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Wstęp
W procesie rozwoju nauk o zarządzaniu (według zaktualizowanej niedawno nomenklatury nauk o zarządzaniu i jakości) współistnieją dwa główne nurty: poznawczo-metodologiczny i aplikacyjny. Menedżerowie funkcjonujący w praktyce działalności
gospodarczej, społecznej i administracyjnej interesują się wynikami badań naukowych tej dyscypliny głównie w warstwie aplikacyjnej. Wyrazem i wynikiem tych
zainteresowań jest (i być powinno) rozwijanie zastosowań dorobku naukowego
w praktyce funkcjonowania organizacji i czerpanie z tego tytułu korzyści, odnoszenie sukcesów. Wszelkie błędy czy też zaniechania na tej drodze mogą być źródłem
niepowodzeń.
Zagadnienia zmian w systemach zarządzania organizacjami oraz pozytywnych
i negatywnych konsekwencji tych zmian (sukcesów, niepowodzeń) są istotnym
aspektem realizowanych od wielu już lat przedsięwzięć badawczych o charakterze
rozpoznawczo-wyjaśniającym i projektowo-wdrożeniowym zespołu badaczy – teoretyków i menedżerów – praktyków skupionych wokół Wydziału Zamiejscowego
Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Zawarty w tym opracowaniu zbiór artykułów stanowi prezentację zakresu, przebiegu i wyników kolejnego
etapu tego rodzaju aktywności. Ważną intencją prezentowanego opracowania jest
dostarczenie Czytelnikom impulsu do podjęcia w gronie przedstawicieli różnych
środowisk wszechstronnej dyskusji nad głównymi wyzwaniami współczesności dla
przedsiębiorstw i instytucji życia publicznego oraz nad sposobami reagowania na te
wyzwania w pracy menedżerskiej na różnych poziomach hierarchii, w różnego rodzaju instytucjach. W szczególności chodzi o udział w tej dyskusji przedstawicieli przedsiębiorców i działaczy samorządowych Ostrowa Wielkopolskiego i – szerzej – Południowej Wielkopolski oraz przedstawicieli środowiska naukowego z zakresu nauk
o zarządzaniu, związanych swoją działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną
z Zamiejscowym Wydziałem Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim.
Z tych też powodów autorami prezentowanych opracowań są w przeważającym
stopniu przedstawiciele wymienionych środowisk i ich współpracownicy z innych
ośrodków naukowych.

Wstęp

Łączną liczbę 21 opracowań podzielono na dwie części. W pierwszej z nich, liczącej 12 pozycji, znalazły się opracowania, dla których wiodącą perspektywą są koncepcyjno- instrumentalne uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń w praktycznej działalności menedżerskiej (kierowniczej).
Druga część, w liczbie 9 pozycji, obejmuje opracowania tematycznie ukierunkowane w większym stopniu na rozpoznawanie i analizę sfery społecznych uwarunkowań sukcesów i niepowodzeń w zarządzaniu.
Autorzy opracowań w obu częściach zbioru wskazują na bogactwo możliwych
podejść i ujęć w obszarach swoich tematycznych zainteresowań, a tym samym na
złożoność objętej badaniem problematyki, zarówno w praktycznym działaniu, jak
i w eksploracji naukowej.
Ostrów Wielkopolski, marzec 2019
Jan Lichtarski
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Czynniki powodzenia w implementacji nowych
koncepcji w zarządzaniu publicznym
Factors of Success in the Implementation of New Concepts
in Public Management

Abstract: At present, management instruments used in commercial enterprises are
introduced to public management. This is related to the concept of New Public Management. The implementation, but also the functioning of these instruments, is accompanied by both successes and failures. The aim of the article is to analyze the factors
that support the implementation of management instruments for public organizations
and to organize these factors into a logical whole, due to mutual relations. These factors
were identified based on existing publications, and the secondary data analysis method
was used. To deepen and refine the work on the subject, it was proposed to conduct
empirical research using the Delphi questionnaire method and ISM method (Interpretive Structural Modeling).
Key words: concepts, methods and techniques of management, success, failure, implementation barriers.

Wprowadzenie
Współcześnie do systemu zarządzania publicznego wprowadza się nowe rozwiązania, wykorzystywane dotychczas w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, co
jest konsekwencją przyjętego kierunku rozwoju tego systemu zgodnego z koncepcją tzw. Nowego Zarządzania Publicznego – NPM (ang. New Public Management).

Stanisław Nowosielski

W koncepcji tej przyjmuje się, że czynnikiem usprawniającym sektor publiczny może
być wykorzystanie praktyk zarządzania (koncepcji, metod i technik zarządzania, dalej zwanych także „instrumentami zarządzania”), które okazały się przydatne w organizacjach (przedsiębiorstwach i instytucjach) komercyjnych. Obserwując praktykę
i analizując piśmiennictwo, trudno nie zauważyć, że wdrażaniu, ale też funkcjonowaniu, tych instrumentów, towarzyszą zarówno sukcesy, jak i niepowodzenia. Celem
artykułu jest analiza czynników sprzyjających wdrażaniu instrumentów zarządzania
w organizacjach publicznych, a stosowanych już w praktyce biznesowej oraz uporządkowanie tych czynników w logiczną całość, ze względu na wzajemne relacje. Taki
zamiar jest interesujący poznawczo, także ze względu na nieliczne jeszcze publikacje
z tego zakresu. Poszukując wskazanych czynników, w artykule poddano analizie wybrane instrumenty zarządzania, stosowane w podmiotach sektora publicznego, na
podstawie wyników dotychczas opublikowanych badań empirycznych, wykorzystując do tego metodę analizy danych wtórnych. Sformułowano też wnioski wynikające
z tej analizy, które mogą być rekomendacjami dla zarządzających podmiotami sektora publicznego w zakresie implementacji takich instrumentów.

Koncepcje i metody zarządzania właściwe dla
organizacji sektora publicznego
Organizacja publiczna (przedsiębiorstwo lub instytucja), jak każda inna organizacja,
wymaga zarządzania. W przypadku takich podmiotów używa się pojęcia „zarządzanie publiczne”. Choć priorytetem w Nowym Zarządzaniu Publicznym (ang. New Public Management) nie jest wdrażanie w organizacjach sektora publicznego metod
zarządzania biznesem, to pomocne mogą się tu okazać dobre praktyki zarządzania
wypracowane w organizacjach sektora prywatnego. Są to zatem koncepcje i metody
zorientowane na: klienta, jakość, procesy, człowieka, wiedzę i na zmiany oraz wyniki.
Pomimo licznych głosów krytyki kierowanych wobec koncepcji New Public Management, negujących przede wszystkim ekonomiczne podstawy menedżeryzmu, które
nie zawsze mogą mieć zastosowanie w sektorze publicznym, należy stwierdzić, że
istnieją uniwersalne zasady zarządzania w administracji przemysłowej i publicznej
[Sobolewska-Noel 2013]. To daje podstawy do zastosowania w zarządzaniu publicznym wybranych koncepcji ze świata biznesu. I tak, widoczne jest zainteresowanie
organizacji publicznych koncepcją BPR, czyli reengineeringu (ang. Business Process
Reengineering), której istotą są całościowe przekształcenia procesów obsługi w instytucji publicznej [Szumowski 2005]. Z kolei, koncepcja zarządzania przez jakość –
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TQM (ang. Total Quality Management) oraz Model Doskonałości EFQM (ang. European Foundation for Quality Management) są uważane za praktyczne narzędzia, które
ułatwiają stworzenie odpowiedniego dla organizacji publicznej systemu zarządzania
jakością oraz pomagają w tworzeniu lepszego wizerunku administracji publicznej
[Kłosowska-Lasek 2017]. Przesłanką do wprowadzania koncepcji Lean Management
do organizacji publicznej jest natomiast pragmatyczna potrzeba ciągłego i systematycznego poszukiwania źródeł oszczędności, rozwijania przedsiębiorczości oraz innowacyjności, w celu przeciwstawienia się rutynie biurokracji w zarządzaniu. Służyć
temu mogą: upraszczanie, a także eliminacja, zbędnych funkcji i procesów administracyjnych, doskonalenie metod i technik pracy, stosowanie grupowej organizacji
pracy, decentralizacja zarządzania oraz partycypacja pracowników w podejmowaniu
decyzji i doskonaleniu organizacji [Bednarczyk 2004]. Jak widać, istnieją uzasadnione
potrzeby i możliwości przenoszenia instrumentów zarządzania z jednego do drugiego sektora. Jednak proste aplikowanie do sektora publicznego rozwiązań sprawdzonych w sektorze prywatnym nie zawsze się sprawdza. Dla odniesienia pełnego
sukcesu w reformowaniu zarządzania organizacją sektora publicznego potrzebne
jest uwzględnienie całej złożoności i kompleksowości celów oraz zadań publicznych,
a także wszelkich politycznych, historycznych i kulturowych uwarunkowań związanych z sektorem publicznym [Sobolewska-Noel 2013, ss. 25–41].

Analiza istotnych czynników determinujących wdrażanie
i funkcjonowanie instrumentów zarządzania w sektorze
publicznym
Analizę, o której mowa, należałoby rozpocząć od przypadków dotyczących prostych
instrumentów, a następnie przejść do bardziej złożonych zastosowań metod i koncepcji zarządzania. W pierwszym z opisywanych przypadków skupiono się na możliwości zastosowania systemu sugestii pracowniczych w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, w kontekście próby zastosowania metody Kaizen [Krasiński 2018]. System
sugestii (propozycji zmian), jako sformalizowana forma głosu pracowników, jest nieodłącznym elementem wdrażania metody Kaizen. Z badań wynika generalny wniosek,
że w organizacjach publicznych nie można stosować schematów sprawdzających
się w przedsiębiorstwach komercyjnych. Projektowanie metody Kaizen dla badanego
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, a więc najprawdopodobniej również dla innych urzędów publicznych, wymaga indywidualnego podejścia, w ramach którego wiele wysiłku
należy włożyć w przygotowanie pracowników do ciągłego doskonalenia. Należy też
11
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zadbać o poparcie kierownictwa organizacji dla całego programu zmian. Warto też
pomyśleć o stworzeniu mechanizmów gwarantujących zapewnienie ciągłości funkcjonowania wprowadzanych zmian, w sytuacji kadencyjności władzy.
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych koncepcji zarządzania, stosowaną od dawna w przedsiębiorstwach komercyjnych, a z której chętnie korzystają także organizacje
publiczne, jest benchmarking. Prezentacji konkretnego zastosowania tej metody dokonano również na przykładzie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie [Nowosielski, Sało 2015).
Z analizy wynika, że wśród istotnych czynników zapewniających powodzenie we wprowadzeniu benchmarkingu jest wypracowanie procedury benchmarkingowej, w tym
metodyki pozyskiwania partnerów benchmarkingowych i informacji adekwatnych do
specyfiki działalności organizacji publicznej. Procedura postępowania powinna być określona na podstawie analizy kluczowych wyników zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju, tak jak ma to miejsce w badanym urzędzie. Zalecane jest także opracowanie
i ciągłe doskonalenie tabeli wskaźników i mierników kluczowych obszarów działalności,
które powinny być cyklicznie monitorowane. Z analizy tego przypadku wynika, że wprowadzeniu benchmarkingu służy stosowany system zarządzania jakością, wsparty podejściem procesowym, co sprzyja doskonaleniu procesów, jakości usług i produktów tam,
gdzie konkurencyjność nie odgrywa kluczowej roli. Należy jednak – jak zauważa J. Sasak
– zachować szczególną ostrożność, przyjmując wzorzec z sektora gospodarczego [Sasak
2013, ss. 190–198]. Bezpieczniejsze jest opracowanie wzorców działań menedżerów publicznych na podstawie rozwiązań przetestowanych w sferze publicznej.
Inną koncepcją, szeroko rozpowszechnioną już w przedsiębiorstwach komercyjnych, a możliwą do zastosowania w organizacjach publicznych, jest Lean Management. Potwierdzają to badania prowadzone w jednym z referatów Urzędu Miasta Gdyni [Malinowska, Kurkowska 2017]. Instrumenty Lean, takie jak np. Kaizen są
niezbyt skomplikowane, nie wymagają wysokich nakładów (pieniężnych oraz czasowych), jednak potrzebne jest zaangażowanie pracowników w opracowywanie
usprawnień, choćby na swoim stanowisku pracy. Pomocne są tu szkolenia zatrudnionych, a przede wszystkim zmiana sposobu ich myślenia, zgodnie z koncepcją
Lean Thinking. Każdy proces zmian w organizacji zaczyna się zawsze od zrozumienia
oczekiwań jej klientów zewnętrznych i wewnętrznych, co pozwala na doskonalenie
procesów wewnętrznych, ale także usuwanie niesprawności na ich stykach. Jest to
ważne, gdyż w procesach zachodzących w obszarach administracyjnych, a zwłaszcza
w miejscach, gdzie te procesy się spotykają, ukryty jest bardzo duży potencjał poprawy efektywności funkcjonowania organizacji publicznej [Wiegand 2005, ss. 291–297].
Kolejną koncepcją, po którą sięgają organizacje publiczne, jest outsourcing. Wyniki
badania przeprowadzonego w jednym z urzędów administracji samorządowej, które12
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go zarząd zdecydował o realokacji określonych zadań oraz jednostek organizacyjnych
poza struktury urzędu miasta, dostarczają określonych wniosków. Zmianom, o których
mowa, towarzyszył niechętny do nich stosunek pracowników, większy wśród urzędników niż kierowników, związany m.in. ze spodziewanymi, odmiennymi wymaganiami
nowego pracodawcy [Bohdziewicz, Urbaniak 2013, ss. 51–56]. Powodem takich postaw
okazał się być brak fazy przygotowawczej, a w szczególności niedostatki w zakresie
komunikowania konieczności zmian, mobilizowania pracowników do ich akceptacji
i wyjaśniania spodziewanych efektów wdrożenia danej zmiany. Istotną dysfunkcją procesu implementacyjnego było niemal całkowite pominięcie pracowników jednostki
jako interesariusza zmiany (koncepcja zmiany powstała na szczeblu zarządczym, bez
jakiejkolwiek formy uczestnictwa pracowników bądź ich przedstawicieli), połączone
z zaniechaniem szkoleń przygotowujących do pracy w nowych warunkach.
Obszerną analizę problemów związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora publicznego przedstawił
M. Bugdol [Bugdol 2017]. Dostrzegając problemy w realizacji poszczególnych funkcji tej koncepcji, wyprowadził zalecenia, które powinny być uwzględniane również
w procesie jej implementacji. I tak M. Bugdol uznał, że zatrudnianie pracowników
w administracji publicznej powinno wynikać ze strategii rozwoju (aktualnie strategie
funkcjonalne nie uwzględniają zasobów ludzkich), a oceny pracownicze powinny
być powiązane z programami rozwoju kompetencji (obecnie brakuje takich programów) [Bugdol 2017]. W celu doskonalenia jakości realizowanych usług należy wprowadzić metodę sugestii pracowniczej (np. w ramach systemów zarządzania jakością),
a za propozycje rozwiązywania problemów pracownicy administracji publicznej powinni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. Zdaniem tego badacza, zasadniczym
problemem we wprowadzaniu różnych udoskonaleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jest określenie szerszych uprawnień kompetencyjnych kierownictwa
urzędów, co do stosowania różnych metod i technik zarządzania [Bugdol 2017].
Państwo powinno wskazywać jedynie ogólne wytyczne dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, nie może narzucać szczegółowych rozwiązań, jego rolą jest ocenianie podejmowanych działań oraz stwarzanie ekonomicznych i organizacyjnych
warunków wzajemnego uczenia się od siebie, uczenia się od innych podmiotów, nawet – a może zwłaszcza – od organizacji z sektora prywatnego1. Uprawnione wydaje się być rozszerzenie tego zalecenia również na inne koncepcje i metody zarządzania.
W tym kontekście warto wskazać na zainteresowanie organizacji publicznych inną koncepcją zorientowaną na pracowników, a mianowicie controllingiem personalnym [Kowalczyk 2015].
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Jedną z częściej stosowanych koncepcji zarządzania w organizacjach publicznych
jest zarządzanie jakością. W badaniach prowadzonych przez M. Ćwiklickiego ocenie
poddano zakres stosowania i stan zaawansowania koncepcji zarządzania jakością
w jednostkach samorządu terytorialnego [Ćwiklicki 2017]. W badaniu uwzględniono następujące rozwiązania z zakresu doskonalenia zarządzania jakością: CAF (ang.
Common Assessment Framework), System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z normą
ISO 9001, metodę PRI (Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego) oraz TQM
(ang. Total Quality Management). Dokładniejszej analizie poddano przyczyny braku
wdrożenia podejść doskonalących zarządzanie jakością przez jednostki samorządowe. Stwierdzono, że wśród głównych przyczyn (czynników) braku wdrożenia rozwiązań doskonalących zarządzanie jakością przez jednostki samorządowe znajdują się:
brak czasu, brak pracowników, brak środków finansowych, a w mniejszym stopniu:
wysoki poziom skomplikowania przedmiotowych rozwiązań. Jako mniej istotne były
postrzegane także: brak wiedzy i informacji na temat badanych koncepcji i niedostrzeganie korzyści z ich stosowania. Wyniki badań świadczą też o tym, że im mniejszy
urząd pod względem liczby pracowników, tym bardziej negatywnie jej przedstawiciele oceniają samodzielną zdolność jednostki do stosowania rozwiązań doskonalących zarządzanie jakością. Autor zaleca najpierw zbadać faktyczne zapotrzebowanie
małych jednostek samorządowych na kompleksowe rozwiązania doskonalące zarządzanie. W przypadku pozytywnej weryfikacji, należy oferować odpowiednie do
ich charakteru wsparcie merytoryczne i metodologiczne oraz podejmować działania
promocyjne, ukazujące korzyści stosowania SZJ i prezentujące ich istotę w sposób
nieskomplikowany. Należałoby także opracować rozwiązania niezbyt czasochłonne
i kosztochłonne, lub zwiększające efektywność pracy urzędników, co może przyczynić się do zwiększania zdolności organizacyjnej do samodzielnego wdrażania SZJ.
Tego rodzaju zalecenia można także odnieść do implementacji innych instrumentów
zarządzania.
W końcu, należy też zwrócić uwagę na znaczenie orientacji procesowej i projektowej w zarządzaniu organizacją publiczną, a zwłaszcza w implementacji instrumentów zarządzania. Te orientacje i reprezentujące je koncepcje zarządzania procesami
i zarządzania projektami, należy traktować jako istotny czynnik powodzenia we
wdrażaniu (ale także funkcjonowaniu) instrumentów zarządzania w organizacjach
sektora publicznego. Orientacja procesowa (utożsamiana często z podejściem procesowym), traktująca organizację jako zbiór wzajemnie powiązanych procesów, leży
u podstaw wymienionych wcześniej instrumentów. Ze względu na to, że większość
z proponowanych instrumentów zarządzania opiera się na podejściu procesowym,
konieczne jest – dla zapewnienia powodzenia ich implementacji – identyfikowanie
14
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i usuwanie różnych innych barier wdrażania. Są one już dobrze rozpoznane w przedsiębiorstwach komercyjnych w Polsce wraz z zależnościami między określonymi barierami podejścia procesowego [Jagodziński, Ostrowski 2015].
Przyjęcie orientacji procesowej w każdej organizacji wymaga m.in. tego, aby
właścicielom procesów przekazać część kompetencji kierownictwa liniowego, co budzi jego sprzeciw, wywołany koniecznością oddania części władzy [Sasak 2013, ss.
190–198]. Ta bariera, silna w administracji publicznej, jeśli nie zostanie przełamana,
może być istotnym ograniczeniem wdrażania w organizacjach publicznych różnych
koncepcji zarządzania opartych na procesach.
Zainteresowanie projektami ma miejsce w jednostkach administracji publicznej,
bowiem realizują one swoje cele w wyniku wykonywania nie tylko ciągłych, rutynowych procesów, ale też projektów. Postępująca projektyzacja sektora publicznego
powoduje wzrost profesjonalizmu w zakresie zarządzania projektami, programami
oraz portfelami projektów publicznych [Gasik 2017]. Uważa się ponadto, że duża
liczba projektów i rozwój kompetencji w zakresie przygotowywania i zarządzania
projektami spowodowały przekształcanie się organizacji publicznych w organizacje
projektowe [Prawelska-Skrzypek 2011]. Dostrzegana jest jednak luka kompetencyjna, która może być czynnikiem ryzyka i powodować trudności w realizacji projektów w sektorze publicznym [Wierzbicki 2014, ss. 199–210]. A to, z kolei, może być
istotnym czynnikiem utrudniającym wdrażanie bardziej złożonych instrumentów
zarządzania. Luka ta dotyczy nie tylko zarządzania pojedynczymi projektami, ale też
programami i portfelami projektów. Brak jest przy tym merytorycznie przygotowanych kierowników projektów, a ponadto, dobór składu osobowego zespołów projektowych przeczy zasadom racjonalnego wyboru. Z badań wynika także, że nie są
również wdrażane metodyki i nie wprowadza się standardów zarządzania projektami. Kierownicy poszczególnych działów wykazują podobny opór, jak ma to miejsce
w orientacji procesowej, gdy mają delegować swoich najlepszych pracowników do
zespołu projektowego.
W końcu, trzeba też dostrzec wzajemne związki obu orientacji i koncepcji zarządzania2. Upraszczając opis tych związków, można stwierdzić, że orientacja procesowa
leży u podstaw zarządzania projektami, a bez zarządzania projektami niemożliwe jest
wprowadzanie zmian (innowacji) w procesach zachodzących w każdej organizacji.
Skuteczne współdziałanie obu koncepcji i uzyskiwanie z tego tytułu efektu synergicznego jest możliwe wówczas, gdy poziom dojrzałości procesowej obu koncepcji
zarządzania jest wyrównany.
2

Szerzej o współdziałaniu obu koncepcji zarządzania pisze Nowosielski [Nowosielski 2018, ss. 109–129].

15

Stanisław Nowosielski

W organizacjach sektora publicznego znajduje również zastosowanie metoda
BSC (ang. Balanced Scorecard), która integruje wokół strategii wszelkie istniejące
w organizacji systemy zarządzania. Jej istota sprowadza się do przełożenia strategii
organizacji na cele oraz system mierników zestawionych w różnych perspektywach
wydzielonych w przedsiębiorstwie: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych
oraz infrastruktury i rozwoju. Z badań wynika, że metoda BSC jest rozwiązaniem
przyczyniającym się do zwiększenia kontroli sprawności zarządzania w podmiotach
uczestniczących w działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych. Jednak
wykorzystanie BSC każdorazowo wymagało indywidualnych dostosowań tej metody do warunków konkretnej organizacji publicznej, co prawdopodobnie miało
znaczny wpływ na skuteczność jej zastosowania [Odlanicka-Poczobutt, Kulińska
2014]. Potrzeba adaptacji tej metody, jak podkreślają niemieccy badacze, wynika ze
specyfiki celów realizowanych przez organizacje publiczne oraz z dominacji celów
rzeczowych nad celami finansowymi [Streitferdt, Schoelzig, Hoffers 2004, ss. 291–
–297]. Zdaniem przywołanych autorów, skuteczne wprowadzenie tego instrumentu wymaga znalezienia promotorów zmiany na zewnątrz organizacji oraz zmiany
kultury organizacyjnej, aby zapobiec wyłącznie instrumentalnemu stosowaniu BSC
do realizacji przyjętych celów. Ponadto, potrzebna jest akceptacja tej metody przez
pracowników, dla zagwarantowania ich partycypacji w osiąganiu założonych celów, co będzie wtedy możliwe, gdy wprowadzanie zmian przyniesie im korzyści.
Dlatego na kadrze kierowniczej spoczywa obowiązek wykazania profitów z korzystania z tej metody, i to nie tylko dla organizacji publicznej, ale też dla jej różnych
interesariuszy.

Identyfikacja istotnych czynników powodzenia – wnioski
z analizy przypadków
Na podstawie powyższych analiz, wybranych – z konieczności – instrumentów zarządzania, można wskazać istotne czynniki powodzenia ich wdrażania w organizacji publicznej. Graficzne ujęcie zależności między nimi przedstawiono poniżej (zob.
rysunek 1). Wzajemne zależności między czynnikami powodzenia zidentyfikowano, sugerując się wynikami analiz, a częściowo także własnym doświadczeniem.
U podstaw udanej implementacji instrumentów zarządzania leżą dwie grupy czynników. Pierwsza, najogólniej rzecz biorąc, związana jest z czynnikiem ludzkim, druga –
z czynnikiem organizacyjno-metodycznym. Za pierwszoplanowy, co wynika ze
wszystkich analizowanych przypadków, należy uznać czynnik ludzki. To właśnie
16
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od pracowników i kierowników organizacji publicznej, ich kwalifikacji i kompetencji (zwłaszcza społecznych), autentycznego zaangażowania i chęci (motywacji) do
wprowadzania zmian (w tym przygotowania pracowników i zapewnienia im czasu), zależy w znacznej mierze powodzenie w tym zakresie. Szczególnie ważne jest
w pierwszej kolejności zrozumienie oczekiwań interesariuszy organizacji publicznej.
Niezmiernie istotne jest też zaangażowanie kierownictwa organizacji publicznej
w inicjowanie zmian i wspieranie pracowników w procesie wprowadzania i eksploatacji wdrożonych instrumentów oraz stworzenie im sprzyjających warunków. Dużą
rolę odgrywa tu właściwie skonstruowany system oceny pracowników i powiązany
z nim system motywacyjny. Z punktu widzenia zasobów wiedzy, zasadnicze znaczenie ma znajomość instrumentów zarządzania, które zamierza się wdrożyć. Stąd
potrzeba podnoszenia kwalifikacji i kompetencji za pomocą szkoleń i innych form
edukacji. Wymienione czynniki mają swoją kumulację w zaangażowaniu pracowników, co starano się przedstawić na rysunku (zob. rysunek 1 na następnej stronie).
Z kolei, do czynników organizacyjno-metodycznych zaliczyć można przede wszystkim wprowadzenie orientacji procesowej i projektowej.
Orientacja procesowa, jak już wcześniej to stwierdzono, jest podstawą konstrukcyjną większości instrumentów zarządzania, stąd jej pierwszoplanowe znaczenie. Natomiast bez orientacji na projekty nie ma możliwości nie tylko wdrożenia, ale też skutecznego funkcjonowania współczesnej organizacji. Obie orientacje przejawiają się
i konkretyzują następnie w różnych instrumentach zarządzania, także w metodzie
BSC, transformującej cele strategiczne organizacji na cele operacyjne. Wcześniej jednak, takie strategie muszą powstać, co jest szczególnie ważne w kształtowaniu rozwoju (doskonaleniu) organizacji publicznej, w wyniku zmian w obszarze zarządzania. Nie
należy bowiem zapominać, że powodzenie we wdrażaniu instrumentów zarządzania
jest uwarunkowane posiadaniem ogólnej strategii rozwoju i strategii funkcjonalnych
oraz umiejętnością ich transformacji na cele operacyjne. Szczególnie ważny aspekt
metodyczny dotyczy jednolitej i zrozumiałej dla wszystkich metodyki postępowania podczas wdrażania instrumentów zarządzania, uwzględniającej specyfikę celów
i warunków funkcjonowania organizacji publicznej. W końcu, należy też, choćby ogólnie, wskazać na inne czynniki powodzenia, a mianowicie na stosowane w organizacji
technologie informatyczne (oprogramowanie i infrastruktura komputerowa), w tym
informacyjno-komunikacyjne. Dużą rolę odgrywają także, a niekiedy przede wszystkim, czynniki kulturowe, w tym zdolność do zmiany kultury organizacji. Niewątpliwie,
często występujący opór przed zmianami ze strony pracowników, ale też kierowników, może być redukowany za pomocą odpowiedniej kultury organizacyjnej.
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 1. Istotne czynniki powodzenia we wdrażaniu instrumentów zarządzania w organizacji publicznej
i wzajemne ich powiązania
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Wnioski końcowe
Przeprowadzona analiza danych dotyczących implementacji instrumentów zarządzania w organizacji publicznej, stosowanych już w biznesie, pozwoliła na zidentyfikowanie istotnych czynników powodzenia w tym procesie. Ujęto je w dwie grupy,
mając świadomość tego, że nie obejmują one wszystkich czynników. Czynniki te
i wzajemne zależności między nimi zidentyfikowano jednak w sposób dość ogólny,
gdyż w celu ich identyfikacji posługiwano się tylko wybranymi przykładami i przybliżoną metodą ustalania zależności. Rodzaj tych czynników, ich istotność (znaczenie) i siła zależności między nimi są na tyle ważne, że pożądane byłoby uściślenie
tych danych. Bardziej precyzyjna wiedza w tym zakresie pozwoliłaby na uwzględnianie poszczególnych czynników, w logicznej i chronologicznej sekwencji, w procesie implementacji konkretnych instrumentów zarządzania. Wymagałoby to jednak
bardziej wyrafinowanego podejścia metodycznego, w tym przeprowadzenia badań
empirycznych, z wykorzystaniem metody ankietowania oraz metody delfickiej, dla
zidentyfikowania i określenia ważności tych czynników. W celu określenia zależności między poszczególnymi czynnikami można byłoby zastosować metodę ISM (ang.
Interpretive Structural Modeling) [Prajapati 2015]. W metodzie tej zakłada się, że parametry pozostają we wzajemnej relacji, dzięki czemu można wskazać, który element
wpływa na inny i stworzyć w sposób graficzny przejrzystą mapę wzajemnych relacji
[Jagodziński, Ostrowski 2015]. Z badań nad barierami wdrażania podejścia procesowego w Polsce, z wykorzystaniem także metody ISM, wynika m.in., że w pierwszej
kolejności w polskich przedsiębiorstwach należy dokonać zmiany mentalności oraz
zwiększyć edukację na temat procesowego ujęcia przedsiębiorstwa [Jagodziński,
Ostrowski 2015]. W kolejnym kroku trzeba zwiększyć zaangażowanie kierownictwa,
natomiast, na samym końcu dopiero szukać nowych środków finansowych.
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Wprowadzenie
Nowe projekty inwestycyjne z zakresu technologii wytwarzania coraz częściej dotyczą obszaru automatyzacji i robotyzacji. Automatyzacja polega na stosowaniu szeregu środków technicznych, które działają na zasadzie samoregulacji i mogą realizować
określony proces technologiczny: operacje transportowe, manipulacyjne, magazynowe, kontrolno-pomiarowe bez udziału człowieka. Robotyzacja jest kolejnym etapem automatyzacji i polega na zastąpieniu pracy człowieka robotem wykonującym
prace, które tradycyjnie wykonywane były przez ludzi [Kampa 2011].
Rozwój światowego przemysłu powoduje, że zapotrzebowanie na automatyzację
i robotyzację wykazuje stałą tendencję wzrostową. Wzrost zainteresowania przemysłu automatyzacją i robotyzacją był bezpośrednim powodem podjęcia tematu.
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Proces wdrażania automatyzacji i robotyzacji wymaga indywidualnego podejścia
projektowego, składa się z wielu etapów i trwa najczęściej kilka, a nawet kilkanaście
miesięcy. Stopień złożoności, innowacyjność, jak również potrzeba indywidualnego
podejścia do każdego zadania stawia projekty technologiczne w grupie podatnych
na zmiany pojawiające się na każdym etapie realizacji.
Ponadto projekty z obszaru automatyzacji i robotyzacji wymagają w trakcie realizacji rozwiązywania wielu interdyscyplinarnych zagadnień z różnych dziedzin techniki. W takich uwarunkowaniach, w chwili podjęcia tematu nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich potrzeb i koniecznych zmian. Wprowadzone zmiany wpływają na
każdy parametr trójkąta zakresu projektu: czas – koszty – jakość.
W zarządzaniu projektami automatyzacji i robotyzacji obszar zarządzania zmianami jest istotną częścią działań i może decydować o sukcesie lub porażce projektu.
Aby projekt przebiegał sprawnie, mimo występujących zakłóceń spowodowanych
zmianami, należy właściwie reagować i zarządzać zmianami. Celem głównym artykułu jest analiza źródeł zmian, wpływu zmian na przebieg innowacyjnych projektów
technologicznych automatyzacji i robotyzacji oraz wskazanie sposobu postępowania
w wybranych obszarach zarządzania zmianami. Cele szczegółowe dotyczą zarządzania zmianami w zakresie planowania projektów, aspektów technicznych, prawnych
oraz ryzyka i zagrożeń.
Doświadczenia autora, nabyte podczas uczestnictwa w realizacji wielu projektów,
mogą przyczynić się do wskazania ważnych aspektów zarządzania zmianami, zarówno dla praktyków, jak również do prowadzenia dalszej pogłębionej analizy naukowej.

Struktura projektu
Projekt automatyzacji i robotyzacji można uznać za wieloetapowy problem decyzyjny. Do krytycznych problemów przebiegu należą: planowanie projektu, realizacja
oraz węzły decyzyjne. Strukturę innowacyjnego projektu technologicznego automatyzacji i robotyzacji przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Struktura projektu
Potrzeba klienta

Założenia projektu

Opracowanie techniczne
wytworu

Wykonanie wytworu

Testowanie

Weryfikacja rozwiązania
technicznego

Zarządzanie projektem

Odbiór techniczny
u producenta
Montaż obiektowy
u klienta końcowego

Wdrożenie

Szkolenie obsługi

Odbiór końcowy

Obsługa
powdrożeniowa

Źródło: opracowano na podstawie: Kaliczyńska (red.) 2012, s. 21.
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Zarządzanie zmianami zakresu projektu
Najbardziej znane są uniwersalne metodyki zarządzania projektami: PMBOK i Prince
2. Dla innowacyjnych projektów automatyzacji i robotyzacji warto zarekomendować
zwłaszcza metodykę PMBOK, która stanowi zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami, zebranych i opublikowanych przez Projekt Management
Institute. W myśl standardu PMBOK wyróżnia się 10 obszarów zarządzania projektami –
integracja, zakres, czas, koszt, jakość, zasoby ludzkie, komunikacja, ryzyko, zamówienia,
interesariusze [Janasz, Wiśniewska 2014, s. 165]. Dla niektórych rodzajów projektów,
do których należą innowacyjne projekty automatyzacji i robotyzacji, warto wyodrębnić
kolejny istotny obszar – zmiany. Ponadto metodyka PMBOK obejmuje uszczegółowienie planowania, wprowadzając odrębne procesy [Janasz, Wiśniewska 2014, s.164]:
• planowanie zarządzania zakresem,
• planowanie zarządzania harmonogramem,
• planowanie zarządzania kosztem,
• planowanie zarządzania.
Również w sferze planowania proponuje się dodać kolejny proces:
• planowanie zarządzania zmianą.
Zmiany zakresu projektu mogą pochodzić od wszystkich uczestników związanych z projektem. Zalicza się do nich: klienta, poddostawców, projektantów, technologów, realizatorów procesu wytwórczego, programistów, kontroli.
Sygnały o zmianach mogą pojawić się w różnych fazach projektu, zaczynając od
opracowania technicznego wytworu, poprzez poszczególne etapy realizacji, aż do
etapu końcowego wdrożenia.
Zmiany mogą dotyczyć:
• podstawowych parametrów projektu – termin, koszt, jakość,
• organizacji i zarządzania projektem,
• logistyki – dostaw, produkcji, transportu,
• opracowania technicznego – projekt techniczny, konstrukcja, technologia, programowanie,
• budowy wytworu – dobór i wytworzenie podzespołów,
• wdrożenia – montaż i uruchomienie,
• kontrola – testowanie.
Innowacyjne projekty technologiczne automatyzacji i robotyzacji z uwagi na ich
złożoność można zaliczyć do projektów cechujących się ponadstandardowym ryzykiem. Zmiany i sposób ich wdrażania w dużej mierze wpływają na sukces lub porażkę
projektu.
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Najbardziej elementarne formy zmiany [Bratnicki 1999, s. 9] to:
wprowadzenie nowych elementów,
upraszczanie elementów,
eliminacja zbędnych elementów,
zamiana elementów,
łączenie elementów,
dzielenie elementów,
adaptacja (przystosowywanie elementów).
Na etapie założeń koncepcja techniczna rozwiązania stanowi ogólny zarys projektu. Zawiera wiele elementów, które będą dopiero rozwiązywane w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej.
Planowanie innowacyjnych projektów jest czynnością, które wykonuje się często
wielokrotnie z uwagi na występujące zmiany. Na początku projekt charakteryzuje się
dużą dozą nieokreśloności, ale wraz z postępem prac baza danych planistycznych
staje się coraz pewniejsza. Plany projektu należy ciągle aktualizować i muszą one odzwierciedlać stan rzeczywisty [Pawlak 2006, ss. 83–84].
W projekcie występuje dwustopniowy system planowania:
1) Plan projektu – cały projekt jest planowany mniej dokładnie, ponieważ nie da się
go na początku określić w sposób jednoznaczny.
2) Plan kolejnej fazy – zawiera plan szczegółowy, opracowany tak dokładnie, że
może służyć jako podstawa do realizacji.
Zarządzanie projektem powinno uwzględniać proces zarządzania zmianami.
Zgłoszenie zmiany jest sygnałem uruchomienia procedury zmiany. Procedura obejmuje analizę, ocenę i podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji zmiany i wdrożenia lub
odrzucenia. Typową procedurę wprowadzania zmian w projekcie przedstawia rysunek 2.

•
•
•
•
•
•
•
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Rysunek 2. Procedura wprowadzania zmian w projekcie

Źródło: Wysocki 2018, s. 291.
W zależności od rodzaju i wielkości zmiany, jak również etapu, w którym zmiana została zgłoszona, jej wpływ może mieć następujące skutki [Wysocki 2018, ss. 228–290]:
• zmiana może być uwzględniona w dotychczasowym harmonogramie bez negatywnych konsekwencji dla parametrów projektu,
• zmiana może zostać uwzględniona, wymaga jednak wydłużenia harmonogramu.
Wprowadzenie zmiany nie wymaga dodatkowych zasobów,
• zmiana może zostać uwzględniona w dotychczasowym harmonogramie, będą
jednak potrzebne dodatkowe zasoby,
• zmiana może zostać uwzględniona, wymaga jednak zmiany harmonogramu i dodatkowych zasobów,
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•
•

zmiana może zostać uwzględniona, wymaga jednak stopniowego ujawniania
rozwiązania i nadania odpowiednich priorytetów kolejnym terminom,
zmiana może zostać uwzględniona bez znaczącej modyfikacji całego projektu.

Ryzyko projektu. Projekt zagrożony
Podejmowaniu decyzji o zmianie zawsze towarzyszą znaki zapytania [Ściborek 2007,
s. 57]. Powstaje ryzyko, które wiąże się z niepewnością, czyli brakiem pewności, że
stanie się to, czego się oczekuje, choć niekoniecznie musi to oznaczać istnienie określonych zagrożeń.
Ryzyko projektu można zdefiniować jako możliwość nieosiągnięcia zakładanych
celów projektu. Może być traktowane jako prawdopodobieństwo występowania zjawiska lub działania znajdującego się poza strefą oddziaływania zespołu projektowego,
które może mieć pozytywne lub negatywne skutki dla projektu [Cabała 2016, s. 203].
Projekty technologiczne automatyzacji i robotyzacji jako wysoko innowacyjne
cechują się podwyższonym ryzykiem. Z tego względu należy podjąć wszelkie starania, aby zminimalizować potencjalne negatywne skutki przez sprawne zarządzanie.
Wystąpienie ryzyka należy rozważyć w każdej fazie projektu.
Aby uniknąć zagrożeń lub zminimalizować ich negatywne skutki, należy zidentyfikować potencjalne miejsca ich wystąpienia i podejmować stosowne działania zaradcze.
Analizując ryzyko, należy ocenić:
• wpływ zagrożenia na projekt,
• prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych zagrożeń.
W przypadku niektórych zagrożeń można przewidzieć moment ich wystąpienia,
inne mogą się pojawić na dowolnym etapie realizacji projektu.
Po zidentyfikowaniu ryzyka należy opracować plan działań redukujących jego
skutki i wprowadzić niezbędne zmiany. W zależności od rodzaju ryzyka i jego wpływu na projekt, można przyjąć następujące sposoby postępowania wobec składników
ryzyka [Swiderski 2012, s. 27]:
• akceptacja bez zmian,
• zastosowanie obejścia przez poszukiwanie innego rozwiązania,
• przesunięcie ryzyka (na przykład na dostawcę lub kooperanta),
• redundancja, to znaczy zastosowanie podczas planowania równoległych rozwiązań do późniejszego wyboru,
• prewencja, dążenie do uniknięcia wystąpienia ryzyka,
• ograniczenie ryzyka przez modyfikację rozwiązania.
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Zmiany mogą powodować, że projekt otrzyma status zagrożonego.
Projekty stają się zagrożone, gdy:
• wyniki realizacji projektu układają się w wyraźny trend prowadzący do niepowodzenia przedsięwzięcia,
• w projekcie zaszła poważna zmiana o charakterze technicznym, organizacyjnym
lub kadrowym,
• przekroczone zostały dopuszczalne wartości przyjętych wskaźników projektu.
Projekt uzyskuje status zagrożonego w wyniku różnych przyczyn, które mogą się
pojawić w różnych fazach jego realizacji. Do najczęściej występujących przyczyn należą:
• brak szczegółowych wymagań klientów na etapie podpisywania umowy z wykonawcą,
• nowe wymagania klienta w trakcie realizacji projektu,
• niedostateczne rozpoznanie zadania przez wykonawcę,
• zmiany w terminach i kosztach dostaw podzespołów, niezbędnych do budowy
wytworu będącego przedmiotem projektu,
• brak planowanej rezerwy czasu na zmiany, które na etapie rozpoczęcia projektu
są wysoce prawdopodobne,
• brak kompetentnych ludzi w zespole realizującym,
• wykorzystywanie w projekcie niesprawdzonych rozwiązań techniczno-technologicznych.
W projekcie zagrożonym zakres projektu nie przystaje do przyjętego harmonogramu i budżetu i należy podjąć działania korygujące.
Proces interwencyjny dla projektu zagrożonego wymaga ponownego przeglądu
projektu w porozumieniu z klientem w celu wyznaczenia nowego kierunku dalszych
prac. Działania powinny być tak zaprogramowane, aby zminimalizować odstępstwa
od przyjętych wcześniej parametrów.
W tym celu należy [Wysocki 2018, ss. 526–530]:
• zdefiniować ponownie bieżące cele biznesowe,
• opracować listę działań korygujących,
• podzielić projekt na mniejsze części,
• stopniowo przekazywać rozwiązania klientowi,
• prowadzić stopniowe testy,
• zrezygnować z części funkcji w etapie bieżącym, aby zminimalizować opóźnienia
w realizacji projektu,
• uwzględnić udział pracowników klienta we współpracy na etapie wdrażania projektu.
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Aspekty prawne zmian w projektach
Projekty automatyzacji i robotyzacji standardowo realizowane są na podstawie dwustronnej umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą lub na podstawie
umowy leasingu, w którym występują trzy strony transakcji – Zamawiający, Korzystający i Wykonawca. Umowa zawiera typowe paragrafy:
• przedmiot umowy,
• cenę,
• warunki płatności,
• termin realizacji,
• warunki odbioru,
• gwarancję,
• kary,
• postanowienia końcowe.
W kontekście potencjalnych zmian należy zwracać szczególną uwagę na parametry dotyczące:
• ceny,
• warunków odbioru,
• kar za opóźnienia.
Cena – wynegocjowana cena najczęściej nie ulega zmianie. Dlatego ważne jest,
aby kierownik projektu starał się na bieżąco kontrolować budżet i w przypadku zgłoszonych zmian, zainicjowanych przez Zamawiającego, nieokreślonych przedtem
w umowie, domagał się korekty ceny.
Warunki odbioru – nieokreślenie w umowie precyzyjnych warunków odbioru
stwarza ryzyko przeciągania terminów odbiorów przez Zamawiającego i zgłaszania
na etapie odbioru nowych wymagań. Z doświadczeń autora wynika, że nie należy
wpisywać precyzyjnie parametrów technicznych, które na etapie umowy można
określić tylko teoretycznie. Do typowych parametrów, które Zamawiający stara się
wpisywać do umowy, należy określenie czasu cyklu realizacji wytwarzania jednej
sztuki produktu z dokładnością do sekundy. Praktyka pokazuje, że po zbudowaniu
wytworu (stanowisko zrobotyzowane lub zautomatyzowane) rzeczywisty czas może
być znacznie dłuższy od obliczonego teoretycznie na etapie wstępnym. Wynika to
z wprowadzonych zmian, które trudno przewidzieć na etapie założeń. Dla zabezpieczenia Wykonawcy należy określić czas z uwzględnieniem tolerancji w granicach
±20÷30%.
Kary za opóźnienia – zmiany są często źródłem przesunięcia terminu realizacji.
W umowach istnieją zapisy o karach przekraczających niekiedy 1% wartości ceny za
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dzień opóźnienia, a ponadto o prawie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,
gdy opóźnienie przekroczy 30 dni. Jest to bardzo niekorzystny zapis dla Wykonawcy
innowacyjnych projektów. Aby zabezpieczyć Wykonawcę przed nieoczekiwanymi
zmianami, które wpływają na termin realizacji, należy ograniczyć wysokość kar z tytułu opóźnienia do maksymalnie 10%.

Zakończenie
Realizacja innowacyjnych projektów technologicznych automatyzacji i robotyzacji
z uwagi na ich złożoność wymaga uwrażliwienia na czynnik zmiany.
Sukces projektu jest uwarunkowany umiejętnością elastycznego działania, dobrej współpracy z klientem oraz szybkiej reakcji na zmianę. Do obszarów zarządzania
innowacyjnym projektem automatyzacji i robotyzacji należy standardowo włączyć
obszar zarządzania zmianami. Kierownik projektu powinien umieć ocenić wpływ
zmian na przebieg projektu i uruchomić adekwatne do rodzaju zmiany działania,
kierując się zasadą minimalizacji zakłóceń w stosunku do przyjętych w planie realizacyjnym parametrów. W fazie przedtransakcyjnej, podczas negocjowania wykonawcy
z klientem warunków umów na realizację projektu należy podejmować zagadnienie
zmiany jako naturalnej cechy projektów innowacyjnych i wprowadzić odpowiednie
zabezpieczenia prawne.
Z doświadczeń autora wynika, że zarówno klient, jak i wykonawca we wstępnej
fazie zbyt mało uwagi poświęcają zagadnieniom zmian, co może prowadzić do konfliktów między stronami umowy w fazie wykonawczej.
Złożoność projektów stale wzrasta, stąd należy spodziewać się zwiększenia liczby
i głębokości zmian podczas całego cyklu realizacji projektów.
Wzrastająca liczba innowacyjnych projektów technologicznych stanowi przesłankę do podejmowania dalszych badań zmierzających do doskonalenia metodyki wdrażania automatyzacji i robotyzacji w aspekcie zarządzania zmianami. Badania
powinny obejmować zarówno zagadnienia doskonalenia sposobów planowania
zmian, zarządzania czasem ich realizacji, wpływu zmian i ryzyka na zakłócenia przebiegu projektów, jak i doskonalenia zapisów prawnych dotyczących zmian w treści
umów na realizację projektów.
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Kryteria i miary sukcesu w zarządzaniu projektami
Criteria and Measures of Success in Project Management

Abstract: The article discusses the evolution of defining the project’s success from the
classic criteria: time-budget- scope (quality) to extended criteria such as: impact on the
client, business success of the organization, preparation for the future, gaining experience know-how, identifying new markets, technologies etc. The differences between
the success of the project, organization, portfolios of projects or programs and even
projects implemented by interorganizational networks were indicated. The selection of
criteria, measures, measurement methods and assumptions for project success estimates has a significant impact on the final evaluation of projects. The role of stakeholders
and the importance of dynamic factors in defining the success of the project were also
pointed out. The concept of the spectacular success in a project has been proposed,
where success means the implementation of the project in a time shorter than planned,
below the assumed costs, in unexpected quality and (or) over planned scope. Spectacular successes should be a research area for further development of the project management subdiscipline. The opportunity to achieve spectacular successes in projects was
proven based on theory (CCPM) and business practice.
Key words: success, criteria, measure, project management, spectacular success in a project.

Wstęp
Pojęcie sukcesu jest nierozerwalnie związane z podejściem projektowym – już sama definicja słownikowa wskazuje na pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia,
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osiągnięcie zamierzonego celu [Słownik języka polskiego 2019]. Jednak definicja
sukcesu projektu czy zarządzania projektami nadal pozostaje nieuchwytna. W literaturze przedmiotu najczęściej opisuje się sukces projektu, wskazując podstawowe
jego kryteria. Klasyczne parametry oceny projektów zawierają się w tzw. żelaznym
trójkącie: czas – koszty – zakres. W przypadku projektów biznesowych istotnym
kryterium – podnoszonym w literaturze przedmiotu – jest wartość biznesowa [The
Office of Government Commerce 1999]. Jednak ewolucja myślenia o zarządzaniu
projektami, zwłaszcza w środowisku multiprojektowym, rozszerzyła rozumienie
sukcesu o wiele innych czynników. Rozwijająca się koncepcja RPM (ang. Rethinking
Project Management) wybiega ponad klasyczne planowanie, kontrolę i ewaluację
jednostkowego przedsięwzięcia [Svejvig, Andersen 2015, ss. 278–290]. Ponadto, wielu autorów wskazuje na szerszy wachlarz elementów składających się na sukces projektu, dążąc do holistycznego spojrzenia na tę kwestię [Jugdev, Müller 2005,
ss. 19–31].
Ciekawe ujęcie – jak się wydaje – zaproponował D. Baccarini, rozróżniając: sukces
produktu i sukces zarządzania projektem, które łącznie dopiero składają się na sukces
projektu [Baccarini 1999, ss. 25–32]. Sukces produktu rozumie się w tym przypadku
jako osiągnięcie zamierzonego celu (rezultatu), natomiast sukces w zarządzaniu projektami rozpatruje się w kontekście nakładów i efektów. Jednocześnie wskazuje się,
że sukces zarządzania projektem nie determinuje sukcesu projektu.
Głównym celem artykułu jest zaproponowanie nowego podejścia do definiowania sukcesu projektu jako osiągnięcia wyniku ponadplanowego, określonego mianem spektakularnego sukcesu projektu (ang. spectacular success in a project).
Na bazie krytycznej analizy powszechnie przyjmowanych kryteriów i miar sukcesu projektu wskazuje się, iż są one zmienne, płynne i zależą od intencji oceniającego.
Przekłada się to na cele szczegółowe artykułu, a mianowicie:
1) Przedstawienie intencjonalnego podejścia interesariuszy do określania sukcesu
projektu wraz z konsekwencjami.
2) Wykazanie, że odpowiedni dobór kryteriów i miar sukcesu powoduje, iż ocena
projektu może być niejednoznaczna, a czasami jej warianty mogą być sprzeczne
ze sobą – w zależności od przyjętych założeń, mierników czy sposobów pomiaru.
3) Wskazanie na siłę tzw. filozofii sukcesu (sukcesologii), która umożliwia kreowanie
sukcesu z niepowodzenia.
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Kryteria sukcesu
Poszerzenie kryteriów oceny sukcesu ponad klasyczne parametry: czas – koszt – zakres projektu, wynika z rosnącej złożoności życia gospodarczego. Coraz większa liczba organizacji realizuje wiele projektów równolegle. Już na początku tego wieku, jak
pokazują badania, które przeprowadzili: A. Lova, C. Maroto, P. Tormos, ponad 80%
przedsiębiorstw realizuje projekty w środowisku wieloprojektowym [Lova, Maroto,
Tormos 2000, ss. 408–424]. Coraz większą uwagę przykłada się nie tylko do sprawności czy efektywności wykonania projektów, ale rozważa się to zagadnienie na poziomie całej organizacji realizującej złożone programy lub portfele projektów. Koncepcja RPM pozostaje w opozycji do klasycznego zarządzania projektami, opartego na
planowaniu, kontroli i ewaluacji jednostkowego przedsięwzięcia, a cechy charakterystyczne tego podejścia to:
• Uznanie zarządzania projektami za wielofazowy proces iteracyjny, obejmujący
określanie oczekiwań, działanie i uczenie się.
• Nowy projekt postrzegany jest jako byt strategiczny, z generalną wizją i kierunkiem, ale którego szczegółowe cele nie są jeszcze znane, lecz dopiero się wyłaniają.
• Cel projektu to dążenie do osiągnięcia wielu wyników biznesowych według wielu
kryteriów, a sukces rozumiany jest jako wielowymiarowy konstrukt mierzony wydajnością, skutecznością i innowacyjnością.
• Koncepcja RPM to holistyczna dyscyplina wspierająca efektywne, skuteczne i innowacyjne zarządzanie projektami, programami lub organizacjami.
• Jest to nowy model i teoria nakierowana na złożoność i zarządzanie projektami
na wszystkich poziomach.
• Jest to model nakierowany na nowe rynki i nieznane reakcje klientów, nieznaną
technologię, złożone, nieprzewidywalne interakcje między działaniami i zmiennymi [Svejvig, Andersen 2015, s. 279].
Ponadto, coraz większe zainteresowanie badaczy zaczyna kierować się w stronę zarządzania portfelem projektów w sieciach międzyorganizacyjnych (portfel projektów
definiuje się tu jako sieć organizacji tymczasowych) [Barczak, Bińczycki 2018, s. 59].
Uwzględnianie różnych punktów widzenia i interesów podczas określania sukcesu projektu zdobywa coraz większą popularność w literaturze przedmiotu. Wpływ
interesariuszy projektu akcentuje coraz więcej badaczy. Satysfakcja interesariuszy
staje się bowiem coraz bardziej istotna podczas oceny sukcesu projektu. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie obejmuje: rozpoznanie interesariuszy, zaplanowanie strategii współpracy z interesariuszami, zapewnienie realizacji
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współpracy oraz monitorowanie efektów działań [Trocki 2017, s. 138]. W metodyce
PMI od 2013 r. pojawia się 10. obszar: zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
w projekcie [Project Management Institute 2013].
Biorąc pod uwagę szerszy kontekst określenia sukcesu projektu, R. Atkinson zaproponował rozszerzenie kryteriów oceny samego projektu w relacji do sukcesu organizacji oraz innych grup interesariuszy, nazywając swój model Square route (zob.
rysunek 1) [Atkinson 1999].
Rysunek 1. Model kryteriów sukcesu projektu – Square route
Żelazny trójkąt:
czas - koszty - jakość

System informacyjny

Square route

Korzyści dla
organizacji

Korzyści dla społeczności
interesariuszy

Źródło: [Atkinson 1999, s. 341].

W tabeli zaprezentowano podstawowe miary sukcesu w każdym z czterech wierzchołków modelu Square route (zob. tabela 1).
Tabela 1. Kryteria sukcesu według modelu Square route
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Żelazny
trójkąt

System
informacyjny

Koszty –
Jakość –
Czas

 Utrzymanie
 Niezawodność

Korzyści dla
organizacji
 Poprawa
efektywności
 Poprawa
skuteczności

Korzyści dla społeczności
interesariuszy

 Satysfakcja użytkowników
 Wpływ na społeczeństwo
i środowisko
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Koszty –
Jakość –
Czas
(cd.)

 Ważność
 Wykorzystanie
jakości informacji

 Większe zyski
 Strategiczne cele
 Uczenie
organizacyjne
 Redukcja
marnotrawstwa

 Rozwój personalny
 Profity finansowe
i niefinansowe
 Zapewnienie kapitału,
zadowolenie zespołu
projektowego
 Wzrost wskaźników
ekonomicznych dla
społeczności

Źródło: [Atkinson 1999, s. 341].
W literaturze przedmiotu wskazuje się na różne kryteria stosowane podczas określania sukcesu zarządzania projektem i sukcesu organizacji, sugerując że powinny
one bazować na odrębnych kryteriach pomiaru [Wit 1987]. Różne perspektywy postrzegania projektu prezentuje tabela (zob. tabela 2).
Tabela 2. Różnice w postrzeganiu projektów przez różnych interesariuszy

Projekt postrzegany
przez zarząd

Projekt postrzegany
przez kierownika
projektu

Projekt
postrzegany
przez klienta

Projekt
postrzegany
przez
wykonawców

Podnieść rentowność
firmy wskutek zwiększenia
wydajności, zmniejszenia
wadliwości produktów,
obniżenia kosztów stałych
(automatyzacja procesu)

Zrealizować projekt
w czasie, harmonogramie budżecie
i zapewnić
wymaganą jakość

Otrzymać produkt
projektu na czas,
za uzgodnioną
kwotę, o
odpowiedniej
jakości

Wykonać etap
projektu
w zaplanowanym czasie,
harmonogramie,
budżecie i
zapewnić
wymaganą
jakość

Zmienić lub wzmocnić
wizerunek firmy

Uzyskać
wynagrodzenie i
pozytywną ocenę za
realizację

Uzyskać
pełnowartościowy
produkt wraz
ze wsparciem
wdrożeniowoserwisowym

Uzyskać
wynagrodzenie
i pozytywną
ocenę za
realizację
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Zdobyć nowy obszar rynku
(dywersyfikacja, zmiana
strategii, nowa grupa
celowa, nowy konkurent)

Podnieść swoją
atrakcyjność jako
kierownika projektu
na rynku pracy

Rozpoznać rynek
dostawców

Podnieść swoją
atrakcyjność
jako specjalisty
na rynku pracy

Udoskonalić produkt lub
usługę, wdrożyć nowe
kanały dystrybucji

Zdobyć
doświadczenie na
poczet przyszłych
projektów (technologia, know-how)

Współuczestniczyć
w realizacji projektu, np. w ramach komitetu
sterującego

Zdobyć
doświadczenie
na poczet
przyszłych
projektów
(technologia,
know-how)

Utrzymać lub wzmocnić
pozycję firmy

Pozostawić po sobie
tzw. żyjącą wizytówkę

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Yourdon 2000, Banasiewicz 2001].

Wnioski płynące z powyższych rozważań można podsumować stwierdzeniem: „To
ludzie robią projekty”. Patrząc z perspektywy zainteresowanych, cele projektu mogą
wyglądać tak jakby dotyczyły zupełnie innych przedsięwzięć [Banasiewicz 2001].
A. Wit uważa, że mierząc sukces projektu, należy wziąć pod uwagę cele wszystkich
interesariuszy w całym cyklu życia projektu i na wszystkich poziomach w hierarchii zarządzania [Wit 1988, s. 164]. A to oznacza, że przy tak dużej liczbie celów, wątpliwy jest
obiektywny pomiar sukcesu projektu. Warto podkreślić tu wskazanie na dynamiczny
charakter określania sukcesu. Fakt interpretowany w jednym momencie jako sukces
projektu może okazać się w dłuższej perspektywie niepowodzeniem dla organizacji.
Autorzy: A.J. Shenhar, D. Dvir, O. Levy, A. Maltz, opracowali wielowymiarową uniwersalną analizę sukcesu [Shenhar, Dvir, Levy, i in. 2001, ss. 699–725]. W ramach niej
wskazali główne kryteria powodzenia projektu, a są nimi:
a) efektywność projektu – element mierzalny w momencie zakończenia projektu;
b) wpływ na klienta – element mierzalny w ciągu kilku tygodni po wdrożeniu;
c) sukces biznesowy – element mierzalny w okresie 1–2 lat;
d) przygotowanie się na przyszłość – element mierzalny po ok. 4–5 lat [Shenhar,
Dvir, Levy i in. 2001].
Wnioski z badań przeprowadzonych przez tych autorów potwierdzają tezę, że menedżerowie muszą spojrzeć na sukces w dłuższej perspektywie czasu [Shenhar, Dvir, Levy
i in. 2001].
Istnieje również wiele publikacji omawiających czynniki sukcesu w projektach,
jednak są tam przedstawiane w formie determinant osiągnięcia powodzenia, a nie
kryteriów oceny osiągnięcia sukcesu jako stanu pożądanego [Cooke-Davies 2002,
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ss. 185–190, Hyväri 2006, ss. 31–41, Pinto, Slevin 1988, ss. 67–75]. Dlatego też nie
zostały one szerzej zanalizowane w niniejszym artykule.
Za przykład takich ujęć niech posłuży lista opracowana na podstawie badań empirycznych, które przeprowadził S. Spałka [Spałka 2005]. Wymienił on 6 czynników
charakteryzujących się bardzo dużym wpływem na sukces projektu, a mianowicie:
1) Ustanowienie kierownika projektu (wpływ na poziomie 93%).
2) Kompetencje kierownika projektu (wpływ na poziomie 88%).
3) Wysoki autorytet kierownika projektu (wpływ na poziomie 85%).
4) Jasno zdefiniowany cel projektu – (wpływ na poziomie 90%).
5) Ustanowienie zespołu projektowego (wpływ na poziomie 86%).
6) Poparcie zarządu firmy dla projektu (wpływ na poziomie 84%) [Spałka 2005].

Intencjonalne podejście do sukcesu projektu
Analizowaną powyżej różnorodność kryteriów sukcesu projektu należy ponadto
wzbogacić o wątek intencjonalnego podejścia interesariuszy do określania sukcesu
projektu i wskazać na jego konsekwencje. Ponieważ nie ma obiektywnych kryteriów
sukcesu, dobór kryteriów i miar oraz założeń jest intencjonalny, zgodny z wolą czy
myślą dobierającego (działanie to nie jest losowe). Otwiera to drogę do opracowania
różnych interpretacji tych samych faktów. Dzieje się tak najczęściej w celu uzasadnienia, że projekt zakończył się jednak sukcesem. Do takiej filozofii sukcesu zaliczyć należy też powszechne praktyki kreowania sukcesu z niepowodzenia, zwłaszcza przez
osoby odpowiedzialne za realizację tego projektu. Najczęściej stosowane to:
1) Podkreślanie pozytywnych stron zrealizowanego przedsięwzięcia przy bagatelizowaniu jego negatywnych aspektów.
2) Rozszerzanie perspektywy analizy rezultatu o czynniki okołoprojektowe, np.
przyrost doświadczenia i wiedzy z dziedziny zarządzania projektami (testowanie
i doskonalenie metod oraz narzędzi), scalanie zespołów projektowych, wskazanie
na walory marketingowe realizowanego projektu itd.
3) Redefinicja celu projektowego z ekonomicznie uzasadnionego osiągnięcia rezultatu projektu na eksploracyjny, np.: udział w rywalizacji, podjęcie próby, pokazanie się na rynku, rozpoznanie nowych możliwości itd.
Ciekawym spostrzeżeniem wynikającym z uprawiania sukcesologii jest to, że
sukces projektu da się skalować (mówi się o większym lub mniejszym sukcesie),
ale praktycznie nikt nie wspomina o większej czy mniejszej porażce. Można powiedzieć, że w zarządzaniu projektami sukcesem jest wszystko poza kompletną porażką
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projektu rozumianą jako wstrzymanie prac przed osiągnięciem całościowego rezultatu lub produktu. Choć i w tej materii pojawiły się w literaturze głosy, że można uznać
za sukces biznesowo uzasadnione przerwanie projektu [Spałek 2004, Koch 2003].

Miary sukcesu
Miary sukcesu zależą od przyjętych kryteriów. Czasami również wybiera się takie kryteria, które po prostu można zmierzyć, i to jest decydującym czynnikiem podczas ich
wyboru. Jednak na poziomie wyboru mierników oraz podstawowych założeń do szacunków można elastycznie wpływać na wyniki pomiaru. Problem ten zostanie przedstawiony na przykładzie najbardziej powszechnych wskaźników dyskontowych: NPV
(ang. Net Present Value) i IRR (ang. Internal Rate of Return) oraz ich odmian finansowych i ekonomicznych (FNPV, FIRR, ENPV, EIRR) wykorzystywanych podczas oceny
projektów. Warto dodać, że dotyczy on większości wskaźników wykorzystywanych
do pomiaru wybranych kryteriów sukcesu projektu.
Dość powszechnie uznaje się w środowisku, że wyniki opłacalności finansowej lub
ekonomicznej projektów można w dużym stopniu kształtować za pomocą przyjęcia
odpowiednich założeń do rachunków. Z doświadczeń autora wynika, że w projektach
infrastrukturalnych, refinansowanych z funduszy pomocowych, wykazanie opłacalności i trwałości finansowej projektu jest dużym wyzwaniem. Szacowane wpływy z tytułu
opłat za użytkowanie wybudowanych wodociągów, kanalizacji, dróg itp. najczęściej są
na tak niskim poziomie, że wskaźnik FNPV jest ujemny. W takiej sytuacji poszukuje się
dodatkowych korzyści z tytułu realizacji projektów w postaci: pozytywnego wpływu na
środowisko, poprawy warunków życia mieszkańców, zmniejszenia zagrożenia chorobami, zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, zmniejszenia poziomu bezrobocia
oraz dodatkowych wpływów do budżetu samorządu i państwa. Możliwości stworzenia
rozbudowanej listy pożytków, które ujmuje się w analizie kosztów i korzyści planowanego projektu, są wręcz nieograniczone. Kreatywne podejście można również zastosować
do kwantyfikacji tych korzyści, czyli określenia wysokości wpływów pieniężnych generowanych w horyzoncie czasowym prognoz. Oczywiście szacunki te należy poprzeć
przekonywającą argumentacją, jednak uzasadniać można dłuższy lub krótszy horyzont
planowania, jak również wyższe lub niższe wpływy z tytułu tych korzyści.
Innym sposobem na sterowanie wynikami wskaźników jest przyjęcie odpowiedniej stopy dyskonta. Tutaj również otwiera się płaszczyzna do interpretacji wysokości
tego kryterium. Może bazować na stopie tzw. bezpiecznych lokat, takich jak np. obligacje rządowe (obecnie oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych to 2,5%),
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co jest czasem rekomendowane w wytycznych do programów wsparcia projektów.
Jednak można argumentować niższą stopę dyskonta, bazując np. na oprocentowaniu rachunków bankowych typu ROR (obecnie oprocentowanie kształtuje się na poziomie 0–1,2%, w zależności od banku, kwoty, terminu itd.). Alternatywnie można
uzasadnić wyższą stopę dyskonta, wskazując inne możliwości lokowania kapitału.
Kolejnym elementem wpływającym na obliczenia NPV i IRR jest horyzont prognozowania i związana z tym wartość rezydualna pozostałego majątku w projekcie.
W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych, których cykl życia obliczany jest na
dziesiątki lat, szacowanie wpływów z wymienionych wyżej źródeł w tak długim okresie jest niewiarygodne. Dlatego stosuje się co najwyżej 20-letnie horyzonty planowania. W przypadku środków trwałych, które powstały w trakcie realizacji projektu, czas
ich zużycia jest dużo dłuższy. Choćby podstawowa stopa amortyzacji w przypadku
budynków niemieszkalnych wynosi 2,5%, co oznacza, że standardowy okres ich
używania szacuje się na 40 lat [Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, Załącznik 1]. Po nawet
20-letnim okresie ich użytkowania pozostaje dalej niezamortyzowana połowa wartości budynku (przy standardowej liniowej metodzie amortyzacji bez współczynników zwiększających lub zmniejszających). Ustalenie wartości rynkowych używanych
środków trwałych za 20 lat jest zadaniem wręcz niewykonalnym. Przyjęcie wartości
księgowej (niezamortyzowanej dotąd wartości tych środków trwałych) jest również
dyskusyjne. Ponadto, wartość tych środków trwałych może być nawet ujemna w sytuacji, gdy po okresie ich użytkowania należałoby je zdemontować, wyburzyć i zrekultywować teren. Oszacowanie wartości resztowej projektu jest więc problematyczne i wymaga szerokiego uzasadnienia przyjętego do obliczeń szacunku, ponieważ
ma ona istotny wpływ na wyniki wskaźników NPV i IRR.
Zastrzeżeń w stosunku do miar przyjętych do weryfikacji kryteriów sukcesu projektu można byłoby wskazać zdecydowanie więcej. Jednak powyższe rozważania
umożliwiły już pokazanie tego, jak szerokie są możliwości kreatywnego, elastycznego kształtowania, a także interpretacji, obliczeń w ramach przyjętych miar i metod
oraz założeń tych szacunków.

