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WSTĘP 
 
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują na coraz bardziej dynamicz-
nym i fluktuacyjnym rynku. Prowadzenie działalności  gospodarczej podle-
ga wpływom otoczenia bliższego i dalszego. Aktywność firm, w tym sposób 
zarządzania przedsiębiorstwem, uwarunkowane są zmianami w środowi-
skach m.in. społecznym i ekonomicznym.  
 Na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem składają się koncen-
tracja na jego wewnętrznej konfiguracji i doskonałości oraz uwzględnienie 
zewnętrznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, czyli 
określonego kontekstu.  

Skuteczne wykorzystywanie w praktyce nowych koncepcji i metod 
zarządzania wymaga rewolucji w myśleniu, przede wszystkim w obszarze 
nauk o organizacji i zarządzaniu. Kluczowe jest obecnie antycypowanie 
szans i możliwości dzięki posiadanym kompetencjom, ale również poprzez 
wyszukiwanie ich w zmianach zachodzących w gospodarce, społeczeń-
stwie i samym podmiocie gospodarczym. Kanon nakazujący dostrzegać 
w organizacji w pierwszej kolejności  wszystko to, co bardziej trwałe, 
zgromadzone, widoczne, statyczne, wyznaczone granicami jest coraz mniej 
aktualny i, coraz rzadziej wpisuje się we współczesne wyzwania gospodar-
ki opartej na wiedzy. Przyszłość organizacji konkurencyjnych stanowią 
niekonwencjonalne rozwiązania i nowatorskie pomysły.  

Niniejsza monografia ma charakter interdyscyplinarny i poświęcona 
jest ekonomicznym i społecznym aspektom zarządzania podmiotem go-
spodarczym, a jej celem jest wyeksponowania kluczowych wymiarów spo-
łeczno-ekonomicznych wpływających na zarządzanie przedsiębiorstwem 
i usprawniających ten proces. Autorzy w poszczególnych rozdziałach z jed-
nej strony opisują w jaki sposób otoczenie społeczne i ekonomiczne wa-
runkuje sposób zarządzania przedsiębiorstwem; a z drugiej, jak  optymal-
nie - z punktu widzenia uwarunkowań społecznych i ekonomicznych - za-
rządzać firmą  przy wykorzystaniu konkretnych koncepcji, metod i instru-
mentów, aby była ona konkurencyjna i generowała jak najniższe koszty 
prowadzenia biznesu.  
 Monografia składa się z dwóch części. Przedmiotem pierwszej części 
monografii, na którą składa się dziewiętnaście rozdziałów, są ekonomiczne 
wymiary funkcjonowania przedsiębiorstw. Poszczególne rozdziały 
uwzględniają aspekt ekonomiczny w dwóch zakresach. Pierwszy dotyczy 
wpływów środowiska ekonomicznego na zarządzanie firmą i możliwości 
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ich wykorzystania. Drugi, optymalizacji procesów zarządzania celem po-
prawy wyników działalności przedsiębiorstwa. Drugą część monografii 
tworzy dziewięć rozdziałów dotyczących wybranych społecznych kontek-
stów zarządzania firmą.  

Monografię otwiera rozdział dotyczący Lean Thinking. Omawia moż-
liwości zastosowania tego narzędzia w firmach o profilu innym niż pro-
dukcja. Podejście to coraz częściej stosowane jest w zarządzaniu również 
poza sferą produkcyjną. Dokonano identyfikacji jego podstawowych zasad 
oraz  przedstawiono główne źródła marnotrawstwa mogące wystąpić 
w biurach i usługach. Ponadto, zaproponowano sposób, w jaki można roz-
począć wdrażanie opisywanego podejścia niemalże w każdej firmie czy 
organizacji. Wreszcie wskazano jak wiele korzyści może przynieść odpo-
wiedni sposób myślenia.       
 Kolejny rozdział dotyczy poprawy wydajności systemu produkcyj-
nego i przybliża wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie 
z branży metalowej. Podjęte działania miały na celu wykrycie i analizę strat 
występujących w procesie produkcyjnym oraz wdrożenie rozwiązań ukie-
runkowanych na poprawę wydajności systemu produkcyjnego. Omówiono 
główne zagadnienia dotyczące Lean Manufacturing oraz doskonalenia me-
tod pracy. Opisano stan obecny stanowisk produkcyjnych oraz sposób wy-
konywania poszczególnych czynności związanych z przezbrojeniami przez 
operatorów.  
 Przedmiotem rozważań zawartych w rozdziale następnym uczynio-
no usprawnienia procesu produkcji wałów bijakowych stosowanych głów-
nie w kosiarkach bijakowych poprzez redukcję liczby operacji występują-
cych w procesie produkcyjnym. Celem rozdziału jest wykazanie, czy zapro-
ponowana optymalizacja przyniesie wymierne korzyści dla przedsiębior-
stwa. Zaproponowane usprawnienie polegać będzie na redukcji liczby ope-
racji występujących w procesie produkcyjnym.  
 Rozdział kolejny prezentuje wyniki badań przeprowadzonych 
w przedsiębiorstwie z branży odlewniczej. Podjęte działania miały na celu 
wykrycie i analizę strat występujących na produkcji oraz wdrożenie pracy 
standaryzowanej. Omówiono główne zagadnienia dotyczące lean manufac-
turing oraz doskonalenia metod pracy. Opisano stan obecny stanowisk 
oraz sposób wykonywania poszczególnych czynności przez operatorów, 
z uwzględnieniem dystansów pokonywanych podczas pracy.  
 Autor rozdziału dotyczącego redukcji kosztu energii elektrycznej 
przedsiębiorstw energochłonnych opisuje mechanizm z którego będą mo-

 

gli skorzystać odbiorcy przemysłowi i zakłady energochłonne w roku 2016 
w celu redukcji kosztów energii eklektycznej. W rozdziale wyjaśniono kto 
może być określany mianem odbiorcy przemysłowego, jakie z tego tytułu 
przysługują przedsiębiorstwu ulgi oraz jakie warunki trzeba spełnić aby 
o te ulgi móc się ubiegać. W tekście zawarto również przykłady wylicze-
niowe oszczędności. Celem rozdziału jest zwiększenie świadomości od-
biorców energii elektrycznej na temat istniejących regulacji prawnych 
wprowadzonych przez polski rząd w celu zwiększenia konkurencyjnej po-
zycji polskich zakładów na rynku europejskim. 
 Kolejny rozdział przybliża problem płynności finansowej jako wy-
znacznika kondycji finansowej przedsiębiorstwa i ma charakter przeglą-
dowy.  Omawia teoretyczne zagadnienia z zakresu płynności finansowej 
oraz prezentuje charakterystykę miar danej płynności. Szczególną uwagę 
zwrócono na wskaźnik pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz skutki 
nieprawidłowego zarządzania płynnością finansową, a także czynniki ma-
jące na nią wpływ.   
 Podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem natrafia 
obecnie na znaczne trudności, których przezwyciężenie wymaga szybkich 
i rzetelnych informacji.  W tym kontekście, celem kolejnego rozdziału jest 
ukazanie analizy ekonomiczno – finansowej jako skutecznego narzędzia 
zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem  w warunkach dużej 
zmienności szeroko pojętego otoczenia oraz dynamicznego rozwoju tech-
niki i nauki.  
 Następny rozdział przedstawia główne zasady towarzyszące wdro-
żeniu kontrolingu w przedsiębiorstwie oraz jego wpływu na proces zarzą-
dzania firmą. W tym celu wykorzystano studia literatury oraz fachowe pe-
riodyki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, kontrolingu oraz syste-
mów informacyjno-decyzyjnych.  
 W rozdziale kolejnym dotyczącym roli audytu wewnętrznego w za-
rządzaniu podmiotem gospodarczym scharakteryzowano ten instrument 
na tle dorobku nauk o zarządzaniu. W dalszej części przybliżono rolę  au-
dytu wewnętrznego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 
w kontekście zmian w otoczeniu organizacji i jej środowisku wewnętrz-
nym.  

Następny rozdział poświęcono instrumentowi finansowemu jakim 
jest franczyza, zyskująca z roku na rok coraz większe zainteresowanie 
przedsiębiorców. Rozdział prezentuje tempo wzrostu zainteresowania tą 
formą rozwoju i finansowania działalności przedsiębiorstwa.  
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 Rozdział kolejny to przegląd kwestii z zakresu zarządzania i eko-
nomii w odniesieniu do gospodarowania zasobami współczesnego przed-
siębiorstwa.  Zaprezentowano w nim wskazówki jak adekwatnie harmoni-
zować i wykorzystać zasoby oraz jakie stosować narzędzia i techniki 
wspomagające działalność gospodarczą. 
 Przedmiotem rozważań zawartych w następnym rozdziale jest pre-
zentacja podstawowych informacji na temat modelu Deminga, schema-
tyczne przedstawienie, szczegółowy opis poszczególnych faz oraz jego 
praktycznego zastosowania w odniesieniu do jednostki jaką jest Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po-
nadto zawarto w nim porównanie modelu Deminga w Total Quality Mana-
gement z normami systemu zarządzania jakością ISO 9001.  
 W rozdziale następnym  Autor przedstawia cechy branży producen-
tów metali nieżelaznych oraz jej uczestników i odnosi je do współczesnych 
teorii rynków i konkurencji. Na podstawie zdobytej wiedzy o sektorze, 
podjęto próbę  przyporządkowania określonych zachowań konkretnym 
teoriom.  

Celem rozdziału kolejnego  jest analiza wyników badań wstępnych 
przeprowadzonych w lubuskich przedsiębiorstwach produkcyjnych z sek-
tora automotive w zakresie wskazania relacji jakie zachodzą pomiędzy ni-
mi a ośrodkami B+R zlokalizowanymi w regionie, jak i poza nim oraz 
wskazanie potencjalnych sposobów rozwoju sieci współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi w celu kreo-
wania innowacji.      
 W kolejnym rozdziale Autorzy zaprezentowali analizę wyników ba-
dań wstępnych przeprowadzonych w grupie 63 polskich przedsiębiorstw 
produkcyjnych w zakresie wskazania przyczyn ich niskiego poziomu in-
nowacyjności. 
 W następnym rozdziale, z punktu widzenia praktyki zaprezentowa-
no możliwości zastosowania Building Information Modelling w przedsię-
biorstwie budowlanym. Istota metody polega na zbudowaniu jednego, 
spójnego wirtualnego modelu zawierającego wszystkie możliwe informa-
cje na temat projektowanego obiektu w sposób umożliwiający łatwą wy-
mianę danych wewnątrz zespołu projektowego. Przy takiej formule projek-
towania pojawia się istotna korzyść w postaci przyśpieszenia prac projek-
towych polegająca m. in. na niedublowaniu informacji, a wszelkie czynno-
ści projektowe wykonane są tylko raz, co wpływa na zminimalizowanie 
błędów i pomyłek. 

 

 Rozdział kolejny przedstawia możliwości zastosowania coachingu 
w procesie zarządzania zespołem. Prezentuje postawy widoczne w pracy 
coacha, wyjaśnia, czym coaching jest w istocie, jak jego praktyczne zasto-
sowanie przekłada się na pracę menedżera, a także w jaki sposób budować 
relację coachingową w środowisku biznesowym. Omawiane treści dotyczą 
zwłaszcza menedżerów liniowych bądź menedżerów średniego szczebla, 
gdyż to w ich zakresie obowiązków znajduje się zarządzanie zespołami 
roboczymi, nie wyklucza się jednak implementacji tych zasad przez wyższą 
kadrę kierowniczą. 
  Rozdział przedostatni pierwszej części monografii dotyczy miejsca 
informacji menedżerskiej w systemie nadzoru właścicielskiego. Ukazuje on 
informację menedżerską jako narzędzie sprawowania kontroli nad spółką 
(korporacją). Aspekt informacji menedżerskiej został przedstawiony przez 
pryzmat historycznego podejścia do odpowiedzialności – accountability. 
Przeistoczyło się ono w system nadzoru właścicielskiego poprzez monito-
rowanie i kontrolowanie sprawozdań agenta.  

Pierwszą część monografii zamyka rozdział dotyczący innowacyj-
nych działań w biznesie na przykładzie instytucji kultury w  Polsce. W roz-
dziale ukazano powody braku podjęcia innowacyjnych działań przedsię-
biorczych i brak podejmowania właściwego zarządzania zasobami ludzki-
mi, jakie są na drodze do sukcesu organizacji na dzisiejszym rynku. Autor 
poszukuje rozwiązań takiej sytuacji poprzez podjęcie dodatkowej działal-
ności przedsiębiorczej - gospodarczej oraz właściwe menedżerskie zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi. Wskazuje, że w strefie działalności instytucji 
kultury najważniejsze obecne wyzwania i przeszkody dla innowacyjności 
to brak dobrej, wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, która wdrożyłaby 
szybko potrzebne zmiany. 

 Drugą część monografii otwiera rozdział dotyczący 
koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie. W rozdziale omówiono 
wybrane aspekty tej koncepcji i możliwość ich zastosowania w przedsię-
biorstwie. Całość jest próbą scharakteryzowania oraz ukazania założeń 
analizowanej strategii w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, a także 
korzyści i zagrożeń jakie daje wprowadzenie tego typu zasad do bieżącego 
funkcjonowania. Implementacja  tej koncepcji może ułatwić firmie wypra-
cowanie zysku poprzez uwzględnianie  potrzeb społeczeństwa w strategii 
przedsiębiorstwa, co z kolei może skutkować zdobyciem znaczącej pozycji 
konkurencyjnej. 
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Rozdział kolejny omawia rolę jaką pełni koncepcja stakeholders 
w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Scharakteryzowano 
w nim wybrane zagadnienia związane z identyfikacją interesariuszy, ich 
oczekiwań, relacji z firmą oraz tworzeniem wartości dla kluczowych grup 
interesu.   

Przedmiotem kolejnego rozdziału jest employer branding. Kształto-
wanie wizerunku organizacji, jako atrakcyjnego pracodawcy, to działania 
podejmowane w ramach employer branding. Jest ono ukierunkowane tak 
na aktualnych jak i przyszłych pracowników. Budowanie wizerunku orga-
nizacji wymaga od pracodawców przede wszystkim znajomości podmio-
tów obecnie funkcjonujących na rynku pracy, w tym zrozumienia przyczyn 
trudności kształtowania satysfakcji z pracy trzech pokoleń pracowników – 
pokolenia Baby Boomers, X oraz Y. Od satysfakcji z pracy zależy bowiem, 
czy pracownicy będą w przyszłości ambasadorami marki danej organizacji. 
 Rozdział następny poświęcono kwestii zarządzania kapitałem inte-
lektualnym w jednostce samorządu terytorialnego. Przedstawia on możli-
wości wykorzystania czy też adaptacji koncepcji zarządzania kapitałem 
intelektualnym do warunków funkcjonowania instytucji samorządowych.  
 W rozdziale kolejnym podjęto problem zastosowania profili kompe-
tencyjnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Realizacja podejścia kompe-
tencyjnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi wymaga zrozumienia istoty, 
cech i typologii kompetencji, jak i zdobycia umiejętności  ich diagnozowa-
nia i opisywania oraz skutecznego wykorzystania omawianego instrumen-
tu podczas realizacji poszczególnych procesów w organizacji. 
 Następny rozdział dotyczy zastosowania nietypowych komunika-
tów w rekrutacji pracowniczej i ich miejsca wśród metod i selekcji pra-
cowników. Organizacje konkurują ze sobą w tworzeniu oryginalnych pro-
cesów rekrutacyjnych, chcąc pozyskać najwłaściwszych kandydatów do 
pracy. Jednym z efektywnych narzędzi w tym procesie mogą być właśnie 
nietypowe komunikaty.  
 Kolejne dwa rozdziały dotyczą lobbingu. W pierwszym z nich, 
w szczególności omówiono techniki i narzędzia prowadzenia działalności 
lobbingowej, gdzie na podstawie dostępnej literatury stwierdzono, że jej 
główną formą jest lobbing bezpośredni, choć aktualnie dla licznych grup 
interesu, nieodłącznym elementem prowadzenia swych działań jest rów-
nież wykorzystywanie lobbingu pośredniego, a w tym lobbingu oddolnego. 
Wybór konkretnej metody zaś, determinowany jest przede wszystkim po-
ziomem otwartości przedstawicieli władzy. W rozdziale kolejnym lobbing 

 

rozpatrzono z punktu widzenia stereotypizacji na gruncie zawodowym 
i ewolucji percepcji społecznej tego zawodu. 

 Monografię zamyka rozdział, którego celem jest  przybliżenie czy-
telnikowi tematyki skutecznego zarządzania pracownikami starszymi, 
szczególnie w kontekście dynamicznie następujących zmian społecznych, 
ekonomicznych i demograficznych. Autor przedstawia problem starzenia 
się społeczeństw wraz z analizą jego konsekwencji dla struktury demogra-
ficznej ludności w Polsce oraz charakteryzuje najskuteczniejsze praktyczne 
metody zarządzania pracownikami w różnym wieku. Przedstawia także 
dobre praktyki zarządzania wiekiem w dziedzinach: rekrutacji, awansów, 
elastycznych form zatrudnienia, prewencji zdrowia, zakończenia zatrud-
nienia oraz zmiany podejścia do starszych pracowników. 
 W niniejszej monografii przedstawiono ważniejsze i aktualne za-
gadnienia wiążące się z rozwojem i doskonaleniem funkcjonowania przed-
siębiorstw, rozważane głównie w aspektach społecznym i ekonomicznym. 
Publikacja ma charakter wielowątkowy i wynika z interdyscyplinarnego 
podejścia osób będących Autorami konkretnych rozdziałów. Monografia 
poprzez dużą różnorodność zagadnień związanych z jej tematyką wyzna-
cza tym samym ważne problemy współczesnych przedsiębiorstw i sposoby 
ich rozwiązywania.  
 Należy zwrócić uwagę, że niniejsza monografia jest efektem prac 
przede wszystkim młodych naukowców dysponujących ograniczonymi 
możliwościami badawczymi, ale równocześnie ukierunkowanymi na for-
mułowanie ambitnych ceków swoich naukowych poszukiwań.  
 

Klaudia Pujer i Autorzy 
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Wprowadzenie 
 
Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się znaczny wzrost roli usług w życiu 
gospodarczym. Można pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie usługi 
w znacznej mierze napędzają światową gospodarkę, a współczesny prze-
mysł stoi przed ciągłymi wyzwaniami. Przede wszystkim wiąże się to 
z ogromnym postępem technicznym i coraz bardziej wymagającymi klien-
tami. Zatem istnieje konieczność dostarczania coraz szerszej gamy produk-
tów i świadczenia coraz szerszego pakietu usług, w coraz krótszym czasie 
oraz z maksymalnym dostosowaniem do potrzeb klienta. Przedsiębiorstwa 
prześcigają się w wyszukiwaniu sposobów na możliwie jak najskuteczniej-
sze pozyskiwanie klientów i zdobywanie nowych rynków. Monopol prze-
staje istnieć. W obliczu takiej rzeczywistości koniecznym wydaje się stoso-
wanie odpowiednich narzędzi w walce konkurencyjnej. Jednakże, żadne 
środki nie przyniosą zamierzonych efektów jeśli nie będą wspierane od-
powiednim podejściem. Jednym z nich jest tzw. szczupłe myślenie. Jest ono 
potężnym narzędziem budowania wartości przy jednoczesnym elimino-
waniu marnotrawstwa w każdej organizacji.  

Analizując współczesny rynek dóbr konsumpcyjnych zauważa się, 
że coraz częściej produktem końcowym jest nie sam wyrób, ale że wystę-
puje on w połączeniu z usługą. To jeszcze bardziej potęguje konieczność 
zajęcia się procesami biznesowymi wychodząc poza sferę produkcyjną. 
W związku z tymi tendencjami rozwija się koncepcja Lean. Jest ona okre-
ślana mianem szczupłego zarządzania (ang. Lean Management) i stosowa-
na już nie tylko w sferze produkcji tj. Lean Production, skąd czerpie swoje 
początki.  

Na przełomie XX i XXI wieku Lean znajduje także odzwierciedlenie 
w wyszczuplaniu biur „Lean Office”, administracji „Lean Administration”, 
a nawet służby zdrowia „Lean Healthcare” czy banków „Lean Banking”.  
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Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie podstawowych 
zasad Lean Thinking oraz zaproponowanie w jaki sposób można rozpocząć 
wdrażanie odchudzonych procesów w organizacjach innych niż firmy pro-
dukcyjne. 
 
 
Identyfikacja Lean Thinking oraz główne źródła marno-
trawstwa w biurze i usługach 
 
Koncepcja Lean wywodzi się z japońskich systemów produkcji Toyoty. 
Stworzenie jej jest rezultatem trudnej sytuacji gospodarczej oraz ograni-
czonych zasobów produkcyjnych, w obliczu których znalazło się wiele fir-
my po II wojnie światowej.  
Lean, to przede wszystkim „Lean Thinking” czyli szczupłe podejście, które 
opiera się na pięciu podstawowych zasadach tj.: 

 dokładnym zdefiniowaniu wartość dla każdego produktu; 
 określeniu strumienia wartości dla każdego produktu; 
 doprowadzenia do przepływu wartości bez zakłóceń;  
 umożliwienia klientowi wydobywania wartości od producenta; 
  nieustannym dążeniu do doskonałości1.  

Na rysunku 1 zostały przedstawione główne filary Lean Thinking 
wymienione powyżej, które pokazują doskonałość jako niekończący się 
proces. 

 
 

                                             
Rysunek 1. Podstawowe zasady Lean Thinking  
Źródło: opracowanie własne. 
 
                                                        
1 J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking - szczupłe myślenie, ProdPublishing.com, Wrocław, 
2012, s. 13. 
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Według zwolenników opisywanej koncepcji tylko poprzez odpo-
wiednie procesy można osiągnąć zakładane wyniki. Czynnikiem podsta-
wowym każdego procesu jest określenie wartości. Może być ona zdefinio-
wana jedynie przez końcowego klienta i ma sens jedynie wtedy, gdy jest 
wyrażona w odniesieniu do określonego produktu (towaru lub usług, czę-
stokroć obu równocześnie), zaspokającego potrzeby klienta przy określo-
nej cenie i w określonym czasie2. Zgodnie z jedną z zasad marketingowych, 
klienci w przypadku usług kupują rezultat, a nie produkt – przywołując 
przykład pralni kupują czystą koszulę, a nie pralkę.  

Po zdefiniowaniu wartości określa się sekwencję procesu na całej 
drodze tj. od surowca do końcowego odbiorcy, bądź też od koncepcji pro-
duktu czy usługi do jego wypromowania na rynku. Jest to tzw. określenie 
strumienia wartości. 

Kolejną opisywaną zasadą jest przepływ czyli stworzenie warun-
ków, aby wartość przepływała, toczyła się. Preferowany jest, tam gdzie to 
możliwe, przepływ jednej sztuki – najlepiej utrzymując ją w ruchu oraz 
unikanie układania w partie i kolejki. Jeśli nie ma takiej możliwości to po-
żądanym jest zmniejszanie wielkości partii i eliminowanie wszelkich prze-
szkód pojawiających się na ich drodze. 

Jedną z kluczowych koncepcji Lean jest system ssący zwany też sys-
temem Pull. Polega on na „ciągnięciu” i uzupełniania braków dokładnie na 
czas czyli just-in-time. Ujmując to obrazowo, system ssący jest metodą kon-
troli przepływu zasobów  w oparciu o bieżące zapotrzebowanie lub kon-
sumpcję3. Idea ta polega na przekazywaniu instrukcji - zleceń dotyczących 
produkcji, czy też informacji o zapotrzebowania na usługę i dostawy z dołu 
w górę strumienia wartości. Dostawca dostarcza produkt lub usługę dopie-
ro na wyraźne zamówienie od odbiorcy. 

Piątą zasadą jest ciągłe dążenie do doskonałości. Nie oznacza ona 
tylko jakości produktu czy usługi, ale przede wszystkim produkowanie 
dokładnie tego, czego oczekuje klient, czy to zewnętrzny czy wewnętrzny 
(w procesie wytwarzania produktu lub usługi), dokładnie w czasie, kiedy 
klient tego oczekuje, w akceptowalnej cenie i z minimalnym marnotraw-
stwem. Osiąganie doskonałości staje się bardziej realne po wypracowaniu 
wcześniejszych zasad. 

                                                        
2 Ibidem. 
3 D. Locher, Lean w biurze i usługach, MT Biznes, Warszawa, 2012, s. 77. 
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Wyżej wymienione zasady mają w efekcie prowadzić do eliminacji 
marnotrawstwa, które w terminologii japońskiej określane jest jako muda 
i wyróżnia się dwa jego typy: 

1. Muda pierwszego rodzaju – wiele innych z wykonywanych czynno-
ści nie prowadzi do powstania wartości, jednakże przy stosowanych 
technologiach i zapleczu produkcyjnym nie jest możliwe ich unik-
nięcie; 

2. Muda drugiego rodzaju – dodatkowe czynności, których wykonanie 
nie przyczynia się do powstawiania wartości i których eliminacja 
okazuje się możliwa do natychmiastowego przeprowadzenia4. 

W związku z powyższym marnotrawstwo dotyczy każdego działania czło-
wieka, podczas którego zużywane są zasoby, a nie przyczynia się to do po-
wstawania wartości5.  Innymi słowy marnotrawstwo to: 

 błędy wymagające korekty; 
 produkcja niepotrzebnych wyrobów przyczyniająca się do genero-

wania zapasów czy też np. dokumentów, raportów, etc.; 
 realizacja procesów, które właściwie nie są potrzebne; 
 bezcelowe przemieszczanie z miejsca na miejsce pracowników, 

produktów, informacji, dokumentów; 
 oczekiwanie w dalszych etapach procesu na wyroby czy usługi nie 

dostarczone na czas z poprzedzających procesów; 
 dostarczanie towarów i usług nie spełniających oczekiwań klientów 

zarówno zewnętrznych jaki i wewnętrznych. 
Zgodnie z koncepcją Lean identyfikuje się osiem głównych rodzajów 

strat. Warto zaakcentować fakt, iż kategorie te można wykorzystywać nie 
tylko analizując linie produkcyjne, ale również w aspekcie prac rozwojo-
wych, procesów biurowych czy przyjmowania zamówień również na usłu-
gi. Dlatego też, na poniższym rysunku (rysunek 2) przedstawiono rodzaje 
marnotrawstwa z jakimi zazwyczaj można się spotkać w sferze pozapro-
dukcyjnej tj. w obszarze biur i usług. 

 

                                                        
4 J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking…, op. cit.., s. 19. 
5 Ibidem, s. 28.  

 
Rysunek 2. Główne rodzaje marnotrawstwa w biurze i usługach 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Przechodząc do scharakteryzowania poszczególnych kategorii strat 
najpoważniejszym ze wszystkich źródłem marnotrawstwa jest marnotraw-
stwo nadprodukcji. Polega ono na produkowaniu pozycji, na które nie ma 
jeszcze zamówień. Innymi słowy to wytwarzanie nadmiaru produktów, 
w złym czasie tzn. zbyt wcześnie i „na wszelki wypadek”. Prowadzi to bez-
pośrednio do takich strat jak nadmierna obsada stanowisk personelem, 
nadmierny czas realizacji, nadmierny czas i koszty magazynowania, 
i transportu wywołane nadwyżkami zapasów.  
  Zgodnie z założeniami „odchudzonego myślenia” produkować po-
winno się dokładnie to, co jest potrzebne, dokładnie na czas, z perfekcyjną 
jakością. Nadprodukcja uniemożliwia sprawny przepływ towarów i usług. 
Wśród przykładów nadprodukcji w biurach i usługach można wymienić 
takie jak: zbyt szczegółowe raporty, zbyt daleko wybiegające w przyszłość 
plany finansowe  czy nadmiernie dokładne procesy planowania. 
  Nie mniej ważnym od pozostałych jest też marnotrawstwo w posta-
ci korekt. Wiążą się one z kosztami nie tylko natychmiastowymi, ale także 
z tymi perspektywicznymi. Koszty błędów, a w efekcie koniczności two-
rzenia korekt, im dłużej nie pozostają wykryte tym mają większą tendencję 
wzrostu. Eliminowanie małych defektów wykrywanych zaraz po ich po-
wstaniu zazwyczaj jest dużo tańsze niż wykrytych dopiero przez klienta. 
 Nie tylko wady w produkcji, ale również błędy w usługach, powinny 
stanowić wyzwanie, możliwość ulepszania, a nie tylko być uwidocznieniem 
złego zarządzania. Wyzbywanie się defektów ma ogromne znaczenie 
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szczególnie w usługach, gdzie wartość osiągana z zatrzymania klienta 
wzrasta z czasem. 

Nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie to kolejna grupa strat, 
określana również jako marnotrawstwo w postaci nieprawidłowej obróbki. 
Chcąc zobrazować to zagadnienie, można użyć porównania, że jest to zja-
wisko „używania młotka do rozbicia orzecha”. Inaczej rzecz ujmując zasto-
sowane narzędzie i technika znacznie przewyższa cel do osiągnięcia, któ-
rego zostało to narzędzie wykorzystane. W tym przypadku mamy do czy-
nienia z niewłaściwie dobraną metodą przetwarzania. Zdarzają się też sy-
tuacje, gdy jakość produktu lub usługi jest wyższa niż jest to konieczne. 
Zatem, w tym przypadku straty generuje  podejmowanie zbędnych kroków 
niedodających wartości lub wykonywanie pewnych kroków dłużej niż się 
powinno6. Przykładem może być przedłużające się spotkania czy proces 
budżetowania. 

Zbędny ruch to również rodzaj marnotrawstwa. Dotyczą one ważno-
ści ergonomii zarówno dla jakości, jak i produktywności. Każdy zbędny 
ruch jaki pracownik musi wykonywać w trakcie swojej pracy, typu sięga-
nie, schylanie się, podnoszenie, przesuwanie dla lepszej widoczności, itp. 
jest swojego rodzaju stratą i w rezultacie cierpi na tym jakość produktów 
lub usług i produktywność. Tak więc, świadomość ergonomii w miejscu 
pracy poza tym, że jest etycznie pożądana, jest kwestią bezpieczeństwa 
i higieny pracy, to jest także uzasadniona ekonomicznie. Do przykładów 
można zaliczyć np. przechodzenie personelu z jednego pomieszczenia do 
drugiego z aktami czy do drukarki.  