Spektakularny sukces projektu – Spectacular success
in a project
Wykonanie projektu zgodnie z planem w podstawowych parametrach projektu
uznaje się właśnie za sukces. Jest to jednak dość pasywne podejście, a pomimo to
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w niewielu projektach udaje się taki stan osiągnąć. Wydaje się, że prawdziwym sukcesem powinno być zrealizowanie projektu przed czasem, poniżej założonego budżetu,
w pełnym – lub nawet nadplanowym – zakresie, przy zachowaniu wysokiej (a nawet
nadspodziewanej) jakości. Niestety, badacze nie zajmują się tego typu projektami.
Możliwe, iż ze względu na brak wiary, w to, że one istnieją lub nawet w to, że mogą
zaistnieć. Tymczasem zjawisko takie jest niewykluczone. Co prawda, prawdopodobieństwo znalezienia takiego projektu jest niskie, jednak to z takich właśnie projektów
powinno się czerpać wiedzę o skutecznym zarządzaniu projektami. Takie pozytywne
podejście do zarządzania projektami wydaje się mieć duże znaczenie eksploracyjne.
Adaptując model N. Kano do zarządzania projektami, można byłoby wykazać, że wykonanie projektu w zadanym czasie, budżecie i w zadowalającej jakości realizuje dopiero potrzeby podstawowe klienta [za: Majorana, Morelli 2011, ss. 42–44].
Potrzeby mają znaczenie fundamentalne (ang. must be). Produkt projektu musi je
zaspokoić, w przeciwnym razie przekłada się to na całkowity brak satysfakcji klienta.
Jednak samo zaspokojenie tych wymagań, w najlepszym wypadku, pozwala na osiągnięcie przez klienta jedynie neutralnej satysfakcji.
Zdecydowanie bardziej na zadowolenie klienta oddziałuje realizacja jego pragnień lub oczekiwań. To zaspokojenie oczekiwań i pragnień klienta wpływa proporcjonalnie na wzrost jego zadowolenia (ang. more is better). Można w tej kategorii
rozważać realizację projektu przed planowanym czasem, co, choć występuje dość
rzadko, to przecież jest możliwe i wyobrażalne dla klienta przy sprzyjających warunkach. Również realizacja projektu poniżej założonych kosztów jest do wyobrażenia.
Kto przejmie korzyści z tytułu oszczędności w projekcie (wykonawca czy klient) jest
kwestią do negocjacji. Koncepcja łańcucha krytycznego CCPM (ang. Critical Chain Project Management) łączy te dwa obszary, rekomendując stosowanie premii za
wcześniejszą realizację projektów dla wykonawców [Goldratt 2000].
Jednak czynnikami, które odgrywają najbardziej znaczącą rolę w kreowaniu zadowolenia klienta są: zachcianki lub oczarowanie, czyli inaczej: olśnienie (ang. delight).
Jest to taki rodzaj oczekiwania w stosunku do produktu lub projektu, którego spełnienia klient nie zakłada a priori. Jeżeli zabraknie tego spełnienia, nic się nie stanie,
jednak poziom satysfakcji klienta w wyniku realizacji tego rodzaju oczekiwań rośnie
wykładniczo (zob. rysunek 2). Oczarowanie klienta najczęściej wywołuje nadspodziewana jakość lub nadplanowy zakres wykonanych prac w projekcie – tego klienci się
zwykle nie spodziewają.
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Rysunek 2. Model N. Kano w odniesieniu do wymagań klienta projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Majorana, Morelli 2011, ss. 42–44].

Warto wskazać, że dostarczenie klientowi olśniewającego produktu lub projektu
ma kapitalny wpływ na strategiczną przewagę konkurencyjną organizacji realizującej
projekt, jak również pozostałych interesariuszy projektu. Zrealizowane są w tej sytuacji także wszystkie pozostałe poszerzone kryteria sukcesu – projektu, organizacji,
sieci oraz zarządzania projektem.
Przełamanie klasycznej zasady „2 z 3”, czyli możliwości osiągnięcia jednego, co
najwyżej dwóch, parametrów projektowych z żelaznego trójkąta: czas – budżet –
zakres (jakość), wydaje się większości menedżerom niemożliwe. A jednak istnieją
w praktyce przykłady, że można projekt (a przynajmniej jego etap) wykonać szybko,
dobrze i tanio. W wyniku poczynionych przez autora obserwacji pracy budowlanych
ekip wykonawczych udało się zidentyfikować niejednokrotnie realizację zadań przed
czasem, w pełnym zakresie i z zachowaniem wysokiej jakości wykonania. Podstawowym czynnikiem motywującym te ekipy do realizacji zadań była korzyść finansowa.
Polegała ona na rozliczeniu wykonanych prac z jednym klientem, a następnie jak
najszybszym podjęciu prac nad kolejnym zleceniem. Oznacza to, że zarówno praktyka, jak i teoria wykazują możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych sukcesów w projektach.
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Zakończenie
Klasyczne kryteria sukcesu projektu zawarte w tzw. żelaznym trójkącie: czas – budżet – zakres (jakość), pomimo że i tak trudno osiągalne, są w dzisiejszych czasach
niewystarczające.
Sukces rozpatruje się obecnie w kontekście nie tylko jednostkowego projektu,
ale organizacji realizującej programy, portfele projektów, czy nawet w perspektywie
sieci projektów.
Sukces projektu nie jest utożsamiany z sukcesem organizacji. Ma on również dynamiczny charakter, co oznacza, że zdarzenie interpretowane w jednym momencie
jako sukces projektu może okazać się w dłuższej perspektywie niepowodzeniem dla
organizacji, i odwrotnie.
Jak wskazuje analiza literatury przedmiotu, poszerzone kryteria sukcesu projektu
obejmują:
• efektywność projektu;
• wpływ na klienta;
• sukces biznesowy organizacji;
• przygotowanie się na przyszłość;
• zdobycie doświadczenia, know-how;
• rozpoznanie nowych rynków, technologii;
• realizację celów pozabiznesowych.
Lista ta nie wyczerpuje wszystkich czynników, które można uznać za kryteria szeroko rozumianego sukcesu. Przy czym wybór kryteriów sukcesu jest intencjonalny
– uwzględnia indywidualne preferencje i cele decydentów, którymi mogą być różne
grupy interesariuszy.
Wskazano również na rozróżnienie sukcesu zarządzania projektem (aspekt efektywnościowy) i sukcesu projektu (osiągnięcie zamierzonego celu lub rezultatu), wykazując, że niekoniecznie muszą one pozostawać w ścisłej korelacji.
Przedstawiono także zastrzeżenia do stosowanych miar sukcesu projektu na
przykładzie klasycznych wskaźników dyskontowych: NPV i IRR.
Dyskusja nad kryteriami i miarami sukcesu prowadzi do wniosku, że sukces projektu jest pojęciem względnym. Zależy od wyboru kryteriów, miar, sposobów pomiaru, przyjętych założeń do szacunków oraz od tego, kto i w jakim celu dokonuje
oceny tego sukcesu. Ponadto, można mówić o stopniowalności sukcesu – od spektakularnego poprzez pełny, umiarkowany, niski, cząstkowy itd. Stanowczo inaczej jest
w przypadku określenia porażki, która wydaje się być zero-jedynkowa, albo jest, albo
… osiągnięto sukces.
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Na bazie krytycznej analizy kryteriów i miar sukcesu w projektach zaproponowano pojęcie spektakularny sukces projektu (ang. spectacular success in a project).
Sukces w tym ujęciu oznacza realizację projektu w czasie krótszym od planowanego,
poniżej założonych kosztów, w nadspodziewanej jakości i (lub) nadplanowym zakresie. Wykorzystując koncepcję N. Kano, dotyczącą wymagań klienta, wskazano na
silne oddziaływanie projektów zakończonych spektakularnym sukcesem na kreowanie przewagi konkurencyjnej organizacji je realizujących [za: Majorana, Morelli 2011,
ss. 42–44]. Możliwość osiągnięcia spektakularnego sukcesu w zarządzaniu projektami udowodniono na podstawie teorii (CCPM) i obserwacji empirycznych.
Badania nad projektami zakończonymi spektakularnym sukcesem mogą otworzyć przed subdyscypliną zarządzania projektami nową perspektywę. Zamiast koncentracji na identyfikacji i rozwiązywaniu problemów w projektach warto zastanowić się nad poszukiwaniem inspiracji i dobrych praktyk płynących z projektów, które osiągnęły ten ponadplanowy sukces. Teoria organizacji i zarządzania dostrzegła
w XXI w. ten sposób myślenia. Powstała Pozytywna Nauka o Organizacji, czyli POS
(ang. Positive Organizational Scholarship) [Cameron, Dutton, Quinn 2003]. Bazuje ona
na analogiach do psychologii pozytywnej M. Seligmana [Seligman, Csikszentmihalyi
2000, ss. 5–14]. Poszukiwanie i badanie projektów zakończonych spektakularnym
sukcesem może przyczynić się znacząco do rozwoju nauki w obszarze zarządzania
projektami.
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Zarządzanie projektami w polskich organizacjach
non-profit
Project Management in Polish Non-profit Organizations

Abstract: In this article the specificity of project management in non-profit organizations has been indicated. It has been demonstrated which conditions must be fulfilled,
so that non-profit organizations could realize their statutory aims through the project
activities. Most frequently, chances of success of the implemented projects are seen in
the potential of the employees of those organizations, who are the most important in
the process of providing social services, perceiving projects as the process of changes
or identifying with the implemented projects.
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Wprowadzenie
Organizacje non-profit charakteryzują się elastycznym reagowaniem na problemy
społeczne oraz zwracaniem szczególnej uwagi w swojej działalności na kształtowanie postaw przedsiębiorczych dla celów społecznych. Innowacyjne podejście oraz
elastyczność działania umożliwiają im aktywne uczestniczenie w rozpoznawaniu
problemów środowiska lokalnego, ich artykułowaniu, a w efekcie także i w ich zaspokajaniu. To z kolei, przyczyniło się do wzrostu roli projektów w działalności organizacji pozarządowych do tego stopnia, że ich realizacja stała się podstawową formą
funkcjonowania tych jednostek. Zarządzanie projektami to narzędzie umożliwiające
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przełożenie działań organizacji na wymierne rezultaty oraz realizację misji w toku
prowadzenia zróżnicowanych i niepowiązanych ze sobą bezpośrednio działań. Projekty zapewniają organizacji non-profit efektywną realizację celów w wyniku umiejętnego reagowania na zmienność i potrzeby otoczenia [Marciszewska 2015, s. 91].
Mówiąc o organizacjach trzeciego sektora jako o podmiotach projektowych, należy
zwrócić uwagę na specyfikę zarządzania projektami w tych organizacjach, a zwłaszcza na sukcesy i przyczyny niepowodzeń realizowanych przedsięwzięć. W literaturze
przedmiotu podkreśla się, że „prowadzenie projektów w organizacjach pozarządowych to specyfika naprawdę unikalna”, która wynika ze zmiennych warunków występujących zarówno wewnątrz projektu, jak i w otoczeniu organizacji [Szańcza 2016,
s. 1]. Podkreśla się, że w organizacjach non-profit występują te same fazy realizacji
projektu (definiowanie, planowanie, realizowanie, kontrolowanie i zamknięcie projektu), co w podmiotach biznesowych, ale podejmowane działania, składające się
na poszczególne etapy zarządzania projektami, nie przebiegają już tak samo. Dzięki
projektom, organizacje non-profit mogą pokonać wiele nowych, niespotykanych dotąd problemów. Jest to związane przede wszystkim z zaangażowaniem pracowników
w pracę zespołową, wzrostem ich kreatywności i nabieraniem coraz większego doświadczenia sprzyjającego procesowi uczenia się. Należy jednak pamiętać, że przedsięwzięcia projektowe są na tyle autonomiczne, że nie zawsze prowadzą do osiągnięcia założonych celów. Dlatego warto wskazać czynniki wpływające zarówno na
sukces, jak i porażkę realizowanych projektów. Identyfikacja tych czynników pozwoli
odpowiedzieć na pytanie: Jak wygląda proces zarządzania projektami w polskich
organizacjach non-profit? Jest to zagadnienie w niedostatecznym zakresie opisane
w literaturze przedmiotu, dlatego celem niniejszego artykułu jest próba, chociażby
w niewielkim stopniu, wypełnienia tej luki.

Specyfika zarządzania projektami w organizacjach
non-profit
Specyfika zarządzania projektami w organizacjach non-profit wynika przede wszystkim
z posiadanych zasobów finansowych i ludzkich [Szańcza 2016, s. 1]. Zasoby finansowe
organizacji non-profit uzależnione są w głównej mierze od dostępu do zewnętrznych
źródeł finansowania. Problem z pozyskiwaniem funduszy jest uznawany za najważniejszy. Wynika to z nadmiernie skomplikowanych – często – formalności związanych
z procesem pozyskiwania środków od dawców grantów, sponsorów, czy też z funduszy unijnych, a także nadmiernie rozbudowanej biurokracji w administracji publicznej
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[Kondycja sektora… 2016, s. 161]. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to,
że w przypadku zewnętrznego finansowania często pojawiają się umowy zawierające
obostrzenia w postaci wielu zasad związanych w wydatkowaniem tych środków. I tak,
jeśli chodzi o projekty, warunki te dotyczą m.in.: terminu realizacji projektu, kwoty dofinansowania, wysokości wkładu własnego w dane przedsięwzięcie, zasady sprawozdawczości, sposobu wydatkowania środków czy wymaganej dokumentacji finansowej.
To narzuca zarówno sztywne ramy realizacji projektu, jak i ograniczenia w możliwości
dokonywania przesunięć w budżecie przedsięwzięcia [Zięba 2016, s. 82].
Natomiast, w przypadku zasobów ludzkich, należy podkreślić, że w organizacjach non-profit występuje zbyt mała liczba pracowników z określonymi, potrzebnymi kompetencjami w obszarze zarządzania projektami. Podmioty te bazują głównie na pracy wolontariuszy, „którzy z jednej strony nie pobierają wynagrodzeń,
a z drugiej generują wiele dodatkowych problemów organizacyjnych” [Szańcza 2016,
s. 1]. Specyfiką organizacji trzeciego sektora jest dość swobodne i niezobowiązujące
przypisanie do pracy zarówno kierowników, jak i poszczególnych członków zespołu
projektowego, ale wpływa to pozytywnie na ich motywację i zaangażowanie w realizowane projekty [Szańcza 2016, s. 1]. Działalność prowadzona w przedsięwzięciach
projektowych realizowanych w organizacjach non-profit jest bardzo różnorodna,
zatem praca ta wymaga posiadania wielu kompetencji oraz umiejętności. Realizacja
projektów opiera się przede wszystkim na kapitale społecznym i ludzkim, a nie finansowym. Powoduje to konieczność posiadania przez organizacje non-profit zdolności
korzystania z pracy wolontariuszy, pozyskiwania i angażowania partnerów do współpracy (dostarczanie wsparcia nieodpłatnie lub po jak najniższej cenie), zdolności budowania zaufania, silnych więzi, pozytywnych postaw i emocji wobec swoich działań
oraz umiejętności szybkiego reagowania. Ponadto, praca w tych organizacjach związana jest z redukowaniem formalności do niezbędnego minimum, odbiurokratyzowaniem oraz skupianiem się przede wszystkim na rezultatach lub wskaźnikach, a nie
na procedurach. Chociaż z drugiej strony, należy podkreślić, że ta różnorodność form
działania, zmienność i zadaniowy charakter pracy wpływa także na niestabilność
zatrudnienia w organizacjach non-profit [Szmyt-Boguniewicz, Romanowski 2012,
s. 6]. Podkreśla się, że to właśnie organizacje pozarządowe są kuźnią kierowników
projektu. Jest to zasługą umożliwienia młodym ludziom zaangażowania się w lokalne, często wcale nie tak małe, projekty, co z kolei pozwala im zdobyć wiedzę i doświadczenie, a tym samym umożliwia zrozumienie natury projektu oraz funkcjonujących w nim współzależności [Machiński 2016, s. 17].
Wśród innych czynników, wpływających na specyfikę organizacji non-profit jako organizacji projektowych, wskazuje się ponadto: niski poziom kompetencji
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w obszarze IT, ograniczenia na poziomie komunikacji ze sponsorem lub darczyńcą
i brak doświadczenia projektowego.
Warto jednak podkreślić, że żadna z przyjętych metod zarządzania projektami
w organizacjach non-profit nie powinna mieć negatywnego wpływu na realizację
celów statutowych, ale powinna usprawniać podejmowane działania projektowe.
Zarządzanie projektami powinno być kompromisem pomiędzy zbyt małym lub zbyt
dużym sformalizowaniem działań podejmowanych przez organizacje non-profit,
które w niektórych obszarach swojego funkcjonowania upodabniają się zarówno
do organizacji biznesowych, jak i jednostek administracji publicznej. Należy jednak
zwrócić uwagę na to, że podstawowym wyróżnikiem organizacji non-profit jest misja. Dlatego, przyjmując jakiekolwiek standardy regulujące zarządzanie projektami,
powinno się zagwarantować, że zakres przyjętych regulacji nie będzie powodował
zagrożenia utratą nadrzędnej dla organizacji non-profit wartości, którą jest działanie akcyjne, spontaniczne, kreatywne i jednocześnie efektywne. Z tego też powodu
poszczególne etapy zarządzania projektami nie przebiegają, i nie będą przebiegać,
tak samo jak w podmiotach biznesowych czy instytucjach publicznych. Dotyczy to
przede wszystkim: procesu formalizacji podejmowanych działań, ograniczeń finansowych i ludzkich, realizacji celów projektowych określonych z punktu widzenia celów statutowych, angażowania wolontariuszy, analizy ryzyka, oceny nakładów i kosztów realizacji projektu, ograniczenia działalności gospodarczej itp.

Sukcesy i niepowodzenia procesów zarządzania
projektami w trzecim sektorze
Dobrze zarządzane projekty zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu i prowadzą
do: lepszych wyników, niższych kosztów, krótszego czasu realizacji, lepszych relacji
z klientami oraz zwiększają zdolność do stałego wzrostu wydajności w kolejnych
projektach. Należy jednak dążyć do zachowania równowagi pomiędzy dyscypliną
a elastycznością działania. Każdy realizowany projekt oceniany jest z punktu widzenia osiągania zakładanych celów, ponoszonych kosztów oraz czasu poświęconego
na jego realizację. Jednak zdolność do spełnienia oczekiwań – w wyniku dostarczenia
satysfakcjonujących wyników na czas i w ramach budżetu – bezpośrednio zależy od
umiejętności zarządzania projektami. Ponadto, podczas realizacji projektu pojawiają
się różne problemy, które mogą negatywnie wpłynąć na projekt, a nawet doprowadzić do jego porażki. W każdej fazie realizacji projektu rodzaj pojawiających się problemów jest inny.
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W literaturze przedmiotu sukces projektu definiowany jest jako przedsięwzięcie
zakończone powodzeniem, jeśli zostanie zrealizowany w założonym czasie, nie przekroczy przewidzianego budżetu, osiągnięta zostanie oczekiwana wcześniej funkcjonalność oraz zostaną spełnione odpowiednie standardy jakości [za: Kerzner 2001,
ss. 152–153].
Poniżej przedstawione zostały tzw. czynniki dodatkowe, wpływające zarówno na
sukces, jak i niepowodzenie projektów realizowanych w organizacjach non-profit,
z pominięciem, wymienionych wyżej, kluczowych czynników sukcesu związanych
z parametrami projektu, które występują w każdym projekcie, bez względu na podmiot go realizujący (zob. tabela 1).
Tabela 1. Czynniki wpływające na sukces lub porażkę projektu realizowanego
w organizacji non-profit

Czynniki
Precyzyjne zdefiniowanie celów projektu – umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, co zamierzamy osiągnąć i jaki problem zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu. To podstawa wytyczania zadań, ich koordynowania, organizowania pracy oraz możliwości kontroli i oceny stopnia
realizacji zadań. Wpływa ono na ocenę kosztów i tworzenie harmonogramu

Poziom realizacji w organizacji non-profit

xxx

Właściwe planowanie – plan powinien pozwalać ocenić, czy cele projektu są
możliwe do zrealizowania w terminie i bez przekraczania kosztów, z wykorzystaniem dostępnych zasobów (ludzie, finanse i rzeczy) oraz przy zakładanym
sposobie wykonywania projektu. Plan zawiera definicję rezultatu, określa
sposób realizacji projektu oraz szacunkowy koszt, czas i zasoby

xx

Identyfikacja, opis działań i ich rezultatów – podstawą jest tu konieczność
zidentyfikowania wszystkich działań na różnych poziomach szczegółowości
i opisanie ich w kategoriach serii rezultatów czy też wyników. Tworzy się
strukturę podziału pracy WBS (ang. Work Breakdown Structure)

xx

Odpowiedni wybór strategii realizacji projektu – strategia powinna
uwzględniać takie aspekty, jak: zapewnienie jednoznacznego, obiektywnego określania cech tworzonego rozwiązania; zapewnienie weryfikacji zgodności docelowego produktu z wymaganiami; możliwość bieżącego śledzenia faktycznego postępu realizacji prac; wczesne wykrywanie zagrożeń dla
harmonogramu, budżetu i jakości realizowanego projektu oraz możliwość
realistycznego przewidywania kosztów przyszłych modyfikacji wdrożonego
projektu

x
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Kompetencja i doświadczenie kierownika projektu – od umiejętności,
doświadczenia i cech osobowych kierownika projektu zależy przyszłość realizowanych przedsięwzięć. Jest to osoba ponosząca odpowiedzialność za
realizację projektu oraz osiągnięcie jego celów

xxx

Ustanowienie zespołu projektowego – podczas tworzenia zespołów projektowych bardzo ważna jest umiejętność doboru poszczególnych jego
członków nie tylko ze względu na doświadczenie i kwalifikacje, ale też predyspozycje i umiejętność pracy w zespole

xx

Kompetencje zespołu projektowego – efektywne zespoły cenią i promują jasno zdefiniowane role, obowiązki i odpowiedzialność. Wyznaczenie
i uzgodnienie ról oraz obowiązków pozwala zredukować niepewność, konieczność przeróbek i prawdopodobieństwo przeoczenia niektórych spraw

xx

Motywacja zespołu projektowego – kierownik zespołu powinien posiadać
umiejętność współpracy ze swoim zespołem i oddziaływać na niego tak, aby
jego członkowie postępowali zgodnie z jego zamierzeniami

xx

Poparcie zarządu organizacji dla projektu – aby zyskać poparcie zarządu,
należy uświadomić kierownictwu znaczenie jego zaangażowania dla sukcesu
całego projektu oraz na bieżąco informować jego członków o statusie projektu

xx

Powszechna w całej organizacji kultura wysokiej jakości – realizując
projekty, powinniśmy dążyć do zapewnienia kultury organizacyjnej, która
będzie optymalna dla zarządzania projektowego. Podejmowane działania
ukierunkowywane są na uzyskanie takich zachowań, postaw, poglądów
i wartości, które pozwolą na skuteczne zarządzanie projektami

xx

Dostępność zasobów – brak dostępu do właściwych zasobów we właściwym czasie to główna przyczyna opóźnień, przepracowania i niezadowolenia uczestników projektu. Aby tego uniknąć, należy posiadać harmonogram
uwzględniający wszystkie projekty realizowane w organizacji, który jasno
określa dostępność poszczególnych zasobów

x

Efektywne procedury komunikacji – od skuteczności tego procesu zależy
w dużej mierze rezultat projektu. Liczba osób zaangażowanych w realizację
projektu stwarza potrzebę wypracowania zasad i norm efektywnego przepływu informacji pomiędzy uczestnikami projektu

xx

Robocze spotkania zespołu projektowego – jest to jedna z form prawidłowo funkcjonującego systemu komunikacji, która zapewnia z jednej strony,
sprawny przepływ informacji, a z drugiej, wzajemną pomoc i wsparcie dla
wymiany i wzbogacenia wzajemnych doświadczeń

xxx

Szybkie i uczciwe rozwiązywanie konfliktów – w obliczu konfliktów jednym z ważnych środków zapobiegawczych jest obiektywność. Pozwala ona
efektywnie radzić sobie z nieuniknionymi decyzjami, konfliktami i problemami pojawiającymi się podczas realizacji projektów

xxx
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Nadzorowanie i kontrola zmian w projekcie – nadzorowanie i kontrola
zmian w projekcie mają na celu przewidywanie, zapobieganie czy łagodzenie
negatywnych skutków zmian. Wpływają również na podejmowanie decyzji,
co do tego, które zmiany są konieczne i najważniejsze

x

Nadzorowanie i kontrola ryzyka w projekcie – oznacza to konieczność:
uwzględnienia w planie zdarzeń mogących zakłócić projekt, przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa ich wystąpienia, przewidzenia ich wpływu
i zdefiniowania odpowiednich reakcji na nie

x

Dokładne określenie wymagań klientów – każdy uczestnik projektu
powinien wiedzieć, czego może się spodziewać po projekcie. Im więcej
otwartej i szczerej komunikacji dotyczącej rzeczywistych potrzeb
uczestników projektu oraz prawdopodobieństwa ich zaspokojenia, tym
lepiej. Klienci i sponsorzy projektu mają oczekiwania dotyczące tego, co ma
być dostarczone (rezultaty), kiedy (docelowa data) i za ile (żądany budżet)

xx

Legenda:
x – poziom niski,
xx – poziom średni,
xxx – poziom wysoki.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z badań własnych autorki1 oraz:
[Domański 2014, ss. 57–70, Dolata 2011, s. 66, Domański 2010, s. 34, Kondycja sektora…
2016, ss. 150–161].

Zarządzanie projektami jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym czasu i wysiłku.
Na sukces projektu składa się wiele czynników, które są wzajemnie ze sobą powiązane
i współzależne. Należy jednak pamiętać, że to, co w przypadku jednego projektu będzie miało istotne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu, w innym projekcie może się okazać czynnikiem nieodgrywającym większej roli. Dlatego dla każdego projektu powinno
się zidentyfikować grupę najważniejszych czynników, pozycjonując je według rangi
i stopnia oddziaływania. Wśród tej grupy możemy wyodrębnić tzw. czynniki wspólne
dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Należą do nich: wiedza, doświadczenie,
umiejętności i kompetencje osób odpowiedzialnych za realizację projektów oraz pracowników zespołów projektowych. Jest to grupa czynników niematerialnych, często
1
Autorka prowadziła badania ilościowe w organizacjach non-profit w Polsce od grudnia 2017 r. do lutego
2018 r. Jednym z celów głównych prowadzonych badań było określenie poziomu dojrzałości projektowej
badanych organizacji. Do próby badawczej zakwalifikowano 93 organizacje non-profit posiadające doświadczenie projektowe.

57

Anna Marciszewska

trudnych do oszacowania na etapie przygotowywania projektu, ale bardzo istotnych
w trakcie realizowania przedsięwzięć projektowych. Ponadto, zarządzanie projektami
to obszar wymagający interdyscyplinarnej wiedzy oraz wysokiego poziomu kompetencji w zakresie metod i technik zarządzania [Walczak 2009].
Na podstawie informacji przedstawionych powyższej, można powiedzieć, że
w obszarze zarządzania projektami w organizacjach non-profit występuje prawie ta
sama grupa czynników sukcesu lub niepowodzenia projektów, jak w podmiotach komercyjnych (zob. tabela 1). Wydaje się, że w organizacjach non-profit główną rolę
odgrywają także tzw. czynniki miękkie związane przede wszystkim z czynnikiem
ludzkim oraz z umiejętnością: wytyczania zadań, koordynowania działań, organizowania pracy oraz umiejętnością i możliwością kontroli i oceny stopnia realizacji
zadań. Umiejętności te wpływają przede wszystkim na ocenę kosztów i tworzenie
harmonogramu. Największe jednak różnice występują w obszarze tzw. twardych elementów, a w szczególności dotyczą: kontrolowania zmian, zarządzania ryzykiem oraz
tworzenia harmonogramów określających dostępność zasobów niezbędnych do realizacji projektów. E. Bogacz-Wojtanowska zwraca uwagę, że podstawowym ograniczeniem w tym zakresie jest ciągle brak występowania świadomych procesów pozyskiwania i wykorzystywania zasobów, co wpływa na problemy w osiąganiu celów
statutowych [Bogacz-Wojtanowska 2009, s. 85]. Występują także różnice w podejściu
do wyboru strategii realizacji projektu. Zestawienie to wskazuje, że specyfika organizacji non-profit powoduje, że za sukcesem realizowanych projektów stoją osoby
zaangażowane w ich realizację, a brak formalizacji realizowanych przedsięwzięć nie
ma bezpośredniego wpływu na sukces lub porażkę projektów.

Podsumowanie
Wskazując czynniki sukcesu podejmowanych działań projektowych, można zaryzykować stwierdzenie, że w tak szybko zmieniającym się otoczeniu jak to ma miejsce
obecnie, które oczekuje realizowania zadań przez organizacje non-profit na coraz
wyższym poziomie oraz umożliwia dostęp do nowych rozwiązań, organizacje te
będą w stanie rozwijać się i spełniać pokładane w nich oczekiwania społeczne. Warto podkreślić, że organizacje non-profit powinny być otwarte na wszelkie nowości,
postrzegać problemy z różnych perspektyw, uwrażliwić się na sygnały i wyzwania
lokalnych społeczności oraz przygotować się do wprowadzania zmian u siebie. Aby
projekty stały się szansą ich rozwoju, organizacje non-profit powinny zapewnić profesjonalne zarządzanie tego typu przedsięwzięciami i tworzyć atrakcyjne warunki
58

Zarządzanie projektami w polskich organizacjach non-profit

pracy dla ludzi, którzy wykazują chęć uczestniczenia w zespołach projektowych. Należy jednak pamiętać, że odpowiednia jakość projektów może być zapewniona jedynie wtedy, kiedy w organizacjach tych nastąpi zrozumienie podejmowanych działań
projektowych. Wymaga to jednak wielu zmian w obszarze zarządzania organizacjami
non-profit. Realizując projekty, należy pamiętać o aktywnym poszukiwaniu informacji o potrzebach społeczności, otwartości na takie informacje, wzajemnej komunikacji, źródłach finansowania, odwadze i zaangażowaniu pracowników w przygotowanie i wdrożenie przedsięwzięć projektowych. Można także zastanowić się na tym,
jakie warunki muszą być spełnione, aby organizacje non-profit realizowały swoje cele
statutowe właśnie w wyniku działań projektowych. Najczęściej szans sukcesu realizowanych projektów upatruje się w: potencjale pracowników tych organizacji stanowiących najważniejsze ogniwo procesu świadczenia usług społecznych, postrzeganiu projektów jako procesu zmian czy identyfikowaniu się z wdrażanymi projektami.
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że podejście projektowe
mobilizuje organizacje non-profit do efektywności w działaniu i koncentracji na efektach. Umiejętność realizowania przedsięwzięć projektowych może stać się istotnym
atutem funkcjonowania organizacji non-profit. Z powyższych rozważań wynika ponadto, że projekty są w stanie przyczynić się do wzmocnienia mocnych stron i wykorzystania szans płynących z otoczenia, i stać się jedną z recept na większość słabych stron
i kłopotów, z jakimi organizacje non-profit borykają się na co dzień. Dzięki świadomości
występowania czynników wpływających na sukces lub porażkę realizowanych przedsięwzięć projektowych, podmioty te mogą w znaczącym stopniu usprawnić organizację i podnieść jej efektywność. To zaś powinno przyczynić się do uwiarygodnienia podejmowanych działań w oczach interesariuszy i przełożyć się na wzmocnienie zarówno
potencjału finansowego, jak i ludzkiego [Domański 2012, s. 342].
Należy podkreślić, że prezentowany artykuł otwiera drogę do dalszych badań
w ramach podejmowanej w nim problematyki. Wskazuje na potrzebę dalszej eksploracji, zarówno z punktu widzenia sprawności zarządzania projektami, jak również
funkcjonowania i rozwoju organizacji non-profit.
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Doskonalenie procesów biznesowych – analiza
występujących problemów
Business Process Improvement – Analysis of Existing Problems

Abstract: Business process improvement has now become an imperative in modern
management. In introducing changes in the implemented processes, managers see an
opportunity both for survival in a very changeable environment and for development.
At the same time, it is suggested that changes in processes take place in a systematic
way, in response to changing customers’ needs. It should be noted, however, that the
introduction of improvements in processes faces various difficulties. The present article
is of a theoretical and empirical nature, and its aim is to present and characterize the
problems that accompany the improvement of processes. To achieve such a goal, a literature review on the essence of business processes improvement was conducted. In
addition, the results of a pilot study carried out in enterprises that improve processes
were analyzed.
Key words: process improvement, Continuous Improvement Project, problems in process improvement.

Wprowadzenie
Doskonalenie procesów biznesowych stało się obecnie imperatywem współczesnego zarządzania. Taki pogląd wyrażają zarówno akademicy, jak i praktycy. Zarządzający we wprowadzaniu zmian w realizowanych procesach widzą szansę nie tylko na
przetrwanie w bardzo zmiennym otoczeniu, ale i na rozwój. Sugeruje się przy tym,
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żeby zmiany w procesach zachodziły w sposób systematyczny, w duchu cyklu PDCA
i w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów. Trzeba mieć jednak na uwadze,
że postulowane wprowadzanie udoskonaleń w procesach napotyka na różne trudności. Ponadto nie pojawia się w organizacjach bez przygotowania odpowiedniego
klimatu, warunków i zapewnienia zasobów. Wymaga przemyślanych decyzji, właściwej organizacji i koordynacji. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, jego
celem jest prezentacja i charakterystyka problemów, które towarzyszą doskonaleniu
procesów biznesowych. Dla realizacji tak określonego celu przeprowadzono studia
literaturowe obejmujące publikacje krajowe i anglojęzyczne związane z istotą doskonalenia procesów biznesowych. Ponadto analizie poddano wyniki pilotażowych badań własnych, które przeprowadzono w przedsiębiorstwach doskonalących procesy.

Imperatyw ciągłego doskonalenia procesów
w organizacjach
W wielu współczesnych organizacjach, zarówno komercyjnych, funkcjonujących pod
presją silnej konkurencji, jak i tych o charakterze publicznym wprowadzane są obecnie różne koncepcje i metody zarządzania ukierunkowane na ciągłe doskonalenie
procesów. Wynika to w dużej mierze z przekonania, że poprawa efektów procesów
sprzyja obniżce kosztów i poprawie efektywności całych organizacji. Pogląd ten podzielają różni badacze tematyki związanej z zarządzaniem procesowym. R. Smith
twierdzi, że „doskonałość w realizacji procesów może być czynnikiem decydującym
o przyszłości firmy pomagając zdobywać nowych klientów i rynki” [Smith 2007,
s. 24]. Doskonalenie procesów postrzegane jest obecnie jako sposób na zwiększanie efektywności, które zapewnić ma większe zadowolenie klientów wewnętrznych
i zewnętrznych [Zellner 2011] i podniesienie efektywności całych organizacji. W wyniku realizacji procesów powstają nie tylko przychody i koszty, które kształtują wyniki
finansowe, ale tworzona powinna być wartość dodana dla klientów, stąd tak duża
waga procesów jako przedmiotu zmian [Nowosielski 2017, s. 48]. W związku z tym celem działań doskonalących procesy powinno być mocne zorientowanie na potrzeby
i wymagania klienta oraz, co ma związek z powyższym, tworzenie wartości dla klienta.
Idea doskonalenia sprowadza się do świadomej zmiany stanu istniejącego
z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą zostać osiągnięte wewnątrz i w otoczeniu organizacji [Szczepańska 2013, s. 235]. Doskonalenie to proces zmian obiektu oceniany
pozytywnie z punktu widzenia określonego kryterium lub zbioru kryteriów. Innymi
słowy, jest to proces przechodzenia obiektu od stanów mniej pożądanych, uznawa64
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nych za mniej efektywne, do stanów bardziej pożądanych, uznawanych za lepsze,
bardziej efektywne z punktu widzenia określonego kryterium lub zbioru kryteriów
[Borys, Rogala 2011, s. 19]. Pojęcie doskonalenia często postrzegane jest jako synonim słów: ulepszanie, poprawianie, usprawnianie, dążenie do „czegoś lepszego”,
osiąganie wyższego poziomu „czegoś” [www.sjp]. Doskonalenie procesów to działania zmierzające do poprawy ich realizacji, celem osiągnięcia lepszych efektów oraz
podniesienia poziomu satysfakcji klienta [Nowosielski 2014, s. 41]. Business Dictionary
podaje, że jest to „systematyczne podejście do zamykania luki w wydajności procesu
lub systemu poprzez optymalizację i redukcję czasu cyklu oraz identyfikację i eliminację przyczyn niskiej jakości, zmienności procesu oraz działań niedodających wartości” [businessdictionary.com]. Bazuje ono na ciągłej analizie i ocenie realizacji procesów oraz na ocenie ustalonych dla procesów celów z wykorzystaniem wszelkich
źródeł informacji dotyczących procesów. Podstawowym celem analizy procesów
w ujęciu analitycznym jest diagnoza działań i ich struktury oraz dostarczanie dowodów uzasadniających konieczność podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych [Szczepańska, Bugdol 2016, s. 56]. Systematyczna analiza procesów powinna
umożliwić przedstawienie najlepszego sposobu wykorzystania posiadanych zasobów
w procesach oraz podnieść efektywność procesów, zwiększyć zadowolenie klientów
wewnętrznych i zewnętrznych oraz poprawić wyniki finansowe. W rezultacie podejmowane powinny być decyzje dotyczące usprawnień procesów oraz osiągania coraz
lepszych ich wyników. W inicjatywach doskonalących procesy sprawą istotną jest
również prowadzenie analizy ryzyka wystąpienia w procesie różnego rodzaju zagrożeń, które mogą zakłócać przebieg procesu i w efekcie spowodować nieosiąganie
założonych celów procesów, wynikających z celów całej organizacji. Przyjmuje się, że
im bardziej organizacja doskonali zachodzące w niej procesy, tym lepiej może nimi
zarządzać. Ponadto jeśli cele strategiczne skaskadowane są na cele procesów, ich
doskonalenie sprzyja łatwiejszemu realizowaniu przyjętej strategii. Aby skutecznie
doskonalić procesy, należy, tak jak sugerują Rummler i Brache [2001, s. 34], uznać
współzależność poziomów zarządzania organizacją, co oznacza, że procesy nie mogą
być usprawniane, jeśli wcześniej nie zdefiniuje się celów i zasad projektowania oraz
zarządzania całą organizacją, a także nie włączy się w te działania stanowisk pracy.
Na najniższych szczeblach zarządzania zachodzą bowiem najbardziej intensywnie
procesy doskonalenia.
Doskonalenie procesów biznesowych może mieć charakter reaktywny (nadążający za zmianami w bliższym i dalszym otoczeniu organizacji) lub proaktywny (wyprzedzający te zmiany). W pierwszym przypadku wprowadzane są zazwyczaj działania
korygujące zidentyfikowane problemy, w drugim zmiany wprowadzane w procesach
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mają miejsce, zanim wystąpią zauważalne problemy lub niedopasowanie procesów
do otaczającej rzeczywistości. Niewątpliwie trudniej jest wprowadzać udoskonalenia
o charakterze proaktywnym, wymagają one dużej odwagi i podjęcia ryzyka, ponieważ nie zawsze mogą przynieść spodziewane rezultaty.
Inicjatywy doskonalące mogą być wprowadzane w drodze radykalnych (tzw. rewolucyjnych) i/lub inkrementalnych (tzw. ewolucyjnych) zmian. Taki podział sugeruje norma PN-EN ISO 9004:2010, w której wyróżnia się dwa podstawowe podejścia
(sposoby) przeprowadzania udoskonaleń:
• przedsięwzięcia przełomowe – prowadzące do radykalnej zmiany i udoskonalenia istniejących procesów lub do wdrożenia nowych procesów, co realizowane
jest zazwyczaj przez zespoły pracowników poza ich rutynową działalnością;
• bieżące działania dotyczące doskonalenia – prowadzone przez ludzi, małymi krokami, w istniejących procesach [PN-EN ISO 9004:2018-06].
Istota ciągłego doskonalenia procesów sprowadza się do systematycznego poszukiwania możliwości ulepszania realizowanych procesów, z zastosowaniem różnych metod rozwiązywania problemów (np. metoda Problem Solving) i z wykorzystaniem doświadczeń wynikających z popełnianych błędów [Grajewski 2007, s. 104].
Powinno to angażować wszystkich pracowników, a inicjatywy doskonalenia, dotyczące najczęściej fragmentów bardziej złożonych procesów, powinny się pojawiać
na stanowiskach pracy. Ten sposób wprowadzania zmian w procesach przebiega
w sposób ewolucyjny, ale systematyczny, zgodnie z cyklem PDCA1. Przedmiotem
doskonalenia mogą być też międzywydziałowe oraz międzyorganizacyjne procesy;
doskonalenie procesów realizowane jest wówczas w zespołach pracowników z różnych wydziałów, działów czy departamentów. Ciągłe doskonalenie bywa utożsamiane z japońską filozofią Kaizen, która jest mocno zakorzeniona w narodowym myśleniu
i działaniu Japończyków nastawionych na samodoskonalenie. W języku angielskim spotykamy określenie CPI – Continous Process Improvement, a w języku niemieckim KVP
– Kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Niewątpliwie jednak ma ono swój rodowód
w japońskim stylu zarządzania jakością oraz w tezach, które propagował W.E. Deming2. Analiza różnych definicji ciągłego doskonalenia procesów uprawnia do
stwierdzenia, że jest to celowe działanie, zakładające powolną, ale systematyczną
i postępującą pozytywną zmianę wybranych parametrów procesów (czasu, kosztu,
jakości), we wzajemnym powiązaniu tych parametrów.
Zmiany powinny być zaplanowane, wprowadzone, sprawdzane powinny zostać ich efekty, standaryzowane i ponownie doskonalone.

1

2
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Natomiast zmiany przełomowe w procesach, zwane skokowymi, charakteryzują
się kompleksowością, radykalizmem, większą dynamiką i większym zapotrzebowaniem na środki kapitałowe. O ile ewolucyjne metody doskonalenia polegają głównie
na podejmowaniu działań pozwalających eliminować błędy, niedociągnięcia, wady
i osiągać lepszą jakość, o tyle skokowe metody utożsamiane z innowacjami zorientowane są na wprowadzanie nowego procesu, nowego sposobu jego realizacji, zagospodarowują nową wiedzę czy wyniki prac badawczych. Odchodzi się tutaj od ciągłych modyfikacji i drobnych zmian w kierunku radykalnej przebudowy procesów
o charakterze innowacyjnym. Procesy biznesowe są poddawane przeprojektowaniu
i modernizacji, wykorzystuje się przy tym dostępne, nowoczesne rozwiązania technologiczne. Tabela 1 przedstawia różnice między podejściami do doskonalenia procesów.
Tabela 1. Skokowe i ewolucyjne podejście do doskonalenia procesów
Analizowane cechy

Podejście przełomowe

Ciągłe ulepszanie procesów

Rodzaj zmiany

Zmiana radykalna, skok
ilościowy

Zmiana powolna, zachodząca „małymi
krokami”

Punkt wyjścia

Z góry założony stan

Dotychczasowe rozwiązania

Czas

Horyzont zmian krótki

Horyzont ulepszeń długi

Stopień ryzyka

Ryzyko wysokie

Ryzyko umiarkowane

Zaangażowanie
pracowników

Udział pracowników
ograniczony

Wszyscy pracownicy włączani do ewolucyjnego wprowadzania zmian

Inicjatywa zmian

Wychodzi od kierownictwa

Wychodzi od pracowników niższych
i średnich szczebli zarządzania

Źródło: [opracowanie własne na podstawie Zimniewicz 2009, s. 114].

Jednak trzeba mieć na uwadze, że zmiany przełomowe wymagają „doszlifowania”
w postaci wprowadzania drobnych usprawnień. Z tej perspektywy ciągłe doskonalenie wspomaga wprowadzanie radykalnych zmian w procesach. Dlatego też w praktyce dość często spotyka się rozwiązania mieszane, innowacyjne; nakładochłonne
zmiany uzupełniane są drobnymi ulepszeniami. Takie rozwiązanie daje możliwość
optymalnego łączenia i wykorzystania atutów jednego i drugiego rozwiązania w celu
osiągnięcia jak najlepszych efektów.
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu będą zmiany w procesach
wprowadzane w sposób systematyczny, wymagające zaangażowania pracowników –
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wykonawców procesów, odpowiednio przygotowywane i koordynowane. Ciągłe doskonalenie procesów rozumiane będzie jako ukierunkowane na stałą poprawę działania we wszystkich procesach organizacji z udziałem pracowników na każdym szczeblu
zarządzania, a w szczególności pracowników na stanowiskach wykonawczych. Zakłada
się bowiem, że inspiratorami pomysłów zmian udoskonaleń powinni być sami pracownicy, będący najbliżej miejsc, w których pojawiają się problemy z realizacją procesu.
Aby stało się to możliwe, pracownicy powinni mieć odpowiednią wiedzę, możliwości
poszukiwania i zgłaszania pomysłów, wsparcie techniczne oraz zasoby niezbędne do
wprowadzania zmian związanych z doskonaleniem. Ciągłe doskonalenie wymaga zatem odpowiedniej świadomości, pracy zespołowej, wsparcia menedżerów i kultury
organizacyjnej, która ceni poszukiwanie możliwości wprowadzania zmian. S. Shingo
znacznych źródeł doskonalenia procesów upatrywał w sposobie myślenia, w „pozytywnie” nastawionych na poszukiwanie problemów pracownikach [Tregaer 2014,
s. 4]. Oprócz tego pożądane jest wyposażanie pracowników w wiedzę procesową oraz
wiedzę na temat „dróg doskonalenia” procesów [Blikle 2016, s. 35].

Problemy towarzyszące ciągłemu doskonaleniu
procesów biznesowych
Mimo że idea doskonalenia procesów wydaje się być logiczna i zrozumiała, wprowadzenie jej do praktyki napotyka na wiele problemów. Ma to związek z sytuacjami o różnym
charakterze, które w dużym stopniu przesądzają o zdolności organizacji do doskonalenia
procesów. Zdolność tę zdefiniować można jako umiejętność uzyskania przez organizację
strategicznej przewagi poprzez rozszerzanie zaangażowania w inicjatywy doskonalące
znacznej części jej członków [por. Caffyn 1999, s. 1146]. Jest ona osadzona w określonym środowisku pracy i kulturze organizacyjnej, które mogą być ważnymi zmiennymi
w realizacji idei ciągłego doskonalenia procesów. Kultura organizacyjna sprzyjająca doskonaleniu procesów bazuje na odpowiednim systemie wartości oraz zbudowanym systemie organizacyjnym. Niedopasowanie kultury organizacyjnej towarzyszącej doskonaleniu procesów oraz fragmentaryczne podejście do inicjatyw doskonalących może być
przyczyną wielu problemów [Marksberry i in. 2010, s. 678]. Bardzo istotne okazuje się też
wsparcie, jakie otrzymują pracownicy od kierownictwa organizacji. Pozytywnie wpływa
ono na efekty działań doskonalących. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na duży
entuzjazm, jaki towarzyszy początkowym etapom realizacji projektów doskonalących
procesy, ale również szybką utratę motywacji i zaangażowania do utrzymywania efektów
zrealizowanego projektu. Wyniki dostępnych badań sugerują, że prawie 60% wszystkich
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korporacyjnych inicjatyw Six Sigma nie przynosi pożądanych rezultatów [Chakravorty
2010]. Te same badania wskazują, że pracownicy zaangażowani w projekt poprawy procesu
w początkowej fazie bardzo chętnie podejmują wszystkie niezbędne prace, angażują się
w zbieranie danych o środowisku realizacji procesu. Identyfikują także problemy oraz sugerują możliwości poprawy, tak aby można było osiągnąć zaplanowany cel projektu. Na
tym etapie menedżerowie wyższych i średnich szczebli często mocno akcentują znaczenie
projektu i informują pracowników o tym, że inicjatywa doskonalenia jest ich najwyższym
priorytetem. W sytuacji kiedy zespół projektowy osiągnął zaplanowany cel, projekt udoskonalania uznaje się za sukces. Zapomina się, że w dalszej kolejności powinna nastąpić
faza utrzymania efektów projektu, ale w praktyce na tym etapie pojawiają się różne problemy; nierzadko ma miejsce również powrót do starych sposobów realizacji procesów.
Ponadto dość często zarządzający nie wprowadzają czasowych zwolnień pracowników od codziennych obowiązków na rzecz pracy w zespole doskonalącym. W tej sytuacji pod wpływem presji ze strony bezpośrednich przełożonych, którzy wymagają
rzetelnego wykonywana codziennych obowiązków, pracownicy mogą nie wykazywać
chęci i motywacji do podejmowania działań doskonalących procesy. Takie sytuacje
mogą ponadto mocno zniechęcać do realizacji następnych projektów, a pracownicy
mogą tracić przekonanie na temat sensu idei ciągłego doskonalenia procesów.
Studia literatury przedmiotu oraz obserwacja praktyki skłaniają do stwierdzenia, że
poszczególne problemy towarzyszące doskonaleniu procesów w organizacjach mogą
mieć swoje uwarunkowania w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, ale również
mogą mieć charakter personalny i organizacyjny. Tabela 2 zawiera ich charakterystykę.
Tabela 2. Problemy towarzyszące doskonaleniu procesów w organizacji
Charakter problemu

Charakterystyka

Zarządcze

• brak jasno sformułowanych celów doskonalenia
• cele doskonalenia procesów „luźno” nawiązują do celów strategicznych
• brak autentyczności w relacjach dostawca–klient wewnętrzny,
• podłoże kulturowe niesprzyjające ciągłemu poszukiwaniu możliwości wprowadzania zmian w procesach
• niechęć delegowania uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa
na niższe szczeble zarządzania
• duża rotacja kadry kierowniczej, niesprzyjająca zaangażowaniu
• oparty na funkcjach, a nie na procesach system informatyczny
• brak systemu pomiaru rezultatów doskonalenia procesów
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Personalne

• słaba wiedza procesowa wśród pracowników, w tym kierowników
średniego szczebla i wykonawców procesów
• niezrozumienie idei ciągłego doskonalenia procesów
• brak troski o szkolenia pracowników
• brak współpracy między pracownikami i menedżerami
• niskie kompetencje procesowe menedżerów
• analityczny i kreatywny potencjał wykonawców procesów
• niedostateczne zaangażowanie menedżerów w doskonalenie procesów (brak dobrych wzorców)
• brak chęci i motywacji wykonawców procesów do doskonalenia
procesów (pozorowanie działań doskonalących)

Organizacyjne

• brak komórki organizacyjnej nadzorującej projekty doskonalące
procesy
• w układzie funkcjonalno-procesowym małe możliwości oddziaływania na miejsca „styków” procesów (doskonalenie pojedynczych
procesów)
• niska przejrzystość realizowanych procesów
• brak map procesów, ukazujących relacje i oddziaływanie między
nimi
• zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników nie zawierają zadań doskonalących
• przy dużym obciążeniu codziennymi zadaniami brak czasu na
inicjatywy doskonalące procesy

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań własnych
Obserwacja praktyki skłania do stwierdzenia, że doskonalenie procesów może być
realizowane w ramach projektów doskonalących, zorientowane jest wówczas na
zespół, ale może być także zorientowane na jednostkę. Wykorzystuje się wówczas
system sugestii, który daje możliwość usprawniania działań przez pojedynczą osobę oraz wpływa pozytywnie na poziom jej zaangażowania. Przeprowadzone przez
autorkę badanie własne objęło zespołowe formy doskonalenia procesów. Badanie
miało charakter pilotażowy i zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku. Jego celem było zbadanie, czy i jakiego rodzaju projekty doskonalące
procesy biznesowe realizują przedsiębiorstwa oraz czy i jakie problemy im towarzyszą. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, zamieszczony w Internecie. Do jego wypełnienia drogą mailową zaproszono konkretne osoby w wybranych przedsiębiorstwach. Wybór respondentów miał charakter celowy, polegał na
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subiektywnym doborze badanych. Byli oni znani autorce z różnego rodzaju szkoleń
poświęconych zarządzaniu procesami i zarządzaniu jakością. Były to osoby pracujące
w organizacjach, w których zostały wprowadzone systemy zarządzania ukierunkowane na jakość (ISO serii 9000, Six Sigma), na redukcję kosztów (Lean Management)
czy na te dwa aspekty łącznie (Lean Six Sigma). O wypełnienie ankiety poproszono
70 osób, uzupełniły ją natomiast 23 osoby, co oznacza zwrotność na poziomie ok.
33% (kompletność pełna). Wśród respondentów znaleźli się zarówno kierownicy obszarów produkcyjnych, kierownicy zmiany, liderzy procesów produkcyjnych, jak też
lean managerowie, inżynierowie ds. ciągłego doskonalenia procesów, continuous
improvement specjaliści, inżynierowie jakości. Badanym zadano w sumie 30 pytań.
Znalazły się tu zarówno pytania z opcją jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jak
i takie, które wymagały wskazania odpowiedzi na zaproponowanej sześciostopniowej skali odpowiedzi, od możliwości „brak występowania” do „bardzo duży stopień
występowania”. Zadaniem wypełniających ankietę było zaznaczenie sytuacji najbardziej odpowiadającej rzeczywistości występującej w firmie, którą reprezentowali.
W badanej próbie ze względu na liczbę zatrudnionych dominowały duże przedsiębiorstwa produkcyjne, których zasięg działania miał charakter globalny. Były to
przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o bardzo dobrej kondycji
finansowej, znajdujące się w fazie dojrzałości.
Przeprowadzone badanie upoważnia do stwierdzenia, że w badanych przedsiębiorstwach produkcyjnych realizowane są projekty doskonalenia procesów zarówno
produkcyjnych, jak i administracyjnych. Jednak porównując częstotliwość ich realizacji, można zauważyć wyraźną różnicę między nimi. Projekty doskonalące procesy produkcyjne realizowane są często, albo raz w miesiącu, albo raz na kwartał. Respondenci sugerowali, że wynikają one z bieżących, ciągle zmieniających się potrzeb
klientów. Jeśli chodzi o zmiany wprowadzane w procesach administracyjnych, to
miały one miejsce rzadziej, raz na pół roku, albo w ogóle.
Respondenci badania najczęściej brali udział w projektach:
• związanych z wprowadzaniem metody 5S, nastawionych na poprawę organizacji
pracy na stanowiskach produkcyjnych;
• projektach, które dotyczyły gruntownej reorganizacji procesów produkcyjnych;
• w projektach Kaizen ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów jakościowych i długiego czasu trwania procesów produkcyjnych.
Główną przesłanką realizacji zarówno projektów doskonalących procesy produkcyjne, jak i administracyjnych była presja na podnoszenie wyników przedsiębiorstw. W badanych podmiotach inicjatywy doskonalenia procesów mocno korespondują z funkcjonującą koncepcją Lean Management oraz systemem zarządzania
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jakością opartym na ISO 9001 i w bardzo małym stopniu z metodą Six Sigma czy
Lean Six Sigma3.
Wśród trudności i problemów, jakie towarzyszą realizacji projektów doskonalących, respondenci wskazywali przede wszystkim na ogólne obawy przed zmianą pracowników – wykonawców procesów, i niedotrzymywaniem ustalonych terminów realizacji. Wielu projektów nie udało się w pełni zrealizować, nie osiągnięto założonych
celów. Ponadto pojawiały się trudności w dostępie do wymaganych zasobów, dała
się też zauważyć bierność sponsora projektu. Identyfikując dalsze trudności, można
stwierdzić, że część respondentów sygnalizowała brak zaangażowania członków zespołu projektowego. Poza tym widoczny był brak spójności celów poszczególnych
członków zespołu (inne priorytety) oraz ich niedoświadczenie w realizacji projektów.
Uczestnicy projektów doskonalących sygnalizowali również, że podczas realizacji
projektów dało się odczuć znaczne, dodatkowe obciążenie pracą. W związku z tym
wiele czynności projektowych podejmowanych było pod presją czasu. Wiele działań miało charakter powierzchowny, priorytetem było wywiązanie się z obowiązków
„dnia codziennego”, udział w projekcie doskonalącym traktowano zaś drugoplanowo. W opinii badanych brakuje również bodźców ekonomicznych, zachęcających do
udziału w projektach doskonalących. Niewystarczające jest ponadto wsparcie udzielane członkom zespołu projektowego. Badani wyrażali opinię, że działania w tym zakresie mają charakter pozorowany.

Zakończenie
Przedstawione w opracowaniu rozważania skłaniają do stwierdzenia, że zarządzający
współczesnymi organizacjami zdają sobie sprawę z potrzeby systematycznego doskonalenia procesów. Sugerując podejmowanie inicjatyw doskonalących, spodziewają się poprawy jakości, terminowości realizacji procesów do poziomu oczekiwanego przez klientów czy zwiększenia elastyczności, jednocześnie są zainteresowani
obniżką kosztów wewnątrz przedsiębiorstwa. Nierzadko jednak projekty doskonalące procesy napotykają na wiele trudności, często wręcz przerastają możliwości pracowników, którym powierzono ich realizację, co uniemożliwia skuteczne osiągnięcie
zamierzonych celów.

Inaczej te kwestie kształtują się obecnie na rynku amerykańskim , gdzie, jak stwierdzają Chakravorty
[2010], Antony i in. [2011], metoda Six Sigma oraz Lean Six Sigma cieszą się bardzo dużą popularnością
wśród dużych firm.
3
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O sukcesie realizacji projektu, w tym również projektu doskonalącego, decydują następujące elementy: jasno określone cele, najwyższe wsparcie zarządzających,
kompetentny kierownik projektu i członkowie zespołu, wystarczająca dostępność
zasobów, odpowiednie mechanizmy kontrolne, odpowiednie kanały komunikacji
z możliwościami sprzężenia zwrotnego i reagowania na potrzeby klientów. Te kwestie, uznawane za kluczowe czynniki sukcesu projektów, od dawna są dostrzegane
w literaturze przedmiotu [Young 2006, s. 15]. Należałoby zatem zidentyfikować i zdiagnozować uwarunkowania ciągłego doskonalenia procesów, aby w konsekwencji,
z jednej strony, zredukować bądź ograniczyć występowanie problemów, z drugiej,
wzmocnić wpływ czynników pozytywnych. Więcej uwagi wymaga też określanie
zdolności organizacji do doskonalenia procesów oraz gotowości pracowników do
realizacji projektów doskonalących procesy, co również może minimalizować niepowodzenia w tym zakresie. Analiza problemów towarzyszących doskonaleniu procesów w organizacjach jest niewątpliwie interesująca poznawczo, ale też przydatna
praktycznie, szczególnie że – jak stwierdza M. Urbaniak na podstawie wyników badań ogólnoświatowych – wdrażanie projektów doskonalących procesy w Polsce jest
w wielu przypadkach w początkowej fazie doświadczeń [Urbaniak 2010].
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Reprezentacja wiedzy kolektywnej organizacji
w systemach informatycznych zarządzania
Organizations’ Collective Knowledge Representation
in Management Information Systems

Abstract: Knowledge plays a dominant role in the process of creating value and it is the
most important factor in the development of various types of organizations. The basis
for the effective functioning of organizations in the current socio-economic conditions
is the proper management of knowledge. Knowledge and information technologies are
used in the knowledge management process, and above all, in the management information systems. They allow, among others, for quick processing and automatic analysis
of information, as well as generating knowledge by automatically drawing conclusions
based on the results of this analysis. Increasingly, they also have the ability to understand
the significance of the phenomena occurring in the organization’s environment. The operation of the management information system is similar to group decision making by
a human being. Therefore, the management of collective knowledge and making decisions based on it (often in an automatic way) in management information systems is one
of the areas of collective intelligence. In the current work in this area, however, the method of representation of collective knowledge in management information systems has
not been defined. Therefore, the aim of this paper is to develop a formal method of representing the knowledge of an economic organization in the management information system. The problems of knowledge in business organization and the method of representing collective knowledge in the management information system have been presented.
Key words: collective knowledge, business organizations, management information
systems.
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Wprowadzenie
Społeczeństwo informacyjne, tworząc gospodarkę opartą na informacji i wiedzy, potrzebuje takich technologii, które pozwalają nie tylko na gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie dużej liczby danych, ale również wspomagają proces zarządzania wiedzą. Wiedza
natomiast odgrywa dominującą rolę w procesie kreowania wartości i jest najważniejszym
czynnikiem rozwoju różnego typu organizacji, a zwłaszcza organizacji gospodarczych
[Kisielnicki 2008]. Wiedza to niematerialne zasoby organizacji, związane z działaniem
człowieka, które umożliwiają uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Można zatem stwierdzić, że podstawą efektywnego funkcjonowania organizacji w istniejących dziś warunkach społeczno-gospodarczych jest prawidłowe zarządzanie wiedzą [Davenport 2000].
W procesie zarządzania wiedzą wykorzystywane są obecnie technologie informacyjno-komunikacyjne, a przede wszystkim systemy informatyczne zarządzania (SIZ).
Pozwalają one m.in. na szybkie przetwarzanie i automatyczną analizę informacji oraz
generowanie wiedzy wskutek automatycznego wyciągania wniosków na podstawie
wyników tej analizy. Coraz częściej posiadają również umiejętności rozumienia znaczenia zjawisk zachodzących w otoczeniu organizacji. Zdolność ta może być osiągnięta w wyniku wykorzystania architektury inteligentnego agenta kognitywnego
w budowie wieloagentowego, kognitywnego systemu informatycznego zarządzania
[Bytniewski, Hernes 2013, Hernes 2014]. Ponieważ tego typu system składa się z wielu kognitywnych programów agentowych autonomicznie przetwarzających wiedzę,
to jego działanie podobne jest do grupowego podejmowania decyzji przez ludzi. Zatem zarówno zarządzanie wiedzą kolektywną, jak i podejmowanie na jej podstawie
decyzji (często w sposób automatyczny) w SIZ mieszczą się w obszarze problematyki
dotyczącej inteligencji kolektywnej.
Dotychczas, w pracach poświęconych tym zagadnieniom, nie została jednak
określona metoda reprezentacji wiedzy kolektywnej w SIZ. Zatem, celem artykułu
jest opracowanie formalnej metody reprezentacji wiedzy organizacji gospodarczej w
systemie informatycznym zarządzania.

Wiedza w organizacji gospodarczej
W celu zrozumienia procesu zarządzania wiedzą organizacji niezbędne jest określenie istoty pojęcia „wiedza”. Należy przede wszystkim wyraźnie podkreślić, że chociaż
jest ono często używane zamiennie z pojęciami: „informacja” i „dane”, to jednak istnieją między nimi istotne różnice, a mianowicie:
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dane określane są jako surowe fakty, liczby i inne szczegóły dotyczące zdarzeń
występujących w otoczeniu i są zapisywane i przechowywane na nośniku danych;
- informacja to dane przetworzone i zinterpretowane w taki sposób, aby mogły być
użyteczne dla odbiorcy;
- wiedza określana jest jako świadomość i zrozumienie informacji oraz umiejętność
ich jak najlepszego wykorzystania, możliwość wyciągania na ich podstawie wniosków [Łobejko 2005].
Wiedza definiowana jest w rozmaity sposób. Wyodrębnić można trzy główne podejścia do definicji wiedzy, w których eksponuje się:
- elementy strukturalne wiedzy – najważniejsze jest tu wyodrębnienie pewnych
obszarów wiedzy, a co za tym idzie, traktuje się wiedzę dziedzinową jako pewien
wycinek całości;
- mechanikę wiedzy – podejmuje się próbę oddania pewnych mechanizmów pozyskiwania wiedzy za pomocą dociekania przyczyn określonych skutków;
- otwartość wiedzy – zakłada się, że nikt nie posiada pełnej wiedzy i zawsze można
ją uzupełniać [Kubiak 2009].
Wiedza w literaturze przedmiotu definiowana jest także w inny sposób niż to zostało przedstawione powyżej. I tak na przykład, według definicji encyklopedycznej
wiedza to: „w węższym znaczeniu – ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości
wraz z umiejętnością ich wykorzystania; w szerokim znaczeniu – wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym przypisuje się wartość poznawczą lub (i) praktyczną” [http://encyklopedia.pwn, dostęp: 20.12.2018]. W pracy pod redakcją M.L. Owoc
pt. Elementy systemów eksportowych dokonano podsumowania definicji wiedzy
w odniesieniu do organizacji gospodarczych, stwierdzając, że wiedza to podstawowe
pojęcie dla wszystkich procesów decyzyjnych, stanowiące połączenie doświadczenia, ocen wartości, informacji o kontekście oraz analitycznego wglądu w zagadnienie, które zapewnia ramy dla włączenia i oceny nowych doświadczeń i informacji
[Owoc 2006].
W pracach, których autorami są D. Chaffey i G. White oraz B. Stefanowicz, z kolei,
zdefiniowano formalnie wiedzę w następujący sposób:
K = I , C , E , gdzie:
I – informacja,
K – wiedza,
C – kontekst,
E – doświadczenie [Chaffey, White 2011, Stefanowicz 2011].
Przyjęto zatem, że wiedza jest informacją kontekstowo zależną oraz, że wiedza
oznacza pojmowanie (rozumienie) znaczenia informacji. Wiedza jest wartością dodaną

{

}
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do informacji przez człowieka (lub inteligentny system informatyczny) mającego doświadczenia i zdolność do pojmowania jej rzeczywistego potencjału. Zatem przyjąć
można, że dopiero złączenie informacji z doświadczeniami człowieka i uwzględnienie kontekstu, w jakim informacja i doświadczenia są brane pod uwagę, przeradza
się w wiedzę, która może być – i często jest – potencjalnie czynnikiem sprawczym
w procesie podejmowania decyzji w organizacji gospodarczej.
Zarządzanie wiedzą w organizacji gospodarczej dotyczy różnych obszarów jej
działalności. Obszary te znajdują swoje odzwierciedlenie w zintegrowanej architekturze SIZ. Koncepcję tego typu systemu, tzw. globalnego ERP, zaprezentowano np.
w pracy autorstwa D. Plikynas [Plikynas 2008]. W rozwiązaniu tym, proponuje się budowę wieloagentowego systemu, który mógłby integrować systemy informatyczne
wspomagające funkcjonowanie różnych obszarów działalności (decyzyjnych) przedsiębiorstwa, takie jak:
• Enterprise Resource Planing (ERP) – w kontekście wspomagania zarządzania produkcją,
• Customer Relationship Management (CRM),
• Supply Chain Management (SCM),
• e-Business,
• electronic market,
• business intelligence,
• e-banking.
W pracy pt. Architektura zintegrowanego systemu zarządzania pod red. A. Bytniewskiego określono natomiast, że zintegrowany system zarządzania zbudowany
jest z podsystemów, takich jak:
• środki trwałe;
• logistyka, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw;
• zarządzanie produkcją;
• zarządzanie zasobami ludzkimi;
• podsystem finansowo-księgowy;
• controlling;
• zarządzanie relacjami z klientami (CRM);
• business intelligence (analiza i prognozowanie) [Bytniewski 2015].
Tego typu architektura zostanie wykorzystana w celu opracowania modelu wiedzy kolektywnej organizacji gospodarczej w SIZ.
W procesie zarządzania wiedzą wyróżnia się podprocesy, którymi są:
− identyfikacja,
− pozyskiwanie,
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tworzenie,
organizowanie,
modelowanie,
przechowywanie,
przetwarzanie,
wykorzystanie,
integracja [Davenport 2008, J.P. Girard, J.L. Girard 2015].
Równolegle z wymienionymi podprocesami realizowane są również procesy,
takie jak:
− walidacja,
− transfer,
− wzbudzanie kreatywności wśród pracowników [Salojärvi, Furu, Sveiby 2005,
ss. 103–122].
Biorąc pod uwagę problematykę związaną z wiedzą kolektywną w organizacji gospodarczej, N. Dixon zauważa, że potrzeba

wykorzystania tej wiedzy powstaje, gdy
organizacje muszą funkcjonować w coraz trudniejszych i bardziej złożonych warunkach, takich jak turbulentne otoczenie i zjawisko Big Data [Dixon 2011].
Z kolei, A. Hecker wyróżnia trzy rodzaje wiedzy kolektywnej, którymi są:
1) Wspólna wiedza grupy osób, nabyta w wyniku dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
2) Wiedza uzupełniająca, generowana w wyniku interakcji, w sposób komplementarny, pomiędzy poszczególnymi osobami. Tego typu wiedza nie istnieje w postaci indywidualnej.
3) Wiedza, która nie jest osadzona w ludzkich umysłach i działaniach, ale w zbiorowych artefaktach, takich jak: reguły organizacyjne, definicje procesów, produkty
i technologia produkcji [Hecker 2012, ss. 423–445].
W pracy pt. Knowledge Beyond the Individual? Making Sense of a Notion of Collective Knowledge in Organization Theory A. Hecker stwierdził, że wszystkie rodzaje wiedzy muszą być rozpatrywane łącznie i zaproponował koewolucyjny model wiedzy
indywidualnej i kolektywnej [Hecker 2012]. Jest to jednak tylko model konceptualny,
który nie jest związany z konkretnymi obszarami funkcjonalnymi, dlatego nie można
go wdrożyć w SIZ.
Podstawą dotychczasowych badań dotyczących wiedzy i inteligencji kolektywnej były statystyki wydajności członków grupy. I tak na przykład, A. Tziner i D. Eden
oraz M.R. Barrick i jego współpracownicy zauważyli, że efektywność grupy jest średnią efektywności jej członków [Tziner, Eden 1985, ss. 85–93, Barrick, Stewart, Neubert i in. 1998, ss. 377–391]. W prowadzonych równolegle badaniach R. Klimoski
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i S. Mohammed pokazali, że wiedza zespołu jest większa niż zbiór wiedzy jego indywidualnych członków i wynika z ich interakcji [Klimoski, Mohammed 1994, ss. 403–
447]. W podobnych badaniach E. Hutchins wykazał za pomocą symulacji, że wiedza
zespołu może być większa niż wiedza jego członków i jest to konsekwencją ich interakcji w systemie socjotechnicznym [Hutchins 1991, ss. 283–301]. A.W. Wolley wraz
ze współpracownikami mierzyła kolektywną inteligencję [Wolley, Chabris, Pentland
i in. 2010, ss. 686–688]. Wykazano eksperymentalnie, że inteligencja ta nie jest silnie skorelowana z maksymalną lub średnią inteligencją członków grupy. Zauważono
jednak korelację z czynnikami, takimi jak:
a) przeciętne umiejętności społeczne członków grupy,
b) czas przydzielany na rozmowę każdemu członkowi grupy,
c) proporcja kobiet w grupie.
W swoich badaniach N.T. Nguyen zaproponował formalny, matematyczny model integracji wiedzy kolektywnej [Nguyen 2008]. Wykorzystuje on opartą na modelu
konsensusu funkcję integracji wiedzy. Ta metodologia została zastosowana do rozwiązywania konfliktów i niespójności wiedzy oraz jej integracji.
Jednak w literaturze przedmiotu brakuje prac związanych z reprezentacją wiedzy
kolektywnej w SIZ. Problematyka ta została podjęta w dalszej części artykułu.

Reprezentacja wiedzy kolektywnej organizacji
W celu zdefiniowania metody reprezentacji wiedzy kolektywnej w SIZ przyjęto założenie, że wiedza ekspertów (ludzi lub inteligentnych agentów programowych) dotyczy danego obszaru funkcjonowania organizacji. W praktyce, bowiem, nie występują
sytuacje, w których jeden ekspert posiada dogłębną wiedzę na temat wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji.
Przyjmijmy, że U oznacza zbiór obiektów reprezentujących potencjalne elementy
wiedzy odnoszące się do świata rzeczywistego. Elementy zbioru U mogą reprezentować np. wyrażenia logiczne, krotki, ontologie itp. W organizacji gospodarczej są
to np. struktury wiedzy reprezentujące różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Symbol 2U oznacza uniwersum zbioru U, czyli zbiór wszystkich podzbiorów U.
Przez Πk (U) oznaczono zbiór wszystkich k-elementowych podzbiorów (z powtórzeniami) zbioru U dla k∈N (N – zbiór liczb naturalnych). Niech:
Π(U)=Πk (U)
zatem Π(U) jest zbiorem wszystkich niepustych, skończonych podzbiorów z powtórzeniami zbioru U.
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Zbiór X ∈ Π(U) może reprezentować wiedzę kolektywną, gdzie każdy element x
∈ X reprezentuje wiedzę członka zespołu. Zbiór X zawiera wiele elementów. Zbiór
X nazywa się również „profilem wiedzy kolektywnej” lub (w skrócie) „profilem”. Profil jest więc zbiorem struktur wiedzy dotyczących jednego obszaru funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Zdefiniowana została również funkcja Aug, która określa dodatkowe elementy wiedzy powstające w kolektywie. I tak na przykład, funkcja ta może
przedstawiać się następująco:
Aug({a > b,b > c})={a > c}
Posiada ona następującą sygnaturę:
Aug:2U → 2U
Metodę reprezentacji wiedzy kolektywnej organizacji gospodarczej w SIZ można
zdefiniować w następujący sposób:
Definicja 1
Niech A = {a1 , a 2 , a 3 , a 4 .a 5 , a 6 , a 7 , a8 } , gdzie:
a1 – obszar zarządzania środkami trwałymi,
a2 – obszar logistyki,
a3 – obszar zarządzania produkcją,
a4 – obszar zarządzania zasobami ludzkimi,
a5 – obszar finansów i księgowości,
a6 – obszar controllingu,
a7 – obszar zarządzania zasobami ludzkimi,
a8 – obszar business intelligence.
Model wiedzy kolektywnej organizacji gospodarczej w SIZ definiowany jest w następujący sposób:

CKBO = {X a1 ∪ X a2 ∪  ∪ X a8 ∪ τ }

gdzie:
CKBO – wiedza kolektywna organizacji gospodarczej,
X a1 − X a8 – wiedza kolektywów w poszczególnych obszarach,
τ – funkcja wiedzy międzykolektywnej (międzyobszarowej) o sygnaturze:

τ : X a p × X aq → 2U
gdzie p, q ∈ [1..8].
Funkcja τ posiada następujące własności:
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1)

τ ( X ap , X ap ) = ∅

– funkcja τ odnosi się tylko do kolektywów z różnych ob-

τ ( X a p , X aq ) ≠ ∅

– pomiędzy różnymi obszarami zawsze występuje wiedza

szarów.
2)

międzykolektywna.

τ ( X a p , X aq ) ≠ X a p ∧ τ ( X a p , X aq ) ≠ X aq – wiedza międzykolektywna
różni się od wiedzy poszczególnych kolektywów.
4) Jeżeli X a lub X a jest niespójny, to τ ( X a , X a ) = X – jeżeli wiedza co
p
q
p
q
najmniej jednego kolektywu jest niespójna, to funkcja τ tworzy nowy kolektyw.
Funkcja τ wiedzy międzykolektywnej różni się od funkcji Aug wyznaczającej wiedzę dodaną kolektywu. Funkcja Aug tworzy bowiem nową wiedzę dotyczącą danego
obszaru zarządzania (decyzyjnego), czyli konkretnego kolektywu. Funkcja τ , z kolei,
generuje wiedzę dotyczącą różnych obszarów na podstawie wiedzy poszczególnych
kolektywów (a więc wiedzy członków kolektywów oraz wiedzy wygenerowanej z wykorzystaniem funkcji Aug w odniesieniu do poszczególnych kolektywów). Funkcja τ
nie jest także funkcją integracji, ponieważ nie generuje reprezentacji wiedzy kolektywów, a jednocześnie wiedza wyznaczona z wykorzystaniem funkcji τ może być
niespójna, może być więc wymagana integracja tej wiedzy.
Zdefiniowany model pozwala reprezentować wiedzę kolektywną organizacji gospodarczej w SIZ, ułatwiając jednocześnie opracowanie metod integracji tej wiedzy
w celu usprawnienia automatycznej realizacji procesów decyzyjnych.
3)

Podsumowanie
Wiedza kolektywna staje się coraz ważniejsza w zarządzaniu organizacją biznesową.
Jest to związane głównie ze zjawiskiem Big Data – koniecznością gromadzenia zbiorów danych tak dużych i złożonych, że trudno jest przetwarzać je za pomocą tradycyjnych aplikacji do przetwarzania danych. Tak więc konieczne staje się korzystanie
z nowych rozwiązań w celu przetwarzania wiedzy kolektywnej w organizacjach gospodarczych. W artykule opracowana została metoda reprezentacji tego typu wiedzy w systemie informatycznym zarządzania. Metoda ta umożliwia – w konsekwencji
– generowanie przez system decyzji na podstawie wiedzy kolektywnej. Może być ona
wykorzystana w celu opracowania metod realizacji wszystkich podprocesów procesu zarządzania wiedzą. Metoda ta jest zdefiniowana na dużym poziomie ogólności,
charakteryzuje się więc dużą otwartością, ale i wymaga opracowania bardziej szczegółowych definicji zasobów, procesów i czynności.
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Dalsze prace badawcze będą dotyczyły opracowania koncepcji integracji wiedzy
kolektywnej i jej oceny. Planowane jest również przeprowadzenie eksperymentów
badawczych z wykorzystaniem prototypu SIZ.
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Facebook w komunikacji z mieszkańcami
na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego
Analyze the Use of Facebook by the City in Poland

Abstract: The aim of this article is to analyze the use of Facebook by the city Ostrów Wielkopolski. The article presents the most important principles of operation in social media. The
analysis of the Ostrów Wielkopolski profile has shown that the activities on the aforementioned profile are unsatisfactory. The profile administrator has a problem with getting the popularity and involvement of the Internet users. The content posted on it meets with a small
interaction. This results in low popularity of the profile itself. The article is contributory in nature. The conclusions drawn by its authors can be used by practitioners and by theoreticians.
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Wstęp
Współczesne otoczenie dynamicznie się zmienia. Transformacji ulegają m.in. sposoby komunikowania się organizacji z otoczeniem. Zostaje też zmodyfikowana perspektywa poznawcza nadawcy i odbiorcy. Skutkuje to koniecznością modyfikacji
strategii i narzędzi marketingowych, w tym narzędzi wykorzystywanych do komunikacji, służących dopasowaniu do dzisiejszej hiperrzeczywistości powstałej na skutek
rozwoju Internetu [Sułkowski 2014, s. 278].
Jednocześnie następuje wzrost konkurencji pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST). W dzisiejszych czasach walczą one między sobą o uwagę
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mediów, inwestorów, mieszkańców, turystów, studentów. Gminy, którym to się udaje, rozwijają się szybciej, poprawiają swoją sytuację finansową i rozbudowują infrastrukturę, stając się w ten sposób atrakcyjnym miejscem do życia czy prowadzenia
działalności gospodarczej. Aby powyżej wymienione działania realizować, gmina
musi uwzględniać w swoim funkcjonowaniu strategię marketingową zorientowaną
na pozyskiwanie istotnych i adekwatnych czynników rozwojowych. Jej najważniejszym narzędziem jest system kompleksowego, zintegrowanego i spójnego komunikowania walorów marketingowych danej gminy [Szromik 2015, s. 100]. W strategii tej
ważne jest, by była ona zorientowana na skuteczność i efektywność działania. Skutkuje to w komunikacji koniecznością tworzenia innowacyjnych form oraz środków
promocji. W wyniku tego zmieniają się techniki komunikacyjne, metody i podejścia
operacyjne promocji [Szromik 2015, ss. 101–103]. Jednym z nowych, popularnych
narzędzi wykorzystywanych do komunikacji stały się media społecznościowe. Ich popularność w krótkim okresie osiągnęła poziom na tyle wysoki, że obecnie JST są niejako zmuszone do włączenia ich w procesy komunikacji z otoczeniem. Wśród mediów
społecznościowych najpopularniejszy jest portal Facebook.
Autor, zatem, wybrał jako przedmiot badań działania na Facebooku podejmowane
przez miasto Ostrów Wielkopolski. Celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny wykorzystania wyżej wymienionego portalu przez gminę. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie o to, czy gmina realizuje te działania prawidłowo. Do badania na potrzeby artykułu
wykorzystano eksplorację stron WWW wybranych organizacji na portalu Facebook.
Artykuł ma charakter eksploracyjny. Wnioski wynikające z badań autora mogą
być wykorzystane przez samorządowców oraz innych badaczy.

Media społecznościowe, w tym Facebook, w procesach
komunikacji JST
Promocję w JST definiuje się jako świadomy i celowy proces prezentacji posiadanych,
szeroko rozumianych, zasobów oraz możliwości, jakie one stwarzają. Jednocześnie
ważne jest, by używana była przekonywająca argumentacja, co do wyższości zasobów promowanej JST nad zasobami prezentowanymi w konkurencyjnych ofertach.
Tak więc promocja to wielokierunkowa, spójna i świadomie ukierunkowana działalność zmierzająca do poznania miasta, zainteresowania nim, aby w efekcie wywołać
chęć przyjazdu do niego i trwałego związania się z nim osób fizycznych oraz organizacji [Szromik 2015, s. 101]. Działania promocyjne dzielone są na działania wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze są realizowane w otoczeniu wewnętrznym, a ich celem
jest kreowanie pożądanego przez władze JST wizerunku oraz akceptacji działań tych
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władz. Istotne jest także zachęcanie lokalnych społeczności do współpracy i włączania
się w działania gminy. Promocja zewnętrzna ma miejsce w otoczeniu zewnętrznym.
Jej celem jest zdobycie zainteresowania turystów, kapitału, potencjalnych nowych
mieszkańców (np. studentów). Także tu istotne jest kształtowanie pozytywnego wizerunku [Sekuła 2005, s. 233].
Jak już wcześniej wspomniano, we współczesnym otoczeniu konkurencyjnym organizacje są zmuszone do wykorzystywania innowacyjnych form i środków promocji, by
dopasować się do turbulentnego otoczenia. Jednym z ważniejszych współczesnych
narzędzi komunikacji są media społecznościowe. To grupa dostępnych w środowisku
Internetu aplikacji, dzięki którym użytkownicy mogą tworzyć zawartość i wymieniać
się nią między sobą. Ta cecha to fundamentalna i ideologiczna podstawa Internetu 2.0
[Kaplan, Haenlein 2011, s. 255]. Media te to w gruncie rzeczy publicznie dostępne
narzędzia online, dzięki którym można tworzyć treści w nich zamieszczane. Treści te
są przez użytkowników dzielone, współtworzone i edytowane. Możliwe jest dzięki nim
wchodzenie w interakcje, nawiązywanie współpracy i tworzenie relacji [Mount, Martinez 2014, s. 126]. Skutkiem tego jest utrata kontroli przez menedżerów nad treściami
tam zamieszczanymi. Następuje także utrata wpływu na częstotliwość prowadzonych
rozmów, co skutkuje zmianą paradygmatu komunikacji [Łopacińska 2014, s. 3]. Głównym jej celem przestaje być informowanie, a najważniejsze staje się zbudowanie relacji
z użytkownikami. Traktowanie tych mediów jedynie jako kolejnego narzędzia promocji
prowadzi do porażki wynikającej z braku osiągania zakładanych efektów [Fournier, Lee
2009, s. 109]. A więc główne cele działań w mediach społecznościowych powinny odnosić się do korzyści, jakie da się osiągnąć dzięki stworzeniu relacji z internautami. Można
zatem wykorzystać je w następujący sposób:
• użyć ich w strategii public relations;
• wykorzystać je jako źródło informacji o użytkownikach, analizując informacje
przez nich tworzone;
• stworzyć za ich pomocą interaktywne platformy, za pomocą których, z kolei,
możliwa będzie komunikacja zarówno jeden – do – jednego, jeden – do – wielu,
jak i wielu – do – wielu oraz dzięki którym będzie można tworzyć, utrzymywać,
a także wzmacniać, reputację i wizerunek organizacji [Vernuccio 2014, s. 215].
Budując relacje, pamiętać należy o fizycznym kontakcie z użytkownikami. Świat
rzeczywisty nadal jest tym najważniejszym miejscem dla mieszkańców gminy, zatem
brak działań w nim osłabia skuteczność działań w świecie wirtualnym. Aby zapewnić
taki kontakt, można zapraszać użytkowników mediów społecznościowych do udziału
w wydarzeniach organizowanych przez gminę (dni otwarte, lokalne święta, wydarzenia kulturalne itp.) [Bukowski 2016, s. 167].
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Szczególnie istotny w mediach społecznościowych jest element poznawczy, gdyż
działanie w nich stwarza możliwość zapoznania się z życiem i opiniami użytkowników, bez konieczności prowadzenia drogich badań [Barwise, Meehan 2010, s. 82].
Pozwala to na szybsze reagowanie na sygnały płynące z otoczenia, a także lepsze
dopasowanie działań organizacji do oczekiwań rynku. Istotne są także aspekty edukacyjno-poznawcze dla pracowników i urzędników [Dunn 2010, s. 45].
W dzisiejszych czasach organizacje są zmuszone do korzystania z mediów społecznościowych ze względu na ich popularność. Media te angażują 60% internautów
w skali globalnej. Jest to także najpopularniejsza kategoria w Internecie, która angażuje aż 19% czasu spędzanego przez internautów w sieci [Verunccio 2014, s. 217].
Jednocześnie treści tam zamieszczane są generalnie pozytywnie oceniane przez regularnych użytkowników tychże mediów [Bajdak 2014, s. 204]. Warto jednak dodać,
że ocena ta zależy od wieku – pokolenia młodsze mają do nich zdecydowanie lepszy
stosunek. Zaufanie do mediów społecznościowych w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie wyższe wśród osób do 35. roku życia. W grupie tej uważane są one za bardziej
wiarygodne źródło informacji niż media tradycyjne. Z drugiej strony, spośród osób
powyżej 65. roku życia niewielka grupa (jedynie 4%) uważa je za bardziej wiarygodne
niż tradycyjne media [Deloitte 2014, s. 15].
Wykorzystywanie mediów społecznościowych przez organizację może być realizowane w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to sposób tradycyjny, polegający na wykupieniu reklamy lub płatnych postów sponsorowanych. Innymi słowy, firma płaci za
reklamę, która jest zamieszczana obok treści tworzonych przez internautów. Wykorzystywana jest popularność mediów społecznościowych jako kanału dotarcia z reklamą, tak samo jak korzysta się z innych popularnych witryn internetowych. Sposób
ten jest nie do końca dobry, ponieważ system reklamowy Google (Google Ads) jest
bardziej skuteczny i efektywny [Roge 2013, ss. 171–172, Malinowski 2016, ss. 17–18].
Drugi sposób jest dostosowany do specyfiki mediów społecznościowych. Zakłada on, że organizacja staje się współtwórcą treści tam zamieszczanych. Tworzony jest
profil bądź wiele profili, które potem są wyświetlane przez wybranych użytkowników. Przykładem takiego działania może być fanpage organizacji na portalu Facebook. Tworzy się go i podejmuje działania, by zdobył jak największą popularność,
wykorzystując mechanizmy funkcjonowania Facebooka. A ten działa wedle zasady,
że każdy użytkownik po zalogowaniu się otrzymuje stronę, tzw. tablicę, czyli wall1.
Znajdują się tutaj informacje wyselekcjonowane przez mechanizm Facebooka. Są to
materiały udostępniane bądź skomentowane przez osoby, które są zaznaczone jako
1
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„znajomi” użytkownika oraz treści na fanpage’ach (profilach marek, firm, organizacji,
osób publicznych itp.) [Szymkowiak 2014, s. 56]. Aby jednak treści te były wyświetlane, użytkownik musi obserwować znajomego albo fanpage organizacji. A to z kolei
zależy od tego, czy treści te są dla niego interesujące.
Uwzględniając specyfikę promocji JST i samych mediów społecznościowych, należy stwierdzić, że media te są interesującym narzędziem do komunikacji z mieszkańcami. Da się dzięki nim realizować wybrane działania promocyjne gminy. Wykorzystując
popularność i specyfikę Facebooka, można w innowacyjny sposób zarządzać komunikacją wizerunkową gminy. Dzięki niemu można, z kolei, konsekwentnie, ale nienachlanie, docierać z informacjami do mieszkańców, a w efekcie budować wizerunek gminy,
która uwzględnia ich zaangażowanie i emocje [Stopczyńska 2014, ss. 349–353].
Kolejnym zastosowaniem Facebooka jest wykorzystywanie go do aktywizowania
mieszkańców i sympatyków gminy do działań na jej rzecz [Koszembar-Wiklik 2013,
s. 363]. Osiąga się dzięki temu efekt, jakim jest współtworzenie przez nich wizerunku
JST. Ponieważ w jego tworzenie zaangażowani zostali sami mieszkańcy, wizerunek
taki charakteryzuje się większą wiarygodnością oraz łatwiej jest rozpowszechniać go
za pomocą komunikacji nieformalnej.
Popularny wśród mieszkańców profil na Facebooku to także narzędzie do przekazywania codziennych informacji związanych z funkcjonowaniem gminy, a więc miejsce do komunikowania o tym, co się w JST dzieje. Mogą to być zarówno informacje
dotyczące inwestycji, wydarzeń, aktualności z gminy, a więc tematów z natury rzeczy
interesujących mieszkańców, jak również informacje związane z jej administrowaniem, a skierowane do mieszkańców (np. o opłatach, zmianach itp.). Ważne, by zachowując funkcję informacyjną, profil taki był ciekawy dla użytkowników i większość
informacji stanowiły te, które mają konkretną wartość dla mieszkańców.
Facebook w Polsce jest aktywnie wykorzystywany przez gminy. Wszystkie duże
miasta w Polsce posiadają swój fanpage i aktywnie na nim działają. Mają także
w swoich strukturach komórki i działy odpowiedzialne za media społecznościowe
[Brzeziński, Jasiński 2014, s. 14]. Również w przypadku mniejszych miast aktywność
na Facebooku jest wysoka. Działaniom oficjalnym towarzyszą działania nieoficjalne,
realizowane przez: nieformalne grupy wspierane przez władze gminy, niezależnych
internautów oraz niezależne organizacje. Istotnym wsparciem działań gminy może
być aktywność na Facebooku realizowana przez polityków i urzędników. Ma ona
formę oficjalnego profilu danej osoby, a jeśli jest on umiejętnie prowadzony, może
spotkać się z pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców (przykładem niech będzie profil H. Zdanowskiej – aktualnego Prezydenta Miasta Łodzi) [Stopczyński 2015a,
ss. 212–213].
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Oficjalny profil Ostrowa Wielkopolskiego w świetle
badań własnych
W badaniach mediów społecznościowych wyróżnia się cztery podstawowe typy analiz, a mianowicie:
• stopień wywierania przez środowisko sieci społecznościowej przewidywalnego
wpływu na użytkowników;
• stopień i sposób rozprzestrzeniania się zasobów za pomocą sieci internetowej
oraz ich wpływu na odbiorców;
• poziom osiąganych indywidualnych relacji i ich wpływu;
• sposób, w jaki użytkownicy zdobywają dostęp do zasobów w sieci i korzyści, jakie
z nich uzyskują [Kane, Alavi 2014, s. 277].
Biorąc pod uwagę powyższe, w badaniu przeprowadzonym przez autora, za cel
postawiono określenie zasobów, do jakich mają dostęp użytkownicy fanpage’ów
poddani badaniu. Jednocześnie zbadano popularność i liczbę interakcji z użytkownikami. Mierniki, które wykorzystano do pomiaru, to m.in.:
• liczba polubień fanpage’a (pomiar popularności);
• liczba udostępnień, komentarzy, polubień poszczególnych postów itp. (pomiar
wpływu);
• inne zasoby dostępne na badanych fanpage’ach (w celu pomiaru rodzaju zasobów postanowiono przeanalizować, jakie dodatkowe zasoby, oprócz komentarzy, są dostępne na badanych fanpage’ach) [Stopczyński 2015, s. 210].
Do badania wykorzystano eksplorację fanpage’ów wybranych gmin i niezależnych podmiotów. Do badania wytypowano oficjalny profil Ostrowa Wielkopolskiego. Jako punkt odniesienia wybrano oficjalne profile najważniejszych sąsiadów:
Kalisza (miasta) oraz gminy Ostrów Wielkopolski. Aby porównać działania oficjalne
z nieoficjalnymi wybrano profile lokalnej telewizji Ostrow24 oraz instytucji Mediateka Ostrów Wielkopolski (fanpage prowadzony przez jednostkę podległą Urzędowi
Miasta Ostrów Wielkopolski, ale odpowiedzialną za kulturę). Badanie objęło działalność na stronach profili społecznościowych w styczniu 2019 r.
Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski prowadzi własny fanpage na portalu Facebook.
Cieszy się on niewielkim zainteresowaniem mieszkańców. Liczba osób obserwujących
profil jest dwukrotnie niższa, niż osób obserwujących profil gminy Ostrów Wielkopolski i kilkukrotnie niższa, niż fanpage’a sąsiedniego Kalisza (zob. rysunek 1). Tak niskiej
liczby obserwujących nie można tłumaczyć wielkością miasta, ponieważ profil lokalnej telewizji Ostrow24 obserwuje ponad 40 tys. internautów. Jedynie profil Mediateki,
czyli profil prowadzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Rowińskiego
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w Ostrowie Wielkopolskim (jednostka podległa Urzędowi Miasta Ostrów Wielkopolski)
cieszył się niższą popularnością. Zatem liczba ta dla profilu miasta Ostrów Wielkopolski
mogłaby być przynajmniej 10-krotnie wyższa, a powinna oscylować przynajmniej na
poziomie 3 tys. obserwujących (tylu mieszkańców ma miasto Kalisz).
W przypadku Twittera popularność profilu miasta Ostrów Wielkopolski należy
uznać za satysfakcjonującą. Twitter charakteryzuje się w Polsce zdecydowanie niższą popularnością niż Facebook, stąd liczba obserwujących profil miasta na poziomie
kilkudziesięciu procent w przypadku Ostrowa Wielkopolskiego, wyższa niż liczba obserwujących profil Kalisza, jest zadowalającym wynikiem.
Na profilu miejskim serwisu konwentowego YouTube nie zamieszczono informacji
o liczbie subskrypcji, stąd trudno ocenić jego popularność. Wydaje się, że przy 75 tys. wyświetleń powinno to być ok. 100 subskrypcji (Świdnica i Leszno przy podobnej liczbie wyświetleń posiadały odpowiednio: 165 i 98 subskrypcji, a Oleśnica – 171). Porównując liczbę
wyświetleń materiałów z tego serwisu z pozostałymi, na pewno miasto Ostrów Wielkopolski dominuje. Większość pozostałych badanych organizacji nie posiada konta na portalu
YouTube (co zaskakuje ze względu na popularność tego serwisu) albo prowadzi na nim
bardzo ograniczoną działalność. Położona w pobliżu Oleśnica posiada 176 tys. wyświetleń,
Leszno – 76 tys., Świdnica – 79 tys. A więc są to liczby zbliżone (jedynie Oleśnica ma 2-krotnie wyższą liczbę wyświetleń) do wyniku Ostrowa Wielkopolskiego (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Działalność na wybranych portalach społecznościowych Urzędu
Miasta Ostrów Wielkopolski na tle wybranych partnerów
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Jak już wspomniano wcześniej, w mediach społecznościowych – ze względu na ich specyfikę – najważniejsze jest zbudowanie relacji z internautami. Zatem nie liczba polubień,
obserwacji fanpage’a jest istotna, ale interakcja z internautami. Strona WWW obserwowana przez mniej osób, ale wywołująca reakcję internautów na zawarte w niej treści jest
bardziej atrakcyjna i pozwala lepiej zrealizować cele komunikacyjne organizacji.
W przypadku profilu Ostrowa Wielkopolskiego liczba interakcji uzyskanych od
internautów była niska. Treści zamieszczane na profilu wywoływały najmniej komentarzy spośród wszystkich badanych profili (zob. rysunek 2). W przypadku konkurencyjnego Kalisza różnica ta wynosiła aż 3000%! I nawet uwzględniając mniejszą
liczbę komentarzy w ciągu badanego miesiąca (np. Ostrów zamieszczał 1,5 komentarza dziennie, a Kalisz 3 komentarze), wyniki profilu Ostrowa Wielkopolskiego były
zdecydowanie niższe niż w przypadku pozostałych badanych profili (zob. rysunek 2).
Jeśli chodzi o liczbę udostępnień treści, różnice były niższe, ale wciąż treści na profilu
Ostrowa Wielkopolskiego na tle innych badanych były udostępniane zdecydowanie
rzadziej (w przypadku Kalisza – kilkukrotnie, lokalnej telewizji – prawie 20-tokrotnie).
Treści te miały także zdecydowanie mniejszą liczbę polubień (zob. rysunek 2).
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Słabe wyniki profilu Ostrowa Wielkopolskiego można częściowo tłumaczyć
mniejszą jego popularnością, ale nawet uwzględniając ją, widać, że treści zamieszczane na portalu spotykały się ze zdecydowanie mniejszym odzewem internautów
(zob. rysunek 3). A więc to nie niska popularność profilu, ale zawartość powodowała
słabą interakcję, co skutkuje m.in. niższą popularnością samego profilu.
Zawartość profilu Ostrowa Wielkopolskiego była bardzo statyczna. Brakowało zdjęć
– w większości miasto zamieszczało informacje urzędowe albo ciekawostki. Spotykało
się to z śladowym zainteresowaniem internautów. Co trzeci post pozostał bez jakiegokolwiek odzewu ze strony internautów, komentarzy praktycznie nie było. Dwucyfrową
liczbę udostępnień otrzymały 2 posty, ten informujący o zasadach programu „Czyste
powietrze” i ten powiązany z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska. Polubienia również były dawane stosunkowo rzadko. Wydaje się, że miasto nie potrafi wzbudzić zainteresowania internautów, ponieważ zamieszczane treści nie są dopasowane do ich
oczekiwań. Wybrane posty generujące zauważalne interakcje pokazywały, że potencjalnie to zainteresowanie da się osiągnąć, trzeba tylko dopasować treści do zainteresowań
albo emocji internautów. Ważna jest też forma. Mediateka, będąca profilem pośrednio
podległym Urzędowi Miasta Ostrów Wielkopolski, dzięki informacjom dopasowanym
do potrzeb internautów i lepszej formie (więcej zdjęć, materiałów multimedialnych) potrafiła tę interakcję uzyskać na poziomie kilkukrotnie wyższym (zob. rysunek 3).
Rysunek 3. Interakcje na treści zamieszczane na portalu Facebook
po uwzględnieniu popularności profilu
Ogólna liczba obserwujących

Średnia liczba
komentarzy na
post

Średnia liczba
udostpnień na
post

Średnia liczba
polubień na
post

W przeliczeniu na 1000
obserwujących

Miasto Ostrów Wlkp. – oficjalny fanpage

759

0,19

1,40

4,68

Urząd Gminy Ostrów Wlkp. – oficjalny fanpage

1422

0,56

1,03

6,65

Mediateka Ostrów Wlkp.

555

0,60

2,52

15,44

Ostrow24.tv – fanpage lokalnej TV

4120

0,22

0,57

2,26

Urząd Miejski w Kaliszu

2979

0,73

2,15

15,68

Nazwa strony

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
97

Bartłomiej Stopczyński

Wzorem do naśladowania może być profil Kalisza. Tam elementem napędzającym
popularność i interakcje są regularnie zamieszczane atrakcyjne, artystyczne zdjęcia
miasta. Spotykają się one z życzliwą reakcją internautów, są lubiane przez nich i udostępniane, a więc są treścią wywołującą odzew. Był on nawet większy niż np. emocjonalne posty związane ze śmiercią prezydenta Gdańska. Podobny efekt uzyskał
2 lata temu profil miasta Szczecinek [Stopczyński 2017, s. 314]. Wyraźnie wyższą od
przeciętnej osiągały także posty zawierające galerie zdjęć z miejskich i gminnych wydarzeń. Zauważalne to było zarówno na profilu gminy Ostrów Wielkopolski, jak i Mediateki. Popularność zdjęć na tego typu portalach jest czymś naturalnym [Brzeziński,
Jasiński 2014, s. 14]. Wydaje się więc, że pierwszą zmianą, jaką powinien wprowadzić
administrator profilu Ostrowa Wielkopolskiego, to zatrudnienie fotografa i regularne zamieszczanie zdjęć zarówno pokazujących w artystycznych ujęciach miasto, jak
również będących fotorelacjami z miejskich wydarzeń.
Elementem pozwalającym uzyskać większe zaangażowanie internautów mogą
być także konkursy i quizy. Żaden z profili takowych w badanym miesiącu nie prowadził. Kalisz w lutym zorganizował konkurs „Za co kochasz Kalisz?” z miejskimi gadżetami do wygrania. Zgromadził on w ciągu raptem 2 dni 100 komentarzy, 16 udostępnień i 104 polubienia. Pod względem interakcji to drugi post w styczniu i pierwszy
pod względem samych komentarzy, a prawdopodobnie liczba interakcji wzrośnie.

Zakończenie
W artykule zaprezentowano najważniejsze zasady działania w mediach społecznościowych. Dokonano analizy i porównania profilu na portalu Facebook miasta
Ostrów Wielkopolski z sąsiednim Kaliszem i trzema innymi organizacjami. Wykazano,
że działania na wyżej wymienionym profilu są niesatysfakcjonujące. Administrator
strony WWW ma problem z uzyskaniem popularności i zaangażowania internautów.
Treści zamieszczane na niej spotykają się z niewielką reakcją. Skutkuje to małą popularnością samej strony WWW.
Osoby odpowiedzialne za stronę WWW powinny dodać do niej treści atrakcyjne
dla internautów. Przede wszystkim wskazane byłoby zamieszczanie większej liczby
atrakcyjnych zdjęć miasta i przedstawiających wydarzenia miejskie. Rozważyć należy
także organizowanie konkursów z nagrodami (nie muszą mieć dużej wartości, mogą
to być miejskie gadżety), by spopularyzować stronę WWW i zwiększyć liczbę obserwujących. Większy nacisk powinien być kładziony na dobór treści – należy je analizować i, w przypadku postów wywołujących większe zaangażowanie, powielać.
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Artykuł ma charakter eksploracyjny. Informacje w nim zebrane mogą mieć zastosowanie do projektowania dalszych badań. Interesującym wyzwaniem mogłoby być
przeprowadzenie badania sondażowego, które by pozwoliło zebrać informacje od
internautów z Ostrowa Wielkopolskiego na temat ich oceny profilu i potrzeb informacyjnych z nim związanych.
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the principles of enterprises on the basis of successful foreign practices are structured, the
main interdependences are revealed.
The paper investigates statistical data, publications of scientists and experts on the prospects of using modern tools in the field of marketing, logistics for the purpose of consumer
satisfaction and development. The authors submit conclusions, taking into account empirical and theoretical research.
Key words: marketing, logistics, e-commerce, ecology, modern technologies, enterprise
development, consumers.
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Introduction
Relationships, important contacts, and, accordingly, the tips, thoughts that are being
listened to, have today transposed to a large extent online. Formation of communities leads to the adherence to those or other rules, change of people’s behavior.
Often our choice is influenced by the opinions of friends, relatives who we trust. People express their thoughts at the time of their occurrence, and this creates a much
faster effect – the information is spreading at such a rate that it can lead to “great
upheaval.” Information about company ideas, political news - also begin to affect the
actions of employees very quickly not only in this country, but also in other countries. Malcolm Gladwell, in the book “Turning Point,” interestingly and in more details
describes the dependence of people from one another, how “social epidemics” are
widespread, and how they affect economic systems, political actions, our lives [Gladwell M. 2017, p. 23].
The behavior of people varies greatly depending on the circumstances and new
developments in the world, so companies need to study these influences more deeply and take into account when making any decisions. Every day consumers want
more beneficial offers so communication needs to be timely and relevant. Technological opportunities make it possible to get the desired product quickly, but not to
experience loss, because often the imitation behavior prevails, and in addition there
is a phenomenon such as “a valueless future.” It means that in the imagined future we
tend to refer to many things easier than at the present moment. For example, people
spend more when using credit cards because the need to get rid of money later is
easier to perceive than to get rid of them at the moment. The subjective values and
costs are significantly influenced by the factor of time: when exactly people get the
product and give money, or make some effort [Barden 2015, pp. 170–173].

Relevance of research and theoretical aspects
of this issue
Priority №1 in this study, relevant to current business decisions, is the original examples of efforts and world practice in approving the principles of Marketing 3.0, that
is, directed to the human soul, on human values, among which there are: a) environmental problems; b) changes in the style of life (healthy eating, mobility, labor mobility, urban mobility); c) the problems of peace in the world; d) labor problems in
modern-day slavery countries [Krykavskyy, Kuzo, Kosar 2018, pp. 103–117].
104

Integration and Implementation of Marketing and Logistics Solutions of the Enterprises

In general, the solution to the issues of Priority № 1 is not accidentally related to
Marketing 3.0, since the consensus decisions on their implementation and distribution contain a substantial, often overwhelming share of the intangible component.
Many decisions in these areas depend on the behavior of people formed by the symbiosis of the mind, the heart and the human soul. Social transformations in the political, economic, and social life of Ukraine gradually change the value orientations of
the population of the country. The state authorities of Ukraine directed their efforts
to implementation of European standards of life through the realization of the Strategy-2020, which envisages the implementation of 62 reforms, as the conditions for the
implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU. Further
European integration requires cooperation from all authorities and society. Moving
from the values of survival to the values of self-expression, our country is becoming
closer to the European value model.
No less important, but more materialistic, is the priority of Research № 2, directed
at logistics. Among the topical, logistical problems of the modern world it is worthwhile to highlight: a) the formation of the logistics infrastructure, the source and
the consensus of its investment; b) transport logistics (testing and implementation of
new intercontinental routes for bulk cargoes, container transportation, etc.); c) military logistics for organizational and infrastructural support.
The third important priority that we will continue to explore will be all the revolutionary solutions associated with digital technology, primarily tangent to Internet
commerce and artificial intelligence. This important priority has an applied value for
decision making according to the two above-mentioned priorities.

Important approaches to environmental issues
At the United Nations Climate Conference in Bonn, in autumn of 2018, 18 states, several regions and enterprises – altogether 25 participants – announced the initiative
to establish an international alliance for the abandonment of coal power. In order
to achieve the goal of the Paris climate agreement, the industrialized nations of the
world should reduce the harmful emissions to the atmosphere from coal production
by 2030. Until 2050, the world would have to abandon coal power [Life without plastic: it’s real!, https://www.dw.com/uk].
Also, the European Commission demands that by 2025 EU Member States ensure
that 90% of recycled plastic bottles are used (by 2030 all packaging is 100% of materials suitable for recycling and subsequent use). For plastic waste that is not recycled,
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EU countries are required to impose a fine of 80 cents per kg of rubbish. According
to plastic scavenging research, the average annual figures for 1 inhabitant are as follows: Ireland (61 kg), Luxembourg (52 kg) and Estonia (46.5 kg), Germany (37 kg). The
best indicator is in Croatia (12.4 kg). Australia has banned plastic, Armenia started
to ban plastic bags and New Zealand is planning to restrict them too [The European
Parliament has renounced plastic bottles, https://www.dw.com/uk].
Every year in the European Union about 26 million tons of plastic rubbish are
accumulated. Of these, only 30% is processed, and the rest is thrown out. Now about
149 million tons of plastic has accumulated in the oceans. 85% of the rubbish on the
EU’s coasts is also plastic.
It is very hard to get rid of polyethylene at once, because the problem lies far deeper than just distributing disposable packages. The fact is that polyethylene needs
to be processed, which practically does not happen in Ukraine. Without processing,
getting rid of everything that has accumulated for so many years is not possible.
Ukrainian environmentalists, experts believe that the decision of the local authorities
is unlikely to change the situation, they offer to pay fines in Ukraine, then the ban
will work, the legislation is needed [In the European Union, you can prohibit disposable
plastic dishes, https://www.dw.com/uk].
However, Ukrainian enterprises are starting initiatives on their own. For example,
the Ukrainian company Lekorna produces “takeaway” cups and lids for coffee that
can be eaten. Yummy Cups and Yummy Lids are made from sweet waffles.
An interesting example of environmental protection is also greening. For example, there have already been more than 18 thousand greened roofs all over Berlin.
And facades of new buildings in the Adlershof area are also covered with plants – rain
water accumulates on the roofs and slowly drains the facade, cooling the house and
helping its owners to save on air conditioners, otherwise – the water would absorb
harmful substances from the asphalt and concrete and takes them to urban reservoirs [“City-sponge”: what’s happening in Berlin so that the city would not flood, https://
www.dw.com/uk].

Lifestyle, health, peace
Human values are influenced differently and modified. To sell better, one needs to
know the motivation that leads to the choice of a certain product. For example, in
relation to create healthier lifestyle, the Chinese IT company is struggling with the
harmfulness of the sit-up work. For employees, there is a mandatory rule – 10,000
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steps per day, and for those who do not follow it, there is a fine of 50 to 100 push-ups
[http://coma.in.ua/16800]. And in [In Germany, people calls for the abolition of an eight
-hour working day, https://www.dw.com/uk], it is noted that the German government
is proposing consideration of establishing more flexible work schedule that will promote the competitiveness of local companies. It is important that the time is more
flexibly distributed throughout the day and week.
According to a car expert Stefan Bratzel from the School of Economics (Bergisch-Gladbach), the significance of an own car and an emotional attachment to it
increasingly decreases among German youth aged 18 to 25 years. Companies are
starting to use these facts actively. For example, the MOIA company, a subsidiary of
the Volkswagen Concern (VW), plans to increase mobility in Hamburg through the
joint use of cars and shuttlebuses. For many years, large German automakers have
invested heavily in new mobile services, and are attracted to new strategies. The carrier companies of both Car2go und Drive-Now, which were rivals, as well as the mobile services Mytaxi, Moovel, Park-Now und Parkmobile will work on the same platform
in the future. Uber, Google and Apple are just a few names that want to get into the
mobility industry. In China, it is Tencent, Alibaba or Baidu [New concepts of mobility:
your car in the city may become useless, https://www.dw.com/uk]. In the Netherlands,
with a population of 17 million today, there are more than 22 million bicycles, and the
Ministry wants more than 200,000 people to change their car to two-wheelers. One
of the innovative ideas is to compensate employees for the opportunity to ride to
work on a bicycle and pay 19 euro cents per kilometer on a bike from home and back,
subsidies for buying bicycles will also be considered [https://www.eurointegration.
com.ua/eng/news/2018/06/15/7083179].
In spite of the development of many spheres, peace-making indicators in the
world have deteriorated for four consecutive years. According to experts of the Institute, in 2017 violence cost the world economy 14.8 trillion US dollars. Ukraine and
Russia are at 152 and 154 places respectively, that is, at the end of the rating. The
most peaceful countries are New Zealand, Iceland, Austria, Portugal and Denmark.
Along with this, only three regions (Central America, South Asia, the Middle East and
North Africa) have a slight positive dynamics. The use of slave labor has also a negative tendency. Developed states buy goods worth $ 354 billion in total, that probably
were made by prople who worked free of charge (US – $ 144 billion, Japan – $ 47
billion, Germany – $ 30 billion) [Global Peace Index: The world is becoming less peaceful,
https://www.dw.com/uk].
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Marketing, e-commerce
Managers of enterprises should understand the importance of active presence in the
Internet environment. The various channels through which customers need to interact are valuable. Advertising is not only of a direct character, the expert assessments
of bloggers, the cooperation of well-known people with companies, such as the
brand’s face, customer feedback in social networks are becoming more interesting.
Being unobtrusive when submitting information is not very easy, it requires more
attention to marketing strategy. Different modern technological tools of Internet
marketing are researched in [Dovhun, Vysotskyy 2018, pp. 58–61], features of communications in [Dovhun, Falovych 2018, pp. 59–63].
Jonah Berger in the book “Sontagious” [Berger 2017, pp. 191–192] points out 6
principles of STEPPS that lead to the popularity and distribution of ideas, product
information, or useful non-sales information:
1. Social currency – we distribute what positively affects our image (enterprises should involve the mechanism of the game, give people a sense of secrecy).
2. Triggers – in the head, and on the tongue (it is needed to increase the distribution
environment and make people think more often about the object).
3. Emotion – we care, so we share (the story of a product or idea should awaken
emotions).
4. Society – what is created to show, is created to grow (people should see that
other people use this product).
5. Practical value – tips that are useful for using (the story of a product should help
people, to emphasize the exceptional value).
6. Stories – information travels under the guise of idiosyncrasy (people should want
to spread your story) it should not only be viral, but also valuable).
In order for people to discuss global warming, it is important to emphasize not
only the importance of the problem or the statistics, it is necessary to make them
empathize, tell about the polar bears that die and the impact of the phenomenon on
the children’s health. What is interesting, it is not always necessary to avoid negative
emotions and show everything only in positive light, negative feelings also stimulate
the desire to discuss and distribute [Berger 2017, p. 195].
According to Adobe Digital Insights research company, at the start of the Christmas sales season and discounts on Thanksgiving and “black Friday,” Americans spent
on online purchases a record amount of over $ 7.9 billion, that is 17.9% more than last
year. According to the Criteo marketing company, 40% of “Black Friday” purchases
were made from mobile phones (29% were made last year) [https://zaxid.net/u_chor108
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nu_pyatnitsyu_v_ssha_vstanovili_noviy_rekord_z_onlaynpokupok_n1442532]. The
main challenge for most e-commerce players around the world is the growing demand for the technological component of online stores, the need for multi-channel
promotion, and the security of personal and payment data of buyers.
Customers are curious when this information arrives on time and not often, so
personalization of offers is more complicated than simple segmentation. And therefore, enterprises increasingly use automated personalization methods – automatic
detection of segmentation and the use of artificial intelligence. Interestingly, exactly
this year (and in the case of force majeure, it will affect – then next year) advertising
costs for online advertising will be more than about $ 40 billion than the cost of television advertising. According to Eurostat, 81.5% of all online sales in Europe account
for only three countries – Great Britain, Germany and France. According to Twenga
Solutions, 29% of European retailers use 2 or 3 channels to sell their products, while a
half of sellers attract customers through three or more channels. Among the biggest
niches, the largest average check is in the niche of computers, TVs and multimedia
devices, it is $ 212. The smallest average amount of purchase is in the niche of flowers
and gifts [https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob
-internet-torgovle].
In different countries close to Ukraine, the priorities for buying goods on the Internet are somewhat different: the first place in the countries in is occupied by the
following categories:
• Clothing and accessories – Ukraine, Poland, Bulgaria, Serbia;
• Events and Entertainment – Lithuania, Latvia.
Second place:
• Travel, reservation – Lithuania, Bulgaria;
• Insurance – Latvia;
• Technical devices – Serbia;
• Books, films, music – Poland.
In Ukraine none of these categories are included in the 5 most widespread,
Household appliances – in the second place ,
Third place – there are more similar categories in the analyzed countries:
• Household appliances – Poland, Latvia, Bulgaria,
• Mobile phones – Ukraine (in Poland – they are in fourth place, in Latvia, Lithuania
– in the fifth),
• Travel, booking – Serbia.
Beijing has decided to increase its consumption in China. Strengthening of the Institute of Small and Medium Enterprises and increasing the income of 1.3 billion people
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will be a significant factor in overcoming the country’s economic growth. According
tradingeconomics.com an average salary in Ukraine was 7828 UAH in February 2018
($ 300), while in north-eastern China the average wage is at 4,500 yuan ($ 712). In 2018,
the Celestial Empire reached the country’s leading position in the world with the largest
number of enterprises (businesses) – 100.2 million enterprises [http://hvylya.net/analytics/economics/kitay-zminyuye-fokus-drayveru-ekonomichnogo-zrostannya.html].

Logistics, digital technologies
Risks in Ukraine are decreasing, while GDP is showing relatively small but steady growth, so investors are ready to consider new projects and to invest in Ukrainian economy. For example, in 2018, Germany planned to invest € 3.2 billion in infrastructure,
waterways, construction of seaports, and so on. Germany is interested in developing
of grain logistics in Ukraine and wants to develop the infrastructure for grain handling in Ukraine. The defensive departments of Portugal and Ukraine will cooperate
in specific projects on logistics, medical care and coastal protection (also cybersecurity, unmanned aerial vehicles) [access: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/
2435548-portugalia-dopomoze-ukraini-z-vijskovou-logistikou-ta-medicinou.html].
It is positive that in January 2018 the National Security and Defense Council approved
a draft law “On National Security of Ukraine.” It was developed in close cooperation
with the experts from NATO, the USA and the European Union in order to bring the
Ukrainian legislative framework in line with the standards of NATO member states.
What will help to improve the further transportation of goods? Among many projects there is the largest one – the Polish railway company PKP LHS has begun testing
a new route to China through the Trans-Caspian route, that is, across the territory of
Ukraine, Georgia, Azerbaijan and Kazakhstan. Connecting through Ukraine will give
China the opportunity to save $ 4.5 billion [https://uatv.ua/kytaj-planuye-zapustyty
-vysokoshvydkisni-poyizdy-yes-cherez-ukrayinu].
One of the high-tech companies that develops logistics and services which are
used in Ukraine is Amazon Company. The company plans to control costs effectively
and to develop high-margin units such as cloud storage and cloud computing, and
plans to invest its revenues in new areas, particularly, into the delivery of fresh vegetables and fruits across the US [Amazon received unexpectedly high returns due to
advertising and clouds, https://www.dw.com/uk].
In January 2018 Amazon opened the Amazon Go store in Seattle, which operates
without cash registers and vendors. Online buyers will no longer have to wait for
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couriers from Amazon Hub, they will be able to pick up orders directly from postal houses. It is noteworthy that the service works with parcels from “any sender” [https://
zaxid.net/u_ssha_povnotsinno_zapratsyuvav_pershiy_u_sviti_magazin_bez_kas_i_
prodavtsiv_n1447122].
According to the results of the global Microsoft survey, almost all managers consider (400 chiefs from 8 countries – France, Germany, Mexico, Poland, South Africa,
Thailand, the United Kingdom and the United States) that artificial intelligence (AI)
is needed to solve the strategic tasks of organizations. Top managers are confident
that AI will improve many business areas in the coming years. In particular, it helps
in the implementation of innovations (89%), by attracting and supporting talented
employees (85%), as well as in product development (84%). 27% of respondents
have already introduced such technologies into key business processes and services, and another 46% are preparing pilot projects with their use [http://www.fixygen.ua/news/20180819/prakticheski.html]. Unmanned aerial vehicles are another
area for the development of innovative companies. Airbus Vahana has a length of
6.2 m, a width of 5.7 m and a height of 2.8 m. The maximum take-off mass of the
device is 745 kg. Ready to fly flying taxi will have been presented by 2020 [http://
www.dsnews.ua/future/v-ssha-bespilotnoe-aerotaksi-sovershilo-pervyy-polet-video--05022018105900]. Tesla company has recently delivered the first products
using unmanned truck Tesla Semi [https://expres.online/archive/news/2018/03/11/
287305-ilon-mask-pohvalyvsya-novym-uspihom-proryv-zrobyly-yogo-elektrovantazhivky].

Conclusions
GDP has been growing for 10 quarters in a row. Officials say that in recent years, one
of the main drivers of the Ukrainian economy is export. In January-September 2018
the export of goods from Ukraine amounet to 34.5 billion dollars, that is 10.3% more
than in the same period in 2017. Import of goods during this period increased by
16.1% and reached 41 billion dollars. By commodity positions, the largest was amount of exported ferrous metals ($ 7.7 billion), in the second place – grain crops ($ 4.8
billion), on the third place – machinery, equipment and mechanisms ($ 3.4 billion
USD). According to the 10-months results of 2018, the EU share in exports from Ukraine is 42%. Most Europeans buy Ukrainian grains, oilseeds, corn, honey and processed tomatoes, which Ukraine exports under duty-free tariff quotas [https://naglyad.
org/uk/2018/12/03/vid-investitsij-do-realnih-zarplat-ekonomichni-pidsumki-roku].
111

Yevhen Krykavskyy, Oksana Dovhun

The NBU conducts quarterly business executives interviews on business expectations. According to [Business Expectations of Ukrainian enterprise 2018], 682 enterprises were surveyed in 22 regions of Ukraine (representatively by the main types and directions of activity, size of enterprises and by the number of employees).
Positive expectations have been observed over the past ten quarters in a row.
Respondents continue to expect growth of volumes of production of goods and
services in Ukraine in the next twelve months – the balance of expectations is
20.7%. Also:
- respondents from trading, agriculture, processing industry, other activities,
extractive industry, as well as construction improved positive assessments of
the current financial and economic state of enterprises. The balance of answers –
10.6% (in the second quarter of 2018 – 7.4%);
- only respondents from the processing industry estimate higher than normal level
of residues, as in the previous two quarters. Respondents said that enterprises
were unable to meet the unexpected increase in demand due to own capacity.
A balance of estimates is “minus” 2.9%;
- respondents increased expectations regarding expenditures on machinery,
equipment and inventory in the next twelve months: the balance of answers is
23.2% (in the second quarter of 2018 – 22.0%). An increase in investment expenditures for construction works is expected;
- respondentsincreased expectations of an increase in the number of employees at
their enterprises in the next twelve months. Balance of expectations – 6.9%. The
respondents expect an increase in the number of employees at their enterprises for
the seventh quarter in a row.
The proportion of respondents who intend to raise funds abroad slightly increased – 9.3%. Respondents highlight the following factors that restrain the growth
of production: too high energy prices, raw materials and materials prices, significant
fluctuations of the hryvnia exchange rate, shortage of skilled workers, lack of working
capital, unstable political situation, insufficient demand, excessive tax pressure, limited production capacity, excessive regulatory pressure, corruption, limited ability to
obtain a loan. These factors, obviously, hold back innovative solutions, including in
marketing and logistics, which are drivers for increasing sales.
These data also confirm that in the first place of the enterprises’ problems remain
those that are more closely controlled by the state, respectively, they also depend
on global changes and the development of various sectors of the economy. At the
same time, environmental problems, changes in the lifestyle, peace and other issues,
interlinked with marketing and logistics of enterprises, and can partly be solved with
112

Integration and Implementation of Marketing and Logistics Solutions of the Enterprises

the help of the implemented strategies and decisions of enterprises at the local level,
and not only due to changes on state level.
Internet marketing experts talk about the importance of finding features in the
company, which differ them from others and, accordingly, inform the customers about it, offer some usefulness, intrigue and motivate action. All these items require practice, experience, modern methods of promoting their products, actualization in time,
depending on the changing of consumer preferences and market trends in general.
For better understanding of human needs, aspirations of society, it is useful for executives to apply to research that combines different fields – psychology, sociology,
marketing, other social and economic sciences.
Researchers of rapid development in China believe that “in order to achieve economic development in the new environment, it is necessary to have a public consensus on the prospects and beliefs of people in the future of the country.” In the
Chinese community, people are encouraged by positive government reforms aimed
at increasing the welfare of people. Ukraine moves not in all of these important areas of improvement with the advanced world. The first and foremost problem is the
formation of transport and warehouse infrastructure, the lack of which limits export-import potential (for example grain logistics, high-speed roads, terminals for receiving liquefied gas). However, there is useful progress on human tolerance values
of ordinary citizens, but business lags far behind. There is an understanding of the
relevance of a pro-ecological position, but there is a lack of pro-ecological behavior.
There is an understanding of the importance of preserving the environment, historical memory, but still business goals dominate. There is a good progress in the export
of digital technologies and at the same time there is a lack of attractiveness of their
introduction into the Ukrainian economy. There are a lot of challenges coming ahead
of Ukrainian enterprises.
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Abstract: The article develops the current patterns, key attributes and critical conditions
for the duration and development of the organization as a complex adaptive systems. On
this basis, management, management quality and management quality costs are defined
and interpreted. The inherency of systemic patterns, features, and critical conditions makes
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account the cost of management.
Key words: the complex adaptive system, the organization, metapatterns, management,
management quality, management quality costs, quantum mechanics implications.

Wstęp
W ujęciu systemowym organizacje są złożonymi systemami adaptacyjnymi (complex adaptive systems – CAS). Jako takie mają swoiste atrybuty, a dla swego trwania
i rozwoju muszą spełniać krytyczne warunki odnośnie stanów oraz dynamiki stanów tychże atrybutów, w płaszczyznach: przyrodniczej, ekonomicznej i społecznej.
Wychodząc z dotychczasowych badań autora w tym zakresie [Nowak 2010, 2016]
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oraz uwzględniając nowe interpretacje mechaniki kwantowej [Rovelli 2017] i teorii
złożoności [Caroll 2017, Mattessich 1978], w artykule rozwinięto systemowe wzory
organizacji (strukturalny i funkcjonalny), oraz dookreślono i scharakteryzowano jej
kluczowe (fundamentalne) cechy systemowe i krytyczne warunki trwania i rozwoju,
wprowadzając kwantomechaniczną interpretację zdarzenia i procesu oraz atrybut
czasoprzestrzenności, i modyfikując rozumienie negentropii. Na tej kanwie zdefiniowano i poszerzająco zinterpretowano zarządzanie, jakość zarządzania i koszty zarządzania organizacją. Stosowana metoda obejmuje podejście systemowe i ma charakter analityczny. Systemowa natura organizacji wskazuje na nieodłączny charakter
kluczowych atrybutów i krytycznych warunków, co powoduje, że rezultaty przeprowadzonych rozważań są relewantne dla organizacji wszelkich typów i rozmiarów.
Celem artykułu jest dalszy rozwój koncepcji organizacji jako złożonego systemu adaptacyjnego oraz zastosowanie uzyskanych wyników do zarządzania, jego redefinicji
i interpretacji, z uwzględnieniem kosztów zarządzania. W konsekwencji artykuł ma
dwie części, jedną rozwijającą i reinterpretującą strukturę i behawior organizacji jako
systemu, w ramach którego dzieje się zarządzanie oraz drugą, interpretującą zarządzanie i jego koszty przez pryzmat owej struktury i owego behawioru.

Organizacja jako złożony system adaptacyjny
Organizacje są podmiotami gospodarującymi, wyłanianymi przez fundatora dla
zaspakajania jego potrzeb i bytującymi w środowisku przyrodniczym, społecznym
i ekonomicznym. Dla ciągłości zaspakajania potrzeb fundatora orientują się na trwanie i rozwój. Są kolekcjami zasobów osobowych i nieosobowych,. Wynikający z zaspakajania potrzeb fundatora cel realizowany jest w kontekście kultywowanych wartości, tworząc łącznie z nimi motyw działania organizacji.
Organizacja ma granice oraz strukturę wewnętrzną1. Obejmuje zasoby realne
i konceptualne, w postaci osobowej (role społeczne) i nieosobowej (obiekty materialno-energetyczne oraz obiekty informacyjne, w tym ustalony motyw/cel2). Ma
cechy całościowości, kompleksowości i systemowości [patrz: Krzyżanowski 1992,
ss. 125–130]. Rozwinięty model metastruktury organizacji przedstawiamy odpowiednio na schemacie 13.
1
2
3
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O zbiorach kolektywnych od strony matematycznej – patrz: Pietruszczak 2000.
Motyw ażeby… / motyw orientujący jako zasób szczególny.
Na temat granic organizacji z perspektywy złożonego systemu adaptacyjnego patrz: Nowak 2014, s. 131.
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Schemat 1. Ośmioelementowa metastruktura organizacji

1 – motyw orientujący
2 – kierownicze (menedżerskie) zasoby osobowe
3 – niekierownicze (niemenedżerskie) zasoby osobowe
4 – nieosobowe zasoby nieinformacyjne substancjonalne;
5 – nieosobowe zasoby nieinformacyjne niesubstancjonalne;
6 – nieosobowe zasoby informacji finansowej;
7 – nieosobowe zasoby informacji niefinansowej;
8 – struktura organizacyjna, jako zbiór wewnętrznych relacji formalnych i nieformalnych, w tym relacji wyliczania się;
ER – relacje z otoczeniem, łącznie z relacjami wyliczania się;
E – otoczenie/środowisko: ekonomiczne, społeczne, przyrodnicze.
Dla ośmiu elementów:
Liczba relacji wewnętrznych = [n(n-1)]/2 = [8(8-1)]/2 = 56/2 = 28
Liczba wewnętrznych oddziaływań wzajemnych = n(n-1) = 8(8-1) = 56
Źródło: Nowak 2014, s. 128; 2016, s. 240.
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Przyjęcie motywu/celu orientuje organizację na skuteczność i efektywność realizacji, co wymaga zdolności do adaptacji i rozwoju w danym środowisku, czyli otwartości. Pierwszorzędowe cechy systemów otwartych – ma je każda organizacja – to: (1)
wyodrębnienie, (2) przenikliwość granic – wejścia i wyjścia, (3) przepływy przez wejścia
i wyjścia – oddziaływania, (4) transformacja wejść na wyjścia.
Organizacje zaliczają się do klasy systemów żyjących (living systems) [Miller 1978,
punkt 4.2.9; Parent 2000], będącej subklasą złożonych systemów adaptacyjnych
(Complex Adaptive Systems – CAS) [Gell-Mann 1994, ss. 20–21, 297]. Drugorzędowe
cechy systemów żyjących, czyli i drugorzędowe cechy systemowe wszelkich organizacji, to [Katz, Kahn 1978, ss. 23–30, za: Robbins 1990, ss. 15–19]: (1) granica,
(2 sprzężenia zwrotne, (3) cykliczność funkcjonowania, (4) negatywna entropia4,
(5) homeostaza, (6) skłonność do wzrostu i ekspansji, (7) harmonizacja homeostazy
i adaptywności, (8) ekwifinalność 5.
Szczególną właściwością organizacji jest wykorzystanie pieniądza jako medium wymiany, determinującego przepływy przez wejścia i wyjścia. Model dynamiki organizacji
przedstawiamy na schemacie 2. Uwidacznia on immanentności interesariuszy i ich kategorie oraz typy relacji międzyorganizacyjnych determinujących formowanie rynków.

4
Prawdopodobnie pojęcie „negatywna entropia” nie oznacza zmniejszania entropii, a jedynie nadaje
miano, występującemu w określonych okolicznościach, zjawisku wzrostu uporządkowania fizycznego,
informacyjnego i relacyjnego, mimo nieuniknionego i wszechobecnego wzrostu entropii (druga zasada
termodynamiki). Pogląd taki wyraża m.in. Richard Mattessich, pisząc, że w pewnych warunkach drugie
prawo termodynamiki może być zdominowane przez jakieś inne prawo: „…under some circumstances, this
law (i.e. the entropy law, the thermodynamics second principle – przyp aut.) can be locally overruled by
some other principle” [Mattessich 1978, ss. 275–276]. W podobnym duchu wypowiada się Sean Carroll:
„Owo podobieństwo między rozwojem złożoności w filiżance kawy (do której dodano mleka – przyp. aut.)
i we Wszechświecie, nawet mimo stałego wzrostu entropii, skłania do refleksji. Czy to możliwe, że na odkrycie
czeka jakieś nowe prawo natury, analogiczne do drugiej zasady termodynamiki, które charakteryzuje
ewolucję złożoności w czasie? Krótka odpowiedź brzmi: Nie wiemy.” [Carroll 2017, s. 292]. Patrząc
z perspektywy systemów żyjących, czyli także organizacji, można przypuszczać, że istnieje jakieś prawo
złożoności, które w nowo zawiązanych obiektach okresowo dominuje nad prawem entropii, skutkując
rozwojem złożoności, aż do osiągniecia przez entropię poziomów degradujących uprządkowanie wnoszone
przez złożoność. Stąd cykl życia obiektów z dialektyką entropii i złożoności oraz jego nieuchronność.
5
Być może cecha ta jest makroskopowym przejawem nieusuwalnej nieprzewidywalności na poziomie
kwantowym: „Elektrony, kwanty pola czy fotony nie poruszają się po trajektoriach w przestrzeni, tylko
pojawiają się w pewnym momencie i w jakimś miejscu, gdy zderzają się z czymś innym. Gdzie i kiedy to
nastąpi? Nie ma sposobu, aby stwierdzić z całkowitą pewnością” [Rowelli 2017, s. 145]. Ponadto „Elektron
przemieszczający się z punktu A do punktu B zachowuje się, jakby poruszał się po wszystkich możliwych
trajektoriach” [Rowelli 2017, s. 147], czyli przechodząc przez wszystkie możliwe trajektorie.
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Schemat 2. Metawzór organizacji jako systemu żyjącego z determinantą
wymiany w postaci pieniądza/ Procesowy metamodel organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nowak 2014, s.129, oraz 2016, s. 243.
Na poziomie drugorzędowych cech systemowych, krytycznymi warunkami trwania
i rozwoju organizacji będą [Nowak 2014, s. 130]:
i) warunek konieczny zdolności wymiany – należyte natężenie i odpowiednia ciągłość strumienia medium wymiany/ środków pieniężnych (wydolność wymiany);
ii) wystarczający możności ograniczania entropii i stabilnego stanu (opanowywania entropii, negentropii) – zdolności do generowania odpowiedniej nadwyżki
importu obiektów z otoczenia nad ich zużyciem i eksportem od otoczenia (opanowywanie entropii + homeostaza + adaptywność).
Warunek konieczny nie jest warunkiem dostatecznym dla trwania i rozwoju organizacji. Warunkiem dostatecznym jest warunek wystarczający. Obydwa warunki odgrywają
rolę imperatywów, a inicjacja ich realizacji następuje w trybie spontanicznej samoregulacji.
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Organizacje, jako złożone systemy adaptacyjne, wykazują tendencję do rozwoju poprzez uczenie się, ewolucję, replikację lub/i agregację organizacji istniejących,
z wykorzystywaniem okazji temu sprzyjających [Gell-Mann, ss. 19–21, 241–242].
Agregacja wyłania organizacje kompozytowe, o cechach systemowych, takich jak organizacja singularna, w których dochodzi do koadaptacji, z jednoczesną konkurencją
i kooperacją organizacji składowych.

Kształtowanie organizacji jako podmiotu
gospodarującego
Wpływ na kształt i funkcjonowanie organizacji następować może jedynie poprzez
formowanie elementów metastruktury oraz przepływów/procesów w jej ramach i na
jej granicach. Formowanie wymaga obserwowalności i sterowalności stanów i dynamik cech istotnie zrelacjonowanych z owymi elementami i przepływami. Takimi są
cechy trzeciorzędowe, nabudowane cechy systemowe na pierwszo- i drugorzędowe.
Można wyróżnić dziesięć cech trzeciorzędowych, zwanych ze względu na emergentność, immanentność i istotność, kluczowymi cechami systemowymi albo fundamentalnymi atrybutami systemowymi [Nowak 2014, s. 127]. Na te wyłaniające się przy
powstawaniu organizacji i zanikające przy jej rozpadzie, immanentnie dyskretne
i nieliniowe, cechy, składają się [Nowak 2014 – z rozszerzeniem o regionalizm czasoprzestrzenny i relacyjność6,7]: (1) regionalizm czasoprzestrzenny, (2) relacyjność/

Jako makroskopowe przejawy fundamentalnych cech mikroświata odwzorowanych przez mechanikę kwantową. Carlo Rovelli w książce Rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje, pisze [2017,
ss. 149–150]: „…dzięki mechanice kwantowej odkryto trzy podstawowe cechy świata:
• Ziarnistość. Informacja zawarta w stanie układu jest skończona i ograniczona stałą Plancka.
• Nieprzewidywalność. Przyszłość nie jest jednoznacznie determinowana przez przeszłość. Nawet
dość trwałe regularności mają w ostatecznym rozrachunku charakter statystyczny.
• Relacyjność. Zdarzenia w przyrodzie są zawsze interakcjami. Wszelkie zdarzenia w układzie zachodzą
w relacji z innym układem.
Z mechaniki kwantowej dowiadujemy się, że o świecie nie należy myśleć w kategoriach rzeczy, znajdujących się w takim czy innym stanie, ale w kategoriach procesów. Procesem jest przejście z jednej interakcji
do drugiej. Rzeczy pokazują swoją ziarnistość tylko wtedy, gdy oddziałują, to znaczy w trakcie procesów
i tylko w relacji z innymi obiektami. Wyniki procesów nie mogą być przewidziane jednoznacznie, a jedynie
w sposób probabilistyczny” – wydaje się, że tak też jest z organizacjami i wszelkimi innymi podmiotami
gospodarującymi.