Marnotrawstwem jest również zbędny transport. Klienci nie płacą 
za przemieszczanie informacji i materiałów na terenie organizacji. Jest to 
rodzaj strat, których nie można w pełni wyeliminować z procesu, ale które 
powinny być, a przede wszystkim, które można systematycznie reduko-
wać. Jest to bardzo ważne ponieważ tego typu marnotrawstwo ma wpływ 
zarówno na produktywność jak i na jakość. Liczba operacji przekazywania 
informacji pomiędzy personelem i przenoszenia materiałów jest wprost 
proporcjonalna do możliwości pogorszenia ich jakości. Przykładem może 
być nadmierna ilość wysłanych wiadomości e-mail pomiędzy różnymi 
uczestnikami procesu dotyczących jednego tematu czy też przekazywanie 
pracy „papierkowej”, gdy odległości pomiędzy zainteresowanymi pracow-
nikami są zbyt długie. 

                                                        
6 D. Locher, Lean w biurze i usługach…, op. cit., s.  47. 

 

Kolejną bardzo istotną kategorią jest marnotrawstwo oczekiwania, 
które pojawia się wszędzie tam, gdzie czas nie jest efektywnie wykorzy-
stywany. Klienci zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni nie lubią czekać. 
W dzisiejszych czasach to przede wszystkim właśnie czas jest silną kartą 
przetargową nie tylko w produkcji, ale i w usługach. Czas jest więc ważnym 
elementem konkurencyjności i jakości. Redukcja czasu oczekiwania lub 
nawet całkowita jego eliminacja powinna być stawiana jako cel sprawnie 
działającej organizacji niezależnie od tego czy dotyczy fabryk i produkcji 
części, czy obsługi klientów w banku. Oczekiwanie jest wrogiem sprawne-
go, niczym niezakłóconego przepływu. Do przykładów można zaliczyć cze-
kanie na podpisy przełożonych czy podjęcie przez nich decyzji. 

Nadmierna jakość stanowi problem, ale nadmierna ilość stanowi 
jeszcze większy problem. Marnotrawstwo w postaci niepotrzebnego, nad-
miernego zapasu jest wrogiem jakości i produktywności. Zapasy zazwyczaj 
wpływają na wydłużenie czasu realizacji. Przetwarzanie partiami lub 
w nadmiarze w stosunku do przepływu jednej sztuki wpływa na hamowa-
nie procesu identyfikowania problemów np. wykrywanie wad. Dlatego 
powinno się dążyć do ograniczania zapasu, również „zapasu bezpieczeń-
stwa”. Przy takim podejściu, nawet jeśli pojawi się przestój na danym eta-
pie procesu to pomoże on zidentyfikować i szybciej rozwiązać występujący 
problem. Poza wymienionymi kwestiami bardzo istotne jest również to, że 
utrzymywanie zapasów generuje zbędne koszty. W obszarze pozaproduk-
cyjnym zapasy mogą powstawać w związku z obsługą faktur np. raz na kil-
ka dni, czy też poprzez wykonywanie ocen pracowniczych w odniesieniu 
do wszystkich pracowników – dotyczy to przede wszystkim korporacji, 
dużych organizacji – o tej samej porze roku. 

Na szczególną uwagę wśród głównych typów marnotrawstwa za-
sługuje kategoria związana z niewykorzystanymi zasobami ludzkimi, czyli 
z niepełnym wykorzystaniem możliwości i umiejętności pracowników7. 
Straty czasu, pomysłów, umiejętności, udoskonaleń i możliwości uczenia 
się spowodowane tym, że nie angażuje się pracowników lub ich nie słu-
cha8. Wśród przykładów można wymienić zbyt ograniczoną odpowiedzial-
ność pracowników czy niewystarczające szkolenia interpersonalne. 

Poza powyżej wymienionymi wyróżnia się również marnotrawstwo 
w postaci nieodpowiednich systemów. Stanowi ono nie tylko nieodpo-
                                                        
7 Ibidem, s. 74. 
8 J.K. Liker, Droga Toyoty – 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT 
Biznes, Warszawa, 2005, s. 68. 
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wiednie, przestarzałe oprogramowania, komputery czy automatyzację. 
Dotyczy również różnego rodzaju przechowywania, sprawdzania, kojarze-
nia notowań. Jak dowodzą badania to nie operacja pochłania czas i pienią-
dze, ale dokumentacja lub systemy. Stosowanie nieodpowiednich syste-
mów niesie ryzyko zwiększania zapotrzebowań, błędnego prognozowania 
czy systemów pomiarowych skłaniających pracowników do robienia tego, 
co najlepsze dla nich a nie dla firmy. 

Powyżej zostały wymienione najczęściej spotykane źródła marno-
trawstwa. Jednakże niemalże w każdej organizacji można by dopatrzeć się 
jeszcze wielu innych przykładów. Niemniej jednak niezależnie od branży, 
nadrzędnym celem zdecydowanej większości firm jest dążenie do maksy-
malizacji zysków. Jedną z dróg proponowaną przez zwolenników Lean jest 
minimalizacja czy nawet w wielu przypadkach eliminacja marnotrawstwa. 
W następnym rozdziale zostaną zaproponowane etapy wdrożenia Lean.  

 
 

Lean Thinking w praktyce – odchudzone przedsiębiorstwo 
 
Zgodnie z ideologią Lean Thinking to co jest najważniejsze, to działanie. 
Gdy pojawia się myśl o możliwości poprawienia procesów nie należy cze-
kać odkładając na później czy z założenia zaczynać od określania barier 
i ograniczeń jakie mogą się pojawić w trakcie wprowadzania zmian. Jedno 
jest pewne – utrudnienia będą, dlatego należy niezwłocznie przygotować 
dobry plan działania i przejść do jego realizacji. Szczupłe myślenie musi 
być zastosowane na każdym etapie wszystkich procesów biznesowych – od 
wysłuchania klienta, poprzez zrozumienie jego potrzeb po dostarczenie 
produktów i usług9. Przytaczając cytat Charlesa Ketteringa, amerykańskie-
go wynalazcy: „Problem dobrze zdefiniowany jest problemem w połowie 
rozwiązanym”. Tylko dobre zrozumienie źródła problemu umożliwi znale-
zienie skutecznego rozwiązania.  

W tabeli 1 przedstawiono wykaz czynności, które powinny zostać 
wykonane przy wdrażaniu Lean Thinking w organizacji, z wykorzystaniem 
w poszczególnych krokach elementów stabilizacji, standaryzacji, wizuali-
zacji oraz ciągłego doskonalenia. Zapewniają one przejrzystość i nieskoń-
czony rozwój na każdym etapie procesu. 
 

                                                        
9 D. Locher, Lean w biurze i usługach,…, op. cit.., s. 15. 

 

Tabela 1. Wykaz czynności wykonywanych przy wdrażaniu Lean 
Thinking  

ETAP DZIAŁANIE 

Faza początkowa 

1. Znalezienie agenta zmian 
2. Zdobycie wiedzy 
3. Wykorzystanie kryzysu jako bodźca do zmian 
4. Stworzenie map strumieni wartości 
5. Znalezienie bodźca 
6. Rozpoczęcie kaikaku* 
7. Zwiększenie zakresu 

Faza stworzenia 
nowej organiza-
cji 

1. Reorganizacja firmy 
2. Stworzenie działu promującego szczupłe procesy 
3. Rozwiązanie problemu nadmiaru ludzi 
4. Wpojenie potrzeby doskonalenia 

Faza wdrożenia 
systemów 
wspierających 

1. Stworzenie szczupłej księgowości 
2. Uzależnienie płac od wyników 
3. Wprowadzenie przejrzystości działań 
4. Konkretyzacja polityki 
5. Szczupłe szkolenia 
6. Optymalizacja narzędzi 

Faza dokończe-
nia transforma-
cji 

7. Zastosowanie działań u dostawców i odbiorców 

8. Przejście od odgórnego zarządzania do oddolnych inicjatyw 
 * Kaikaku- jest to radykalne udoskonalenie jakiegoś działania, którego celem jest eliminacja muda10. 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Poniżej przedstawiono opis poszczególnych etapów wdrażania Lean w or-
ganizacji, i tak: 
Faza I - Początek: 
1. Znalezienie agenta zmian. 

 Wbrew pozorom jest to najtrudniejsze, ponieważ od właściwego 
przywódcy, od jego wiedzy, doświadczenia i determinacji zależy sukces 
całego przedsięwzięcia. Osoba taka musi wziąć na siebie osobistą odpo-
wiedzialność za zmiany. Każde radykalne przeobrażenie wymaga osoby, 

                                                        
10 J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking…, op. cit., s. 541. 
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która potrafi przejąć kierowanie i która będzie potrafiła pokierować orga-
nizacją tak, aby zapewnić zrozumienie i przestrzeganie zasad przez 
wszystkie zainteresowane osoby. 
2. Zdobycie wiedzy. 

 Zarówno agent wiedzy jak i kierownictwo organizacji muszą posiąść 
wiedzę na temat szczupłych procesów tj. w pełni rozumieć metody prze-
pływu, zasysania oraz doskonalenia. Kierownictwo musi w pełni zaanga-
żować się we wszelkie działania, aby zrozumieć i doceniać potęgę wpro-
wadzanych koncepcji. 
3. Wykorzystanie kryzysu jako bodźca do zmian. 

 Jak wskazują badania, najczęściej dopiero pojawienie się kryzysu lub 
groźba jego pojawienia stanowi bodziec do podejmowania działań czy to 
naprawczych, czy zapobiegawczych. Jeśli w danym momencie organizacja 
nie przechodzi takiego stanu to warto wybrać najsłabiej funkcjonujący 
dział w organizacji i w jego obrębie podjąć działania mające na celu dosko-
nalenia jego procesów. 
4. Stworzenie map strumieni wartości. 

 Gdy mamy już przywódcę, wiedzę oraz poczucie konieczności zmian 
wówczas należy zidentyfikować strumie wartości i sporządzić ich mapy. 
Istotnym jest, aby spojrzeć na cały strumień dla każdego z produktów 
osobno. Dana organizacja ma szanse na istnienie i rozwój tylko wtedy, gdy 
koncentruje swoje działania na określaniu i spełnianiu potrzeb swoich 
klientów. 
  Koniecznym też jest wyznaczenie menedżera strumienia, tj. osoby 
prowadzącej proces tworzenia mapy. Na osobie tej spoczywa odpowie-
dzialność za eliminowanie marnotrawstwa ze strumienia wartości przy 
jednoczesnym wprowadzaniu przepływu i wyciągania. 
5. Znalezienie bodźca. 

 Wprowadzanie zmian najlepiej zaczynać od procesów, które przebie-
gają słabo, a są ważne z punktu widzenia organizacji. Gdy możliwości 
usprawnień są ogromne wówczas najłatwiej znaleźć bodźce do działania, 
odkryć w sobie pokłady energii i odnieść sukces w działaniu. 
6. Rozpoczęcie kaikaku. 

 Czyli wprowadzanie radykalnych udoskonaleń procesu, których ce-
lem jest eliminacja marnotrawstwa. Wyniki osiągane dzięki podejmowa-
nym działaniom powinny być szybko i łatwo zauważalne zarówno dla ze-
społu doskonalącego, jak również dla pozostałych pracowników organiza-
cji.  

 

7. Zwiększenie zakresu. 
 Po uzyskaniu szybkiego i wyraźnego efektu w doskonaleniu słabo 

funkcjonującego procesu należy niezwłocznie zwiększać zakres działań. 
Pierwsze sukcesy w danym obszarze są kołem napędowym do wprowa-
dzania dalszych usprawnień. 

           Faza II – Stworzenie nowej organizacji: 
8. Reorganizacja firmy. 

 Polega ona przede wszystkim na określeniu w jaki sposób dokonać 
zmiany organizacji, aby menedżer strumienia wartości bezpośrednio mógł 
nadzorować całą niezbędną wiedzę i umiejętności.    
9. Stworzenie działu promującego szczupłe procesy. 

 Nie ulega wątpliwości, iż wszyscy eksperci danej organizacji biorący 
udział we wprowadzaniu szczupłych procesów powinni działać wspólnie. 
Dlatego istotnym wydaje się być tworzenie działu, który m.in. umożliwia 
prowadzenie ciągłego dialogu pomiędzy skupiających go ekspertami i osią-
ganie wspólnego, uzgodnionego stanowiska. Co w efekcie prowadzi do 
maksymalizowania tempa doskonalenia.  
10. Rozwiązanie problemu nadmiaru ludzi. 

  Wprowadzanie systemu szczupłych procesów prowadzi do redukcji 
liczby ludzi potrzebnych do wykonania poszczególnych zadań. Nasuwa się 
pytanie co zrobić z ich nadmiarem. Możliwe są różne rozwiązania. Przede 
wszystkim należy określić potencjał i dokonać selekcji w oparciu o nasta-
wienie pracowników do zmian i do chęci do doskonalenia. Przeciwników 
niestety trzeba wyeliminować. Zwolenników w miarę możliwości należy 
dopasować czy też przebranżowić do nowych zadań i zagwarantować im 
bezpieczeństwo zatrudnienia czyli dać poczucie, że w przyszłości nikt nie 
straci pracy w efekcie wprowadzanych szczupłych procesów. 
11. Wpojenie potrzeby doskonalenia. 

 Proces doskonalenia nigdy się nie kończy. Dlatego też, menedżerowie 
strumienia wartości oraz ich przełożeni na najwyższym szczeblu powinni 
wymagać od pracowników nieustannego doskonalenia. Natomiast dział 
promujący szczupłe procesy powinien nieustannie dostarczać konieczną 
wiedzę. 

             Faza III – Wdrożenie systemów wspierających: 
12. Stworzenie szczupłej księgowości. 

 Polega ona na wprowadzeniu systemu naliczania kosztów w oparciu 
o strumienie wartości i produkty tj. towary bądź usługi. System ten obej-
muje rozwój produktu, koszty wytworzenia i dostawców oraz sprzedaż. 
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Charakteryzuje się tym, że każdy z uczestników strumienia może wyraźnie 
obserwować, czy jego wysiłek dodaje więcej wartości niż kosztów, czy mo-
że odwrotnie.  
13. Uzależnienie płac od wyników. 

 Pomimo, iż to poczucie satysfakcji z płynności pracy i osiąganych wy-
ników stanowi największą nagrodę za pracę w systemie szczupłych proce-
sów to i tak niezbędny jest dopasowany system wynagrodzeń. Preferowa-
na jest metoda najprostsza i najtańsza polegająca na dostosowaniu pensji 
w zależności od kwalifikacji do poziomu rynkowego rozszerzona  
o dodatkową premię, powiązaną bezpośrednio z zyskiem firmy.  
14. Wprowadzenie przejrzystości działań. 

 Niezwykle istotnym elementem w systemie szczupłych procesów jest 
wizualizacja. Wyniki wszelkich wprowadzanych działań powinny być po-
kazywane na „tablicach wyników”. Najlepiej za pomocą prostego schematu 
pokazywać co się dzieje, tak aby każdy był w stanie zrozumieć niezależnie 
od poziomu wykształcenia.  
15. Konkretyzacja polityki. 

 Wiąże się ona z wprowadzaniem przejrzystości działań w organizacji. 
Każdy pracownik powinien nie tylko wiedzieć co i w jaki sposób można 
usprawnić w poszczególnych procesach, ale także w jakim kierunku podą-
ża cała firma. 
16. Szczupłe szkolenia. 

 Powinny opierać się one na takim podejściu, aby uczyć pracowników 
tego samego podejścia do rozwiązywania problemów i co więcej, wszyscy 
powinni odczuwać korzyści z ciągłego kształcenia. Wiedza powinna być 
przekazywana just-in-time i wywoływać zaangażowanie we właściwe dzia-
łanie zarówno menedżerów jak i pozostałych pracowników. 
17. Optymalizacja narzędzi. 

 Pod pojęciem narzędzi kryją się nie tylko urządzenia wykorzystywa-
ne w procesie wytwarzania, ale również systemy zarządzania informacją 
czy też działy zajmujące się określonymi problemami typu windykacja na-
leżności. 
Chcąc dokonać optymalizacji w tym obszarze należy odpowiedzieć na dwa 
zasadnicze pytania: jakie narzędzia zastosować, aby móc wyeliminować 
konieczność wytwarzania dużych serii i jakie narzędzia umożliwiają pro-
duktom swobodny przepływ bez opóźnień przez cały system. 
Faza IV – Dokończenie transformacji: 
18. Zastosowanie działań u dostawców i odbiorców. 

 

       Gdy uda się wdrożyć zmiany w swojej organizacji niezwykle istotnym 
jest, aby przekonać partnerów współpracujących do zastosowania podob-
nych rozwiązań. Pokazując osiągnięte efekty łatwiej przekonać innych do 
wprowadzania zmian. Co więcej można podzielić się zdobytą wiedzą i do-
świadczeniem – przyniesie to wymierne korzyści zarówno dla organizacji 
z nami współpracujących i jak i dla nas samych – usprawniając nasze pro-
cesy. Optymalizacja powinna dotyczy całego strumienia wartości, a nie tyl-
ko jednego odcinka. 
19. Przejście od odgórnego zarządzania do oddolnych inicjatyw. 

 Prawdziwa natura dojrzałej szczupłej firmy leży w odejściu od pla-
nowania strategii w stronę zarządzania strategiami. Jest to możliwe, kiedy 
menedżerowie w każdym strumieniu wartości i podlegający im pracownicy 
rozumieją jego sens. Wtedy pomysły usprawnień rodzą się same i są prze-
kazywane do kierownictwa11. Do roli organu kierującego należy rozwiązy-
wanie konfliktów i określania ilości jednoczesnego prowadzenia procesów 
doskonalenia. 

Również wartą podkreślenia cechą charakterystyczną dla koncepcji 
Lean jest ciągłe zadawanie pytań. Najczęściej zadawanym pytaniem jest 
„dlaczego?” – tzw. technika „5 Why” czyli pięciu pytań „dlaczego?”.  Według 
zwolenników szczupłych procesów poprzez zadawanie pytań dąży się do 
dowiedzenia się więcej, a właśnie do tego każdy z uczestników procesu jest 
zachęcany. 

W związku z powyższym, w tym miejscu można by zadać pytanie: 
jakich efektów można się spodziewać dzięki wprowadzeniu Lean Thinking 
w dowolnym biurze czy w sektorze usług? 
   
 
Podsumowanie 
 
Niezależnie od sektora czy też od charakteru prowadzonej działalności 
każda jedna firma, organizacja generuje różnego rodzaju marnotrawstwa. 
Pomimo, iż wiele z nich już zapoczątkowało, bądź nawet wprowadziło 
szczupłe procesy to jednak nigdy nie osiągną stanu idealnego. Dlatego nie-
zbędne jest ciągłe doskonalenie, usprawnianie procedur, nieprzerwalna 
próba osiągnięcia pożądanego stanu oraz co się z tym wiąże nieustanna 
walka z muda.  

                                                        
11 J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking…, op. cit., s. 521. 
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Poniżej przedstawiono możliwe efekty, jakie można uzyskać dzięki 
zastosowaniu szczupłych procesów: 

 mniejsze partie „produkcyjne” tj. w przypadku biur i usług mniejsze 
partie przerobowe;  

 zwiększone zdolności przerobowe; 
 lepsze rozmieszczenie oraz poprawa organizacji stanowisk pracy;  
 redukcja zapasów nieprodukcyjnych np. materiały biurowe; 
 szybsze odnowienia zapasów; 
 lepsze zrozumienie potrzeb klienta wewnętrznego oraz zewnętrz-

nego; 
 wyższa jakość: mniej różnego rodzaju braków i napraw / korekt; 
 krótsze czasy dostaw np. dokumentów, podpisów, itp.; 
 większe zaangażowanie i morale załogi; 
 większy zysk. 

   Możliwych do osiągnięcia efektów jest wiele. Jednak, aby móc dojść 
do takich rezultatów niezbędne jest aby każdy pracownik rozumiał główną 
ideę tego mechanizmu oraz jego miejsce w tej strukturze (rysunek 3). 
 
               

 
Rysunek 3. Kluczowe zasady wdrażania Lean Thinking 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Pomimo, iż Lean Thinking pochodzi z przemysłu produkcyjnego to 
stosując kluczowe zasady można wdrożyć go w każdym rodzaju działalno-
ści produkcyjnej czy usługowej. Tak prozaiczne sprawy, nad którymi za-
zwyczaj nikt się nie zastanawia, jak chociażby sposób przekazywania do-
kumentów, zdobywania podpisów od przełożonych, zapisywania plików na 
dysku sieciowym czy ułożenie papierów na biurku mogą sprzyjać uspraw-
nieniu i wygodzie pracy. Co dopiero, gdy rzecz dotyczy procedur związa-

1. Zmiana sposobu myślenia 

2. Podjęcie walki z marnotrawstwem 

3. Usprawnianie procedur 

4. Ciągłe doskonalenie wśród wszystkich pracowników i na wszystkich szczeblach organizacji 

 

nych z określonymi procesami tworzącymi produkt naszej działalności, 
tj. towar lub usługę. 
  Podsumowując, Lean Thinking jest filozofią zarządzania, w której 
można odnaleźć wiele wskazówek i drogowskazów, które umożliwią 
usprawnienie każdej firmy czy organizacji. 
  Przede wszystkim przyczynią się do poprawy procesów poprzez: 

1. Eliminowanie marnotrawstwa czasu i zasobów; 
2. Wbudowywanie jakości w systemy miejsca pracy; 
3. Wyszukiwanie tanich, lecz niezawodnych rozwiązań alternatyw-

nych w stosunku do kosztownej nowej technologii; 
4. Doskonalenie procesów gospodarczych; 
5. Tworzenie kultury uczenia się wspierającej ciągłą poprawę12. 

Wdrażanie Lean Thinking zacząć można od zadania sobie bardzo 
prostego pytania przygotowując kolejny raport np. dla przełożonego: „jakie 
są konkretne oczekiwania mojego klienta – w tym przypadku szefa  - od 
tego dokumentu?”.  

Pytanie to z pewnością stanie się to inspiracją do podjęcia dalszych 
kroków w dążeniu do doskonałości i prawdopodobnie przyczyni się do 
eliminacji któregoś z wymienionych wcześniej typów marnotrawstwa. 
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Wprowadzenie 

 
Przedsiębiorstwo produkcyjne, we współczesnych warunkach rynkowych, 
zmuszone jest szybko reagować na zachodzące zmiany, dostarczać produk-
ty o jakości spełniającej postawione przed nimi wymagania, w cenie i cza-
sie które są akceptowalne przez odbiorcę. Największym źródłem kosztów, 
które można zminimalizować stanowią procesy zachodzące wewnątrz fir-
my, z których wiele nie generuje wartości dodanej z punktu widzenia klien-
ta.  

Racjonalne zatem jest podjęcie działań ukierunkowanych na możli-
wie szybką ich identyfikację, analizę oraz wprowadzane udoskonaleń de-
cydujących o pozycji firmy na rynku oraz jej konkurencyjności. koncepcją 
pozwalającą na takie działania jest Lean Manufacturing, której efekt sta-
nowi eliminacja marnotrawstwa (jap. muda) odnoszącego się do wszyst-
kich procesów nieprzynoszących wartości dodanej dla odbiorcy. Do czyn-
ności, które zużywają zasoby, lecz nie dodają wartości dla zewnętrznego 
lub wewnętrznego klienta zalicza się: nadprodukcję, nadmierne zapasy, 
błędy i wady jakościowe, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, zbędny 
transport, zbędny ruch oraz niewykorzystany potencjał pracowników. 
Wdrożenie szczupłego wytwarzania umożliwia ograniczenie wykorzysty-
wanych zasobów ludzkich, poświęcanego czasu oraz wykorzystywanego 
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miejsca. Eliminuje to koszty wewnątrz przedsiębiorstwa pozostawiając 
tylko czynniki niezbędne do zaspokojenia potrzeb klienta12. 

 
 

Koncepcja szybkich przezbrojeń 
 
Twórcą koncepcji SMED był Shingeo Shingo, który zapoczątkował działania 
ukierunkowane na redukcję czasów przezbrojeń  w 1950 roku. Zostały one 
opisane w książce „A Revolution in Manufacturing: The SMED System" jego 
autorstwa. SMED (Single-Minute Exchange of Die)  jest koncepcją, której 
założenia pozwalają na takie przygotowanie niezbędnych środków tech-
nicznych, organizacji i przeprowadzania czynności przezbrojeń, tak aby 
trwanie poszczególnych składowych zajmowało nie więcej niż kilka minut. 
Pierwotnie SMED był rozwijany w celu poprawy wydajności pras, jednak 
z czasem jego założenia zyskały popularność także w innych branżach34.  

Shingo w swojej książce wytypował cztery składowe poprawy pro-
cesu przezbrajania maszyn: 

 analiza stanu obecnego danego stanowiska produkcyjnego, 
 rozdzielenie czynności przezbrojenia na wewnętrzne i zewnętrzne, 
 przekształcenie czynności wewnętrznych w zewnętrzne, 
 usprawnienie wszystkich aspektów przezbrojenia5. 

Działaniem przynoszącym największy efekt w redukcji czasu prze-
zbrojenia jest przekształcenie czynności wewnętrznych w zewnętrzne. 
Czynności wewnętrzne, to te, których wykonanie odbywa się podczas po-
stoju maszyny. Zewnętrzne, to czynności, które wykonywane są przed i po 
postoju maszyny. Im więcej czynności uda się przenieść poza postój zwią-
zany z przezbrojeniem, tym więcej czasu można zagospodarować realizacją 
zleceń produkcyjnych. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie dostęp-
ności zasobu, dla którego stosuje się metodę SMED, co przekłada się na 
                                                        
1 N. Kubis, Narzędzia Lean Management, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, Tom 50, 
Zeszyt 2-3, Poznań 2005. 
2 T. Ohno,  System Produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę, ProdPress.com, 
Wrocław 2008, s. 17-19.  
3 F. Birmingham, J. Jelilnek, Quick Changeover Simplified The Manager’s to Improving Profits 
with SMED, Productivity Press, New York 2007. 
4 D. Goubergen, Set-up reduction for lean cells and multi-machine situations, International 
Federation for Information Processing, 257, s. 295-303. 
5 P.J. Womack, T.D. Jones, Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa – kluczem do suk-
cesu, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 2001. 

 

wzrost wartości wskaźnika OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) 
oraz elastyczności procesu technologicznego67. 

W celu przystąpienia do wdrażania koncepcji kilkuminutowych 
przezbrojeń, niezbędna jest dokładna analiza stanu obecnego. Należy za-
tem dokonać obserwacji czynności związanych z przezbrojeniami. Zmie-
rzyć czasy ich trwania, dystans jaki pokonują pracownicy, zweryfikować 
stosowane oprzyrządowanie oraz rozmieszczenie oprzyrządowania wyko-
rzystywanego do zmiany wyposażenia maszyny. Zebranie danych w taki 
sposób umożliwi analizę oraz klasyfikację czynności przezbrojenia na we-
wnętrzne i zewnętrzne. Uwidocznione zostaną czynności zajmujące naj-
więcej czasu, oraz wszelkie marnotrawstwa dotyczące wymiany oprzyrzą-
dowania. Kolejnym krokiem jest transformacja obecnego przezbrojenia, 
którą osiąga się poprzez zaawansowane przygotowanie pracy oraz standa-
ryzację. Ostatnim etapem jest usprawnienie wszelkich aspektów związa-
nych z przezbrojeniem (magazynowanie i zarządzanie narzędziami, stoso-
wanie operacji równoległych, eliminacja regulacji oraz mechanizacja pra-
cy) 8. 

 
 

Analiza i doskonalenie systemu produkcyjnego 
 
W rozdziale przedstawiony proces poddany doskonaleniu realizowany 

jest przy użyciu linii produkcyjnej zajmującej się wytwarzaniem wytłoczek 
metalowych z blachy w postaci formatek. Produktem końcowym są ele-
menty karoserii samochodowych. Konieczność zwiększenia wydajności 
analizowanego procesu wynika z planów rozwojowych przedsiębiorstwa 
oraz faktu, że dana linia produkcyjna posiada bardzo duże obciążenie zle-
ceniami. Jako wskaźnik pozwalający na zobrazowanie efektywnego wyko-
rzystania zasobów produkcyjnych użyto wskaźnika OEE.  Wykorzystanie 
czasu dostępnego, kalkulowanego na potrzeby wskaźnika OEE,  kształto-
wało się , w analizowanym okresie, na poziomie 96 – 97%. 

 
 

                                                        
6 S. Wagner, Hands around the job, Mechanical Engineering, Volume 131, Issue 2, 2009. 
7 J. Marciniak, Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2006. 
8 S. Shingo, P.A. Dillon, A Revolution in Manufacturing: The SMED System, Productivity 
Press, New York 2007. 
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Charakterystyka linii wytłaczającej  
 
Rysunek 1 przedstawia linię tłocznikową, którą poddano analizie i proce-
sowi doskonalenia. 

 
 

 
Rysunek 1. Schemat linii tłocznikowej 
1,2- wózki formatek blach, 3- manipulator z przyssawkami pneumatycznymi, 4- przeno-
śnik rolkowy formatek blach, 5-prasa mechaniczna głębokiego tłoczenia, 6- narzędzie 
(tłocznik), 7-przenośnik transferowy wytłoczek, 8- przenośnik taśmowy wyrobów goto-
wych, 9-stanowisko pakowaczy; 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Głównym elementem linii jest prasa mechaniczna głębokiego tło-
czenia o nacisku 2000 ton. Wyposażona jest ona w tłocznik oraz sprzężony 
z nim przenośnik transferowy. Tłocznik umieszczony jest na stole prasy 
który porusza się po umieszczonych w podłożu szynach, powalających na 
wjazd i wyjazd narzędzia z obszaru pracy. Stempel tłocznika mocowany 
jest do suwaka prasy, natomiast matryca zamocowana jest na stole. Prze-
nośnik transferowy jest sprzężony mechanicznie z narzędziem prasy. Za 
pomocą specjalnych uchwytów pobiera on blachę z przenośnika rolkowego 
i umieszcza ją w gnieździe matrycy. Następuje ruch tłocznika w dół, docisk, 
a podczas powrotu tłocznika do górnego położenia przenośnik transfero-
wy przemieszcza wytłoczkę do kolejnego gniazda formującego. 

Dwa wózki znajdujące się na początku linii produkcyjnej pełnią rolę 
magazynu wejściowego (buforu) arkuszy blach. Poruszają się po umiesz-
czonych w podłożu szynach i sterowanie są za pomocą pulpitu sterowni-
czego. W momencie gdy na wózku nr 1 (Rys.1) zabraknie materiału wej-
ściowego manipulator pobiera arkusze z wózka nr 2. W tym czasie opera-
tor wycofuje wózek nr 1 ze strefy pracy, uzupełnia brakujące półfabrykaty 
i ponownie umieszcza go w obszarze zasięgu manipulatora. 

 

Manipulator wyposażony jest w ramiona z przyssawkami pneuma-
tycznymi, które w zależności od ułożenia mogą przenosić różne formaty 
blach. Zadaniem manipulatora jest pobieranie i przenoszenie pojedynczych 
arkuszy z magazynu wejściowego i odkładanie ich na przenośnik rolkowy. 
Za jego pomocą formatki blach transportowane są do obszaru pracy prasy 
mechanicznej. 

Po zakończeniu formowania, gotowa wytłoczka przenoszona jest 
z przez przenośnik transferowy z ostatniego gniazda matrycy na przeno-
śnik taśmowy. Na końcu przenośnika znajdują się dwaj pracownicy, którzy 
umieszczają gotowe wyroby w pojemnikach zbiorczych. 

 
 

Analiza stanu obecnego 
 
Podczas pracy linii wykonano pomiary czasu trwania operacji na poszcze-
gólnych stanowiskach dla aktualnie produkowanej referencji (typ wytwa-
rzanego produktu). Wyniki zamieszczono w tabeli 1.  

 
 

Tabela 1. Wydajność linii produkcyjnej w ujęciu czasowym 

Stanowisko 
Czas ope-

racji [s] 

Możliwość 
skrócenia 

czasu 
Uwagi 

Wózki magazynu 180 nie Czas uzupełnienia formatek blach 
dla jednego wózka, naprzemiennie. 

Manipulator 6,0 tak 3 [s] oczekiwania za prasą 
3 [s] przemieszczenia manipulatora 

Przenośnik rolkowy 6,0 tak 
3 [s] oczekiwania za prasą i przeno-

śnikiem transferowym 
3 [s] ruchu przenośnika 

Prasa mechaniczna 
(czas pełnego ruchu 
tłocznika) 

6,0 nie 
Zwiększenie prędkości ruchu prasy 

może powodować deformacje wy-
prasek. 

Przenośnik transfe-
rowy 6,0 nie 3 [s] postoju 

3 [s] ruchu 
Stanowisko pakowa-
czy 6,0 tak - 

Źródło: opracowanie własne.  
 
 

Głównymi elementami składowymi procesu, mającymi wpływ na 
takt produkcji linii tlocznikowej są parametry technologiczne prasy (wy-
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magane siły docisku, głębokości przetłoczeń, stopień skomplikowania wy-
tłoczki). W przypadku stosowanej prasy mechanicznej zmiana prędkości 
ruchu narzędzia spowodowałaby zmianę wartości wyżej wymienionych 
parametrów, a co za tym idzie powstanie wyrobów niezgodnych z oczeki-
waniami klienta. Natomiast zmniejszenie skoku tłocznika związane by było 
ze zmianą siły oddziałującej na formowaną blachę. Pozostałe elementy linii 
posiadają możliwość skrócenia czasu pracy. Część z nich np. przenośnik 
rolkowy, oczekują na elementy z poprzedniego stanowiska, natomiast sta-
nowiska znajdujące się przed prasą pracują wolniej aby zachować równy 
takt pracy linii. Na podstawie obserwacji i danych zawartych w Tabeli 1 
można stwierdzić, że to właśnie prasy mechanicznej (tłocznikowej) stano-
wi wąskie gardło całej linii. Wyniki analizy Pareto (rysunek 2) wskazują, że 
największe straty czasu związane z postojem linii generowane są podczas 
przezbrajania prasy (45,0%) oraz optymalizacji procesów produkcyjnych 
27 %. 
 
 

 
Rysunek 2. Diagram Pareto dla czynników wpływających na wydaj-
ność linii produkcyjnej. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że jedyną 

możliwością kompensacji strat generowanych przez prasę  jest zwiększe-
 

nie czasu jej dostępności. Można tego dokonać poprzez skrócenie czasu 
poświęcanego na wymianę narzędzia i oprzyrządowania. 
 Analiza czynności związanych z przezbrojeniem prasy wykazała 
duże różnice czasu trwania poszczególnych wymian narzędzia oraz uru-
chomienia produkcji. Oscylacja ta wynika z rodzaju i stopnia skompliko-
wania mocowanego tłocznika oraz nierównomiernego obciążenia zada-
niami pracowników zaangażowanych w czynności zwiazane z przezbroje-
niami. Istotnym czynnikiem okazały się również zdarzenia niepożądane, 
występujące podczas przezbrojeń. Tabela 2 przedstawia podstawowe ro-
dzaje błędów zarejestrowane podczas wykonywania czynności związanych 
z przezbrojeniami.  Najczęściej powtarzającym się problemem jest błąd 
dotyczący dopasowania ramion manipulatora do formatek blach oraz błąd 
mocowania narzędzia (tłocznika). 
 
 
Tabela 2. Zdarzenia niepożądane zachodzące podczas procesu 
wymiany narzędzia 

Lp. Opis 
1 Błąd mocowań uchwytów 
2 Błąd mocowań narzędzi 
3 Awaria układu mechanicznego 
4 Awaria układu elektrycznego 
5 Zły stan części maszyny 
6 Dopasowanie ramion robotów 
7 Przeciążenia i kontrola naprężeń 
8 Brak operatora 
9 Błąd operatora 

10 Konserwacja linii 
11 Zmiana etykiet wyrobów 
12 Duża liczba czynności przezbrojenia 
13 Wymiana tylko 1/ 2 wyposażenia 

Źródło: opracowanie własne. 
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Propozycje działań doskonalących i analiza wprowadzo-
nych zmian 
 
Dla analizowanej linii czynnościami zajmującymi najwięcej czasu podczas 
przezbrajania prasy były wjazd i wyjazd stołu roboczego z tłocznikiem 
oraz przełączenie przewodów z jednego stołu roboczego na drugi. Pozosta-
łe czynności realizowane były w znacznie krótszym czasie, nie przekracza-
jącym zwykle 40 sekund. 
 Częstość z jaką odbywa się zmiana referencji (a co za tym idzie na-
rzędzia), uzależniona jest od planu produkcji. Rozpoczęcie produkcji no-
wego wyrobu oraz zakończenie produkcji wyrobu poprzedniego nie jest 
sztywno określone przez ramy czasowe.  

Na podstawie karty sekwencji wymiany narzędzia oraz nagrań 
z użyciem kamery dokonano analizy czynności związanych z przezbroje-
niami. Pozwoliło to na stwierdzenie, że część czynności realizowanych 
podczas przezbrojeń wykonywana jest równolegle. Pozwala to na wyelimi-
nowanie strat czasu, a co za tym idzie przyśpieszenie procesu przezbroje-
nia maszyny. Do zmiany narzędzia zaangażowanych jest pięć osób, z któ-
rych tylko trzy osoby stanowią obsługę analizowanej linii. Poniższy wykres 
(Rysunek 3.) przedstawia porównanie obciążenia czasowego dla każdego 
pracownika podczas wykonywania czynności związanych z wymianą na-
rzędzia. 
 

 
Rysunek 3. Sumaryczne obciążenie czasowe poszczególnych pracow-
ników podczas zmiany narzędzia dla stanu przed usprawnieniami 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza czasów trwania przezbrojeń wykazała również, że 
czynności związane z wymianą wytwarzanego numeru referencji stanowią 
15% czasu dostępnego linii produkcyjnej w analizowanym okresie. Kolejne 
zdarzenia ograniczające wykorzystanie linii to stabilizacja i optymalizacja 
procesu po przezbrojeniu (4%), kolizje zwiazane z systemem podawania 
i odbierania materiału (4%), kolizje związane z tłocznikiem (3%), 
zdarzenia zwiazane z manipulatorem (2%) oraz zdarzenia zwiazane 
z surowcem (2%). Poniższy wykres (Rysunek 4) przedstawia zestawienie 
czasu pracy maszyny z jej postojami nieplanowanymi. 
 
 

 
Rysunek 4. Porównanie pracy linii do czasu zajmowanego przez prze-
stoje. 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Przeprowadzona analiza stanu obecnego wykazała, że największy 
wpływ na czas zmiany narzędzia mają czynności związane z wjazdem i wy-
jazdem stołu roboczego oraz przełączenia przewodów z jednego stołu na 
drugi. Większość narzędzi posiada miejsca swojego przechowywania, które 
zostały wdrożone zgodne z koncepcją 5S, każdy tłocznik i matryca wyposa-
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żone  są w standaryzowane złącza oznaczone kolorem czerwonym (po-
dobnie jak śruby mocujące). Działania takie skracają w znacznym stopniu 
czas poszukiwania i mocowania narzędzi i oprzyrządowania. 

 
 

 
Rysunek 5. Porównanie czasu zajmowanego przez przestoje linii pro-
dukcyjnej przed i po działaniach doskonalących 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Przeprowadzone obserwacje umożliwiły wyodrębnienie następują-
cych czynności, których przeniesienie „na zewnątrz” umożliwiło skrócenie 
czasu wymiany tłocznika analizowanej linii: 

 uzupełnienie brakujących etykiet na pojemnikach z częściami, 
 zebranie ze stanowisk dokumentacji zakończonej produkcji, 
 wywieszenie dokumentacji dla bieżącej referencji. 

Analiza czasu trwania wykonywanych operacji wskazała czynności 
o najdłuższym czasie trwania. Z pośród nich wyodrębniono zastosowane 
rozwiązania techniczne, mogące być poddane usprawnieniom, stanowiły 
one ograniczenie w następujących zadaniach: 

 wyjazd stołem roboczym spod prasy tlocznikowej, 
 przełączanie przewodów zasilających stołów roboczych, 

 

 wjazd stołem roboczym w obszar prasy. 
Efektem wprowadzonych zmian jest spadek czasu przezbrojenia 

z 37 minut dla stanu z przed modyfikacji do 21 minut dla stanu po wpro-
wadzeniu udoskonaleń. Różnica 16 minut pozwoliła na zaoszczędzenie 43 
% czasu podczas zmiany narzędzia (przezbrojenia). Czas zaoszczędzony 
podczas przezbrojenia, dzięki wypracowanym standardom, wpłynął rów-
nież na czynności związane z optymalizacją procesu po przezbrojeniu po-
zwolił na wcześniejsze ich wykonanie oraz zredukował ich czas dzięki re-
dukcji błędów powstających podczas mocowania nowego tłocznika.  

 
 

Podsumowanie 
 

W analizowanym okresie dokonano 79 przezbrojeń linii tłocznikowej. Za-
proponowane modyfikacje pozwoliły na skrócenie przezbrojeń łącznie 
o 25 godzin i 22 minuty. Zaoszczędzony czas wykorzystano do zwiększenia 
dostępności stanowiska prasy tlocznikowej, która stanowiła wąskie gardło 
całej linii. Biorąc pod uwagę rzeczywistą zdolność produkcyjną, umożli-
wiono wzrost produkcji ok. 8500 sztuk, natomiast skali roku pozwoliło to 
na zwiększenie ilości wyrobów gotowych o 95000 sztuk (3% wszystkich 
wytwarzanych przez przedsiębiorstwo wyrobów).  

Zastosowanie koncepcji szybkich przezbrojeń wraz z standaryzacją 
środowiska pracy wpłynęło na usystematyzowanie i równe obciążenie za-
daniami pracowników podczas wykonywania czynności wewnętrznych 
i zewnętrznych przezbrojenia. Wprowadzone zmiany wpłynęły także na 
wartość wskaźnika OEE, dzięki zwiększeniu czasu dostępnego dla produk-
cji a następnie zagospodarowanie go zleceniami produkcyjnymi. Z trzech 
składowych, stosowanych do obliczenia jego wartości, w omawianym za-
kładzie, najniższą stanowiła dyspozycyjność maszyn (72,31% dla analizo-
wanego okresu). Pozostałe dwa czynniki charakteryzowały się wysokimi 
wartościami: wydajność prędkości 96,48% i jakość 99,99% (w analizowa-
nym okresie). Zaimplementowanie zaproponowanych zmian spowodowało 
wzrost dyspozycyjności linii wyposażonej w prasę tłocznikową do poziomu 
76,81%. Dzięki temu wskaźnik wykorzystania wyposażenia OEE osiągnął 
wartość 74.09% (wzrost o 4,08% - w porównaniu do analizowanego okre-
su OEE = 70,01%). Zmiany wartości OEE w skali roku, w odniesieniu dla 
stanu przed usprawnieniami ilustruje Rysunek 5.  
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Lean Management jako koncepcja zarządzania produkcją 
 
Przedsiębiorstwa w swoim działaniu dążą do rozwoju oferowanych usług 
i towarów. Zachowania te wymuszane są na przedsiębiorcach przez postę-
pującą globalizację gospodarki, pojawienie się obcego kapitału na lokal-
nych rynkach, wirtualizację gospodarki, zmianę wymagań klienta, postęp 
technologiczny, wpływ otoczenia np. ekologów, zmiany mentalności kon-
sumentów1. 

Podstawowymi celami obecnych przedsiębiorców są:  
 spełnienie wymagań i oczekiwań klienta, 
 uzyskanie niskiej ceny produktów w porównaniu do konkurencji, 
 terminowość realizacji dostaw, 
 maksymalne wykorzystanie zasobów, 
 elastyczność, 
 bezpieczeństwo, 
 dbanie o środowisko naturalne, 
 uzyskanie odpowiedniego zaangażowania pracowników, 
 innowacyjność2. 

Aktualnie, w celu zmniejszenia kosztów produkcji i wyeliminowania strat 
np.: materiałowych, spowodowanych przestojami, nadmierną liczbą opera-
cji, brakami, przedsiębiorcy wprowadzają nowoczesne koncepcje zarzą-
dzania produkcją.  

Jedną z najpopularniejszych idei zarządzania jest Lean Management 
(LM). Nazwa koncepcji stworzona została przez Amerykanów z MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology) w Bostonie. Początki powstania kon-
                                                        
1 E. Pająk, M. Klimkiewicz, A. Kosieradzka, Zarządzanie produkcją i usługami, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 310. 
2 Ibidem, s. 311. 
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cepcji określono na około lat 50. XX wieku. Założenia koncepcji zostały 
ukształtowane przez system zarządzania w Toyota. Metoda oparta jest 
między innymi na idei kompleksowego zarządzania jakością i just-in-time3. 
Nazywana jest też „odchudzonym” lub „wyszczuplonym” zarządzaniem.  

Zasadniczym założeniem koncepcji jest uniknięcie marnotrawstwa 
poprzez stosowanie ciągłego procesu racjonalizacji przedsiębiorstwa i jego 
relacji z otoczeniem4.  

Wyróżnia się siedem mud- marnotrawstw produkcji: 
 nadprodukcji,  
 zbędnego ruchu, 
 oczekiwania, 
 nadmiernego zapasu, 
 transportu, 
 braków i napraw, 
 nadmiernego przetwarzania5. 

Wdrożenie Lean dzieli się na pięć etapów. W pierwszym etapie 
przedsiębiorca analizuje jakie cechy produktu stanowią wartość dodaną 
dla klienta. Kolejny etap to zidentyfikowanie ciągu operacji rozumianego 
jako strumień wartości. Następnie ustala się, czy w strumieniu wartości 
istnieją czynności, które nie mają pozytywnego oddziaływania na wartość 
dodaną. Czynności te stanowią marnotrawstwo a klient nie chce za nie pła-
cić. Podczas trzeciego etapu dokonuje się ustabilizowania przepływu dzia-
łań, operacji. W trakcie czwartego etapu przedsiębiorstwo powinno po-
zwolić klientom na sterowanie realizacją jego potrzeb. Etap ten wymusza 
od przedsiębiorstwa wyczulenie się na oczekiwania i potrzeby klienta. 
Ostatnim etapem wdrażania Lean jest usprawnienie procesu. Realizacja tej 
fazy prowadzona jest w sposób ciągły, w jej efekcie następuje usunięcie 
wąskich gardeł i zwiększa się przepustowość procesu6. 
                                                        
3 H. Chen, R. Taylor, Exploring the impact of lean management on innovation capability, 
„Management of Engineering & Technology”, 
www.bazy.pb.edu.pl:2067/xpls/icp.jsp?arnumber=5262042&tag=1 (online: 29.10.2015).     
4 M. Betlejewska (red.), Podstawy zarządzania Koncepcje- strategie – zastosowania, Wy-
dawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa 2009, s. 117-118. 
5 H. Chen, R. Taylor, Exploring the impact of lean management on innovation capability, 
„Management of Engineering & Technology”, 
www./bazy.pb.edu.pl:2067/xpls/icp.jsp?arnumber=5262042&tag=1   
(online: 29.10..2015). 
6 W. Matwiejczuk (red.), Koncepcje i metody zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2009, s. 61-62. 

 

Przedstawione zasady w równym stopniu dotyczą kierowników 
i wykonawców7. Początkowo Lean stosowany był wyłącznie 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Aktualnie używany jest też w innych 
dziedzinach, takich jak np. administracja, usługi, służba zdrowia8. 

Koncepcja ta wykazuje, iż wysoką jakość działań usprawniających 
można osiągnąć dzięki wykwalifikowanej kadrze, więc przedsiębiorstwa 
powinny kłaść nacisk na ciągłe szkolenia pracowników. Po zastosowaniu 
tej koncepcji w przedsiębiorstwie zmniejsza się liczba szczebli w hierarchii 
przedsiębiorstwa, decyzje podejmowane są w działach merytorycznych 
a nie jak wcześniej przez jednostki. Czas pracy jest elastyczny, dokonuje się 
ciągłych kontroli na każdym etapie produkcji. Zapasy są znikome, produkty 
dostarczane są na czas według zamówień, marnotrawstwo jest ciągle eli-
minowane, przedsiębiorstwo stara się stale usprawniać procesy. Prowa-
dzona jest orientacja na klienta, firma staje się bardziej elastyczna, zadania 
wypełniają zespoły9.  
 
 
Charakterystyka firmy SaMASZ Białystok 
 
Przedsiębiorstwo produkcyjne SaMASZ Białystok zostało założone 
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przez Inż. Antoniego Stolarskiego. 
Pierwszym produktem oferowanym przez A. Stolarskiego była kopaczka 
elewatorowa do ziemniaków, której sprzedaż odniosła sukces dzięki 
czemu możliwy był dalszy rozwój działalności. Obecnie główna siedziba 
firmy od 1991 roku znajduje się na ulicy Trawiastej, otwarto też wydział 
obróbki skrawaniem przy ulicy Kombatantów10. Aktualnie 
przedsiębiorstwo posiada ponad 200 maszyn produkcyjnych, zatrudnia 
około 600 osób, w 2014 roku obchodziło trzydziestolecie działalności. 

Od 2005 roku spółka posiada system zarządzania jakością, który 
obejmuje: ,,projektowanie, produkcję i serwis maszyn  rolniczych oraz ko-

                                                        
7 Z. Martyniak, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, Kraków 1999, s. 207-212. 
8 W. Matwiejczuk (red.), op. cit., s. 60. 
9 M. Betlejewska (red.), op. cit., s. 118-119. 
10 A. Stolarski, Historia firmy SaMASZ, http://www.samasz.pl/historia  
(online: 30.12.2015). 
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munalnych a także sprzedaż i serwis maszyn rolniczych innych producen-
tów”11.  

W 2011 roku SaMASZ został przekształcony z działalności gospo-
darczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działanie to miało na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa, lepszego 
postrzegania przedsiębiorstwa przez rynek i kontrahentów oraz zapew-
nienie większej wiarygodności firmy przed bankami, ubezpieczycielami 
i firmami współpracującymi12. 

Spółka  SaMASZ jest wyróżniana i zdobyła nagrody między innymi: 
złoty medal Targów Techniki Rolnej Agrotech 2011, Hit zielonej gali 2011, 
Maszyna rolnicza roku 2011, i miejsce w ogólnopolskim konkursie SIMP za 
najlepsze osiągnięcia techniczne 2012, trzy złote medale na międzynaro-
dowych targach Agra w Słowenii, Superfirma 2013, Firma Przyjazna Edu-
kacji Rolniczej 2014, Pracodawca przyjazny osobom niepełnosprawnym 
2014, Super Firma 2014, Duma Podlasie.13W 2015 roku firma została zdo-
bywcą światowego rekordu Guinnessa w 8 godzinnym koszeniu łąk zesta-
wem kosiarek SaMASZ14.   

Przedsiębiorstwo SaMASZ produkuje ponad 300 typów maszyn rol-
niczych15, komunalnych oraz pługów do odśnieżania.  

Towary wyprodukowane w Samaszu można kupić w ponad 50 kra-
jach świata na kontynentach takich jak: Ameryka Północnej i Południowej, 
Azja, Afryka i Europa.  Eksport stanowi ponad 65% maszyn produkowa-
nych przez przedsiębiorstwo16.  

 
 

                                                        
11 L. Szulc, Postaw na jakość – SaMASZ maszyny rolnicze i komunalne, 
www.samasz.pl/images/stories/RepozytoriumSaMASZ/O_FIRMIE/POLITYKA_JAKOSCI/P
rezentacja_jakosc.pdf (online: 02.10.2015). 
12 W. Jarmołowicz, SaMasz. Decydować trzeba odpowiedzialnie, 
 http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/samasz-decydowac-trzeba-
odpowiedzialnie (online: 30.12.2015).  
13 A. Stolarski, Historia firmy SaMASZ, http://www.samasz.pl/historia  
(online: 30.12.2015). 
14 A. Stolarski, Marzenia się spełniają! Ustanowiliśmy rekord Guinnessa!, 
http://www.samasz.pl/aktualnos ci/2015/940-marzenia-sie-s pelniaja-ustanowilismy-
rekord-guinnessa (online: 30.12.2015).  
15 A. Stolarski, Szkolenie produktowe dealerów 07.02.2014 r. 
16 Ibidem. 

 

Zastosowanie usprawnienia produkcji wałów bijakowych 
 
Artykuł na celu określenie czy proponowane usprawnienie będzie efek-
tywnym rozwiązaniem wprowadzonym dla produkcji wałów bijako-
wych w firmie SaMASZ Białystok. Usprawnieniem zakup - tokarek stero-
wanych numerycznie firmy OKUMA. 

Opracowano nowy proces technologiczny redukujący liczbę opera-
cji, gdyż zostają one przeniesione z czterech różnych obrabiarek na nowo-
czesną tokarkę CNC wyprodukowaną przez firmę OKUMA. Aby przygoto-
wać nowy proces technologiczny wskazane jest stworzenie nowych kart 
technologicznych. Przedstawić na nich należy kolejne operacje, jakie wy-
stępują w nowym procesie. Podczas pięciu pierwszych operacji wykony-
wanych na nowej tokarce CNC, zamiast jak to przebiegało podczas dotych-
czasowego procesu zyskuje się na redukcji czasu transportu, leżakowania 
oraz na zmniejszeniu czasu trwania niektórych operacji. To zawdzięczamy 
większej szybkości wrzeciona tokarki, która ma większe obroty oraz więk-
szą wytrzymałość frezu, służącego od obróbki przedmiotu. Głównym 
aspektem porównawczym są korzyści finansowe oraz redukcja czasu po-
trzebnego do wykonania elementu.  

Firma SaMASZ niedawno dokonała zakupu nowoczesnej tokarki ste-
rowanej numerycznie wyprodukowanej przez japońską firmę OKUMA. 
Koszt poniesiony na zakup powyższej tokarki to ok. 83 000 €. Jest to wielo-
funkcyjne poziome centrum tokarskie, które nadaje się idealnie dla zakła-
dów produkcyjnych. Jej konstrukcja gwarantuje sztywność, stabilność oraz 
dodatkowo dokładność obróbki w różnych zastosowaniach dzięki kon-
strukcji osadzonej na jednolitym, żeliwnym odlewie łoża oraz szeroko roz-
stawionym prowadnicom ślizgowym. Tokarki te posiadają duży zakres 
możliwości obróbkowych, co gwarantować będzie wysoką wydajność oraz 
elastyczność produkcji. Dane techniczne tokarki GENOS L300 to m.in.:  

 długość toczenia – od 450 do 1060 mm, 
 maksymalna średnica toczenia – 300 mm, 
 obroty wrzeciona – 3800 min -1, 
 moc wrzeciona – 15/11 kW. 
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Rysunek 1. Głowica tokarki GENOS L300 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

 
Rysunek 2. Tokarka CNC GENOS L300 
Źródło: 
www.htm.net.pl/pl/oferta_szczegoly/Poziome_centra_tokarskie_CNC/seria_GENOS_L/GENO
S_L300/%5B8,22,,81,,,,,,%5D.  
 
 

Oprawka do frezowania obwiedniowego została również wyprodu-
kowana przez firmę Okuma. Przy takim rodzaju frezowania narzędziem 
jest frez modułowy ślimakowy, który wykonuje ruch obrotowy, inaczej 

 

ruch główny. Przedmiot obraca się wokół własnej osi, wykonując je-
den z ruchów pomocniczych, nazywany ruchem podziałowym. Para kine-
matyczna frez i przedmiot obrabiany tworzą przekładnię ślimakową,. Dru-
gi ruch pomocniczy polega na przemieszczeniu względnym fre-
za i przedmiotu obrabianego równolegle do osi obrotu.  

Rysunek 3 prezentuje poglądowy wygląd tejże oprawki. 
 
 

 
Rysunek 3. Oprawka do frezowania obwiedniowego firmy OKUMA 
Źródło: OKUMA Genos L300 MW_MYW_en.pdf. 
 
 
Parametry takiej oprawki to m.in.: 

 średnica wału – 60 mm, 
 typ narzędzia zaciskowego – 16/1, 
 średnica narzędzia – 80 mm, 
 moment obrotowy – 60 Nm, 
 liczba obrotów na minutę – 6000.  
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Rysunek 4. Sposób mocowania wału 
 Źródło: Opracowanie własne. 
 
 

 
Rysunek 5. Sposób mocowania oprawki na tokarce firmy OKUMA 
przedstawiona w trzech rzutach 
Źródło: OKUMA Genos L300 MW_MYW_en.pdf. 

 

Cena jaką należy ponieść aby dokonać zakupu takiej oprawki to oko-
ło 6000 €. Oprawka posiada cylinder, który służy do montowania jej do 
głowicy tokarki. Mocowanie jest za pomocą śrub, które skutecznie utrzy-
mują stabilną konstrukcję maszyny. Oprawka swój napęd czerpie z napędu 
tokarki. Poniżej przedstawiony jest rysunek głowicy tokarki.  

 
Rysunek 6. Głowica tokarki CNC 
Źródło: 
www.htm.net.pl/pl/oferta_szczegoly/Poziome_centra_tokarskie_CNC/seria_GENOS_L/GENO
S_L300/%5B8,22,,81,,,,,,%5D.  
 
 

Frez ślimakowaty służący do frezowania wielowypustów jest na-
rzędziem specjalnym, znajdującym swoje przeznaczenie do obróbki 
np. wielowypustów co w przypadku procesu technologicznego wałów bija-
kowych jest ogromnie ważne. Zapewnia on bardzo wydajną pracę, gwaran-
tując ponadto wysoką trwałość ostrzy, wysoką dokładność wymiarów, oraz 
gładkość powierzchni obrabianej. Ponadto frez ten świetnie radzi so-
bie z obrabianiem materiałów o wysokiej twardości. Poniżej zamieszczono 
przykład takiego freza. 
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Rysunek 7. Frez ślimakowy do obróbki wielowypustu 
Źródło: Materiały firmy SaMASZ. 
 
 

Podstawowe dane techniczne określające frez mówią, iż jest to frez 
wykonany zgodnie z klasą dokładności A, jest to frez prawy, jednozwojny. 
Cena takiego freza waha się w okolicy 500 €. 
 
 
Tabela 1. Dane techniczne frezu  

 
Źródło: Materiały firmy SaMASZ. 
 
 

 

Frez nakładany jest na trzpień, który znajduje się  na oprawce. 
Trzpień można wymieniać, tak, aby dopasować go zgodnie z modelem fre-
zu, który będzie wymagany do obróbki.  

 
 

Analiza obecnego procesu wytwarzania wielowypustu 
 
 
Aktualnie wielowypust wykonywany jest z pręta walcowanego gatunku 40 
H. Proces technologiczny wielowypustu przebiega w 7 operacjach na sta-
nowiskach takich jak : 
piły WOS – następuje cięcie pręta, 
tokarki WOS – planowanie oraz nakiełkowanie,  
tokarki CNC – toczenie jednej strony,  
tokarki CNC – toczenie drugiej strony,  
frezarka WOS – frezowanie wielowypustu,  
kooperacja - hartowanie indukcyjne, 
szlifierki WOS – szlifowanie. 

Obecnie powyższy proces technologiczny tej części zajmuje ok. 26 
minut co przedstawiają poniższe obliczenia, czas liczony jako tj. : 
piły WOS - 0,033, 
tokarki WOS –  0,033, 
tokarki CNC – 0,034,  
tokarki CNC – 0,069, 
frezarka WOS – 0,128,  
kooperacja - 0, 
szlifierki WOS – 0,133. 
Czas potrzeby na wykonanie jednego elementu to : 
0,033 + 0,033 + 0,034 + 0,069 +  0,128 + 0,133 = 0,43 
0,43 * 60 min = 26 minut  

Nie wliczany jest w to czas hartowania, gdyż wykonuje się 
je w procesie kooperacji.  

Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż do podanego czasu należy doli-
czyć dodatkowo czas jaki należy poświęcić na leżakowanie części, czas 
transportu na poszczególne obrabiarki oraz czas oczekiwania wynikają-
cy z organizacji procesu produkcji, magazynowania oraz konserwacji każ-
dej z obrabiarek. Jak wynika z wywiadu przeprowadzonego w firmie Sa-
MASZ wśród pracowników wykonujących daną część, na powyższe czyn-
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ności należy przeznaczyć do ok. 10 minut. Tak więc, łączny czas potrzebny 
na wykonanie jednego wielowypustu to 36 minut.  

Analizując koszt jaki należy ponieść na wytworzenie jednego ele-
mentu na podstawie czasu wykonywania poszczególnych operacji oraz 
stawek godzinowych należy dokonać następujących obliczeń : 
 piły WOS – 0,033 * 60 * 17,80zł = 35,24 zł, 
tokarki WOS – 0,033 * 60 * 17,50zł = 34,65 zł, 
tokarki CNC – 0,034 * 60 * 17,50zł = 35,7 zł,  
tokarki CNC – 0,069 * 60 * 17,50zł = 72,45 zł, 
frezarka WOS – 0,128 * 60 * 16,80zł = 129,02 zł,  
kooperacja - 0, 
szlifierki WOS – 0,133 * 60 * 17,50zł = 139,65 zł.  

Sumując wszystkie poniesione koszty firma ponosi nakład w postaci 
446,71 zł z wywiadu przeprowadzonego w zakładzie SaMASZ, produkują 
oni 1000 takich elementów rocznie na co należy ponieść 446 714 zł nakła-
dów.  