6

W świetle mechaniki kwantowej, proces funkcjonowania organizacji (i innych podmiotów gospodarujących) nie dzieje się w przestrzeni i nie zachodzi w czasie. Skończony fragment czasoprzestrzeni jest jedynie
komponentą tegoż procesu. Proces wyłaniania i funkcjonowania organizacji obejmuje (zawiera) czasoprze7
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strukturacyjność, (3) periodyczność, (4) tożsamość, (5) zasobność, (6) obligowalność,
(7) gratyfikodajność, (8) nadwyżkotwórczość, (9) samoopisywalność, (10) zdolność
sygnalizacji i komunikowania8, 9.
Cechy te ma każda istniejąca organizacja. Są one atrybutami organizacji jako całości, w wymiarach ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym. Ich stany są wzajemnie powiązane: zmiana stanu jednej z nich pociąga za sobą zmianę – istotną (materialną) bądź nieistotną (niematerialną) – stanów pozostałych. Jako systemowe, są
inwariantne względem miejsca, czasu, rozmiarów i motywu orientującego podmiotu
gospodarującego/organizacji. Każda z cech zawiera wiele komponentów, jest wieloskładnikowa.
Kolekcja stanów kluczowych atrybutów systemowych na dany moment czasu to
pozycja (położenie, sytuacja) systemowa organizacji. Przy tym, organizacje, będąc
obiektami osadzonymi w rzeczywistości fizycznej i podzielającymi jej głębokie cechy (występujące już na poziomie mechaniki kwantowej – patrz: przypisy 7 i 8), mają
i te właściwości, że – podobnie jak atomy – mogą jednocześnie objawiać się w wielu
przestrzeniach i na różnych poziomach, a ich obserwowalne położenie systemowe
znacząco zależy od pozycji zajmowanej przez obserwatora. Zatem swe istnienie i jakiś aspekt sposobu istnienia przejawiają tylko w relacji z obserwatorem czy innym
obiektem.
Zmiana pozycji systemowej organizacji z upływem czasu to jej dynamika. Jest to
dynamika nieliniowa, podatna na chaos, co stanowi skutek nieliniowości kluczowych
cech systemowych. Jakościowo dynamikę pozycji systemowej organizacji opisuje się
takimi pojęciami, jak zwinność (nimbleness) czy bystrość (smartness). Orientorami tejże dynamiki będą imperatywne warunki trwania i rozwoju złożonego systemu adaptacyjnego. Z perspektywy trzeciorzędowych cech systemowych warunki te przyjmują postać jak poniżej [Nowak 2014, s. 130]:
i) warunek koniecznej gratyfikodajności (koniecznej płynności, możności niezbędnej wymiany, warunek konieczny) – dostosowanie gratyfikodajności (zdolności płacenia) do zgromadzonych zasobów i towarzyszących im zobligowań, czyli
należyte natężenie i odpowiednia ciągłość strumienia medium wymiany/ środków pieniężnych (wydolność wymiany);

strzeń, a czas jest jego – tegoż procesu – miarą [por. Rovelli 2017, ss. 197–199]. Tak więc dla organizatora
czasoprzestrzeń będzie tworzywem, a czas miarą, czyli czasoprzestrzeń jako skwantyfikowany zasób.
8

Komunikowanie jako działanie komunikacyjne w sensie Habermasa [1999, ss. 180–190].

Zatem, według podejścia systemów, analiza przypadku jako metoda badawcza, powinna obejmować stany tychże atrybutów i ich dynamikę.
9
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ii) warunek wystarczającej nadwyżkotwórczości (wystarczającej nadwyżki, warunek dostateczny/wystarczający) – dostosowanie nadwyżkotwórczości do zgromadzonych zasobów i towarzyszących im zobligowań, czyli zdolności do generowania odpowiedniej nadwyżki zasobów importowanych nad zasobami zużywanymi
i eksportowanymi (powstrzymywana entropia + homeostaza + adaptywność)
oraz dostosowanie samoopisu i sygnalizacji do potrzeb informacyjnych interesariuszy i efektywności komunikacji z nimi.
Realizowanie tych (imperatywnych) warunków przejawia się jako systemowa dynamika organizacji, a inicjacja następuje w trybie spontanicznej samoregulacji, modyfikowanej następnie oddziaływaniami na stany kluczowych cech systemowych10.
Część z tych oddziaływań jest obserwowalna i sterowalna, część tylko obserwowalna,
a część nieobserwowalna. Obserwowalność daje możliwość pozyskiwania danych
poprzez pomiar, co czyni możliwym sterowanie. Obserwowalność systemowej pozycji i systemowej dynamiki organizacji czyni możliwą obserwację jej kondycji systemowej11, która to kondycja jest ich – czyli pozycji i dynamiki – złożeniem.
Podkreślić trzeba, że fundamentem funkcjonowania złożonych systemów adaptacyjnych jest informacja. Ich nieodłączną właściwością jest gromadzenie i utylizacja danych oraz formowanie odwzorowań świata wewnętrznego i obrazów świata
zewnętrznego (z wykorzystaniem wejść i wyjść systemu) i utrzymywanie ich w swych
granicach [Gell-Mann 1994, ss. 23–24, 154–156]. Realizowane jest to poprzez samoistny subsystem wewnętrzny – schematum informacyjne powstające poprzez spontaniczną autokreację i będące immanentnym komponentem każdego złożonego
systemu adaptacyjnego [Gell-Mann, ss. 23–25, 154–156, 242, 318, 370, 373–374].

Zarządzanie
Dla trwania i rozwoju oraz realizacji motywu orientującego, szczególne znaczenie
mają intencjonalne oddziaływania na stany fundamentalnych atrybutów systemowych, dla osiągnięcia zamierzonej pozycji systemowej organizacji. Oddziaływania
Można zasadnie przypuszczać (patrz: przypis 7), że dążąc do spełnienia tych warunków, organizacja będzie mieć tendencję – mniej bądź bardziej modyfikowaną normami społecznymi – do chadzania wszystkimi
drogami do tego prowadzącymi.

10

Odwzorowywana przez rachunkowość (subsystem) jako kondycja finansowa (aktualna bądź przewidywana, łącznie z zasobem pieniądza; kształtowanie zasobu i strumienia pieniądza organizacji, poprzez jej relacje
wewnętrzne i relacje z otoczeniem, to dziedzina subsystemu finansów).
11
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te mogą mieć swe źródła wewnątrz organizacji lub poza nią. Zauważmy, że pozycję
systemową organizacji można kształtować wyłącznie poprzez zmiany stanów kluczowych cech systemowych, a nie kreację bądź likwidację samych cech. Regulacja tychże zmian jest przedmiotem zarządzania.
Zatem zarządzanie to upełnomocniony subsystem wewnętrzny intencjonalnego
kształtowania albo zaniechania kształtowania, oddziaływań bądź osłon, skierowanych na stany i dynamikę kluczowych cech systemowych, dla spełniania krytycznych
warunków trwania i rozwoju oraz realizacji motywu orientującego, albo dla sprowadzenia tychże stanów do poziomów dalsze trwanie uniemożliwiających. W tym ujęciu zarządzanie jawi się jako działalność usługowa, realizowana przez wyodrębniony
subsystem. Ukierunkowanie oddziaływań i osłon zarządczych/władczych przedstawiono tabelarycznie na schemacie 3.
Schemat 3. Ukierunkowanie oddziaływań i osłon zarządczych/władczych
Płaszczyzny

Fundamentalne atrybuty
systemowe
Przyrodnicza

Społeczna

Ekonomiczna

Władanie/
Zarządzanie

Regionalizm
czasoprzestrzenny
Relacyjność/
Strukturacyjność
Periodyczność
Tożsamość
Zasobność
Obligowalność
Gratyfikodajność
Nadwyżkotwórczość
Samoopisywalność
Zdolność sygnalizacji i
komunikowania

Źródło: opracowane własne z uwzględnieniem Nowak 2016, s. 245.
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Realizacja zarządzania wymaga obserwowalności i sterowalności istotnych składników kluczowych cech systemowych, w płaszczyznach ekonomicznej, społecznej
i przyrodniczej12, a także określania stanów i dynamik pożądanych i faktycznych oraz
kształtowania trajektorii ich uzgadniania13. Oznacza to potrzebę planowania (w różnych horyzontach czasowych) i stwierdzania stanów aktualnych oraz ich regulacji
w trybie zarządzania (management control – regulacja poprzez zarządzanie). Wszystko to bazuje na subsystemie informacyjnym, którego krytycznym składnikiem jest
rachunkowość14. Podkreślić trzeba, że planowanie jest ograniczane przez właściwe
dynamice nieliniowej zjawisko chaosu, które jednak może być wykorzystane dla panowania nad organizacją [patrz np. Conner 1998].

Jakość zarządzania
Jakość bywa rozumiana jako wyróżniająca cecha bądź charakterystyka obiektu, albo
jako kolekcja cech i charakterystyk obiektu, umożliwiająca powstawanie swoistych
relacji z wyróżnionymi obiektami otoczenia15.
W znaczeniu pierwszym, jakość zarządzania to uposażenie subsystemu zarządzania w cechy i charakterystyki odpowiednie dla oddziaływania na kluczowe cechy
systemowe, każdą z osobna i łącznie. Miarami tak rozumianej jakości będą zakres
i struktura tegoż uposażenia. W znaczeniu drugim jakość zarządzania to stopień przystawalności kolekcji cech i charakterystyk subsystemu zarządzania do dynamiki pozycji systemowej organizacji. Miarami tak rozumianej jakości będą: stopień realizacji warunku koniecznej gratyfikodajności, stopień realizacji warunku wystarczającej
nadwyżkotwórczości oraz stopień realizacji motywu orientującego. Zaznaczmy, że
obydwa aspekty jakości zarządzania odnoszą się do każdej z płaszczyzn egzystencjalnych organizacji, to jest do płaszczyzn: ekonomicznej, społecznej i przyrodniczej.

12

Nadmieńmy, że każda z nich jest wielością subpoziomów.

Z perspektywy teorii systemów, zarządzanie to sterownie organizacją, w wąskim sensie – sterowanie
ekonomiczne.
13

Rachunkowość umożliwia odwzorowanie i predykcję, w kategoriach medium wymiany (pieniądza), stanów i dynamiki fundamentalnych atrybutów systemowych [Nowak 2010, ss. 246–254].
14

Według normy ISO 8402-1986 „jakość to ogół cech i charakterystyk produktu bądź usługi umożliwiających
zaspokojenie potrzeb stwierdzonych lub domniemanych”. Według normy ISO 9001:2000 jakość to „stopień
w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”. Szerzej na temat definicji jakości patrz choćby:
https://wawak.pl/pl/content/definicja-jakosci-przeglad, dostęp: 23. 04.2016.
15
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W płaszczyźnie społecznej, interesariusze organizacji16 tworzą system społecznego działania. Według funkcjonalistycznej teorii socjologicznej Talcotta Parsonsa
[1961, ss. 369–372], każdy system społecznego działania realizuje cztery imperatywy funkcjonalne, to jest funkcję adaptacji, funkcję osiągania celów, funkcję integracji
i funkcję kultywowania wzorów. Każda z tych funkcji ma sobie właściwe medium wymiany: adaptacja – pieniądz, osiąganie celów – władza, integracja – wpływ, kultywowanie wzorów – powinność (zobligowanie, zawierzenie, wartości). Zarządzanie wpływa na zakres, sposób i stopień realizacji tychże imperatywów oraz kształt mediów
wymiany, czyli – odpowiednio – na pieniądz, władzę, wpływy i wartości/powinności.
Jakość zarządzania w płaszczyźnie społecznej może być mierzona także poprzez skalę oddziaływania na stany i dynamikę mediów wymiany interesariuszy.

Koszty jakości zarządzania
Dostosowanie jakości zarządzania wiąże się z kosztami17. Mianowicie, przystawalność subsystemu zarządzania do stanu i dynamiki pozycji systemowej wymaga adekwatności18 oraz niwelacji skutków braków w tym zakresie. Traktując subsystem
zarządzania organizacją jako produkt działań kształtujących jego adekwatność, do
analizy kosztów jakości zarządzania można wykorzystać podejście kosztów jakości
stosowne w odniesieniu do produktów zorientowanych na zaspokojenie potrzeb
klienta [patrz np. Nowak 2001, ss. 251–261]. Wyróżnia się więc koszty zapobiegania
niedostatecznej adekwatności i koszty niwelacji skutków niedostatecznej adekwatności. Zapobieganie odnosi się do wnętrza organizacji i obejmuje kształtowanie subsystemu zarządzania oraz bieżącą detekcję jego adekwatności (audyt wewnętrzny
lub zewnętrzny), zaś niwelacja skutków niedostatecznej adekwatności odnosi się do
wnętrza organizacji i jej otoczenia.
Zarówno zapobieganie nieadekwatności systemu zarządzania (kształtowanie
i detekcja), jak i kompensata skutków tejże nieadekwatności (niewydolności wewnętrznej i zewnętrznej), wymaga odpowiedniego zużycia zasobów, czyli poniesienia kosztów. Będą one sumą kosztów zapobiegania nieadekwatności i kosztów usuwania skutków jej występowania. Identyfikacja i pomiar kosztów jakości wymagają
penetracji obszarów ich powstawania (Schemat 4). Zauważyć należy, że ponoszenie
16

Patrz: Schemat 4.

17

Przez koszt rozumieć będziemy pieniężną miarę zużycia zasobów.

18

Adekwatność w sensie bycia tym, co trzeba, bez bycia w nadmiarze, stopniowalna.
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kosztów zapobiegania nieadekwatności ma raczej charakter fakultatywny, w przeciwieństwie do kosztów występowania nieadekwatności. Ponieważ koszty jakości
zmniejszają nadwyżkę, więc powinny być ustalane w zakresie teoretycznie możliwym i praktycznie uzasadnionym, a nadto należy mierzyć bądź szacować korzyści
z ich znajomości.
Schemat 4. Obszary powstawania kosztów jakości zarządzania

Źródło: opracowanie własne.

Alokacja kosztów zapobiegania
Racjonalne zmiany w nakładach na dostosowanie jakości zarządzania powinny mieć
uzasadnienie ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze. Takim uzasadnieniem jest po128
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ziom kosztów niewydolności zewnętrznej, który odzwierciedlając stopień satysfakcji interesariuszy, odwzorowuje jednocześnie zagrożenia dla nadwyżkotwórczości
i pozycji systemowej. Czynnikiem zapoczątkowującym zmiany kosztów zapobiegania powinny być więc koszty niewydolności zewnętrznej. Konieczne jest sprzężenie
zwrotne, inicjujące wzrost kosztów zapobiegania przy wzroście kosztów niewydolności zewnętrznej. Ponieważ redukcja globalnych kosztów jakości jest najefektywniejsza, gdy następuje przez zmianę kosztów kształtowania, więc nade wszystko chodzić będzie o sprzężenie zwrotne z tymi ostatnimi (Schemat 4). Sprzężenie to ma
krytyczne znaczenie dla ciągłości procesu doskonalenia jakości zarządzania. Dodać
trzeba, że domknięcie luki powodującej powstawanie nieakceptowalnych kosztów
niewydolności zewnętrznej, wymaga od śledzących adekwatność (audyt) ciągłego
określania natury i przyczyn nieadekwatności, oraz uwzględniania występowania zjawiska chaosu, właściwego dynamice nieliniowej.

Konkluzje
Zastosowanie podejścia systemów pozwala na zdefiniowanie metawzorów i kluczowych cech systemowych organizacji oraz krytycznych determinant jej trwania i rozwoju. Poprzez to staje się możliwe sformułowanie systemowych definicji zarządzania
i jakości zarządzania, oraz koncepcji kosztów jakości zarządzania i ich kształtowania.
Rezultaty te mają charakter uniwersalny i odnoszą się do wszelkich organizacji. Dają
się rozciągnąć na wszelkie podmioty gospodarujące. Uzupełnione o najnowsze interpretacje mechaniki kwantowej i hipotez złożoności, rzucają nowe światło na naturę
organizacji i zarządzania. Są wysoce podatne na operacjonalizację.
Kondycja systemowa organizacji jest złożeniem jej systemowej pozycji i dynamiki. Imperatywny warunek gratyfikodajności organizacji skutkuje koniecznością
użycia jednostki pieniężnej przy odwzorowywaniu tejże kondycji. Stąd krytyczności
i odrębność funkcji rachunkowości (odwzorowanie i analiza całości w kategoriach
pieniężnych) i funkcji finansów (kształtowanie zasobu i strumienia pieniądza).
Zarządzanie jawi się jako działalność usługowa w zakresie kształtowania stanów
kluczowych cech systemowych i sposobu realizacji imperatywnych warunków trwania i rozwoju. Jego strukturę, jakość i koszty można ujmować jako strukturę, jakość
i koszty działalności usługowej. Stąd, relacja agencji i jej koszty to jakby szczególny
przypadek relacji „zlecenie wykonania usługi i jego koszty”.
Koncepcje i modele organizacji, bazujące na podejściu złożonego systemu adaptacyjnego, mają istotną wartość eksplanacyjną i prognostyczną. Z tej racji mogą być
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wykorzystane zarówno w sferach naukowo-badawczej i dydaktycznej, jak i w praktyce stanowienia regulacji oraz sporządzania i interpretacji odwzorowań organizacji.
Dalsze obszary badań w temacie artykułu to: (1) wykorzystanie wniesionych koncepcji, wzorów i modeli, do analizy i systemowej interpretacji klasycznych ujęć organizacji i zarządzania; (2) rozwój i weryfikacja systemowej teorii organizacji i zarzadzania, w miarę rozwoju teorii złożonych systemów adaptacyjnych; (3) formalizacja
i matematyzacja systemowej teorii organizacji i zarządzania, w kierunku tworzenia
modeli nadających się do komputerowych eksperymentów w zakresie wyłaniania,
strukturacji i behawioru organizacji oraz ich subsystemów zarządzania.
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Współczesny controlling jako efektywny instrument
zarządzania projektami
Contemporary Controlling as an Effective Project
Management Tool

Abstract: In this article, controlling issues are included as a “tool” for efficient and effective
project management. The general idea of controlling

and then controlling projects was described. The issue is also presented in the context of risk management, because controlling
is inextricably linked with the assessment and decision making, which aspects should be
analyzed and which can be postponed at a given moment. The aim of the article is to draw
attention to the fact that it is important in the current, dynamically developing economy to
make accurate decisions both in the sphere of activities of generally understood controlling,
but also in the appropriate risk management.
Key words: controlling, management, project risk, project risk management.

Wprowadzenie
Korzenie współczesnego controllingu sięgają XV wieku, gdy w Anglii na dworze królewskim, prowadzono zapisy dotyczące napływających środków pieniężnych i dóbr
[Weber 2001, ss. 2−3]. Pieczę nad nimi sprawował urzędnik na stanowisku countrollera. W Stanach Zjednoczonych analogiczną funkcję w 1778 r. pełnił comptroller, który nadzorował zachowanie równowagi między budżetem państwa a ponoszonymi
przez państwo wydatkami. W sektorze prywatnym (po raz pierwszy) controller, jako comptroller, występuje w 1880 r. w przedsiębiorstwie transportowym Atchison
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Topeka & Santa Fe Railway System. Warto zauważyć, że ówczesnemu comptrollerowi wyznaczono w przeważającej mierze zadania z zakresu gospodarki finansowej.
W szerszym zakresie stanowiska controllerów zaczęto tworzyć dopiero w latach dwudziestych XX wieku. Ogólnie w Europie Zachodniej pojęcie controllingu pojawiło się
w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, zaś w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, jak ważne, głównie w obszarze planowania i kontroli jest podejmowanie decyzji płynących ze sprawnie działającego
procesu controllingu. Zwłaszcza, że nawet najlepiej zaprojektowany system controllingu nie odegra swojej roli bez należytego zarządzania ryzykiem. Jak wynika
z przeprowadzonych analiz, dopiero spełnienie wspomnianych przesłanek implikuje
skuteczne zarządzanie projektami. W niniejszym artykule, controlling potraktowano
właśnie jako „narzędzie” służące do efektywnego zarządzania projektami. Dzisiejszy
controlling bowiem to zarówno sposób myślenia, jak i metoda działania, wyrażony jest on za pomocą procedur decyzyjnych – realizowanych przez poszczególne
komórki organizacyjne w przedsiębiorstwie. Zagadnienie przedstawiono również
w kontekście zarządzania ryzykiem, gdyż controlling, w tym controlling projektów,
nierozerwalnie łączy się z dokonywaniem oceny i podejmowaniem decyzji, które
aspekty należy poddać analizie, a które w danym momencie można odłożyć.

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Postęp globalizacji wymusza intensywność poszukiwań narzędzi wspomagających
procesy podejmowania decyzji, a controlling jest właśnie jednym z takich narzędzi
[Marciniak 2009, s. 9]. Innymi słowy, controlling jest ponadfunkcyjnym instrumentem
zarządzania, wykorzystującym takie jego funkcje, jak: planowanie, organizowanie
i kontrola. Istnieje silna relacja pomiędzy funkcjami zarządzania a controllingiem, jednak znaczenie i przydatność poszczególnych funkcji zarządzania w controllingu jest
zróżnicowana. Ideą controllingu jest „zbudowanie logicznego systemu, który poprzez
uporządkowanie połączeń różnych elementów strukturalnych przedsiębiorstwa, biorących udział w działalności gospodarczej wyrażonej w przekroju finansowym, ekonomicznym organizacyjnym oraz technicznym pomoże kadrze kierowniczej w podejmowaniu bardziej trafnych (wiarygodnych) decyzji o charakterze operatywnym
i strategicznym” [Marciniak, 2009, s. 13].
Controlling w pełnym swoim zastosowaniu obejmuje zadania oraz instrumenty
funkcjonujące w bardzo szerokim zakresie działalności przedsiębiorstwa, gdzie reali134
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zowane przez kadrę kierowniczą funkcje „to control”, a także kontrolerów, tzn. specjalistów sztabowych, funkcje „controlling” lub „controllership”, wzajemnie się przenikają.
Błoch [1992, s. 1] wyraźnie wskazuje, że niezależnie od ścisłych definicji naukowych termin controlling należy rozumieć jako „doradzanie, koordynowanie, a także ujmowanie,
urealnianie i urzeczywistnianie systemu wiedzy o przedsiębiorstwie (…)”. Budując system controllingu należy dokładnie zaprojektować struktury i określić tryb jego funkcjonowania, umożliwiając tym samym pełne wykorzystanie funkcji zarządzania w jednostce gospodarczej. Szeroko rozumiany i rozbudowany controlling definiowany jest jako
„zintegrowany podsystem kierowania, planowania, kontroli i informacji, wspierający
adaptację i koordynację całego systemu zarządzania” [Marciniak 2009, s. 14]. Kolejno
w swych rozważaniach autor podkreśla, że zupełnie uproszczona definicja controllingu
mówi, iż jest to „porównanie stanu zaplanowanego ze stanem faktycznym”, a kompleksowe podejście do controllingu określa go jako: „system wzajemnie zależnych zasad,
metod, technik oraz przedsięwzięć służących wewnętrznemu systemowi sterowania
i kontroli, zorientowany na osiągnięcie założonego wyniku”.
Nowoczesne rozumienie controllingu polega na charakterystycznym spojrzeniu
na sposób zarządzania, zwanym controllingowym sposobem zarządzania, gdzie
w procesach decyzyjnych bezwzględnie przestrzegana jest filozofia, idea oraz zasady
controllingu. J. Penc podaje, że controlling jest to „(…) nowoczesna metoda kierowania przedsiębiorstwami polegająca na tworzeniu i aktualizowaniu architektury
systemu planowania, konstruowania wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowaniu informacji bieżących i strategicznych
dla podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie” [2002, s. 203].
Konkludując, co przykładowo podkreśla E. Ignaszewska, jedną z najczęstszych
przyczyn wdrożenia controllingu w firmie jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczno-finansowa, która niejako stanowi sygnał ostrzegawczy dla władz przedsiębiorstwa
[2007, ss. 9−10]. Controlling umożliwia decentralizację zarządzania, co w konsekwencji skłania pracowników do sumiennej analizy danych wprowadzanych do budżetów.
Natomiast przypisanie pracownikom kompetencji do podejmowania decyzji i wzięcia za nie odpowiedzialności, zwiększa ich zaangażowanie w wypracowanie zaplanowanego wyniku firmy.

Controlling projektów
Istotnym czynnikiem, przemawiającym za wprowadzeniem controllingu projektów
w przedsiębiorstwie, jest ogólne uporządkowanie procesu planowania w firmie.
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Trudna do przewidzenia rzeczywistość wymaga sprawnego działania planistycznego, przede wszystkim, aby wiedzieć „w jakim kierunku” należy podążać. Controlling projektów różni się od controllingu tradycyjnego, np. stosowanymi miernikami
efektywności – w controllingu tradycyjnym będzie to wpływ działalności na wynik,
a w przypadku controllingu projektów mierniki te będą dostosowane do specyfiki
konkretnego projektu. Plany w organizacji pełnią funkcję „drogowskazu’, gdyż analiza informacji w nich zawartych pozwala podejmować taki kierunek działań, który
umożliwia zabezpieczenie funkcjonowania przedsiębiorstwa w krótkim oraz długim
okresie. Controlling projektów pozwala wykluczyć sprzeczne informacje oraz porządkuje obszary decyzyjne. Przykładowo, gdy firma ubiega się o środki europejskie albo
o kredyt, musi przedstawić swoje plany ekonomiczno-finansowe. Wdrożony w porę
controlling, nie dość że dostarczy niezbędnych informacji, ale także umożliwi realizację przyjętych założeń. Wartością dodaną z wdrażania controllingu są, obok większego zaangażowania pracowników i samodzielności ich kierowników, także jednolity
sposób zapisywania danych w systemie, dostęp do bieżącej informacji oraz dostosowanie procesu planistycznego do specyfiki branży.
Controlling projektów jest jednym z elementów tradycyjnego systemu controllingu i dotyczy tej sfery działalności przedsiębiorstwa, która ma charakter projektowy.
Jak podają M. Łada oraz A. Kozakiewicz-Chlebowska, controlling projektów to „zespół
instrumentów mających na celu zapewnienie efektywnej, szczególnie z finansowego
punktu widzenia, realizacji projektów” [2005, s. 27].
Z uwagi na jednorazowy charakter przedsięwzięć, controlling projektów cechuje się
korzystaniem z tradycyjnych instrumentów controllingu w określonych momentach
cyklu życia projektu, gdyż w innych fazach cyklu instrumenty te stają się bezużyteczne.
W skład podstawowych instrumentów controllingu wchodzą: centra odpowiedzialności, budżetowanie operacyjne, budżetowanie kapitałowe, systemy rozliczeń wewnętrznych, systemy pomiaru osiągnięć. Efektywność projektów ocenia się przed podjęciem
decyzji o realizacji projektu, budżetowanie następuje przed rozpoczęciem realizacji
przedsięwzięcia, a kontrola wykonywana jest w trakcie lub po zamknięciu projektu.
Unikalność każdego przedsięwzięcia skłania do refleksji nad wyborem właściwych jego instrumentów, dla konkretnego projektu, w ramach istniejącego w przedsiębiorstwie systemu controllingu. Na uwagę zasługuje tutaj np. etap planowania,
monitoring oceny efektywności czy procedury kontrolne itd. Dodatkowo niepowtarzalność każdego projektu znacznie ogranicza możliwość korzystania z danych historycznych, co znacznie wpływa na zwiększenie ryzyka działalności.
M. Sierpińska i B. Niedbała uważają, że funkcjonowanie controllingu projektów
w organizacji zależy od tego, czy opiera ona swoją podstawową działalność na realiza136
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cji wielu projektów, tzn. że jej dochody pochodzą głównie z działalności projektowej
czy też projekty stanowią uzupełnienie podstawowej działalności, np. przeszkolenie
pracowników etatowych [2003, s. 333]. Niezależnie jednak, jaką część podstawowej
działalności zajmuje działalność projektowa, instrumenty controllingu projektów powinny być zintegrowane z głównym systemem controllingu w firmie. W przedsiębiorstwach zorientowanych projektowo cały system controllingu jest przystosowany do
realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Na czas realizacji danego projektu powstają
w nich tymczasowe wewnętrzne jednostki organizacyjne, które „podlegają planowaniu, kontroli i ocenie w miejsce tradycyjnych działów i wydziałów” [Łada, Kozakiewicz
-Chlebowska 2005, s. 29]. W pozostałych przedsiębiorstwach system controllingu
projektów zintegrowany jest z tradycyjnym controllingiem, a projekty traktowane są
w nich jak integralny element działalności firmy.
Zdaniem M. Gmerskiego, „skuteczny system controllingu projektów w organizacji
klienta musi realizować takie same cele, które są stawiane przed każdym systemem
controllingu” [art. online, dostęp 18.01.2019]. Praktyka gospodarcza pokazuje, że
przy właściwie zdefiniowanej organizacji przedsiębiorstwa, kierownikom projektów
jest łatwiej zarządzać projektami, aniżeli w przedsiębiorstwach, w których panuje
chaos i brak jest jasno zdefiniowanych reguł postępowania.
Jako podsumowanie powyższego należy wyraźnie podkreślić, że projekt jako
wyodrębnione przedsięwzięcie powinien posiadać tzw. swoje miejsce w ogólnym
systemie controllingu organizacji, w której jest realizowany. Istotną funkcją controllera jest przy tym „utrzymanie wielu projektów w stanie przewidywalnym”. [Gmerski
online, dostęp: 11.10.2012]. Z kolei controlling pojedynczego projektu jest zadaniem
kierownika danego projektu. Controller wspiera kierownika projektu w jego działaniach controllerskich, a także wskazuje kierunek identyfikacji związku pomiędzy innymi projektami realizowanymi w danym przedsiębiorstwie. Zadaniem controllera
jest podejmowanie takich działań, aby projekty koegzystowały między sobą oraz były
właściwie zarządzane pod względem kosztów i nakładów. To controller opracowuje
i wdraża standardy planowania i raportowania, ale także koordynuje wykorzystanie
zasobów organizacji. Jak dalej wylicza autor, na ogólną wartość projektu wpływają:
koszty i nakłady produkcji produktów, korzyści wynikające ze stosowania produktów
projektów po zamknięciu realizacji projektu, koszty utrzymania produktów w okresie
eksploatacji oraz koszty rozwoju (zmian) w procesach zmodyfikowanych przez projekt. Controller odpowiada za właściwe oszacowanie budżetu, który jest rozliczany
okresowo. Biorąc pod uwagę fakt, że nie jest on członkiem zespołu projektowego
(i może nie znać specyfiki projektu), jego zadanie polega głównie na doradztwie
i odpowiednim pokierowaniu osoby przygotowującej budżet. Podczas realizacji
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przedsięwzięć na bieżąco rozlicza się koszty i określa nakłady faktycznie poniesione
na ich realizację. W projektach jednorazowych (do planowania których wykorzystywane są techniki sieciowe) okresowych rozliczeń budżetu dokonuje się w miejscach
„kamieni milowych” oraz w punktach ścieżki krytycznej. W pozostałych przypadkach
porównania dokonywane są systematycznie, w ustalonych wcześniej odstępach czasu, a wynik końcowy jest prognozowany.

Controlling a ryzyko w projekcie
Controlling, bez względu na to, czy jest rozbudowany w strukturach formalnych, czy
stanowi element zadań zarządczych, zawsze wiąże się z oszacowaniem ryzyka przed
podjęciem wszelkich decyzji. Każde przedsięwzięcie oznacza bowiem mniejsze bądź
większe ryzyko. Zarządzanie ryzykiem ma na celu oszacowanie rozmiaru i poziomu
ryzyka, a także „wiąże się z podejmowaniem działań minimalizujących skalę różnych
rodzajów ryzyka występujących w działalności podmiotu gospodarczego poprzez
kontrolę podejmowanych działań” [Różański, Jegier 2007, s. 48]. Innymi słowy, jest to
„proces polegający na wyszukiwaniu potencjalnych zagrożeń i definiowaniu metod
ich eliminowania lub minimalizowania” [Jones 2005, ss. 165−166]. Autorka uważa, że
jednym z najpopularniejszych sposobów na ograniczenie ryzyka braku ciągłości pracy jest uwzględnienie buforu czasowego, czyli wydłużenie zapasu czasu w harmonogramie przeznaczonego na realizację poszczególnych zadań. Należy przy tym pamiętać, że im większe ryzyko związane z projektem, tym większą wagę należy przykładać
do złożoności i jakości procesu oraz oceny jego efektywności [Klinowski 2010, s. 119].
Controller ma ograniczone zasoby i nie może zajmować się wszystkimi ryzykami, podejmuje więc decyzje, którymi zagrożeniami należy się zająć, a które można
zignorować. Warto zauważyć, że niektóre ryzyka są bardzo poważne, lecz prawdopodobieństwo ich wystąpienia znikome. Inne ryzyka mogą mieć niewielki wpływ na
projekt, ale możliwość ich wystąpienia może być bardzo duża. Dlatego wskazana jest
– przeprowadzona odpowiednio wcześnie – profesjonalna ocena ryzyka. W literaturze spotyka się różne koncepcje i podejścia do kwestii zarządzania ryzykiem projektu,
zwłaszcza iż w swojej istocie jest ono pewnym skrótem myślowym, który najkrócej
rzecz ujmując należy tłumaczyć jako „proces prowadzenia prac projektowo-realizacyjnych, z uwzględnieniem czynników zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego”
[Stabryła 2006, ss. 325−327]. Przedstawiona przez A. Stabryłę metodyka zarządzania ryzykiem eksponuje znaczenie funkcji prognostycznej i regulacyjnej. Składa się
ona z następujących etapów: prognozowanie zagrożeń projektowo-realizacyjnych,
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identyfikacja ryzyka projektu, opracowanie strategii zarządzania ryzykiem projektu
oraz controlling ryzyka projektu. Jednocześnie autor podkreśla wagę opracowywania procedur zarządzania ryzykiem projektu, ze szczególnym naciskiem na sprzężenia zwrotne, występujące pomiędzy poszczególnymi etapami.
C.L. Pritchard wyjaśnia, że istnieje szereg technik i metodyk zarządzania ryzykiem
[2001, s. 47]. Jednocześnie za podstawowe procesy zarządzania ryzykiem autor uznaje: planowanie ryzyka, identyfikację ryzyka, klasyfikację ryzyka, pomiar ryzyka, opracowanie metod reagowania na ryzyko oraz nadzorowanie i kontrolę ryzyka. Niektóre
techniki znajdują zastosowanie na więcej niż jednym etapie procesu. Aby dokonać
oceny, która z technik jest bardziej efektywna od innych, porównuje się je ze sobą
przez pryzmat podobnych kryteriów. W zależności od specyficznych wymagań konkretnego projektu, w każdy proces zarządzania ryzykiem może być zaangażowany
jeden lub więcej pracowników albo grupy osób. W każdym projekcie każdy proces
występuje przynajmniej jeden raz, przy czym gdy projekt podzielono na etapy, każdy
proces może wystąpić w jednym lub w kilku etapach.
Z kolei przedstawiona przez M. Kasperka strategia minimalizowania ryzyka związanego ogólnie z realizacją projektu składa się z kilku etapów [2011, s. 228]. Za pierwszy jej element uznaje on identyfikację problemów związanych z realizacją projektu,
dokonaną już w fazie planowania projektu. Kolejnym krokiem jest analiza i wycena
ryzyka związanego z projektem. Następnie autor rekomenduje sformułowanie działań zapobiegawczych, które należy konsekwentnie wcielać w życie. Dodatkowo autor podkreśla, że podczas całego okresu realizacji projektu powinien być na bieżąco
prowadzony i uaktualniany monitoring ryzyk.
Konkludując powyższe, warto zerknąć w Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami PMBOK Guide, gdzie zarządzanie ryzykiem projektu, ang. Project Risk Management, określone zostało jako „procesy związane z przeprowadzaniem planowania
zarządzania ryzykiem, identyfikacją – jakościową i ilościową – i analizą ryzyk, reagowaniem na ryzyka oraz monitorowaniem i kontrolą ryzyka w projekcie” [2006, s. 249].
Natomiast celem zarządzania ryzykiem projektu „jest zwiększenie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyk korzystnych oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyk niekorzystnych dla projektu”. Należy przy tym zaznaczyć, że pomimo iż procesy zarządzania ryzykiem w literaturze przedstawiane są
jako oddzielne etapy o dokładnie określonych zależnościach, to nie należy ich czytać
dosłownie, gdyż w praktyce mogą one nakładać się na siebie w taki sposób, który nie
został dokładnie opisany.
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Podsumowanie i wnioski
Podążając za rozważaniami T. Reichmanna [2012, s. 3], w czasach globalizacji oraz postępu
technologicznego stałe doskonalenie systemu controllingu jest nieodzownym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. To również obszar poznawczo ważny
z punktu widzenia doskonalenia całego procesu zarządzania projektami. Przedstawione
w niniejszym artykule refleksje mają charakter nakreślający problematykę współczesnego controllingu, w tym skutecznego controllingu projektów. Pomimo że w literaturze tematyka controlingu jest często podejmowana, nadal każda próba lepszego zrozumienia
zagadnienia wydaje się naukowo istotna. Zwłaszcza, że praca w systemie projektowym
stała się powszechnym sposobem realizacji wielu przedsięwzięć. Otwiera się w tym miejscu przestrzeń dla kolejnych badaczy, gdyż nauka nie wypracowała dotąd kompletnych
rozwiązań dla projektów finansowanych zewnętrznie, np. projektów unijnych – wytyczne
co do sposobu realizacji zmieniają się w sposób stały, a to z kolei realnie wpływa na efektywność podejmowanych działań czy implikuje zbędną biurokrację. W artykule zaakcentowano pewne uniwersalne mechanizmy, obowiązujące niezależnie od źródła finansowania przedsięwzięć. Obok licznych metod i technik systematyzujących proces controllingu,
szczególne miejsce zajmują zagadnienia dotyczące ryzyk związanych z procesem wdrażania inicjatyw. Każdego rodzaju przedsięwzięcie wiąże się bowiem z koniecznością dokonywania kontroli prawidłowości podejmowanych działań. Skuteczne zarządzanie ryzykiem
pozwala w porę wychwycić pojawiające się nieprawidłowości, aby wdrożyć odpowiednie
środki zaradcze, co z kolei wpływa na efektywne zarządzanie projektami.
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Abstract: Sales and sales techniques change with the arrival of the next generation of customers. Successful finalisation of sales depends on excellent communication between the
salesman and the customer. The key to sales is a proper assessment of the customer’s personality and flexible adjustment of operations to their expectations and requirements.
The main purpose of this article is to present the concept of a new sales model based on
communication with the use of sales technology 4.0 perspectives in the call center on the
foundations of the idea of the industrial revolution 4.0.
The detailed objectives are to show how 4.0 sales will be carried out, as well as what
are the strengths and weaknesses, opportunities and threats on the way to increase sales
effectiveness.
The basis for preparing the article was an analysis of literature on sales psychology, sales
management and customer service. The characteristics and role of sales 4.0 in increasing the
effectiveness of sales over the phone have been described.
The article discusses the current state of sales from technology 1.0 to 4.0. It indicates
the prospects of applying this knowledge in algorithms and sales applications maximizing
profits and sales effectiveness.
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Wprowadzenie
Sprzedaż zmienia się na naszych oczach, ponieważ zmieniają się klienci i sposób kupowania przez nich produktów. Nie ma nic bardziej frustrującego dla handlowca niż
sytuacja, w której nie potrafi on przekonać do zakupu pomimo dobrej oferty. Nie ma
nic bardziej frustrującego dla klienta niż sprzedawca, który w ogóle nie rozumie jego
potrzeb. A tak się dzieje, gdy handlowcy rozmijają się z klientami [Krejca-Pawski 2017].
Dziś mówi się już o generacji klientów 3.0, sprzedaży 3.0 i obsłudze klienta 3.0. Sęk
w tym, że wiele firm wciąż uczy się porozumiewać z poprzednią generacją, czyli 2.0,
a są nawet takie firmy, które mentalnie funkcjonują jeszcze w 1.0 [Krejca-Pawski 2017].
Aktualnie stoimy u progu nowych wyzwań w postaci sprzedaży 4.0. Należy dostosować do nich obsługę klienta i sprzedaż w call center.
Postęp technologiczny, nieodzownie towarzyszący rozwojowi ludzkości, wywiera wpływ zarówno na sferę życia społecznego, jak i gospodarczego. Jeśli zmiany
w technologii obejmują swoim zakresem wyjątkowo dużo dziedzin życia, wprowadzając wiele fundamentalnych zmian w zakresie produkcji (od technologii począwszy na
nowych produktach i towarach skończywszy) czy konsumpcji (rozumianej bardzo szeroko jako całość aspektów behawioralnych), wówczas mamy do czynienia z rewolucją.
Rewolucja będzie zatem swego rodzaju „przewróceniem do góry nogami” obowiązującego spojrzenia na gospodarkę albo przynajmniej na nawyki konsumenta oraz strukturę przedsiębiorstw, ich organizację, wykorzystanie zasobów i osiągane przez nie wyniki
[https://www.ur.edu.pl/file/127920/tekst%203 Olender-Skorek.pdf].
Koncepcję Przemysłu 4.0, powstałą w 2011, roku można ująć w kilku punktach
[yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.../NIS_1_2017_Iwanski_Przemysl.pdf ]:
• cyfryzacja,
• dostęp do danych (Big Data),
• chmura obliczeniowa,
• inteligentna produkcja,
• Internet rzeczy (Internet of Thing),
• cyberfizyczne linie produkcyjne,
• elastyczna produkcja w smart factory,
• automatyzacja,
• spersonalizowany produkt,
• spersonalizowana sprzedaż produktów i usług,
• kastomizacja produkcji.
Koncepcja Przemysłu 4.0 jest nowym rozwiązaniem, dlatego charakterystykę
tego przemysłu będzie ciągle rozbudowywana o nowe koncepcje i rozwiązania.
144

Sprzedaż 4.0 – czyli brak sposobu jest sposobem

Przyszłość sprzedaży, call center, obsługi klienta czyli generacja 4.0 zaczyna dziać
się już na naszych oczach. Rewolucja sprzedaży i tempo rozwoju dzisiejszego świata
technologii i komunikacji nie pozwala na bierną obserwację otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy częścią zachodzących kolejnych wielkich zmian i tylko od nas zależy, jak
wykorzystamy nadarzające się okazje, gdzie brak sposobu jest sposobem.

Ewolucja klientów i sprzedaży
Poniższa tabela dotyczy zmian dotyczących podejścia do technologii, czyli między innymi charakterystyki produktu, preferencji komunikacyjnych – widoczna jest wyraźna
tendencja do integracji z dostępną technologią. Najmłodsze pokolenie Z wzrasta w dobie kompleksowej cyfryzacji i Internetu. Niebawem będzie ono stanowić realną siłę nabywczą, a tym samym stanie się jednym z głównych obiektów badań marketingowych.
Zmiany, które zachodzą w zachowaniach kolejnych pokoleń konsumentów, są widoczne na bardzo wielu płaszczyznach (tabela 1).
Tabela 1. Różnice pomiędzy pokoleniami dotyczące nowych technologii i preferowanych sposobów komunikowania informacji

Baby bommers
(1945–1960)

Pokolenie X
(1961–1980)

Zdarzenia
kształtujące

zimna wojna,
czas powojenny
swinging
(niezobowiązujący
sex) lat sześćdziesiątych, misje Apollo,
kultura młodzieżowa
Woodstock, zorientowane na rodzinę,
wzrost nastolatka

koniec zimnej wojny, upadek muru
berlińskiego, początki
technologii mobilnych, taczeryzm,
Regan/Gorbaczow,
pojawienie się
pierwszych PC, rosnąca liczba rozwodów, zjawisko dziecka
z kluczem na szyi

atak terrorystyczny
z 11 września,
media społecznościowe, festiwale
muzyczne inwazja
na Irak, Google
Earth, PlayStation,
Reality TV

recesja gospodarcza,
globalizacja,
globalne ocieplenie,
kryzys energetyczny,
arabska wiosna,
tworzenie własnych
treści, urządzenia
mobilne, praca
w chmurze, wiki-leaks

Aspiracje

bezpieczeństwo
pracy

zbalansowanie
życia zawodowego
i prywatnego

wolność
i elastyczność

bezpieczeństwo
i stabilność

Cechy

Pokolenie Y
(1981–1995)

Pokolenie Z
(urodzeni po 1995)
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Podejście
do kariery

Podejście do
technologii

Charakterystyczny
produkt

Charakterystyczny
produkt
do komunikacji

kariery organizacyjne są określane
przez pracodawców

adaptacja nowych
technologii (IT)

telewizja

telefon

Medium
komunikacyjne

telefon

Preferencje
komunikacyjne

komunikacja
bezpośrednia
spotkanie twarzą
w twarz, ale w razie
potrzeby zadzwoń
lub wyślij e-mail

Preferencje
finansowe

komunikacja
bezpośrednia,
spotkanie twarzą w
twarz, ale rosnąca
liczba użytkowników
będzie dostępna w
Internecie

kariery „portfolio”
– lojalność względem zawodu, niekoniecznie względem pracodawcy

cyfrowi imigranci

osobisty komputer

e-mail i SMS

SMS albo e-mail

cyfrowi
przedsiębiorcy
– praca „z” a nie
„dla” organizacji

zdywersyfikowanie
kariery – płynne
przejście pomiędzy
organizacjami
i stanowiskami

cyfrowi autochtoni

„technolicy”
– całkowicie zależni
od IT, ograniczona
świadomość
możliwych
alternatyw

tablet/smartfon

nanotechnologia,
samochód
bezzałogowy
okulary
google, drukowanie
3D, grafen

SMS albo media
społecznościowe

podręczne (lub
zintegrowane
z ubraniem)
urządzenie
komunikacyjne

online i mobilne
(wiadomości
tekstowe)

online, jeżeli czas
pozwala woli
spotkanie twarzą
w twarz

spotkanie twarzą
w twarz

online, jeżeli
czas pozwala woli
spotkanie twarzą
w twarz

spotkanie twarzą
w twarz

interakcje
twarzą w twarz
z wykorzystaniem
urządzenia
mobilnego
wykorzystanie
crowdsourcingu
do uzyskania
optymalnego
rozwiązania

wykorzystanie
crowdsourcingu
do uzyskania
optymalnego
rozwiązania

Źródło: Which generation are you? X/Y/Z? Lost?, Robertson Associates, 2013 [online],
https://www.robertson-associates.eu/blog/2013/11/29/which-generation-are-you-xyz-lost, dostęp: 20.01.2018, cyt. za: Kos-Łabędowicz 2015, s. 11.
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Sprzedaż 1.0, 2.0, 3.0
Pierwsze call center, znane bardziej jako infolinie, powstały na świecie w latach czterdziestych. Rozwój w Polsce nastąpił w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
w związku z ekspansją firm międzynarodowych do naszego kraju. Poniższa tabela
dotyczy charakterystyki oraz ewaluacji zadań w procesie obsługi klienta i sprzedaży
(tabela 2).
Tabela 2. Charakterystyka call center 1.0, 2.0. 3.0
Call center 3.0

Call center 1.0

Call center 2.0

Pierwsze infolinie, zwane
inbound, czyli realizujące
rozmowy przychodzące
– koncentrowały się na:
udzielaniu informacji,
biernym zbieraniu
zamówień, przyjmowaniu
reklamacji oraz aktywacji
usług. Konsultanci
oczekiwali na połączenia
przychodzące, sami
nie inicjowali połączeń
wychodzących.

Call center 3.0 determinują dwa
zjawiska:
• Proaktywne poszukiwania klienta.
Jest ono realizowane poprzez
monitoring social media oraz
poprzez podążanie za klientem,
Zwiększa się znaczenie
jego wymaganiami i potrzebami.
rozmów wychodzących,
(Klient dostaje więcej niż oczekuje).
czyli outbound. Call center
Przejęcie inicjatywy przez call
zaczyna być wykorzystywane
center oznacza wyprzedzenie
jako narzędzie
oczekiwań klienta.
wielopłaszczyznowe.
• Obsługa w modelu omnichannel,
Praca koncentruje się
czyli interakcji
na: umawianiu spotkań,
z konsumentem, prowadzona
generowaniu leadów
w sposób spójny we wszystkich
i telesprzedaży tzw. call
kanałach. Na przykład klient
center aktywne. Call center
identyfikuje produkt do nabycia
staje się wielokanałowe
na stronie internetowej firmy,
(multichannel)
gromadzi więcej informacji
i zamienia się w contact
poprzez rozmowy z konsultantem
center z dostępem do
za pośrednictwem internetowej
obsługi przez telefon,
czatu, a następnie składa
Internet, e-mail, chat, video
zamówienia online, które odbiera
chat, aplikacje mobilne itp.
w lokalnym sklepie. W każdym
„punkcie kontaktowym„ konsultant
contact center ma dostęp do
wszystkich informacji niezbędnych
do sfinalizowania transakcji
poprzez wyjątkową obsługę.

Źródło: opracowanie na podstawie: Swatowska, dostęp: 20.09.2018.
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Światowy rynek call center podąża w kierunku wykorzystania zdobyczy zaawansowanych technologii i „odczłowieczenia” realizowanych procesów. Automatyzacja
procesów jest efektem ograniczenia kosztów działania call center, w którym koszty
pracy stanowią największy udział.
Do najczęściej spotykanych przykładów eliminacji czynnika ludzkiego w obsłudze klienta zalicza się:
• Interactive Voice Response – aplikacja umożliwiająca klientom odsłuchanie nagranych informacji dotyczących różnych spraw związanych z obsługą klienta
i sprzedażą;
• web self-service – aplikacja umożliwiająca klientom kontakt poprzez stronę www,
a także zgłaszanie problemów i śledzenie jego rozwiązania w sieci;
• automatic speech recognition (ASR), text to speech (TTS) – aplikacje zamieniające
mowę w tekst lub odwrotnie – będące często przedmiotem „interakcji” [http://
swatowska.pl/co-najbardziej-frustruje-klientow/].
Technologie te ograniczają koszty, ale też – nieumiejętnie zastosowane – mają
znaczny wpływ na frustrację i niezadowolenie klienta.

Charakterystyka zachowania i oczekiwań klientów
Emocje należą do parametrów jakościowych niemierzalnych – wyrażone osobistymi
wrażeniami z rozmowy z konsultantem. Klienci cenią sobie szybki dostęp do call center. Realizowany jest on poprzez nawiązanie rozmowy z kompetentną osobą, która już
w pierwszym kontakcie rozwiąże problem. Dla klientów kluczowe są emocje związane ze sposobem rozmowy, z jej merytoryką. Bardzo ważna jest umiejętność ustalania
potrzeb klienta, zrozumienie, empatia oraz chęć pomocy. Dla klienta ważna jest zasada: im szybciej, tym lepiej. Z badań przeprowadzonych 10 lat temu wśród klientów
bankowych przez Call Center Poland wynika, że kompleksowość obsługi i możliwość
załatwienia sprawy przy pierwszym kontakcie telefonicznym to jeden z najważniejszych czynników wpływających na obsługę klienta [http://swatowska.pl/co-najbardziej-frustruje-klientow/].
Poniższa tabela dotyczy charakterystyki zachowania i oczekiwań klientów (tabela 3).
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Tabela 3. Charakterystyka zachowania i oczekiwań klientów
Klient 1.0
przedstawiciel pokolenia X

Klient 2.0
przedstawiciel pokolenia Y

• wymaga całej gamy
dodatków: wielu kanałów
• oczekuje przede wszystkim
dokonywania zakupów,
dobrej ceny i wysokiej
wygody kupowania, wymiany
jakości,
informacji ze sprzedającym
• zadowolony z obsługi, jeśli
z wykorzystaniem
sprzedawca był uprzejmy
elektronicznych kanałów
i komunikatywny,
komunikacji, dobrego
• jest na zakupach bardziej
serwisu posprzedażnego,
cierpliwy,
zindywidualizowanej obsługi
• przywiązany do
itp.,
tradycyjnych form sprzedaży
• jest na zakupach bardziej
(sklep stacjonarny (B2C)/
niecierpliwy, ale nie oznacza
giełda, hurtownia/
to, że decyzje podejmuje
prezentacja oferty przez
pochopnie,
przedstawiciela handlowego
• jest wyedukowany, korzysta
(B2B),
z możliwości dostępu do
• kanały cyfrowe wykorzystuje
informacji i szybkiego
umiarkowanie,
porównania ofert, jakie daje
• jest lojalny, raczej nie
Internet,
lubi zmian (przywiązuje
• obce jest mu pojęcie
się do marek, sklepów,
lojalności w tradycyjnym
handlowców)
znaczeniu

Klient 3.0
przedstawiciel pokolenia Z

• jest nieustannie online,
dlatego oczekuje obsługi
i wymiany informacji
ze sprzedawcą w czasie
rzeczywistym,
• świetnie poinformowany,
dlatego oczekuje
spersonalizowanej oferty
i indywidualnego
potraktowania,
• nie deklaruje lojalności,
• chce dostać to, czego
potrzebuje, ale bez
specjalnego wysiłku ze
swojej strony,
• nie przywiązuje się do
marek
i firm, chętnie je zmienia
• ciągle oczekuje czegoś
nowego, lepszego

Źródło: Biarda 2017, s. 7.

Klient 1.0
Pojawia się w początkach wczesnego Internetu, kiedy jest on ograniczony przez dial-upy
i zrywane połączenia. Internet służy przede wszystkim jako nośnik reklamy. Strony www
przedsiębiorstw to wirtualna wizytówka wykorzystywana do przekazywania informacji
i realizująca działania typu call to action – skontaktuj się z infolinią lub odwiedź nasz
sklep. Pojawiają się wyszukiwarki skupiające się na odnalezieniu stron reklamowych.
Klient, nieuświadomiony i niedoinformowany oraz pozbawiony możliwości szybkiego i łatwego kontaktu, pozostaje w roli petenta [http://swatowska.pl/klient-3-0-i
-technologie-obslugi-klienta].
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Klient 2.0
Stopniowo, wraz z rozwojem Internetu, firmy poszukują możliwości jego wykorzystania jako nowego kanału generowania sprzedaży i obsługi klienta. Klient 2.0 przekształca
dostępne informacje na swoją korzyść. Większa dostępność informacji generuje większą możliwości wyboru dostawców i usług. Klient staje się mobilny (nie przywiązuje się
do firm), poinformowany i wielokanałowy (korzysta z wielu urządzeń z dostępem do Internetu). Dodatkowo oczekuje od firm możliwości wielokanałowego kontaktu: telefon,
e-mail, urządzenia mobilne, chat. Tworzone są w tym czasie biznesy opierające się na
Internecie i wykorzystujące go w swojej bieżącej działalności, jak Amazon czy eBay.
Pomimo szeregu usprawnień w świecie fizycznym dalej istnieje zasada one-size-fits-all, czyli jeden model interakcji dla wszystkich. Firmy wciąż działają według zasady „jeśli klient potrzebuje mojego produktu, to mnie znajdzie i do mnie przyjdzie”
[http://swatowska.pl/klient-3-0-i-technologie-obslugi-klienta/].
Klient 3.0
Klient 3.0 jest już obecny w Polsce. To osoba w młodym wieku, posługująca się biegle urządzeniami mobilnymi. W sferze 3.0 funkcjonują zakupy: biletów kolejowych
i lotniczych, w restauracjach i hotelach, taksówkach itd. To obszary rozrywki, wypoczynku
i konsumpcji. Doświadczenia prywatne przechodzą szybko do twardego biznesu, ponieważ klient przenosi je ze sobą. Wypracowane doświadczenia to nie tylko kwestia biznesowego zysku, ale również szybki, porównywalny z całym światem skok cywilizacyjny.
Klient 3.0 to inny bytem biznesowym, gdzie świat oparty jest na emocjach, płynny, chimeryczny, a decyzje podejmuje się w oparciu na doświadczeniu [https://www.forbes.pl/
forum-ekonomiczne-w-krynicy/klient-30-nowy-model-sukcesu-w-biznesie/ts2vw2q].
Klient 3.0 jest nieprzerwanie online, ciągle świetnie poinformowany i oczekuje spersonalizowanej oferty uszytej na miarę potrzeb danej chwili. Kupuje, kiedy i gdzie chce
– wykorzystując przy tym wielokanałowość – przez Internet, mobile i w trybie offline
24 godziny na dobę.
Klient 3.0 personifikuje postawę Want it now, która oznacza, że nie chce tracić czasu
na chodzenie po sklepach. Firmy zmuszone są aktywnie poszukiwać i aktywnie oraz
skutecznie zaangażować konsumenta, który jest hyper-connected (używający do komunikacji wielu zintegrowanych ze sobą kanałów), rozpieszczony i wymagający. Klient
3.0 wymaga ciągłego kontaktu i natychmiastowej obsługi klienta i sprzedaży przez
taki kanał, jaki on wybierze. To klient wymagający dedykowanej oferty i spersonalizowanego traktowania. [http://swatowska.pl/klient-3-0-i-technologie-obslugi-klienta/].
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Charakterystyka sprzedawców 1.0, 2.0, 3.0
Na przestrzeni ostatnich 4 dekad Instytut Gallupa1 przeprowadził badanie różnic pomiędzy najlepszymi a przeciętnymi sprzedawcami. Przeprowadzono wywiady z ponad 250 000 handlowcami, 25 000 kierownikami sprzedaży i ponad milionem klientów.
Potwierdzono w nich, jakie znaczenie mają sprzedawcy dla generowania lojalności
klientów. Dostarczanie dobrego produktu czy usługi jest kluczowe, ale to sprzedawcy mają cztery razy większy wpływ na utrzymanie lojalności klienta niż sam produkt
i dwa razy więcej niż reklama i marketing. Średnio najlepsze 25% sprzedawców generuje około 60% wzrost sprzedaży. Ta sama grupa jest również odpowiedzialna za
ponad 90% klientów lojalnych [https://superszkolenia.pl/blog/najlepsi-handlowcy
-sprzedaja-10-razy-wiecej-od-przecietnych/].
Poniższa tabela dotyczy charakterystyki sprzedawców i sprzedaży 1.0, 2.0, 3.0 (tabela 4).
Tabela 4. Charakterystyka sprzedawców i sprzedaży

Sprzedawca/Sprzedaż
1.0

Sprzedawca/Sprzedaż
2.0

Sprzedawca/Sprzedaż
3.0

Koncentracja

koncentracja na
produkcie

koncentracja na kliencie

koncentracja na
wartościach

Cel

sprzedać produkty

sprzedać oczekiwania
konsumenta
i zatrzymać go

uczynić świat lepszym

Sprzyjające
trendy

rewolucja przemysłowa

technologia
informacyjna

technologia nowej fali

Jak firmy
postrzegają
rynek?

masowi klienci z
potrzebami dotyczącymi
fizycznej natury
produktu

człowiek w pełnym
inteligentni konsumenci tego słowa znaczeniu,
kierujący się rozumem
posiadający umysł,
i sercem
serce
i ducha

Kluczowa
koncepcja
marketingowa

opracowanie produktu

wyróżnienie się na
rynku

Wytyczne
marketingowe

specyfikacja produktowa

pozycjonowanie
produktu i firmy

wartości
misja, wizja
i korporacyjne

1
Instytut Gallupa – najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie, założony w 1935 roku przez
George’a Gallupa. Instytut prowadzi różnego typu badania oddziaływania reklamy oraz czytelnictwa.
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Oferta wartości

funkcjonalna

funkcjonalna
i emocjonalna

funkcjonalna, emocjonalna i duchowa

Interakcja z
konsumentem

transakcja jeden z wieloma

relacja jeden z jednym

współpraca wielu
z wieloma

Źródło: opracowanie na podstawie: Kotler, Setiawan, Hermawan 2010, s. 21.

Podstawowymi kryteriami w procesie doboru sprzedawców dla wielu firm
są wykształcenie i doświadczenie. Nie jest trudno zapytać potencjalnego kandydata o rodzaj ukończonej uczelni czy wyniki w nauce. Również łatwo jest zapytać kandydata, ile lat
doświadczenia posiada w warsztacie sprzedażowym. Niestety dużo trudniej jest odkryć
i ocenić talent do sprzedaży podczas rozmowy rekrutacyjnej. Jak pokazuje praktyka
– wykształcenie i doświadczenie nie są najtrafniejszymi kryteriami doboru personelu
sprzedażowego. Aby maksymalizować efektywność sprzedażową – należy przywiązywać największą wagę do poszukiwania kombinacji talentu i wpasowania w kulturę
i misję firmy. Gdy znajdziemy i zatrudnimy sprzedawców z takimi umiejętnościami
(talentami), będziemy mogli skonstruować program szkoleniowy, który wprowadzi
ich w nasz produkt, branżę czy specyfikę. Będziemy mogli też opracować indywidualny trening sprzedażowy, niezbędny do wykształcenia najlepszych przedstawicieli
handlowych firmy [https://superszkolenia.pl/blog/najlepsi-handlowcy-sprzedaja10-razy-wiecej-od-przecietnych/].

Sprzedaż 4.0
Wraz z rozwojem technologii 4.0 powstaje wiele rozwiązań modelowych w świecie
biznesu, określeń przyjętych dla nowych (testowanych modeli) – nieznanych wcześniej, które pojawiają się wraz z rozwojem przemysłu 4.0 w ujęciu globalnym, opartych na działaniach globalnych, jakie daje technologia XXI wieku bez zasobów fizycznych (np. działalność firmy Uber – firma świadcząca usługi taxi). Sharing economy
jest budowana w oparciu na czterech komponentach [Clarke, Clegg 2000, ss. 45–64]:
• model biznesowy,
• sprawność operacyjna,
• kultura organizacyjna,
• management i liderzy.
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Call center 4.0
Era 4.0 stawia przed call center nowe wyzwania w postaci wizualizacji wartości, nadania ludzkich atrybutów produktom i usługom w kanale obsługi klienta oraz sprzedaży.
Zrozumienie ludzkiej natury klientów na drodze badań z zakresu antropologii cyfrowej to pierwszy ważny krok humanocentrycznego marketingu. Równie ważne jest
ukazanie ludzkiej twarzy marek.
Stephen Sampson w książce Leaders without Titles twierdzi, że poziomych liderów charakteryzuje sześć ludzkich atrybutów, które przyciągają innych: fizyczność,
intelekt, towarzyskość, emocjonalność, osobowość i moralność. Tych sześć atrybutów składa się na pełnowymiarowego człowieka – takiego, który zazwyczaj staje się
wzorcem do naśladowania. Jeśli marki pragną wywierać wpływ na klientów, ale nie
z pozycji siły, ale raczej w roli przyjaciela, muszą posiadać te atrybuty [Kotler, Setiawan, Hermawan 2018, s. 125].
Przyszłość call center należy do aplikacji mobilnych, społecznościowych CRM (zarządzanie relacjami z klientami), grywalizacji.
Klienci 4.0
Wzrost dostępu do globalnej sieci internetowej oraz popularność urządzeń mobilnych sprawiają, że ścieżki zakupowe klientów są obecnie bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Zadaniem marketerów jest przede wszystkim pozyskanie klienta
niezależnie od kanału sprzedaży. Z pomocą przychodzą im innowacyjne technologie,
takie jak Internet rzeczy. W efekcie zyskają wszyscy – klienci komfortowe zakupy, firmy większą sprzedaż i zyski, a marketerzy efektywniej wykorzystane budżety [http://
www.egospodarka.pl/128967,Internet-Rzeczy-o-krok-przed-rewolucja,1,12,1.html].
Klient będzie oczekiwał maksymalizacji emocji, wartości i kompleksowości. Będzie oczekiwał zaskoczenia, nieprzewidywalności, przekazu myśli i szybkiego reagowania na jego potrzeby. Najważniejszą ideą będzie uczynić świat lepszym. Człowiek
i ochrona środowiska znajdą się w centrum zainteresowań klientów wybierających
konkretne produkty i usługi. Kluczem do sukcesu będzie współpraca wielu z wieloma
– by wspólnymi siłami osiągnąć więcej i maksymalizować zadowolenie.
Sprzedawcy 4.0
Sprzedaż w erze 4.0 wymaga od sprzedawców otwartych umysłów, kreatywności, innowacyjności argumentacji, budowania wartości oraz przyjacielskich relacji. Warto
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wyzbyć się uprzedzeń, nastawić na brak gotowych schematów i scenariuszy sprzedażowych w stosunku do klientów 4.0.
Powyższe rozważania o charakterze teoretycznym, dotyczące sprzedaży 4.0 w call
center, mogą stać się przyczynkiem do analizy empirycznej w zakresie: zmian relacji
między sprzedawcą a klientem, zmian technik sprzedaży i obsługi klienta przez telefon, wypracowania nowych technik i standardów sprzedaży. Aktualnie brak badań
w Polsce i za granicą w kierunku oceny efektywności sprzedaży przez telefon po
wdrożeniu rewolucji 4.0 w call center.

Zakończenie
Call Center przyszłości – czy roboty zastąpią ludzi w obsłudze klienta i sprzedaży?
Każdego dnia miliony ludzi na świecie dzwoni do różnych firm: banków, linii lotniczych, operatorów komórkowych. Z punktu widzenia klienta najważniejszy jest
kontakt z żywym konsultantem. W obsłudze klienta najważniejsze są emocje, zrozumienie, empatia, przyjazne nastawienie, rzeczowość rozmowy, rozwiązanie sprawy
w jednym kontakcie. Maszyna tego nie załatwi. Mimo nowych możliwości komunikacji, telefon pozostanie przez wiele lat dominującym kanałem kontaktu [http://swatowska.pl/call-center-przyszlosci-czy-roboty-zastapia-ludzi-w-obsludze-klienta/].
Nowe technologie i rozwój Internetu, w tym Internetu rzeczy oraz nowych kanałów komunikacji wspiera sprzedaż. Sprzedawcy muszą na bieżąco uczyć się swoich klientów, ewaluować razem z nimi, by móc maksymalizować zyski i finalizować
sprzedaż. Przed algorytmami sprzedażowymi, robotami i sprzedawcami stoi nowe
wyzwanie – brak szufladkowania klientów i ich emocji, otwarcie umysłów i komunikacji na nieznane. Gdy już wszystko będzie poznane i przewidywalne, najskuteczniejszym sposobem sprzedaży będzie brak metod, sprzedaż bez tradycyjnej sprzedaży
w postaci wszechobecnej spontaniczności zakupowej – która będzie największym
wyzwaniem dla mentalności sprzedawców.
Czwarta rewolucja przemysłowa (tzw. Przemysł 4.0), poprzez koncentrację na informacji i jej szybkim i efektywnym przetwarzaniu w czasie niemal rzeczywistym – otwiera
nowe możliwości sprzedaży w call center. Osiągnięcie nierealnych dotychczas poziomów dotarcia do klienta i sprzedaży spersonalizowanych produktów i usług opartych na
wartościach, staje się możliwe. Wdrożenie nowego modelu sprzedaży stanowi szansę na
zbudowanie nowego, lepszego środowiska pracy, w którego centrum będzie znajdował się człowiek z jego potrzebami, możliwość rozwoju kompetencji jednostkowych,
rozwój samoorganizujących się i autonomicznych sieci współpracy. Rozważania, choć
154

Sprzedaż 4.0 – czyli brak sposobu jest sposobem

mają bardzo teoretyczny charakter, mogą stać się przyczynkiem do analizy empirycznej
sprzedaży 4.0 w call center, która będzie możliwa dopiero po kilku latach, kiedy czwarta
rewolucja stanie się faktem. Warto wziąć pod uwagę inne spojrzenie na konkurencję
i konkurowanie, a tym samym nowy, otwarty rozdział dla badań ekonomicznych.
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Introduction
The development of an enterprise is dependent on the strategic decisions undertaken within the organisation. The decisions are undertaken on the basis of the data,
the amount of which is huge and constantly increases. At present, we are reached by
not information streams but whole rivers. But only a minute amount of the data is of
a significant meaning for the organisation. The skill to separate the information significant at a given instant from the data files becomes a necessity. Without this skill, the
efficient functioning becomes hindered, if not impossible at all. The data exploration
methods become an inevitable element of the analysis.
The strategic decision for an enterprise is the selection of the development direction that leads through creation of innovations and their implementation. The realisation of the project named: construction of my organisation strategy needs to define, at the beginning, at which stage my organisation is actually. This is a prerequisite
for the realisation of further work.
When building the enterprise development strategy on innovations, the authors
established, as a prerequisite, to present the definitions of an innovation and an innovative enterprise. The understanding of the notions makes it possible to understand
the relationships existing between the categories and directs the further analyses.
As far as the innovativeness definitions, there are so many sciences involved in the topics, the same case is in in the industry. The economy sectors understand the innovativeness in their specific way. To avoid generalisations, the authors undertook an attempt to
investigate a specific manufacturer team. They created a subgroup involved in manufacturing of products called, in general, the metal ones, working for the automotive sector.
The objective of the paper, worked out by the authors, was to find a classification
model that will make it possible to differentiate enterprises in relation with their innovativeness level. For modelling and classifying the enterprise innovativeness level,
a tool applied in the data mining method – the decision trees – was used.

From an innovation to an innovative enterprise
The concept of innovation is present in almost each branch of life. When you watch
television, you are given the information of, for instance, an innovative hand cream
or innovative solutions in automobile engines. There may be numerous examples of
innovations. This notion substituted another phrase used earlier: novelty/modern.
From the history of this phrase, you can conclude that the times of magnificence
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of the innovation notion will also go away but, before this happens, it should be
explained what this concept means. As already mentioned, innovations are multidisciplinary. Issues of innovation were entered into the economic considerations by
J. Schumpeter. He thought that innovations give new possibilities of creation of richness to the resources possessed [Schumpeter 1960]. With time passing, there occurred new definitions of innovativeness [Freeman 1982; Drucker 1992; Oslo Manual
2005]. For the purpose of the publication, the authors decided to adopt the definition
worked out by L. Białoń – Innovation is entering changes into economic and social
systems, the effect of which is an increase of the usability of the products/services,
production processes and management systems, an improvement of the managing
reasonability, protection and improvement of the natural environment, better communication between people and, finally, an improvement of the professional as well
as the private life of the society [Białoń 2010].
In the developed economies, enterprises develop more and more rarely in accordance with the extensive model (the development based on the quantitative growth
– an increase of employment of employees, machines and devices). The development strategy is, more and more frequently, based on the innovative model which is,
in turn, based on intellectual resources [Białoń 2010]. In the bibliography, the innovative enterprise is called also: an intelligent organisation [Mikuła et al. 2002], learning
organisation [Senge 1998], virtual organisation, agile organisation [Grudziewski, Hejduk 2001], fractal organisation [Zimniewicz 1999].
The enterprises are featured with that they are very active and concentrated on
the development. When using the definition included in the Oslo Manual textbook,
the innovative enterprise is the one that has introduced at least one product and
process innovation within the period under the survey [Oslo Manual 2005]. This definition was supplemented by the authors of the definition worked out by A. Sosnowska, S. Łobejko, P. Kłopotek – the innovative enterprise is an intelligent organisation,
uninterruptedly generating and realising innovations finding the recognition at the
recipients due to the high level of novelty and [Sosnowska et al. 2001].

Area of investigations
The automotive sector comprises enterprises involved in the manufacture in various
components used at the vehicle production, up to the actual assembly of them. As
it follows from the branch reports, this is a sector which has been growing in Poland
uninterruptedly.
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The enterprises of this group face several key problems. The first is the constant
strive to the reduction of costs at maintaining the constant level of product quality. The
majority of the firms operate on the subcontractor basis and this means that they are
fully dependent on the employers and the existing free capacities are reserved for the
customers. This situation makes it impossible the work on the development of their
own product and making themselves independent of the commissioning units. The
interest in innovations, for the firms of this branch, is limited to purchase of new devices
and technologies that are to serve for the optimisation of the production processes
thus, in short, for reduction of the production costs while retaining the high quality.
Polish companies see their chance for functioning in the market in the process optimisation procedure. The increasing labour costs make that the Polish market becomes
less and less profitable for big automobile manufacturers [Skrzypek et al., 2016].
In Poland, presently, there operate more than 53,5 thousand enterprises of the
metal branch. The selection of the firms for this group was based by the authors on
the descriptions specified in the Polish Decimal Classification, in Section C – Industrial
Enterprise, in particular in the division 24 (metal production, class 24.2, 24.3), and
some of the enterprises acting within the divisions 25 (Production of metal final products, except of machines and devices), 28 (Production of machines and devices), 29
(Production of automobile vehicles, trailers and semitrailers, excluding motorcycles),
30 (Production of the other transportation equipment) and 33 (Repairing, maintenance and installation of machines and devices). The biggest problems faced by the
enterprises the fragmentation and the significant share of small and medium firms.
Another significant problem of this branch is its close connection with other sectors,
including the building industry, household and automotive appliances. This synergy
results in the situation where any collapse and break in the sectors are severely felt by
the metal branch enterprises. The metal branch in Poland may be divided into such
divisions as machinery, steel, iron, tooling or metal treatment. The enterprises are
also facing the surplus of the manufacturing capacity that amounts to 30–40%. The
metal industry in Poland, during the last years, features with an increase of the sold
production and the high dynamics of the investment outlays [Skrzypek et al. 2016].
As the investigation area, the authors have chosen the enterprises of the metal
and automotive branch meeting, and running of the activity in both branches as the
main condition. The enterprises realise their production in accordance with a specially developed standard– ISO/TS 16949:2009. This is a standard which is, actually,
a technical specification, which was evidenced by the TS member, which has been
created to unify the requirements concerning the quality for the automotive industry
suppliers. Its origins should be discerned in the standard QS 9000 (created for the
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suppliers of the corporations Chrysler, Ford, General Motors) and in the standards
VDA 6.1. In connection with cooperation with many recipients, numerous automotive suppliers had to ensure the conformance of their quality management systems
with many standards. ISO/TS 16949:2009 is an attempt to unify the standards. The
new, updated version of the standards ISO/TS 16949:2009 that has functioned since
October 2016 is called IATF 16949:2016. The enterprises are plagued by problems
within the innovation management scope. On the basis of the references, it has been
found that for durable existence, in the enterprise structures, of a permanent aim
towards increasing the innovativeness, an important factor, except of the technological, machine and financial resources, are: the management attitude, employee
engagement and cooperation with other organisations [Patalas-Maliszewska 2016].
The reference survey carried out by the authors indicates that, due to the specificity of the investigation area defined, it is not justified to transfer directly the investigation results of the organisations belonging to one of the two branches; therefore,
similar investigations are to be taken in detail for the enterprise group. In addition,
the investigations till now have not taken into consideration, at the same time, the
specific features of the actual branch and, in particular, their specific share in production of automobile vehicles and individual innovation kinds: product, technological
[Skrzypek et al. 2016].

Decision trees as a data exploration method
The amount of data functioning within the enterprise space is huge and increases
constantly. However, not each data occurring is significant. A high part of it is the
superfluous data and, to carry out an effective and accurate analysis, it is needed to
filter it and to remove data that is insignificant and superfluous. Separation of the
significant data from the insignificant becomes more and more essential [Lee, Sohn
2016]. In order to derive the significant data, the advanced Big Data as well as data
mining analyses are applied.
For the classification analysis, the tools called the decision trees are used. They belong to the most popular tools of the data mining method and, due to their utilitarianism, they are the tools applied frequently for the analysis of various investigations,
in many branches and sectors [Miller, Han 2009].
The decision tree induction algorithms are popular and often used classification
algorithm groups [Geng, Hamilton 2006; Grunwald et al. 2005]. Their action effect is
generation of the so called decision trees. The classifier is of the form of an oriented
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acyclic graph of the tree structure. The internal node of each decision tree possesses
labels with a conditional attribute or a test on a conditional attribute. The attribute
labelling the internal node or such that occurs in the test and is connected with the
given internal node is called a splitting attribute or a test attribute. All edges outgoing from the internal node represent the pitch attribute value or the result of the test
connected with the given internal node. The tree node, wherefrom no edges outgo,
is called a leaf. The tree leaves are described by the class labels. The internal node
possessing no ingoing edges is called the tree root. A tree root must always possess
more than one outgoing edge [Morzy 2013].
A decision tree is usually constructed in two steps [Michalewicz, Fogel 2006].
In the first step called: the decision tree induction phase, the building phase or the
growth phase, making use of the training data, the decision tree is constructed. The
subsequent step is called the pruning phase. During this phase, the final decision tree
form is determined. This form is obtained through removal of some nodes and edges
from the decision tree generated in the first step. This process is aimed towards:
– achievement of improvement of the accuracy of classification of new records independent of the training file, for which the allocation to a class is not known,
– improvement of the effectiveness of the classification process itself.
The decision trees in their basic form feature many advantages. The most important feature is the easiness of the decision tree interpretation and the possibility of
the graphic presentation of its operating principle. Another advantage of decision
trees is that they cope with the problem of missing values via building, for each division rule, a substituting rule (this is the second best division in sequence] that is
applied in the place of the best rule in a case of meeting the data lack mentioned
above). This mechanism may be generalised by creation of several substitute divisions [Miller, Han 2009].

Research methodology
The enterprise innovativeness investigation is of key significance for the creation
of the enterprise development strategy. The research reliability, the effective result
analysis, is of influence upon the effectiveness of the generated on the basis of the
information. In this research, it was based on the variables determining the innovativeness level of the manufacturing plants of the metal branch, producing components for the automotive branch. Selecting the variables to the research, the authors
based on the strategic idea of the idea of the strategic result card of Kaplan – Norton
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[Kaplan, Norton 2009]. This card defines, in five planes, the innovative activity management subject matter. The planes are as follows: development, knowledge, processes, customer, finance.
Matching to the ranges located in the cards, the authors selected the following
9 variables:
– Number of new products (No.new.products),
– Numer of new technologies (No.new.technologies),
– Number of revenue for R&D (No.revenue.R.D)
– Number of employees with University education (No.employes.university.edu),
– Numer of clients (No.clients),
– Number of services deliverer (No.services.deliverer),
– Number of material deliverer (No.material.deliverer),
– Number of patents (No.patents),
– Number of R&D project (No.R.D.projects).
The researchers recognised the variables as significant in building the innovative
potential in the manufacturing enterprises of the branch under investigation.
The survey was sent out by e-mail to a group of 293 respondents, with their registered addresses in Poland, representing micro, small, medium and large enterprises,
which are classified as manufacturing companies [Skrzypek et al. 2016]. From amongst those, the authors selected those which had the automotive and metal industries
listed in their description of business activity (257 enterprises). The others (36 enterprises) represented other sectors, e.g. the timber, shoemaking and other industries.
Those which declared operation both in the metal and automotive industries in their
description of business activity were selected (131 enterprises). The survey results
missing values did not exceed 5%. These missing values were replaced by a dominant category of a particular variable selected on the basis of the other cases results.
The variables selected for the survey were measured on a nominal scale or five-step
ordinal scale. The survey compromised a set of closed questions, divided into 5 subject groups and a place for the respondents to indicate the size of their company
and industry. The survey did not call for the respondent to provide their first name
or surname. However, the employee did have to state their job title in the company.
Representatives of three groups provided answers in the research:
– specialist, supervisor, chief specialist, constructor, technician,
– manager, coordinator, shift manager
– president, member of the board, owner, director, managing director.
The questions in the survey pertained to, among others, an assessment of innovation at the company, for all Polish production companies in the metal and automoti163
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ve industries and the reasons for the still unsatisfactory level of innovation at those
companies [Skrzypek et al. 2016].
The purpose of the investigation was to find a classifying model that will make
it possible to differentiate the enterprises with regard to their innovativeness level.
For modelling and classification of the enterprise innovativeness level, the decision
trees were used [Breiman et al. 1984]. The decisive variable (a pre-defined target variable) defining the company innovativeness level was, initially, measured in a 5-degree scale. In order to improve the accuracy of decision tree, for the modelling, the
three levels of this variable were adopted for this variable: modest innovator (non-innovating and low innovating firms), moderate innovator (medium innovative), and
innovator (innovative and high innovative). It will segregate companies based on the
values of ordinal variables – number of new products, number of new technologies,
number of patents, amount of revenue for R&D, number of R&D projects, number of
employees with higher education, number of clients, number of material suppliers
and service suppliers. The following measurement levels for the variables were assumed: 0–10, 11–20 and above 20.
To evaluate the predictive significance of the independent variables enabling to
differ the firm innovativeness level, a family of classifiers has been created, so called
the random forests, composed of 500 single decision trees. Finally, due to this method, for modelling the firm innovativeness level, 6 of 9 initially indicated variables
were chosen. As the variable significance index, the Gini coefficient has been selected
that, at the same time, will be taken into consideration as a measure of the diversity of
the classes at the node when constructing the final decision tree. To assess the quality
of the classifying tree, the sample was divided into the training and the test parts, in
proportion 2/3 and 1/3, respectively.
Additionally, the power of monotonic association for variables was measured,
providing the Spearman correlation coefficient. The results were presented in the
heat map. Statistical analysis was performed using the statistical software package
R, distributed under an open-source license [GPL] [R Core Team 2016].

Test result analysis
The authors began the data analysis with the presentation of the target variable
distribution that is aimed towards determination of the innovativeness level for the
enterprises under investigation (Figure 1). From ca. 131 enterprises under the investigation, the largest group was constituted by the enterprises defining themselves
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as the innovator (49%), the next group – as the modest innovator (27%) and the least
numerous group – as the moderate innovator (24%).
Figure 1. Structure of responses pertaining to company innovativeness

Source: own work.

To determine the ranking of the variables indicated, under their predictive capabilities enabling the firm innovativeness identification, a family of classifiers was created – the random forests, composed of 500 decision trees. The variable importance
measure is understood as the total decrease in the node impurities from splitting
on the variable, averaged over all trees. For this classification, the node impurity was
measured by the Gini index (Figure 2).
On the basis of the random forests, one can also see the influence of individual
decision models upon the classification error (Figure 3). One can see that the errors
are rather stable and, for all models, the OOB (Out Of Bag) error rate is on the level
of 36.64%. The least error was done at the firm classification into the innovator group (ultimately, it amounted to 21.88%), while the biggest problem was experienced
with the firm classification into the moderate innovator firm group (the error rate on
the level equal to 74.19%). Thus, we may expect that a single classification tree built
when taking into consideration the independent variables considered will recognise
well the companies of the modest innovator and innovator types.

165

Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos

Figure 2. The importance of each feature measured by Mean Decrease
Gini Index

Source: own work.

Figure 3. The value of the classification error rate versus the number of trees

Source: own work.
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In addition, to determine the relationship degree between pairs of the variables under investigation, the Spearman correlation coefficients were determined. Figure 4
shows the resulting heat map.
Figure 4. Spearman correlation heat map

Source: own work.

All variables under analysis are, at a higher or lower degree, positive correlated
one with another. It should be noted that the variables which, in accordance with the
random forests showed the lowest predictive capabilities, were strongly, positively
correlated one with another (the correlation coefficient was equal to 0.53) and, at the
same time, are weakly correlated with the enterprise innovativeness level. Of low correlation with the innovativeness level are also the number of new technologies and
the number of the service supplier, which were recognised by the random forests as
the variables possessing the high predictive capabilities. Most probably, this results
from the fact that the variables are quite strongly correlated with other most explaining variables. However, after the significance analysis of the variable influence upon
the innovativeness, the authors have decided to leave, in the further investigation,
of the two variables, only the number of the new technology that is most strongly
correlated with no.revenue for R&D.
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Figure 5. Full decision tree
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Considering the above results, ultimately, for modelling the firm innovativeness
level, 6 variables were chosen: no.revenue for R&D, no.new technologies, no.employee of university education, no.clients, no.material supplier and no.new products.
For classification, the node impurity was measured by the Gini index. The construction of this tree was done on a training data sample that was constituted of
2/3 of all observations. The other part of the sample was used in order to assess the
quality of the tree obtained. The full tree is shown in Figure 5 below.

Classification of Manufacturing Enterprises in Terms of Their Innovation Level Based on the Decision Tree Model

In order to avoid an over-fitting of the tree to the training data, the tree was pruned. In the post-pruning process, the cost-complexity criterion was applied, together
with the 1-SE rule [one standard error rule] [Breiman et al. 1984]. The complexity parameter cp=0.068 was assumed and the tree should be pruned to four terminal nodes (Figure 6 and Figure 7). The testing set error amounted to 40.91%. 26 of 44 test
observations were classified (Figure 8).
Figure 6. Final decision tree produced by post-pruning the one shown in Figure 5

Source: own work.

Depending on needs and further analyses, the program makes it possible to produce results of decision tree in an alternative version (Figure 7).
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Figure 7. Final decision tree – alternative view

Source: own work.

Figure 8. Confusion matrix of final decision model, tree predicting the level
of innovation

Source: own work.

Ultimately, the decisive rules obtained on the basis of the decision trees, concerning determination of the enterprise innovativeness level, were constructed with
the use of 3 characteristics of the enterprises: amount of revenue for R&D, number of
employes with higher education and number of clients.
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A firm may be classified as innovative if amount of revenue for R&D is more than
10 and if number of revenue for R&D ≤ 10, but it has a high customer number, above
20. The probability values assessed for the inclusion in the classes amount to: 0.67
and 0.52, respectively.
If, in addition, except of amount of revenue for R&D ≤ 10 and number of clients ≤
20, it is taken into consideration, the number of employees with higher education, than
the firms may be classified to the modest innovator and moderate innovator. Moderate
innovator are these that have met the additional condition and employed more than
20 employees while the modest innovator are the rest, i.e. those of the low R&D number and low or medium number of customers, and the persons of higher education.
It should be emphasised that the number of new technologies variable, though it
does not occur in the main division of the tree, has, however, a significant importance in
its substitute divisions for both the 1-st and the 4-th node. The details are shown below.
Figure 9. The influence of the number of new technologies variable
for substitute divisions (for node number 1) made by RStudio Program

Source: own work.

Hence, if for some enterprise, the value of number of revenue for R&D, for example, is not known, than, in the determination of the company innovativeness level,
the number of new technologies will be taken into consideration. For example if it is
higher than 10, then the enterprise will be qualified as innovative.
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Conclusion and future work
Exploration and systematisation of the data is a significant activity for persons responsible for building the enterprise development strategy, especially when the
strategy is based upon innovativeness that has many meanings. Many researchers
of various domains are involved in describing and investigating this phenomenon.
They use various computing and analytical methods for this purpose. The methods
proposed by them have as many supporters as adversaries. It is so since there does
not operate a single reliable method for investigating this phenomenon.
The authors of the paper focused on the investigation carried out on a specific
group of manufacturing enterprises. The analysis of the data was conducted with the
data mining methods. The information and the results presented in the paper show
that the data mining methods, the decisive trees in this case, may be widely applied
in investigation of the innovative potential of enterprises. The conclusions that may
be obtained from the analysis are very significant for building an effective strategy of
the enterprise development based on the knowledge and innovations.
An expansion of the research presented will be the application of the data mining
methods and, in the case of exploration of big data volumes, the Big Data methods
also, for the analysis of the data significant for appropriate functioning of a manufacturing enterprise.
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Ghosting w polskich przedsiębiorstwach – porażka
czy sukces firmy?
Ghosting in Polish Enterprises – Failure or Success
of the Company?

Abstract: Recruitment processes efficiency becomes particularly crucial in the conditions
of the dynamically changing organizational environment. During the last few years, the recruitment landscape has changed dramatically. The work market changes and new approach to interpersonal relationship becomes more and more prevailing. Organizations experience a phenomenon of ghosting which burgeons not only among employees on lower
levels but also among specialists and managers. The disappearing candidate is a person
who responds to the job offer, participates in the recruitment process, but at a certain point withdraws from it without a word of explanation and any attempts to contact him or
her are fruitless. The article strives to identify the phenomenon of ghosting and to find the
answer whether the candidate’s resignation without any explanation should be evaluated
as recruitment process failure or rather as success of avoiding concluding a contract with
a candidate who resigns from work just after having been hired, without pointing the reason for the resignation
Key words: ghosting, employee ghosting, recruitment, labor market, employer.
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Wstęp
Zjawisko ghostingu wyraźnie nasila swoją obecność w praktyce funkcjonowania
polskich organizacji, niosąc za sobą określone, ambiwalentne skutki. W najbardziej
wyrazisty sposób przejawia się ono w funkcji rekrutacyjnej, stając się barierą w pozyskiwaniu pracowników, tj. zapewnieniu odpowiedniej liczby zatrudnionych, jak i ich
pożądanej jakości (kompetencji, potencjału adekwatnego do potrzeb firmy). Zjawisko to nie było dotąd przedmiotem głębszej eksploracji.
Celem artykułu stało się zatem przybliżenie istoty, genezy tego zjawiska (z perspektywy organizacji) oraz szukanie odpowiedzi (w ramach sondażu diagnostycznego) na pytania o jego przejawy, przyczyny, sposoby reagowania, a także o to, czy
należy je odbierać w kategorii porażki czy sukcesu firmy.
Jednym z istotnych paradygmatów współczesnych organizacji jest kluczowa rola
ludzi/człowieka jako źródła poprawy efektywności działania, utrzymywania konkurencyjności organizacji/firmy w przestrzeni rynkowej. Pozyskiwanie zatem zaangażowanych i związanych z firmą pracowników staje się priorytetowym zadaniem organizacji, co z kolei pociąga za sobą nadanie odpowiedniej rangi zadaniom związanym
z rekrutacją pracowników. Skuteczność tych procesów nabiera szczególnej wagi
w warunkach VUCA, tj. szybko zmieniającego się (volatile), niepewnego (uncertain),
złożonego (complex) i nacechowanego wieloznacznością (ambiguous) otoczenia,
staje się czynnikiem przesądzającym o możliwości funkcjonowania firmy oraz jej sukcesach [Fernandez-Araoz 2014, s. 131].
Działania rekrutacyjne, ich intensywność, jakość i skuteczność zdeterminowane
są m.in. tempem rozwoju firmy i jej zdolnością uczenia się, ale także sytuacją na rynku
pracy i znajomością uwarunkowań ją kształtujących. Ponadto, jak w każdym obszarze funkcjonowania, również w rekrutacji mają miejsce pewne niedomagania, błędy
i w związku z tym istnieje konieczność ciągłego doskonalenia struktur, procedur,
sposobów działania, tak aby stanowiły one adekwatną odpowiedź na potrzeby wewnętrzne, jak i te wynikające z otoczenia.
W przeszłości pracodawcy przez całe dziesięciolecia występowali w roli „rozdających karty”, to oni właśnie oferowali/ dawali zatrudnienie pracownikom. W ciągu
ostatnich kilku lat, tj. po odbudowaniu gospodarki po jej globalnym kryzysie, rozwijającym się od 2008 roku, nastąpiły w tym zakresie istotne zmiany. Wzmaga się zjawisko inwersji, które następuje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, coraz częściej
to pracownik dokonuje wyboru, wykorzystując swoją przetargową pozycję, posuwa
się nawet dalej, tj. zawodzi rekrutera, „prowadzi” swoją grę, która sprowadza się do
tego, że decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym, niekoniecznie respektuje
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obowiązujące zasady/ustalenia, np. przerywa ten proces, nie zgłaszając się na kolejne
etapy bądź w relatywnie krótkim okresie od sfinalizowania procesu rekrutacyjnego
rezygnuje z zatrudnienia (porzuca pracę). S. Hosage [Gurchiek, dostęp: 27.12.2018]
potwierdza zarysowujący się trend, jednocześnie zauważa, że w przeszłości tego
typu praktyki były niezmiernie rzadkie (wynikały z niezależnych od kandydata uwarunkowań związanych z jego sytuacją rodzinną lub osobistą). T. Palmer [2018, s. 26]
potwierdza, że tylko na przestrzeni 2018 roku „krajobraz” rekrutacji zmienił się radykalnie, a tendencje związane z nieskutecznością procesów rekrutacyjnych (ghosting)
nabierają alarmującego tempa, co oczywiście wywołuje autentyczne zaniepokojenie
organizacji.
Termin ghostingu opisuje zjawisko, które odnosi się do praktyki przyszłych kandydatów oraz potencjalnych pracowników i polega na wycofaniu się z zamiaru pozyskania pracy (zatrudnienia), tj. rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania procesu
rekrutacyjnego i nie przystąpieniu do jego kolejnych/końcowych etapów bądź nie
podjęciu pracy po przyrzeczeniu/zapewnieniu zatrudnienia lub jej porzuceniu w stosunkowo krótkim okresie od momentu jej podjęcia (przedwczesne odejście) – bez
uprzedzenia, jakiegokolwiek powiadomienia, informacji wyjaśniającej [www.managementstudyguide.com, dostęp: 27.12.2018]. Teoretyczne ujęcie zjawiska ghostingu
nawiązuje do strategii rozpadu relacji międzyludzkich, w których osoba/strona inicjująca rozpad jednostronnie rozwiązuje związek, unikając kontaktu z partnerem.
Termin opisujący to zjawisko (ghosting) nie znajduje póki co szerszego odzwierciedlenia w opracowaniach naukowych1. Próbę opisu tego zjawiska można m. in. odnaleźć w Urban Dictionary [2016, dostęp: 25.12.2018]. Jego istotę sprowadza się do
„aktu nagłego zaprzestania wszelkiej komunikacji (z przyjaciółmi lub osobami, z którymi wcześniej miały miejsce spotkania), bez ostrzeżenia lub powiadomienia przed
rozstaniem. Najczęściej są to osoby, które unikają rozmów telefonicznych, znajomych
i mediów społecznościowych”. Jak zauważają G. Freedman, D.N. Powell, B. Le i K.D.
Williams, oznacza to, że porzucony partner nie jest świadomy tego, co się wydarzyło
i pozostaje mu samemu interpretować, co może oznaczać ten brak komunikacji [Freedman, Powell, Le, Williams 2018, ss. 1–20]. Podobnie L. LeFebvre definiuje ghosting
jako jednostronne przerywanie komunikacji (czasowo lub na stałe), aby wycofać dostęp do indywidualnego, postępującego rozpadu relacji (nagłego lub stopniowego),
powszechnie przyjmowane za pośrednictwem jednego lub wielu mediów [LeFebvre
2017, s. 221]. Jak zauważa J.M. Rosenberg [2018, ss. 2–3] taką łatwość odcinania
Potwierdziła to próba dokonania analizy bibliometrycznej na Web of Science oraz w bazach Scopus,
EBSCO.
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kontaktów w większym stopniu przejawiają ludzie młodzi, co wskazywałoby na to,
że zjawisko to może mieć kontekst generacyjny/pokoleniowy. Młodzi ludzie, chcąc
uniknąć potencjalnych konfliktów, mając mniejsze doświadczenia w przeprowadzaniu trudnych rozmów, a jednocześnie będąc asertywnymi (dbając o swój komfort)
i niepozbawionymi innych alternatyw – po prostu „urywają” komunikację. Takie zachowanie przez starszych/poprzednie generacje odczytywane jest jako brak stabilności i odpowiedzialności.
G. Bauer [2005, ss. 19–20] wskazuje, że zjawisko ghostingu może być rozumiane
także jako zerwanie warunków umowy (formalnej) między stronami, którymi są nie
tylko pracodawca i potencjalny pracobiorca, ale także firmy świadczące sobie nawzajem określone usługi.

Ghosting w obszarze pozyskiwania pracowników
Zjawisko ghostingu w obu wymiarach, tj. w formie zaprzestaniu kontaktów, jak
i odejścia/odstąpienia od warunków umowy natychmiast po jej zawarciu, coraz częściej zaznacza swoją obecność w urzeczywistnianiu funkcji rekrutacyjnej organizacji
biznesowych, także publicznych i społecznych. Termin ghostingu coraz częściej pojawia się w żargonie profesjonalistów z branży HR, rośnie bowiem liczba przypadków,
że kandydaci się nie pojawili, pomimo potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu bądź
rekruterzy dotarli do etapu złożenia oferty kandydatowi, ten zaś mimo jej akceptacji
nie pojawił się w pracy bądź ją porzucił po kilku dniach/miesiącach bez uprzedzenia i jakiekolwiek komunikacji. Przykłady te pokazują, jak zachowania polegające na
„zamienianiu się w ducha” przenikają do organizacji, staje się to coraz trudniejsze
do zaakceptowania w warunkach utrwalonego sposobu ich działania w zakresie pozyskiwania ludzi do pracy, tj. przygotowania oferty/ogłoszenia, zaproszenia na rozmowę, przedstawienia oferty i sfinalizowania umowy o zatrudnienie. Taki schemat
przestaje dzisiaj, w warunkach rynku pracownika i niskiego poziomu bezrobocia, być
skuteczny, coraz trudniejsze staje się sprostanie wyzwaniu znalezienia i pozyskania
przez organizację odpowiednio zaangażowanego, lojalnego i odpowiedzialnego
pracownika. Choć na dobrą sprawę można mówić, że istota tego zjawiska nie jest
czymś zupełnie nowym.
W przeszłości to pracodawcy w podobny sposób zachowywali się w stosunku
do swoich partnerów, tj. kandydatów, którzy niejednokrotnie doświadczali tego, że
przygotowywane przez nich dokumenty rekrutacyjne (CV, listy motywacyjne i in.)
wpadały do „czarnej dziury” – nie otrzymywali bowiem nawet powiadomienia o ich
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przyjęciu. Nie otrzymywali informacji dotyczącej wyniku kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego czy ostatecznego jej wyniku, co de facto oznaczało dla nich tyle,
że organizacja nie jest zainteresowana ich zatrudnieniem. Nie mieli też możliwości
utrzymywania bieżącego kontaktu z rekruterem [4. edycja badania Candidate Experience 2018, s. 7]. Tak więc można zauważyć, że sytuacja odwróciła się. Wcześniej –
w warunkach rynku pracodawcy – to on z reguły przestawał się komunikować i pozwalał sobie na zachowanie niekoniecznie fair w stosunku do niespełniającego do
końca jego oczekiwań kandydata. Dzisiaj – w warunkach rynku pracownika i związanej z tym przewagi ofert pracy w stosunku do rzeczywistych (zainteresowanych
pracą) kandydatów/pracowników – zjawisko ghostingu nie powinno bulwersować,
chociaż jest trudne do akceptacji, w tym przez działy HR, dla których wymogi utrzymywania ciągłej komunikacji w ramach realizowania rekrutacji wciąż nie są takie
oczywiste.
Do odwrócenia tej sytuacji w obszarze rekrutacji przyczyniły się także zmiany
związane z upowszechnianiem się nowego podejścia w relacjach interpersonalnych, w tym ograniczania, spłycania kontaktów chociażby z powodu rozszerzenia
się możliwości nawiązywania nowych, alternatywnych relacji, czemu wyraźnie sprzyjają nowe technologie teleinformatyczne. Zjawisko ghostingu ma miejsce w różnych
branżach i zawodach, wcześniej dotyczyło głównie mniej opłacanych miejsc pracy
w budownictwie, produkcji i transporcie. Obecnie objęło to także pracowników administracyjnych w wielu branżach [Davidson 2018, dostęp: 30.12.2018]. Szacuje się, że zjawisko ghostingu w Polsce, tj. sytuacji w których kandydaci odrzucają ofertę po jej wcześniejszej akceptacji, dotyczy 5–20% procesów rekrutacyjnych (w zależności od branży
i rodzaju stanowiska) [www.hays.pl, dostęp: 28.12.2018]. Zjawisko to przenosi się obecnie także na specjalistów i menedżerów, gdzie rynek pracy jest dość hermetyczny,
a liczba pracodawców ograniczona [Błaszczak, dostęp: 25.12.2018]. Zjawisko ghostingu
w rekrutacji przybiera na sile, wynika m.in. z tego, że [Miller, dostęp: 30.12.2018]:
• kandydat ma spory wybór ofert pracy i uczestniczy jednocześnie w kilku rekrutacjach, co ostatecznie może doprowadzić do rezygnacji z pracy w dniu jej rozpoczęcia,
• kandydat przyjął ofertę, pomimo iż nie zrobiła na nim wrażenia, czego konsekwencją była zmiana zdania i rezygnacja z zatrudnienia,
• kandydat uczestniczył w procesie rekrutacji tylko z powodu chęci zapoznania się
z opcją, jaką oferuje rynek, jednak nie miał zamiaru podjąć pracy,
• media społecznościowe stworzyły kulturową zmianę, w której występuje coraz
mniej osobistych relacji, czego skutkiem jest (społecznie akceptowalna) zmiana
sposobu odejścia z pracy lub odrzucenia oferty bez słowa wyjaśnienia,
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•

kandydaci mogą uważać, że zniknięcie jest usprawiedliwione, ponieważ historycznie pracodawcy robili to sami w procesie rekrutacji. Kandydaci nie są więc
skazani na okazywanie wdzięczności pracodawcy za uwzględnienie ich kandydatury w procesie rekrutacji,
• wielu kandydatów jest naturalnie nastawionych negatywnie do konfliktu. Wyjaśnianie, dlaczego nie są zainteresowani lub dlaczego rezygnują z pracy, jest potencjalnie dla nich źródłem konfliktu, stąd ucieczka w ghosting.
Do intensyfikowania się przejawów tego zjawiska w działalności rekrutacyjnej
przyczyniają się czynniki, które świadczą o niedostosowaniu praktyk w tym zakresie do potrzeb czy wręcz o popełnianiu określonych błędów (wg HBRP to błędy
w rekrutacji i selekcji aż w 80% odpowiadają za nieudane rekrutacje) [www.hbrp.pl,
dostęp: 27.12.2018]. Jak wynika z raportu eRecruiter.pl [4. edycja badania Candidate
Experience 2018, ss. 6–7], aż 62% kandydatów wskazuje na zaniedbania ze strony
firmy w relacjach z osobami poszukującymi pracy, 68% kandydatów uważa, że komunikacja jest obszarem, który wymaga największej poprawy, 79% kandydatów ma
wrażenie, że rekruter nie zapoznał się z ich aplikacją. Aż 81% kandydatów wyraziło
swoje oczekiwania w zakresie informowania o powodach odrzucenia oferty, niestety
tylko 18% kandydatów otrzymało taką informację. Zatem, jak pokazują wyniki badań,
wciąż pozostaje ogromna przestrzeń do poprawy, aby wyjść naprzeciw potrzebom/
oczekiwaniom kandydatów/przyszłych pracowników i w ten sposób starać się ograniczyć rozmiary zjawiska, które z punktu widzenia organizacji/firmy nie tylko irytuje,
ale także niemało kosztuje. Jak wyliczyła M. Król [www.hbrp.pl, dostęp: 27.12.2018],
koszt jednej nieudanej rekrutacji to kwota ok. 91 tys. PLN.

Sposoby ograniczania ghostingu
W walce z „nowym” zachowaniem kandydatów, pracodawcy próbują zminimalizować utracony czas/koszty, nie mogąc już liczyć na ustne lub pisemne zobowiązania
do bezwarunkowego zaakceptowania oferty pracy. Część z nich przeprowadza grupowe rozmowy rekrutacyjne na poziomie podstawowym (prezentacja organizacji,
warunków pracy itp.), wiedząc, że znaczna większość osób uczestniczących w takich
spotkaniach i tak odrzuci ofertę lub zrezygnuje z pracy bez słowa wyjaśnienia. Inni
intensywnie pracują w trakcie rozmów rekrutacyjnych, prezentując zalety i korzyści
płynące z pracy, organizują spotkania kandydatów z przyszłymi współpracownikami,
którzy przekonują o zaletach określonego miejsca pracy. Jeszcze inni z kolei zdecydowanie skracają czas przed rozpoczęciem zatrudnienia, oferując zatrudnienie natych182
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miastowe lub tak szybko, jak jest to możliwe (czas przygotowania do zatrudnienia
skracany jest do kilku dni, zamiast kilku tygodni) [Palmer, dostęp: 30.12.2018]. Bardzo
istotnym zadaniem dla zespołu rekrutacyjnego staje się więc „sprzedanie” organizacji
kandydatowi w jak najlepszy sposób. Szacuje się, że 77% kandydatów byłaby skłonna zaakceptować wynagrodzenie o 5% niższe niż ich oczekiwania, o ile pracodawca
zrobiłby na nich wrażenie w trakcie trwania procesu rekrutacji, co potwierdzałoby
zasadność tych działań. Tym bardziej, że dzisiejsi kandydaci są w stanie relatywnie
szybko dokonać oceny, czy ich potencjalny pracodawca jest odpowiedni. Dane potwierdzają, że 22% rotacji personelu występuje w pierwszych 45 dniach zatrudnienia
[Farren 2007, s. 131]. W spektrum działań podejmowanych w celu ograniczenia zjawiska ghostingu mogą mieć miejsce także działania, które koncentrują się na stałym
kontakcie rekrutera z kandydatem (obecnie 95% to kandydaci pasywni2) w procesie
rekrutacji. Te działania ukierunkowane są na pokazanie kultury, klimatu organizacyjnego firmy poprzez „wciągnięcie” kandydata w wydarzenia przedsiębiorstwa, które
się toczą, których może doświadczyć „na własnej” skórze.
Nie mniej ważne jest tu także wyjaśnianie kandydatowi wszelkich jego wątpliwości dotyczących przyszłej pracy i warunków zatrudnienia, przedstawienie roli,
jaką będzie odgrywać w zespole, co zamierza mu zaoferować organizacja w ramach
„onboardingu” [www.biznes-firma.pl, dostęp: 30.12.2018], czego organizacja będzie
oczekiwać, wykorzystując jego wiedzę, jak potencjalnie może wyglądać jego ścieżka
kariery itp. Te działania stanowią dopełnienie tych wcześniejszych i są konieczne dla
zbudowania relacji z organizacją w dłuższej perspektywie czasowej [Gjelsteen, dostęp: 30.12.2018]. Aby zatem przybierające na sile zjawisko nie zagrażało funkcjonowaniu organizacji, aby ci, którzy są niezadowoleni lub stracili zainteresowanie pracą
w danej firmie, nie stawali się „duchami” – konieczne są intensywne działania ze strony firm, działania zorientowane na urzeczywistnianie nierzadko przecież artykułowanej tezy o wiodącej roli człowieka, działania potwierdzające atencję i szacunek dla
pracowników i kandydatów. Patrząc doraźnie, można odczuwać zadowolenie, że
zjawisko ghostingu uwalnia organizacje od kłopotów związanych z pozyskaniem
niezaangażowanych pracowników, ale docelowo może się ono przyczynić do utraty
konkurencyjności, pogorszenia produktywności itp.

2

Kandydat pasywny to kandydat mający pracę, którą lubi i nie szuka aktywnie nowych możliwości.
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Omówienie wyników badań własnych
Na potrzeby założonego celu przeprowadzono własne badanie empiryczne o charakterze eksploracyjnym metodą sondażu diagnostycznego3, wykorzystując technikę ankiety
internetowej. A zatem nie jest to badanie, które aspirowałoby do pogłębionej analizy
tego zjawiska i udzielenia jednoznacznych odpowiedzi co do jego istoty. Raczej miało
ono posłużyć jako punkt wyjścia do zadawania kolejnych pytań badawczych i szukania
odpowiedzi poprzez inicjowanie kolejnych badań (w tym tych naświetlających problem
z innych punktów widzenia niż perspektywa organizacji, np. z perspektywy kandydatów/
pracowników, z perspektywy firm zajmujących się usługami rekrutacyjnymi/ agencji).
Kwestionariusz ankiety zawierał metryczkę do charakterystyki badanych podmiotów oraz kilka pytań dotyczących intensywności tego zjawiska, jego przyczyn, a także
sposobów reagowania na nie.
Zastosowano celowy dobór próby badawczej, zapraszając do badania firmy z całej Polski, które doświadczyły tego zjawiska na przestrzeni kilku ostatnich lat (liczba
badanych podmiotów była zróżnicowana w przypadku poszczególnych pytań).
W liczbie 40 badanych podmiotów (n=40) według kryterium liczby zatrudnionych małe przedsiębiorstwa stanowiły 20%, średnie – 34% i duże – 46%. Oczywiście
z uwagi na niereprezentatywność badanej próby – wynik tych badań nie dają podstaw do generalizowania wniosków. Jeśli chodzi o zasięg działania (przy n=40), 8%
stanowiły firmy o lokalnym zasięgu działania, 20% o zasięgu krajowym, 46% o zasięgu międzynarodowym i 26% o zasięgu globalnym. Przeważająca grupa respondentów związana była z branżą produkcyjną – 30%, IT reprezentowało 22% respondentów, doradztwo personalne reprezentowane było przez 14%, a przedstawicieli
logistyki i motoryzacji było odpowiednio po 11%. Pozostałe branże (SSC, call center,
budownictwo, real estate, reklamowe) reprezentowało po 3%.
W sondażu wzięło udział ok. 6% właścicieli firm, pozostałymi respondentami byli
pracownicy bezpośrednio związani z funkcją personalną, tj. specjaliści ds. personalnych/ rekrutacji, kierownicy/dyrektorzy HR.
Aż 39 spośród badanych przedsiębiorstw potwierdziło obecność zjawiska ghostingu
w swoich firmach w ciągu roku (dla n=39), u 15% zjawisko to wystąpiło co najmniej
raz, 31% podmiotów wskazało na 2–5 przypadków w tym samym okresie, a 54% doświadczyło zjawiska znikania kandydata bez wyjaśnienia przyczyn więcej niż 5 razy
w ciągu ostatniego roku (por. wykres 1). Jeśli chodzi o te ostatnie, najczęściej miały one
miejsca w dużych przedsiębiorstwach z branży logistycznej i produkcyjnej.
3
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Badanie sondażowe przeprowadzono na przełomie 2018/2019 z wykorzystaniem https://researchonline.pl.
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Wykres 1. Występowanie zjawiska ghostingu

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Identyfikując objawy ghostingu dla n=39 (por. wykres 2) zauważono, że najczęstszym odczuwanym zjawiskiem w procesie doboru/zatrudnienia pracownika jest:
• fakt nieprzybycia kandydata na spotkanie rekrutacyjne pomimo potwierdzenia
terminu (50%); dotyczyło to głównie stanowisk produkcyjnych i specjalistycznych
w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej,
• stawanie się „duchem” po przedstawieniu oferty kandydatowi (25%); dotyczyło
to głównie stanowisk specjalistycznych w dużych przedsiębiorstwach z branży IT,
• nie podejmowanie pracy przez kandydata w pierwszym dniu zatrudnienia (20%);
dotyczyło to głównie stanowisk produkcyjnych i specjalistycznych w dużych
przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej.
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Wykres 2. Objawy ghostingu

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Biorąc pod uwagę rodzaj stanowiska, na którym występowało zjawisko ghostingu, można zauważyć, iż dotyczyło ono bardziej pracowników aplikujących na stanowiska produkcyjne i specjalistyczne (45% i 30%), mniej na stanowiska administracyjne (15%) oraz kierownicze (10%). Podejmując próbę rozpoznania przyczyn zjawiska
ghostingu, potencjalnie związane z nim uwarunkowania podzielono na trzy grupy, tj.
związane z otoczeniem organizacji, organizacją oraz kandydatem. Kolejne tabele 1–3
pokazują przyczyny tego zjawiska.
Tabela 1. Przyczyny zjawiska ghostingu z perspektywy otoczenia organizacji
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Lp

Przyczyna zjawiska

Udział %

1

Rynek pracy oferuje nieskończenie wiele możliwości zawodowych

48

2

„Prześciganie się” organizacji w pomysłach przyciągania kandydatów

26
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3

„Działania odwetowe” – przez lata pracodawcy nie czuli potrzeby informowania kandydata o przebiegu rekrutacji, tym samym kandydaci nie czują
potrzeby informowania pracodawcy o odwołaniu spotkania

10

4

Inne (np. opinie o firmie krążące na portalach opiniotwórczych, niedojrzałość młodego pokolenia, brak doświadczeń z trudniejszym rynkiem pracy, większa anonimowość w relacjach opierających się na rzeczywistości
wirtualnej)

16

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Tabela 2. Przyczyny zjawiska ghostingu z perspektywy organizacji
Lp

Przyczyna zjawiska

Udział %

1

Mało atrakcyjna oferta pracy (niedostosowana do aktualnych warunków
na rynku pracy)

29

2

Zbyt długi (przedłużający) się proces rekrutacji

19

3

Zbyt długie pozostawanie bez odpowiedzi ze strony rekrutera

14

4

Brak możliwości negocjacji warunków zatrudnienia

10

5

Brak informacji zwrotnej po każdym etapie procesu rekrutacji

8

6

Niesprecyzowane warunki zatrudnienia

6

7

Inne (np. nieumiejętność nawiązywania przez menedżera HR więzi z
kandydatem w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, zmiany warunków zatrudnienia w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego – oferowanie niższego
stanowiska)

14

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Tabela 3. Przyczyny zjawiska ghostingu z perspektywy kandydata
Lp

Przyczyna zjawiska

Udział %

1

Zanika poczucie odpowiedzialności wobec pracodawcy

25

2

„Sprawdzenie się” podczas procesu rekrutacji bez chęci podjęcia pracy u
pracodawcy

19

3

Brak kultury osobistej i empatii

19

4

Zaprzestanie odczuwania wyrzutów sumienia w relacjach z pracodawcą

17

5

Strach przed zmianą

11
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6

Zdarzenia losowe

6

7

Inne (np. brak odwagi cywilnej i świadomości skutków takiego zachowania dla organizacji – koszty, stracony czas, niskie przywiązywanie się nowego pokolenia do sztucznych „systemów wartości

3

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Przeprowadzone badania (odnoszące się do badanych podmiotów) zdają się potwierdzać, że:
• zjawisko ghostingu rozprzestrzenia się, dotykając firm różnej wielkości, o różnym
zasięgu działania, reprezentujących różne branże. Z intensywnością od 2 do 5
przypadków wystąpiło w ponad 31% badanych firm, a powyżej 5 przypadków
w 54% badanych podmiotów,
• ghosting obejmuje głównie stanowiska wykonawcze/produkcyjne i specjalistyczne, w mniejszym stopniu dotyczy stanowisk administracyjnych i kierowniczych,
• rozpatrując przyczyny tego zjawiska mamy tu do czynienia z konfiguracją różnorodnych czynników, zarówno tych związanych z otoczeniem, oddziałujących
systemowo, jak i tych, które wprost zależą od organizacji, od obowiązujących
w niej kluczowych wartości i podejść, jak i od zdolności, tempa zmian w procesie
dostosowywania się do nowych warunków działania. Istotne są tu także czynniki
behawioralne związane z postawami i zachowaniem kandydatów/pracowników,
którzy nie muszą już okazywać wdzięczności pracodawcom za oferowanie pracy.
W tej grupie istotne jest oddziaływanie takich czynników, jak: obawy przed zmianą, poczucie odpowiedzialności.
Interesującym spostrzeżeniem jest tutaj fakt, że dokonując oceny, respondenci
(przy n=38) skłonni są w 67% traktować to zjawisko w kategoriach sukcesu (pozwala
ono bowiem uniknąć problemów z kandydatem w przyszłości). Natomiast 33% badanych uznało ghosting za porażkę, biorąc tu głównie pod uwagę poświęcony czas
i poniesione koszty. Trudno się też spodziewać, że dychotomia w ocenie tego zjawiska zostanie przezwyciężona, raczej należałoby się skupić na ograniczaniu szeroko
rozumianych „kosztów” tej porażki bądź sukcesu.

Podsumowanie
W świetle przeprowadzonych badań (tu – z perspektywy organizacji) nieuniknionym
wydaje się pytanie dotyczące skali tego zjawiska w przyszłości, czy należy się spodziewać, że będzie się ono rozszerzać, że stanie się czymś nieuchronnym, z czym trzeba
188
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będzie „nauczyć się żyć”, jako stałym elementem gry rynkowej? Jeśli tak, to z pewnością już dzisiaj konieczne stają się działania, które w przyszłości pozwalałyby na ograniczanie negatywnych skutków ghostingu i związanego z nim braku odpowiedniej
liczby zaangażowanych (odpowiadających w pełni potrzebom firmy) pracowników
jako gwaranta konkurencyjnej pozycji na rynku i osiągania efektywności w działaniu.
Postawione tu pytania wskazują na potrzebę kontynuowania / rozszerzenia badań.
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Cechy pracowniczych zespołów
wielopokoleniowych. Próba identyfikacji
Features of Multigeneration Teams of Employees.
An Attempt to Identify

Abstract: The conditions in which modern teams of employees arise and function undergo
dynamic changes. For team managers, this means meeting many challenges on this ground.
One of them is the presence of many generations of employees in organizations. The aim of
the article is to try to identify the features of multigenerational teams from the perspective
of the differences between them. The article was based on the studies of domestic and foreign literature.
Key words: generations, multigenerational organization, management of multigeneration
teams, age management.

Wstęp
Kolejne pokolenia cechuje nie tylko zmiana zachowań czy obyczajów, wzrost wymagań, jeśli chodzi o wynagrodzenie za pracę, ale także różny, dokonywany z innej
perspektywy, sposób postrzegania pewnych spraw, co rodzi odmienne oczekiwania.
W artykule, po analizie charakterystyk pokoleń, dokonano wyodrębnienia 18 cech

Grażyna Gruszczyńska-Malec, Łucja Waligóra

różnicujących pokolenia. W literaturze przedmiotu nie ma wyraźnego wskazania,
jakimi zmiennymi różnią się między sobą pracownicy pochodzący z różnych pokoleń.
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie tych cech, które w jednoznaczny sposób
określają różnice między pokoleniami.
Zespoły są nierozerwalnym elementem społecznej architektury współczesnych organizacji, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności czy ich wielkość. Nieustannie
wzrasta znaczenie pracy zespołowej, jako jednego ze skutecznych narzędzi przywództwa, innowacji oraz zmian. Jak podkreśla P. Lencioni, ta forma organizacji pracy jest
istotnym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, tym, co towarzyszy organizacjom
odnoszącym sukces [Lencioni 2016, ss. 57–72]. Radykalne zmiany zachodzące w wewnętrznych oraz zewnętrznych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw powodują,
że zarządzający zespołami powinni radzić sobie z rodzącymi się na tym gruncie wyzwaniami. Zdaniem autorek, jednym z nich jest nasilające się zjawisko wielopokoleniowości
wśród pracowników – potencjalnych członków zespołów. Na współczesnym rynku pracy funkcjonują jednocześnie przedstawiciele 4 pokoleń: Baby Boomers, X, Y oraz Z. Różnią się oni między sobą: wartościami, potrzebami, motywacjami, stylem życia, podejściem do pracy, sposobem komunikacji itd. Każde z nich wnosi do organizacji unikalny
zestaw wiedzy, umiejętności, talentów [Liwiński, Sztanderska 2010, s. 3]. Autorki opracowania sądzą, że obecność w organizacjach przedstawicieli różnych pokoleń może stać
się istotnym źródłem sukcesu pracy zespołowej pod warunkiem, że będzie ona postrzegana w kategoriach szansy, a nie zagrożenia, zarówno przez zarządzających różnymi
typami zespołów, jak i ich członków. Bardzo ważne jest tutaj zrozumienie i poszanowanie różnic pokoleniowych występujących między pracownikami oraz odpowiednie
wykorzystanie w ramach pracy zespołowej potencjału każdej zatrudnionej osoby, bez
względu na wiek, doświadczenie zawodowe czy staż pracy [Kirton, Greene 2009, s. 75].
Artykuł powstał na podstawie analizy literatury krajowej i zagranicznej.

Charakterystyka pokoleń
W literaturze przedmiotu pojęcie „pokolenie” definiuje się jako zbiorowość wszystkich
jednostek należących do danego kręgu kulturowego, osób w równym wieku, które na
podstawie wspólnej sytuacji historyczno-społecznej wykazują podobieństwo postaw,
motywacji, nastawień i systemów wartości [Yang, Guy 2006, ss. 267–284]. Teoria pokoleń pozwala scharakteryzować przedstawicieli generacji identyfikowanych na podstawie roku urodzenia. Na współczesnym rynku pracy funkcjonują jednocześnie przedstawiciele 4 różniących się między sobą pokoleń: Baby Boomers, X, Y oraz Z.
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Baby Boomers to pokolenie powojennego wyżu demograficznego. Zdaniem jego
przedstawicieli, najlepszą drogą do sukcesu zawodowego jest ciężka praca, mozolne
wspinanie się po szczeblach kariery. Ich dewiza brzmi: „Żyję, aby pracować”, a głównymi wartościami są: przestrzeganie zasad, szacunek dla autorytetu, solidarność oraz
hierarchiczna lojalność [Smola, Sutton 2002, ss. 363–382].
Osoby urodzone po 1965 r. określane są mianem „generacji X”. Są przekonane, że
droga do sukcesu zawodowego wymaga dobrego wykształcenia oraz odpowiednich
kompetencji. Wartościami są dla nich samodzielność i samowystarczalność. Wykazują się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem w realizowane zadania. Ważna jest
dla nich równowaga między pracą a życiem osobistym. W większości przedsiębiorstw
przedstawiciele pokolenia Baby Boomers oraz generacji X zajmują obecnie stanowiska
kierownicze, podejmują strategiczne decyzje o kierunkach rozwoju firm, zarządzają
pracownikami należącymi do młodszych pokoleń: Y oraz Z [Sayers 2007, ss. 474–487].
Osoby urodzone w latach 80. i 90. XX w. to przedstawiciele pokolenia Y, tzw. Millenium. Są bardzo dobrze wykształceni, silnie ukierunkowani na sukces. Angażują się
w zbiorowe działania, cenią sobie partnerskie relacje, partycypację decyzyjną, rozwój
umiejętności i wyzwania. Uważają, że praca jest ważna, natomiast nie najważniejsza,
umieją odgraniczyć pracę od życia prywatnego (ang. work-life balance). Oczekują pracy
zadaniowej i dużej swobody w realizacji obowiązków [Kupperschmidt 2000, ss. 65–76].
Z kolei, najmłodsze pokolenie Z to osoby urodzone po 1995 r. Jego najstarsi
przedstawiciele zaczynają obecnie wchodzić na rynek pracy. Trudno wyrokować, jakimi będą pracownikami, warto jednak wskazać na ich najważniejsze cechy. Nie znają
świata bez komputerów, telefonów komórkowych i Internetu. Wykazują się biegłą
znajomością cyfrowych technologii. Dorastają w świecie bez wyraźnej granicy między sferą prywatną a zawodową. Są silnie ukierunkowani na wyzwania i osiągnięcia
oraz kreatywni i wielozadaniowi. Oczekują dużej elastyczności, szybkiej gratyfikacji
i natychmiastowej informacji zwrotnej. Przedstawiciele tego pokolenia deklarują, że
będą odchodzić z organizacji, które nie zapewniają im ciekawej, pełnej wyzwań pracy oraz realnych możliwości rozwoju. Za słabą stronę tego pokolenia uznaje się tzw.
kompetencje miękkie (np. komunikację werbalną), dostosowanie się do kultury organizacyjnej i zaakceptowanie hierarchii [Gursoy, Maier, Chi 2008, ss. 331–341].
Sytuacja na rynku pracy powoduje, że współczesne organizacje stają się przestrzenią, w ramach której mogą koegzystować ze sobą pracownicy z różnych generacji, a różnica wieku pomiędzy najstarszymi i najmłodszymi może sięgać nawet kilkudziesięciu lat. Na tym gruncie rodzi się wiele wyzwań dla osób kierujących ludźmi
oraz działów HR. Dotyczą one nie tylko poszukiwania odpowiedzi na pytania o to,
w jaki sposób i za pomocą jakich metod i technik zarządzać kolejnymi, wchodzący193
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mi na rynek pracy, pokoleniami młodych ludzi, diametralnie różniących się od swoich starszych – zatrudnionych już w organizacjach – kolegów. Równie istotne jest
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak zarządzać zespołami pracowników
o zróżnicowanej strukturze wiekowej i jak zintegrować w ramach zespołu występujące
w organizacji generacje w sposób synergiczny, a nie konfliktogenny. Z tych powodów
coraz więcej menedżerów zgłasza zainteresowanie zarządzaniem wiekiem [Dries, Pepermans, De Kerpel 2008, ss. 907–928]. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wyodrębniono takie aspekty dywersyfikujące pokolenia, jak: znaczenie poczucia
bezpieczeństwa, sposób uczenia się i zdobywania wiedzy, znaczenie lojalności pracownika, postrzeganie umiejętności miękkich, podejście do nowych technologii, postrzeganie przywództwa, podejście do wartości i potrzeb, stosunek do pracy i współpracowników, postrzeganie motywacji do pracy, podejście do czasu wolnego.

Cechy charakterystyczne różniące pokolenia
Znaczenie poczucia bezpieczeństwa
Dzieciństwo pokolenia Baby Boomers przypadało na spokojne lata powojenne, pełne optymizmu oraz poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Dziś są to osoby mające
stabilne życie i ugruntowaną sytuację zawodową [Fineman, Gabriel, Sims 2012, ss.
35–37]. Członkowie pokolenia X to dzieci starszych pokoleń dorastające w okresie finansowej, rodzinnej i społecznej niepewności. Towarzyszyły temu takie zjawiska, jak:
stagnacja na rynku pracy, redukcja przedsiębiorstw i ograniczona mobilność płac.
Członkowie tego pokolenia to pierwsze osoby, które – według przewidywań – będą
zarabiać mniej niż ich rodzice. Dorastali w domach, w których oboje rodziców pracowało, lub wychowywali się w niepełnych rodzinach z powodu wysokiego wskaźnika
rozwodów. Dlatego stali się dziećmi zmuszonymi do samodzielnego radzenia sobie
[Kirton, Greene 2005, ss. 56–59]. Dla członków pokolenia Y ważne jest natomiast zapewnienie sobie odpowiedniego komfortu życia i możliwość realizowania swoich
pasji. Ciągły rozwój jest dla nich ważniejszy niż stabilność pracy, dlatego nie boją się
zmian, jeśli czują, że na danym stanowisku nie mogą spełniać się w maksymalny sposób [Liwiński, Sztanderska 2010, ss. 54–60]. Przedstawiciele pokolenia Z, natomiast,
nie dążą do zmiany pracy natychmiast po tym, jak im się coś nie spodoba. Planują
pozostać w jednej firmie przez dłuższy czas, aby z każdego miejsca pracy uzyskać jak
najwięcej korzyści [Liwiński, Sztanderska 2010, ss. 54–60].
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Sposób uczenia się i zdobywania wiedzy
Przedstawiciele pokolenia Baby Boomers są przyzwyczajeni do negatywnej selekcji
oraz likwidowania wyjątkowości i przebojowości w imię bezpiecznej przeciętności,
a także do skromności. Wiedzą, jak radzić sobie ze stresem, agresją i frustracją, ponieważ
byli wychowani przez konserwatywnych rodziców [Crampton, Hodge 2006, ss. 19–22].
Dla pokolenia X podstawowym źródłem informacji była telewizja, rozwinięte technologie komputerowe bowiem dopiero zaczynano wprowadzać. Członkowie tej generacji
cenią ciągłe uczenie się i rozwój umiejętności. Nie lubiąc realizować kilku projektów na
raz, skupiają się tylko na jednym zadaniu, do drugiego przechodzą, gdy pierwsze zostanie zakończone pomyślnie. To sprawia, że są uważani za mało wydajnych pracowników
i często daje się im mniej poważne zadania [Tulgan 2009, s. 89]. Osoby z pokolenia Y są
chłodnymi analitykami, dla których liczą się suche fakty i to na nich opierają swój tok
rozumowania i sposób rozwiązania problemu. Jeśli muszą przeprowadzić wywiad, najpierw zbiorą dane i nawiążą kontakty, korzystając z Internetu. Potrafią idealnie zarządzać
swoim cennym czasem, skupiając się na najistotniejszych faktach. Prawdopodobnie
wynika to z różnego modelu edukacji. Przedstawiciele tego pokolenia to osoby, które
uczone były, jak dobrze wypełniać testy, ucząc się skrótowego i przyczynowo-skutkowego myślenia [Chomątowska, Żarczyńska-Dobiesz 2013, ss. 23–25]. Przedstawiciele
pokolenia Z są przyzwyczajeni do szukania w Internecie tych informacji, które nie są im
znane. Mają prawie nieograniczony dostęp do narzędzi nowych technologii, z czego
ciągle korzystają [Chomątowska, Żarczyńska-Dobiesz 2013, ss. 23–25].
Znaczenie lojalności pracownika
Główne wartości dla pokolenia Baby Boomers to szacunek dla autorytetów i lojalność
wobec pracodawcy lub wobec swojej firmy [Fineman, Gabriel, Sims 2012, ss. 35–37].
Członkowie pokolenia X nie są zbyt lojalni wobec pracodawców, chociaż mają silne
poczucie lojalności wobec swojej rodziny i przyjaciół. Wszelkie formy autorytarnego zachowania się ze strony przełożonych są traktowane przez nich jako przejaw
odbierania wolności [Fineman, Gabriel, Sims 2012, ss. 35–37]. Szacuje się, że osoby
z pokolenia Y chcą u jednego pracodawcy być zatrudnieni przez ok. 2 lata, a później
potrzebują nowych wyzwań i zmiany środowiska [Thomas, Ely 2006, ss. 124–141]. Jak
to już było podkreślone, w przeciwieństwie do pokolenia Y, pokolenie Z nie dąży do
zmiany pracy natychmiast po tym, jak im się coś nie spodoba. Jego przedstawiciele planują pozostać w jednej firmie przez dłuższy czas, chcąc zdobyć nową wiedzę
i umiejętności [Thomas, Ely 2006, ss. 124–141].
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Postrzeganie umiejętności miękkich
Pokolenia Baby Boomers jest bardziej zorientowane na procesy niż na wyniki, chociaż również koncentruje się na celu pracy. W najmniejszym stopniu rozwinięte są
u reprezentantów tej generacji umiejętności miękkie, komunikacyjne i interpersonalne [Liwiński, Sztanderska 2010, ss. 54–60]. Pokolenie X ma silne rozwinięte umiejętności techniczne, koncentruje się na wynikach. Osoby z tej generacji zwracają także
uwagę na umiejętności miękkie i komunikację [Chomątowska, Żarczyńska-Dobiesz
2013, ss. 23–25]. Pokolenie Y chętnie podejmuje aktywność w grupach i zespołach.
Globalizacja i integracja dała członkom tego pokolenia nieograniczone możliwości
podróżowania i poznawania świata oraz szybkiego nawiązywania nowych kontaktów. Podobnie jak osoby z pokolenia X, są oni również przedsiębiorczy, a także mniej
skoncentrowani na procesach [Liwiński, Sztanderska 2010, ss. 54–60]. Największą
umiejętnością pokolenia Z jest to, że świetnie radzi sobie z nową technologią. Bez
żadnych ograniczeń osoby z najmłodszego pokolenia korzystają z narzędzi nowych
technologii w procesach komunikacji i w pracy. Mają wysoko rozwinięte zdolności
komunikacyjne, nie mają dla nich znaczenia żadne bariery (odległość, język). W tym
pokoleniu przeważają umiejętności miękkie nad umiejętnościami twardymi [Chomątowska, Żarczyńska-Dobiesz 2013, ss. 23–25].
Podejście do nowych technologii
Dla pokolenia Baby Boomers technologie nie istnieją. Jakiekolwiek elementy nowych
technologii lub unowocześnienia procesów pracy zawsze były negatywnie odbierane przez jego przedstawicieli. W ich opinii należy wszystko wykonywać zgodnie
z przyjętymi schematami [Mizuko 2008, ss. 75–79]. Warto powtórzyć, że dla członków
pokolenia X podstawowym źródłem informacji była telewizja, gdyż rozwinięte technologie komputerowe zaczynano dopiero wprowadzać. Generację X często określa
się mianem „cyfrowych imigrantów” (ang. digital immigrants). Korzystają z Internetu
wówczas, gdy wyczerpali inne źródła informacji. Członkowie tego pokolenia, choć
znają tajniki elektronicznego świata, nie są skłonni zaufać ich zasobom. Bazują bardziej na kontaktach bezpośrednich i informacjach zapisanych na nośnikach tradycyjnych [Miś 2011, s. 32]. Pokolenie Y zostało ukształtowane przez wydarzenia i zjawiska,
takie jak: transformacja ustrojowa, globalizacja, integracja, komputeryzacja i rozwój
nowych technologii. Lata 80. i 90. XX w. upłynęły pod znakiem wielkich przemian
technologicznych, przełomu w komputeryzacji, powstania ogólnodostępnego Internetu i wprowadzania licznych wynalazków. Osoby z tego pokolenia szybko nauczy196
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ły się, jak korzystać z nowoczesnych urządzeń, a Internet stał się dla nich najważniejszym medium, dlatego też często pokolenie to określa się mianem „cyfrowego
tubylca” (ang. digital native) [Kirton, Greene 2005, ss. 56–59]. Przedstawiciele pokolenia Z są bardzo ściśle związani ze światem technologii cyfrowych. Ich największa
umiejętność wynika z tego, że urodzili się w latach informatycznego rozwoju i dzięki
temu doskonale orientują się w różnego typu narzędziach technicznych [Zagórowska 2012, ss. 56–59].
Postrzeganie przywództwa
Przedstawiciele pokolenia Baby Boomers są przekonani, że mieli duży wpływ na rozwój współczesnego świata. Przypisują sobie zasługi, takie jak doprowadzenie do
równouprawnienia płci czy powszechność dostępu do produktów masowych, informacji i rozrywki. Protest przeciwko władzy charakteryzował lata formacyjne osób
zajmujących kierownicze stanowiska w wielu organizacjach. Z tego pokolenia wywodzi się większość obecnych liderów korporacji. Sprawują władzę, kontrolę, podejmują decyzje i to głównie oni kształtują kulturę organizacji [Crampton, Hodge 2006,
ss. 19–22]. Przedstawiciele pokolenia X są bardziej niezależni, autonomiczni i samodzielni niż poprzednie pokolenia. Przywódcę z tego pokolenia najbardziej interesują
przyszłe zarobki, wyższy poziom odpowiedzialności oraz nowe wyzwania [Joyner 2000,
s. 85]. Pokolenie Y zostało scharakteryzowane jako wymagająca i najbardziej pewna
generacja. Uważają, że jeżeli decyzje podejmuje się grupowo, to wszyscy powinni
być równi i mieć taką samą władzę [Zydel 2010, s. 65]. Przedstawiciele pokolenia Z
nie chcą być urzędnikami, chcą stać się prywatnymi przedsiębiorcami. To jest to pokolenie, które chce utworzyć własną firmę, zarządzać własnym biznesem, pomimo że
jego przedstawiciele nie zawsze potrafią podejmować samodzielnie decyzje. Znacząca część pokolenia Z uważa, że uczciwość jest jedną z najważniejszych cech przywódczych [Zydel 2010, s. 65].
Podejście do wartości i potrzeb
Głównymi wartościami dla pokolenia Baby Boomers są: szacunek dla autorytetów,
solidarność, lojalność, przestrzeganie zasad, optymizm i liberalizm. Osoby z tej generacji mają silnie zbudowaną pozycję, autorytet i wierzą we władzę [Thomas, Ely 2006,
ss. 124–141]. Wśród cech przypisywanych osobom z generacji X najczęściej pojawiają się: aspiracja, aby osiągnąć równowagę między pracą a życiem prywatnym,
niezależność, autonomiczność i samodzielność, ciągłe doskonalenie się, naturalne
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kwestionowanie autorytetów, pewność siebie, świadomość swoich mocnych stron,
posiadanie bardzo dobrego wykształcenia i znajomości języków obcych oraz posiadanie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami [Cennamo, Gardner
2008, ss. 891–906]. Pokolenie Y charakteryzuje się przede wszystkim szybkością działania i wielozadaniowością. Przedstawiciele tej generacji są pewni siebie i optymistycznie podchodzą do życia. N. Howe i W. Strauss wskazują, że osoby z generacji Y
charakteryzuje 7 kluczowych cech, a mianowicie są oni: wyjątkowi, chronieni, pewni siebie, zorientowani na grupę, konwencjonalni, ambitni, żyją pod presją [Howe,
Strauss 2003, za: Dries, Pepermans, De Kerpel 2008, ss. 907–928]. Reprezentant pokolenia Z jest zaś: niezależny, uparty, pragmatyczny i zawsze znajduje się w ruchu
[Csikszentmihalyi 2012, ss. 56–59].
Stosunek do pracy i współpracowników
Osoby z pokolenia Baby Boomers zostały scharakteryzowane jako osoby, które uważają, że ciężka praca i poświęcenie są ceną za sukces. To pokolenie rozpoczęło trend
pracoholizmu. Wierzyli w płacenie składek i karierę „krok po kroku”. Przedstawicieli
pokolenia Baby Boomers utożsamia się z etosem pracy – najważniejsze dla nich jest
zaangażowanie w wykonywane obowiązki [Chester 2007, s. 75]. Pokolenie X cechuje
się większą otwartością wobec innych, tolerancją, chęcią działania oraz szerszym myśleniem globalnym. Dzięki temu te osoby są bardzo dobrze przygotowane do życia
i działania w globalnej wiosce i w wielokulturowym środowisku. To pracoholicy, dla
których zostanie po godzinach w pracy nie jest problemem. Poświęcają dla pracy
swój czas wolny i życie prywatne [Miś 2011, s. 32]. Członkowie pokolenia Y są gotowi poświęcić swojej pracy ok. 8 godzin dziennie, ale cenią swój wolny czas i strzegą
go. Cieszy ich osiąganie szybkich sukcesów oraz próbowanie różnych możliwości,
które oferuje obecny rynek pracy. Ponadto, szukają elastyczności. Są niezależni, pragną bardziej zrównoważonego życia. Ciężka praca przestała być wartością, a pomysł
i jego błyskawiczna realizacja w postaci dobrego własnego przedsiębiorstwa stała
się opcją możliwą do zrealizowania, zamiast rutynowej pracy biurowej. Szczególnie,
że praca to dla nich dodatek do życia, w którym bardziej liczy się dobra zabawa niż
ciągła gonitwa za bliżej nieokreślonymi pragnieniami [Chomątowska, Żarczyńska
-Dobiesz 2013, ss. 23–25]. Pokolenie Z może pracować więcej i ciężej niż poprzednie
generacje. Osoby z tego pokolenia nie są zainteresowane ustawowym czasem pracy.
Mogą pracować zdalnie w domu w elastycznych godzinach pracy [Chomątowska,
Żarczyńska-Dobiesz 2013, ss. 23–25].
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Postrzeganie motywacji do pracy
Przedstawiciele z pokolenia Baby Boomers chcą, aby ich osiągnięcia zostały uznane.
Ważne jest dla nich samospełnienie się, wspinanie się na coraz wyższe szczeble kariery oraz otrzymywanie godziwego wynagrodzenia za swoje zaangażowanie. Główną
motywacją do pracy jest strach przed jej utraceniem oraz zarobki. Pokolenie Baby
Boomers często poświęcało się pracy bez reszty, akceptując negatywne tego skutki dla życia prywatnego. Osoby te boją się utraty pracy [Gursoy, Maier, Chi 2008,
ss. 331–341]. Pieniądze nie zawsze motywują członków pokolenia X, ale brak pieniędzy może doprowadzić do utraty motywacji. Motywuje ich także chęć awansu
i osiągnięcia zawodowo tego, co im się należy [Kupperschmidt 2000, ss. 650–760].
Członków pokolenia Y cieszy osiąganie szybkich sukcesów oraz próbowanie różnych
możliwości, które oferuje obecny rynek pracy [Sayers, 2007, ss. 474–487]. Spośród pokolenia Z, ok. 76% młodych ludzi chce zamienić swoje hobby w podstawowe źródło
dochodu. Oni również nie wykluczają możliwości, że mogą stać się sławni za pomocą
sieci społecznościowych i takie działania traktować jak pracę zawodową. Motywuje
ich stawianie czoła zadaniom, dynamiczne środowisko pracy oraz nowe wyzwania
[Zagórowska 2012, ss. 56–59].
Podejście do czasu wolnego
Członkowie generacji Baby Boomers cenią zdrowie i dobre samopoczucie, a także rozwój osobisty i osobiste zadowolenie oraz szukają bezpieczeństwa pracy [Crampton,
Hodge 2006, ss. 19–22]. Wśród cech przypisywanych osobom z pokolenia X najczęściej pojawia się chęć stworzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Preferują elastyczne podejście do pracy. Jest to wynik prowadzonych przez lata
poszukiwań różnych metod, które pozwoliłyby na stworzenie bardziej pozytywnego,
produktywnego i skoncentrowanego na ludziach środowiska pracy. Jego ramy tworzą m.in.: coaching skoncentrowany na mocnych stronach, psychologia pozytywna
i wirtualne przestrzenie pracy [Miś 2011, s. 32]. Przedstawiciele pokolenia Y szukają
elastyczności, są niezależni, pragną bardziej zrównoważonego życia. Jednak oprócz
godziwego wynagrodzenia i rozwoju osobistego, to właśnie tym, co poza pracą, da
im szczęście jest realizowanie swojego nietypowego hobby m.in. daleka podróż,
na którą będą sobie mogli pozwolić, dzięki zarobionym pieniądzom czy po prostu
zapewnienie komfortu życia dla siebie i swojej rodziny [Cennamo, Gardner 2008,
ss. 891–906]. Pokolenie Z chce móc zarabiać w wyniku realizacji swojego hobby. Jeśli
nie ma takiego zawodu, to czasami ci młodzi ludzie tworzą nowe zawody, jak np.:
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doradca kryptowalutowy, specjalista od drukarek 3D, doradcy ds. crowdfundingu czy
Content Designer [Chomątowska, Żarczyńska-Dobiesz 2013, ss. 23–25]. Poniżej przedstawiono zestawienie cech różniących omówione pokolenia (zob. tabela 1).
Tabela 1. Zestawienie cech różniących pokolenia
Lp.
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Cechy

Baby Boomers

Pokolenie X

Pokolenie Y

Pokolenie Z

1

2

3

4

5

6

1.