Propozycją usprawnienia procesu produkcji wałów bijakowych jest 
zmiana tego procesu. Do analizy wzięto proces technologiczny obróbki 
wielowypustu. Jako główny punkt usprawnienia należy przyjąć zmniejsze-
nie liczby operacji procesu technologicznego, tj. wcześniejsze siedem ope-
racji zostanie zastąpione przez dwie operacje. Taka zmiana możliwa jest 
dzięki zastosowaniu nowoczesnej tokarki CNC wykonującej cięcie, nakieł-
kowanie, toczenie oraz frezowanie. Pozwoli to na zmniejszenie się czasu, 
który należy poświecić na proces wykonania wielowypustu. Redukcja cza-
su obróbki wielowypustu wynikać będzie z faktu, iż znika czas tracony na 
transport półfabrykatu z obrabiarki na obrabiarkę, nie występuje czas le-
żakowania, oraz skraca się czas obróbki elementu podczas operacji zakieł-
kowania, toczenia oraz frezowania.  

Nowy proces technologiczny części zajmuje ok. 23 minut co przed-
stawiają poniższe obliczenia, czas liczony jako tj.: 
cięcie na tokarce CNC – 0,033, 
toczenie na tokarce CNC – 0,025, 
toczenie na tokarce CNC – 0,034,  
toczenie na tokarce CNC – 0,069, 
frezowanie na tokarce CNC – 0,09,  
kooperacja - 0, 
szlifierki WOS – 0,133. 
Czas potrzeby na wykonanie jednego elementu to : 

 

0,033 + 0,025 + 0,034 + 0,069 +  0,09 + 0,133 = 0,384. 
0,384 * 60 min = 23 minuty 

Pamiętając, że w nowym procesie nie poświęca się czasu na np. le-
żakowanie części oraz transport czas wytwarzania jednego elementu sta-
nowi jedynie 23 minuty.  

Nakłady finansowe poniesione przez firmę SaMASZ, kiedy wprowa-
dzony zostanie nowy proces technologiczny z zastosowaniem nowoczesnej 
tokarki CNC rozkładają się następująco: 
cięcie na tokarce CNC – 0,033 * 60 * 17,50zł = 34,65 zł, 
toczenie na tokarce CNC –  0,025 * 60 * 17,50zł = 26,25 zł, 
tokarki CNC – 0,034 * 60 * 17,50zł = 35,7 zł,  
tokarki CNC – 0,069 * 60 * 17,50zł = 72,45 zł, 
frezowanie na tokarce CNC – 0,09 * 60 * 17,50zł = 94,50 zł,  
kooperacja - 0, 
szlifierki WOS – 0,133 * 60 * 17,50zł = 139,65 zł. 
Sumując wszystkie poniesione koszty firma ponosi nakład w postaci 
403,2 zł. Tak więc produkując 1000 takich elementów rocznie firma ponosi 
403 200 zł nakładów. 

Aby wyliczyć po jakim czasie zwrócą się nakłady poniesione na za-
kup tokarki, oprawki oraz frezu dokonano następujących obliczeń przyj-
mując następujące założenia: 

 rokiem bazowym jest 2015 rok, 
 projekcja Cash Flow na kolejne 5 lat, 
 zysk netto w kolejnych latach planowo wzrasta o 20 % co wynika 

z analizy rynkowej i technicznej, 
 na nakłady inwestycyjne składa się cena tokarki CNC, oprawki oraz 

frezu, 
 amortyzacja wynosi 10% w skali rocznej, 
 zakup wycinarki laserowej zostanie pokryty z kapitału własnego. 

Firma ponosi koszty związane z procesem wytwarzania wielowypu-
stu takie jak utrzymanie stanu technicznego maszyny oraz obsługi tokarki. 
Dodatkowo firma zobowiązana jest do zapłacenia 19% podatku dochodo-
wego. Po odliczeniu kosztów i podatku zysk netto z wytwarzania wielowy-
pustów dla wałków bijakowych na tokarce CNC wyniósł 1 100 000 mln zł. 
Zn2015= 1 100 000 zł 
Zn2016= 1 320 000 zł 
Zn2017= 1 584 000  zł 
Zn2018= 1 900 800 zł 
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Zn2019= 2 280 960 zł 
Am2015= 110 000 zł 
Am2016= 132 000 zł 
Am2017= 158 400 zł 
Am2018= 190 080 zł 
Am2019= 228 096 zł 
∆F2013-2017= 0 zł 
CF2015= 1 210 000 zł 
CF2016= 1 452 000zł 
CF2017= 1 742 400 zł 
CF2018= 2 090 880 zł 
CF2019= 2 509 056 zł 
I= 410  000 zł  
 
 
Tabela 2. Wyliczenia  

t CF [zł] ∑CFt [zł] ∑CFt- Io [zl] 
0 1 210 000 1 210 000 800 000 
1 1 452 000 2 662 000 2 252 000 
2 1 742 400 4 404 400 3 994 400 
3 2 090 880 6 495 280 6 085 280 
4 2 509 056 9 004 336 8 594 336 

Źródło: opracowanie własne. 
nge= 4 lat 
ng = 2 lata 
n= 1 rok + 8 594 336/21 726 016 = 1,40 < ng 

 
 

Nakład poniesiony na zakup tokarki oraz oprawki wraz z frezem 
zwróci się w przeciągu roku. Analiza pokazała, iż w procesie z użyciem to-
karki GENOS L300 następuje redukcja czasu wykonania o 13 minut na jed-
nej części, co przy produkcji 1000 elementów daje ogromne oszczędności 
czasu, które mogą być przeznaczone na produkcję innych części.  Analizu-
jąc z kolei aspekt mówiący o kosztach poniesionych na produkcję wielo-
wypustu firma może zaoszczędzić ok. 43 513 zł rocznie. Pomimo dosyć 
wysokiej ceny tokarki, oraz całego jej osprzętu jest to inwestycja godna 
uwagi, która w przyszłości zwrócić się może z nawiązką. Tak, więc, zapro-
ponowane usprawnienie jest skutecznym rozwiązaniem, które przynosi 
zamierzone korzyści.  

 

Podsumowanie 
 
Firma SaMASZ należy do przedsiębiorstw, które nieustająco dążą do po-
prawy efektywności, zwiększania produkcji, unowocześniania oraz ulep-
szania własnych produktów, więc zaproponowane usprawnienie produkcji 
wielowypustu może posłużyć jako inspiracja do zastosowania go również 
na innych elementach w innych maszynach, nie tylko kosiarkach bijako-
wych. 
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Wprowadzenie 

 
Dynamiczne zmiany gospodarcze powodują, że przedsiębiorstwa 
produkcyjne chcąc utrzymać pozycję na rynku, zmuszone są do 
poszukiwania rozwiązań mających na celu usprawnienie procesów 
produkcyjnych i obniżenie kosztów produkcji. W dobie globalizacji 
zmierzanie do doskonałości produkcji jest niezbędne do przetrwania firmy 
na rynku i jej rozwoju1. Dążenie do tego celu umożliwia koncepcja Lean 
Manufacturing (LM). Jej narzędzia wspomagają wzrost wydajności poprzez 
eliminację wszelkiego marnotrawstwa występującego na produkcji. 
Korzenie Lean Management sięgają najlepszych praktyk produkcyjnych 
z końca XIX w. i pierwszej połowy XX w. Pierwowzorem koncepcji Lean 
Manufacturing był System Produkcyjny Toyoty, który powstał po II wojnie 
światowej z połączenia różnych metod, technik i zasad, m.in. zarządzania 
przez jakość J. Jurana oraz rozwiązań japońskich praktyków, tj. T. Ohno, 
E. Toyody, S. Shingo2.  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki analizy 
przeprowadzonej na wydziale odlewania ciśnieniowego 
w przedsiębiorstwie z branży odlewniczej. Analiza ta dotyczyła 
poszukiwania strat występujących na wydziale przy pomocy doskonalenia 
metod pracy oraz Lean Manufacturing. Po etapie analizy zaproponowano 
działania doskonalące pracę wybranego wydziału.  

 
                                                        
1 F. Birmingham, J. Jelilnek, Quick Changeover Simplified The Manager’s to Improving Profits 
with SMED, Productivity Press, New York 2007. 
2 K.J. Liker, The Toyota Way, McGraw-Hill, New York 2004. 
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Przegląd literatury 
 
Doskonalenie metod pracy (MP) jest jedną ze składowych programu roz-
woju niezbędnych umiejętności przełożonych TWI (ang. Training Within 
Industry – szkolenie w ramach branży). Zasadniczym celem programu jest 
rozwój kluczowych kompetencji kierownictwa, mistrzów, itd., które są nie-
zbędne do efektywnego zarządzania zespołami operacyjnymi3. Doskonale-
nie metod pracy polega głównie na usprawnieniu obecnych metod pracy, 
aby przedsiębiorstwo mogło produkować więcej wyrobów o lepszej jakości  
i w krótszym czasie, wykorzystując przy tym zasoby, które już posiada4. 

Doskonalenie metod pracy przebiega według 4 kroków MP5: 
Krok 1: podział pracy 
Sporządzenie szczegółowej listy wszystkich  wykonywanych zabiegów.  
Krok 2: zadanie pytania do każdego zabiegu 
Do każdego zabiegu zadanie pytania w podanej kolejności: 

1. Dlaczego ten zabieg jest konieczny? 
2. Co jest celem tego zabiegu? 
3. Gdzie ten zabieg powinien być wykonany? 
4. Kiedy należy wykonać zabieg? 
5. Kto jest najlepiej wykwalifikowany do wykonania tego zabiegu? 
6. Jaki jest najlepszy sposób wykonania tego zabiegu? 

Krok 3: opracowanie nowej metody 
Utworzenie planu zmian, w którym znajdować się będą nowe pomysły. 
Plan zawierać powinien sposoby doskonalenia pracy. Są to: 

1. Eliminacja niepotrzebnych zabiegów. 
2. Łączenie zabiegów, gdy jest to możliwe. 
3. Reorganizacja sekwencji zabiegów. 
4. Uproszczenia wszystkich wykonywanych zabiegów. 

Krok 4: wdrożenie nowej metody 

                                                        
3 S. Wagner., Hands around the job,  Mechanical Engineering, Volume 131, Issue 2, 2009. 
4 B. Misiurek, Szacowanie czasu instruktażu stanowiskowego prowadzonego zgodnie z me-
todą TWI Instruowanie Pracowników [w:] R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu 
i inżynierii produkcji Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcji 
2014. 
5 P. Groupp, R. Wrona, Podręcznik TWI. Doskonalenie niezbędnych umiejętności przełożo-
nych, Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010. 

 

Przedstawienie proponowanej metody przełożonym oraz operato-
rom. Po uzyskaniu aprobaty, wdrożenie nowej metody i używanie jej do-
póki nie zostanie opracowana lepsza. 

Kluczowymi narzędziami Lean Manufacturing są m.in. VSM (ang. Va-
lue Stream Mapping – mapowanie strumienia wartości), 5S, JiT (ang. Just in 
Time – dokładnie na czas) oraz praca standaryzowana. Wymienione narzę-
dzia umożliwiają eliminację lub częściowe ograniczenie marnotrawstwa 
(jap. Muda)67. Taiichi Ohno w swoich wskazuje na siedem rodzajów marno-
trawstwa: nadprodukcja, błędy i wady jakościowe, oczekiwanie, nadmierne 
przetwarzanie, zbędny transport oraz zbędny ruch. Obecnie coraz częściej 
dodaje się jeszcze jedno: niewykorzystany potencjał pracownika. 

Jednym z najczęściej wdrażanych narzędzi Lean Manufacturing jest 
praca standaryzowana. Jest ona zwykle określana jako udokumentowana, 
aktualnie najlepsza metoda wykonywania pracy. Standaryzacja zapewnia 
realizację każdego procesu w dokładnie taki sam sposób przez wszystkich 
operatorów. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia konieczności 
zapewnienia stałego poziomu jakości produkowanych wyrobów. Standary-
zacja umożliwia realizację zleceń w wyznaczonym czasie, eliminując tym 
samym dowolność w kolejności ich wykonywania8.  

Proces standaryzacji składa się z kilku etapów9:  
 klasyfikacja – grupowanie według podobieństwa cech charaktery-

stycznych danego produktu, 
 unifikacja – ujednolicanie cech konstrukcyjnych i wymiarowych 

elementów maszyn w celu umożliwienia ich zamienności, 
 typizacja – ujednolicenie konstrukcji w celu upraszczania produkcji, 

obniżania kosztów a także ułatwiania eksploatacji. 
 
 

                                                        
6 K.J. Liker, P.D. Meier, Droga Toyoty Fieldbook. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyo-
ty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2011, ss. 59-85. 
7 T. Ohno,  System Produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę, ProdPress.com, 
Wrocław 2008, s. 17. 
8 N. Kubis, Narzędzia Lean Management, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, Tom 50, 
Zeszyt 2-3, Poznań 2005. 
9 J. Marciniak, Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2006. 
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Analiza i doskonalenie metod pracy na wydziale odlewania 
ciśnieniowego 

 
Analizowane przedsiębiorstwo zajmuje się głównie odlewaniem elemen-
tów ze stopów aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego. Odlewy produ-
kowane seryjnie wykonywane są metodą ciśnieniową, natomiast te zama-
wiane w małych ilościach metodą grawitacyjną w formach piaskowych 
i kokilowych. W firmie znajduje się także wydział narzędziowni, który zaj-
muje się wykonywaniem usług na obrabiarkach CNC.  

 Przedsiębiorstwo odnotowuje stały wzrost zamówień, m.in. dzięki 
współpracy  
z klientami branży motoryzacyjnej. Chcą utrzymać swoją pozycję na rynku 
podjęto decyzję o doskonaleniu organizacji produkcji, które ma na celu 
zwiększenie potencjału produkcyjnego. Jednym z głównych obszarów dzia-
łań była analiza i doskonalenie metod pracy na największym wydziale - 
odlewania ciśnieniowego. 

 
 

Charakterystyka wydziału odlewania ciśnieniowego 
 

Na wydziale  odlewania ciśnieniowego znajdują się dwie kluczowe maszy-
ny w przedsiębiorstwie. Pierwszą, najważniejsza jest wtryskarka ciśnie-
niowa – KIROW 250. Zdecydowana większość wyrobów produkowanych 
na tym wydziale jak i w całej firmie odlewana jest właśnie na tej maszynie. 
Oprócz niej równie istotną rolę w procesie wytwarzania odgrywa wygła-
dzarka – ERBA EVP A22A, za pomocą której obrabiane są prawie wszystkie 
produkowane wyroby. Obie maszyny często ulegają awariom, co powoduje 
duże koszty dla przedsiębiorstwa, bowiem nie ma innych maszyn które 
mogą wykonać poszczególne operacje. Przez to cała produkcja musi zostać 
wstrzymana.  

Oprócz wymienionych maszyn, na wydziale znajdują się również 
stanowiska piłowania i szlifowania ręcznego. Schemat wydziału przedsta-
wiony został na rysunku 1. Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych na ry-
sunku 1 przedstawiono w tabeli 1. 
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Rysunek 1. Schemat wydziału odlewania ciśnieniowego 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 
Tabela 1 Oznaczenia zastosowane na schemacie wydziału odlewania 
ciśnieniowego 

Nr Opis Nr Opis 
1 2 3 4 

3.1 Wtryskarka KIROW 250 3.4 Wygładzarka – ERBA EVP 
A22A 

3.1.1 piec do wytapiania 3.4.1 pojemniki – elementy przed 
obróbką 

3.1.2 palety – gąski 3.4.2 stół z siatką – suszenie ele-
mentów po obróbce 

3.1.3 szafa sterownicza – piec 3.4.3 włącznik bębna 
3.1.4 szafa sterownicza – wtryskarka 3.5 Wózek widłowy 
3.1.5 pojemnik – odlewy 3.6 Szafa 
3.1.6 puste pojemniki 3.7 Stół 
3.1.7 urządzenie do rozgrzewania formy 3.8 Szlifierka 
3.1.8 wymiennik ciepła 3.9 Regał 
3.1.9 hydrofor 3.10 Szafa 

3.1.10 pojemniki z olejem 3.11 Regał – formy, narzędzia 
3.2 Łamanie nadlewu 3.12 Szlifierka 

3.2.1 pojemniki – odlewy, nadlewy, od-
pady 3.13 Szafa 

3.3 Stół do obróbki ręcznej odlewów 
– piłowanie, szlifowanie 3.14 Stół 
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1 2 3 4 

3.3.1 pojemniki – elementy do obróbki na sta-
nowiskach 3.3 3.15 Regał – formy 

3.3.2 pojemniki – elementy po obróbce na sta-
nowiskach 3.3 3.16 Piła 

3.3.3 pojemnik – elementy przed obróbką 3.17 Piec do wygrzewania 
3.3.4 pojemnik – elementy po obróbce 3.18 Stół 
3.3.5 pojemnik – elementy przed obróbką 3.19 Miejsce składowania 

form 
3.3.6 pojemnik – elementy po obróbce 3.20 Gaśnica 
  3.21 Wózek widłowy 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Analiza stanu obecnego 

 
Do analizy stanu obecnego oraz dalszego doskonalenia wybrano dwa sta-
nowiska: 3.1 i 3.4. Na nich znajdują się najważniejsze maszyny wydziału – 
wtryskarka i wygładzarka. Od pracy tych stanowisk zależy wydajność całe-
go wydziału. Są to również największe, pod względem powierzchni, stano-
wiska na analizowanym wydziale.  

 
Stanowisko 3.1 
Zdecydowana większość wyrobów produkowanych przez firmę jest 

wykonywana na stanowisku 3.1. Umożliwia ono produkcję elementów 
o bardzo skomplikowanych kształtach metodą odlewania ciśnieniowego. 
Jak już wcześniej wspomniano, jest to jedyne stanowisko w całym przed-
siębiorstwie. Największą jego wadą jest wymaganie wysokich kwalifikacji 
pracowników wykonujących pracę. 

Stanowisko 3.1 zajmuje zdecydowaną większość pomieszczenia 
wydziału ze względu na duże gabaryty maszyny oraz urządzeń niezbęd-
nych do prawidłowej jej pracy. Schemat stanowiska widoczny jest na ry-
sunku 2.  

W celu analizy stanu obecnego sporządzono listę zabiegów wyko-
nywanych przez pracownika na stanowisku 3.1 z uwzględnieniem przeby-
tego dystansu przez operatora (tabela 2). 
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Rysunek 2. Schemat stanowiska 3.1 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Tabela 2. Lista zabiegów wykonywanych przez operatora na stanowi-
sku 3.1 

Nr za-
biegu Zabiegi w obecnym stanie Dystans 

1 2 3 
1. Weź narzędzie ze sprężonym powietrzem  
2. Czyść formę  
3. Odłóż narzędzie ze sprężonym powietrzem  
4. Zamknij drzwi ochronne  
5. Podejdź do pieca 3.1.1 1 m 
6. Skontroluj poziom stopionego metalu w piecu 3.1.1  
7. Podejdź do miejsca składowania gąsek 3.1.2 1,5 m 
8. Weź gąskę  
9. Podejdź do pieca 3.1.1 0,5 m 

10. Wrzuć gąskę do pieca 3.1.1  
11. Podejdź do szafy sterowniczej pieca 3.1.3 7 m 
12. Weź czujnik temperatury  
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1 2 3 

13. Podejdź do pieca 3.1.1 2 m 
14. Sprawdź temperaturę  
15. Podejdź do szafy sterowniczej pieca 3.1.3 2 m 
16. Odłóż czujnik temperatury na szafę sterowniczą 3.1.3  

 Zabiegi 5 do 16 wykonuj co jeden cykl odlewania  
17. Podejdź do wtryskarki 3.1 7 m 
18. Czyść wtryskarkę 3.1  
19. Podejdź do pieca 3.1.1 0,5 m 
20. Weź naczynie i nabierz ciekły metal  
21. Podejdź do wtryskarki 3.1  
22. Wlej stop do układu wtryskarki  
23. Uruchom odlewanie  
24. Podejdź do pieca 3.1.1 0,5 m 
25. Odłóż puste naczynie  
26. Podejdź do wtryskarki 3.1 0,5 m 
27. Otwórz drzwi  
28. Wyjmij odlew  
29. Skontroluj wzrokowo odlew  
30. Podejdź do pojemnika 3.1.5 1,5 m 
31. Odłóż odlew do pojemnika 3.1.5  
32. Podejdź do wtryskarki 3.1 1,5 m 
33. Weź narzędzie ze sprężonym powietrzem  
34. Czyść formę  
35. Odłóż narzędzie ze sprężonym powietrzem  
36. Zamknij drzwi ochronne  
37. Podejdź do pieca 3.1.1 0,5 m 
38. Weź pędzel z olejem  
39. Podejdź do wtryskarki 3.1 0,5 m 
40. Smaruj części wtryskarki  
41. Podejdź do pieca 3.1.1  
42. Odłóż pędzel  

 Zabiegi 36 do 40 powtarzaj wg zaleceń producenta wtryskar-
ki 

 

 Zabiegi 17 do 40 powtarzaj w zależności od liczby odlewów  
43. Podejdź do pojemnika 3.1.5 1,5 m 
44. Weź pojemnik  
45. Podejdź do stanowiska 3.2 2,5 m 
46. Odłóż pojemnik przed stanowisko 3.2  
47. Podejdź do pustego pojemnika 3.1.6 3 m 
48. Weź pusty pojemnik 3.1.6  

 

 

 
1 2 3 

49. Podejdź do miejsca gdzie znajdował się wcześniej pojemnik 
3.1.5 i odłóż pojemnik 

3 m 

 Zabiegi 41 do 48 powtarzaj gdy pojemnik 3.1.5 będzie pełny  
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Na stanowisku 3.1 pracuje łącznie trzech operatorów, w tym kie-
rownik odlewni. Wtryskarkę zwykle obsługuje jeden pracownik. Zdarza się 
jednak, że obsługuje ją dwóch operatorów, którzy rozdzielają zadania mię-
dzy sobą.  

Największą wadą stanowiska jest duża awaryjność maszyny spowo-
dowana jej wyeksploatowaniem. Często zdarza się zatrzymanie całej pro-
dukcji, właśnie ze względu na awarię wtryskarki. Te przestoje mają zna-
czący wpływ na koszty przedsiębiorstwa. Za naprawę maszyny odpowie-
dzialni są pracownicy stanowiska, często odbywają się one po regularnych 
godzinach pracy.  

Analiza tabeli 2 wykazała, że największą odległość pracownika wy-
konuje podczas przejścia od maszyny do szafy sterowniczej pieca (7m). 
Operator ustawia na niej temperaturę pieca. Zmiana temperatury odbywa 
się za każdym razem, kiedy pracownik musi wrzucić gąskę do pieca. Do-
datkowo na szafie sterowniczej pieca znajduje się specjalne urządzenie 
służące do pomiaru temperatury metalu w piecu. Urządzenie jest niezbęd-
ne aby operator dokładnie wiedział jaką temperaturę ma stop. Od tego za-
leży czy pracownik powinien podnieść czy obniżyć temperaturę grzania 
pieca.  

 
Stanowisko 3.4 
Na stanowisku 3.4 znajduje się wygładzarka, która jest jedną z klu-

czowych maszyn w procesie wytwarzania. Większość wyrobów produko-
wanych przez przedsiębiorstwo podlega obróbce właśnie na tej maszynie. 
Na rysunku 3 przedstawiony został schemat stanowiska. Jak można zau-
ważyć jest ono niewielkie. Oprócz maszyny posiada również stół roboczy, 
który zamiar blatu ma zamontowaną siatkę. Na niego odkładane są ele-
menty po obróbce w celu wyschnięcia. 

Podobnie jak w przypadku stanowiska 3.1, w celu analizy stanu 
obecnego sporządzono listę zabiegów wykonywanych przez pracownika 
z uwzględnieniem przebytego dystansu przez operatora (tabela 3). 



74 75

 

 

3.4.1

3.4

3.4.2
1,3 m x 1,5 m

3.4.3

 
Rysunek 3. Schemat stanowiska 3.4 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Tabela 3. Lista zabiegów wykonywanych przez operatora na stanowi-
sku 3.1 

Nr za-
biegu 

Zabiegi w obecnym stanie Dystans 

1 2 3 
1. Otwórz pokrywę wygładzarki 3.4  
2. Podejdź do pojemnika 3.4.1 0,5 m 
3. Weź elementy z pojemnika 3.4.1  
4. Wrzuć elementy do wygładzarki  
5. Zabiegi 2 do 4 powtarzaj w zależności od liczby ele-

mentów w pojemniku  
6. Zamknij pokrywę  
7. Podejdź do włącznika maszyny 2 m 
8. Włącz wygładzarkę  
9. Czekaj na zakończenie operacji  

10. Wyłącz wygładzarkę  
11. Podejdź do wygładzarki 2 m 
12. Otwórz pokrywę  

 

 
1 2 3 

13. Wyjmij elementy  
14. Podejdź do stołu 3.4.2 0,5 m 
15. Ustaw elementy na stole 3.4.2  
16. Zabiegi 11 do 14 powtarzaj w zależności od liczby 

elementów w bębnie  
 Podejdź i weź puste pojemniki 3.4.1 1 m 

17. Podejdź do stołu 3.4.2 i ustaw w pobliżu puste po-
jemniki 1 m 

18. Weź element ze stołu 3.4.2  
19. Skontroluj  
20. Włóż do pojemnika 3.4.1  
21. Zabiegi 16 do 19 powtarzaj w zależności od liczby 

wykonywanych sztuk  

22. Zanieś pełne pojemniki 3.4.1 do następnego stano-
wiska 

Odległość zależy 
od kolejnego 
stanowiska 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

Na stanowisku 3.4 pracuje jeden operator, jednak nie ma tutaj przy-
dzielonego konkretnego pracownika. Zazwyczaj maszynę obsługują osoby 
ze stanowiska piłowania 3.3 lub ze stanowisk wiercenia i szlifowania wy-
działu obróbki mechanicznej. 

Największą zaletą tego stanowiska jest możliwość obróbki wielu 
elementów równocześnie, dzięki czemu znacznie skraca się czas jednost-
kowy wykonania wyrobu. Problemem na stanowisku 3.4 jest umiejscowie-
nie pojemników z elementami do obróbki, które często zasłaniają bramę, 
a więc blokują drogę transportową. Obsługa wygładzarki jest na tyle pro-
sta, że nie wymaga się wykwalifikowanego operatora. Liczba zadań do wy-
konania również jest niewielka, a same zadania są stosukowo proste.  

 
 

Propozycje działań doskonalących i analiza wprowadzonych 
zmian 
 
Stanowisko 3.1 
Jak można zauważyć na rysunku 4 zmieniono położenie wiele elementów 
stanowiska. Głównym celem tych zmian było skrócenie drogi operatora do 
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szafy sterowniczej pieca 3.1.3 i urządzenia pomiarowego. Ważnym aspek-
tem było również utworzenie dogodnych warunków do wymiany form we 
wtryskarce oraz do napraw maszyny. Dodatkową zmianą było wdrożenie 
narzędzia 5S na stanowisku, dzięki czemu uzyskano więcej miejsca po usu-
nięciu niepotrzebnych narzędzi i sprzętów. Postanowiono również prze-
prowadzić gruntowny remont maszyny, tak aby mogła działać sprawniej 
przez dłuższy czas. 
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Rysunek 4. Schemat stanowiska 3.1 po przeprowadzeniu procesu do-
skonalenia 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Zaproponowane rozwiązania skupiały się przede wszystkim na czyn-
nościach przy których pracownik musiał odejść od stanowiska, co przed-
stawia tabela 4. Najdłuższy dystans pokonywany przez operatora (zabieg 
11 i 17), który wykonywany jest wielokrotnie podczas zmiany, dzięki 
wprowadzonym zmianom został skrócony do 2m. Już przy tej zmianie, pra-
cownik zyskał więcej czasu na produkcję elementów. Skróceniu dystansu 
podczas pracy uległy również zabiegi 45 i 47. Dystans jaki operator musi 

 

przebyć w dwóch przypadkach zwiększył się o 1m, jednakże nie ma to du-
żego wpływu na czas pracy operatora. 

 
 

Tabela 4. Zmiany w dystansie pokonywanym przez operatora podczas 
wykonywanych zabiegów na stanowisku 3.1 

Nr za-
biegu Zabiegi w obecnym stanie Dystans Nowy dy-

stans 

11. Podejdź do szafy sterowniczej pieca 
3.1.3 7 m 2,5 m 

13. Podejdź do pieca 3.1.1 2 m 3 m 
15. Podejdź do szafy sterowniczej pieca 

3.1.3 2 m 3 m 
17. Podejdź do wtryskarki 3.1 7 m 2,5 m 
45. Podejdź do stanowiska 3.2 2,5 m 2 m 
47. Podejdź do pustego pojemnika 3.1.6 3 m 1,5 m 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Stanowisko 3.4 
Stanowisko 3.4 również poddane zostało reorganizacji (rysunek 5).  
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Rysunek 5. Schemat stanowiska 3.4 po przeprowadzeniu procesu do-
skonalenia 
Źródło: opracowanie własne. 
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Zamieniono położenie stołu z wygładzarką, tak aby pojemniki 
z elementami do produkcji nie zasłaniały drogi transportowej. Dodatkowo 
pojemniki 3.4.1 będą umieszczane na palecie. Pracownicy innych stano-
wisk przywożący pojemniki na stanowisko 3.4 będą mogli je przesuwać 
bezpośrednio na paletę. Oprócz powyższych zmian zatrudniono pracowni-
ka, który będzie na stałe przypisany do tego stanowiska. 

Zaproponowane rozwiązania skupiły się w dużej mierze na odblo-
kowaniu drogi transportowej. Podjęte działania przyczyniły się również do 
skrócenia dystansu pokonywanego przez operatora podczas wykonywania 
trzech zabiegów (tabela 5). Dodatkowo te zabiegi wykonywane są od teraz 
jeden raz na cały cykl obrabiania wymaganych elementów. Dzięki przesu-
nięciu stołu bliżej wygładzarki można było zmienić zabieg 13 z podejścia 
do stołu 3.2.4 na obrót do tego stołu. Zmiany te nie są duże, jednakże  po-
mogły uwolnić dodatkowe moce produkcyjne, dzięki czemu stanowisko 
jest w stanie obrobić więcej elementów podczas zmiany roboczej. 

 
 

Tabela 5. Zmiany w dystansie pokonywanym przez operatora podczas 
wykonywanych zabiegów na stanowisku 3.4 

Nr za-
biegu Zabiegi w obecnym stanie Dystans Nowy dy-

stans 
6. Podejdź do włącznika maszyny 2 m 0,5 m 

10. Podejdź do wygładzarki 2 m 0,5 m 
13. Obróć się do stołu 3.4.2 0,5 m 0 m 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Wszystkich zmian dokonano dzięki zastosowaniu kroków doskona-
lenia metod pracy programu TWI. W pierwszej kolejności podzielono pracę 
na poszczególne zabiegi z uwzględnieniem dystansów pokonywanych 
przez pracownika podczas ich wykonywania. Następnie zadano pytania 
według kolejności do każdego zabiegu, a następnie opracowano nową me-
todę pracy, jak również dokonano zmian w schemacie stanowisk.  
W ostatnim etapie wdrożono przyjęte założenia oraz wykonano analizę 
wprowadzonych zmian.  

Na przedstawionych stanowiskach wprowadzono dodatkowo pracę 
standaryzowaną. Przygotowano w tym celu karty standaryzacji pracy oraz 
przeszkolono pracowników. Dzięki tym działaniom proces stał się bardziej 
stabilny i znacznie obniżono straty produkcji.  

 

Podsumowanie 
 

Badania przeprowadzone na wydziale odlewania ciśnieniowego związane 
były z określeniem zadań realizowanych przez poszczególne stanowiska 
robocze w celu zwiększenia wydajności i poprawy metod pracy. Wynikiem 
przeprowadzonych badań była analiza, zaproponowanie i wdrożenie 
zmian w przestrzeni produkcyjnej i organizacji pracy operatorów. Podjęte 
działania przyczyniły się do skrócenia dystansu pokonywanego przez pra-
cowników podczas wykonywania zabiegów, jak również poprawiły wa-
runki wykonywania pracy poprzez uzyskanie większej przestrzeni. Dodat-
kowo efektem wprowadzonych zmian była poprawa warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

Skrócenie dystansów pokonywanych przez pracownika oraz wdro-
żenie pracy standaryzowanej spowodowało uwolnienie dodatkowych mo-
cy produkcyjnych i umożliwiło przedsiębiorstwu realizację większej liczby 
zamówień. 

  
 

Literatura 
 

Birmingham F., Jelilnek J., Quick Changeover Simplified The Manager’s to 
Improving Profits with SMED, Productivity Press, New York 2007. 

Groupp P., Wrona R., Podręcznik TWI. Doskonalenie niezbędnych umiejętno-
ści przełożonych, Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010. 

Kubis N., Narzędzia Lean Management, Zagadnienia Techniczno-
Ekonomiczne, Tom 50, Zeszyt 2-3, Poznań 2005. 

Liker J. K., Meier D. P., Droga Toyoty Fieldbook. Praktyczny przewodnik 
wdrażania 4P Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2011. 

Liker, J. K., The Toyota Way, McGraw-Hill, New York 2004. 
Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Eko-

nomiczna, Kraków 2006. 
Misiurek B., Szacowanie czasu instruktażu stanowiskowego prowadzonego 

zgodnie z metodą TWI Instruowanie Pracowników [w:] R. Knosala 
(red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Oficyna Wy-
dawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcji 2014. 

Ohno T.,  System Produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę, 
ProdPress.com, Wrocław 2008, s. 17. 



80 81

 

Wagner, S., Hands around the job, Mechanical Engineering, Volume 131, 
Issue 2, 2009. 

 

 

ZMNIEJSZENIE KOSZTU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH 

W OPARCIU O NOWĄ USTAWĘ OZE 
 

mgr inż. Adrian Miller  
Politechnika Gdańska  

Wydział Elektrotechniki i Automatyki  
 
 
Wprowadzenie 
 
Patrząc wstecz kraje unii europejskiej (UE) zawsze unikały przenoszenia 
kosztów związanych z polityką energetyczną na odbiorców przemysło-
wych i producentów energochłonnych . Jeżeli koszty miały zaistnieć to sta-
rano się aby występowały one jedynie w stopniu minimalnym. Idea rynku 
konkurencyjnego wymagała, by w obszarach przemysłu doprowadzić do 
ujednolicenia rozwiązań funkcjonujących na terytorium  Polski i pozosta-
łych członków unii. Polski rząd przeprowadził zatem analizy, które po-
twierdziły, że szereg państw członkowskich UE znacząco obniżył koszty 
funkcjonowania systemów wsparcia dla różnych branż przemysłu, 
w szczególności branż energochłonnych. W Polsce natomiast, przemysł był 
obarczony pełnymi kosztami funkcjonowania systemów wsparcia. Ko-
nieczne było podjęcie zdecydowanych działań w tym zakresie. Bierność 
skutkowała by realnym spadkiem produkcji i zmniejszeniem zatrudnienia, 
co już w krótkim czasie mogłoby z kolei przełożyć się na spadek dochodów 
budżetowych1.  

Po latach starań polski przemysł uzyskał możliwość skorzystania 
z rozwiązań umożliwiających mu zachowanie konkurencyjnej pozycji na 
rynkach europejskim i światowym. Stało się tak dzięki nowelizacji ustawy 
o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku. Ustawa 
wprowadziła nowy model redukcji kosztów wsparcia dla przedsiębiorstw 
energochłonnych. Model ten zakłada obniżenie podstawy obliczania wyso-
kości obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw po-
chodzenia. Obowiązek ten wykonywany jest do odpowiedniej części ener-
                                                        
1 Uzasadnienie do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii; Minister Gospodarki; 
Projekt z dnia 09.10.2012 r. 
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gii elektrycznej zakupionej na własny użytek. Dodatkową bonifikatą będą-
cą przedmiotem omawiania będzie obniżka opłaty OZE, która również bę-
dzie przysługiwać przedsiębiorstwom energochłonnym. 

 
 

 
Rysunek 1. Schemat przedstawionych ulg 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. – O odnawial-
nych źródłach energii (Dz .U. 2015 poz. 478). 
 
 
 Na łączny koszt energii elektrycznej, który obecnie ponosi odbiorca 
składają się dwie rzeczy: koszt energii elektrycznej jako towar oferowany 
przez przedsiębiorstwa obrotu  oraz dostarczenie tego towaru czyli koszt 
dystrybucji energii elektrycznej oferowany przez operatorów dystrybucyj-
nych bądź przesyłowych. Koszt energii elektrycznej jako towaru jest sumą 
składowych: ceny energii konwencjonalnej tzw. „czarnej”, kosztem zakupu 
praw majątkowych zwanych potocznie parapodatkami oraz  akcyzy. Wy-
mienione elementy są zdefiniowane w obowiązujących regulacjach  praw-
nych. Dodatkowymi kosztami energii elektrycznej mogą być: koszty bilan-
sowania odbiorcy, naliczona marża przedsiębiorstwa obrotu, czy kary 
związane z przekroczeniami mocy. Dodatkowe koszty pominięto w rozwa-
żaniach artykułu. 
 

 

 
Rysunek 2. Schemat ceny energii dla odbiorcy końcowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Uzasadnienie do projektu ustawy o odnawial-
nych źródłach energii; Minister Gospodarki; Projekt z dnia 09.10.2012 r. 
 
 

Rysunek 2 wskazuje, że cena energii dla odbiorcy w głównej mierze 
jest uzależniona od cen energii konwencjonalnej czyli energii zakupywanej 
na rynku hurtowym, szczególnie w kontraktach terminowych na dostawę 
energii elektrycznej. Kontrakt terminowy, to umowa, w której sprzedający 
zobowiązuje się dostarczyć energię elektryczną w określonym momencie 
w przyszłości po ustalonej cenie, a nabywca zobowiązuje się ją w wyzna-
czonym czasie kupić za uzgodnioną cenę. Kontrakty terminowe pozwalają 
określić cenę energii w dłuższym okresie, wytwórcom zaplanować produk-
cję, a przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem energią, 
prognozować ceny i zaplanować zakup oraz sprzedaż energii. 

Koszty praw majątkowych są to stałe obciążenia, na których wyso-
kość nie ma wpływu ani przedsiębiorstwo obrotu energią, ani kupujący. 

certyfikaty zielone

certyfikaty zółte
certyfikaty czerwone
certyfikaty fioletowe

certyfiakty białe

akcyza

Cena energii konwencjonalnej

Opłata OZE

Opłata przesyłowa

"PARAPODATKI"

Opłąta dystrybucyjna

CENA ENERGII DLA ODBIORCY KOŃCOWEGO
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Znane również pod nazwą certyfikatów pochodzenia energii, możemy wy-
szczególnić: 

 zielone – dotyczące energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
 żółte – dotyczące kogeneracji gazowej, 
 czerwone – dotyczące kogeneracji z ciepłem, 
 fioletowe – dotyczące kogeneracji z metanem, 
 białe – dotyczące efektywności energetycznej. 

Zgodnie z prawem energetycznym, sprzedawca energii elektrycznej 
musi do każdej sprzedanej megawatogodziny odbiorcy końcowemu umo-
rzyć zgodnie z wymaganym ustawowo procentowym udziałem świadectwa 
wytworzenia lub uiścić opłatę zastępczą. Koszt tego zabiegu przenosi 
w oferowanej cenie klientowi. Przychody państwa z certyfikatów służą 
finansowaniu wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych wobec paliw 
kopalnych. Rysunek 2 przedstawia schemat ceny końcowej energii elek-
trycznej odbiorcy z wyszczególnieniem parapodatków. Uwidocznione zo-
stały również elementy, których redukcja kosztu jest możliwa poprzez 
wprowadzoną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii.  

Głównym mechanizmem wsparcia produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych w Polsce,  jest system tzw. zielonych certyfikatów. 
Został on określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Rozwiązanie to ma 
sprzyjać rozwojowi energetyki odnawialnej. Jego istotą jest nałożony na 
przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii elektrycz-
nej odbiorcom końcowym, obowiązek uzyskania i przedstawienia do umo-
rzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw 
pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 
energii, bądź uiszczenia opłaty zastępczej2. Obowiązek nabycia i przedsta-
wienia do umorzenia świadectw pochodzenia jest stopniowo zwiększany 
od momentu wejścia w życie ustawy OZE. Obecnie minimalny udział ener-
gii elektrycznej w wykonanej sprzedaży do odbiorców końcowych wynosi: 
na rok 2016 - 15%, na rok 2017 - 20%. 

 
                                                        
2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
z późn. zm.); Green Energy Poland  Zielone certyfikaty – mechanizm działania, cena, zasady 
obrotu, 2011; Miller A. Analiza świadectw pochodzenia energii elektrycznej z Odnawialnych 
źródeł energii na przełomie lat 2005-2014, Globalizacja i regionalizacja w ochronie środo-
wiska, GSW 2014. 
 

 

Zwolnienie z części kosztów zielonych certyfikatów dla od-
biorców przemysłowych 

 
Opublikowana 3 kwietnia ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) 
wprowadziła ulgę dla odbiorców przemysłowych reprezentujących ener-
gochłonne sektory przemysłu. Przez odbiorcę przemysłowego należy ro-
zumieć odbiorcę końcowego którego przeważającą działalnością gospo-
darczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności  ozna-
czona kodem zgodnym z wskazanym w art. 188 ustawy o OZE i dla którego 
wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi 
nie mniej niż 3,00%. Status odbiorcy przemysłowego  jest odnawiany co-
rocznie przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na podstawie 
uprzednio złożonego wniosku. Termin składania wniosków o przyznanie 
statusu odbiorcy przemysłowego na dany rok ustalono na 30 listopada 
w roku poprzedzającym. 

Na podstawie informacji Prezesa URE w sprawie wykazu odbiorców 
przemysłowych nr 49/2015 z ulgi skorzysta ponad 400 podmiotów. Szcze-
gółowy wykaz przedstawia Tabela 1. 
 
 
Tabela 2. Zestawienie wykazu odbiorców przemysłowych na rok 
2016 

 
Obowiązek odbiorcy przemy-

słowego RAZEM 
 80% 60% 15% 

Odbiorcy o zużyciu rocznym 
powyżej 100GWh 12 23 17 52 

Odbiorcy o zużyciu rocznym 
poniżej 100GWh 248 88 28 364 

Źródło: opracowanie na podstawie: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr 49/2015 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, 
o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii; Warszawa 
30.12.2015.  
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Tabela 2. Zestawienie numerów PKD wymienione w ustawie o OZE 
oraz nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wraz z rozwinięciem 
klasyfikacji 

1 2 3 4 

0510 Wydobywanie węgla kamiennego 2222 Produkcja opakowań z tworzyw 
sztucznych 

0729 Górnictwo pozostałych rud meta-
li nieżelaznych 2311 Produkcja szkła płaskiego 

0811 
Wydobywanie kamieni ozdob-
nych oraz kamienia dla potrzeb 
budownictwa, skał wapiennych, 

gipsu, kredy i łupków 
2312 

Kształtowanie i obróbka szkła pła-
skiego 

0891 
Wydobywanie minerałów dla 

przemysłu chemicznego oraz do 
produkcji nawozów 

2313 
Produkcja szkła gospodarczego 

0893 Wydobywanie soli 2314 Produkcja włókien szklanych 

0899 
Pozostałe górnictwo i wydoby-
wanie, gdzie indziej niesklasyfi-

kowane 
2319 

Produkcja i obróbka pozostałego 
szkła, włączając szkło techniczne 

1032 Produkcja soków z owoców i 
warzyw 2320 Produkcja wyrobów ogniotrwałych 

1039 Pozostałe przetwarzanie i kon-
serwowanie owoców i warzyw 2331 Produkcja ceramicznych kafli  

i płytek 
1041 Produkcja olejów i pozostałych 

tłuszczów płynnych 2342 Produkcja ceramicznych wyrobów 
sanitarnych 

1062 Wytwarzanie skrobi i wyrobów 
skrobiowych 2343 Produkcja ceramicznych izolato-

rów i osłon izolacyjnych 

1104 
Produkcja pozostałych niedesty-
lowanych napojów fermentowa-

nych 
2349 

Produkcja pozostałych wyrobów 
ceramicznych 

1106 
Produkcja słodu 

2399 
Produkcja pozostałych wyrobów  

z mineralnych surowców niemeta-
licznych, gdzie indziej niesklasyfi-

kowana 

1310 

PKD 13.10.A Produkcja przędzy 
bawełnianej 2410 

Produkcja surówki, żelazostopów, 
żeliwa i stali oraz wyrobów hutni-

czych 
PKD 13.10.B Produkcja przędzy 

wełnianej 2420 
Produkcja rur, przewodów, kształ-

towników zamkniętych i łączni-
ków, ze stali 

PKD 13.10.C Produkcja przędzy z 
włókien chemicznych 2431 Produkcja prętów ciągnionych na 

zimno 
PKD 13.10.D Produkcja przędzy z 
pozostałych włókien tekstylnych, 

włączając produkcję nici 
2432 

Produkcja wyrobów płaskich wal-
cowanych na zimno 

 

 
1 2 3 4 

1320 

PKD 13.20.A Produkcja tkanin 
bawełnianych 2434 Produkcja drutu 

PKD 13.20.B Produkcja tkanin 
wełnianych 2441 Produkcja metali szlachetnych 

PKD 13.20.C Produkcja tkanin z 
włókien chemicznych 2442 

PKD 24.42.A Produkcja aluminium 
hutniczego 

PKD 13.20.D Produkcja pozosta-
łych tkanin 

PKD 24.42.B Produkcja wyrobów  
z aluminium i stopów aluminium 

1394 
Produkcja wyrobów powroźni-
czych, lin, szpagatów i wyrobów 

sieciowych 
2443 

Produkcja ołowiu, cynku i cyny 

1395 
Produkcja włóknin i wyrobów 

wykonanych z włóknin, z wyłą-
czeniem odzieży 

2444 
Produkcja miedzi 

1411 Produkcja odzieży skórzanej 2445 Produkcja pozostałych metali nie-
żelaznych 

1610 Produkcja wyrobów tartacznych 2446 Wytwarzanie paliw jądrowych 

1621 
Produkcja arkuszy fornirowych i 
płyt wykonanych na bazie drew-

na 
2720 

Produkcja baterii i akumulatorów 

1711 Produkcja masy włóknistej 3299 Produkcja pozostałych wyrobów, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

1712 Produkcja papieru i tektury 2011 Produkcja gazów technicznych 

1722 
Produkcja artykułów gospodar-
stwa domowego, toaletowych i 

sanitarnych 
2332 

Produkcja cegieł, dachówek i mate-
riałów budowlanych, z wypalanej 

gliny 

1920 
Wytwarzanie i przetwarzanie 

produktów rafinacji ropy nafto-
wej 

2351 
Produkcja cementu 

2012 Produkcja barwników i pigmen-
tów 2352 Produkcja wapna i gipsu 

2013 
Produkcja pozostałych podsta-
wowych chemikaliów nieorga-

nicznych 
2451 

Odlewnictwo żeliwa 

2014 
Produkcja pozostałych podsta-
wowych chemikaliów organicz-

nych 
2452 

Odlewnictwo staliwa 

2015 Produkcja nawozów i związków 
azotowych 2453 Odlewnictwo metali lekkich 

2016 Produkcja tworzyw sztucznych w 
formach podstawowych 2454 PKD 24.54.A Odlewnictwo miedzi  

i stopów miedzi 
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1 2 3 4 

2017 
Produkcja kauczuku syntetycz-
nego w formach podstawowych  

PKD 24.54.B Odlewnictwo pozosta-
łych metali nieżelaznych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 
2060 Produkcja włókien chemicznych 2611 Produkcja elementów elektronicz-

nych 

2110 
Produkcja podstawowych sub-

stancji farmaceutycznych 2680 
Produkcja magnetycznych i op-

tycznych niezapisanych nośników 
informacji 

2221 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i 
kształtowników z tworzyw 

sztucznych 
3832 

Odzysk surowców z materiałów 
segregowanych 

Źródło: opracowanie na podstawie: Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. – O odnawialnych źró-
dłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478.); Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – o zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 1479); Rozporządzenie 
rady ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 
 
 

 Przez współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej ro-
zumie się stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrze-
by do wartości dodanej brutto obliczonej jako średnia arytmetyczna 
z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku. W przy-
padku gdy działalność gospodarcza podmiotu jest wykonywana w okresie 
krótszym niż 3 lata, wartość dodaną brutto oblicza się jako średnią arytme-
tyczną z okresy wykonywania tej działalności. Zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej ozna-
czony symbolem „Ei” , oblicza się wg wzoru: 

 
 

Ei=(C/GVA)×100% 
 
 
gdzie: 

 
C – koszt  energii zużytej na własne potrzeby w trzech ostatnich latach po-
przedzających rok realizacji obowiązku, wyrażone w złotych. Do kosztów 
energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby zalicza się również koszty 
uiszczonej opłaty OZE o której mowa w art. 95 ust 1 ustawy, opłaty za 
usługi dystrybucji  i przesyłania energii elektrycznej, koszty realizacji ob-

 

owiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 lub art. 188 ust. 1 ustawy, oraz 
w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z póżń.zm.) 

 
GVA – wartość dodana brutto w trzech ostatnich latach poprzedzających 
rok realizacji obowiązku, wyrażoną w złotych. 
 

Przedstawione wyliczenia wymagają potwierdzenia z strony biegłe-
go rewidenta. 

 
 Wskaźnik ten stanowi podstawę do określenia wolumenu energii 

elektrycznej stanowiącego podstawę do obliczenia zakresu obowiązku na-
bycia i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia OZE 
(tzw. zielonych certyfikatów). Wartość ulg z niego wynikających została 
przedstawiona na Rysunku nr 4.  
 
 

 
 
Rysunek 3. Ulga odbiorców przemysłowych dotycząca przedstawienia 
do umorzenia świadectw pochodzenia OZE wynikająca od wartości 
współczynnika intensywności. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – o zmianie usta-
wy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 1479). 
 
 

Zgodnie z art. 188 ustawy o OZE obowiązek umarzania określonej, 
mniejszej ilości świadectw pochodzenia dotyczy odbiorców przemysło-
wych, dla których wartość współczynnika intensywności zużycia energii 
elektrycznej wyniosła: 
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 nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – wówczas obowiązek wyko-
nywany jest w odniesieniu do 80% ilości energii elektrycznej zaku-
pionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 2015 r., 

 powyżej 20% i nie więcej niż 40% – wówczas obowiązek wykony-
wany jest w odniesieniu do 60% ilości energii elektrycznej zakupio-
nej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w 2015 r., 

 powyżej 40% – wówczas obowiązek wykonywany jest w odniesie-
niu do 15% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek 
przez odbiorcę przemysłowego w 2015 roku.  
Ustawa o OZE dzieli odbiorców przemysłowych  na dwie kategorie: 

pierwszą – przedsiębiorstwa tzw. „duże”  zużywające w ciągu roku więcej 
niż 100GWh, drugą – przedsiębiorstwa tzw. „małe” zużywające do 100GWh 
rocznie. Duży odbiorca przemysłowy ma prawo sam nabywać i przedsta-
wiać prezesowi URE do umorzenia zielone certyfikaty. W jego gestii należy 
decyzja jak ma wyglądać taki proces. Odbiorca może zastosować zakup 
certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE), bezpośrednio od 
wytwórcy OZE, uiścić opłatę zastępczą bądź zastosować kombinację wcze-
śniej wymienionych działań. W czasie poprzedzającym obecną ustawę 
o OZE sprzedawca energii mógł przenosić koszt zielonych certyfikatów na 
odbiorcę wyliczany na podstawie opłaty zastępczej co generowało wyższą 
cenę ostateczną dla energii elektrycznej. 
 
 
Zwolnienie z części opłaty OZE dla odbiorców przemysło-
wych 
 
Ustawa o OZE wprowadziła nową instytucję pod nazwą Operator Rozliczeń 
Energii Odnawialnej S.A.(OREO). Zadaniem OREO ma być finansowanie 
ujemnego salda powstającego w wyniku różnicy cen płaconych przez za-
kłady energetyczne wytwórcom energii działającym na postawie wygra-
nych aukcji oraz bieżących cen energii na giełdzie. Gdy zakład energetycz-
ny, który będzie zobowiązany do zakupu energii od danego wytwórcy po 
stałej cenie zaoferowanej w aukcji, będzie musiał zapłacić za nią więcej niż 
będzie wynosić aktualna cena rynkowa energii, wówczas będzie mógł wy-
stąpić o pokrycie strat z tego wynikających, czyli tzw. ujemnego salda. Od 1 
Stycznia 2016 OREO będzie  pobierać tzw. opłatę OZE przeznaczaną na po-
krycie ujemnego salda oraz swoich kosztów działalności. Opłata OZE bę-
dzie pobierana od tzw. płatnika opłaty OZE (operatorów systemów dystry-

 

bucyjnych i systemu przesyłowego). Płatnik opłaty OZE będzie ją nato-
miast pobierać od przedsiębiorstw energetycznych dystrybuujących ener-
gię. Docelowo koszty opłaty OZE będą uwzględniane w rachunkach odbior-
ców końcowych. Ewentualny zysk wypracowany przez OREO ma być prze-
znaczany wyłącznie na rozliczanie ujemnego salda.  

Zgodnie z art.96 ust 2 ustawy podstawą do obliczenia opłaty OZE 
dla odbiorcy przemysłowego dla którego wartość współczynnika inten-
sywności zużycia energii elektrycznej wyniosła: 

 nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – jest 80%, 
  więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – jest 60%, 
 więcej niż 40% – jest 15%. 

Wartość opłaty OZE została zdefiniowana w Art. 185 ustawy i wynosi 
2,51zł/MWh. 
 
 
Przykładowe oszczędności odbiorcy 
 
Tabela 3 przedstawia wyliczenie dotyczące oszczędności dla dużego od-
biorcy przemysłowego w zależności od przysługującej mu ulgi względem 
podmiotu, który tego statusu by nie posiadał.  
 
 
Tabela 3. Koszty nabycia zielonych certyfikatów w stosunku do zasto-
sowanej ulgi dla odbiorców przemysłowych. 

 Obowiązek odbiorcy Obowiązek odbiorcy przemysłowego 

 100% 80% 60% 15% 
Zużycie roczne 100 GWh 80 GWh 60 GWh 15 GWh 

Obowiązek na 2016 rok (15%) 15 GWh 12 GWh 9 GWh 2,25 GWh 
Koszt nabycia świadectwa  2 156 100 zł 1 724 880 zł 1 293 660 zł 323 415 zł 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
 

Do wyliczeń przyjęto wolumen zakupiony na użytek własny w roku 
2016  na poziomie 100GWh. Założono również, że odbiorca będzie uma-
rzać świadectwa pochodzenia wcześniej zakupione na Towarowej Giełdzie 
Energi S.A.. Za cenę odniesienia przyjęto średnioważoną cenę rozliczenio-
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wą grudniowych kontraktów OZEX¬_A na Towarowej Giełdzie Energii S.A, 
która wyniosła 143,74 zł/MWh. 
 
 
Tabela 4. Oszczędności podmiotów korzystających z ulgi dotyczącej 
opłaty OZE 

 
Obowiązek od-

biorcy Obowiązek odbiorcy przemysłowego 

 100% 80% 60% 15% 
Zużycie roczne 100 GWh 80 GWh 60 GWh 15 GWh 

Obowiązek na 2016 rok 
(2,51zł/MWh) 2,51zł/MWh 2,51zł/MWh 2,51zł/MWh 2,51zł/MWh 

Koszt nabycia świadectwa  251 000 zł 200 800 zł 150 600 zł 37 650 zł 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 
Podsumowanie 
 
Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach 
energii  pojawiły się nowe mechanizmy, które pozwolą na ograniczenie 
ekonomicznego kosztu energii elektrycznej odbiorcy. Zdaniem autora za-
stosowane zapisy w znaczący sposób mogą wpłynąć na zwiększenie kon-
kurencyjności polskiego przemysłu branż energochłonnych na rynkach 
europejskim i światowym. Pomimo ograniczonego czasu (do 30 listopada 
roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku zakłady powinny zgłosić 
wnioski dotyczące wydania statusu odbiorcy przemysłowego przez Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki) warto zaznajomić się nowymi zapisami 
ustawy przez przedsiębiorstwa gdyż mogą one prowadzić do znaczących 
korzyści finansowych.  
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Pojęcie płynności finansowej 
 
Definicja płynności finansowej 
 
Zdolność przedsiębiorstwa do terminowego spłacania swoich bieżących 
zobowiązań w terminie do jednego roku definiuje się jako płynność finan-
sową przedsiębiorstwa. Określenie płynności finansowej należy do ele-
mentów oceny działalności przedsiębiorstwa. Celem zarządzanie płynno-
ścią finansową jest zachowanie odpowiedniej ilości środków pieniężnych. 
Niska płynność czy też jej brak wykazuje zanik lub jego wysokie prawdo-
podobieństwo do utraty przez firmę możliwości terminowego spłacania 
aktualnych zadłużeń. W dłuższym okresie taka sytuacja może doprowadzić 
do upadłości. Natomiast wysoka płynność finansowa cechuje się zbytnim 
zamrożeniem kapitału. Uniemożliwia to zwiększenie dochodów, co może 
wpływać na rentowność firmy1. Zatem, istotne jest odnalezienie złotego 
środka, aby zapewnić optymalną poziom przepływu środków pieniężnych 
w przedsiębiorstwie. Dokonując analizy płynności finansowej bazować 
można na podstawie danych bilansowych i są wykorzystywane do tego 
statyczne wskaźniki2.  
 
 
Czynniki kształtujące płynność finansową 
 
Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest determinowana przez różne 
czynniki. Determinanty te w literaturze są podzielone na kilka kategorii. Ze 

                                                        
1 M. Sierpińska, T. Jachna, „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych ”, PWN, 
Warszawa, 2004, s. 145. 
2 W. Skoczylas, W. Waśniewski, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, 
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 2004 r., ss. 1-8. 
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względu na rodzaj, wyróżniamy czynniki zależne od przedsiębiorstwa oraz 
czynniki na które przedsiębiorstwo nie ma żadnego wpływu, czyli nieza-
leżne. Do pierwszej grupy, zalicza się przede wszystkim podatki i koszty. 
Przedsiębiorstwo ma możliwość zmniejszenia wydatków, aby zwiększyć 
swoją płynność finansową. Ponadto, ma ono wpływ na wartość swoich ak-
tywów oraz środków trwałych. W przypadku utraty płynności może je 
sprzedać bądź kupić nowe.  

Natomiast, wśród czynników niezależnych można wymienić przede 
wszystkim koszt kapitału obcego. Przedsiębiorstwo decydując się na finan-
sowanie kapitałem obcym ma świadomość ponoszenia stałego kosztu tego 
sposobu finansowania, na którego wysokość nie ma później wpływu. Po-
nadto, w tej grupie czynników wyróżnia się także system polityczny 
i podatkowy państwa, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. Istotny 
wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa ma również poziom infla-
cji i stopy procentowe.  

Znana teoretyk z zakresu finansów w swojej publikacji, Urszula 
Wojciechowska,  wyróżnia również branżowe czynniki wpływające na 
płynność finansową. Są to czynniki zewnętrzne i niezależne od przedsię-
biorstwa. 

Na płynność finansową przedsiębiorstwa mają wpływ również inte-
resariusze, terminy w jakich spłacają oni swoje zobowiązania wobec 
przedsiębiorstwa determinują to, ile środków pieniężnych przedsiębior-
stwo ma do dyspozycji w celu spłacania własnych zobowiązań. Zarówno 
dostawcy, banki, ale także urzędy wpływają na płynność finansową przed-
siębiorstwa3. 

 
 

Skutki niewłaściwego zarządzania płynnością 
 
Do uniknięcia problemów z płynnością finansową jest niezbędna analiza 
płynności finansowej oparta na rachunku zysków i strat oraz bilansie. Nie-
zbędne jest także sporządzanie konsekwentnych historycznych i planowa-
nych rachunków przepływów pieniężnych oraz budżetów gotówkowych. 
Analiza płynności finansowej jest potrzebna do podejmowania decyzji stra-
tegicznych, oceny prowadzonych przez rok działań a także dokonania po-
równania z poprzednimi okresami działalności przedsiębiorstwa. Budżet 
                                                        
3 W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Tom II, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 66. 

 

gotówkowy służy racjonalnemu i operacyjnemu gospodarowaniu pie-
niędzmi w firmie. Dzięki niemu można kontrolować wpływy i wydatki. Do 
skutków zachwiania lub utraty płynności finansowej należą:4 

 zmniejszenie elastyczności podejmowania decyzji; 
 zaburzenie rentowności firmy; 
 wycofanie udziałów kapitałodawców; 
 zwiększenie kosztu kapitału zewnętrznego; 
 pogorszenie pozycji organizacji na rynku. 
W przypadku braku reakcji na pogarszający się stan płynności finanso-

wej przedsiębiorstwa na czas, poważną konsekwencją może być upadłość 
organizacji5. 

Można rozróżnić trzy fazy prowadzące do upadłości firmy, które są 
związane z jej płynnością finansową: 

W fazie I kierownictwo rozpoczyna dbać o środki pieniężne poprzez 
redukcję wynagrodzeń pracowników, utrzymanie administracji i zarządu, 
działu sprzedaży, badań a także rozwoju. Szybciej i staranniej egzekwuje 
należności oraz je zmniejsza jednocześnie ubiega się o maksymalny czas 
wydłużenia spłaty swoich zobowiązań za dostawy i usługi.  