Znaczenie poczucia bezpieczeństwa

Oszczędności i
stała praca

Stabilność
pracy

Pieniądze i
relacje

Samorealizacja

2.

Sposób uczenia
się i zdobywania
wiedzy

Zgodnie z przyjętymi schematami

Struktura
i model, który
umożliwi
niezależność
poglądów

Doświadczenie i
dobra zabawa

Samodoskonalenie się i
samorozwój

3.

Znaczenie lojalności pracownika

Lojalność wobec swojego
pracodawcy lub
wobec swojej
firmy

Lojalność
wobec siebie

Lojalność wobec
wizji i projektu

Lojalność
wobec swoich zasad

Na nich buduje
się swoją przyszłość, umiejętności miękkie
są traktowane
na równi z
umiejętnościami
twardymi

Wysoko
rozwinięte
umiejętności
miękkie, niekiedy lepiej
rozwinięte
niż umiejętności twarde

Świat nowych
technologii
przenika się ze
światem realnym

Świat realny
przenika
świat technologii

4.

Postrzeganie
umiejętności
miękkich

Zasada: albo
się je posiada,
albo nie

Traktowane
jako dodatkowy element
wykształcenia;
warto je zdobyć i ciągle
rozwijać

5.

Podejście do nowych technologii

Zasada: niestety
istnieją

Doskonałe
narzędzie, z
którego należy
korzystać

6.

Postrzeganie
przywództwa

Wynika ze statutu i jest dyrektywne

Osiągane za
pomocą wiedzy i faktycznych umiejętności

Team leader –
wszyscy są równi

Samodzielne
przywództwo
bez odpowiedzialności
za podjęte
decyzje

7.

Podejście do wartości i potrzeb

Porządek, jakość,
doświadczenie

Wolność,
indywidualizm,
równowaga

Tolerancja,
przedsiębiorczość, materializm

Aktywność
i niezależność
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8.

9.

10.

Stosunek do pracy
i współpracowników

Postrzeganie motywacji do pracy

Podejście do
czasu wolnego

Etos pracy

Pracują,
żeby żyć

Praca odgrywa
ważną rolę

Dynamiczne
środowisko
pracy

Utrata pracy jako
motywacja do
działania

Chęć podwyższenia
wynagrodzenia
nawet kosztem
czasu wolnego

To, co poza pracą
daje szczęście;
praca w wymiarze 8 godzin
dziennie; elastyczność pracy

Wyzwania i
różnorodne
zadania;
hobby, które
jest pracą

Żyją, żeby pracować; brak czasu
wolnego

Czas wolny
można poświęcić dla pracy

Work-life balance

Swoboda;
praca zdalna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Joyner 2000, s. 75, Crampton, Hodge 2006,
ss. 19–22, Tulgan 2009, s. 89, Zydel 2010, s. 65, Friedrich, Peterson 2010, ss. 123–125, Mizuko
2008, ss. 75–79, Chester 2007, s. 75, Miś 2011, s. 32, Zagórowska 2012, ss. 56–59, Liwiński,
Sztanderska 2010, ss. 54–60, Chomątowska, Żarczyńska-Dobiesz 2013, ss. 23–25].

Wnioski z analizy cech charakteryzujących
poszczególne pokolenia
W trakcie badań przeprowadzonych przez TNS Polska w 2013 r. wśród 1000 mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat, zapytano Polaków o różnice międzypokoleniowe m.in. o to, czy ludzie z różnych pokoleń różnią się od siebie [http://www.
tnsglobal.pl/archiwumraportow/, dostęp: 15.09.2018]. Sondaż pokazał, że według
zdecydowanej większości Polaków (61–71%) ludzie różnych pokoleń bardzo się od
siebie różnią pod względem celów życiowych, sposobu zachowania, zrozumienia dla
ludzi z innych pokoleń, sposobu spędzania czasu wolnego i stosunku do obowiązków. Zdaniem 25–32% badanych ludzie różnych pokoleń różnią się od siebie mało,
a w opinii 2–5% wcale się nie różnią. Spośród badanych największy odsetek stanowią osoby, które sądzą, że ludzie różnych pokoleń bardzo różnią się między sobą
pod względem sposobu spędzania czasu wolnego (71%) oraz sposobu zachowania
(69%). Różnica w stosunku do pozostałych aspektów jest jednak nieznaczna i wynosi
6–10 punktów procentowych. Świadomość różnic międzypokoleniowych jest więc
w Polsce dosyć powszechna, ale jej społeczne zróżnicowanie – bardzo słabe. Wiek
w bardzo małym stopniu wpływa na postrzeganie różnic między pokoleniami – różnice w ocenach między grupami wieku badanych są małe. Można tylko odnotować,
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że starsi badani nieco częściej niż młodsi oceniają niektóre z tych różnic jako bardzo
duże, ale różnice te nie mają charakteru systematycznego [http://www.tnsglobal.pl/
archiwumraportow/, dostęp: 15.09.2018].
W badaniu przeprowadzonym przez INSEAD Emerging Markets Institute, Universum oraz HEAD Foundation wśród 18 tys. pracowników i studentów z 19 krajów
należących do 3 pokoleń, wskazano na istotne różnice aspiracji i wartości [https://
www.hbrp.pl/b/badanie-przeprowadzone-w-19-krajach-pokazuje-podobienstwa-i
-roznice-pomiedzy-pokoleniami-x-y-i-z/PMDOEgSyj, dostęp: 15.09.2018]. Z badania
wynika, że aspiracje przywódcze były ważne dla 61% respondentów z pokolenia Y,
61% z pokolenia Z oraz 57% z pokolenia X. Bardziej odmienne było podejście do
nowych technologii. Pokolenie Z najbardziej entuzjastycznie podchodziło do możliwości zastosowania wirtualnej rzeczywistości. Pracownicy z pokolenia Y postrzegali
wirtualną rzeczywistość jako technologię, która najpewniej zrewolucjonizuje ich pracę w nadchodzącej dekadzie. Dla odmiany, pokolenie X uważa, że technologie wirtualnej rzeczywistości będą miały mały wpływ na ich pracę. Respondenci różnili się
pod względem preferencji dotyczących szkolenia zawodowego. Na pytanie o to, czy
wzięliby udział w kursie online oferowanym przez pracodawcę, odpowiada twierdząco 70% badanych z pokolenia Z, podczas gdy podobnej odpowiedzi udzieliło 77%
z pokolenia Y i 78% z pokolenia X. Mając wybór pomiędzy szkoleniem online a tradycyjnym, 69% respondentów z pokolenia Z wybiera program tradycyjny (szkolenie
online – jedynie 13%). Ku szkoleniom online najchętniej skłaniają się przedstawiciele
pokolenia X (25%) i Y (21%) [https://www.hbrp.pl/b/badanie-przeprowadzone-w19-krajach-pokazuje-podobienstwa-i-roznice-pomiedzy-pokoleniami-x-y-i-z/PMDOEgSyj, dostęp: 15.09.2018].
Z analizy badań nie tylko wynika, że występują różnice międzypokoleniowe, ale
także, że występują różnice w jednym pokoleniu w postrzeganiu niektórych cech.
Z raportu Deloitte pt. Pierwsze kroki na rynku pracy. Polska 2018, który przedstawia
wyniki badania 2508 osób w wieku 18–30 lat, będących studentami lub absolwentami uczelni wyższych, wynika, że w jednej generacji Z, w perspektywie 2 lat, widać
inne natężenie cech, które są pożądane przez pracodawcę [Deloitte 2018]. Oznaczać
to może, że nawet w jednej generacji znajdują się osoby prezentujące odmienne zdania w kwestii ważności niektórych aspiracji i cech.
Najwięcej potencjalnych nieporozumień podczas współpracy, dostrzega się na
styku dwóch pokoleń, które następują bezpośrednio po sobie, czyli pokolenia Baby
Boomers i generacji X, a potem pokolenia X i pokolenia Y [Zydel 2010, s. 65]. Wynika
to z prawidłowości socjologicznej zmiany pokoleń. Mniej tarć występuje między generacją Baby Boomers a pokoleniem Y, oraz pokoleniem X i Z, których przedstawiciele
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– wbrew pozorom – mają wiele cech wspólnych. Dystans wieku pozwala im zachować spokój w relacjach, a ponadto, dla obu grup praca nie jest tak istotną wartością
jak osobiste spełnienie. Przedstawiciel pokolenia Y do pracy podchodzi inaczej niż
zorientowany na sukces reprezentant pokolenia X [Chomątowska, Żarczyńska-Dobiesz 2013, ss. 23–25]. Podsumowując, firmy i liderzy powinni zrozumieć odmienne
preferencje różnych grup pokoleniowych, aby podejmować lepsze decyzje dotyczące rozwoju przywództwa, technologii, szkoleń oraz budowania kultury organizacji.

Zakończenie
Pokolenia różnią się między sobą m.in. podejściem do pracy i kariery zawodowej, stylem bycia, poziomem wewnętrznej motywacji czy też postrzeganiem relacji praca
– dom. W obliczu powyższych uwarunkowań zarządzanie różnorodnością i zarządzanie wiekiem nabierają dodatkowego i szczególnego znaczenia, ponieważ sprowadzają się do wykreowania płaszczyzny wzajemnej współpracy między przedstawicielami różnych pokoleń. Różnorodność to także wymiana wiedzy między pokoleniami.
Uświadomienie sobie różnic międzypokoleniowych może przyczynić się do rozwoju strategicznego partnerstwa za pomocą tradycyjnego i odwróconego mentoringu. W tradycyjnym mentoringu pracownik stojący wyżej w hierarchii służbowej (pod
względem doświadczenia i stanowiska) był mentorem nowicjusza. Odwrócony mentoring to sytuacja, w której role się odwracają i mentorem zostaje młodszy pracownik, mający większe doświadczenie w pewnych obszarach. Połączenie tradycyjnego
mentoringu i jego odwróconej wersji pozwala budować strategiczne partnerstwa
i tworzy więzi między przedstawicielami różnych pokoleń. W takich partnerstwach
znajomość zaawansowanych technologii i najnowszych technik, będąca atutem młodych pracowników, łączy się ze znajomością branży, mądrością życiową i spostrzeżeniami bardziej doświadczonych specjalistów. Połączenie to pomaga likwidować
zarówno luki w wiedzy, jak i podziały międzypokoleniowe. Skuteczność partnerstwa
mentoringowego wymaga szczerej, dwustronnej konwersacji z precyzyjnie zdefiniowanymi rolami i obowiązkami. Niezależnie od celu, efektem odwróconego i tradycyjnego mentoringu jest korzystanie ze wskazówek od partnerów w relacjach mentorskich, które w innym przypadku w ogóle by nie zaistniały. Dodatkową korzyścią
płynącą ze strategicznego partnerstwa jest zatrzymanie w organizacji wiedzy zarówno weteranów, jak i nowych pracowników. Główny cel jest jednak bardziej dalekosiężny. Budowanie więzi międzypokoleniowych sprawia, że specjaliści ze wszystkich
grup wiekowych uczestniczą w długofalowej współpracy i ustawicznym kształceniu.
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Wydaje się również, że do ciekawych zagadnień, które wymagają zarówno analizy
literatury, jak i weryfikacji empirycznej, należą takie problemy, jak:
• Dokonanie analizy innych cech różniących pokolenia (wykształcenie; umiejętności; stosunek do pracy; postawy wobec pracy, takie jak: lojalność, sumienność,
solidność, dokładność; kondycja fizyczna; kondycja umysłowa i przyswajanie wiedzy; sytuacja rodzinna; wydajność pracy; komunikatywność.
• Dokonanie analizy występujących korelacji cech między pokoleniami, aby wskazać na pewne zależności i procesy przyczynowo-skutkowe, dzięki którym można
będzie określić cechy pokoleń dopiero wchodzących na rynek pracy.
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Abstract: Current demographic processes are a challenge on the labour market. Cooperation of four generations becomes necessary. The solution to this situation may be multigenerational management, including activities aimed at the effective use of each employee’s
potential, regardless of age or length of work experience. The article begins with an introduction presenting the current state of knowledge about multigenerational management
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Wstęp
Widoczne obecnie w Europie, również w Polsce, zmiany demograficzne (zjawisko
starzenia się ludności, a w konsekwencji zmiana struktury całego społeczeństwa −
wzrost udziału w populacji osób w wieku poprodukcyjnym i zmniejszenie się udziału
osób w wieku przedprodukcyjnym) i spadek siły roboczej, to duże wyzwanie zarówno
dla kreatorów polityki zatrudnienia na szczeblu centralnym, jak i dla pracodawców,
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poszukujących pracowników [Klimczuk 2012, s. 244, Brdulak 2014, ss. 157−159, Szaban 2013, s. 149]. Sytuacja na rynku pracy jest dziś wyjątkowa, znajdują się na nim bowiem aż cztery pokolenia. Z uwagi na szybkie tempo zmian zachodzących na świecie
ludzie różniący się wiekiem o kilka lat mogą żyć w zupełnie innej sytuacji społeczno
-ekonomicznej [Kubiak 2014, s. 47]. Muszą nauczyć się efektywnie ze sobą współpracować, co nie jest proste. Charakteryzują ich przecież odmienne potrzeby, wartości
i role, które trzeba pogodzić w miejscu pracy. Sytuacji nie ułatwia coraz szybsze tempo zmian na świecie oraz zróżnicowanie kulturowe społeczeństw, które jest efektem
trwających od lat i ciągle postępujących procesów globalizacyjnych. Kooperacja różnych grup pokoleniowych jest w takich warunkach tym bardziej trudna i to zarówno
dla pracowników działów personalnych, bezpośrednich przełożonych, menedżerów
wyższego szczebla, jak i samych zatrudnionych.
Jednocześnie należy zauważyć, iż pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby należące do najmłodszego pokolenia, nieposiadające bogatego doświadczenia zawodowego oraz osoby z pokolenia Baby Boomers, które w najbliższej perspektywie przejdą
na emeryturę [Skowron-Mielnik 2013, s. 63]. Jest to z pewnością zjawisko negatywne.
Wydaje się bowiem, że w świetle korzyści, mogących płynąć z pracy zespołów zróżnicowanych wiekowo, należy je tworzyć wręcz celowo. Warto jednak pamiętać, że
takim grupom pracowników trzeba poświęcić szczególną uwagę, codzienna współpraca międzypokoleniowa nie jest wcale łatwa i może prowadzić do konfliktów. Dlatego też ważne jest stworzenie systemu mającego na celu wzrost jakości zarządzania
zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowniczym, a przynajmniej wprowadzenie
choćby pojedynczych działań z tego zakresu. System ten powinien zakładać odpowiednio skonstruowane zarządzanie międzypokoleniowe, które umożliwi optymalne wykorzystanie dostępnego kapitału ludzkiego, co prawdopodobnie jest jednym
z najlepszych rozwiązań obecnej sytuacji demograficznej.
Postanowiono zatem zbadać, czy działania z tego obszaru mają miejsce w Polsce.
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie, a następnie ocena, systemów
zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo w polskich organizacjach. Artykuł
zaś ma na celu zaprezentowanie dobrych praktyk zarządzania w tym obszarze. Sformułowano następujące problemy badawcze:
1. Czy w polskich organizacjach istnieją systemy zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo?
2. Jakie działania obejmują systemy zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo w polskich organizacjach?
3. Do kogo są skierowane działania z zakresu zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo w polskich organizacjach?
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Postawiono hipotezę, iż zarządzanie wiekiem w polskich organizacjach ma miejsce rzadko, a jeśli występuje, dotyczy tylko najstarszych pracowników, a więc nie
może być uznane za zarządzanie międzypokoleniowe.
Aby potwierdzić lub zaprzeczyć hipotezie, postanowiono przeprowadzić wywiady ustrukturyzowane z pracownikami działów personalnych polskich przedsiębiorstw. Prośbę o udział w badaniach skierowano do 453 organizacji. Niestety, odpowiedziało na nią jedynie 11 z nich, i właśnie ich pracownicy wzięli udział w badaniach.
Przeprowadzone wywiady to część − trwających cały czas − badań pilotażowych prowadzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej autorki pt. Uwarunkowania kulturowe
zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo.

Ustalenia terminologiczne
Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi powinny uwzględniać indywidualne potrzeby pracowników. Jednym z rozwiązań jest właściwie zorganizowany system zarządzania wiekiem. Jest to nazwa używana potocznie i będąca dosłownym tłumaczeniem angielskiego terminu age management [Wziątek-Staśko 2015, s. 48]. Oznacza
on działania dostosowane do potrzeb pracowników, pozwalające w pełni wykorzystać ich potencjał [Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska 2016, s. 382]. Odzwierciedla
wąskie podejście do zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo i zwykle zakłada praktyki skierowane jedynie do najstarszych zatrudnionych, którzy znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy [Gajda 2015, s. 24]. Mają one charakter
interwencyjny i naprawczy. Jest to podejście zdecydowanie bardziej rozpowszechnione w polskich organizacjach, jak również częściej opisywane w literaturze przedmiotu. Do najczęstszych działań tego typu należą głównie: programy profilaktyczne
i zdrowotne, działania z zakresu ergonomii i dostosowania stanowiska pracy do potrzeb najstarszych zatrudnionych, szkolenia wewnętrzne oraz mentoring [Kwiatkiewicz 2010, s. 3].
Z kolei, zarządzanie międzypokoleniowe wpisuje się w szerokie podejście do zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo. W tym rozwiązaniu uwzględnia się
potrzeby wszystkich zatrudnionych, nie tylko tych najstarszych, niezależnie od ich
wieku czy stażu pracy (w przeciwieństwie do zarządzania wiekiem, skierowanego
najczęściej jedynie do najstarszych pracowników w organizacji). Dzięki temu potencjał pracowników wykorzystywany jest efektywniej. Należy podkreślić, iż działania
dedykowane jedynie jednej grupie wiekowej dyskryminują pozostałych pracowników, a zatem są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy [Woszczyk,
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Warwas 2016, s. 53]. Tym bardziej więc warto podejmować działania skierowane do
wszystkich zatrudnionych, a zatem wpisujące się w koncepcję zarządzania międzypokoleniowego.
Według Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) główne
obszary zarządzania wiekiem oraz zarządzania międzypokoleniowego to: rekrutacja,
kształcenie, szkolenia i uczenie się przez całe życie, planowanie i rozwój kariery zawodowej, elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia, ochrona i promocja zdrowia,
ergonomia miejsca pracy, przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy oraz zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę [European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2006, s. 7]. W procesie planowania działań
w tym obszarze konieczne jest jednak podejście kompleksowe. Stąd też najlepszym
wyjściem jest stworzenie spójnego systemu zarządzania międzypokoleniowego.

Korzyści wynikające z zarządzania międzypokoleniowego
Odpowiednie zarządzanie pracownikami zróżnicowanymi wiekowo umożliwia stworzenie warunków współpracy silnym, stabilnym i lojalnym zespołom wielopokoleniowym, co prowadzi do minimalizacji zagrożeń wynikających z wielopokoleniowości
oraz stwarza możliwość czerpania korzyści z wymiany doświadczeń. Zapewnia też
otwartą komunikację, informację zwrotną i zrozumienie, a w konsekwencji większą
produktywność pracy. Zachęca do wzajemnego szacunku i sprzyja zmianom postaw
wobec różnych grup wiekowych pracowników. Wszystko to gwarantuje bezpieczne,
stabilne zatrudnianie. Dzięki temu pracownicy nie muszą obawiać się dyskryminacji
i innych negatywnych aspektów ich wieku, a zatem mogą skupić się na wykonywaniu
swoich zadań.
Korzyści wynikające z właściwego zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo podzielić można na trzy grupy [Liwiński, Sztanderska 2010, ss. 7−8]. Są to:
1. Korzyści z różnorodności. Pracownicy z różnych pokoleń posiadają różnorodne doświadczenia, wiedzę, kompetencje. Mają też odmienne punkty widzenia.
Dzięki temu organizacja wzbogaca się o te zasoby. Pozwala to na szybszą reakcję
na zmienne warunki rynkowe oraz lepsze dopasowanie do zróżnicowanych, jak
pracownicy, klientów [Hilarowicz 2015, ss. 24−25, Lubrańska 2015, ss. 178−179].
Każde zróżnicowanie zespołu (nie tylko ze względu na wiek) powinno być zatem
pożądane. Zarządzanie międzypokoleniowe umożliwia również efektywniejsze
wykorzystanie potencjału każdego zatrudnionego. Powoduje wzrost motywacji
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do pracy − pracownicy czują się szanowani, pracodawca odpowiada bowiem
na ich indywidualne potrzeby. Dodatkowo, jasny system odejść pracowniczych
sprawia, że pracownicy nie muszą się nimi przejmować, zatem są bardziej skoncentrowani na wykonywaniu obowiązków. Tym samym, zauważalny staje się
wzrost poziomu efektywności pracy [Beazley, Ball, Vernon 2017, ss. 231−233, Liwiński, Sztanderska 2010, s. 9].
2. Korzyści z utrzymania kompetencji na odpowiednim poziomie. Kompetencje są
cennym zasobem kapitału ludzkiego, który organizacja może stracić wraz z przejściem na emeryturę grupy najstarszych zatrudnionych. Ważna jest zatem międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, która pozwala zachować ciągłość wiedzy
i umiejętności w zespołach pracowniczych oraz tworzyć plany sukcesji [Ziółkowska 2016, s. 368, Zając 2014, s. 28, Pawlak 2016, s. 413]. Zapobiega to utracie
zasobów wraz z odejściem najstarszych pracowników na emeryturę [Woszczyk,
Gawron 2014, s. 97]. Co więcej, prowadzi do lepszej integracji pracowników,
poszerzenia kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz − generalnie − do
wzrostu jakości zarządzania [Mendryk 2013, ss. 109−110]. Zwiększa też stopień
innowacyjności przedsiębiorstwa, a tym samym jego konkurencyjność na rynku
[Nowaczyk 2018].
3. Korzyści wynikające ze spadku kosztów działalności gospodarczej. Następuje zauważalne ograniczenie kosztów zatrudnienia pracowników za sprawą: promocji
i ochrony zdrowia, poprawy ergonomii stanowisk pracy, odpowiedniego motywowania, zapobiegania zwolnieniom i lepszej wydajności pracy. Widoczny staje się spadek kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, związanych z: rekrutacją,
absencją i rotacją pracowniczą, wprowadzaniem i szkoleniem nowych pracowników, jak również organizacją szkoleń zewnętrznych (gdyż pracownicy nawzajem
przekazują sobie wiedzę) [Schimanek, Kotzian, Arczewska 2015, ss. 7−12]. Tym
samym rosną zyski ekonomiczne. Wzrost wyników finansowych powodowany
jest również zwiększeniem sprzedaży, co jest wynikiem lepszego dostosowania
do potrzeb rynkowych. Decyduje to niewątpliwie o przewadze konkurencyjnej
przedsiębiorstwa [Świeszczak, Ziemba 2013, ss. 61−63].
Warto też wspomnieć, iż wszelkie działania związane z zarządzaniem międzypokoleniowym pozwalają zapobiegać dyskryminacji ze względu na wiek i jako takie
są wysoce etyczne. Determinują nie tylko zmianę postaw wewnątrz organizacji, ale
i w jej otoczeniu. Dzięki nim przedsiębiorstwo kreuje swój pozytywny wizerunek oraz
zyskuje dobrą reputację, co przyciąga do organizacji najbardziej utalentowanych
kandydatów do pracy, postrzegają oni bowiem organizację jako atrakcyjnego pracodawcę [Broughan 2013, s. 141, Gellert, Kuipers 2008, s. 134, Szaban 2013, s. 150].
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Efektywne zarządzanie międzypokoleniowe umożliwia też rozwiązanie obecnych
problemów demograficznych przedsiębiorstw, gdyż powala na wydłużenie czasu
aktywności zawodowej [Ziółkowska 2016, s. 368]. Jest zatem ważnym elementem
zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji.

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo
w polskich organizacjach w świetle badań własnych
Na początku analizy uzyskanych wyników badań należy zauważyć, iż zespoły pracowników zróżnicowanych wiekowo występują we wszystkich badanych organizacjach. Respondenci wskazali zarówno korzyści, jak i wady tworzenia takich zespołów
pracowniczych. Do pierwszej grupy należy zaliczyć przede wszystkim możliwość
wzajemnego uczenia się oraz zauważalnie lepszą współpracę między członkami zespołu, do drugiej − konflikty między pracownikami, jak również wykorzystywanie się
nawzajem przez starszych i młodszych pracowników.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż granice między grupami pokoleniowymi są
płynne, a o przynależności do danej generacji decydują raczej: światopogląd, cechy
osobowościowe i indywidualny stosunek do pracy, niż data urodzenia. Ze względu
jednak na konieczność zastosowania jasnych kryteriów rozróżnienia poszczególnych
pokoleń w procesie prowadzenia badań przyjęto, iż do pokolenia Z należą osoby urodzone po 1995 r., pokolenie Y tworzą pracownicy urodzeni w latach 1980−1995 r.,
pokolenie X to ludzie urodzeni w latach 1965−1979, a najstarsze pokolenie na rynku
pracy, czyli Baby Boomers, to osoby urodzone w latach 1945−1964.
Pracownicy działów personalnych, biorący udział w badaniu, wskazali na najbardziej pozytywne i negatywne cechy należących do poszczególnych pokoleń osób zatrudnionych w ich organizacjach. Ich odpowiedzi zaprezentowano w zamieszczonej
poniżej tabeli (zob. tabela 1).
Tabela 1. Zalety i wady pracowników należących do poszczególnych pokoleń
w opinii respondentów
Pokolenie
Z − urodzeni po
1995 r.
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Zalety
Entuzjazm, gotowość na zmiany,
elastyczność, znajomość nowych
technologii, chęć do nauki

Wady
Brak cierpliwości, częste zmiany
pracy, nadmierne oczekiwania
finansowe
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Y − urodzeni
w latach 1980−1995

Znajomość nowych technologii,
otwartość, poszukiwanie nowych
rozwiązań, silna motywacja,
wielozadaniowość

Roszczeniowość, nerwowość,
brak umiejętności podejmowania decyzji, częste zmiany pracy,
oczekiwanie natychmiastowości,
niecierpliwość

X − urodzeni
w latach 1965−1979

Dążenie do stabilizacji
zawodowej, pracowitość,
stałość zatrudnienia, lojalność,
chęć rozwoju

Opór przed zmianami, roszczeniowość, demotywowanie młodszych
pracowników, brak wiary we własne możliwości

Baby Boomers −
urodzeni w latach
1945−1964

Opanowanie, spokój, skupienie
na zadaniu, chęć dalszego uczenia się

Jednozadaniowość, brak elastyczności, opór przed zmianami,
zmienność nastrojów

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań.

Warto zauważyć, że odpowiedzi te pokrywają się z większością wcześniej uzyskanych wyników badań przeprowadzonych przez różnych badaczy [Baran, Kłos 2014,
ss. 923−929, Bennett, Pitt, Price 2012, ss. 278−288, Berkup 2014, ss. 218−229, Galaj
2014, ss. 85−110, Glass 2007, ss. 98−103, Smolbik-Jęczmień 2013, ss. 89−97, Stachowska 2012, ss. 33−56, Wiktorowicz, Warwas 2016, ss. 19−37].
Za interesujące, jak się wydaje, należy uznać traktowanie częstych zmian pracy
wśród pracowników z pokolenia Y za wadę, szczególnie w kontekście rezygnowania
z tradycyjnej kariery zawodowej i relacyjnego budowania kontraktu zawodowego na
rzecz kontraktu transakcyjnego, a więc sytuacji, w której pracownik zmuszony jest
samodzielnie budować swoją karierę zawodową, niekoniecznie będąc lojalnym jedynie wobec jednego pracodawcy [Bohdziewicz 2010, s. 40]. Oczywiście, wysoki poziom rotacji personelu jest niekorzystny dla pracodawcy i powoduje wzrost kosztów
zarządzania zasobami ludzkimi (z powodu konieczności przeprowadzenia kolejnych
procesów rekrutacji, wprowadzenia nowo przyjętych pracowników, szkolenia ich
itp.), jednak dla samych pracowników jest to niewątpliwie sytuacja korzystna. Częste
zmiany pracodawcy wśród najmłodszych pokoleń świadczą o ich dobrym rozpoznaniu potrzeb rynku. Pozwalają też na zdobycie unikatowych doświadczeń, a przez to
budowanie własnej marki.
Zarządzanie wiekiem jest definiowane przez respondentów jako możliwość pogodzenia potrzeb różnych pokoleń w organizacji. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 10
z 11 badanych. Oddzielny system zarządzania wiekiem istnieje jedynie w 1 badanej
organizacji. Jego działania skierowane są tylko do najstarszych pracowników. Jest to
organizacja państwowa, zatrudniająca głównie pracowników biurowych. Elementy istniejącego w niej systemu to: szkolenia dla najstarszych pracowników (przede
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wszystkim z zakresu obsługi komputera i różnorodnych programów komputerowych), możliwość pracy zdalnej przez 1 dzień w tygodniu dla osób po 55. roku życia,
możliwość stopniowego zmniejszania wymiaru czasu pracy po 55. roku życia, bogatszy pakiet medyczny dla osób po 50. roku życia oraz tworzenie planów sukcesji. Warto podkreślić, że pracownicy po 50. roku życia to zdecydowana większość (ok. 75%)
wszystkich zatrudnionych w tej instytucji. Być może to właśnie dlatego na tej grupie skupia się pracodawca. W innych badanych organizacjach elementy zarządzania
międzypokoleniowego należą do pozostałych systemów personalnych (nie tworzą
oddzielnego systemu zarządzania międzypokoleniowego) i skierowane są do wszystkich zatrudnionych. Wśród nich wymienić można: mentoring, tworzenie planów sukcesji, szkolenia dla pracowników najmłodszych stażem, systemy przeciwdziałania
dyskryminacji ze względu na wiek, czy też odmienne kryteria oceny dla osób z różnych pokoleń. Ostatnie z wymienionych działań wydaje się być dość kontrowersyjne,
może bowiem prowadzić do konfliktów w zespole pracowniczym, a więc do skutków
będących zaprzeczeniem celów zarządzania międzypokoleniowego.
Pomimo braku spójnych systemów zarządzania międzypokoleniowego w badanych organizacjach, respondenci dostrzegają wiele korzyści, które mógłby on przynieść. Do najważniejszych należy zaliczyć: ściślejszą współpracę międzypokoleniową,
lepszy poziom relacji międzyludzkich, wyższą efektywność pracy, indywidualizację
podejścia do potrzeb pracowników oraz wzrost poziomu motywacji wśród zatrudnionych. Badani wskazali jednak również na wady zarządzania międzypokoleniowego. Większość uważa bowiem, że działania takie mogłyby być postrzegane jako dyskryminujące niektóre grupy pracowników, co z kolei prowadziłoby do pogorszenia
się atmosfery pracy, powodowało zazdrość między pracownikami i konflikty. Wydaje
się jednak, że właściwie skonstruowany system zarządzania międzypokoleniowego
mógłby wręcz przeciwdziałać podobnym sytuacjom, a nie je wywoływać.
Pomimo to 8 z 11 respondentów jest przeciwnych wprowadzeniu oddzielnego
systemu zarządzania międzypokoleniowego w organizacji, z czego 5 osób popiera
istnienie elementów zarządzania wiekiem w innych systemach personalnych (np.
motywacyjnym, oceny pracowniczej, rozwoju pracowniczego itp.), a 3 osoby są przeciwne jakimkolwiek formom zarządzania wiekiem, również tym, będących jedynie
elementami innych systemów personalnych. Osoby te uważają, że przeczyłoby to
zasadom równego traktowania pracowników. Jasno wynika z tego, że badani nie rozumieją idei zarządzania międzypokoleniowego i mylą je z zarządzaniem wiekiem,
skierowanym jedynie do wybranej grupy zatrudnionych.
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Podsumowanie
Zgodnie z przewidywaniami, w badanych przedsiębiorstwach zarządzanie wiekiem
przejawia się jedynie w działaniach skierowanych do najstarszych zatrudnionych.
Tym samym potwierdzono postawioną wcześniej hipotezę. W badanych organizacjach nie istnieją oddzielne systemy zarządzania międzypokoleniowego. Należy
zaznaczyć, iż kształt zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo w badanych
organizacjach jest niezależny od ich siedziby, wielkości czy pochodzenia (polskie lub
zagraniczne). Warto zestawić to z wynikami uzyskanymi przez I. Kołodziejczyk-Olczak
[Kołodziejczyk-Olczak 2013, s. 120]. Przeprowadzone przez nią badania wykazały, iż
generalnie małe i średnie przedsiębiorstwa rzadziej posługują się narzędziami zarządzania wiekiem, jednak niektóre praktyki z tego obszaru (takie jak stosowanie wynagradzania za indywidualne efekty pracy czy kierowanie karierą z uwzględnieniem
transferu doświadczeń) wykorzystują one częściej niż duże organizacje.
Co ciekawe, badani pracownicy działów personalnych uznali, że działania z zakresu zarządzania międzypokoleniowego zagrażają równemu traktowaniu pracowników. Pomimo to dostrzegają szereg korzyści, wynikających z takich działań [Kołodziejczyk-Olczak 2013, s. 120].
Trzeba jednak przyznać, że próba badawcza była zbyt mała, aby móc generalizować uzyskane wyniki i z pewnością konieczne są dalsze badania. Tak więc jest to
obszar wymagający podjęcia dokładniejszych rozważań. Niewątpliwie jednak, zarządzanie międzypokoleniowe jest w Polsce ideą rozpatrywaną głównie teoretycznie
i, niestety, nie rozwija się jej w praktyce.
Wcześniejsze badania pokazują, iż istnieje kilka polskich organizacji, z których doświadczeń w obszarze zarządzania zróżnicowanymi wiekowo zespołami pracowników warto korzystać. Wymienić można choćby Centrum Techniki Okrętowej, które swoim pracownikom
oferuje elastyczne formy zatrudnienia oraz politykę kończenia zatrudnienia [Liwiński 2010,
s. 23]. Z kolei, firma Filter Service, działająca w branży tekstylnej i futrzarskiej, reprezentuje
kompleksowe podejście do zarządzania pracownikami zróżnicowanymi wiekowo. Oferuje im rekrutację bez względu na wiek; tworzenie nieformalnych grup wsparcia (często
w wyniku zatrudniania całych rodzin); cykliczne szkolenia, które dają możliwość zdobycia
nowych umiejętności oraz pomagają w dostosowaniu się do stale zmieniających się warunków produkcji i nowoczesnych technologii; zachęcanie osób, które przeszły na emeryturę, do podjęcia pracy na część etatu [Liwiński 2010, ss. 40−41]. Świadomą politykę zarządzania zasobami ludzkimi, nastawioną na zatrudnianie, rozwój oraz wzrost satysfakcji
wszystkich pracowników, niezależnie od ich wieku, prowadzi również Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) w Olsztynie. Obejmuje ona m.in.: szkolenia, które są
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ściśle dopasowane do potrzeb pracowników (cyklicznie badane są one za pomocą ankiet);
niedyskryminujący proces rekrutacji; szkolenie wewnętrzne lub zewnętrzne dla każdego
pracownika, bez względu na jego wiek; promocję zdrowia (oprócz szczepień przeciwko
grypie i obligatoryjnych badań lekarskich dla wszystkich zatrudnionych WORD oferuje
również specjalistyczne badania dla pracowników po 50. roku życia – mammograficzne
dla kobiet, wykrywające przerost prostaty dla mężczyzn oraz badania mające na celu wykrycie najczęstszych chorób niezależnie od płci); przerwy na gimnastykę wliczane do czasu
pracy; dodatkowy dodatek stażowy, którego wysokość uzależniona jest od liczby przepracowanych lat; system korzystnie oprocentowanych pożyczek pracowniczych; dopłaty do
wypoczynku pracowników i ich rodzin; elastyczny czas pracy dla osób po 50. roku życia
oraz pomoc w załatwieniu formalności związanych z przejściem na emeryturę [Liwiński
2010, ss. 101–102].
Wśród dobrych praktyk zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo, które
można zarekomendować badanym organizacjom, warto wymienić również takie, jak:
• rekrutacja oparta na kompetencjach a nie wieku kandydata do pracy;
• kształcenie ustawiczne, szkolenia, rozwój pracowników – dodatkowy, płatny
urlop szkoleniowy, kształcenie młodych pracowników przez starszych oraz starszych przez młodszych, mentoring i intermentoring, dostosowanie metod kształcenia do wieku pracowników, dostosowanie strony technicznej szkoleń do wieku
i stanu zdrowia (np. napisy w prezentacjach dla osób słabosłyszących), a ich tematyki do kompetencji i doświadczenia pracowników, indywidualne ścieżki rozwoju
zawodowego, doradztwo w zakresie planowania własnej kariery;
• elastyczny czas pracy – dostosowany do potrzeb pracowników w różnym wieku,
np. zmniejszenie tygodniowego wymiaru czasu pracy lub umożliwienie częściowej pracy zdalnej młodym rodzicom oraz osobom przygotowującym się do przejścia na emeryturę;
• promocja zdrowia – np. turnusy rehabilitacyjne, w miarę możliwości eliminowanie wykonywania ciężkich prac fizycznych, prywatna opieka medyczna dostosowana do potrzeb wieku;
• przeniesienia między stanowiskami – dotyczy to zwłaszcza starszych pracowników w zawodach wymagających siły fizycznej (np. przeniesienia do pracy w biurze lub do szkolenia młodych pracowników);
• przygotowanie do emerytury – stopniowe przechodzenie na emeryturę w wyniku skracania czasu pracy (tak, aby pracownik mógł przyzwyczaić się do nowego
stylu życia), szkolenia młodszych pracowników prowadzone przez pracowników
emerytowanych (umożliwia to czasowe zatrudnienie i kontakt z organizacją)
[http://archiwum.ciop.pl/28343.html, dostęp: 5.03.2019].
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Zastosowanie powyższych praktyk może przynieść organizacji wiele korzyści, które
zostały wskazane w artykule. Warto zatem zacząć wdrażać dojrzałą politykę personalną, uwzględniającą potrzeby wszystkich zatrudnionych, bez względu na ich wiek.
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Abstract: The implementation of Lean Management implies the need for change. The implementation of changes as evidenced both by theory and by economic practice provokes
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Co jest szczęściem? Uczucie, że moc rośnie, że przezwycięża się opór.
Fryderyk Nietzsche

Wprowadzenie
Lean Management (LM) to współcześnie bardzo popularna i szeroko stosowana
w praktyce gospodarczej koncepcja zarządzania, w której kluczowe miejsce zajmuje
proces oraz działania ukierunkowane na jego doskonalenie [Zimniewicz 2003, s. 68].
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Wprowadzanie do przedsiębiorstw nowych koncepcji zarządzania często kończy
się porażką, gdyż nie istnieje systemowy model wdrażania koncepcji oraz narzędzi
Lean Management. Szacunki dotyczące liczby nieefektywnych wdrożeń omawianej
koncepcji sięgają nawet 90% [Bhasin 2012, s. 439]. Do podobnych wniosków doszedł
Mora, który na podstawie badań wysnuł wniosek, iż maksymalnie 10% przedsiębiorstw z sukcesem wdraża TPM (Total Productive Maintenance – całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn) lub inne praktyki Lean. Jeszcze gorzej prezentuje
się sytuacja w przeprowadzaniu implementacji koncepcji Lean Management w organizacjach – Arta Byrne’a, menadżer z wieloletnim doświadczeniem, szacuje odsetek
udanych transformacji jedynie na poziomie 5–7% [Byrne 2013, s. 99]. Z badań przeprowadzonych w 2007 r. przez „Industry Week” wynika, że 2% przedsiębiorstw osiągnęło zamierzone rezultaty związane z Lean Management. Komitety, które przyznają nagrody Shingo zauważyły, że przedsiębiorstwa nie utrzymały procesu ciągłych
zmian, zatem nie może być mowy o osiągnięciu przez nie korzyści długofalowych
[Liker, Franz 2013, s. 43]. Również w Polsce od lat trwają badania pokazujące uwarunkowania oraz bariery związanie z implementacją koncepcji Lean Management. Przykładem mogą być choćby badania M. Podobińskiego z roku 2013 [Podobiński 2015,
ss. 112–123], przeprowadzone w dolnośląskim przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej, ukierunkowane na identyfikację barier i ograniczeń we wdrażaniu koncepcji
Lean Management.
Nieutrzymanie procesu ciągłych zmian, brak efektów wprowadzanych zmian
w dłuższej pespektywie czasowej, a w konsekwencji brak oczekiwanych korzyści – to
najczęstsze oceny procesu implementacji koncepcji Lean Management. Identyfikując
i oceniając uwarunkowania wdrażania koncepcji Lean Management należy podkreślić, iż trudności podyktowane są przede wszystkim złożonością i siłą oddziaływania
wewnętrznych uwarunkowań w obszarze procesu, ludzi i technologii [Jeston, Neils 2014], przy czym pracownicy stanowią krytyczny obszar wdrażania koncepcji,
a technologia odnosi się jedynie do narzędzi wspomagających efektywność procesów.
Generalizując można postawić twierdzenie, iż każda zmiana, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, wywołuje sprzeciw i bunt, gdyż człowiek za wszelką cenę
pragnie utrzymać status quo, szczególnie wówczas, gdy skutki wdrożenia zmiany są
nieznane i niepewne. Podobnie sytuacja prezentuje się w omawianym przypadku.
Główne założenia LM budzą u pracowników opór wywołany lękiem, czego wyrazem
jest pojawiające się pytanie, jak może wyglądać stosowanie w praktyce koncepcji,
której głównymi celami są ciągła praca nad eliminacją marnotrawstwa oraz podnoszenie standardów przy jednoczesnym podnoszeniu wydajności. Niniejsze założenia
oznaczają dla pracowników stałą pracę nad podnoszeniem efektywności pracy. Sytu224
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acja taka budzi emocje, gdyż poprzez wymóg ciągłej poprawy i wzrostu wydajności
pracownicy produkcyjni rozumieją zazwyczaj zwiększenie prędkości wykonywania
poszczególnych serii produkcyjnych oraz podnoszenie norm ilościowych. Dodatkowym czynnikiem wywołującym opór, oprócz wymogu intensyfikacji pracy, jest realne
zagrożenie jej utraty przy wdrażaniu tej koncepcji1.
Istota, nieuchronność oraz rosnąca dynamika implementowanych zmian ukierunkowanych na wdrożenie założeń koncepcji Lean Management stały się inspiracją
do zaplanowania oraz realizacji badań stanowiących przedmiot niniejszego opracowania. Badania prowadzono zarówno w obszarze rozważań teoretycznych, jak i empirycznych. Celami badań literaturowych były:
1. Definicja oporu organizacyjnego oraz identyfikacja różnorodności postaw wobec
wprowadzanych zmian.
2. Identyfikacja działań ukierunkowanych na pokonywanie oporu w organizacjach.
3. Określenie warunków pozwalających na skuteczne wprowadzanie zmian w organizacji.
Badania empiryczne były zaś ukierunkowane na:
1. Identyfikację przyczyn oporu wobec implementacji koncepcji Lean w grupie pracowników produkcyjnych i zarządzających.
2. Identyfikację działań ukierunkowanych na ograniczenie oporu wobec implementacji koncepcji Lean w grupie pracowników produkcyjnych i zarządzających.
3. Ocenę siły zidentyfikowanych przyczyn oporu wobec implementacji koncepcji
Lean w grupie pracowników produkcyjnych i zarządzających.
4. Ocenę siły zidentyfikowanych działań ukierunkowanych na ograniczenie oporu
wobec implementacji koncepcji Lean w grupie pracowników produkcyjnych i zarządzających.
Tak określone cele badawcze publikacji stanowiły wytyczne dotyczące zarówno
treści, jak i konstrukcji prezentowanego opracowania.

Opór organizacyjny oraz działania ukierunkowane
na jego minimalizację
W epoce globalnej konkurencji, innowacji technologicznych, zawirowań, braku ciągłości, a nawet chaosu zmiana jest konieczna i nieunikniona, zarówno w zakresie
1
Według badań w przedsiębiorstwach, w których wdrożono LM nastąpiła redukcja zatrudnienia o 66%
[Czerska, Koncepcja lean…]
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oferowanych produktów, jak i stosowanych koncepcji zarządzania. Głównym obowiązkiem menagerów odpowiedzialnych za wdrażanie koncepcji Lean Management jest
tworzenie środowiska pracy i kultury organizacyjnej [Bennis, Goldsmith 2003], w której
pracownicy nie będą obawiać się zmian, a nawet sami będą je stymulować [Robak, Słocińska 2015]. Co więcej, istnieją opinie, że opór pojawia się przede wszystkim wtedy,
gdy zmiany wprowadzane są bez udziału osób, których dotyczą [Lewicka 2014, s. 475].
W literaturze przedmiotu stale podkreśla się, iż w przypadku implementacji koncepcji
Lean Management czynniki kulturowe z jednej strony stanowią czynnik najsilniej determinujący powodzenie podjętych działań, a z drugiej są najtrudniejsze od kształtowania [Morgan, Levitt, Malek 2010, s. 95; Bhasin, Burcher 2006, s. 56].
Opór najogólniej możemy zdefiniować jako sprzeciw jednostki lub grupy wobec
określonych zjawisk. W literaturze przedmiotu o oporze najczęściej pisze się przy okazji omawiania zmian. W ten sposób opór jest definiowany jako dążenie do tego, aby
zmiana nie wystąpiła, a jeśli już wystąpi – by się nie utrzymała, a jeśli zmiana jest
bezwzględnie realna – by wycofać się z kręgu jej oddziaływania [Dudek 1978, s. 86].
K. Adamiecki zawarł zjawisko oporu w tzw. prawie przekory, które mówi, że jakiekolwiek działanie zmieniające stan faktyczny powoduje powstanie oporów mających na
celu utrzymanie tego stanu [Skalik 2000, s. 188]. Zatem opór, będąc naturalną reakcją
pracownika na próbę wdrożenia zmian, jest jednym ze źródeł spowalniania lub nawet eliminowania zmian podejmowanych w organizacji [Kraśniak 2009, ss. 393–394].
Istnieje różnorodność postaw wobec zmian: od wrogości, poprzez neutralność,
aż po entuzjazm, a nastawienia te pociągają za sobą określone zachowania. I tak przy
entuzjastycznym nastawieniu do określonej sytuacji możemy mówić o współpracy,
przy neutralnym o obojętności, a przy wrogiej postawie mamy do czynienia z oporem [Czerska 2003, s. 515]. Istnieją trzy główne powody wywołujące opór w organizacji wobec jakichkolwiek zmian [Stoner, Wankel 1996, s. 82]:
• niepewność co do przyczyn oraz skutków zmian,
• niechęć do utraty posiadanych przywilejów,
• świadomość słabości proponowanych zmian.
Większość ludzi odczuwa strach w obliczu nieznanego, nawet wówczas, gdy nie
są zadowoleni z przebiegu czy organizacji dotychczasowej pracy. Często obawa połączona jest z groźbą utraty posiadanych przywilejów w zakresie władzy, prestiżu,
stanowiska, pełnionych funkcji, jak i uposażenia. Nieraz sprzeciw ma racjonalne podstawy, gdy osoba objęta zmianami jest świadoma słabości podejmowanych zmian
i gdy na podstawie swych doświadczeń jest w stanie przewidzieć problemy będące
konsekwencją ich wprowadzenia.
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Działania ukierunkowane na pokonywanie oporu
w organizacji
Siłę oraz rozmiar oporu można w określonym zakresie ograniczać poprzez umiejętną
ocenę postaw pracowników w kontekście planowanej zmiany, identyfikację źródeł i
przyczyn oporu oraz rekomendację pożądanych działań ukierunkowanych na uzyskanie poparcia dla planowanych zmian. Przy wdrażaniu nowych koncepcji zarządzania za kluczową uznaje się akceptację programu zmian przez członków organizacji.
Praca w tym zakresie powinna się koncentrować na takich obszarach jak [Eckes 2011,
s. 34; Koenigsaecker 2000 ss. 1–8]:
• wykreowanie potrzeby wdrożenia koncepcji LM,
• stworzenie wizji programu, by pracownicy zrozumieli, jakie są nowe potrzeby
i wymagane postawy – przekazywanie wyraźnie zdefiniowanej wizji oraz wskazanie w co organizacja wierzy i jak będzie wyglądać, gdy transformacja zostanie
zakończona,
• zapewnienie o istnieniu strategii zmian, w wyniku czego niezbędna jest intensyfikacja procesów komunikacji ukierunkowanych na przekazywanie informacji jak
osiągane będą poszczególne cele,
• zmobilizowanie ludzi do zaangażowania się w program koncepcji i pokonanie
oporu –podejmowanie decyzji na najniższych poziomach organizacji,
• tworzenie warunków umożliwiających organizacyjne uczenie się poprzez organizowanie szkoleń, treningów warsztatowych czy integracyjnych, ciągłe i systematyczne skupianie się na klientach, włączanie ich w procesy projektowe,
• zmiana systemu i struktury, by wspierały nową koncepcję zarządzania.
Najważniejszą kwestią jest jednak uzmysłowienie wszystkim pracownikom, że
zmiany będące następstwem koncepcji Lean Management są dobrymi zmianami,
niosącymi w perspektywie lepsze warunki pracy.
Ciekawą koncepcją jest teoria M.R. Kanter według, której istnieje pięć czynników
pozwalających uzyskać przychylność zespołu, którego bezpośrednio dotyczy zmiana. Do niniejszych determinant zaliczyć należy: występowanie presji na zmiany, istnienie wizji zmiany, silne przywództwo, posiadanie przez organizację ludzi kompetentnych w zakresie przeprowadzania zmian, właściwą organizację procesu zmian,
a także efektywny system nagradzania [Slatter, Lovett 1999, ss. 171–72]. Dodatkowo
należy podkreślić, iż szybkie i skuteczne wdrażanie zmian, szczególnie organizacyjnych, powinno spełniać wszystkie zidentyfikowane warunki, a brak któregoś z nich
powoduje kumulację trudności i ogranicza, a czasem nawet blokuje efektywną implementację zmian.
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Tabela 1. Warunki skutecznego wprowadzania zmian w organizacji

Presja na
zmiany

Przywództwo
i wizja

Kompetentni ludzie

Efektowny
pierwszy krok

Presja na
zmiany

Przywództwo
i wizja

Kompetentni ludzie

Efektowny
pierwszy krok

Presja na
zmiany

Przywództwo
i wizja

Kompetentni ludzie

Presja na
zmiany

Przywództwo
i wizja

Presja na
zmiany
Przywództwo
i wizja

Efektywne
wynagradzanie

Pomyślne
wdrożenie
zmian
Brak wyników

Efektywne
wynagradzanie

Frustracja

Efektowny
pierwszy krok

Efektywne
wynagradzanie

Brak zaangażowania

Kompetentni ludzie

Efektowny
pierwszy krok

Efektywne
wynagradzanie

Kompetentni ludzie

Efektowny
pierwszy krok

Efektywne
wynagradzanie

Rozczarowanie
Brak zainteresowania

Źródło: Slatter, Lovett [1999, s. 173].

Występowanie prezentowanych w tabeli czynników warunkuje skuteczność organizacji w zakresie implementacji zmian bez względu na stan organizacji. Do niniejszych uwarunkowań dołączyć należy również poprawnie działający system komunikacji, który ma zapewnić spójność i jednolitość procesu wprowadzania zmian oraz
wzmocnić jego dynamikę
Podjęto próby określenia stopnia nasilenia oporu2 oraz jego klasyfikacji, by odpowiednio dobrać strategię przeciwdziałania. Opór może być kategoryzowany z uwagi
na źródło jego pochodzenia, a tym samym obawy jakie wywołuje. Możemy mówić
o oporze o charakterze technicznym, politycznym, organizacyjnym oraz indywidualnym [Eckes 2011, ss. 63–79]. Jednakże w praktyce najczęściej występują sytuacje,
w których opór jest zróżnicowany i pochodzi z wielu źródeł, dlatego trzeba należycie
zidentyfikować opór dominujący i podjąć niezbędne działania mające na celu jego
minimalizację czy wreszcie wykluczenie. Na podstawie przeprowadzonych badań
empirycznych dowiedziono, iż postawa 80% ludzi, którzy wykazują początkowo

Najczęściej przywoływana jest pięciostopniowa skala: stawia zdecydowany opór, jest umiarkowanie
przeciwny wdrażaniu zmiany, nie przeszkadza we wdrażaniu zmiany, wspomaga wdrażanie zmiany
i silnie wspiera zmianę.

2
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umiarkowany lub silny opór może ulec zmianie, a postawa pozostałych 20% badanych, bez względu na podjęte działania, pozostanie niezmieniona [Eckes 2011, s. 70].
Z wyżej prezentowanych treści można wysnuć wniosek, iż w literaturze przedmiotu istnieje szereg opracowań zawierających zasady i reguły postępowania
z członkami organizacji ukierunkowanych na zaakceptowanie przez nich zmian,
w tym również zmian organizacyjnych, do których należy implementacja nowych
koncepcji zarządzania. Jednakże praktyka gospodarcza wskazuje, iż, pomimo szerokich opracowań. opór jest najczęstszą i najistotniejszą barierą wdrażania koncepcji
Lean Management.

Przyczyny oporu oraz sposoby jego ograniczania
w świetle badań empirycznych
Aby rozpoznać i ocenić istotność przyczyn oporu pracowników wobec wdrożenia
koncepcji Lean Management, a następnie wskazać odpowiednie działania ukierunkowane na ograniczenie lub wyeliminowanie niniejszego oporu, w październiku
2017 roku przeprowadzono cykl badań teoretyczno-empirycznych. Celami szczegółowymi przeprowadzonych badań były:
1. Identyfikacja przyczyn oporu wobec implementacji koncepcji Lean w grupie pracowników produkcyjnych i zarządzających3.
2. Identyfikacja działań ukierunkowanych na ograniczenie oporu wobec implementacji koncepcji Lean w grupie pracowników produkcyjnych i zarządzających.
3. Ocena siły zidentyfikowanych przyczyn oporu wobec implementacji koncepcji
Lean w grupie pracowników produkcyjnych i zarządzających.
4. Ocena siły zidentyfikowanych działań ukierunkowanych na ograniczenie oporu
wobec implementacji koncepcji Lean w grupie pracowników produkcyjnych i zarządzających.
Zaplanowano, że badania docelowe ukierunkowane na ocenę zidentyfikowanych
przyczyn oporu oraz ocenę siły działań ukierunkowanych na ograniczenie oporu
wobec implementacji koncepcji Lean będą przeprowadzone w czterech dużych
3
Badane przedsiębiorstwa odznaczają się strukturami charakterystycznymi dla Lean. Na samym dole
struktury znajdują się pracownicy produkcyjni tworzący zespoły produkcyjne, na czele których stoją liderzy zespołów. Liderzy zespołów podlegają liderom grup, a ci kierownikom procesów, którzy podlegają
bezpośrednio dyrektorowi produkcji. Pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz liderów zespołów
uznano za pracowników produkcyjnych, natomiast liderów grup, kierowników procesów oraz dyrektorów
produkcji uznano za pracowników zarządzających.
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przedsiębiorstwach automotive, których zakłady produkcyjne mieszczą się na terenie
Częstochowy. Aby jednak przeprowadzić niniejsze badania, dnia 6 listopada 2018 r.
przeprowadzono badania fokusowe w grupie 24 osób w jednym z czterech przedsiębiorstw, które miały na celu:
• identyfikację przyczyn oporu wobec implementacji koncepcji Lean zarówno
w grupie pracowników produkcyjnych, jak i zarządzających,
• identyfikację działań ukierunkowanych na ograniczenie oporu wobec implementacji koncepcji Lean zarówno w grupie pracowników produkcyjnych, jak i zarządzających.
Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań literaturowych oraz badania
fokusowego zidentyfikowano przyczyny oporu wobec wdrożeniu koncepcji Lean
Management oraz działania pozwalające zniwelować niniejszy opór.
Następnie, korzystając ze zidentyfikowanych we wcześniejszym etapie badań
przyczyn oporu i działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa dla zniwelowania
oporu, zbudowano narzędzie badawcze. Przeprowadzono wtedy drugi etap badania,
w którym, w oparciu o skonstruowane narzędzie badawcze, poproszono obie grupy
pracowników (produkcyjnych oraz zarządzających) o:
• wybór maksymalnie trzech najsilniej oddziałujących przyczyn oporu oraz przyznanie im punktów,
• wybór maksymalnie trzech działań najsilniej ograniczających opór oraz przyznanie im punktów.
Dla realizacji wyżej wymienionych celów, w dniach od 19 do 23 listopada 2018
roku, zostały przeprowadzone badania empiryczne w czterech dużych przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej, mieszczących się na obszarze powiatu częstochowskiego. Badania przeprowadzono w firmach, które na co dzień wdrażają w praktyce założenia koncepcji Lean. Dodatkowo warto zauważyć, że część respondentów
naocznie poznało zasady oraz założenia praktycznego stosowania koncepcji Lean
w japońskich przedsiębiorstwach. Badaniu poddani byli zarówno pracownicy pełniący funkcje zarządcze, jak i pracownicy produkcyjni (tab. 2). Badanie realizowano
techniką ankiety, a następnie uzupełniano informacje wywiadem swobodnym, ukierunkowanym z wybranymi osobami na poszczególnych stanowiskach.
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Tabela 2. Struktura próby badawczej
Przedsiębiorstwo

Zajmowane stanowisko

A

B

C

D

Pracownicy zarządzający

14

18

–

4

Pracownik produkcyjny

156

175

145

67

RAZEM

170

193

145

71

Źródło: opracowanie własne.

Badaniu poddano 36 osób pełniących funkcje zarządcze oraz 543 pracowników
produkcyjnych i magazynowych. W sumie zebrano 579 poprawnie wypełnionych ankiet zwrotnych z 700 rozprowadzonych.
Respondentów poproszono o subiektywne wskazanie ich zdaniem maksymalnie
trzech najistotniejszych przyczyn oporu oraz działań niwelujących niniejszy opór. Respondenci mieli do dyspozycji trzy punkty, którymi mogli dowolnie dysponować (np.
przyznać każdemu z trzech wybranych czynników po jednym punkcie lub jednemu
czynnikowi trzy punkty). Wyniki badań zestawiono i poddano analizie uwzględniając
podział ze względu na zajmowane stanowisko. W tabeli 3 zastosowano oznaczenia
pochodzące od pierwszych liter stanowisk zajmowanych przez respondentów: PZ –
pracownik zarządzający, PP – pracownik produkcyjny.
Tabela 3. Przyczyny oporu oraz działania ograniczające opór przeciwko
wdrażaniu koncepcji Lean Management
Przyczyny oporu wobec wdrożeniu koncepcji Lean Management

Obawa przed zwiększeniem obowiązków, niedostrzeganie
korzyści dla siebie

PZ

PP

31
(28%)

434
(26,5%)

Działania ukierunkowane na minimalizację
oporu przeciwko wdrażaniu koncepcji Lean
Management

Przepływ informacji
o projekcie od najwyższych do najniższych
szczebli organizacyjnych

PZ

PP

14
(13%)

392
(24%)
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Poczucie wykluczenia, braku możliwości
współdecydowania
o planowanych zmianach

2
(1,5%)

34
(2%)

Włączanie członków organizacji w cały proces
decyzyjny

25
(23%)

121
(7%)

Słaby przepływ informacji, brak pełnej
informacji o sytuacji
w przedsiębiorstwie
i planowanych działaniach ukierunkowanych na wdrożenie
koncepcji LM

6
(5,5%)

328
(20%)

Pozostawienie pola
swobody w działaniu
osobom, których projekt
bezpośrednio dotyczy

11
(10%)

165
(10%)

Poczucie bycia wykorzystanym

8
(7,5%)

112
(7%)

Zachęty finansowe

19
(18%)

93
(6%)

Obawa przed wykluczeniem z grona
kolegów, solidarność
z grupą, niechęć do
„wychylania się”

–

120
(7,5%)

Zachęty pozafinansowe

5
(4%)

–

153
(9%)

Pisemne uzgodnienia
w zakresie poszczególnych obszarów, na
które wprowadzenie LM
wywrze wpływ (np. czas
pracy)

4
(4%)

182
(11%)

24
(23%)

–

Obietnica niezbędnych
szkoleń pozwalających
na podniesienie kompetencji, ukierunkowanych
na dostosowanie się do
nowych wymagań (np. z
zakresu narzędzi Lean).

28
(26%)

211
(13%)

–

73
(4,5%)

Gwarancja zatrudnienia

2
(2%)

465
(29%)

16
(15%)

54
(3,5%)

Lęk przed koniecznością zwiększenia
zaangażowania
czasowego w pracę
podczas i po okresie
wdrażania koncepcji
Lean
Strach, że zmiana
spowoduje utratę
pozycji, prestiżu oraz
możliwości kontroli
bieżącej sytuacji
Lęk przed obniżeniem zarobków
Strach, że zmiana
obnaży brak wiedzy
i kompetencji

6
(5,5%)

Lęk przed utratą
pracy
Świadomość słabości
organizacji procesu
wprowadzanych
zmian

232

322
(20%)
3
(3%)

–
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Świadomość słabości
koncepcji Lean

12
(11%)

–

108
(100%)

1629
(100%)

108
(100%)

1629
(100%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

1. Najistotniejszą przyczyną oporu wobec wdrożeniu koncepcji Lean Management
w ocenie pracowników zarządzających (PZ) jest obawa przed zwiększeniem obowiązków oraz niedostrzeganie korzyści dla siebie (28%). Niniejsza przyczyna jest
uznana za najistotniejszą również w grupie pracowników produkcyjnych (PP)
(26,5%) . W trakcie wywiadów pracownicy obu grup podkreślali, że zwiększa się ich
odpowiedzialność za wykonywaną pracę oraz zakres obowiązków. Padały opinie,
iż zasady Lean Management tak „śrubują normy i standardy jakościowe, że trudno
im nadążyć, a i potrzeba ciągłego doskonalenia wywiera niebywałą presję.”
2. Jako drugą przyczynę oporu pod względem istotności pracownicy zarządzający
uznali strach, że zmiana spowoduje utratę pozycji, prestiżu oraz możliwości kontroli bieżącej sytuacji (23%). Niniejsza kwestia w ogóle nie miała znaczenia dla
pracowników produkcyjnych.
3. Pracownicy produkcyjni na drugim miejscu wskazali słaby przepływ informacji,
brak pełnej informacji o sytuacji w przedsiębiorstwie i planowanych działaniach
ukierunkowanych na wdrożenie koncepcji LM (20%). Świadczy to o niezaspokojonej potrzebie posiadania informacji, tym samym pokazuje pracowników zarządzających w niekorzystnym świetle. Pracownicy produkcyjni zauważyli ponadto,
że „w teorii Lean ma się do czynienia z zarządzającymi pełniącymi funkcje mentora, a nie nakazującymi wdrażać zalecenia góry i z tym również jest problem,
ponieważ generalnie nikt na nic nie ma czasu”. Drugim równie istotnym źródłem
oporu w postrzeganiu pracowników produkcyjnych jest lęk przed utratą pracy
(20%). Wynika on z faktu, iż ludzie ci zdają sobie sprawę, że rozwiązania Lean powodują eliminację pracowników produkcyjnych zarówno za sprawą wzrostu wydajności każdego z nich, jak i zastępowaniu pracy rąk pracą zautomatyzowanych
linii technologicznych.
4. Jeśli chodzi o dalsze miejsca w ocenie ważności zidentyfikowanych potrzeb pracownicy zarządzający wskazali, że dla nich źródłem oporu jest fakt, że wdrożenie
koncepcji Lean postawi ich w nowej sytuacji i obnaży brak wiedzy i kompetencji (15%). Podobnie istotną jak strach przed brakiem kompetencji, jest świadomość słabości koncepcji Lean, na co wskazuje 10% pracowników zarządzających
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mówiąc, że „bywają sytuacje, gdy nie pokazuję całego spektrum możliwości i najoptymalniejszych rozwiązań dla danego problemu, ponieważ obawiam się, że
jeśli pokażę wszystkie pomysły, to w późniejszym czasie nie będę w stanie nic już
dodać, nic poprawić, udoskonalić, a przecież liczy się stałe doskonalenie.”
5. Jeśli chodzi o działanie ukierunkowane na minimalizację oporu przeciwko wdrożeniu koncepcji Lean Management dla pracowników zarządzających najistotniejsza jest gwarancja niezbędnych szkoleń pozwalających na podniesienie kompetencji, ukierunkowanych na dostosowanie się do nowych wymagań (26%).
W odczuciu pracowników produkcyjnych jest to również istotne działanie, choć
w mniejszej skali (13%). Pracownicy zarządzający ponadto podkreślili, iż istotne
jest włączanie członków organizacji w cały proces decyzyjny (23%). Dla pracowników produkcyjnych jest to istotne, ale nie najważniejsze (10%). Sami zwrócili
uwagę, że często czują się wykorzystani: „tak jakbym był jedynie narzędziem do
realizacji pomysłów szefa. Czasem jednak szef rzuci hasło i zaproponuje współudział wówczas rosną chęci, a opór maleje, byle nie było presji czasu.” Padały również uwagi, że „czasami wszystkie pomysły ludzi są przywłaszczone przez szefa,
żeby podlizać się prezesowi, a my nawet dziękuję nie usłyszymy, oj myśleć się
wtedy nie chce, bo po co?”
6. Dla pracowników zarządzających istotnym czynnikiem są również zachęty finansowe (18%), które mają silniejsze oddziaływanie aniżeli zachęty pozafinansowe
(4%). Wydaje się to dość kontrowersyjne i sprzeczne z teorią. Z kolei pracownicy
produkcyjni w ogóle nie zwrócili uwagi na zachęty pozafinansowe – finansowe
mają dla nich większe znaczenie, ale nie są głównym czynnikiem ograniczającym
opór (6%).
7. Dla pracowników produkcyjnych najistotniejszym działaniem ograniczającym
opór jest gwarancja zatrudnienia (29%) oraz przepływ informacji o projekcie od
najwyższych do najniższych szczebli organizacyjnych (24%). Badani pracownicy
czują się zagrożeni utratą pracy. Można postawić nawet tezę, że niniejsza sytuacja
wywołana jest niejako drugim czynnikiem, mianowicie słabym przepływem informacji o projekcie.