W II fazie widoczne są już poważne problemy gotówkowe, dlatego 
zarząd bardziej pragnie pozyskać pieniądze na dalszą działalność. Poszu-
kuje nowych źródeł finansowania oraz stara się modernizować już istnieją-
ce. Alternatywnym sposobem pozyskania środków jest sprzedaż środków 
trwałych a wszystkie wydatki są minimalizowane w najbardziej możliwy 
sposób np. poprzez wstrzymanie inwestycji lub brak regulowania zobo-
wiązań albo ich zawieszenie.  

Najgorszą fazą jest III, która jest niemalże całkowitą niewypłacalno-
ścią przedsiębiorstwa. Dyrekcja jest zmuszona do bezwzględnych rozpo-
rządzeń jak redukcja zatrudnienia, sprzedaż części lub całości majątku. 
W przypadku gdy te działania nie powodują dostatecznych wyników do-
chodzi do upadłości przedsiębiorstwa6. 
                                                        
4 G. Michalski, Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie - wybrane zagad-
nienia, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekono-
micznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 120. 
5 U. Wojciechowska, Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji 
gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne, SGH, Warszawa, 2001, 
ss. 21-24. 
6Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2002, s. 35. 
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Miary płynności finansowej 
 
W celu zbadania płynności finansowej przedsiębiorstwa specjaliści z za-
kresu finansów przedsiębiorstwa stosują wiele wskaźników. Zastosowanie 
kilku z niżej przedstawionych wskaźników pozwala na dokładną analizę 
płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki pozwalające zbadać 
zdolność przedsiębiorstwa do spłacania swoich zobowiązań można podzie-
lić na: 

 wskaźniki pokrycia majątku (wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik 
płynności szybkiej, wskaźnik wypłacalności),  

 wskaźniki dynamiczne (wskaźniki wydajności gotówkowej, wskaź-
niki wystarczalności gotówki),   

 wskaźniki uzupełniające (wskaźnik kapitału pracującego, wskaźnik 
udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem)7. 
Niniejszy artykuł przybliża krótką charakterystykę każdego z wyżej 

wymienionych wskaźników.  
 
 

Wskaźniki pokrycia majątku 
 

Analizując płynność finansową można wykorzystać jeden z trzech wskaź-
ników płynności finansowej: 

 wskaźnik płynności finansowej III stopnia (wskaźnik płynności bie-
żącej), 

 wskaźnik płynności finansowej II stopnia (wskaźnik płynności 
szybkiej), 

 wskaźnik płynności finansowej I stopnia (wskaźnik wypłacalności). 
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia, sprawdza czy nadwyżka 

aktywów nad zobowiązaniami jest wystarczająco duża. Jest to wskaźnik 
bieżącej płynności finansowej, ponieważ informuje o zdolności przedsię-
biorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, posiadają-
cymi aktywami obrotowymi (bieżącymi). 

 
 

                                                        
7D.Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2002, ss. 35-40. 
 

 

 
WPFIII =   

      
AO- aktywa obrotowe 
ZOBkr- zobowiązania krótkoterminowe 
 
 

Zadowalająca wartość tego wskaźnika powinna mieścić się w grani-
cy 2,0-1,5. W przypadku gdy wskaźnik jest mniejszy od 1,5, może to wska-
zywać na kłopoty z regulowaniem zobowiązań w terminie, wartość powy-
żej 2,0 oznacza nadpłynność finansową. Z punktu widzenia efektywności, 
może oznaczać nieumiejętne gospodarowanie zasobami. 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia, jest bardziej praktyczny, 
gdyż pomija się w nim zapasy, które najtrudniej upłynnić, a w wielu bran-
żach termin spłaty nie przekracza 3 miesięcy. A wiec w liczniku zostają 
tylko należności krótkoterminowe i środki pieniężne, które razem są finan-
sowymi aktywami obrotowymi. Jest to wskaźnik podwyższonej płynności 
finansowej. 

 
 

WPFII =               
NALkr- należności krótkoterminowe 
ŚP – środki pieniężne 
 
 

Optymalny poziom tego wskaźnika powinien mieścić się w prze-
dziale 0,8 – 1,2. Wskaźnik wyższy niż 1,0 świadczy o możliwości bieżącej 
regulacji zobowiązań krótkoterminowych przez przedsiębiorstwo. W ta-
kim przypadku występuje sytuacja nadpłynności finansowej, opisanej 
w pierwszej części artykułu.  

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia, zakłada, że zobowiązania 
są wymagalne natychmiast. Jest to utrzymywanie pewnej kwoty środków 
pieniężnych w gotówce potrzebnych do nagłych sytuacji. Jest to wskaźnik 
natychmiastowej wypłacalności finansowej. 

 
 

WPFI =   
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Za optymalną wartość tego wskaźnika przyjmuje się 0,2.  Deficyt 
środków pieniężnych w postaci gotówki nie jest równoznaczny z kłopota-
mi finansowymi przedsiębiorstwa. Brak gotówki w przedsiębiorstwie, mo-
że wiązać się ze stratami poniesionymi przez brak sposobności zawarcia 
transakcji, które przyniosłyby największy zysk8. 

 
 

Wskaźniki dynamiczne 

W oparciu o dokumenty wykazujące przepływy pieniężne występujące 
w przedsiębiorstwie, do których zaliczyć można rachunek przepływów 
pieniężnych można policzyć wskaźniki dynamiczne. Zestawienia te nie są 
obowiązkowe w sporządzaniu sprawozdań finansowych za wyjątkiem gdy 
przedsiębiorstwo musi wykazać sprawozdanie przed biegłym rewidentem. 
Wskaźnikami dynamicznymi jest wskaźnik wydajności gotówkowej oraz 
wystarczalności gotówki. 
Wskaźniki wydajności gotówkowej 

Do wskaźników wydajności gotówkowej zalicza się: 
 wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży, 
 wskaźnik wydajności gotówkowej zysku operacyjnego, 
 wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów całkowitych, 
 wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów obrotowych. 

 
Opis każdego z wyżej wymienionych wskaźników został przedstawiony 
w dalszej części rozdziału.  

Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 

 

          
        

WGS- wydajność gotówkowa sprzedaży 
PPNzDO - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
PzS - przychody ze sprzedaży 
PPO -  pozostałe przychody operacyjne 

                                                        
8 B. Olzacka, R. Pałczyńska-Gościniak, Jak oceniać firmę. Metodyka badań, przykłady licz-
bowe, ODDK, 2003, s. 60-73; J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 
Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005 r. ss.210-221.  

 

Prezentuje on poziom wypracowanej gotówki z działalności opera-
cyjnej przedsiębiorstwa przez przychody ze sprzedaży. Analogicznie wyso-
ka wartość wskaźnika oznacza większą gotówkę ze sprzedaży, co może 
powodować pewność utrzymania płynności finansowej. 

 
 

Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku operacyjnego 
 
 

               
WGZO - wydajność gotówkowa zysku operacyjnego 
PPNzDO - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
ZO - zysk operacyjny 
 
 

Demonstruje on poziom wytworzonej gotówki z działalności opera-
cyjnej. Pokazuje ile gotówki wpłynęło z uzyskanego zysku operacyjnego. 
Im wyższy wskaźnik tym wyższy stopień ze sprzedaży gotówkowej. 

 
Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów całkowitych 
 
 

           
  

WGAC - wydajność gotówkowa aktywów całkowitych 
PPNzDO -  przepływy pieniężne netto z działalności gospodarczej 
 A –aktywa 
 
 

Udziela on informacji na temat wygenerowanej gotówki z aktywów. 
Informuje on o efektywnym wykorzystaniu aktywów. 

 
 

Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów obrotowych 
 
 

               
WGAO – wydajność gotówkowa aktywów obrotowych 
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PPNzDO - przepływy pieniężne netto z działalności gospodarczej 
AO – aktywa obrotowe 
 
 

Wskaźnik ten  pokazuje poziom wypracowanej gotówki z działalno-
ści operacyjnej przez aktywa obrotowe. Informuje o efektywności gotów-
kowej aktywów obrotowych. Gdy wskaźniki dynamiczne są dodatnie, 
oznacza to dobrą sytuację finansową organizacji9. 

 
 
Wskaźniki wystarczalności gotówki 

Wyróżnia się także wskaźniki wystarczalności gotówki. Wskaźniki te po-
magają w analizie wytworzonych przez organizację przepływów pienięż-
nych z punktu ich wystarczalności do zapłaty wydatków. 

Wśród wskaźników wystarczalności gotówki wyróżnia się: 
 wskaźnik wystarczalności gotówki na spłatę zobowiązań, 
 wskaźnik wystarczalności gotówki na spłatę zobowiązań krótko-

terminowych, 
 wskaźnik wystarczalności gotówki na wydatki inwestycyjne,  
 wskaźnik wystarczalności gotówki ogółem.  

 
 
Wskaźnik wystarczalności gotówki na spłatę zobowiązań 

 

              
    

WGnZOB - wystarczalność gotówki na spłatę zobowiązań 
PPNzDO - przepływy pieniężne netto z działalności gospodarczej 
ZOB - zobowiązania 
 
 

Do zdefiniowania odpowiedniego poziomu gotówki na pokrycie zo-
bowiązania potrzebny jest wskaźnik wystarczalności gotówki na spłatę 
zobowiązań. Wskaźnik ten to stosunek przepływów pieniężnych netto 

                                                        
9L. Bednarski, T. Waśniewski, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Tom I, Warszawa 1996 r., ss. 46-50. 

 

z działalności gospodarczej do zobowiązań. Uzyskany, dzięki temu wynik 
pokazuje jaki, procent zobowiązań ogółem pokrywają gotówkowe prze-
pływy z działalności operacyjnej.  

Im wyższa wartość wskaźnika wystarczalności gotówki na spłatę 
zobowiązań świadczy o tym, że przedsiębiorstwo posiada zabezpieczenie 
zobowiązań w postaci przepływów gotówkowym pochodzących z bieżącej 
działalności10. 

 
 

Wskaźnik wystarczalności gotówki na spłatę zobowiązań krótkoter-
minowych 

 
 

                
      

 
WGnZOBkr - wystarczalność gotówki na spłatę zobowiązań krótkoterminowych 
PPNzDO - przepływy pieniężne netto z działalności gospodarczej 
ZOBkr - zobowiązania krótkoterminowe 
 
 
Wskaźnik wystarczalności gotówki na wydatki inwestycyjne 
 

 
                

WGnWI - wystarczalność gotówki na wydatki inwestycyjne 
PPNzDO - przepływy pieniężne netto z działalności gospodarczej 
WI - wydatki inwestycyjne 
 
 

Stan tego wskaźnika informuje o zdolności wygenerowanych przez 
organizację przepływów pieniężnych do pokrycia inwestycji. Aby przed-
siębiorstwo mogło pokrywać wydatki inwestycyjne, jego wartość powinna 
być równa a nawet większa od 1.  
 
 
                                                        
10Bień. W., Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005, 
s. 80. 
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Wskaźnik wystarczalności gotówki ogółem 
 
 

 
          

                 
 

WGO - wystarczalność gotówki ogółem 
PPNzDO - przepływy pieniężne netto z działalności gospodarczej 
SKiP – spłata kredytów i pożyczek 
WnWNiP – wydatki na wartości niematerialne i prawne 
WnŚT – wydatki na środki trwałe 
 
 

Wskaźnik ten udziela informacji o dostatecznym poziomie wypra-
cowanej gotówki z działalności operacyjnej do spłacenia opłat z tytułu: 
spłaty kredytów i pożyczek, wydatków na zakup środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych a także prawnych. Aby działalność wykazywała 
wytworzenie odpowiedniej ilości gotówki do spłaty wydatków, wskaźnik 
powinien przekroczyć 111. 
 
 
Wskaźniki uzupełniające 
 
Aby jeszcze dokładniej zbadać płynność finansową przedsiębiorstwa moż-
na zastosować uzupełniające wskaźniki płynności finansowej, definiowane 
również w literaturze jako wskaźniki kapitału pracującego.  

Wskaźnik kapitału pracującego to różnica pomiędzy aktywami ob-
rotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wzór na wskaźnik kapi-
tału pracującego został przedstawiony poniżej: 
 

Wskaźnik kapitału pracującego = Aktywa obrotowe- zobowiązania 
krótkoterminowy 

 
Wynik z powyższego wzoru powinien być dodatni. Wysoka wartość 

opisywanego wskaźnika jest niezadowalająca, gdyż świadczy to o tym, 
iż przedsiębiorstwo posiada zbyt wysokie zapasy bądź nadmiar środków 
                                                        
11 L. Bednarski, T. Waśniewski, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Tom I, Warszawa 1996, ss. 46-50. 

 

pieniężnych albo zbyt dużą ilość trudnych do odzyskania należności. Inny-
mi słowy, zbyt wysoka wartość  wskaźnika świadczy o tym, że aktywa ob-
rotowe są zbyt wysokie. 

Innym wskaźnikiem uzupełniającym jest wskaźnik udziału kapitału 
pracującego w aktywach ogółem. Wskaźnik ten jest wyrażany jako różnica 
pomiędzy kapitałem obrotowym netto a aktywami ogółem.  

 
Wskaźnik udziału kapitału pracującego = Kapitał obrotowy netto- 

aktywa ogółem 
 

W przypadku długoterminowego cyklu wytwarzania poziom 
wskaźnika powinien być wysoki, jednakże dla krótkookresowego procesu 
niski. 
 
 
Podsumowanie 
 
Analizując i oceniając płynność finansową przedsiębiorstwa, należy sko-
rzystać z jednego z powyższych wskaźników, jednakże uzasadnione jest 
mierzyć płynność finansową wszystkimi wskaźnikami opisanymi powyżej. 
Wynika to z faktu, że rzeczywisty okres wymagalnych zobowiązań krótko-
terminowych jest różny, może wynosić do 1 roku, może być krótszy- do 
3 miesięcy, lub zobowiązania wymagające spłacenia natychmiast. Także, 
wpływa na to fakt, że aktywa obrotowe, które są zasobami płatniczymi, 
szczególnie te niepieniężne mają różny czas zamiany na środki pieniężne. 

Wskaźniki mają swoje postulatowe wartości, jednakże, analizując 
i oceniając je należy kierować się również porównaniami zewnętrznymi – 
branżowymi. To co dla jednej firmy jest dobre, dla innej niekoniecznie musi 
być korzystne, ponieważ zależy to od czasu, strategii oraz branży przedsię-
biorstwa12. 

Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno utworzyć system obowią-
zujący wewnątrz firmy, który zostałby oparty na wskaźnikach, by móc 
w porę wyłapać jakiekolwiek niepoprawności oraz zagrożenia płynności 
finansowej. Pomocne w tym ma być odpowiednie gospodarowanie pie-
niędzmi oraz definiowanie wpływów i wydatków 
                                                        
12 M. Sierpińska, D. Wędzki,  Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, 
Warszawa 1997, s. 58-69. 
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ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA JAKO 
NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYM 

PRZEDSIĘBIORSTWEM  
 

 dr Stanisław Szmitka 
 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP  

 
 
Wprowadzenie 

 
Zjawiska i procesy finansowe zachodzące we współczesnym przedsiębior-
stwie składają się na pojęcie finansów przedsiębiorstwa. W aspekcie funk-
cjonalnym można mówić o procesach gromadzenia (pozyskiwania) pienią-
dza oraz o procesach jego wykorzystywania. W aspekcie podmiotowym 
finanse przedsiębiorstwa przedstawiane są z punktu widzenia podmioto-
wej i organizacyjnej struktury zarządzania procesami gromadzenia i wy-
datkowania pieniędzy. Z kolei w aspekcie przedmiotowym przedstawia się 
zjawiska finansowe w różnych wyodrębnionych sferach działalności 
przedsiębiorstwa, np. w działalności bieżącej, działalności rozwojowej, 
w planowaniu działań itp. Finanse przedsiębiorstwa są zjawiskami ekono-
micznymi, związanymi z procesami tworzenia, gromadzenia oraz wydat-
kowania środków pieniężnych na jego funkcjonowanie i rozwój. 

Efektem właściwie prowadzonej gospodarki finansowej jest kondy-
cja finansowa przedsiębiorstwa, która charakteryzuje jego stan finansowy, 
będący wynikiem wszystkich działań gospodarczych. Dobra kondycja fi-
nansowa jest głównym warunkiem stałego i efektywnego funkcjonowania 
każdego podmiotu gospodarczego, ponieważ zabezpiecza jego wypłacal-
ność, możliwość wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań finanso-
wych.  

Bilanse i rachunki wyników stanowią podstawowy punkt wyjścia 
do przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej. Podstawo-
wym celem analizy stanu kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest  
ustalenie jego wypłacalności oraz bezpieczeństwa finansowego w kon-
kretnym okresie. Zadaniem analizy finansowej jest ocena finansowej stro-
ny działalności przedsiębiorstwa nie tylko w stosunku do założeń plano-
wych, lecz także w stosunku do okresów ubiegłych i wielkości, które osią-
gają inne formy oraz na dokładnym wytyczeniu kierunków dalszych badań 
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dotyczących czynników kształtujących wyniki finansowe przedsiębior-
stwa.  

W warunkach dużej zmienności szeroko pojętego otoczenia oraz 
dynamicznego rozwoju techniki i nauki podejmowanie decyzji w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem natrafia obecnie na znaczne trudności, których 
przezwyciężenie wymaga szybkich i rzetelnych informacji. Dlatego też ana-
liza finansowa nabrała przy gospodarce rynkowej szczególnego znaczenia 
jako czynnik informacji, oceny podstawy do podejmowania ekonomicznie 
uzasadnionych decyzji.  

Celem artykułu jest ukazanie analizy ekonomiczno – finansowej jako 
skutecznego narzędzia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem (na 
przykładzie ZUOK Rudno). 

 
 

Istota, przedmiot i cele analizy ekonomiczno – finansowej  
 

Analiza działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej 
powinna obejmować analizę otoczenia przedsiębiorstwa i analizę ekono-
miczną.  

Analiza ekonomiczna jest to dziedzina nauki polegająca na dokony-
waniu badania działalności gospodarczej konkretnych jednostek organiza-
cyjnych na podstawie danych ewidencji, materiałów pozaewidencyjnych 
oraz obliczonych współczynników. Służy ona ocenie efektów osiągniętych 
przez poszczególne firmy, które prowadzą działalność gospodarczą. „Na tle 
tej oceny analiza poszukuje nie wykorzystanych możliwości i dróg 
usprawnienia pracy firmy oraz określa sposoby racjonalnego działania 
i przygotowuje podstawy do podejmowania prawidłowych decyzji gospo-
darczych. Z tych względów analiza ekonomiczna stanowi w praktyce waż-
ne narzędzie zarządzania firmą”1. 

Cel analizy ekonomicznej stanowi badanie działalności gospodar-
czej, wyników finansowych oraz sytuacji ekonomicznej firmy. Badanie to 
powinno prowadzić do tworzenia warunków poprawy stanu dotychczaso-
wego, poprzez „poznanie i ocenę faktów oraz zjawisk gospodarczych, opra-
cowanie sposobów usprawnień działalności jednostki gospodarczej, jak 
również określenie skutków proponowanych decyzji”2. 
                                                        
1 K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, 
s. 14.  
2 Ibidem.  

 

Analizy ekonomiczne w przedsiębiorstwie można podzielić według 
różnorodnych kryteriów:  

 ze względu na przeznaczenie analiz rozróżnia się analizę zewnętrz-
ną i wewnętrzną;  

 ze względu na czas, którego dotyczą analizy wyróżnia się analizę:  
retrospektywną, bieżącą i prospektywną;  

 ze względu na zastosowane metody badawcze można wyróżnić ana-
lizę: funkcjonalną, kompleksową i decyzyjną;  

 przyjmując za kryterium szczegółowość opracowania wyróżniana 
jest analiza: ogólna i szczegółowa3.  
Z punktu widzenia grup tematycznych wchodzących w zakres anali-

zy ekonomicznej zazwyczaj wyróżnia się analizę: techniczno - ekonomicz-
ną i finansową. Analiza techniczno-ekonomiczna oparta jest przede 
wszystkim na wielkościach ekonomicznych, w wyrażeniu rzeczowym 
i osobowym. Natomiast wzbogacającym uzupełnieniem są ujęcia finanso-
we. Przedmiotem oceny są poszczególne działy działalności firmy, 
a zwłaszcza: ilość, jakość i asortyment produkcji, metody wytwarzana, wy-
posażenie techniczne, stan zapasów, zatrudnienie, wynagrodzenie, wydaj-
ność pracy, efektywność wprowadzonych zmian organizacyjnych itp. Na-
tomiast na analizę finansowaną składa się ocena „wielkości ekonomicznych 
w wyrażeniu pieniężnym, w tym stanu majątkowo-kapitałowego, wyników 
finansowych i ogólnej sytuacji finansowej firmy”4.  

Analiza finansowa obejmuje rezultaty całokształtu działalności go-
spodarczej, której finansowe odzwierciedlenie stanowi osiągnięty wynik 
oraz stan majątkowy i finansowy przedsiębiorstwa. Treścią analizy finan-
sowej są wielkości ekonomiczne w wyrażeniu pieniężnym, w tym stan ma-
jątkowo-kapitałowy, wyniki finansowe oraz ogólna sytuacja finansowa 
przedsiębiorstwa5.  

Przedmiotem analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest jego dzia-
łalność gospodarcza oparta na angażowanych zasobach majątkowo-
kapitałowych oraz osobowych6. Przedmiotem analizy finansowej są zagad-
nienia związane z całokształtem działalności gospodarczej firmy. Do za-
gadnień tych zalicza się: 
                                                        
3 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, War-
szawa 2007, s. 17.    
4 K. Sawicki, op. cit, s. 15. 
5 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007, s. 25.  
6 Ibidem. 
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 wynik finansowy i związaną z tym ocenę efektywności gospodaro-
wania - rentowność;  

 przychody i koszty ich osiągnięcia; 
 sytuację majątkowo-finansową; 
 analizę wzrostu wartości firmy;  
 analizę płynności finansowej firmy7.  

Analiza finansowa stanowi narzędzie oceny kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa, obejmując:  

 badanie sytuacji majątkowo-finansowej (analiza bilansu);  
 badanie zdolności do generowania zysku (analiza rentowności, ana-

liza przyczynowości wyniku finansowego);  
 badanie płynności finansowej (analiza zdolności płatniczej);  
 badanie niezależności finansowej (analiza położenia finansowego)8.  

Rozpatrując przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie jako 
złożoną całość, można wyróżnić dwa podstawowe jej elementy: stan finan-
sowy i wynik finansowy.  

Stan finansowy jest ujęciem statycznym przedmiotu analizy, ustala-
nym na określony moment. Obejmuje on stan wyposażenia przedsiębior-
stwa w składniki majątku trwałego i obrotowego, środki zaangażowane 
w inwestycje i wartości niematerialne oraz finansowe pokrycie tych skład-
ników z kapitałów własnych lub obcych (zobowiązań). Wiąże się to 
z kształtowaniem się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego zdolnością 
płatniczą i kredytową, efektywnym lokowaniem wolnych środków pie-
niężnych9. Stan finansowy charakteryzuje kondycję finansową przedsię-
biorstwa i jest wynikiem wszystkich działań gospodarczych. Dobra kondy-
cja finansowa jest głównym warunkiem  stałego efektywnego funkcjono-
wania każdego podmiotu gospodarczego, ponieważ zabezpiecza jego wy-
płacalność, możliwość wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań finan-
sowych. Dobry stan finansowy charakteryzuje się głównie tym, że przed-
siębiorstwo nie ma przeterminowanych zobowiązań wobec swoich pra-
cowników, instytucji państwowych, dostawców, banków innych partne-
rów. Takie przedsiębiorstwo powinno osiągać pozytywne wyniki finanso-
we, mieć racjonalną strukturę kapitałowo-majątkową, zabezpieczającą ge-
nerowanie odpowiednich dochodów oraz utrzymywać płynność finanso-
                                                        
7 K. Sawicki, op.cit, s. 15. 
8 T. Cebrowska, Analiza finansowa (w:) T. Cebrowska (red), Rachunkowość finansowa 
i  podatkowa, WN PWN, Warszawa 2006, s. 683.  
9 Ibidem, s. 681. 

 

wa10. 
Natomiast wynik finansowy jest najbardziej syntetycznym mierni-

kiem oceny ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. Stanowi on sku-
tek osiąganych przychodów pieniężnych pomniejszonych o koszty ich uzy-
skania. Występuje w postaci zysku lub strat. Wielkość wyniku finansowego 
kształtują:  

 wyniki działalności gospodarczej, które obejmują przychody ze 
sprzedaży wyrobów, robót, usług oraz towarów,  

 przychody finansowe, których źródłem mogą być odsetki od lokat 
lub zyski z udziałów w spółkach kapitałowych,  

 inne przychody (np. zyski nadzwyczajne, dotacje i inne wpływy)11.  
Podstawowym celem analizy stanu kondycji finansowej przedsię-

biorstwa jest ustalenie jego wypłacalności oraz bezpieczeństwa finanso-
wego w konkretnym okresie12.  

W warunkach dużej zmienności szeroko pojętego otoczenia oraz 
dynamicznego rozwoju techniki i nauki podejmowanie decyzji w zarządza-
niu przedsiębiorstwem natrafia obecnie na znaczne trudności, których 
przezwyciężenie wymaga szybkich i rzetelnych informacji. Dlatego też ana-
liza finansowa nabrała przy gospodarce rynkowej szczególnego znaczenia 
jako czynnik informacji, oceny i podstawy do podejmowania ekonomicznie 
uzasadnionych decyzji.  

Ocena istoty i zadań analizy finansowej jako dyscypliny naukowej 
i jako funkcji gospodarczej, pozwala na stwierdzenie, że analiza finansowa, 
stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem 
i ma charakter specjalnej formy kontroli działalności gospodarczej, a kon-
troli wewnętrznej w szczególności13.  

Analiza finansowa jako narzędzie poznawcze zagadnień, będących 
przedmiotem  
zarządzania finansami przedsiębiorstwa wypełnia następujące zadania:  

 bada związki między rodzajem i rozmiarami działalności gospodar-
czej a niezbędnym wyposażeniem w kapitały,  

 wypracowuje racjonalne zasady finansowania,  
 bada rozmiary, kierunki i uwarunkowania strumienie pieniężnych,  

                                                        
10 Tkaczuk M, Dębniewska M, Ekonomiczna ocena działalności przedsiębiorstwa, Wydaw-
nictwo Poligrafii Komputerowej „SQL” SC, Olsztyn 2001, s. 143.  
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 L. Bednarski, op.cit, s. 33.  
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 wypracowuje zasady sterowania strumieniami pieniężnymi14.  
Wyniki tych badań oraz ustalone zasady służą .praktyce analitycz-

nej, która wspomaga kierownictwo podmiotu gospodarczego w racjonal-
nym kształtowaniu gospodarki finansowej.  

Analiza finansowa, jako działanie praktyczne, występująca w roli 
narzędzia zarządzania pozwala na:  

 ocenę finansowej strony działalności gospodarczej i wykrywania 
niedociągnięć wpływających na koszty, przychody i sytuację finan-
sową przedsiębiorstwa,  

 poszukiwanie nie wykorzystanych rezerw i środków poprawy efek-
tywności ekonomicznej oraz sytuacji finansowej,  

 przygotowanie podstaw do formułowania kolejnych wariantów de-
cyzji i wyboru decyzji najbardziej uzasadnionych ekonomicznie15.  
W wyniku stosowania analizy finansowej są zazwyczaj podejmowa-

ne odpowiednie działania ograniczające ryzyko16. Przeprowadzona analiza 
finansowa umożliwia zaproponowanie szeregu usprawnień w dotychcza-
sowej działalności przedsiębiorstwa, a ponadto stanowi podstawy do usta-
lenia efektów i skutków podejmowanych decyzji o charakterze strategicz-
nym17. Świadome działanie oparte na analizie finansowej, może ułatwić 
wielu przedsiębiorstwom wyjście z ich trudnej sytuacji ekonomicznej i fi-
nansowej, jak też opanowanie ryzyka związanego z inwestowaniem i za-
ciąganiem kapitału obcego.  

Zainteresowanie analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nie 
ogranicza się jedynie do jego kierownictwa. Oceną tej sytuacji interesują 
się także różni partnerzy firmy. Również przedsiębiorstwo interesuje sytu-
acja finansowa swoich partnerów, aby zachować odpowiednie granice 
bezpieczeństwa obrotu. Niemniej ważna jest również obserwacja sytuacji 
finansowej konkurentów zagrażających przedsiębiorstwu na rynku.  
Możliwe bowiem często staje się wykorzystanie osłabionej sytuacji finan-
sowej konkurenta przez zaoferowanie na przykład korzystniejszych wa-
runków finansowych dla odbiorców. W razie rosnącej nadmiernie pozycji 

                                                        
14 Ibidem. 
15 M. Walczak, Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – vade-
mecum rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 51.  
16 T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie 
i Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004, s. 459.   
17 K. Sieniawska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 5.     

 

finansowej konkurenta trzeba podejmować odpowiednie działania, zabez-
pieczające firmę przed utratą klientów, a nawet przed jej wykupem18.  

 
 

Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło in-
formacji o kondycji przedsiębiorstwa 
 
Sprawozdanie finansowe stanowi końcowy efekt prac rachunkowych. Jego 
celem jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, zmianach w tej 
sytuacji oraz o wynikach działalności jednostki, które będą użyteczne dla 
szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodar-
czych. Ponadto sprawozdanie finansowe ilustruje, w jaki sposób kierownic-
two jednostki zarządza tą jednostką oraz ochrania i pomnaża jej majątek19.  

Sprawozdanie finansowe umożliwia uzyskanie odpowiedzi na takie 
pytania, jak20:  

 z jakich źródeł pochodziły środki pieniężne pozostające do dyspo-
zycji firmy?  

 na co wykorzystano te środki?  
 czy działalność w roku sprawozdawczym przyczyniła się do popra-

wy, czy pogorszenia płynności firmy? 
Informacje dotyczące zmian w pozycji finansowej przedsiębiorstwa 

są użyteczne dla oceny jego działalności inwestycyjnej, finansowej i opera-
cyjnej w ciągu okresu sprawozdawczego. Informacje te są użyteczne dzięki 
dostarczaniu użytkownikowi podstaw do oceny zdolności przedsiębior-
stwa w zakresie dostarczania gotówki oraz ekwiwalentów gotówki i po-
trzeb przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania tych strumieni gotówki.  

1. Sprawozdanie  finansowe  składa  się  z:  
bilansu  

2. rachunku zysków i strat,  
3. informacji dodatkowej21.  

Do podstawowych metod analizy sprawozdania finansowego zali-
cza się:  

                                                        
18 W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, 
s.  81.     
19 I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 313. 
20 J. Czekaj, Z. Dresler (red), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, 
Warszawa 2012, s. 212.   
21 I. Olchowicz, op.cit, s. 314.   
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 analizę poziomą, czyli porównawczą;  
 analizę pionową, czyli procentową, strukturalną;  
 ustalanie współczynników (relacji, wskaźników) i ich interpreta-

cję22.  
Bilanse i rachunki wyników stanowią podstawowy punkt wyjścia do  

przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej. Etap pierwszy 
polega na wyciąganiu wniosków z tych dokumentów. Natomiast drugim 
etapem jest analiza porównawcza, czyli „w praktyce dokonywanie różnego 
typu porównań i wyliczeń na podstawie sprawozdań finansowych za kilka 
ostatnich okresów (np. ostatnich lat) w celu ustalenia trendu zmian. Usta-
lamy, jaki jest kierunek dokonywanych zmian i ich szybkość”23. 

 
  

Informacja o podmiocie analizy - ZUOK Rudno  
 
Związek Gmin „Czyste Środowisko” powołał Spółkę z o.o. w celu zarzą-
dzania oraz prowadzenia działalności gospodarczej Zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy oraz prowadzenia 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku.  

Przedmiotem działalności Spółki jest:  
 zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; 
 zbieranie odpadów niebezpiecznych; 
 obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;  
 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; 
 demontaż wyrobów zużytych;  
 odzysk surowców z materiałów segregowanych;  
 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usłu-

gowa związana z gospodarką odpadami;  
 sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. 

Działalność zakładu spowoduje:  
 minimalizację zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady; 
 uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 19 gmin;  
 recykling odpadów komunalnych;  
 optymalne zagospodarowanie odpadów;  
 eliminację potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzch-

                                                        
22 Ibidem, s. 339. 
23 Z. Dobosiewicz, Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN, Warszawa, s. 70-71.    

 

niowych;  
 edukację ekologiczna lokalnej społeczności.  

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie jest 
inwestycją zgodną z Programem Ochrony Środowiska Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Konieczność realizacji tej inwestycji wynikała z obowiązku wypeł-
nienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze „środowi-
sko” jak również z problemu jakim jest zamykanie i rekultywacja istnieją-
cych składowisk na terenie poszczególnych samorządów.  

Jest to jedna z największych i pierwsza o charakterze komplekso-
wym inwestycja z dziedziny zagospodarowania odpadów komunalnych 
realizowana przez 19 samorządów na Warmii i Mazurach w 2015 r.  
 
Zakład w Rudnie wyposażony jest w:  

 halę sortowni owym. 30x80 m;  
 wiatę dwustanowiskową na sprzęt mechaniczny wykorzystywany 

na składowisku;  
 boksy na surowce wtórne; 
 kwaterę składowiska; 
 myjnię - śluzę dezynfekcyjną;  
 plac pod kompostownię pryzmową;  
 plac z odwodnieniem o powierzchni 125 m2 na kontenery z odpa-

dami problemowymi;  
 plac z odwodnieniem o powierzchni 240 m2 do mycia sprzętu ob-

sługującego ZUOK; 
 kanalizacje sanitarne i deszczowe;  
 zbiorniki wód drenażowych i odcieków;  
 sprzęt technologiczny:  

 rozdrabniarkę do gałęzi;  
 wagę wraz z systemem rejestracji; 
 myjnię samochodów, pojemników i kontenerów; 
 kontenery otwarte;  
 pojemniki samowyładowcze;  
 kontenery na odpady problemowe;  
 środki transportowe i przeładunkowe.  

Linia segregacji ciągu technologicznego o przepustowości 30.000 Mg/rok 
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na jedną zmianę, przewidziana jest na odpady zmieszane oraz selektywnie 
zebrane. Ciąg technologiczny linii segregacji składa się z następujących 
elementów: 

 stacji nadawczych odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych 
selektywnie;  

 kabiny sortowniczej wstępnej; 
 sita obrotowego dzielącego odpady na trzy frakcje: poniżej 40mm, 

40-180 mm > 180 mm;  
 kabiny sortowniczej dla frakcji 40-180 mm;  
 kabiny sortowniczej dla frakcji> 180 mm;  
 separatora ferromagnetycznego; 
 prasy do belowania; 
 taśmociągów transportujących odpady.  

Odzyskane surowce są kierowane do prasowania i dalej do sprzeda-
ży, a pozostałość nie nadająca się do odzysku jest deponowana na składo-
wisku odpadów (balastu).  
Odpady wielkogabarytowe trafiające do ZUOK w Rudnie są demontowane 
na odpowiednio przygotowanym stanowisku zlokalizowanym w hali se-
gregacji odpadów.  

Wysortowane odpady problemowe (niebezpieczne) tj. całe zużyte 
źródła światła, akumulatory, środki chemiczne, itp. są oddzielnie składo-
wane w kontenerach ATKE-7 i przekazywane do unieszkodliwiania w spe-
cjalistycznych instalacjach. Odpady zielone będą kompostowane metodą 
pryzmową na płycie kompostowej.  

Liczne uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska, zgodność pro-
ponowanych rozwiązań z normami unijnymi oraz uzyskanie niezbędnej 
akceptacji ze strony społeczeństwa lokalnego gwarantują, że nasz Zakład 
rozwiąże problem unieszkodliwiania odpadów dla zainteresowanych sa-
morządów na kolejne 30 lat24. 
 
 
Analiza ekonomiczno – finansowa ZUOK Rudno 
 
Analizę ekonomiczno – finansową jednostki przeprowadzono na podstawie 
wyników osiągniętych w latach 2012 – 2014.   
                                                        
24 Informacja na podstawie danych organizacyjnych ZUOK Rudno.  
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Rysunek 1. Aktywa w latach 2012-2014 [tys. zł]  
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno. 
 

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na rysunkach 1-3 i tabelach 
1-2, wynikającymi z bilansu analitycznego, na sytuację badanej jednostki 
istotnie wpływają następujące aspekty:  

a) aktywa trwałe stanowią 84% całego majątku jednostki, w tym naj-
większy udział mają  rzeczowe aktywa trwałe, stanowiące ok. 83 % 
aktywów ogółem;  

b) jednocześnie widoczny jest wzrost bilansowej wartości rzeczowych 
aktywów trwałych, który w przedziale 3 lat (2012 - 2014) stanowi 
kwotę 40212 tys. zł.  

Jest on rezultatem zwiększenia nakładów inwestycyjnych na odnowie-
nie majątku trwałego. Aktualna, narastająca wartość umorzenia środ-
ków wynosi 14,68% ich wartości początkowej. Na modernizację i zaku-
py nowych środków trwałych w 2014 r. wydatkowano 44 337 tys. zł;  
c) w grupie majątku obrotowego odnotowano spadek o 938 tys. zł 

(5,73 % do roku 2013), który obejmuje głównie:  
 spadek należności krótkoterminowych o 49,3 % w stosunku do ro-

ku ubiegłego, który jest rezultatem zmniejszenia obciążeń z tyto po-
datku VAT;  
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 wystąpił wzrost stanu środków pieniężnych na 31.12.2014 r. 
02 013 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego, co wpłynęło na 
poprawę płynności finansowej; 

 udział zapasów kształtował się na przestrzeni analizowanych okre-
sów na poziomie 0,09 % w 2014r do 0,24 % w 2013 r. 

d) w pasywach bilansu uwagę zwraca wzrost kwotowy w przedziale 
3 lat kapitałów  własnych o 3 215 tys. zł (8,0 %).  

 
 

 
Rysunek 2. Pasywa w latach 2012-2014 [tys. zł] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno.  
 
 

 
Rysunek 3. Majątek i źródła finansowania w latach 2012-2014 [ tys. zł] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno.  
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W związku z powyższym udział kapitałów własnych w finansowa-
niu majątku jednostki na dzień bilansowy wyniósł 45,21 % w stosunku do 
ogólnej sumy aktywów, co wpływa korzystnie na stabilność finansową ba-
danej jednostki;  

e) kapitał podstawowy nie uległ zmianie na przestrzeni analizowanych 
lat;  

f) największą pozycją kapitału własnego (37,19 % pasywów) jest kapi-
tał podstawowy; 

g) zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 34,57% w stosunku do 
roku 2013 i o 142,75 % w stosunku do roku 2012, głównie z tytułu 
zaciągniętych kredytów, co nie jest zjawiskiem korzystnym;  

h) rezerwy na zobowiązania na przestrzeni analizowanych lat wyno-
szą od 135 tys. zł w 2013r do 35 tys. w 2012r i nie mają istotnego 
wpływu na ich strukturę.   
Rachunek zysków i strat (rysunek 4 i tabela 3) wskazuje na osią-

gnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego 
netto 1 615 tys. zł, przy czym wypracowany zysk netto stanowi w stosunku 
do: 

 suma aktywów ogółem 1,69%, 
 przychodów ogółem 6,34%, 
 zaangażowanego kapitału własnego 3,73% . 

 
 

 
Rysunek 4. Wynik finansowy na poszczególnych rodzajach działalno-
ści [tys. zł] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno.  
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Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na wzrost przychodów ze 
sprzedaży oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej. Przychody wzra-
stały jednak wolniej niż koszty, co w konsekwencji spowodowało zmniej-
szenie wyniku ze sprzedaży o 41,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu o 212,2 %, na-
tomiast pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o 34,4%.  

W segmencie działalności finansowej jednostka poniosła stratę 
w wysokości 51 tys. zł. Opisane zmiany wpłynęły na ukształtowanie się 
wyniku netto na poziomie 1 615 tys. zł, niższym od ubiegłorocznego 
o 14,5 % - rysunek 5.  
 

 

 
Rysunek 5. Wynik finansowy netto na przełomie lat 2012-2014  
[tyś. zł] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno.  
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Analiza wskaźnikowa  
 
Tabela 4. Wskaźniki rentowności 

Wskaźnik rentowności Wskaźnik bez-
pieczny Miernik 2014 2013 2012 

Rentowność majątku 
(ROA) 

 
wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

 
5-8 

 
procent 

 
1,7 

 
2,2 

 
2,7 

Rentowność netto 
 

wynik finansowy netto x 100 
przychody ogółem 

 
 
 

 
3-8 

 
procent 

 
6,3 

 
9,6 

 
8,7 

Rentowność kapitału wła-
snego (ROE) 

 
wynik finansowy netto x 100 

kapitał własny x 100 

 
 
 
 

 
15-25 

 
procent 

 
3,7 

 
4,5 

 
3,8 

Skorygowana rentowność 
majątku 

 
Zysk netto + (odsetki – podatek docho-

dowy  od odse-
tek)  x 100 

aktywa ogółem 
 
 
 

 
 
- 

 
 

procent 

 
 

1,7 

 
 

2,3 

 
 

2,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno.  
 
 

Osiągnięty w roku obrotowym zysk powoduje, że wszystkie wskaź-
niki za ten okres przyjmują wartość dodatnią.  

Wskaźnik rentowności majątku - majątek pracujący w spółce gene-
rował zysk w wysokości 1,7 groszy na jedną złotówkę zaangażowaną 
w aktywa. Na spadek tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego 
miał wpływ zmniejszony kwotowo zysk, przy jednoczesnym wzroście kwo-
ty aktywów bilansu.  

Wskaźnik rentowności netto sprzedaży liczony do przychodów ogó-
łem obniżył się z 9,6 % w 2013r do 6,3 % w 2014r, co oznacza, iż podmiot 
utrzymał ten najważniejszy wskaźnik na niezbędnym poziomie.  

Wskaźnik rentowności kapitału własnego sygnalizuje o wielkości 
zysku netto przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego.  

Wskaźnik ten, pomimo spadku w stosunku do 2013 roku ukształto-
 

wał się w 2014 r. na poziomie 3,7 %, a spadek nie jest istotnie niekorzyst-
nym zjawiskiem, gdyż jego źródło leży w kwotowym wzroście kapitałów 
własnych. Nastąpiło to wskutek przeznaczenia znaczącej części zysku za 
poprzedni rok na kapitał zapasowy, co jest pozytywnym zjawiskiem 
i świadczy o strategii jednostki nastawionej na dalszy rozwój.  
 
 
Tabela 5. Wskaźniki płynności finansowej 

Wskaźnik płynności finansowej 
Wskaźnik  

bezpie- 
czny 

Miernik 2014 2013 2012 

Wskaźnik płynności finansowej I 
stopnia 
aktywa obrotowe – należności z tyt. 
dostaw i usług powyżej 12mc zobo-
wiązania krótkoterm. – zobow. krót-
koterm. powyżej 12mc   

 
 

1,2-2,0 

 
 

krotność 

 
 

2,3 

 
 

3,3 

 
 

2,4 

Wskaźnik płynności finansowej II 
stopnia 
aktywa obrot. – zapasy – kr. RMK 
czynne – nalez. z tyt. dost. i usł.pow. 
12 mc zobowiązania krótkoterm. – 
zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 
mc 

 
 

1,0 

 
 

krotność 

 
 

2,3 

 
 

3,3 

 
 

2,4 

Wskaźnik płynności finansowej III 
stopnia 
inwestycje krótkoterminowe 
zobowiązania krótkoterm. – zobow. 
z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc 

 
 

0,1-0,2 

 
 

krotność 

 
 

1,9 

 
 

2,1 

 
 

1,7 

Wskaźnik handlowej zdolności rozli-
czeniowej 
należności z tyt. dostaw i usług  
zobowiązania z tyt. dostaw i usług 

 
1,0 

 
krotność 

 
2,3 

 
1,6 

 
4,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno.  
 
 

Wskaźnik dźwigni finansowej spadł w stosunku do lat ubiegłych, 
lecz w dalszym ciągu utrzymuje się w wartości dodatniej, co oznacza, iż 
zyskowność kapitału własnego jest wyższa od stopy zyskowności majątku, 
czyli nie występuje negatywne zjawisko tzw. maczugi finansowej, gdyż 
koszt obsługi kapitałów obcych był niższy od zysków zrealizowanych dzię-
ki zaangażowaniu kapitałów obcych.  
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Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem 
płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań 
krótkoterminowych - nie wskazuje na występowanie w jednostce zakłóceń 
w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. Również wskaźnik 
handlowej zdolności rozliczeniowej przekraczający 1,0 sygnalizuje, że ca-
łość zobowiązań wobec dostawców ma pokrycie   w należnościach od od-
biorców. 
 
 
Tabela 6. Wskaźniki rotacji 
 

Wskaźnik rotacji (obrotowość) Wskaźnik 
bezpieczny Miernik 2014 2013 2012 

Szybkość obrotu zapasów (w 
dniach) 
średni stan zapasów x 365 dni  
przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materia-
łów 

 
wskaźnik ma-
lejący 

 
w 
dniach 

 
2,2 

 
3,0 

 
3,0 

Spływ należności (w dniach) 
 
średni stan należności z tytułu 
dostaw  i usług x 365 dni  
przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materia-
łów 

 
ilość dni po-
równywalno  
z lp 18 

 
w 
dniach 

 
31,5 

 
27 

 
27 

Spłata zobowiązań (w dniach) 
średni stan zobowiązań z tytułu 
dostaw  i usług x 365 dni 
  przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materia-
łów 

 
ilość dni po-
równywalno  
z lp 17 

 
w 
dniach 

 
15 

 
12 

 
7 

Produktywność aktywów 
przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materia-
łów 
aktywa ogółem 

 
 
2,0 

 
 
zł / zł 

 
 
0,25 

 
 
0,22 

 
 
0,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno.  
 
 

Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu na-
leżnościami i zapasami.  Obrót należnościami w dniach wydłużył się 
z 27 dni w 2012 r. i 27 w 2013r do 31,5 dni w roku 2014, co nie jest zjawi-

 

skiem korzystnym. Ma to związek z wydłużonym kredytem kupieckim.  
Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zo-

bowiązań w dniach wskazuje na zachowanie optymalnej równowagi dni 
rotacji, w odniesieniu do należności i zobowiązań.  

Wskaźnik produktywności aktywów służący do oceny efektywności 
gospodarowania majątkiem wynoszący 0,25 informuje, że 1 zł zaangażo-
wanego majątku przysporzył 0,25 zł przychodów, co wskazuje - uwzględ-
niając specyfikę jednostki - na wysoką majątkochłonność przypadającą na 
poziom osiągniętej sprzedaży. Im wyższy poziom tego wskaźnika - tym 
właściwsze zarządzanie majątkiem jednostki.  

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach wynika, że w 2014 r. 
przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów w porównaniu 
z rokiem poprzednim minimalnie skrócił się.  

 
 

Omówienie pozostałych wskaźników 
 
Nadwyżka finansowa lepiej od zysku bilansowego odzwierciedla efekty 
gospodarowania stanowiąc źródło zwrotu kapitałów obcych.  

Rrachunek przepływów pieniężnych - szczególnie w części dotyczą-
cej działalności operacyjnej - wskazuje na rzeczywistą siłę dochodową jed-
nostki. Wskaźnik spłacalności zobowiązań poniżej 1,0 potwierdza, że przy 
danych za rok obrotowy przepływach pieniężnych z działalności operacyj-
nej - jednostka jest w stanie spłacić zobowiązania w okresie mniejszym od 
1 roku. Odwrotnością tego wskaźnika jest wskaźnik poziomu gotówkowej 
spłacalności zobowiązań z przepływów pieniężnych na dzień bilansu. 
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Tabela 7. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu 

Wskaźnik analizy bilansu Wskaźnik 
bezpieczny Miernik 2014 2013 2012 

Złota reguła bilansowa 
(kapitał własny + rezerwy 

długoterminowe) x 100 
aktywa trwałe 

 
 
100-150 

 
 
procent 

 
 
53,9 

 
 
60,0 

 
 
100,9 

Złota reguła bilansowa II 25 
kapitały obce krótkotermino-

we x 100 
aktywa obrotowe 

 
 
40-80 

 
 
procent 

 
 
42,7 

 
 
29,9 

 
 
40,8 

Złota reguła finansowania 
kapitał własny x 100 

kapitał obcy 
 

 
 
powyżej 
100 

 
 
procent 

 
 
82,5 

 
 
94,7 

 
 
636,6 

Wartość bilansowa jednostki 
aktywa ogółem – zobowiąza-

nia ogółem 

 
wskaźnik 
wzrostowy 

 
tys. zł 

 
43 323 

 
41 996 

 
40 108 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno.  
 
 
Tabela 8. Wskaźniki przepływów pieniężnych 

Wskaźnik przepływów pienięż-
nych Cash flow 

Wskaźnik 
bezpieczny Miernik 2014 2013 2012 

1 2 3 4 5 6 
Nadwyżka finansowa jednostki 
(płynna gotówka) 
wynik finansowy netto + amorty-

zacja 

 
- 

 
tys. zł 

 
5 513 

 
4 733 

 
3 682 

Wskaźnik relacji zysku netto do 
pieniężnej nadwyżki operacyjnej 

wynik finansowy netto 
przepływy pieniężne z działalno-

ści operacyjnej 

 
 
- 

 
 
zł / zł 

 
 
0,20 

 
 
0,69 

 
 
0,25 

                                                        
25 Uwagę zwraca wskaźnik „Złotej reguły bilansowania”, gdyż wskaźnik niższy od 100 
sygnalizuje nieprawidłowość sfinansowania aktywów trwałych kapitałem własnym co 
może przyczynić się do zachwiania równowagi finansowej jednostki, co potwierdza także 
wskaźnik „Złotej reguły finansowania”, gdyż zobowiązania jednostki przekraczają połowę 
kapitału własnego, czyli mogą wpływać na osłabienie płynności finansowej jednostki.  
W przedziale 3 lat nie nastąpił istotny przyrost wartości bilansowej jednostki, czyli akty-
wów netto odpowiadających wartości kapitału własnego, co wpływa na stabilność gospo-
darczą jednostki.  
 

 

 
1 2 3 4 5 6 

Wskaźnik udziału amortyzacji w 
środkach pieniężnych 

amortyzacja roczna x 100 
przepływy pieniężne z działalno-

ści operacyjnej 

 
wskaźnik 
 niski 

 
 
procent 

 
 
49,1 

 
 
103,6 

 
 
49,9 

Wskaźnik spłacalności zobowią-
zań 

zobowiązania ogółem  
przepływy pieniężne z działalno-

ści operacyjnej 

 
 

powyżej 
1,0  

 
 

zł / zł 

 
 

6,6 

 
 

16,2 

 
 

1,3 

Wypłacalność gotówkowa na 
dzień bilansu 
przepływy pieniężne z działalno-

ści operacyjnej 
średnioroczne zobowiązania 

ogółem 

 
wskaźnik  

wzrostowy 

 
zł / zł 

 
0,2 

 
0,1 

 
- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowej ZUOK Rudno.  
 
 
Podsumowanie  
 
Analiza finansowa jest niezbędna do oceny dotychczasowego działania 
firmy, aby móc stwierdzić, czy właściwie funkcjonuje i prawidłowo się 
rozwija.  

Celem niniejszego artykułu było ukazanie analizy ekonomiczno – fi-
nansowej jako skutecznego narzędzia zarządzania współczesnym przed-
siębiorstwem (na przykładzie ZUOK Rudno). Dane ze sprawozdań finan-
sowych posłużyły do analizy wskaźnikowej, która stała się podstawą oceny 
kondycji spółki.  

W rozdziale została potwierdzona przyjęta teza główna, że badana 
firma tj. ZUOK Rudno posiada dobrą kondycję finansową, wskazującą na 
dalsze możliwości rozwojowe firmy. Wskaźniki rentowności są źródłem 
informacji o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapi-
tału. Dotyczą one oceny efektywności przeszłej działalności przedsiębior-
stwa, a także mogą służyć do planowania zysków firmy. Informują o kon-
kretnych przyczynach oraz przejawach nieprawidłowości występujących 
w przedsiębiorstwie. Mogą być wykorzystywane do planowania finanso-
wego i w zarządzaniu strategicznym. 



130 131

 

Analiza płynności finansowej pozwala określić stopień wypłacalno-
ści przedsiębiorstwa, tzn. jego zdolność do terminowego regulowania bie-
żących zobowiązań. Analiza płynności finansowej stanowi w szczególności 
odpowiedź na pytanie, czy jednostka gospodarcza jest w stanie spłacić 
wszystkie zobowiązania bieżące, gdyby stały się natychmiast wymagalne, 
przez upłynnienie posiadanego majątku obrotowego. 

Wskaźniki zadłużenia umożliwiają ocenę długoterminowej wypła-
calności przedsiębiorstwa. Określają, w jakim stopniu przedsiębiorstwo 
jest finansowane z własnych źródeł, a w jakim jest ono zasilane z zewnątrz. 
Obrazują więc tym samym wzajemne proporcje kapitałów własnych i kapi-
tałów obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa.  

Wskaźniki sprawności działania służą do pomiaru aktywności 
przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych. Po-
zwalają odpowiedzieć na pytanie, na ile efektywnie i sprawnie przedsię-
biorstwo używa swoich zasobów.  

W związku z osiągniętym zyskiem w roku 2014 wszystkie wskaźniki 
kształtują się na dobrym poziomie. Wskaźniki płynności bieżącej l spadł 
w stosunku do roku poprzedniego jednak przekracza pokrycie zobowiązań 
aktywami obrotowymi ponad dwukrotnie (2,3). Wskaźnik pokrycia  go-
tówkowego blisko dwukrotnie (1,9). Wolne środki pieniężne lokowane są 
na lokatach bankowych do trzech miesiące.  

W związku wypracowanym zyskiem w wysokości 1 614,9 tys. zł. 
wszystkie wskaźniki rentowności przyjmują wartość dodatnią. Rentow-
ność sprzedaży netto liczona do przychodów netto ze sprzedaży produk-
tów i usług wynosi 6,3%. Wskaźniki rentowności kapitału i majątku poka-
zują zaangażowanie tych kapitałów w tworzeniu zysku netto.   

Rentowność kapitału własnego (3,7%) jest wyższa od rentowność 
majątku( 1,7%), czyli przybiera korzystną wartość dodatnią, znaczy to, że 
koszty obsługi kapitałów obcych są niższe od zysków, które zostały zreali-
zowane przy wykorzystaniu kapitałów obcych. Wskaźnik pokrycia akty-
wów trwałych kapitałem własnym umożliwia sprawdzenie, czy w spółce 
została zachowana tzw. reguła bilansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe 
powinny być finansowane kapitałem własnym. Wskaźnik ten obniżył się 
w stosunku do poprzedniego roku i wynosi 53,9%. Obniżenie wskaźnika 
spowodowane jest prowadzoną dużą inwestycją, na którą Spółka zaciągnę-
ła kredyt i pożyczkę.  

Wskaźnik trwałości struktury finansowania pokazuje jaki jest udział 
kapitałów długoterminowych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. 

 

W Spółce wynosi on 69,5%.  
W całym analizowanym okresie badana spółka wypracowała zyski, 

jest rentowna. Badane przedsiębiorstwo ma potencjalne możliwości kreo-
wania dochodów, posiada dużą niezależność finansową i swobodę podej-
mowania decyzji rozwojowych. 
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Definicja kontrolingu  
 
Kontroling określa się jako sekwencję działań, spójną z systemem zarzą-
dzania, ukierunkowaną na realizację przyszłych celów i sterowanie dodat-
nim wynikiem finansowym1. Kontroling definiuje się także jako ,,proces 
sterowania, zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany po-
przez planowanie (czyli wytyczanie celów do realizacji), kontrolę (tzn. po-
równywanie stanu faktycznego z planowanym) i sprawozdawczość2”. 
,,Controlling jest podsystemem zarządzania przedsiębiorstwem wspierają-
cym menedżerów w sterowaniu zachodzącymi w nim procesami gospodar-
czymi przy wykorzystaniu informacji z rachunkowości oraz koordynowa-
niem różnych obszarów działalności z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
jako całości dla osiągnięcia założonych celów3”. ,,Controlling stanowi waż-
ny element systemu zarządzania przedsiębiorstwem, ułatwiający adaptację 
w wysoce zmiennym otoczeniu4”. Kontroling określany jest jako pewien 
podsystem zarządzania przedsiębiorstwem, dlatego też powinien on 
wspierać proces zarządzania przedsiębiorstwem definiowany jako zestaw 
działań typu planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola,  skiero-
wanych na zasoby organizacji (ludzkie,  finansowe, rzeczowe, informacyj-
ne) wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. 
Realizacja tak przedstawionego celu powinna przyczynić się do poprawy 
trafności podejmowanych decyzji, a ostatecznie doprowadzić do skutecz-
niejszego osiągania zamierzeń działalności przedsiębiorstwa5.  

 
                                                        
1 M. Foremna-Pilarska,  Controlling: Narzędzia i struktury, PWE, Warszawa 2015, s.13. 
2 E. Janczyk-Strzała, Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, CEDeWU, Warszawa 
2014, s. 15.  
3 E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CEDeWU.pl, Warszawa 2013, s. 11. 
4 Ibidem, s. 11. 
5 Ibidem, s. 11. 
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Ośrodki odpowiedzialności 
 

Wprowadzenie zasad kontrolingu do jednostki gospodarczej wiąże 
się z koniecznością przekazania uprawnień i odpowiedzialności za decy-
zje/aspekty operacyjne niższym szczeblom zarządzania. Zarząd i menedże-
rowie wyższego szczebla powinni przede wszystkim skupić się na wyzna-
czaniu celów strategicznych dla przedsiębiorstwa, kreowaniu jego wizji 
i misji, dążąc tym samym do jego rozwoju i wzrostu konkurencyjności 
w silnie turbulentnym otoczeniu. Zatem należy  przekazać określone 
uprawnienia oraz zwiększyć zakres odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje niższym szczeblom, a więc dokonać tzw. decentralizacji. Przepro-
wadzenie decentralizacji powinno bowiem zapewnić6: 

 przyspieszenie reakcji na zmiany zachodzące w organizacji i jej oto-
czeniu, przez co zwiększa się trafności podejmowanych decyzji, bo-
wiem najtrafniejsze decyzje podejmowane są na tym poziomie or-
ganizacji, którego dane zagadnienie dotyczy; 

 przygotowanie kierownictwa/menedżerów średniego szczebla do 
pełnienia coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji w organizacji 
poprzez zapewnienie im większej swobody w podejmowaniu decy-
zji dotyczących ich obszarów działalności; 

 zwiększenie odpowiedzialności i władzy menedżerów niższych 
szczebli organizacji, co wpływa na  poprawę zadowolenia z wyko-
nywanej pracy oraz zwiększa ich zaangażowanie w proces zarzą-
dzania przedsiębiorstwem; 

 uzyskanie doskonałego pomiaru efektywności i dokonań menedże-
rów we wszystkich  obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Do zalet decentralizacji zaliczyć można także7: 
 skrócenie procesu decyzyjnego; 
 eliminację pasywnych zachowań pracowników; 
 promowanie podejmowania ryzyka; 
 przyspieszenie procesu rozwiązywania problemów; 
 szybszą ocenę efektów działania; 

                                                        
6 M. Sierpińska, B. Niedbała, Controling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 
2003, s. 93; E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów…op. cit., s. 139; H. Dźwigoł, Kon-
troling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Ślą-
skiej, Gliwice 2011, s. 163. 
7 E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów …op. cit., s. 139; H. Dźwigoł…op. cit., s. 163. 

 

 wprowadzenie warunków silnej motywacji;  
 prawidłowe motywowanie oparte na rzeczywiście osiągniętych re-

zultatach, a nie na zasadzie uznaniowości; 
 koncentrację uwagi na najważniejszych działaniach, zwiększając 

tym samym motywację i efektywność działania.  
Chcąc wdrożyć zasady kontrolingu w danym przedsiębiorstwie na-

leży także dostosować strukturę organizacyjną do danego systemu. Wiąże 
się to w szczególności z wyodrębnieniem ośrodków odpowiedzialności za 
wyniki lub wybrane elementy obliczeniowe tych wyników, takie jak przy-
chody, koszty, często określane także mianem centrów odpowiedzialności, 
podmiotów rozrachunkowych lub centrów budżetowych8. 
W literaturze znaleźć można wiele definicji ośrodków odpowiedzialności: 

 ,,Ośrodek odpowiedzialności to wydzielony obszar firmy o określo-
nych kosztach, wynikach i zasobach, w którym można powiązać od-
powiedzialność za realizacje wyznaczonych zadań z właściwymi 
kierownikami lub grupą kierowników9”; 

 ,,Centra odpowiedzialności są to segmenty działalności firmy, dla 
których został ustalony pewien zakres zadań i odpowiadający mu 
zakres odpowiedzialności. W obszarze sterowania wynikami dane-
go centrum odpowiedzialności spoczywa na kierowniku tego cen-
trum10”; 

 ,,Ośrodek odpowiedzialności to segment organizacji gospodarczej, 
którego kierownik odpowiada za wykonanie przyjętych zadań, za-
równo rzeczowych, jak i finansowych11”; 

 ,,Rachunek odpowiedzialności jest systemem, który mierzy osią-
gnięcia każdego z ośrodków odpowiedzialności i porównuje te osią-
gnięcia z wartościami oczekiwanymi lub planowanymi (ujętymi 
w budżetach)12”. 
Najistotniejszą kwestią podczas tworzenia ośrodków odpowiedzial-

ności jest decentralizacja odpowiedzialności za elementy wpływające na 

                                                        
8 S. Nowosielski, Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE im. Oskara Lange-
go we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 42.  
9 C. Drury, Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1998, s. 32. 
10 J.Nesterak, Controlling zarządczy: projektowanie i wdrażanie, Oficyna a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2015, s.140. 
11 J.Wermuth, Rachunkowość zarządcza. ODDK, Gdańsk 1995, s. 119. 
12 E.Nowak (red.), Controlling dla menedżerów …op. cit., s. 139  
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kondycję finansową przedsiębiorstwa,  czyli za: koszty, przychody, różnice 
między przychodami a kosztami, inwestycje lub wydatki13. 