Podsumowanie
Organizacja powinna dołożyć wszelkich starań, by wyjaśnić wszystkim zaangażowanym w zmiany zarówno potrzebę wdrożenia koncepcji Lean Management, jak i skutki
jej wdrożenia. Przekazanie odpowiednich informacji ogranicza lub nawet niweluje
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opór, który jest nieunikniony w przypadku implementacji wszelkich zmian. Warto
podkreślić, że ludzie wykazują poparcie dla działań, w których sami biorą udział.
Zatem zaangażowanie wzrasta, jeśli osobom, których zmiana dotyczy, pozwala się
w możliwie największym stopniu uczestniczyć w jej planowaniu i wprowadzaniu.
Tym samym powinno się dążyć do tego, by członkowie organizacji postrzegali wdrażanie koncepcji Lean Management jako realizację ich potrzeb oraz ambicji.
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Wybrane postawy moralno-psychologiczne
przedsiębiorców mogące skutkować
niepowodzeniami w zarządzaniu współczesnymi
organizacjami
Selected Moral and Psychological Attitudes of Entrepreneurs
that May Result in Failures in Managing Modern Organizations

Abstract: The aim of the article is to describe selected moral and psychological attitudes that
may influence the appearance of failures in the area of modern enterprises management. In
this present publication, the author focuses on the reasons for organizational and managerial
failures that concern the awareness of the frauds planned by entrepreneurs and the implementation of illegal activities that are contrary to generally accepted morality. Another reason
for failures in management indicated by the author, is the entrepreneurs’ inability to control
their emotions, including the lack of emotional maturity, as well as the desire to achieve high
financial results for the so-called “At all costs”, which is the effect of entrepreneurs having such
characteristics as pride and greed. According to the author, addictions are a big problem for
today’s entrepreneurs, which block their rational and effective professional activity.
Key words: management failures, fraud, immoral actions, emotional immaturity, pride,
greed, addictions.

Wprowadzenie
Proces zarządzania organizacjami zależy wyłącznie od ludzi, a ściślej – od posiadanej
przez nich wiedzy merytorycznej w tym zakresie oraz nabytych doświadczeń. Jest on
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również pochodną zakładanych przez nich celów, które są rezultatem przyjmowanych postaw społecznych, oraz różnych zachowań człowieka.
Osobom, które dopiero zaczynają zgłębiać problematykę zarządzania, a więc:
uczniom, kursantom, słuchaczom, studentom czy początkującym przedsiębiorcom,
może wydawać się, że zarządzanie to obszar zarezerwowany wyłącznie dla menedżerów wysokiego szczebla, którzy zarządzają ludźmi czy procesami głównie w dużych przedsiębiorstwach, czyli korporacjach. W rzeczywistości, pisząc lub mówiąc na
temat zarządzania, należy odnosić je do najprostszej, zwykłej ludzkiej codzienności.
Każdy dzień człowieka musi być w jakimś stopniu zorganizowany. Bez logicznej
i sprawnej organizacji nie moglibyśmy pójść do pracy na wyznaczoną godzinę, nie
potrafilibyśmy powrócić do domu o odpowiedniej porze, przygotować posiłku czy
zrobić zakupów. Bez odpowiedniej organizacji w miejscu pracy nie moglibyśmy osiągnąć codziennych norm wydajnościowych, nie pracowalibyśmy według określonych
(założonych) standardów. Nasza praca i życiowa aktywność byłaby nieefektywna,
chaotyczna, poddana działaniom przypadkowym, co doprowadzałoby do porażek,
a nawet działań destrukcyjnych.
Nieprawidłowe zarządzanie, zła organizacja życia i pracy może być rezultatem braku
wiedzy na temat tego, jak poprawnie żyć i pracować. Może być również efektem nieodpowiedniego wychowania, niewłaściwego ukształtowania człowieka jeszcze jako dziecka,
a często może również wynikać ze zwykłego ludzkiego lenistwa, a więc niechęci do
tego, żeby jakąś czynność wykonać rzetelnie. W konsekwencji, nieprawidłowe zarządzanie połączone ze złą organizacją codziennych obowiązków staje się naturalną
drogą do niepowodzeń. Jest to niejako jedna strona omawianego zagadnienia.
Drugą stroną jest działanie, które można określić jako „świadome zaprogramowanie na sukces”. Zwrot ten brzmi dość obiecująco i wręcz zachęca do efektywnych i celowych aktywności. Niestety, w określeniu tym tkwi pewna pułapka. Celowo zostało
tutaj użyte słowo „może”, ponieważ świadome zaprogramowanie na sukces nie musi
mieć negatywnej konotacji. To naturalne i godne pochwały, jeśli człowiek świadomie
kreuje swoją przyszłość. Jeszcze bardziej zasługuje na uznanie to, że człowiek planuje przyszłość, opierając ją na trwałych i uniwersalnych wartościach, takich jak: uczciwość, prawość a przede wszystkim: szacunek, empatia i wyrozumiałość w stosunku
do drugiego człowieka.
W czasach współczesnych, określenie „świadome zaprogramowanie na sukces”
może być różnie rozumiane przez przedsiębiorców, menedżerów i pracowników.
Niech nie zabrzmi to zbyt powierzchownie, ale realizacja idei współczesnego biznesu, który nastawiony jest na: szybkość działań, szybkość podejmowanych decyzji,
efektywność w postaci wysokich wyników finansowych, może prowadzić do praktyk,
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które dalekie są od wymienionych wyżej ponadczasowych wartości etycznych, prawnych oraz prawideł psychologicznych.
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych (z punktu widzenia moralności
i psychologii) postaw oraz zachowań przedsiębiorców, które skutkują niepowodzeniami w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Postawy te i zachowania
z pozoru mogą być odbierane przez wielu współczesnych przedsiębiorców jako wyznaczniki skutecznych działań biznesowych. W rzeczywistości, w krótszym lub dłuższym okresie, mogą one doprowadzić ich do utraty zaufania i dobrej reputacji wśród:
współpracowników, przełożonych, podwładnych czy kooperantów. Mogą także być
powodem traktowania własnych przedsięwzięć biznesowych jako areny do działań
wręcz z pogranicza gry hazardowej. Mogą być także przyczyną chęci szybkiego bogacenia się za wszelką cenę, kosztem innych ludzi. W konsekwencji motywy takich
zachowań mogą prowadzić do problemów zdrowotnych i zniewoleń, które podporządkują życie przedsiębiorców wyłącznie: pieniądzom, kwestiom materialnym, żądzom cielesnym lub duchowym, uzależnieniom od innych osób, a także nałogom, np.
alkoholowemu, narkotykowemu itp.
W niniejszym artykule autor przyjął tezę, że wybrane postawy moralno-psychologiczne przedsiębiorców, które leżą u podstaw: dokonywania oszustw, nierespektowania norm etycznych, wzbudzania emocji w zarządzaniu, a także dotykają takich
niedoskonałości ludzkiej natury, jak: pycha, chciwość i uzależnienia, mogą skutkować
niepowodzeniami w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Przyjętą metodą badawczą jest analiza literatury oraz źródeł internetowych z zakresu: etyki zarządzania,
inteligencji emocjonalnej, podstaw psychologii i teologii.

Motywy oszustw oraz powody nierespektowania
norm etycznych
Wzorując się na artykule M. Kaczmarka z Uniwersytetu Szczecińskiego, odnieśmy się do wyników badań, które w latach 80. XX w. przeprowadzili: S. Albrecht,
K. Howe, M. Romney [Albrecht, Howe, Romney 1983, s. 14, Kaczmarek 2007, s. 12].
Badania prowadzone były w formie pytań ankietowych, a obejmowały zakres 212
oszustw popełnianych przez ludzi. W prowadzonych analizach zastanawiano się nad
przyczyną popełniania nadużyć. Dzięki temu można było sformułować wnioski na temat potencjalnych motywów działania sprawców oszustw. Podzielono je na 9 grup,
a mianowicie:
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1)
2)
3)
4)
5)

Styl życia określany jako „życie ponad stan”.
Chęć bogacenia się.
Duży stopień zadłużenia osobistego.
Zbyt silne (zażyłe) powiązania z klientami.
Założenie, że otrzymywane wynagrodzenie nie jest odpowiednie w stosunku do
ponoszonej odpowiedzialności.
6) Zjawisko, które można określić mianem „kombinatorstwa”.
7) Przyjęcie założenia, że należy pokonać „system”, który jest przeszkodą w osiąganiu
zdefiniowanych celów.
8) Uzależnienia i nałogi, w jakie człowiek popada.
9) Zbyt duża presja rodziny lub otoczenia, w którym człowiek żyje i pracuje.
Na podstawie prowadzonych badań S. Albrecht przygotował swoistą skalę
oszustw, która obejmowała: uczciwość osobistą, presję zaistniałej sytuacji i otoczenia,
a także pojawiające się okazje. Wnioski naukowca pokazują, że gdy presja pojawiania
się sytuacji oraz liczba okazji do popełniania nadużyć jest duża, a poziom uczciwości
danej osoby jest niski, wówczas prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest znaczne
[Albrecht, Howe, Rommey 1983, s. 6].
Jak podają: A. Bela i E. Bolesławiecka, najczęściej występujące w przedsiębiorstwach przyczyny popełniania oszustw to:
1. Chęć polepszenia własnej sytuacji materialnej.
2. Brak odpowiedniej motywacji do pracy i związane z tym niskie (niesatysfakcjonujące) płace, a także brak perspektyw na ich wzrost.
3. Brak szans na rozwój zawodowy.
4. Pojawianie się zjawiska przekupstwa pracownika.
5. Zbyt słaba identyfikacja pracownika z organizacją, w której pracuje.
6. Traktowanie przedsiębiorstwa jako tzw. prywatnego folwarku, gdzie można załatwiać osobiste interesy wbrew woli przełożonych.
7. Nieprawidłowo przypisana odpowiedzialność oraz niejednoznaczny zakres obowiązków.
8. Przeświadczenie oszusta o tym, że istnieje małe prawdopodobieństwo jego ukarania [Bela, Bolesławiecka 2005, s. 13].
Z kolei J.C. Knapp, w prowadzonych przez siebie badaniach, dowodzi, że ludzie
dokonują nieetycznych wyborów z 3 głównych powodów [Knapp 2002]. Da się je
opisać w następujący sposób:
1. Czynią to, co według nich jest najbardziej wygodne, czego efektem jest powstanie dylematu, który można określić jako: niekomfortowy wybór dotyczący jakiejś
zasady etycznej.
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2. Ludzie robią to, co muszą robić, żeby wygrywać. Ze względu na swą naturę nie
są oni skłonni do przegrywania. Chęć wygranej może stawiać ich przed wyborem, który można określić jako: możliwość działania etycznego albo pragnienie
wygranej.
3. Ludzie usprawiedliwiają swoje wybory relatywizmem, co oznacza, że podejmują oni decyzje w zależności od sytuacji i pojawiających się okoliczności [Knapp
2002].
Ekonomistka E. Jaworska, powołując się na publikację, której autorami są: K.H.S.
Pickett i J.M. Pickett, podkreśla, że zachowanie człowieka wynika z 3 czynników, które
można określić jako: okazja, motyw (występujący najczęściej w postaci presji) oraz
racjonalizacja, czyli usprawiedliwianie [K.H.S. Pickett, J.M. Pickett 2002, s. 11, Jaworska 2013, ss. 76–77]. Elementy te tworzą trójkąt oszustwa, który przedstawiono na
rysunku (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Istota trójkąta oszustwa
Pojawienie się
określonego motywu
lub presji sytuacyjnej

Pojawienie się
okazji do dokonania
oszustwa

OSZUSTWO

Resocjalizacja, czyli usprawiedliwianie czynu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [K.H.S. Pickett, J.M. Pickett 2002, s. 11].

Okazja oznacza pojawienie się okoliczności zachowania się w sposób, który byłby niezgodny z przyjętymi zasadami prawnymi i etycznymi. Przyczyny podejmowania tego rodzaju działań to np.: zbyt słaba kontrola wewnętrzna, niski poziom zdyscyplinowania osób, które dokonują nadużyć, niedostateczny dostęp do wiedzy lub
informacji na temat ewentualnych sankcji, a nawet lekceważenie faktu, że oszustwo
może zostać wykryte.
Motywy dotyczą określonych zachowań sprzecznych z prawem i etyką, tworząc zachętę do określonego działania. Motywy wieloaspektowych zachowań mogą
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wynikać nie tylko z presji przełożonych, podwładnych, współpracowników, ale także
ze: strachu przed utratą miejsca pracy, braku satysfakcji z jej wykonywania, poczucia
niskiej wartości pracownika, przedsiębiorcy czy niejednoznacznych standardów organizacyjnych lub przepisów prawnych.
Racjonalizacja, inaczej usprawiedliwianie się, dotyczy poszukiwania argumentów, które pomagają wytłumaczyć występowanie zachowań niepraworządnych.
Osoby w ten sposób postępujące, pomimo przyznania się do winy, starają się zaprzeczyć faktowi, że ich czyn był niegodny. Najczęściej tłumaczą to dobrymi intencjami
[Jaworska 2013, ss. 76–77].
Odnosząc powyższe analizy do sfery życia gospodarczego, a ściślej do zachowań
i postaw przedsiębiorców, ukierunkowanych w swoich działaniach na świadome dokonywanie nadużyć i oszustw, można zadać pytanie o reputację takich osób i zaufanie do nich, a następnie o lojalność wobec organizacji biznesowych, które owe osoby
reprezentują.
Czy klient, który oczekuje na produkty lub usługi o wysokiej jakości i przede
wszystkim takie, które są rzetelnie skalkulowane i wycenione, jest w stanie pozostać
lojalnym wobec przedsiębiorstwa, które stosuje nieuczciwe praktyki biznesowe?
Patrząc z innej strony, można zadać kolejne pytanie: Czy pracownik, który nie będzie traktowany przez swoich przełożonych w sposób partnerski, zgodny z normami
prawnymi i etycznymi, będzie dawał gwarancję uczciwej i rzetelnej pracy na rzecz
swojego pracodawcy? Odpowiedzi, która nasuwają się intuicyjnie, brzmią przecząco.
Należy uwzględnić to, że klienci, kooperanci, a także współpracownicy, nie zawsze są
w stanie dostrzec pewne nieuczciwe praktyki, które wobec nich są stosowane. Mogą tym
samym funkcjonować w przeświadczeniu, że ta druga strona zachowuje się wobec nich
w sposób etyczny. Czasami podstęp lub manipulacja nie są możliwe do wykrycia. Jednak
w tym miejscu warto powołać się na doświadczenie życiowe, podpowiadające, że
w ocenie różnych życiowych sytuacji, najlepszym weryfikatorem jest czas, który (wcześniej lub później) uwidacznia prawdę na temat określonych ludzkich postaw, planów
i celów, niekoniecznie zawsze zgodnych z zasadami moralnymi. Konsekwencje jej ujawnienia mogą bezpośrednio skutkować niepowodzeniami w zarządzaniu organizacjami.

Rola emocji we współczesnym zarządzaniu
Analizując problematykę postaw i zachowań skutkujących niepowodzeniami w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, skoncentrujmy uwagę na pojęciu „emocje”.
Rozważania rozpocznijmy od zagadnienia inteligencji emocjonalnej. Jak podają:
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T. Bradberry i J. Greaves, o sukcesie osiąganym w życiu nie decydują wyłącznie doświadczenia czy edukacja, a nawet wysoki poziom intelektualny [Bradberry, Greaves
2003, ss. 15, 31, 78]. Powodzenie życiowe zależy od specyficznych cech osobowości,
które odgrywają istotną rolę w relacjach personalnych. Według autorów wszystkie
emocje człowieka pochodzą od podstawowych uczuć, jakimi są: smutek, szczęście,
złość, strach oraz wstyd [Bradberry, Greaves 2003, ss. 15, 31, 78].
Psycholog kliniczny R. Bar-On definiuje inteligencję emocjonalną jako zespół
cech osobowości, które nie są umiejętnościami umysłowymi. W pracy pt. Struktura
inteligencji emocjonalnej, autorstwa M. Sadowskiej i M. Brachowicz, przeczytamy,
że analizując osobowość ludzi, którzy odnoszą w życiu sukcesy, R. Bar-On wyróżnił
5 najważniejszych cech, które kształtują ich zachowanie (zob. tabela 1) [Bar-On 1997,
Sadowska, Brachowicz 2008, s. 66].

Tabela 1. Najważniejsze cechy osobowościowe ludzi odnoszących w życiu sukcesy

WYRÓŻNIK CECHY

CHARAKTERYSTYKA

UMIEJĘTNOŚCI INTRAPERSONALNE

Emocjonalna samoświadomość, asertywność,
samoobserwacja, samoaktualizacja, niezależność

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

Relacje interpersonalne, społeczna odpowiedzialność, empatia

UMIEJĘTNOŚCI PRZYSTOSOWAWCZE

Zdolność rozwiązywania problemów i dopasowania się do rzeczywistości, elastyczność

UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE
ZE STRESEM

Tolerancja na występowanie stresu, umiejętność
kontroli jego poziomu i kontrola impulsywności

OGÓLNY NASTRÓJ CZŁOWIEKA

Poczucie spełnienia, optymizm i życiowe
szczęście

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Bar-On 1997, Sadowska, Brachowicz 2008, s. 66].

Innym autorem zajmującym się problematyką inteligencji emocjonalnej jest amerykański psycholog i wykładowca akademicki D. Goleman. Według niego inteligencja emocjonalna jest podstawą dla innych struktur w psychice jednostki, decydując
jednocześnie o jej charakterze [Goleman 2007, s. 81]. Zbudowana jest na podstawie
umiejętności, takich jak:
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motywacja i wytrwałość w dążeniu do przyjętego celu;
poskramianie (niwelowanie) własnych popędów;
regulowanie własnych nastrojów;
niepoddawanie się zmartwieniom, które odbierają zdolność racjonalnego myślenia, jak również ograniczają możliwość wczuwania się w nastroje innych ludzi
[Goleman 2007, s. 81].
Odnosząc to do zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami i instytucjami,
można powiedzieć, bazując na tezach D. Golemana, że inteligencja emocjonalna jest
gwarancją powodzenia wszelkich działań organizacyjnych [Goleman 1999, 2007] .
Nawiązując do tytułu niniejszego artykułu, zauważmy, że jeśli w postępowaniu przedsiębiorcy zabraknie motywacji i wytrwałości, założony przez niego cel nie zostanie
wówczas osiągnięty. Jeśli przedsiębiorcy będą towarzyszyły negatywne nastroje, stanowiąc jednocześnie przeszkodę w prowadzeniu racjonalnych działań biznesowych
czy organizatorskich, wówczas przedsięwzięcia te nie będą skuteczne. Do palety problemów i dysfunkcji, które mogą pojawić się w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami, można zaliczyć eskalację sytuacji stresogennych oraz zmartwień, którym
ulegają przedsiębiorcy. Wynika stąd wniosek, że brak odporności przedsiębiorców
na pojawiające się problemy emocjonalne może całkowicie zablokować wolę ich
efektywnego działania. To wszystko sprawia, że przedstawione powyżej okoliczności
mogą sukcesywnie przyczyniać się do niepowodzeń w procesie zarządzania.
J. Stańczyk i P. Gajdziszewska-Dudek, powołując się na tezy D. Golemana, dowodzą, że inteligencja emocjonalna pełni istotną rolę w osiąganiu rezultatów w pracy
zawodowej [Goleman 2007, s. 80, Stańczyk, Gajdziszewska-Dudek 2015, s. 510]. Cytowani już T. Bradberry i J. Greaves podkreślają, że pomimo iż inteligencja emocjonalna
może wpływać na osiągnięcia zawodowe, w obszarze życia zawodowego znajdują się
ludzie, którzy prezentując niezbyt wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, odnoszą
sukcesy w swojej pracy [Bradberry, Greaves 2006, s. 61]. Na rezultaty ich działań wpływa bowiem inteligencja ogólna oraz wysoko rozwinięte umiejętności samokontroli.
Umiejętnością, która wynika z inteligencji emocjonalnej jest kompetencja emocjonalna. Jak zaznacza D. Goleman, umiejętności wchodzące w jej skład wpływają na
poziom sukcesów zawodowych [Goleman 1999, s. 40]. Charakterystykę kompetencji
emocjonalnych obrazuje tabela (zob. tabela 2).
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Tabela 2. Kompetencje emocjonalne kształtujące według D. Golemana sukcesy
zawodowe

WYRÓŻNIK KOMPETENCJI

CHARAKTERYSTYKA

SAMOŚWIADOMOŚĆ

Dotyczy wiedzy człowieka na temat jego własnej osobowości, opisującej: stany wewnętrzne, preferencje
życiowo-zawodowe, potencjalne możliwości i zdolności

SAMOREGULACJA

Oznacza kontrolę nad stanami wewnętrznymi człowieka

MOTYWACJA

Opisuje potencjalne możliwości emocjonalne, dzięki
którym człowiek może wytyczać cele, a następnie je
realizować

EMPATIA

Obejmuje świadomość uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób, a także umiejętność przeanalizowania danej
sprawy z punktu widzenia drugiej osoby

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

Związane są z kreowaniem u innych osób pożądanych
reakcji oraz umiejętnością regulowania własnych emocji w kontaktach interpersonalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Goleman 1999, s. 40, Stańczyk, Gajdziszewska-Dudek 2015, s. 511].

Psycholog Z. Pietrasiński, podkreślając znaczenie inteligencji emocjonalnej,
stwierdza, że sprzyja ona ludzkiej mądrości i pomaga człowiekowi przede wszystkim
panować nad swoimi uczuciami [Pietrasiński 2001, s. 74].
Odnosząc się do problematyki zarządzania, można powiedzieć, że tematyka inteligencji emocjonalnej dotyczy zarządzania emocjami. J. Stańczyk iP. Gajdziszewska
-Dudek, powołując się na T. Bradberry’ego i J. Greaves oraz E. Bereziewicz, zwracają
uwagę na pewną ciekawostkę. Podkreślają, że w ciągu godziny człowiek jest w stanie
doświadczyć 27 emocji [Bradberry, Greaves 2006, s. 95, Bereziewicz 2015, Stańczyk,
Gajdziszewska-Dudek 2015, ss. 511–512]. Każde przykre wydarzenie, które ma miejsce w jego życiu, powoduje podniesienie hormonów stresu, co z kolei rodzi emocje
w postaci: paniki, lęku, złości, agresji.
Analizując problematykę określoną w tytule artykułu, należy podkreślić za wymienionymi wyżej autorami, że długotrwałe działanie hormonów stresu zwiększa
ryzyko popełniania błędów w trakcie wykonywanej pracy. Ponadto, wpływa ono
na zmniejszenie czynności psychologicznych związanych z zapamiętywaniem oraz
wpływa na obniżenie poziomu koncentracji i skupienia.
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Panowanie nad emocjami określane jest terminem „dojrzałość emocjonalna”.
Dojrzałość emocjonalna dotyczy umiejętności regulacji poziomu pobudzenia
emocjonalnego człowieka w celu skutecznego działania. Przedsiębiorca, który jest
emocjonalnie dojrzały, ma większą skłonność do stabilizacji emocjonalnej. Posiada
również większą zdolność do kreowania wyższych uczuć. Potrafi także dobrze radzić
sobie z lękiem, ma poczucie własnej wartości, a ponadto jest odporny na wszelkie
przejawy depresji, czyli na czynniki, które mogą pojawić się w jego pracy zawodowej.
Wówczas wszelkie występujące niepowodzenia, odczuwalne straty, nie powodują załamań emocjonalnych [Oleś 1997, Bereziewicz 2015].

Postawa pychy i chciwości oraz znaczenie uzależnień
Rozważając temat niepowodzeń w zarządzaniu organizacjami, zwróćmy uwagę na
pojęcia, które – wydawać by się mogło – są zarezerwowane dla sfery teologicznej.
Ale czy rzeczywiście należy tak sądzić? Patrząc na problem dokonywania oszustw
z punktu widzenia prawdy i mądrości życiowej, podążając za lekturą jednego z portali
poruszających problematykę wyborów moralnych, religii i wiary człowieka, można
powiedzieć, że ich podstawowym motywem jest chciwość [Dziewiecki 2014]. Według teologów jest to drugi z grzechów głównych. Pierwszym jest pycha. Pyszałkiem określa się osobę, która przestaje realistycznie myśleć i która żyje w przestrzeni
niebezpiecznych iluzji. Pycha to zła cecha, która nieuchronnie prowadzi człowieka
do bezrozumnego zachowania. Natomiast chciwość bardziej dotyczy nadmiernego
przywiązywania się do dóbr materialnych, aniżeli dotyka winy moralnej.
Kierując się pragmatycznym podejściem do życia, można stwierdzić, że przesadne przywiązywanie się do dóbr materialnych – chociażby w obliczu takich życiowych sytuacji, jak
utrata pracy i groźba bezrobocia – wydaje się być racjonalną postawą. Paradoksalnie, w czasach współczesnych coraz mniej mówi się o chciwości, a jeśli już dostrzeże się u kogoś taką
postawę, to jest ona interpretowana w sposób niemal pozytywny. Traktowana jest ona jako
unikanie rozrzutności, jako skąpstwo czy przejaw roztropnego oszczędzania pieniędzy.
Prawdziwe oblicze chciwości można dostrzec wówczas, gdy zauważalne są jej
skutki, czyli w momencie, kiedy rzeczy materialne stają się dla człowieka ważniejsze
od osób. W rezultacie takiej postawy ludzie stają się bardziej nieczuli na los i potrzeby
swoich bliźnich. Nie są już w stanie pomóc innym w sposób bezinteresowny. Chciwość ogranicza zdolność do miłości, kształtowania ludzkich relacji, prowadząc często
do bolesnych konfliktów. Działa destrukcyjnie na więzi społeczne, rodzinne, małżeńskie, ukierunkowuje ludzi w stronę zazdrości, nieporozumień, zawiści i wrogości.
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Chciwość prowadzi nie tylko do intryg i zawiści, ale również do przestępstw, zwłaszcza do kradzieży i korupcji. Dla osoby chciwej najważniejsza jest żądza szybkiego bogacenia się, niemalże za każdą cenę. Z pojęciem chciwości wiąże się również pojęcie
„uzależnienie”. Uzależnienie powstaje w sposób intensywny, kiedy człowiek zawęża
swoje pragnienia. A. Żółtaszek przytaczając definicję Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), określa uzależnienie jako nabytą, silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności
lub zażywania danej substancji [Żółtaszek 2014, ss. 225–226]. Biorąc pod uwagę uwarunkowania danej potrzeby, wyróżnia się następujące rodzaje uzależnień:
1. Uzależnienia psychiczne – posiadają charakter przymusu w związku z zażywaniem jakiejś substancji lub wykonywaniem określonych czynności. Związane są
z ukształtowanymi w mózgu człowieka przemianami neurologicznymi, dlatego
też są bardzo trudne do wyleczenia. Zerwanie z nałogiem wymaga od osoby uzależnionej wykazania niezwykle silnej woli.
2. Uzależnienia fizyczne – charakteryzują się koniecznością zażywania substancji,
którą wywołują różne dolegliwości fizyczne. Leczenie tych objawów możliwe jest
dzięki pomocy farmakologicznej. Uzależnienia fizyczne występują często równolegle z trudnymi do wyleczenia uzależnieniami psychicznymi.
3. Uzależnienia społeczne – dotyczą zażywania substancji w wyniku presji grupy
lub mody. Niejednokrotnie przybierają one cechy uzależnienia psychologicznego
lub fizycznego.
4. Uzależnienia chemiczne – dotyczą konieczności przyjmowania substancji chemicznych, takich jak: nikotyna, leki, alkohol, narkotyki itp. Związane są również
z uzależnieniami: psychicznymi, fizycznymi i społecznymi.
5. Uzależnienia behawioralne – nazywane są „miękkimi uzależnieniami” i dotyczą
przymusu podejmowania określonych czynności, pomimo świadomości wystąpienia negatywnych skutków: psychicznych, fizycznych i społecznych. Uzależnienia behawioralne obejmują: pracoholizm, zakupoholizm (czyli potrzebę ciągłego
robienia zakupów), prowadzenie intensywnych ćwiczeń fizycznych, nadmierne
spożywanie pokarmów, uzależnienie od seksu, pornografii, hazardu, komputera,
telefonu, Internetu.
Odnosząc te zagadnienia do tematyki niepowodzeń w zarządzaniu, można wnioskować, że przedsiębiorcy zniewoleni różnego rodzaju uzależnieniami, zaczynają
czynić to, co jest dla nich przyjemne, zamiast tego, co może być wartościowe. Warto
w tym miejscu ponownie powołać się na mądrość życiową, która poucza, że efekty
takich zachowań są niejednokrotnie dramatyczne.
Ludzie mogą uzależnić się praktycznie od wszystkiego. Człowiek chciwy uzależniony jest od pieniędzy i od rzeczy materialnych. Żyje w przeświadczeniu, że są one
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gwarancją szczęścia. Ich stopniowe zdobywanie uświadamia mu, że stanu pełnej satysfakcji nie może jednak w wyniku tego osiągnąć. Pomimo to, nie jest on zdolny do
wyciągnięcia wniosku, że jego los i prawdziwe szczęście nie zależą od zdobywanych
dóbr, lecz wyłącznie od miłości, czyli zdolności kochania ludzi. Stąd chciwiec jest nieszczęśliwy wówczas, gdy posiada niewiele dóbr materialnych oraz wtedy, gdy posiada
ich zbyt dużo. W pierwszym przypadku odczuwa on niedosyt dlatego, że wierzy, iż bogactwo materialne przyniesie mu szczęście i radość z życia. Z kolei, w drugiej sytuacji
jego niezadowolenie wynika z przeświadczenia, że jest to nieprawda [Dziewiecki 2014].

Zakończenie
Niepowodzenia w procesach zarządczych mogą wynikać z różnych przyczyn. Najczęściej pojawiającym się powodem ponoszenia (ogólnie rzecz ujmując) porażek w zarządzaniu, które występują w świadomości: czytelników, publicystów, naukowców, dyskutantów czy gremiów opiniotwórczych, jest niedostateczny poziom – a nawet brak
– kompetencji menedżerskich osób odpowiedzialnych za zarządzanie. Niewątpliwie
jest to duże zagrożenie dla prawidłowości prowadzenia wszelkich działań przedsiębiorczych, zarządczych czy organizatorskich. Jednak nie można jednoznacznie potwierdzić, że niedostateczne kwalifikacje z zakresu zarządzania są wyłączną przyczyną
niepowodzeń w tej sferze. Można paradoksalnie powiedzieć, że wielu znakomitych
menedżerów nie zawsze posiada merytoryczną wiedzę biznesową zdobytą w szkołach lub na uczelniach ekonomicznych. Niejednokrotnie ich sukcesy – osiągane na
płaszczyźnie zarządzania – wynikają z posiadanych cech charakteru, silnej osobowości, umiejętności kierowania ludźmi, a niekiedy nawet wysokiego poziomu intuicji.
Podsumowując tematykę niniejszego artykułu, należy podkreślić, że niepowodzenia
w zarządzaniu mogą mieć (i zazwyczaj raczej jednak mają) negatywne konsekwencje
dla działalności przedsiębiorstw. Dotyczą wielu aspektów funkcjonowania jednostek
gospodarczych, instytucji publicznych i innych (począwszy od sfery organizacyjnej,
a na finansowej kończąc), a także tych dotyczących atmosfery w miejscu pracy, czyli
relacji na linii przełożony – podwładny, pracownik – pracownik, po kwestie związane
z upadkiem, zaprzestaniem, a w konsekwencji zamknięciem danej działalności gospodarczej.
W artykule skupiono się na takich cechach, skutkujących niepowodzeniami w zarządzaniu, które raczej można określić jako ułomności ludzkiej natury. Autor zwrócił
uwagę na czynniki, które mogą dosięgnąć w zasadzie wszystkich ludzi mających do
czynienia z zarządzaniem, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i kompetencji me248
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nedżerskich. Są to słabości wywołujące w sytuacji ich nasilenia w psychice człowieka
różne stany, które można byłoby określić jako pokusy o charakterze moralnym. W tym
celu w artykule przedstawiono wybrane motywy oszustw oraz powody nierespektowania podstawowych norm etycznych. Wskazano ponadto na znaczącą rolę emocji
mogących występować w procesach związanych z zarządzaniem. Uwagę skupiono
także na możliwościach przyjmowania przez przedsiębiorców postaw, które można
byłoby zaliczyć do sfery rozważań teologicznych, a dotyczą takich zjawisk, jak pycha
i chciwość człowieka.
Powyższe (negatywne) cechy, wynikające z niedojrzałości emocjonalnej ludzi,
a w świetle tytułu artykułu, niedojrzałości emocjonalnej przedsiębiorców, mogą być
przyczyną wielu – czasami wręcz dotkliwych w skutkach – niepowodzeń w zarządzaniu. Negatywne emocje ludzi biznesu, nastawionych na tzw. szybki i łatwy zysk,
a ponadto brak empatii oraz egoizm, czyli przyjmowanie postawy nieliczenia się
z innymi ludźmi, mogą doprowadzić do utraty zaufania i lojalności współpracowników oraz klientów. W czasach współczesnych – dobie niemalże nieograniczonych
możliwości nawiązywania nowych, alternatywnych, niekiedy nawet bardziej korzystnych kontraktów czy relacji biznesowych – świadomość popełnienia błędów,
które mogą mieć wpływ na przyszłość prowadzonych przedsięwzięć biznesowych,
odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Trudno jest odbudować
dobre imię, ugruntowaną pozycję rynkową, markę, a także wypracowaną jakość. Nieuwzględnianie wymienionych w artykule kwestii, opisujących skłonności człowieka
do dokonywania nadużyć, popełniania oszustw i manipulacji finansowych, rodzi poważne konsekwencje, których skutki niekiedy mogą być nieodwracalne. Warto, aby
ludzie odpowiedzialni za zarządzanie mieli tego pełną świadomość.
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Patologie relacji interpersonalnych w organizacjach
a relacje władzy – mobbing jako problem
„ponadpokoleniowy”
Dysfunctions in Organisational Interpersonal Relations and
Power Relations – Mobbing as a Cross-Generational Problem

Abstract: The reflections presented in the paper are based on the assumption that dysfunctions in the employee teams relations can lead to the intentional strategies of particular
organisational actors to gain or stay in power or informal control in the institution. There are
key ideas of the classical organizational game theory by Michel Crozier and Erhard Friedberg
presented in the paper. They constituted the basis for the mobbing research conducted by
the author of the paper. Assuming that team action represents a perpetual politics particular emphasis was made on the power and informal control mechanisms that coexist in the
institutions influencing the organisational culture. As a result of the research in academia
mobbing is defined as a dysfunctional mechanism of power and informal control. It is also
demonstrated that mobbing is initiated by mobber in the situation when his or her position
in an organisation is under the threat, and mobbed persons are mostly those organisational
actors that have the strongest resources.
Key words: power, informal control, organisational games, dysfunction of relations, mobbing.

Władza to fundamentalny koncept nauki o społeczeństwie
Bertrand Russel

Joanna Wyleżałek

Wprowadzenie
Nie bez przyczyny artykuł dotyczący patologii relacji i interpersonalnych w organizacjach opatrzony został mottem zaczerpniętym z rozważań nad znaczeniem władzy
Bertranda Russela. W podjętych rozważaniach zakłada się bowiem, że nie można racjonalnie analizować procesów zarządzania zasobami ludzkimi, a więc również uwarunkowań patologii wewnątrzorganizacyjnych, nie znając mechanizmów sprawowania władzy i nieformalnej kontroli. Jak twierdzą twórcy teorii strategicznego aktora, M. Crozier
i E. Friedberg [1982, ss. 90–122], analizując zjawisko władzy, należy zwrócić uwagę, że
każde oddziaływanie jednego człowieka na drugiego w określonym zespole może zawierać w sobie elementy szantażu i manipulacji, a działanie zespołowe nie jest nigdy
całkowicie zdeterminowane ani przez struktury, ani przez panujący porządek społeczny. W każdej organizacji kluczowa kwestia dla realizacji celów organizacyjnych to klimat
przywództwa, a praca zespołu uwarunkowana jest stylem zarządzania, który determinuje jakość relacji interpersonalnych wewnątrz zespołów [Wyleżałek, Podkowińska 2018].
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi czytelnika, że u podłoża patologicznych relacji interpersonalnych wewnątrz zespołów pracowniczych znajdować się mogą celowe strategiczne działania aktorów organizacyjnych, służące utrzymaniu lub zdobyciu
władzy lub nieformalnej kontroli w instytucjach, a „błędy” popełniane przez zarządzających są często działaniami intencjonalnymi, u podstaw których leży realizacja
interesów określonych grup lub jednostek.
Powyższe mechanizmy znalazły swoje potwierdzenie w badaniach dotyczących
mobbingu jako patologii organizacyjnej. Niemniej badania „zakulisowych” mechanizmów władzy i kontroli wskazują, że gama działań strategicznych o charakterze
społecznej manipulacji jest znacznie szersza i wymaga wielu pogłębionych studiów
[Pietrowicz, Stankiewicz 2012]. W artykule zaprezentowano podstawowe założenia
klasycznej teorii gier organizacyjnych, która stała się podstawą założeń badawczych
do analizy problemu mobbingu. W rezultacie badań przeprowadzonych w środowisku akademickim mobbing zdefiniowany został jako patologiczny mechanizm władzy i nieformalnej kontroli.

Władza w teorii gier organizacyjnych a patologie
zarządzania ludźmi
Teoria systemowa, dająca podstawy teoretyczne do prowadzenia badań nad relacjami władzy w organizacji, to teoria gier organizacyjnych lub inaczej strategicznego
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aktora, sformułowana przez francuskich badaczy Michela Croziera i Erharda Friedberga. Pozwala ona zbadać, w którym momencie pojawia się zaburzenie relacyjne czy
komunikacyjne, czym jest uwarunkowane oraz czy to działanie strategiczne.
Jak wskazują Michel Crozier i Erhard Friedberg w swoich rozważaniach dotyczących ograniczeń działania zespołowego, każdy problem materialny zawiera w sobie
znaczną dozę „niepewności”, czyli niezdeterminowania konkretnych sposobów jego
rozwiązywania. Można więc przyjąć, że niepewność stanowi podstawowy atut we
wszelkich negocjacjach i jednocześnie źródło władzy. Aktorzy zdolni do kontrolowania określonych źródeł niepewności wykorzystują ten atut w pertraktacjach z innymi,
którzy na skutek tego stają się od nich zależni. W ten sposób stosunki między aktorami (indywidualnymi lub grupowymi) oraz między nimi a rozwiązywanymi przez nich
problemami strukturalizują się w obszar władzy i zależności. Podstawową przyczyną
rozbieżności pomiędzy wyobrażeniami o funkcjonowaniu organizacji a rzeczywistością jest fakt, że funkcjonowanie każdej organizacji zawiera w sobie zarówno sferę
działań formalnych, związanych z regulacjami formalno-prawnymi, jak i nieformalnej
kontroli, która oparta może być, obok pozytywnych aspektów nieformalnych relacji,
również na realizacji jedynie partykularnych interesów. Słusznym wydaje się z perspektywy analizy funkcjonowania organizacji, aby obszar działań formalnych i nieformalnych traktować równoważnie.
Bez względu na zakres analizy działania organizacji, uwzględniający mniej lub
bardziej sferę niesformalizowaną, władza okazuje się najistotniejsza, ponieważ działanie zespołowe jest nieustanną polityką. Uwzględnić zresztą trzeba, że same źródła
władzy nie mają charakteru ściśle formalnego, chociaż związane są bezpośrednio ze
strukturą instytucjonalną i celami organizacyjnymi. Rzeczywiste stosunki władzy, nawiązujące się wewnątrz danej organizacji, nie są nigdy prostym i wyraźnym odbiciem
stosunku sił i form dominacji uwarunkowanych strukturą społeczną czy podziałem
pracy. Struktura organizacyjna jest jednak czynnikiem wyznaczającym obszary,w których mogą nawiązywać się stosunki władzy oraz określającym warunki, na jakich one
się odbywają.
Crozier i Friedberg zaproponowali podział na typy władzy, odpowiadające szczególnie charakterystycznym dla organizacji źródłom niepewności: 1) władza ekspercka – wynikająca z opanowania szczególnych umiejętności lub z określonej specjalizacji funkcjonalnej, ekspert, który potrafi rozwiązywać ważne dla organizacji problemy,
ma pozycję zdecydowanie korzystniejszą w negocjacjach; 2) władza związana z kontrolą powiązań organizacji z jej otoczeniem – zdolność kontrolowania tych segmentów otoczenia społecznego, z którymi organizacja jest powiązana; 3) władza wynikająca z dostępu do kanałów komunikacyjnych oraz do określonych typów informacji
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– powstaje w rezultacie wykorzystania przez aktorów miejsca i pozycji zajmowanych
w procesie samego funkcjonowania organizacji i związana jest z dysponowaniem
informacjami ważnymi dla możliwości działania partnerów; 4) władza wynikająca
z ogólnie obowiązujących reguł organizacyjnych – stanowi odpowiedź dyrekcji na
problemy wynikające z istnienia trzech pozostałych źródeł władzy; dotyczy przede
wszystkim formułowania przepisów [Crozier, Friedberg 1982, ss. 81–89].
Utrzymanie kontroli nad źródłami niepewności organizacyjnej wymaga przyjęcia
odpowiedniej strategii działania przez każdego aktora organizacyjnego. W obszarze
funkcjonowania każdej organizacji jednak to strategia zarządzania staje się kluczowa
dla realizacji celów systemowych i strategii innych aktorów organizacyjnych.
Wszystkie współczesne teorie zarządzania zbudowane są lub co najmniej
uwzględniają teorię kapitału społecznego. Pojęcie to, omawiane przez wielu teoretyków1 [Sztompka 2016, ss. 286–295], można zdefiniować za Robertem Putnamem
jako: „właściwości życia społecznego: sieci norm i wzajemnego zaufania, które pozwalają członkom społeczeństwa bardziej skutecznie osiągać wspólne cele”. Inaczej
mówiąc, kapitał społeczny odnosi się do więzi społecznych i towarzyszących im norm
zaufania [Putnam 1993, s. 36].
Dla budowania kapitału ludzkiego kluczowa jest refleksja nad kontekstowymi
warunkami zgeneralizowanego zaufania, do których zaliczamy: normatywną pewność oraz jej przeciwieństwo – normatywny chaos lub anomię, przejrzystość organizacji społecznej lub jej nieprzejrzystość i tajność, stabilność porządku społecznego
i jego przeciwieństwo – płynność i krótkotrwałość, odpowiedzialność władzy lub brak
odpowiedzialności i arbitralność, egzekwowanie praw i nakładanie obowiązków lub
ich przeciwieństwo, czyli bezsilność wobec wykroczeń, egzekwowanie obowiązków
i wypełniania zobowiązań lub permisywność, zapewnienie godności, integralności autonomii każdego członka społeczeństwa lub ich brak [Sztompka 2007, ss. 397–408].
Dla zrozumienia uwarunkowań występowania w organizacjach kultury zaufania
lub braku ufności przydatną okazuje się teoria Croziera i Friedberga, którzy zwracają uwagę na charakter przyjmowanych przez aktorów organizacyjnych strategii
działania, zawierających w sobie dwa przeciwstawne i komplementarne aspekty: 1)
unikanie ograniczeń swobody własnej – strategia defensywna, której podstawowym
celem jest poszerzanie marginesu swobody organizacyjnej poprzez własny rozwój; 2)
dążenia do ograniczenia swobody działań innych uczestników – strategia ofensywna, która w obszarze patologii organizacyjnej, stosowana może być jako narzędzie
manipulacji i „zniechęcania” do działań rozwojowych, natomiast w obszarze działań
1
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etycznych stanowić może środek kontroli tych aktorów, którzy działania nieetyczne
traktują jako normę organizacyjną [Crozier, Friedberg 1982, ss. 90–91].
Znaczenie i ważność każdego z aspektów zmienia się w przestrzeni i czasie,
w zależności od sytuacji działania oraz od atutów, jakimi aktor dysponuje. Założyć
należy, że aktorzy nieposiadający silnych atutów organizacyjnych ani możliwości
zdobycia tych atutów, czyli aktorzy o niskim poziomie kompetencji organizacyjnych,
dla poszerzania własnego marginesu swobody stosować będą przede wszystkim
manipulacje ograniczające działania aktorów o wyższych potencjałach, a w sytuacji,
gdy na podstawie przyjętych strategii, zdobędą oni formalną władzę, podstawą ich
działania, obok manipulacji w sferze nieformalnej, stanie się przymus w sferze formalnej, a nie negocjacje, jak ma to miejsce w przypadku autorytetu władzy. Określona konfiguracja stosunków interpersonalnych oraz przyjmowane przez aktorów
strategie działania tworzą rzeczywistą osnowę życia organizacyjnego, łącząc rozbieżne z natury cele poszczególnych aktorów i nadając im wymiar społeczny. Charakter
dominujących w organizacji strategii wyznacza natomiast typ kultury organizacyjnej,
która może sprzyjać rozwojowi instytucji bądź być dysfunkcjonalna w odniesieniu
do celów organizacyjnych.
Dominacja strategii ofensywnych, ograniczających aktorów z silniejszymi atutami organizacyjnymi oraz szantaż i manipulacje są podstawą tworzenia się kultury nieufności i degradacji kapitału społecznego, a w konsekwencji występowania
w organizacjach: dyskryminacji, mobbingu, klientelizmu, korupcji, nepotyzmu i innych patologii organizacyjnych. Wszystkim tym patologiom sprzyjają nieprawidłowości w procesach komunikowania wewnątrzorganizacyjnego [Wyleżałek, Podkowińska 2018].
Organizacje, w których patologie zarządzania stają się elementem kultury organizacyjnej, charakteryzują się: nadawaniem pierwszeństwa zainteresowaniom krótkoterminowym zamiast długoterminowym, regularnym przekraczaniem norm i kodeksów wewnątrzorganizacyjnych, niedostrzeganiem problemów etycznych i etycznych
konsekwencji decyzji, utratą postaw etycznych w obliczu zysków finansowych, wprowadzaniem etyki tylko jako narzędzia kreowania wizerunku, traktowaniem członków
organizacji przedmiotowo, a nie jako partnerów, brakiem poparcia i motywacji do
postępowania etycznego, brakiem programów etycznych i aktywnej polityki wspierania postępowania etycznego [Fobel, Fobelová 2007, ss. 38–39]. Organizacje takie
funkcjonują na zasadach, które legitymizują działania nieetyczne i partykularne interesy określonych grup, a panująca w nich niespójność zasad oraz relatywizm normatywny stają się podłożem do pogłębiania się patologii organizacyjnych.
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Mobbing jako problem „ponadpokoleniowy”
Obrazową ilustracją stosowania manipulacji jako narzędzia władzy jest mobbing.
Wśród licznych definicji tego istotnego problemu społecznego dominują definicje
charakteryzujące objawy mobbingu, nieodnoszące się do jego uwarunkowań. Na
podstawie badań prowadzonych w środowisku akademickim wykazano tymczasem,
że zasadniczym uwarunkowaniem podejmowania strategii mobbingowych wobec
określonych aktorów organizacyjnych staje się zagrożenie statusu mobbera, którym
jest osoba lub grupa sprawująca władzę lub nieformalną kontrolę w organizacji. Mobbing jest więc patologicznym mechanizmem władzy i sprawowania kontroli społecznej [Wyleżałek 2012, ss. 178–186, 246–250].
Badania dotyczące mobbingu uczelnianego prowadzone były w dwóch etapach.
W pierwszym etapie przeprowadzono 26 wywiadów narracyjnych. Ofiary mobbingu
uczelnianego zgłosiły się do tej części badania bezpośrednio oraz w odpowiedzi na
zamieszczony 13 czerwca 2010 roku na stronie Niezależnego Forum Akademickiego
Mediator akademicki kontra mobbing, list otwarty do ofiar mobbingu uczelnianego.
Badania jakościowe pozwoliły przygotować właściwe narzędzie badawcze do badań ilościowych przeprowadzonych przez ankieterów Zakładu Badań Naukowych
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Podjęto decyzję o skonstruowaniu próby
możliwie zróżnicowanej, uwzględniającej takie aspekty, jak: typ uczelni, obszar nauki respondenta, stopień naukowy respondenta. Postanowiono przebadać po 30
pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych 42 wydziałów państwowych uczelni, ustalając liczebność próby na 1260 osób. Zwrot wyniósł niespełna 50%
(N=626)2. Na potrzeby pracy przyjęto, że mobbing występuje wówczas, gdy którakolwiek ze strategii mobbingowych, wyszczególniona w kwestionariuszu LIPT (Leymann
Inventory of Psychological Terror), ma miejsce „zawsze” lub „prawie zawsze”, przez
co najmniej pół roku i stosowana jest przynajmniej przez 2 osoby [Wyleżałek 2012,
s. 145]. Jak wynika z badań, mobbing występował wśród 7% badanych (n=44) [Wyleżałek 2012, s. 146].
Stereotyp osoby mobbowanej jako niekompetentnej zawodowo czy komunikacyjnie okazał się przy tym zupełnie niezgodny z wynikami prowadzonych badań.
Jednostki posiadające silne atuty organizacyjne, takie jak wysoki poziom kompetencji merytorycznych i etycznych stają się konkurencją dla jednostek lub grup
społecznych walczących o utrwalanie własnego statusu lub zdobycie władzy czy
2
Badania ilościowe finansowane były w ramach grantu uzyskanego w 40 konkursie MNiSW na badania
własne habilitacyjne w latach 2011–2012.
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utrzymanie nieformalnej kontroli nad źródłami niepewności organizacyjnej. Dążenia
do ograniczenia swobody działań innych aktorów organizacyjnych stają się w tym
przypadku strategią ofensywną umocowaną w patologicznych mechanizmach, które za pomocą stosowania różnych technik manipulacji służyć mają wyeliminowaniu
konkurencji. Począwszy od kreowania stereotypu na temat „konkurenta” na przykład
jako osoby nieprzydatnej do pracy czy zagrażającej zespołowi pracowniczemu, aż do
jego zupełnej społecznej degradacji, mobber stwarza sytuację, w rezultacie której
dochodzi do izolacji społecznej i załamania psychoemocjonalnego osoby dyskredytowanej. W konsekwencji jednostka mobbowana obniża jakość wykonywanej przez
siebie pracy, wycofując się jednocześnie coraz częściej z aktywności zawodowych, co
utwierdza uczestników i obserwatorów procesu o zasadności wcześniej wytworzonego wizerunku.
W tym samym czasie mobber manipuluje świadomością społeczną w dwóch obszarach: deprecjonując konkurenta jako osobę niekompetentną oraz kreując własny
wizerunek jako osoby kompetentnej i pragmatycznej. Uwarunkowania aktywności
mobbera wskazują jednak na odmienne realia. Obawa utraty posiadanej pozycji
w organizacji lub uniemożliwienie „konkurentowi” osiągnięcia takiej pozycji wskazuje, że podejmowanie przez mobbera strategii defensywnej, której podstawowym
celem jest poszerzanie marginesu swobody organizacyjnej poprzez własny rozwój,
uległo wyczerpaniu lub jest z założenia niemożliwe. Podważa to więc zasadność
twierdzenia o wysokich kompetencjach merytorycznych mobbera.
Skuteczność manipulacji mobbera nie pozwala najczęściej innym aktorom organizacyjnym dostrzec, że rzeczywistość jest zgoła odmienna, a nawet kiedy gra zostanie zdemaskowana, zagrożenie dysonansem poznawczym nie pozwala większości
zaangażowanym w grę na przyznanie się do niewłaściwej interpretacji sytuacji i zmianę własnych postaw.
Bezwzględność i cechy osobowościowe mobberów – manipulatorów, na które
wskazywali badani, pozwalają wnioskować, że inicjującymi działania mobbingowe
są aktorzy o dyssocjalnych cechach osobowości. Działania mobberów, polegające
na manipulacji otoczeniem społecznym, płyną z braku empatii i odruchów moralnych oraz kalkulatywnego typu relacji interpersonalnych opartych na przydatności
innych do własnych celów. Margaret S. Stockdale wskazuje, że: „ważnym elementem
facylitującym zachowania sprawcy mobbingu jest posiadana władza lub potrzeba
posiadania władzy oraz negatywne motywacje korelujące z rywalizacyjnym sposobem funkcjonowania, takie jak zawiść czy zazdrość. Wśród cech temperamentalnych
i osobowościowych wskazuje się także na wysoki poziom agresji i impulsywność
w sytuacji krytyki” [Stockdale 1993, s. 84]. Powyższe spostrzeżenia potwierdzają
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badani respondenci, wskazując jednocześnie, że mobberzy potrafią umiejętnie pozyskiwać sympatię innych aktorów organizacyjnych, jeśli ci są im przydatni do realizacji
własnych interesów. Ponadto manipulator bardzo często po mistrzowsku operuje
słowem, umiejętnie czerpiąc z wiedzy na temat manipulowanych osób. Wykorzystuje
przy tym etykę jako narzędzie kreowania swojego wizerunku. Posługuje się również
niedomówieniami i półprawdami, wykorzystuje nieporozumienia na swoją korzyść,
co uniemożliwia, przynajmniej do pewnego momentu, właściwe odczytanie jego
rzeczywistych intencji. Aktorzy organizacyjni z dyssocjalnymi zaburzeniami osobowości posiadają przy tym zazwyczaj wyższy niż przeciętny poziom inteligencji operacyjnej, co umożliwia im skuteczność podejmowanych strategii. Ich instytucjonalna
eksperckość, na co wskazano już wcześniej, znajduje się najczęściej na niskim poziomie, co usiłują ukryć, kreując własny wizerunek i używając kolejnych technik manipulacji, wpisanych w niektóre strategie autoprezentacji [Wyleżałek 2012, ss. 45–51].
Potrzeba posiadania władzy przez dyssocjatów powinna znaleźć swoje należne
miejsce w debacie naukowej, ponieważ sprawowanie władzy przez osoby cierpiące
na zaburzenia osobowościowe o tym charakterze musi mieć swoje wymierne konsekwencje społeczne. Bardzo istotną konsekwencją skuteczności działań mobberów
jest przejmowanie strategii mobbingowych przez osoby o niskim poziomie moralnego rozwoju, które zmierzają do uzyskania profitów instytucjonalnych wszystkimi
dostępnymi metodami.
Robert Merton, odnosząc się do upowszechniania dewiacji aberracyjnych, do
których niewątpliwie należy mobbing, napisał: „Odnoszący sukcesy łajdacy – odnoszący sukcesy według ich grup odniesienia – stają się pierwowzorami dla innych ludzi
z ich środowiska, którzy, początkowo mniej skłonni do omijania zasad, teraz przestają
ich przestrzegać dla osiągnięcia własnych korzyści. Pomimo że wcześniej postrzegali
te zasady jako prawomocne” [Merton 1964, s. 235].
Upowszechnianie nieetycznych postaw i brak właściwej reakcji na patologie organizacyjne degraduje w konsekwencji cały system i uniemożliwia dynamiczny rozwój organizacji.
Mobbing nie jest zatem problemem, który dotyczy młodych pracowników. Nie
jest również, co warto kolejny raz podkreślić, rezultatem niekompetencji osoby
mobbowanej. Powyższe twierdzenia obrazują badania prowadzone w środowisku
akademickim, gdzie mobbing i zagrożenie mobbingiem osiąga skalę ok. 10% ogółu
pracowników [Wyleżałek 2012, ss. 145–148]. O statusowym zagrożeniu mobberów
przez „konkurentów” świadczą dane dotyczące udziału procentowego osób mobbowanych i narażonych na mobbing wśród osób z różnym tytułem/stopniem naukowym (rysunek 1).
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Rysunek 1. Udział procentowy osób mobbowanych i narażonych na mobbing
wśród osób z różnym tytułem/stopniem naukowym

(14 respondentów nie zaznaczyło odpowiedzi dotyczącej tytułu/stopnia naukowego N=612)
Źródło: badania własne.

Do najczęściej mobbowanych w badanej grupie respondentów należeli: profesorowie zwyczajni, którzy z racji władzy eksperckiej mogą być odbierani jako „konkurenci” przez aktorów posiadających władzę, wynikającą z ogólnie obowiązujących
reguł organizacyjnych.
Wśród profesorów zwyczajnych mobbowanych znalazło się 14,3% badanych, czyli 12 osób, zagrożona mobbingiem była 1 osoba. Ponadto do często mobbowanych
pracowników należeli doktorzy habilitowani na stanowisku adiunkta – 13,5%, czyli 5
osób, zagrożonych mobbingiem jest 6,1% badanych, czyli 2 osoby, oraz doktorzy na
stanowisku asystenta – 12,2% respondentów, czyli 6 osób, zagrożonych mobbingiem
jest w tej grupie 2% badanych, czyli 1 osoba.
Zgodnie z podjętymi rozważaniami o źródłach władzy organizacyjnej, w uczelniach posiadanie wiedzy i umiejętności ułatwia zdobycie wyższego tytułu naukowego, a więc w rezultacie umożliwia również, zgodnie z polskim ustawodawstwem3,
zdobycie władzy wynikającej z ogólnie obowiązujących reguł organizacyjnych.
3

Pewne zmiany w tym zakresie wprowadza Ustawa 2.0.
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Z badań wynika, że mobbing występuje najczęściej wśród tych pracowników, którzy już posiadają stopień lub tytuł naukowy, ale nie otrzymali awansu zawodowego.
Może więc być związany z poczuciem zagrożenia pozycji zawodowej przez określonych aktorów organizacyjnych, którzy uruchamiają strategie ofensywne wobec pracowników posiadających formalną możliwość wejścia do wyższej grupy statusowej.
W przypadku tytułu i stopnia naukowego określono statystyczną istotność związku z kilkoma zmiennymi zależnymi, którymi były mechanizmy działań mobbingowych ujęte w grupy strategii. Uwarunkowania istnienia niżej przedstawionych zależności wymagają jednak badań pogłębionych.
Z tytułem i stopniem naukowym w grupie strategii dotyczących kontaktów interpersonalnych związek ma przerywanie wypowiedzi i krytyka życia prywatnego.
Zależność dotycząca przerywania wypowiedzi występuje w 100% przypadków osób
mobbowanych wśród: magistrów/ asystentów, doktorów/ asystentów, doktorów/
adiunktów, doktorów habilitowanych/ profesorów nadzwyczajnych, profesorów
zwyczajnych. Siła związku w przypadku tej zależności jest duża i wynosi 0,606. Działanie to jest zatem bardzo powszechnie stosowane w przypadku mobbingu.
Krytyka życia prywatnego to działanie stosowane najczęściej w odniesieniu do
mobbowanych doktorów/asystentów – 83,3% ogółu mobbowanych jednostek w tej
grupie statusowej, i magistrów/asystentów – 75%. Siła związku pomiędzy zmiennymi
wynosi tutaj 0,590.
W grupie strategii dotyczących manipulacji zadaniami zawodowymi uwydatnia
się otrzymywanie zadań obraźliwych, które stosowane jest zwłaszcza w odniesieniu do magistrów/asystentów, gdzie występuje w 75% przypadków. Siła związku
w przypadku tej zależności wynosi 0,548. Natomiast w grupie strategii dotyczących
poniżania w środowisku zawodowym związek z tytułem i stopniem naukowym ma
kwestionowanie decyzji, które występuje bardzo często w przypadku wszystkich
wyodrębnionych grup z wyjątkiem magistrów/asystentów, co można utożsamiać
z niskim wskaźnikiem decyzyjności pracowników z tytułem magistra. W przypadku
doktorów habilitowanych/ profesorów nadzwyczajnych działanie to dotyczy 100%
osób mobbowanych. Siła związku pomiędzy zmiennymi wynosi tutaj 0,595 [Wyleżałek 2012, ss. 163–168].
Z powyższych danych wynika zaakcentowany w tytule rozdziału, „ponadpokoleniowy” charakter problemu mobbingu, który przybrać może charakter statystycznie
powszechnej strategii zdobywania i utrzymania władzy lub nieformalnej kontroli
w organizacjach, w których mobbing wpisuje się w kulturę organizacyjną.
Mobbing jest przy tym, co bardzo istotne z perspektywy analizy funkcjonowania
różnych struktur społecznych, mechanizmem uniwersalnym. Oznacza to, że wystę262
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puje on w organizacjach o różnych stopniu złożoności: od małych firm po struktury
ponadpaństwowe, będąc również strategią polityczną.

Zakończenie
Efektywność każdej organizacji związana jest z istnieniem kultury zaufania, która
umożliwia podejmowanie zobowiązań na zasadzie wzajemności. Najbardziej społecznie doniosłą relacją, w której zaufanie odgrywa kluczową rolę, jest relacja władzy.
Na każdym poziomie struktury społecznej: globalnym, państwowym, lokalnym czy
w niektórych środowiskach pracy zdobycie władzy i jej sprawowanie wymaga, przynajmniej do pewnego stopnia, akceptacji społecznej, ponieważ formowanie i krystalizacja układu statusów odbywa się na podstawie określonych oczekiwań. Problem
braku zaufania pojawia się w sytuacji, kiedy sprawujący władzę okazują się mało
sprawni i skuteczni lub nie odpowiadają oczekiwaniom społecznym, tracąc wiarygodność. Właściwa ocena moralno-ideologiczna i pragmatyczna okazuje się współcześnie jednak coraz bardziej skomplikowana i uwarunkowana rzetelną znajomością
mechanizmów społecznych. Systemy społeczne, z coraz bardziej złożonymi relacjami
społecznymi, stają się mało przejrzyste, a zaufanie związane jest z coraz większym
ryzykiem. Sytuacja taka powoduje, że racjonalne oceny zdarzeń mogą pozostawać
poza rzeczywistymi możliwościami niewtajemniczonych obserwatorów, a przyjęte
przez określone grupy społeczne przekonania mogą stanowić rezultat wpływu społecznego i manipulacji. Sam brak transparentności działań elit władzy może więc stanowić istotne źródło nieufności, a „zakulisowe” działania podłoże społecznych poddziałów i wewnątrzorganizacyjnych konfliktów.
Przyjmując natomiast, że uniwersalną prawidłowością etycznych relacji władzy
jest działanie ukierunkowane na rozwój organizacji, a nie na partykularne interesy
określonych grup społecznych, właściwe zarządzanie prowadzić powinno do zrównoważonego rozwoju grup wywiązujących się z umowy społecznej na zasadach
określonych przez uczestników systemu, którzy budują jego kapitał społeczny oraz
na wykluczaniu z systemu, bez względu na zajmowaną pozycję w strukturze organizacyjnej, tych grup lub jednostek, które z umowy społecznej się nie wywiązują. Sytuacja taka eliminuje występowanie patologicznych kultur organizacyjnych, budując
jednocześnie kulturę zaufania poprzez transparentny system zarządzania zasobami
ludzkimi.
Odkrywanie rzeczywistych zasad „gier społecznych” to praktyka prowadząca
do budowania transparentności życia publicznego oraz umiejętności racjonalnej
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oceny sytuacji społecznej. Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera demaskatorski charakter badań społecznych dotyczących relacji władzy oraz kształtowanie
„wyobraźni socjologicznej” na możliwie szeroką skalę. W wymiarze indywidualnym
działania te dostarczają wiedzę pozwalającą na racjonalne oceny i kształtowanie swojego społecznego otoczenia, w wymiarze społecznym przeciwdziałają możliwości
stosowania manipulacji, których konsekwencję stanowią nieufność i podziały społeczne. W kontekście omawianej problematyki istotne jest, że zarządzanie zasobami
ludzkimi – aby było efektywne – musi być oparte na wiedzy o patologicznych mechanizmach zdobywania i utrwalania władzy i kontroli organizacyjnej.
W innym przypadku każde działanie, w zetknięciu z patologiczną „logiką systemową”, skazane jest na niepowodzenie, a każde niepowodzenie jednostek etycznych wzmacnia siłę sprawczą jednostek dyssocjalnych, umacniając patologie organizacyjne i degradując systemy społeczne.
Podobnie jak w przypadku wszystkich patologii organizacyjnych, również w przypadku problemu mobbingu istotna jest profilaktyka. Prowadzenie systematycznych
szkoleń rzetelnie wyjaśniających specyfikę strategii wpisanych w patologiczne mechanizmy władzy i nieformalnej kontroli, pozwala zarówno rozpoznawać problemy
organizacyjne i im przeciwdziałać, jak i zapobiegać wszelkim nadinterpretacjom w
relacjach przełożony–podwładny, występujących w sytuacji uprawnionych poleceń
przełożonych. Powołanie w każdej organizacji, w tym w szkołach wyższych, odpowiednich, niezależnych zespołów do spraw rozwiązywania problemu mobbingu,
dyskryminacji i innych przejawów nadużycia władzy organizacyjnej stanowiłoby
zapewne również bardzo istotny element w procesie przeciwdziałania istniejącym
problemom organizacyjnym.
W odniesieniu do efektywności wdrażania strategii przeciwdziałania patologiom
organizacyjnym, rekomendować należy badania porównawcze dotyczące skali mobbingu w organizacjach o podobnym obszarze działania (np. szkołach wyższych), ale
zróżnicowanej kulturze organizacyjnej, wyrażającej się w systemowym podejściu, lub
jego braku, do omawianych problemów.
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Wybrana problematyka działań etycznych
w rachunkowości
The Chosen Dilemmas of Ethical Aspects in Accounting

Abstract: This article presents the problems of ethics in accounting. There are many cases
of negative behavior in accounting known as a creative or aggressive accounting. There are
very high the professional requirements for accountants. And the professional competence
should be associated with ethical standards. The Code of Professional Ethics in Accounting
sets a very important ethical principles for accountants. So this is worth considering if such
rules are accepted by the accounting environment.
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Wprowadzenie
Pomimo iż przestrzeganie norm etycznych uważa się powszechnie za zasadne, w rzeczywistości gospodarczej występują ich liczne naruszenia. Wydaje się to być wynikiem
wielu współczesnych tendencji. Jedną z nich jest zauważalny ogólnoświatowy kryzys
moralny, który charakteryzuje się tym, że społeczeństwa przyjęły własne systemy wartości, a etykę traktują jako niewygodne ograniczenie [Karmańska 2005, s. 139]. Współczesna rzeczywistość pokazuje również swoisty kryzys wiarygodności systemu informacyjnego, a przyczyną tego może być niedostosowanie audytu do sytuacji oraz brak
publicznych instytucji nadzoru w odpowiednim zakresie [Sowińska 2003]. Nie bez znaczenia jest i to, iż obecnie można zauważyć występującą wyraźnie u przedsiębiorców
chęć szybkiego osiągania zysków – niejednokrotnie za pomocą nieuczciwych metod.

Izabela Witczak

Wzrastająca rola rachunkowości i konieczność prezentowania przez nią rzetelnej informacji sprawiają, że etyka w tym obszarze jest szczególnie istotna. Jednak
zachowania etyczne nie zależą jedynie od przepisów prawnych i kodyfikacji. Są one
również zdeterminowane skłonnościami, preferencjami i wyznawanymi przez kadrę
menedżerską wartościami.
Ze względu na wagę problematyki etycznej za cel artykułu autorka przyjęła omówienie etycznych aspektów współczesnej rachunkowości. W opracowaniu wykorzystano analizę i ocenę literatury oraz obowiązujących aktów prawnych.

Podstawowe problemy etyczne
Słowo „etyka” pochodzi z języka greckiego i oznacza „nawyk, zwyczaj”. Literatura
przedmiotu nie definiuje jednoznacznie terminu „etyka”. Zazwyczaj jednak jest ona
określana jako nauka o moralności, posługująca się opisem, analizą oraz wyjaśnieniem istniejącej moralności w celu ustalenia dyrektyw dotyczących moralnego postępowania [Słownik języka polskiego 1978, t. 1, s. 559].
System wartości etycznych przede wszystkim zdeterminowany jest „przyjęciem
określonych hipotez metafizycznych, a przynajmniej hipotez dotyczących natury
ludzkiej, że niektóre ustalenia metaetyczne mogą prowadzić do pewnych sugestii
normatywnych (na przykład liberalizmu)” [Sinder 2000, s. 17]. Z zaprezentowanego
podejścia wynika, że normy etyczne mogą posiadać uniwersalny charakter z racji powszechnego ich uznawania, natomiast wartości etyczne specjalne dotyczą np. grup
zawodowych.
Podstawową kategorią etyki są wartości moralne. Są one podstawą wyodrębnienia dwóch podstawowych typów etyki: normatywnej i opisowej (etiologii). Pierwsza
z nich dotyczy sfery uzasadnień i wartościowań, które związane są z normami lub
ideałami moralnego postępowania. Pozwala odpowiedzieć na pytanie o to, jak ludzie powinni postępować, aby ich uczynki były oceniane jako moralne. Druga z kolei,
czyli etyka opisowa, zajmuje się opisem i wyjaśnianiem istoty oraz funkcji moralności
[Mroziewski 2014, ss. 23–24].
Szczególne znaczenie w obecnej rzeczywistości ma etyka biznesu. Obejmuje
filozoficzne refleksje nad sposobami i kierunkami postępowania w obszarze funkcjonowania podmiotu gospodarczego, które rozpatrywane są z moralnego punktu
widzenia [Jackson 1999, s. 21].
Uwzględniając kryterium przedmiotu oraz sposób i poziom regulacji etycznej,
można wyróżnić trzy ujęcia etyki biznesu, a mianowicie:
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•
•

ujęcie deontologiczne – związane z nakazami i zakazami,
ujęcie celowościowe (teleologiczne) – zakładające optymalizację działań ze
względu na maksymalizację wartości moralnych,
• ujęcie w aspekcie sumienia i odpowiedzialności w biznesie – opierające się na
rzetelności i odpowiedzialności w działaniu [Wiśniewski 2002, s. 38].
Rozważając problematykę etyki, warto zauważyć dwie grupy poglądów na tę
kwestię. Pierwsze podejście zakłada, że dla jednostki gospodarczej priorytetem
powinna być nie moralna odpowiedzialność, lecz powiększanie zysku bądź udziału
w rynku [Kopycińska 2001, s. 44]. Pogląd, że w biznesie nie ma miejsca na etyczne
postępowanie wydaje się być swoistym stereotypem [Janowski 2010]. W ten nurt
wpisuje się teza M. Friedmana: Business of business is business, która wyraźnie akcentuje, że biznes w swojej naturze nie posiada komponentu moralnego [za: Olesiński
2006]. Jedyną powinnością jednostki gospodarczej jest takie korzystanie z zasobów,
aby pomnażać zyski. Środki realizacji są natomiast kwestią drugorzędną [Kopycińska
2001, s. 44].
Według drugiego podejścia wyniki ekonomiczne nie mogą być jedynymi wartościami w prowadzeniu firmy. Powinna ona uwzględnić dobro społeczeństwa nawet
wówczas, gdy oznaczałoby to pomniejszenie zysków. Nurt ten oczywiście nie wyklucza osiągania zysku w ogóle, z uwagi na to, iż racją funkcjonowania przedsiębiorstwa
jest wypracowywanie zysku. Dodatni wynik finansowy powinien jednak mieć charakter długookresowy i być wypracowany z uwzględnieniem interesów pracowników
lub konsumentów. Taki sposób zarządzania firmą, który uwzględnia normy etyczne,
determinuje lojalność konsumentów oraz prowadzi do wzrostu ekonomicznego firmy [Pietrzkiewicz 1995, s. 28].
Znaczenie etyki nabrało szczególnego charakteru wraz z tworzeniem kodeksów
etyki zawodowej dla poszczególnych grup społecznych. Kodeksy te zaczęły być opracowywane w początkach XXI w. Na podstawie badań na temat przyczyn upadku dużych spółek giełdowych stwierdzono, że ich bankructwo było wynikiem nieetycznych
działań w biznesie oraz braku etyki zawodowej księgowych. Ten rodzaj etyki można
zdefiniować jako zbiór nakazów i zakazów dotyczących sposobu wykonywania danego zawodu oraz celów, które są przez niego realizowane [Zwoliński 1975, s. 32].
Ze względu na różny charakter etyki zawodowej można wyróżnić:
• etykę osoby, np. biegłego rewidenta bądź księgowego;
• etykę firmy, np. biura rachunkowego;
• etykę systemu, np. stowarzyszenia księgowych [Klimczak 1996, s. 36].
Warto zauważyć, że niektóre grupy zawodowe pomimo nieetycznego postępowania nie ponoszą za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności bądź sankcji. W takiej
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sytuacji na etyczne postępowanie osób nieprzestrzegających norm mogą mieć
wpływ członkowie tej grupy, którzy nie akceptują konkretnego, negatywnego zachowania [Fałowski 1997, s. 4].
Literatura przedmiotu prezentuje wiele rozważań na temat związków pomiędzy
etyką a rachunkowością. Problematykę tę porusza w swoich opracowaniach m.in.
A. Karmańska, która uważa, że etykę można rozpatrywać na trzech mocno powiązanych ze sobą płaszczyznach, czyli na płaszczyźnie: praktyki, nauki i dydaktyki rachunkowości [Karmańska 2016].

Istota rachunkowości odpowiedzialnej społecznie
Z etyką, niewątpliwie, związane jest pojęcie „społeczna odpowiedzialność”. Nurt społecznej odpowiedzialności biznesu stał się niezwykle istotnym wyzwaniem dla rachunkowości, a zwłaszcza dla sprawozdawczości finansowej [Matuszak 2013, s. 107].
Według Komisji Europejskiej przez strategię społecznej odpowiedzialności, zwanej
dalej CSR, rozumie się „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo” [Komisja Europejska 2011].
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele określeń pojęcia rachunkowości
w firmie społecznie odpowiedzialnej, np. „rachunkowość odpowiedzialności społecznej”, „rachunkowość w aspekcie społecznym”, „rachunkowość środowiskowa” [Durden
2008, s. 671].
Analiza tego pojęcia pozwala stwierdzić, że podstawowym zadaniem rachunkowości odpowiedzialnej społecznie jest dokonywanie takiego rachunku odpowiedzialności, który uzasadniałby racjonalne powiązanie rezultatów w wymiarze finansowym
i niefinansowym. Jak słusznie bowiem zauważył J. Samelak, rachunkowość odpowiedzialności społecznej jest „systemem pomiaru ekonomicznego odnoszącego się do
wartości majątku i kapitału oraz efektów gospodarowania nimi w przedsiębiorstwie,
stosującym podejście etyczne i celowo zorientowanym na potrzeby zarządzania
przedsiębiorstwem oraz jego wewnętrznego i zewnętrznego rozrachunku z tytułu
ekonomicznej, społecznej i środowiskowej odpowiedzialności” [Samelak 2013, s. 27].
Jest to „[…] rachunkowość uwzględniająca obciążenia i korzyści dla społeczeństwa
wynikające z działalności konkretnego podmiotu gospodarującego przedstawione
w formie wartościowej lub opisowej. Wskazuje miejsca powstawania tych obciążeń
i korzyści. W powiązaniu z zasadami nadzoru korporacyjnego jest narzędziem wskazującym ośrodki odpowiedzialne za obciążenia i korzyści dla społeczeństwa wynikające
z prowadzonej przez podmiot gospodarujący działalności” [Gabrusewicz 2010, s. 60].
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Jak to przedstawia zamieszczony poniżej schemat, obszar społecznej odpowiedzialności realizowanej w firmie determinuje zakres przedmiotowy rachunkowości
odpowiedzialnej społecznie (zob. rysunek 1). Co jest istotne, rezultatem rachunkowości odpowiedzialnej społecznie jest raport dostarczający informacji o poszczególnych aspektach jej funkcjonowania.
Rysunek 1. Relacje pomiędzy społeczną odpowiedzialnością firmy
a rachunkowością odpowiedzialną społecznie

Społeczna odpowiedzialność przedsibiorstwa a rachunkowość
odpowiedzialności społecznej

Narzędzie pomiaru
Rachunkowość
odpowiedzialności
społecznej

Oddziaływanie na zakres
Corporate social reporting

Społeczna
odpowiedzialność
przedsiębiorstwa

Źródło: [Samelak 2013, s. 35].

Rachunkowość, niewątpliwie, jest integralnym elementem społecznej odpowiedzialności CSR. Wśród zadań, jakie spełnia, można wymienić: dostarczanie informacji
zarówno na potrzeby formułowania, jak i implementacji strategii firmy oraz wspomaganie procesu zarządzania ryzykiem za pomocą możliwości identyfikacji, analizy
oraz reakcji na szanse i zagrożenia powiązane z CSR [Hopwood, Unerman, Fries 2010,
ss. 15–16].

Przyczyny dylematów etycznych w rachunkowości
Pomimo obowiązujących norm prawnych zawsze istnieje niebezpieczeństwo nadużywania systemu rachunkowości. Z tego też względu bardzo ważna jest funkcja
kontrolna rachunkowości, wspierana przez świadomą i celową politykę rachunkowości, pozwalającą uzyskać wiarygodne sprawozdanie finansowe [Zieniuk 2011].

271

Izabela Witczak

Literatura przedmiotu wskazuje, że problemy etyczne w biznesie są tak stare jak
samo prowadzenie biznesu [Donaldson, Wehrane 2008]. Różnice dotyczą jedynie
metod lub wykorzystywanych instrumentów.
Jednostki pragnące ukryć swoją rzeczywistą sytuację finansową stosują nieetyczne praktyki, manipulując np. wynikiem finansowym czy wartościami szacunkowymi.
I chociaż polski system prawny zawiera regulacje mające na celu ograniczenie fałszowania różnorodnej informacji pochodzącej z rachunkowości, to, jak pokazuje wiele
badań i danych, nieetyczne praktyki, niestety, mają miejsce. Wśród celów nieetycznego postępowania księgowego można wymienić:
• chęć zaprezentowania wyniku finansowego na określonym poziomie,
• pokazanie nieadekwatnego do rzeczywistości wyniki finansowego,
• ukrycie rzeczywistej kondycji finansowej firmy,
• zwiększenie atrakcyjności firmy,
• ukrycie nielegalnych transakcji [Maślankowski 2004, s. 23].
Wydaje się, że nadużycia księgowe mają miejsce zwłaszcza w firmach borykających się z różnorodnymi problemami, wśród których należy wskazać: malejące przychody, problemy z pozyskaniem kredytu, trudności ze znalezieniem odpowiednich
inwestorów czy pogarszające się wskaźniki finansowe [Micherda 2010, ss. 79–80].
Nieetyczne działania wynikają jednak z zachowań konkretnych ludzi, które to zachowania są skutkiem braku wiedzy bądź braku uczciwości [Krasodomska 2010].
Można wskazać dwa rodzaje przypadków nieuczciwego przedstawiania rzeczywistej kondycji jednostki gospodarczej, a mianowicie:
• współdziałanie kadry zarządzającej firmą i osób zajmujących się rachunkowością
o charakterze przestępczym,
• manipulowanie wynikiem finansowym w wyniku dualnego oddziaływania dwóch
czynników: nacisków kierownictwa firmy i obaw księgowych o utratę pracy [Mazurkiewicz 2015, s. 72].
Działania mające na celu naruszenie norm etycznych są zróżnicowane. W większości przypadków są one jednak ukierunkowane na osiągnięcie korzyści, jakie można odnieść w wyniku poprawy wyników i wskaźników ekonomicznych [Voss 2016,
s. 294]. Przyczyny determinujące nieetyczne zachowanie w ocenie ankietowanych
kierowników jednostek przedstawiono na wykresie (zob. rysunek 2). Badania dostępne w literaturze przedmiotu pokazują, że aż 44% ankietowanych wskazuje na mający
miejsce nacisk kadry kierowniczej na osiągnięcie jak najlepszych wyników i wskaźników ekonomicznych. Prawie tyle samo wskazań dotyczy braku sankcji za nieetyczne
zachowanie (zob. rysunek 2).
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Rysunek 2. Przyczyny nieetycznego zachowania w rachunkowości w ocenie
kierowników jednostek (w %)

Źródło: [Voss 2016, s. 295].

Gdyby więc w firmach występował nadzór o lepszej jakości, w postaci audytu wewnętrznego bądź zewnętrznego, z pewnością byłoby mniej wszelkich nieprawidłowości, tj. oszustw czy nadużyć o charakterze finansowym lub księgowym. Poza tym,
jak słusznie zauważa G. Voss, jeżeli wszelkie działania niepożądane w rachunkowości
nie są negatywnie postrzegane przez otoczenie biznesowe, to z pewnością wzrasta
pokusa takiego właśnie postępowania [Voss 2016, s. 300].
Ustawa o rachunkowości reguluje m.in. zakres odpowiedzialności karnej za
nieprowadzenie ksiąg rachunkowych bądź prowadzenie ich niezgodnie z prawem
[Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 351]. Karą za te nieprawidłowości jest grzywna lub pozbawienie wolności do
lat dwóch. Może również mieć miejsce połączenie obu tych kar. Jak pokazuje zamieszczony poniżej wykres, ogólna liczba wyroków w tej materii w latach 2005–2014
prezentowała się na podobnym poziomie i była relatywnie wysoka (zob. rysunek 3).
Skala tego zjawiska może świadczyć o niewystarczającej kontroli nad zobowiązanymi
podmiotami pod względem funkcjonowania działów księgowości.
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Rysunek 3. Nieprowadzenie, wadliwe lub nierzetelne prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Źródło: [https://www.rp.pl/Rachunkowosc/302089984-Czy-stosowanie-zasad-etyki-w-rachunkowosci-da-sie-potwierdzic-certyfikatami.html, dostęp: 2.01.2019].

Warto, by jednostki miały nie tylko nadzór merytoryczny, ale by wprowadzać również obligatoryjność szkoleń mających na celu ograniczenie nadużyć i oszustw księgowych. Z pewnością dużą rolę odgrywa w tym przypadku kierownik jednostki. Na
mocy ustawy o rachunkowości osoba ta ponosi odpowiedzialność za wykonywanie
obowiązków, w tym również z tytułu nadzoru [Ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351].
Aby wszelka informacja pochodząca z rachunkowości była rzetelna, warto byłoby
rozważyć wprowadzenie obowiązku badania sprawozdań finansowych wszystkich
jednostek gospodarczych, a nie tylko niektórych, wskazanych przez prawo. Poza tym,
alternatywnym rozwiązaniem problemu mogłaby być kontrola przestrzegania norm
etycznych przez jednostki i informowanie o jej wynikach opinii publicznej [Voss
2016, s. 300].

274

Wybrana problematyka działań etycznych w rachunkowości

Znaczenie kodeksów etycznych
Decyzjami etycznymi w zawodzie księgowego są decyzje zgodne z obowiązującymi
przepisami prawnymi oraz z kodeksem postępowania etycznego. Niewątpliwie, jest
to zawód, który powinien być gwarantem uczciwości i rzetelności w prezentowaniu
sytuacji jednostki gospodarczej. Dlatego też celem wszystkich osób związanych z rachunkowością powinno być propagowanie norm zawartych w kodeksach etycznych.
Zadaniem wszelkich kodeksów zawodowych jest bowiem wskazanie, jak w danej sytuacji powinny postąpić osoby wykonujące dany zawód oraz określenie zasad, które
powinny być ściśle przestrzegane.
Przykładem kodeksu etycznego dotyczącego zawodu księgowego o randze międzynarodowej jest Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) [http://www.kibr.org.pl/pl/etyka, dostęp: 1.01.2019]. Wprowadzony on został uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 13 czerwca 2011
r. Podstawowymi zasadami przyjętymi w tym kodeksie są: uczciwość, obiektywizm,
zawodowe kompetencje, staranność w wykonywaniu zawodu, dotrzymywanie
tajemnicy zawodowej oraz profesjonalne postępowanie podczas wykonywania obowiązków.
Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości, który został
uchwalony w 2007 r. w Polsce jest Stowarzyszenie Księgowych [https://www.skwp.pl/
Uchwala,nr,18,XIX,Krajowego,Zjazdu,Delegatow,Stowarzyszenia,Ksiegowych,w,Polsce,z,dnia,23,czerwca,2007,r.,w,sprawie,zasad,etyki,zawodowej.,,2271.html, dostęp:
12.11.2018]. W myśl tego kodeksu, aby działania osób zajmujących się rachunkowością można było uznać za etyczne, muszą te osoby spełniać następujące warunki:
• posiadać kompetencje zawodowe;
• świadczyć usługi wysokiej jakości;
• cechować się niezależnością zawodową;
• być odpowiedzialnymi za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu
rachunkowości;
• właściwie postępować w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powiązanymi z nimi zawodowo;
• prawidłowo postępować w przypadkach sporu i sprzeczności interesów;
• odpowiednio postępować w szczególnych sytuacjach jednostki prowadzącej rachunkowość;
• zachowywać tajemnicę zawodową;
• właściwie oferować usługi z dziedziny rachunkowości [https://www.skwp.pl/files/
zg/kodeks_etyki/kodeks_zawodowej.pdf, dostęp: 14.11.2018].
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Przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce działa Komisja Etyki, zajmująca się Bankiem Dylematów Etycznych, którego zadaniem jest dostarczanie
na potrzeby edukacyjne analiz różnorodnych przypadków.
Pod względem prawnym kodeksy etyki dla księgowych nie są obowiązkowe.
Z punktu widzenia moralnego powinny, jak się wydaje, obowiązywać wszystkie osoby zajmujące się rachunkowością. Etyczne postępowanie tych osób jest niewątpliwie
atrybutem każdego zawodu wykonywanego w obszarze rachunkowości. Przestrzeganie w praktyce zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości daje gwarancję
rzetelnego wykonywania usług związanych z rachunkowością.

Podsumowanie
Informacje finansowe są podstawą podejmowania decyzji dla dużej grupy interesariuszy. Z tego też względu rzetelna i wiarygodna informacja jest bardzo cennym źródłem danych. Chociaż nad prawidłowością informacji pochodzącej z rachunkowości
jest sprawowany nadzór przez kierownika jednostki, to wciąż wiele jest w tym obszarze różnorodnych nieprawidłowości w postaci nadużyć czy wręcz afer finansowych.
Istniejące kodeksy etyczne, niewątpliwie, determinują jakość pracy osób związanych z rachunkowością, ale nie likwidują nieuczciwych praktyk księgowych. Należy
przy tym być świadomym możliwości ułomności kodeksów etycznych. „Wszystkie
bowiem tworzone społecznie namiastki moralności, jak kodeksy obowiązków funkcjonalnych i proceduralnych, są niegodne zaufania i moralnie wątpliwe (nawet jeśli
instrumentalnie skuteczne)” [Bauman 1996].
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Abstract: The motivational system has a huge impact on the efficiency, commitment and
overall health of human resources in the company, which is why when new tools appear to
stimulate the level of employee motivation, it is worth examining them.
This article defines the concept of gamification and describes the possibilities of intensifying employee motivation thanks to the implementation of this tool in SMEs. The most important factors influencing the perception of gameplay experience and basic design principles
that should be guided in the process of creating gamification have also been determined.
I also presented the probable problems that can be encountered in the implementation of gamification in SMEs, and the ways in which they can be addressed. This article is also
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Wstęp
Nieustanne zmiany w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw sprawiają, iż niezbędne jest ciągłe rewidowanie paradygmatów dotyczących funkcjonowania organizacji. W związku z tym firmy, które chcą przetrwać i rozwijać się w turbulentnym
otoczeniu muszą znaleźć sposób, aby się wyróżniać na tle konkurencji.
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Zakładając, że pracownicy przedsiębiorstwa mają spełnione swoje podstawowe
potrzeby i są na poziomie potrzeby uznania/samorealizacji [Brilman 2002, s. 351] nasuwa się pytanie jak można podnosić ich poziom motywacji. Jednym z rozwiązań
może być zaimplementowanie w przedsiębiorstwie grywalizacji. Jest to nowatorska
technika stymulowania zachowaniem pracowników i motywowania ich do wykonywania oczekiwanych przez nas działań. Na przestrzeni ostatnich lat niejednokrotnie
udowodniono, iż gry charakteryzują się niezwykłą siłą wciągania graczy do swojego świata i motywowania do wykonywania określonych działań. Przyczyną tego są
mechanizmy psychologiczne, które ukształtowały się tysiące lat temu. Odkrywając
nowe miejsce, zdobywając kolejny poziom czy też wchodząc w interakcję z innymi
graczami, uczestnik ma poczucie kontroli i systematycznie kieruje się ku kolejnym
wyzwaniom, a finalnie zwycięstwu, nie mając przy tym wątpliwości, że przeżywane
doświadczenie, które właśnie przeżywa jest pozytywne i zrobi dużo, by móc je powtórzyć. Gry dają satysfakcję, angażują i sprawiają przyjemność, dlatego też przedsiębiorstwa powinny czerpać z ich zasad i zmieniać codzienne doświadczenia pracowników w ciekawe przeżycia, wymagające aktywności i pobudzające ich motywację.
Problematyka, na której koncentruje się autor publikacji dotyczy systemów motywacyjnych, w szczególności siły oddziaływania grywalizacji na motywację pracowników i możliwościach jej zaimplementowania w małych i średnich przedsiębiorstwach
(MŚP). Jest to niezwykle ważne zagadnienie w dobie globalizacji i hiperkonkurencji,
gdzie MŚP muszą rywalizować z wielkimi korporacjami o najlepszych pracowników.
Dlatego też obecna sytuacja gospodarcza wymaga przyjęcia nowego podejścia do
pracowników, adekwatnego do sytuacji w jakiej znalazły się MŚP. W związku z powyższym, w świetle analizy podstaw teoretycznych z zakresu motywowania pracowników
autor publikacji przyjął za cel scharakteryzowanie zasad, którymi należy się kierować
przy implementowaniu grywalizacji oraz możliwych barier, które można napotkać
w trakcie wdrażania tego rozwiązania. Z uwagi na to, iż grywalizacja od niedawna jest
rozpatrywana jako narzędzie oddziaływania motywacyjnego na pracowników przedsiębiorstwa, autor publikacji będzie w swoich badaniach weryfikował potencjał zaimplementowania tego narzędzia w małych i średnich przedsiębiorstwach, uznając, że
zaimplementowanie grywalizacji w tych firmach zwiększy motywację pracowników.
Niniejszy artykuł jest podwaliną teoretyczną do dalszych badań autora publikacji.
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Istota i znaczenie grywalizacji
Termin gamification jest w literaturze polskiej tłumaczony jako gamifikacja oraz grywalizacja i stosowany zamienne w zależności od tego, w jakim kontekście jest poruszane to zagadnienie. Określenie gamifikacja używane jest kontekście innowacyjnego narzędzia intensyfikującego motywację pracowników, natomiast grywalizacja
przy działaniach marketingowych [Wrona 2013, ss. 25–31; Gregor, Gottwald 2012,
ss. 199–211].
W literaturze przedmiotu możemy się również natknąć na tłumaczenie gryfikacja,
lecz występuje ono niezwykle rzadko – wskazuje się w tym przypadku na niezgodność przekładu z terminologiczną zasadą jedności [Swacha 2014, s. 293]. Wielu autorów uważa też, że termin gamifikacja jest niepotrzebnym makaronizmem [Laskowski
2013, s. 23] i dlatego większość badaczy używa sformułowania grywalizacja. Ponadto
jest to narzędzie implementujące techniki z gier w dziedziny, gdzie metody te nie
są zazwyczaj obecne. W związku z tym w niniejszym artykule jest stosowany termin
grywalizacja.
Aby przybliżyć istotę tego zagadnienia, warto przedstawić kilka definicji grywalizacji. Jest to „wykorzystanie mechanizmów, estetyki i sposobu myślenia zaczerpniętych z gier, by angażować ludzi, motywować do działania, pobudzać do nauki
i rozwiązania problemów” [Kapp 2012, s. 10]; „zastosowanie mechaniki gry i doświadczenia projektowania, by cyfrowo angażować i motywować ludzi w osiąganiu swoich
celów” [Burke 2014, s. 6]; „zastosowanie metafor (pochodzących) z gier w zadaniach
(wykonywanych) w prawdziwym życiu, tak by wpłynąć na zachowanie, poprawić motywację oraz zwiększyć zaangażowanie” [Marczewski 2013, s. 4]; „zastosowanie elementów gry i myślenia w sytuacjach innych niż gry” [Werbach, Hunter 2012, s. 131].
Analizując powyższe definicje, autor publikacji zwrócił uwagę na fakt, iż większość z nich akcentuje kwestie motywowania – dlatego też w niniejszej publikacji
zagadnienie grywalizacji będzie rozpatrywane w tym kontekście.

Motywowanie pracowników poprzez grywalizację
Grywalizacja jest w Polsce relatywnie nowym, lecz niezwykle obiecującym narzędziem oddziaływania motywacyjnego [Swacha 2014, s. 292], ponieważ sprawia, że
pracownicy są o wiele bardziej aktywni i zaangażowani [Paharia 2013, s. 13]. Odpowiednio zaprojektowana gra potrafi wciągnąć na wiele godzin, więc dlaczego nie wykorzystać tak dobrego narzędzia w przedsiębiorstwie? Wiele dużych firm, takich jak:
283

Rafał Doleciński

Nike, Bonduelle i PZU, już teraz wykorzystuje potencjał grywalizacji, natomiast w sektorze MŚP narzędzie to jest jeszcze niedoceniane. Zmiana poglądów w tym zakresie
i zaimplementowanie grywalizacji do przedsiębiorstwa może pozytywnie wpłynąć
na wzrost motywacji pracowników w tym sektorze. Poniżej zostały przedstawione
zasady stosowane w grach, które można przenieść do grywalizacji i zwiększyć zaangażowanie oraz motywację pracowników. Wskazówki te określają co warto zaimplementować do doświadczenia, by sprawiało jak największa satysfakcję jego uczestnikom. Oczywiście nie ma konieczności stosowania wszystkich poniższych elementów
równocześnie przy jednym doświadczeniu, a tylko te, które będą najlepiej wpisywały
się w model rozgrywki.
Tabela 1. Zasady projektowania grywalizacji w oparciu o gry
Zasady
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Opis

Perfekcja

Dysponujmy nieograniczoną liczbą możliwych prób/podejść do rozwiązania problemu. Przykładowo postać w grach jest nieśmiertelna
(może zginąć, ale spowoduje to tylko wczytanie ostatniego zapisu gry)
i nie jest karana za niepowodzenie.

Gratyfikacja

Wszystkie elementy gry są dobrowolne, ale gracz jest zachęcany nagrodami (ich wielkość zależy wyzwania) do wykonywania zadań. Przykładowo gracz jest nagradzany za odkrycie nowej krainy, upolowanie
określonej bestii itp.

Kolekcjonerstwo

Gracz za większe wyzwania dostaje unikalne przedmioty, które świadczą o ukończeniu danego zadania. W prawdziwym życiu ludzie także
lubią otaczać się przedmiotami, świadczącymi o ich statusie.

Punkty

Jest to element informujący o postępach w rozgrywce, co samoistnie
motywuje do dalszego uczestnictwa w grze (widać efekty działań).
Punkty postępu, w grach są to często punkty doświadczenia, zbierane poprzez wykonywanie poszczególnych zadań i które finalnie
przekładają się na zdobycie kolejnego poziomu.

Współzawodnictwo

Zdobyte punkty, poziomy, przedmioty oraz inne rzeczy świadczące
o statusie w danej społeczności można łatwo porównać z innymi
uczestnikami rozgrywki. W grach często dostępne są dla wszystkich
różne statystyki, np. najlepszych graczy, graczy którzy ukończyli dane
wyzwanie itp. Tak przedstawione zestawiania mobilizują do większego
zaangażowania, zwłaszcza jeśli rozgrywka toczy się z osobami, które
gracz zna z realnego świata.
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Zasady

Zasady gry muszą być jasne i niezmienne, tak by gracze czuli się komfortowo. Ciągłe zmiany regulaminu wprowadzają niepotrzebne zamieszanie, które może odstraszyć niektórych użytkowników.

Wyzwania

Gra musi zapewniać graczom nowe wyzwania oraz odpowiednio dawkować i stymulować emocje. Nowe wyzwania mogą generować zarówno autorzy gry, jak i sami uczestnicy rozgrywki, co często jeszcze bardziej angażuje graczy. Umożliwienie użytkownikom tworzenie wyzwań
itp. pomaga stworzyć zaangażowaną społeczność.

Współpraca

Można zaprojektować niektóre zadania tak, by ich wykonanie było
niemożliwe bez pracy zespołowej. Taki mechanizm poprawi komunikację, relacje, zbuduje zaufanie, umocni więzi i pozwoli poznawać nowe
osoby wśród uczestników rozgrywki.

Rozrywka

Scenariusz nawet najprostszej gry musi być wciągający i sprawiać przyjemność graczom tak, by chcieli w nią grać. Należy pamiętać też
o ogromnym znaczeniu pierwszego wrażenia, trzeba więc zadbać, aby
użytkownik został oczarowany grą już na starcie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tkaczyk [2012].

Zastosowanie mechanizmów gier w miejscu pracy z pewnością spowoduje, iż
pracownicy będą bardziej produktywni, zmotywowani i szczęśliwsi. Mechanizmy te
dają możliwość uczenia się poprzez zabawę, rozwiązywania złożonych problemów
i pobudzają kreatywność, a wszystko to przekłada się na lepsze wyniki pracownika
[Penenberg 2013, s. 11]. Grywalizacja może stać się świetnym narzędziem motywowania pracowników w MŚP, musi tylko zostać przygotowana pod konkretne przedsiębiorstwo i pod konkretną grupę docelową (płeć, wiek, zainteresowania, branżę itp.).
Poniżej zostały przedstawione założenia projektowania grywalizacji opracowane na podstawie twierdzeń dotyczących motywacji, którymi warto się kierować, aby
maksymalnie zwiększyć motywację pracowników:
• wynik rozwoju w grywalizacji powinien być postrzegany jako możliwy do osiągnięcia w określonych warunkach, z prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu
większym od zera, ale mniejszym od jednego;
• wynik rozwoju powinien być postrzegany jako użyteczny;
• graczom powinny towarzyszyć pozytywne emocje przy osiąganiu kolejnych celów i misji;
• pracownicy o silnej motywacji lub skłonności do rywalizacji nie zrezygnują
z udziału w grywalizacji, nawet jeśli pojawią się jakieś trudności np. zmęczenie;
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wielkość motywacji pracownika do rozwoju można sprawdzać poprzez czas, jaki
poświęcił na swój udział w grywalizacji;
doświadczenie powinno być zaprojektowane tak, aby gracze odczuwali stan
flow1, gdyż jedynie w takim przypadku motywacja osiągnie najwyższy poziom;
pracownicy, u których widoczna jest silna potrzeba rozwoju będą motywowani
regularnymi informacjami zwrotnymi (feedback) o ich postępie (progress) oraz coraz wyższymi poziomami (levels) rozgrywki;
wysokość nagrody musi rosnąć stopniowo, tak by skłaniać pracowników do dalszego udziału w rozgrywce i zwiększać ich zaangażowanie;
wartość gratyfikacji powinna zależeć od jakości wyniku;
jeżeli pracownik uczestniczył już w grywalizacji, trzeba wprowadzić choćby niewielkie zmiany w gratyfikacji (zagwarantować lepsze nagrody), aby wyeliminować możliwość znudzenia pracownika;
gratyfikacja jest większa, jeśli uczestnik grywalizacji wygrywa po przezwyciężeniu
celowo zaprojektowanych trudności w grze;
gratyfikacja powinna być większa, jeśli nie wszyscy zmagający się z danym zadaniem je ukończyli;
gratyfikacja powinna być przekazana natychmiast po osiągnięciu wyniku;
postrzeganie przydatności grywalizacji przez pracownika ma znaczący wpływ na
jego samoocenę w kontekście prawdopodobieństwa osiągnięcia oczekiwanych
przez niego wyników;
im większe jest natężenie motywacji pracownika, tym chętniej podejmuje on dodatkowe czynności zwiększające jego szanse na wygraną;
wysoki poziom motywacji wpływa na wybór coraz trudniejszych zadań w grywalizacji (zarówno w świece wirtualnym, jak i realnym);
wysoki poziom motywacji pracownika wpływa na jego coraz większą chęć do
rozwoju i poszerzania wiedzy oraz umiejętności za pośrednictwem grywalizacji;
pracownik, który chce się rozwijać zawodowo będzie wkładał większy wysiłek
w grywalizację niż pracownik niezainteresowany takim rozwojem;
poziom motywacji pracownika wpływa na szybkość jego decyzji związanych
z udziałem w nowych przedsięwzięciach;
pracownicy o wyższym poziomie motywacji chętniej wezmą udział w grywalizacji;
pracownicy o wyższej intensywności motywacji znacznie szybciej się uczą.

Flow to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności.
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Grywalizacja w miejscu pracy
Zaimplementowanie grywalizacji jako narzędzia stymulowania motywacji pracowników jest dobrym rozwiązaniem, a przykładem tego może być otwarty pod Wrocławiem klaster technologiczny koreańskiego koncernu LG. Koreańczycy są pasjonatami gier komputerowych i wiele rozwiązań przenoszą do świata rzeczywistego.
Nic więc dziwnego, iż jeden z ich czołowych koncernów również implementuje takie
rozwiązania. LG już w 2007 roku opierało niektóre swoje rozwiązania na grywalizacji,
a jednym z przykładów jest wiszący nad wejściem do oddziału olbrzymi telewizor, na
którym był wyświetlany na bieżąco procent defektów z danego dnia. Takie telewizory
znajdowały się też na liniach produkcyjnych tak, by pracownicy tych linii w każdym
monecie mieli wgląd do tego, jak wygląda ich obecna praca na tle wyznaczonych
celów (wyświetlano także odchylenie od założeń). Ponadto telewizory te pokazywały też statystyki z innych zakładów produkcyjnych LG na świecie, a ogromny napis
nad telewizorem nie pozostawiał więcej wątpliwości: „Najlepsza fabryka LG Display
do końca roku” [Tkaczyk 2012, ss. 122–123]. Telewizor ten spełniał funkcję zarówno
tabeli wyników (zestawiającej wszystkie zakłady), jak i przedstawiał cel S.M.A.R.T2.
Mechanika była zaczerpnięta prosto z gier komputerowych i została wykorzystana
w bardzo przemyślany sposób.

Grywalizacja jako innowacyjne narzędzie stymulowania
motywacji pracowników w MŚP
Najnowsze raporty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wskazują na
dobrą kondycję przedsiębiorczości w Polsce, ponieważ większość wskazuje wzrost,
a jest on najbardziej widoczny przy mikro i małych firmach. Jest to istotne, gdyż
wśród spółek prowadzących działalność na terenie naszego kraju aż 99% stanowią
MŚP i generują one ponad 60% PKB. Firmy te zatrudniają ok. 70% pracujących Polaków i dlatego też, zdaniem autora publikacji, temat motywowania pracowników
w tych przedsiębiorstwach powinien zostać ponownie podjęty [https://www.rp.pl/
ForumMSP/305229958-Male-i-srednie-firmy-to-glowna-sila-polskiej-gospodarki].
W tych przedsiębiorstwach właściciel najczęściej jest postacią dominującą, co wynika z prostej struktury zarządzania i to on podejmuje wszystkie istotne decyzje
2
Skonkretyzowany (Specific), mierzalny (Measurable), osiągalny (Achievable), istotny (Relevant) i określony w czasie (Time-bound)
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[Lachiewicz, Matejun 2012, s. 15]. Brak struktur odpowiedzialnych za implementowanie nowych rozwiązań, ograniczony dostęp do wiedzy i doświadczeń, dyrektywny
styl zarzadzania – wszystkie te rzeczy sprawiają, że innowacyjne narzędzia, jak np.
grywalizacja, są implementowane w MŚP z dużym opóźnieniem, co jest dużym problemem i powoduje utratę potencjalnej przewagi nad konkurencją. Poniekąd jest to
również szansa dla tych przedsiębiorstw, gdyż jeśli właściciel zidentyfikuje ten problem i postanowi mu zaradzić to jest szansa, że zacznie wykorzystywać innowacyjne
narzędzia (nie tylko te służące motywowaniu pracowników) i zyska przewagę nad
konkurencją. Niestety, dodatkową barierą wdrożenia nowego narzędzia w takiej organizacji mogą być przyzwyczajenia pracowników do obecnie panującego w niej
systemu motywacyjnego i ich niechęć do zmian, których mogło dawno nie być.
Podejmując jednak ryzyko i wdrażając grywalizację w codzienne obowiązki pracowników, które tradycyjnie nie są uważane za obszar zabawy, można sprawić, iż takie
osoby zmienią swoje nastawienie do nowego rozwiązania, poprawi się ich zaangażowanie, motywacja oraz jakość wykonywania zadań. Niemniej jednak trzeba pamiętać
o odpowiednim dopasowaniu mechanizmów grywalizacyjnych do profilu psychologicznego potencjalnych graczy. Należy pamiętać, że nie istnieje idealna, uniwersalna
grywalizacja pasująca do wszystkich firm i ich pracowników. Wybór i zastosowanie
określonych mechanizmów charakterystycznych dla gier, powinno być dobrane do
oczekiwań oraz grupy docelowej, których ma dotyczyć, a jeśli wszystko zostanie dobrze dopasowane, to pracownicy będą szczęśliwsi, zwiększy się ich motywacja oraz
produktywność, co wpłynie na zwiększenie korzyści organizacji. Mechanizmy grywalizacyjne pozwalają pracownikom szybciej się uczyć i lepiej wykorzystywać zdobyte
informacje w celu kreowania produktów, jak i rozwiązywania bardziej złożonych problemów [Penenberg 2013, s. 11].
Skoro grywalizacja przynosi tyle korzyści, to dlaczego nie jest obecne wykorzystywana w sektorze MŚP? Wynika to z tego, że przedsiębiorstwa z tego sektora często nie zdają
sobie jeszcze sprawy, iż „rodzimy się, by być graczami, a nie pionkami. Naszym przeznaczeniem jest być autonomicznymi jednostkami, a nie jednostkowymi automatami” [Pink
2011, s. 114]. Zmiana poglądów w tym zakresie, według autora publikacji, nastąpi bardzo
szybko ponieważ segment MŚP jest istotnym źródłem innowacji gospodarczych, co oznacza, iż firmy z tego segmentu są otwarte na zmiany i szybko na nie reagują.
Tworząc system motywacyjny trzeba również pamiętać, iż motywacja jest bardzo
silnie powiązana ze sprawiedliwością dystrybutywną, a to oznacza, że ludzie zazwyczaj porównują swoje wyniki i wysiłek do tego co robią i otrzymują inni [Bugdol 2014,
ss. 91–93]. Dlatego też wdrażając grywalizację w przedsiębiorstwie należy pamiętać
o sprawiedliwości proceduralnej, interakcyjnej oraz informacyjnej.
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Zakończenie
Dobry menadżer wie, że aby opracować sprawny system motywacyjny należy poznać
potrzeby pracowników, dowiedzieć się co ich motywuje i stworzyć im odpowiednie
warunki pracy oraz możliwość realizacji ich potrzeb. Tak samo przedsiębiorstwo powinno podejść do opracowania grywalizacji dla swoich pracowników. Należy określić odpowiedni sposób przeprowadzenia grywalizacji tak, aby odpowiadał jak największej części zespołu. Jeśli odpowiednio zidentyfikujemy potrzeby pracowników
(w kontekście samodoskonalenia i współzawodnictwa) to dzięki odpowiednio zaprojektowanemu doświadczeniu grywalizacji możemy znacznie poprawić ich motywację i zaangażowanie. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować potrzeby pracowników i postarać się je zaspokoić, a jeśli poziom ich motywacji jest zadowalający
można rozpocząć implementację grywalizacji. Narzędzie to będzie odpowiedzialne
za odpowiednie stymulowanie motywacji pracowników i ukierunkowywanie ich na
najistotniejsze dla przedsiębiorstwa zadania, co ułatwi firmie realizację jej celów.
Grywalizacja jest tylko jedną ze składowych nowoczesnych systemów motywacyjnych, a odpowiednio opracowany system będzie nie tylko stymulował motywację
pracowników, ale sprawi również, że cele przedsiębiorstwa staną się jednocześnie
celami pracowników tej firmy.
Przedsiębiorcy muszą być świadomi tego, iż ciężko jest rozwijać firmę, jeśli ludzie
w niej zatrudnieni nie utożsamią się z jej celami i nie uznają jej misji za własną. Niestety, bardzo często w takich firmach (zwłaszcza wielopokoleniowych) można zaobserwować duży opór do zmian, co niestety znacznie utrudnia zmianę podejścia nawet
do tak fundamentalnego zagadnienia, jakim jest motywowanie pracowników.
Obecne obserwacje autora publikacji pozwalają na przedstawienie kilku rekomendacji dla praktyków gospodarczych, a jedną z nich jest jak najszybsze wdrożenie
grywalizacji w przedsiębiorstwie, nawet w bardzo prostej formie. Obecnie niewiele
firm korzysta z omawianego narzędzia do intensyfikowania motywacji pracowników,
więc wdrażając grywalizację można relatywnie szybko zyskać przewagę nad konkurencją.
Kolejna rekomendacja dotyczy firm, które chcą wdrożyć to narzędzie, ale obawiają się kosztów z tym związanych. Grywalizacja często jest mylnie postrzegana jako
wyłącznie aplikacja, a należy pamiętać iż można też wdrożyć to narzędzie w innej,
lecz równie skutecznej, formie np. dodając element współzawodnictwa w codziennych obowiązkach pracowników. Dodanie takiego elementu generuje niewielkie
koszty dla przedsiębiorstwa i można je wdrożyć niemal natychmiastowo, co według
autora niniejszej rozprawy szybko przyniesie pożądane efekty.
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Podstawą do wnikliwszej analizy tego zagadnienia będzie przeprowadzenie badań w jednej z firm z sektora MŚP, w której autor publikacji wdraża grywalizację. Celem praktycznym wdrożenia jest zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, a celem poznawczym określenie poziomu wzrostu motywacji i zaangażowania
pracowników w tym przedsiębiorstwie. Dodatkowym celem będzie dogłębne przeanalizowanie możliwych bariery wdrożenia grywalizacji i opracowanie sposobów ich
eliminacji lub co najmniej zniwelowania do poziomu pozwalającego na implementację tego narzędzia. Wyniki badań oraz wnioski i rekomendacje autor publikacji przedstawi w kolejnym artykule.
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Patologie partnerstw międzysektorowych
The Pathology of Cross-sector Partnerships

Abstract: The literature focuses on the positive aspects of the functioning of cross-sector
partnerships, points to the social benefits, synergies and legitimacy to take such initiatives.
However, the reality of establishing and functioning of partnerships often deviates from the
principles and goals postulated in theory that should guide them. The article focuses on the
negative aspects of the functioning of cross-sector partnerships. The list of the most common
pathologies of cross-sectoral partnerships has been identified and discussed. The analysis
proposes to minimize and prevent this type of phenomena.
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Wstęp
Współpraca przedstawicieli reprezentujących rożne obszary życia społecznego i gospodarczego, rozumiana jako partnerstwo międzysektorowe, staje się coraz bardziej
pożądana. Inicjatorami tych partnerstw są zarówno organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, jak i podmioty biznesowe działające w różnych obszarach terytorialnych. Do idei partnerstwa międzysektorowego powinno przekonać się jak najwięcej
podmiotów funkcjonujących w różnych sektorach, co umożliwi nawiązanie trwałych
relacji, a dzięki temu realizację różnorodnych celów publicznych.

Maja Jokiel

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i charakterystyka patologii
partnerstw międzysektorowych oraz próba stworzenia propozycji zapobiegania im.
Autorka zdaje sobie sprawę, że podjęte rozważania są tylko wstępem do podjęcia
dyskusji w tym temacie. Jednakże jest to na tyle istotne, że warto go przeanalizować
również pod kątem uwarunkowań, które mogą tworzyć zjawiska patologiczne.
Autorka w niniejszym artykule zastosuje następujące narzędzia badawcze:
− analizę literatury przedmiotu,
− analizę raportów z projektów finansowanych lub współfinansowanych z Unii Europejskiej,
− obserwację i własne doświadczenia1,
− badania własne przeprowadzane stale od 2010 r. w Wielkiej Brytanii, Ukrainie
i w Polsce przy pomocy metod obserwacji, analizy studiów przypadku oraz wywiadów.
W chwili obecnej, wedle wiedzy autorki, zjawisko patologii w partnerstwach międzysektorowych nie jest zdefiniowane w sensie formalnym i funkcjonuje jako opis
pewnego zjawiska, dotykającego konkretne przedsięwzięcia. Podejmowane są co
prawda próby charakterystyki tego obszaru, lecz przede wszystkim po to, aby uwypuklić jego szkodliwość. Jednakże z uwagi na trudności identyfikacyjne, czy też tzw.
poprawność polityczną i „grantyzm” oraz zależność (przede wszystkim finansową)
funkcjonowania organizacji pozarządowych od polityki i „upodobań” lokalnych
władz samorządowych itp., jest to obszar wymagający głębszego poznania.

Idea partnerstwa międzysektorowego –
analiza pojęciowa
Termin „partnerstwo” w Polsce jest coraz częściej analizowany i dlatego ważne jest
dokonanie charakterystyki tego pojęcia pod kątem partnerstwa między instytucjami.

Autorka swoje zainteresowani naukowe łączy z wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Jest członkiem Stowarzyszenia Niedosłyszących „LIRA” oraz stale współpracuje z Wydziałem Dialogu Społecznego UM Jelenia Góra. Była koordynatorem projektu „Karkonosze dla wszystkich” realizowanego przez
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz koordynatorem merytorycznym w projekcie „Współpraca na rzecz aktywizacji osób
niepełnosprawnych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS. Autorka była także współorganizatorem wielu seminariów i konferencji dotyczących współpracy międzysektorowej np.: „Praktyczne
aspekty ratyfikacji przez Polskę Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych”, „Praktyczne aspekty
wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”, „Karkonosze dla wszystkich” itp.
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Partnerstwo powinno spełniać określone warunki, czyli:
1. być zorganizowane przy pomocy formalnej struktury aktywności,
2. posiadać interesariuszy pochodzących z różnych grup społecznych oraz potencjał ich włączania,
3. posiadać wspólny, długofalowy program działania, a przede wszystkim jasno
określony i opisany wspólny cel.
Partnerstwo międzysektorowe bardzo szczegółowo definiuje International Business Leaders Forum (IBLF) oraz Overseas Development Institute (ODI) i „stanowi ono
dobrowolne, świadome i strategiczne przymierze partnerów reprezentujących rożne
sektory: publiczny, komercyjny i pozarządowy. Założeniem jest, że wszyscy partnerzy
wspólnie ponoszą ryzyko, a także dzielą się korzyściami wynikającymi z realizacji celów zarówno kolektywnych, jak i indywidualnych.”[Rymsza, Hryniewiecka, Derwich
2004, s. 180]
W ciągu ostatnich lat w Europie daje się zauważyć wyraźną ewolucję systemu
wspólnych powiązań. Przebieg tego procesu kształtuje się różnie, w zależności od
modeli polityki społecznej przyjętych przez poszczególne państwa członkowskie.
Model administracji publicznej jest powoli porzucany i przestaje być jedynym, głównym dostarczycielem usług społecznych. Dzieje się tak dzięki dostrzeżeniu konieczności prywatyzacji, potrzebie dekoncentracji oraz kontraktowania i powierzania
zadań publicznych. Wielosektorowe partnerstwa oraz dialog społeczny jest bardzo
dobrze osadzony w prawie Unii Europejskiej. Europejski model socjalny może być
istotnym elementem umożliwiającym zrozumienie powagi partnerstwa w prawie
unijnym. Zawiązania partnerstwa międzysektorowego oraz zinstytucjonalizowany
dialog społeczny jest istotnym elementem tego modelu.
Wszystkie te elementy pojawiają się również w Polsce, jest to jednak proces chaotyczny, w którym zauważa się brak jasno sprecyzowanej wizji podziału zadań pomiędzy poszczególnymi instytucjami i sektorami.
Formuła partnerstwa międzysektorowego powinna umożliwiać [Niedek 2006,
ss. 106–123]:
1. „wypracowanie nowatorskich podejść do problematyki zrównoważonego rozwoju,
2. transfer kompetencji i możliwości poszczególnych partnerów z różnych sektorów,
3. dostęp do zasobów o charakterze technicznym, ludzkim i finansowym,
4. tworzenie nowych, dynamicznych sieci powiązań, pozwalających partnerom
na bardziej skuteczne oddziaływanie na cele polityczne, społeczne, ekonomiczne itp.,
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5. zrozumienie wartości i natury poszczególnych sektorów, przyczyniające się do
większego zintegrowania i stabilności społeczeństwa.”
Powstaje zatem pytanie jak powinno kształtować się partnerstwo. Istotnym jest
przede wszystkim wprowadzenie, zgodnego z możliwościami i kompetencjami,
rozdziału praw, funkcji i powinności. Odpowiednio też, w zależności do specyfiki
podejmowanej wspólnie inicjatywy, partnerstwo powinno opierać się na wspólnie
przyjętym systemie wartości etycznych, w szczególności na współodpowiedzialności partnerów za stan otoczenia społecznego i środowiska naturalnego [por. Niedek
2006, ss. 106–123].
Partnerstwa międzysektorowe osiągają efektywność w głównej mierze w zależności od postaw partnerów i pozytywnej korelacji między możliwymi do zaoferowania a oczekiwanymi przez poszczególne strony wartościami [Gosk, Pyrka 2008,
ss. 1–3]. Nakład partnerów działania może dotyczyć następujących obszarów: zasobów własnych, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i finansowych (tabela 1).
Tabela 1. Nakład organizacji z różnych sektorów w partnerstwo międzysektorowe
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Obszar

Sektor biznesu

Sektor ekonomii
społecznej

Sektor publiczny
(samorządowy)

Wkład własny

efektywność ekonomiczna, optymalizacja
kosztów
i nakładów

minimalizowanie
marginalizacji
społecznej i bezrobocia oraz dążenie
do wzrostu spójności społecznej

zgodność zamierzeń
i działania z regulacjami
prawnymi i dokumentami
strategicznymi

Zasoby ludzkie

umiejętności pracowników z zakresu zarządzania i marketingu

wiedza pracowników na temat
usług, które nie są
osiągalne na rynku
komercyjnym

znajomość procedur
i regulacji prawnych przez
pracowników

Zasoby organizacyjne

analizy rynku, wkład
materialny organizacji, transport, sprzęt,
meble

znajomość lokalnej
sytuacji

ramy prawne, a ponadto
znajomość procedur
formalnych, dostęp do
decydentów

Patologie partnerstw międzysektorowych

Zasoby finansowe

środki finansowe

organizacje społeczne inwestują nadwyżkę we wspólnotę, nie kierując się
potrzebą osiągania
maksymalnego
zysku na rzecz
akcjonariuszy lub
właścicieli

przedsięwzięcia współfinansowane

Źródło: por. Tennyson [2003, s. 26].

Z powyższej tabeli wynika jasno, że każdy z partnerów inaczej postrzega przedstawione obszary, również koncentracja „sił” kształtuje się w odmiennych perspektywach. Jednakże pomimo pojawiających się znacznych różnic należy uwzględniać,
że efektywne partnerstwa zawiązane pomiędzy partnerami z sektora publicznego,
biznesowego czy organizacji społecznych powinny spełniać określone warunki, takie
jak [Korbus, Strawiński 2009, s. 48]:
1. „transparentność komunikacji, umożliwiająca budowę zaufania i wzajemnego zrozumienia,
2. klarowność funkcji, obowiązków i praw,
3. zrozumiałość zasad i celów,
4. zrozumienie różnic w kulturze organizacyjnej, kompetencjach, zaangażowaniu czasowym poszczególnych stron,
5. koncentracja na dążeniu do wzajemnych korzyści, tak aby zrealizować cele
indywidualne, jak i wspólne partnerów,
6. rozumienie potrzeb lokalnych interesariuszy i wspieranie potencjału, a nie
zależności.”
Partnerstwa międzysektorowe zawiązywane pomiędzy podmiotami ekonomii
społecznej a biznesem czy administracją i ich inicjatywy nie stanowią uniwersalnego
instrumentu i nie powinno się w związku z tym oczekiwać, że przyczynią się one do
rozwiązania różnego rodzaju wyzwań, jak również najbardziej palących problemów
ekonomicznych i społecznych. Jednakże mogą istotnie wpływać na osiąganie szeregu ważnych, przedstawionych poniżej celów:
1. Wzrost poziomu integracji społecznej – podmioty komercyjne w ramach wdrażania strategii CSR aktywnie dążą do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy.
2. Edukacja dla wszystkich, a także zmiana kwalifikacji ich podnoszenie czy też
kształcenie ustawiczne, są warunkami niezbędnymi w procesie kreowania konkurencyjności polskiej gospodarki w kontekście ogólnoświatowej gospodarki.
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3. Wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie w odniesieniu do
innowacji ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych.
4. Podnoszenie poziomu zaangażowania obywatelskiego (kapitału społecznego)
oraz zaufania poprzez dialog z różnymi grupami – jest to szczególnie istotne
w krajach, w których społeczeństwo w dalszym ciągu uczy się uczestnictwa w życiu publicznym.
5. Poprawa sytuacji bytowej obywateli, a także zdrowia publicznego poprzez podejmowanie inicjatyw edukacyjnych przez przedstawicieli sektora biznesowego.
6. Racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych oraz minimalizacja poziomu zanieczyszczenia, między innymi poprzez promowanie innowacji ekologicznych
i adaptacji systemów zarządzania środowiskiem naturalnym.
7. W grupach osób młodych i doświadczających wykluczenia na rynku pracy, promowanie postaw proaktywnych względem rynku, a także przedsiębiorczości,
kreatywności oraz gotowości do podejmowania przedsięwzięć nacechowanych
ryzykiem.
8. Edukacja dotycząca praw człowieka, ochrony środowiska i podstawowych norm
pracy oraz minimalizacja zjawiska pauperyzacji społecznej.
Podmioty społeczne (instytucje publiczne i organizacje pozarządowe) i podmioty
z sektora biznesu realizują różne cele (maksymalizacja zysku versus dobro społeczne)
dlatego też, powinno się wziąć pod uwagę, że te trzy sektory mają nie tylko różne narzędzia działania, ale także odmienne możliwości działania [por. Handzlik, Głowacki
2012, ss. 21–25].

Zjawiska niepożądane (patologie) w partnerstwach
międzysektorowych
Wydaje się, że znamy odpowiedź na pytanie co kryje się pod pojęciem dobra i zła
w wymiarze społecznym. Najistotniejszym do wyjaśnienia wątpliwości poznawczych jest pojęcie normy, jednakże nie jest tak prosto je zdefiniować, gdyż uzależnione jest ono od kultury w jakiej funkcjonujemy, od czasu historycznego w jakim
żyjemy, medycyny, inżynierii genetycznej, norm społecznych, tradycji itp. Można je
potraktować jako synonim prawidłowości, zgodnej z oczekiwaniami społecznymi
i standardami społeczno-kulturowymi. Natomiast patologię utożsamia się z cierpieniem, dlatego można przyjąć, iż jest to nauka o cierpieniu [Albański 2006, s. 7]. Z kolei
patologię społeczna2 określa „(…) ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ
2
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funkcjonowania społecznego czy ten rodzaj struktury, który pozostaje w zasadniczej, nie dającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które
w danej społeczności są akceptowane” [Podgórecki 1969, s. 24]. Patologię społeczną
można również definiować jako negatywne zjawisko społeczne, w obszarze którego
znajdują się takie zjawiska jak naruszenie norm społecznych i destruktywność zachowań mierzona skalą potępienia społecznego [por. Pospiszyl 2009, s. 12]. W kontekście przedstawionych powyżej definicji pojawia się pytanie jakie przejawy patologii
mogą występować w partnerstwach międzysektorowych, co jest ich przyczyną i jak
można im zapobiegać. Oczywistym jest, że patologia jest zjawiskiem negatywnym,
obciążającym oraz uniemożliwiającym osiąganie sukcesów przez partnerstwa międzysektorowe
Państwo i jego administracje często uzurpują sobie posiadanie prawa swoiście
rozumianego „pierwokupu”, „pierwszeństwa” w dostępie do środków, pierwszeństwa w uczestnictwie we wszelkiego rodzaju inicjatywach i dość niechętnie rezygnują z realizacji zadań społecznych. Dekoncentracja istniejących już partnerstw międzysektorowych, oznacza przenoszenie kompetencji i środków (nie zawsze w jednym
czasie) na różne podmioty, w wyniku czego zachwiana zostaje partnerska zasada
równości. Partnerzy są często skoncentrowani na politycznej grze, która polega na
pozbywaniu się i „przerzucaniu” problemów na innych. Przekazywanie (zlecanie) zadań na podmioty prywatne lub społeczne w rzeczywistości polega przede wszystkim
na dążeniach do zmniejszenia odpowiedzialności państwa i jego organów, ponadto
przejawia się także tym, że powierza się realizację usług innym podmiotom, opartych na słabo zdefiniowanych standardach oraz mechanizmach ochrony interesów
odbiorców. Komercjalizacja usług społecznych doprowadza do sytuacji, w której
dominującym czynnikiem jest cena, a nie jakość tych usług. Relacje z organizacjami,
których funkcjonowanie uzależnione jest od środków publicznych, mają nierzadko
charakter podporządkowania i sprowadzania ich do roli swoistych klientów. Organizacje pozarządowe uczestniczą w rożnego rodzaju „loteriach konkursowo-grantowych” (mamy tu do czynienia m.in. ze zjawiskiem tzw. „grantozy”), niestety w oparciu
o takie relacje trudno budować trwałą instytucję partnerstwa, w tym partnerstwa
międzysektorowego.
Partnerstwo międzysektorowe jest coraz częściej poddawane krytyce z uwagi
na obserwacje i szersze badania obrazujące niekorzystne lub nieoczekiwane skutki,
zwłaszcza społeczne, do których może prowadzić. Podkreśla się fasadową współpranych, na potrzeby niniejszego opracowania podjęto się zawężonej analizy pojęciowej patologii w ograniczeniu do patologii społecznej.
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cę, budowanie klientelistycznych relacji między sektorem publicznym, pozarządowym i komercyjnym, tworzenie warunków dla zachowań korupcyjnych czy formowanie się na poziomie lokalnym tzw. brudnego kapitału społecznego. W szczególności
dostrzega się nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. W skrajnej postaci
przyjmują one postać patologii organizacyjnych – ekstremalnych form dysfunkcji lub
defektów organizacji, które „powodują marnotrawstwo w sensie ekonomicznym lub
moralnym, w skali społecznej przekraczające granice dopuszczalnej tolerancji” [Bogacz-Wojtanowska, Meisel-Dobrzański 2017, s. 62].
Z wyników badań przeprowadzanych w Polsce i krajach Europy dotyczących
partnerstw międzysektorowych [Potkański, Wiktorczyk-Nadolna 2016, ss. 2–46;
Juros, Biały 2009, ss. 8–51] można wywnioskować, że współpraca międzysektorowa
obarczona jest nieprawidłowościami, do których zalicza się m.in. oportunizm [Das,
Teng Bing-Sheng 1998], niejawne intencje współdziałania i manipulacje [Trussel
2003, ss. 616–634; Bogacz-Wojtanowska 2013, ss. 102–109], rodzące się konfikty
czy kłopoty z odpowiedzialnością, zwłaszcza po stronie organizacji pozarządowych
[Bogacz-Wojtanowska 2013, ss. 102–109]. Wśród innych niekorzystnych skutków
współpracy znajduje się także upaństwowienie trzeciego sektora [Lipsky, Smith 1989,
ss. 625–648; Rymsza 2005, ss. 53–66].
Dotychczasowe badania realizowane w Polsce wykazały występowanie problemów we współpracy, które skutkują tworzeniem nieprawidłowych relacji międzyorganizacyjnych oraz patologiami organizacji publicznych, jak i pozarządowych. Są to
przede wszystkim [por. Bogacz-Wojtanowska 2011, ss. 72–102; 2013 ss. 102–109]:
1. Prymat polityki nad standardami i obszarami współpracy przejawiający się
zwłaszcza w terminach wyborów, koniecznością uwzględniania lokalnych układów politycznych w trakcie realizacji celów statutowych i budowania kapitału
politycznego na działaniach organizacji pozarządowych.
2. Pozorowane partnerstwo, rozpoznane także w innych krajach [Brinkerhoff 2002,
ss. 19–30], przeczące zasadom równości obu stron partnerstwa, przy jednoczesnym deklarowaniu równorzędnych relacji (polityki publiczne, których się nie realizuje, pozorowane konsultacje).
3. Jako odmianę pozorowanego partnerstwa pokazuje się sytuacje szantażu moralnego, gdzie wymusza się na organizacjach pozarządowych przyjęcie zaproponowanych zasad.
4. Niedotrzymywanie i nierespektowanie umów ustnych oraz zrywanie umów pisemnych prowadzi do spadku wzajemnego zaufania, wzrostu niechęci i możliwości tworzenia się w małych lokalnych społecznościach dwóch równoległych
światów – pozarządowego i publicznego.
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5. Tworzenie się sieci współpracy, w których powstają grupy faworytów uwzględnianych najczęściej na poziomie przyznawanych dotacji – tych, którzy się do tej
grupy nie zaliczają eliminuje się.
6. Bierne uczestnictwo w partnerstwach międzysektorowych. Przejawia się tym, że
jeden z partnerów wchodzi do projektu jako bierny uczestnik. Jego uczestnictwo
umożliwia pozyskanie finansowania zewnętrznego, jednak jego rzeczywista rola
ogranicza się do pozycji figuranta.
7. Ewaluacja projektów realizowanych przez partnerstwa międzysektorowe jest
ułomna. Dominują w niej kryteria ilościowe, które łatwo jest skwantyfikować
i ocenić. Natomiast nie przekłada się to na rzeczywisty wzrost skuteczności w realizacji usług społecznych. Doświadczenie autorki w realizacji projektów wskazuje na patologie w sposobach przeprowadzania ewaluacji. Sytuacja ta jest znana
dla każdego, kto kiedykolwiek wypełniał tzw. ankiety „wejścia” i „wyjścia”.
8. Wejście do systemu finansowania zewnętrznego jest bardzo utrudnione, szczególnie dla partnerstw/podmiotów tworzących te partnerstwa, które nie posiadają
doświadczenia w realizacji projektów lub też przychodów na poziomie wysokości
finansowania zewnętrznego. Powoduje to powstanie zjawiska wykluczania nowych, kreatywnych podmiotów chcących zawiązywać partnerstwa międzysektorowe.
Podsumowując, najbardziej zauważalnymi patologiami organizacji pozarządowych są coraz częstsze uwikłania i zależności polityczne liderów organizacji, zauważalne szczególnie przed wyborami samorządowymi i parlamentarnymi. Nierzetelna
realizacja zadań publicznych, np. organizowanie szkoleń dla bezrobotnych, podnoszących ich kwalifikacje, umiejętności i kompetencje, na które na lokalnym rynku pracy nie ma zapotrzebowania albo jest ono minimalne. Szczególnie niebezpiecznym
zjawiskiem są praktyki łączenia funkcji i stanowisk w organizacjach publicznych, jak
i pozarządowych, co niejednokrotnie prowadzi do konfliktu interesów. Przykrym jest
to, że sami zainteresowani nie dostrzegają patologii tego zjawiska. Innym niepokojącym zjawiskiem jest grantoza, czyli pogoń za wszelką cenę i wszelkimi sposobami
za dotacjami finansowanymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.
Podczas badań przeprowadzanych od 2010 do chwili obecnej Autorka stale zadaje
liderom partnerstw międzysektorowych pytanie o to, co się stanie, gdy skończy się
możliwość pozyskiwania środków dotacyjnych. Zainteresowani nie wyobrażają sobie takiej sytuacji i tu pojawia się kolejne niepokojące zjawisko związane z grantozą
– partnerstwa międzysektorowe są coraz częściej zawiązywane dla potrzeby chwili
i dla projektów, a nie celów statutowych, działają na zasadzie tu i teraz, nie projektując planów na przyszłość.
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Propozycja usprawnień niwelujących zjawisko patologii
partnerstw międzysektorowych
Organizowanie się odmiennych organizacji w partnerstwa powinno sprzyjać powstawaniu wartości dodanej, zwiększaniu zasobów, zawiązywaniu nowych sieci powiązań
między jednostkami, wzajemnemu zrozumieniu, a przede wszystkim zaprzestaniu
podejmowania tych samych działań w celu zaspokajania lokalnych potrzeb [Hutchinson 1994, ss. 335–344]. Partnerstwa międzysektorowe powinny wspierać budowanie
porozumienia (konsensusu) między lokalnymi podmiotami, tworzenie wspólnych
lokalnych strategii i koordynację działań. Ponadto ich działania powinny zapewniać
dostęp do różnych umiejętności, które posiadają osoby działające w ramach partnerstw, promować innowacje, umacniać lokalną identyfikację grup i podmiotów
społecznych na danym terytorium, poprawiać konkurencyjność danego subregionu, zwiększać wrażliwość na potrzeby lokalne, polepszać możliwości finansowania
działań, włączając w to wsparcie sektora prywatnego, zwiększając partycypację społeczną i redukując konflikty między lokalnymi podmiotami [Peck, Tickell 1994, s. 251;
Westholm 1999, ss. 71–87; Yarwood 2002, ss. 275–291]. Wymieniane korzyści współpracy wynikają w większości z ogólnych zalet działania w grupie, do których zaliczyć
można także efekt skali (zwiększanie grupy sprzyja wzrostowi efektów), efekt synergii
(w grupie można więcej osiągnąć niż realizując to samo indywidulnie) i osiągnięcie
pewnego poziomu określonych zasobów, czyli tzw. masy krytycznej (np. środków
finansowych, umiejętności, wiedzy itp.) koniecznych do podjęcia określonych działań (np. posiadanie na wysokim poziomie, minimalnego wkładu własnego koniecznego do pozyskania środków finansowych np. z programów Unii Europejskiej) [por.
Freshwater Freshwater, Thurston, Ehrensaft 1993, ss. 25–33; Furmankiewicz 2002,
ss. 149–160].
Powyższe rozważania wskazują drogę, która, teoretycznie, może hamować powstawanie patologii. Jednakże partnerstwa międzysektorowe, aby uniknąć niebezpieczeństwa narażenia się na tego typu negatywne zjawiska, powinny spotykać się
z pełną akceptacją i poparciem ze strony państwa/organów rządowych. Sposobem
na to jest stworzenie szeregu rozwiązań systemowych, np. poprzez formalizację
prawną partnerstw międzysektorowych, stworzenie sformalizowanego systemu
fundrisingu oraz polityki wsparcia finansowego partnerstw międzysektorowych. Ponadto należy wyeliminować zjawisko dublowania roli instytucji sektora publicznego,
które to niejednokrotnie występują jako partnerzy partnerstw międzysektorowych,
będąc jednocześnie dysponentami środków finansowych, o które aplikują te partnerstwa. Należy również stworzyć i stale rozwijać ideę i dumę wspierania tego typu
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przedsięwzięć wśród polskich obywateli, chociażby na wzór Wielkiej Brytanii, w której to każdy obywatel jest dumny z możliwości wspierania inicjatyw społecznych i ich
dotowania (charity).

Podsumowanie
Administracja publiczna, aby móc efektywnie korzystać z istnienia partnerstw międzysektorowych, powinna zauważać i uznawać inność organizacji, z którymi wchodzi w odziaływanie. Doceniać ich unikalność, posiadane zasoby (w tym odmienne
kompetencje), które można wykorzystywać nawet, gdy instytucja/instytucje publiczne nie muszą korzystać z możliwości współpracy z nimi. Posiadanie swoistej „renty
pozycji” nie musi powodować rezygnacji przez administrację ze swojej roli dostarczyciela usług publicznych. Jednakże w rzeczywistości społecznej jest to coraz częściej
pożądane i wręcz wymagane. Niestety w praktyce bywa to dla niej bardzo trudne
i wymaga olbrzymiej „dojrzałości” [por. Handzlik, Głowacki 2012, ss. 5-36; Prudzienica, Morawska-Przybyła 2017, ss. 19–31; Gliński 1994 s. 17; Kafel 2011, s. 50]. Z kolei
organizacje pozarządowe powinny stale zmierzać w kierunku realizacji swoich celów statutowych, nie zapominając o idei, która im przyświeca. Sektor biznesu ograniczony koniecznością maksymalizacji zysku powinien coraz szerzej otwierać się na
społeczeństwo i dążyć do wspierania go poprzez wspomożenie inicjatyw związanych
z realizacja usług społecznych.
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