Wyróżnia się pięć typów ośrodków odpowiedzialności według kry-
terium zakresu i autonomii działania oraz sposobu pomiaru wykonania 
zadań finansowych14: 

 ośrodki odpowiedzialności za koszty (centra kosztów); 
 ośrodki odpowiedzialności za limit wydatków; 
 ośrodki odpowiedzialności za przychody; 
 ośrodki odpowiedzialności za wyniki (centra zysków); 
 ośrodki odpowiedzialności za inwestycje. 

Każdemu z centrów odpowiedzialności przypisuje się inny zakres 
zadań do realizacji, stosuje się wobec nich inne kryteria tworzenia i mier-
niki oceny. Wszystkie te centra posiadają samodzielność podejmowania 
decyzji w obszarze, który został im przydzielony oraz ułatwiają wprowa-
dzenie reguł rynkowych wewnątrz organizacji. Jasny układ kompetencji 
i odpowiedzialności ułatwia ponadto ocenę skuteczności i efektywności 
funkcjonowania centrów odpowiedzialności oraz kierujących nimi mene-
dżerów. Zapewnia się dzięki temu możliwość oceny kadry kierowniczej za 
rzeczywiście osiągane wyniki. 

Centrum kosztów to komórki organizacyjne przedsiębiorstwa, któ-
rych kierownikom przyznano uprawnienia do podejmowania decyzji, wy-
wołujących skutki mające bezpośredni wpływ na poziom kosztów przed-
siębiorstwa15. Kierownicy ci są odpowiedzialni nie tylko za plan rzeczowy, 
ale także za poziom kosztów produkowanych wyrobów czy świadczonych 
usług16. Wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności za koszty umożliwia 
dokładny podział kosztów na nośniki kosztów, a przez to późniejsze przy-
pisanie ich do produktów. Stanowią one dominującą grupę ośrodków od-
powiedzialności, która odpowiada za realizacje budżetów kosztów17.  

Ośrodki odpowiedzialności za limit wydatków są to komórki w któ-
rych nie ma wyraźnej zależności między ich działalnością a kosztami. Są to 
głównie komórki administracyjne, badawczo- rozwojowe lub też nie zwią-
zane bezpośrednio z działalnością operacyjną. Ustala się dla nich limit wy-
                                                        
13 E.Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty: praca zbioro-
wa, ODDK, Gdańsk 2003, s. 39. 
14 M. Sierpińska, B. Niedbała…op. cit., s. 93. 
 15Ibidem, s. 93-94. 
16 S. Nowosielski…op. cit., s. 44. 
17 M. Sierpińska, B. Niedbała….op. cit., s. 94. 

 

datków, który wynika na ogół z negocjacji lub jest narzucony jako racjonal-
ny, a jego przekroczenie wymaga specjalnej akceptacji, choć nie zawsze 
świadczy na niekorzyść ośrodka, i odwrotnie18.  

Ośrodek odpowiedzialności za przychody odpowiedzialny jest za 
generowanie przychodów ze sprzedaży bez uwzględniania kosztów. Two-
rzą go z reguły komórki zajmujące się marketingiem i sprzedażą produk-
tów, od których w dużym stopniu zależą rozmiary, struktura i ceny sprze-
daży, jak również warunki zawartych umów z klientami. Rozliczane są 
z kwoty osiągniętych przychodów19.  

Ośrodek odpowiedzialności za wyniki (ośrodek odpowiedzialności 
za zyski, ośrodek odpowiedzialności za rentowność) odpowiadając za zysk 
musi jednocześnie odpowiadać za poziom elementów składowych zysku, 
czyli za koszty i przychody od niego zależne. Podejmuje on autonomiczne 
decyzje dotyczące tego co i jak produkować, jaka ma być jakość produktów, 
cena itp. Oceniany jest na podstawie odchyleń kwoty zysku rzeczywiście 
osiągniętego od zysku planowanego. Jednak ze względu na ułomność tej 
miary  stosuje się także dodatkowe kryteria oceny tj. pozycja na rynku, 
produktywność majątku, dbałość pracowników itp.20.  

Ośrodek odpowiedzialności za inwestycje odpowiada za relacje 
między zyskiem i zainwestowanymi zasobami. Od zarządzającego danym 
ośrodkiem wymaga się, aby wypracował założony w planie zysk od zain-
westowanej złotówki. Ośrodek ten charakteryzuje się pełnym zakresem 
odpowiedzialności, a więc sprawuje kontrolę nad powstawaniem kosztów, 
nad uzyskaniem przychodów i nad realizacją inwestycji21. Głównym mier-
nikiem oceny danego środka odpowiedzialności jest wskaźnik zwrotu 
z kapitału własnego (ROE) lub wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI). 

Ośrodkiem odpowiedzialności może być zarówno całe przedsiębior-
stwo, jak i jego wyodrębniona część np. zakład, spółka córka, wydział, od-
dział lub zespół zadaniowy pracowników22. 

Spośród różnych typów centrów odpowiedzialności najczęściej 
w praktyce występują centra kosztów i centra zysków. Powszechny cha-
rakter stosowania centrów kosztów spowodowany jest tym, że stanowią 

                                                        
18 J. Wermut…op. cit., s. 133-134 . 
19 K. Jędralska, B. Woźniak-Sobczak, System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 38. 
20 Ibidem, s.38. 
21 H. Dźwigoł…op.cit., s. 165-166. 
22 M. Siepińska, B. Niedbała…op. cit., s. 93. 
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one podstawowy parametr, który należy obserwować i rozliczać na po-
szczególnych kierowników. Koszty cechuje prawie nieograniczona możli-
wość ich  rozczłonkowania, która pozwala na  wydzielenie ich  według róż-
nych kryteriów z dowolną szczegółowością, pod warunkiem stosowania 
odpowiedniej odmiany rachunku kosztów.  

 
 

Funkcje kontrolingu 
 

Skuteczne wprowadzenie i funkcjonowanie systemu kontrolingu 
wymaga ustalenia i wdrożenia pewnej sekwencji działań. Z przytoczonych 
na wstępie definicji wynika, że  zadania nałożone na kontroling realizuje 
się poprzez takie funkcje jak planowanie, kontrolę, sterowanie i regulację. 

Planowanie obejmuje wyznaczanie celów organizacji, ustalenie ge-
neralnej strategii ich osiągania oraz opracowanie zwartej hierarchii pla-
nów, tak aby integrować i koordynować działania. Wyznaczanie celów od-
powiednio ukierunkowuje prace do wykonania i pomaga członkom organi-
zacji w skupianiu uwagi na tym co najważniejsze23. Zadaniem planowania 
jest zbudowanie zamkniętego systemu planów cząstkowych, w których 
ustala się wypracowane cele oraz działania i środki niezbędne do ich reali-
zacji. Podstawę do stworzenia planów w przedsiębiorstwie stanowią ist-
niejące w nim możliwości oraz przewidywane w przyszłości zmiany. Plani-
ści i decydenci muszą uświadomić sobie do jakich celów dążą, jakie instru-
menty wykorzystują w działaniu i jakich mogą spodziewać się uwarunko-
wań, muszą też świadomie je formułować i optymalizować. W trakcie 
opracowywania zamkniętego systemu planów cząstkowych, pojawiają się 
między nimi ścisłe współzależności, konieczna jest więc ścisła koordynacja 
poszczególnych decyzji. 

Proces planowania nie powinien prowadzić do usztywnienia i niee-
lastyczności. Musi być kształtowany tak, aby mogły zostać wskazane alter-
natywy, jakie będzie można skutecznie zastosować w przypadku zmian 
występujących w systemie celów, uwarunkowań lub instrumentów24. 

Drugim obok planowania dużym obszarem zadań kontrolingu jest 
kontrola. Kontrolowanie to regulacja działań organizacji sprzyjająca ła-

                                                        
23 S.P. Robbins, D.A.DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 34. 
24 H.J. Vollmuth, Controling: planowanie, kontrola, kierowanie, podstawy budowy systemu 
controllingu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s. 41-42. 

 

twiejszemu osiąganiu jej celów. Celem kontroli jest stworzenie możliwości 
oceny pozycji organizacji, jak również poszczególnych centrów odpowie-
dzialności w porównaniu z zamierzeniami, dokonywanej w wybranym 
momencie, z użyciem jednego lub kilku mierników25. M. Strużycki twierdzi, 
że kontrola jest systematycznym działaniem na rzecz ustanowienia norm 
efektywnościowych przy planowanych celach, zaprojektowania informa-
cyjnych sprzężeń zwrotnych, porównania rzeczywistej efektywności z wy-
znaczonymi normami, ustalania odchyleń i pomiaru ich znaczenia oraz po-
dejmowania wszelkich kroków potrzebnych do zapewnienia, by wszystkie 
zasoby przedsiębiorstwa były wykorzystane najskuteczniej i najsprawniej 
dla osiągania celów. Tak, więc kontrola to nie jednorazowy akt, lecz ciągły 
proces prowadzony w przedsiębiorstwie26.  
Czynności kontrolne powinny obejmować cztery podstawowe etapy27: 

 ustalanie norm; 
 mierzenie wyników; 
 porównywanie wyników z normami; 
 ocenę wyników działania (reakcja). 

Pierwszym krokiem w procesie kontroli jest ustalenie norm. Norma 
to cel/wzorzec, z którym porównywane będą późniejsze wyniki. W miarę 
możliwości normy ustalane dla celów kontroli powinny być wyprowadza-
ne z celów organizacji i formułowane w mierzalnych kategoriach. Normy 
kontrolne mogą być tak wąskie lub tak szerokie jak działalność do której 
się odnoszą. Poza tym powinny one logicznie wynikać z celów organizacji. 
Końcowym aspektem ustanawiania norm jest zdecydowanie o tym, który 
wskaźnik wyników najlepiej nadaje się do celu kontroli28. 

Na etapie mierzenia wyników dokonuje się oceny rzeczywistości 
wykonanych zadań, stopnia osiągniętych zamierzeń. Etap ten nie występu-
je tylko na końcu określonych działań i przedsięwzięć realizacyjnych. Ko-
nieczne jest jego przeprowadzanie również w trakcie wdrażania różnych 
procesów, przy realizacji zadań cząstkowych. Pozwala to wychwycić zakłó-
cenia i określone błędy jeszcze w trakcie realizacji zadania. Fakt ten sprzyja 
omijaniu zagrożeń oraz w efekcie końcowym podnoszeniu efektywności 
całego przedsiębiorstwa, jak i wszystkich procesów które w nim zachodzą.  
                                                        
25 R.W. Griffin: Podstawy zarzadzania organizacjami. PWN, Warszawa 2001, s. 585-586. 
26 M. Strużycki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002, s. 368. 
27 Z. Mietlewski, S.Smoleński, Metody zarzadzania przedsiębiorstwem. TNOiK, Bydgoszcz 
1998, s. 120. 
28 R.W. Griffin…op. cit., s. 591.  
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Etap porównywania wyników z ustalonymi normami pozwala oce-
nić efektywność działania przedsiębiorstwa. Porównanie wielkości osią-
gniętych z zaplanowanymi pomaga ustalić rozmiar odchyleń i ocenić czy 
mają one pozytywny, czy negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsię-
biorstwa29. Dzięki temu możliwe jest ustalenie czy przedsiębiorstwo zmie-
rza w kierunku zgodnym z wytyczoną strategią rozwoju firmy. Istotne jest 
zatem jak najszybsze wykrycie pojawiających się odchyleń, tak aby możli-
we było przeprowadzenie skutecznych działań zarządczych. Szczególnie 
pomocne w tym działaniu jest przeprowadzanie kontroli w przekroju wy-
odrębnionych w organizacji centrów odpowiedzialności30.  

Na tym etapie bada się również przyczyny powstania odchyleń. 
Chodzi o ustalanie czy powstałe zakłócenia w realizacji zaplanowanych 
celów wynikają z powiązań przedsiębiorstwa z rynkiem, były od niego nie-
zależne i niemożliwe do przewidzenia, jak i do ominięcia. Ustala się czy 
powiązane są z zasobami przedsiębiorstwa, wynikają z ludzkich błędów 
lub niedociągnięć organizacyjnych. Diagnoza powstania tego typu zakłóceń 
powinna wskazać, jak im przeciwdziałać w przyszłych działaniach oraz jak 
zapobiegać ich powstawaniu31.  
Końcowym etapem w procesie kontroli jest ocena wyników (za pomocą 
porównań przeprowadzonych w poprzednim etapie) i następnie podjęcie 
stosownych działań. W przypadku wystąpienia odchyleń wielkości rzeczy-
wistych od wielkości planowanych następuje ocena, czy występujące od-
chylenia są istotne z punktu widzenia zarządzającego (sterującego proce-
sem). W sytuacji, gdy odchylenie jest większe od założonej, dopuszczalnej 
normy, powinny być podjęte działania korygujące. Jeżeli okazałby się na-
tomiast, że nie jest już możliwe skuteczne skorygowanie zachodzących 
procesów i sprowadzenie ich docelowo do stanu określonego planem, na-
leży przystąpić do procedur korekty wzorca (planu, projektu)32. Zmiana 
wzorca następuje, gdy normy zostały ustalone na zbyt wysokim lub zbyt 
niskim poziomie, czego wyrazem może być znaczne przekraczanie norm 
                                                        
29 Wyróżnia się cztery rodzaje porównań (M. Sierpińska, B. Niedbała…op. cit., s. 103-104): 

 Porównanie wielkości ilościowych. 
 Porównanie wielkości kosztów. 
 Porównanie wyników. 
 Porównanie systemu wskaźników. 

30 E. Janczyk-Strzała…op. cit., s. 20. 
31 M. Strużycki(red.)…op. cit., s. 369. 
32 M. Chaberek, Logistyka informacji zarządczej kontrolingu przedsiębiorstwa. 
Wyd.Uniwerystetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 23-25. 

 

przez dużą liczbę pracowników bądź też sytuacja odwrotna, kiedy żaden 
pracownik nie jest w stanie spełnić wymagań. Mogą to być również sytua-
cje, w których konieczność zmiany normy podyktowana jest zmianą wa-
runków działania33.  

Kolejną funkcją kontrolingu jest funkcja sterowania i regulacji. Ter-
min sterowanie oznacza w cybernetyce działanie na określony układ mają-
ce na celu zapewnienie jego zachowania w pożądany sposób34. Szczegól-
nym rodzajem sterowania jest regulacja, czyli sterowanie z możliwością 
wyeliminowania wpływu wielkości zakłócających przebieg danego proce-
su. Regulacja polega na utrzymaniu zadanej z góry wartości określonego 
parametru lub grupy parametrów danego procesu35. Podstawą sterowania 
i regulacji w systemie kontrolingu są rezultaty kontroli, czyli stwierdzone 
w jej trakcie odchylenia. W procesie sterowania i regulacji następuje usta-
lenie i przeprowadzenie odpowiednich działań korygujących. „Sterowanie 
w kontrolingu oznacza działania zorientowane na przyszłość, obejmujące 
sprzężenia wyprzedzające. W procesie sterowania przeprowadza się ob-
serwację zakłóceń w działalności, jeszcze przed tym, zanim wpłyną na pro-
ces realizacji oraz podejmuje się działania korygujące w celu wyelimino-
wania tych zakłóceń. Jego podstawowym zadaniem jest zatem niedopusz-
czenie do pojawienia się zakłóceń. Regulacja w kontrolingu oznacza nato-
miast działania zorientowane na przeszłość, które obejmują sprzężenia 
zwrotne. W procesie regulacji podejmuje się próby wyeliminowania tych 
zakłóceń, których wystąpieniu nie udało się zapobiec36”. Regulacja jest za-
tem przeprowadzona po wystąpieniu zakłóceń, a jej celem jest usunięcie 
skutków nieprawidłowości. Kontroler powinien opracować odpowiednie 
instrumenty sterownia i regulacji takie jak np. analiza ROI, analiza progu 
rentowności, analiza ABC, analiza wrażliwości, analiza czasu pracy,  krót-
kookresowy rachunek wyników, rachunek kosztów bezpośrednich, system 
wskaźników liczbowych.  

Bieżące sprzężenie zwrotne jest jednak nie wystarczające do za-
pewnienia niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwa. Dzisiaj dąży się do 
spotęgowania jego roli zapobiegawczej, prewencyjnej i antycypacyjnej po-
legającej na wyprzedzającym prognozowaniu  i wykrywaniu zakłóceń 
i zagrożeń jeszcze przed ich wystąpieniem. Dlatego w zarządzaniu przez 
                                                        
33 R.W. Griffin…op. cit., s. 593-594. 
34 Leksykon naukowo-techniczny, WNT, Warszawa 1984, s. 927.  
35 Ibidem…op. cit., s. 811 
36 E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów…op. cit., s. 21. 
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kontroling dąży się do zastąpienia operatywnego sprzężenia zwrotnego 
(ang. feed-back) sprzężeniem wyprzedzającym (ang. feed-forward), a cały 
kontroling operatywny nabiera wówczas formy kontrolingu strategiczne-
go37.  
 
 
System informacyjny kontrolingu 
 
Realizacja omówionych funkcji kontrolingu wymaga stworzenia systemu 
informacyjnego zasilającego procesy planowania, kontroli i regulacji. Zasi-
lanie w informacje powinno być zgodne z zapotrzebowaniem poszczegól-
nych jednostek decyzyjnych przedsiębiorstwa. System informacyjny kon-
trolingu jest układem nerwowym dla przedsiębiorstwa38. Umożliwia on 
szybki i sprawny przepływ informacji oraz prawidłową kontrolę realizacji 
zadań, dając możliwość  oceny działalności z punktu widzenia ustalonych 
celów39. Powinien być on stworzony na zasadzie Systemu Informowania 
Kierownictwa, który dostarcza kierownikom różnego szczebla informacje 
mające dla nich istotne znaczenie i adekwatne do problemu40. 

Z punktu widzenia potrzeb kadry  zarządzającej wyróżnia się trzy 
rodzaje informacji41: 

 służące pomocą przy podejmowaniu decyzji; 
 zapewniające odpowiednią komunikację między pracownikami i ich 

grupami; 
 zaspokajające inne potrzeby ich użytkowników (członków organi-

zacji). 
Zarządzanie przedsiębiorstwem związane jest z podejmowaniem decy-

zji na bazie otrzymywanych informacji. Tak więc, podstawową rolę w za-
rządzaniu pełni nieustanna i pełna kontrola nad przepływającą informa-

                                                        
37 H. Bieniok (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna im. 
K. Adamieckiego, 1999, s. 248. 
38 M.R. Combs, Information Systems for Bussines Management. Wyd. Pitman Publishing, 
Londyn 1995, s. 40. 
39 J. Żurek (red.), Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 149. 
40 E. Frankowska, Controlling w organizacji. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Służby Po-
żarniczej, Warszawa 2012, s. 24. 
41 J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995, 
s. 183. 

 

cją42, ponieważ  informacja jest niezbędnym czynnikiem procesów decy-
zyjnych w przedsiębiorstwach. Kierownicy i menedżerowie  realizujący 
funkcje zarządcze oczekują informacji o określonych charakterystykach43, 
w określonym miejscu i czasie, gdyż trafność decyzji determinuje spraw-
ność funkcjonowania obiektu gospodarowania44. Im lepsza jakość informa-
cji tym lepsza jakość decyzji45. Jakość informacji zarządczej określają takie 
jej cechy użytkowe jak: kompletność, dostępność, zawartość, wymagana 
postać, selektywność, wiarygodność, stopień formalizacji. W ujęciach teo-
retycznych dane charakterystyki skumulowane są w określeniu 
,,obiektywne zaopatrzenie informacyjne”46. Oznacza ono taką ilość i jakość 
informacji, która wyklucza wszelką niepewność w zarządzaniu47. Dostęp 
do tego typu danych może zapewnić menedżerom/kierownictwu jedynie 
                                                        
42 A. Nowicki (red.), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 30. 
43 Aby informacje mogły stać się podstawą do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, 
powinny posiadać następujące cechy (A .Czermiński, M. Czapiewski, Organizacja procesów 
decyzyjnych, Wyd.UG, Gdańsk 1995, s. 33; J.Altkorn (red.), Podstawy marketingu, Instytut 
Marketingu, Kraków 1992, wyd II, s. 79). 

 jakość – im bardziej dokładne są informacje tym wyżej oceniana jest ich jakość 
i  tym pewniej decydent może na nich polegać przy podejmowaniu decyzji, 

 aktualność, 
 wiarygodność,  
 koszt – ich pozyskanie nie powinno wiązać się z nadmiernym obciążeniem finanso-

wym, 
 istotność – wyznacza związek informacji z zadaniami, 
 porównywalność,  
 odpowiednia agregacja, 
 wymagana postać, 
 prosta forma przekazu. 

44 A. Mytlewski, Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2007, s. 55. 
45 M.R. Combs…op. cit., s. 41. 
46 ,,Dzięki określeniu jak, kiedy i gdzie poszczególne informacje mają być dostarczone, 
możliwe jest zbliżenie ofert podażowej informacji do obiektywnego zaopatrzenia infor-
macyjnego) Postać przekazywanych informacji musi być zaprojektowana w sposób jak naj-
bardziej odpowiedni dla jej odbiorcy (opisy, wykresy, skróty). Powinno zachowywać się dale-
ko idąca powtarzalność formy i postaci przekazywanych informacji, zapewniając w ten spo-
sób lepsza ich absorpcję przez odbiorców. System logistyki informacji powinien być odporny 
na manipulacje informacja i przekłamania. Logistyka informacji powinna również być zbli-
żona w swojej strategii do Just In time – właściwe (obiektywne) zaopatrzenie informacyjne, 
we właściwym czasie, u właściwego odbiorcy. (M. Chaberek…op. cit., s. 34). 
47 M. Chaberek…op.cit., s. 33- 34. 
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zindywidualizowany podmiotowo system informacyjny kontrolingu, ro-
zumiany jako „wielopoziomowa struktura, umożliwiająca użytkownikowi 
tego systemu przetworzenie, za pomocą odpowiednich procedur i modeli, 
określonych informacji wejściowych na pożądane informacje wyjściowe”48.  

System wytwarzający informację bez z góry założonego i racjonal-
nego celu jest systemem zakłócającym i wyraźnie obniżającym wyniki 
(rzeczowe, finansowe) przedsiębiorstwa. System informacyjny kontrolingu 
powinien ułatwiać realizacje celów organizacji. Tak, więc cel systemu in-
formacyjnego powinien być zgodny z wiązką całościowych celów organiza-
cji49. Aby system informacyjny kontrolingu działał sprawnie niezbędnym 
jest określenie50: 

 ilości i rodzajów informacji, które wystąpią i będą wykorzystywane 
w systemie w procesie działania; 

 nadawców wysyłających odpowiednie rodzaje informacji; 
 odbiorców informacji i zakresu wykorzystania przez nich tych in-

formacji; 
 algorytmów przetwarzania  i gromadzenia informacji, które obiega-

ją między nadawcami a odbiorcami; 
 do podjęcia jakich decyzji niezbędne są dane informacje; 
 jakich informacji potrzebuje menadżer; 
 ustalenia liczby, jakości i ukierunkowania poszczególnych kanałów 

informacyjnych a także czasu emitowania informacji pomiędzy na-
dawcami i odbiorcami, określenie priorytetów przepływu tychże in-
formacji; 

 technicznych środków przekazywania, przechowywania i przetwa-
rzania  informacji, możliwie najkorzystniej w danych warunkach 
oraz ustalenia formy organizacyjnej i metod postępowania. 

System informacyjny kontrolingu powinien opierać się na pewnych zasa-
dach51: 

a. dokładności - każda decyzja pociąga za sobą określone koszty, dla-
tego im dokładniejsza jest informacja, tym mniejsze prawdopodo-
bieństwo popełnienia błędu; 

                                                        
48 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarzadzania, 
Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 18. 
49 Ibidem, s. 14. 
50 M. Rembiałkowski, Projektowanie systemów informatycznych zarządzania, Wyd. UG, 
Gdańsk 1978, s. 20; M.R. Combs…op. cit., s. 68. 
51 Przedsiębiorstwo: zasady…. op. cit., s. 146. 

 

b. szybkości -  informacja powinna docierać do odbiorcy w określo-
nym czasie; 

c. kompletności - decyzja nie może być podjęta na podstawie niekom-
pletnych informacji o danym zjawisku/procesie, prowadząc tym 
samym do marnotrawstwa środków, czasu i pracy osób udział w re-
alizacji danego zadania; 

d. użyteczności - informacja powinna być użyteczna dla odpowiedniej 
grupy odbiorców; 

e. odpowiednim zabezpieczeniu informacji. 
Podstawową bazę dla systemu informacyjnego kontrolingu stanowi 

system rachunkowości przedsiębiorstwa. Chodzi tu zwłaszcza o rachunek 
kosztów, przychodów i wyników oraz system wskaźników finansowych. 
Dodatkowo w celu skutecznej kontroli wykonywanych zadań nałożonych 
na centra odpowiedzialności koniecznym jest wprowadzenie systemu 
sprawozdawczości wewnętrznej/ raportowania. Sprawozdanie przekazuje 
informacje na temat: stopnia realizacji wyznaczonych celów; poziomu od-
chyleń, przyczyn ich powstawania oraz wnioski na przyszłość dotyczące 
sposobu pokonywania trudności, eliminowania nieprawidłowości 
i wzmacniania wszystkich tych czynników, które przyczynią się do realiza-
cji celów ośrodka odpowiedzialności52. 

Informacje te powinny być aktualne, przekazywane terminowo, 
z odpowiednią częstotliwością i szczegółowością, tak aby umożliwiały po-
dejmowanie racjonalnych decyzji zarówno strategicznych, jaki i operacyj-
nych. Podczas wyodrębniania centrum odpowiedzialności należy ustalić 
odpowiednie zasady obiegu dokumentów oraz gromadzenia informacji 
w przekroju danych ośrodków. Informacje generowane w sprawozdaniach 
powinny pozwalać na sporządzanie analiz dotyczących kosztów, przycho-
dów i wyników, na tyle szczegółowych, aby umożliwiały niezbędną kontro-
lę i ocenę każdego z centrów oddzielnie 53. 
 
 
Motywacja 
 
Wprowadzenie centrów odpowiedzialności decyduje o skutecznym wdro-
żeniu kontrolingu w danym przedsiębiorstwie. Nie można zapominać 

                                                        
52 M. Siepińska, B. Niedbała…op. cit., s. 100. 
53 Ibidem., s. 97. 
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o konieczności dostosowania systemu motywacyjnego do nowych uwa-
runkowań funkcjonalnych. Koniecznym staje się, więc powiązanie efektów 
pracy centrów odpowiedzialności z systemem motywacyjnym, w którym 
wysokość premii uzależniona jest od oceny skuteczności i efektywności 
funkcjonowania danego centrów.  Taki zabieg wpływa na zwiększenie zain-
teresowania pracowników racjonalnym wykorzystaniem zasobów, mająt-
ku trwałego i zapasów, zwiększenie rentowności, jak również wpływa 
miedzy innymi na skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz poprawę ryt-
miczności i jakości produkcji54. Centra odpowiedzialności mogą być wyko-
rzystywane jako „skuteczny instrument poprawy efektywności i racjonal-
nego gospodarowania ograniczonymi środkami55”.  

Podczas opracowywania skutecznego systemu motywacyjnego po-
winno się dążyć do wyznaczania kierownikom/menedżerom ambitnych 
aczkolwiek realnych celów, bowiem ambitne cele przyczynią się do popra-
wy kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez zwiększenia gospodar-
ności, a realne cele będą podstawą powstawania wiarygodnych planów56. 
 
 
Wpływ kontrolingu na proces zarządzania przedsiębior-
stwem 
 
Controling dając szybszy dostęp do istotnych, odpowiednio pogrupowa-
nych informacji wspiera proces podejmowania decyzji umożliwiając traf-
niejsze dokonywanie wyborów. Wdrożenia systemu informacji kontrolin-
gowej zapewnia dostęp do wiarygodnych informacji, które dostarczane są 
w odpowiednim czasie, z odpowiednią dokładnością a jednocześnie po 
najniższym koszcie. Funkcje planowania, kontrolowania, sterowania i regu-
lacji umożliwiają bieżące monitorowanie działalności przedsiębiorstwa, 
szybsze eliminowanie pojawiających się zakłóceń bez konieczności pono-
szenia kosztów związanych np. z wadliwym przeprowadzeniem całego 
procesu.  

Wprowadzenie centrów odpowiedzialności umożliwia m.in. do-
kładniejsze pogrupowanie kosztów i przychodów, a tym samym przepro-
wadzanie szczegółowych analiz i wyeliminowanie nieefektywnych proce-

                                                        
54 M. Siepińska, B. Niedbała…op.cit., s. 96-97; J. Nesterak…op.cit., s. 163 
55M. Siepińska, B. Niedbała…op. cit., s. 96-97. 
56 J. Nesterak…op. cit., s.163 

 

sów/produktów/usług. Przypisanie kosztów i przychodów bezpośrednio 
odpowiedzialnym za nie produktom, usługom, klientom, rynkom, proce-
som, umożliwia szczegółowe wyliczanie i monitorowanie np. rentowności, 
dokładniejszą analizę przyczyn i zmian w marżach osiąganych na poszcze-
gólnych produktach/usługach, bardziej szczegółowe analizowanie kosz-
tów, co pozwala na ich dokładniejszą kontrolę i ocenę i przekłada się na 
efektywniejsze zarządzanie danym obszarem. Umożliwia także szybsze 
reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, zmiany oczekiwań klien-
tów a tym samym zwiększa elastyczność funkcjonowania przedsiębior-
stwa.  

Wyodrębnienie centrów odpowiedzialności wpływa z jednej strony 
na efektywniejsze gospodarowanie zasobami, jak również zwiększa moty-
wację pracowników. Powiązanie efektów pracy centrów odpowiedzialno-
ści z wysokością premii silnie motywuje  do czynności proefektywnościo-
wych. 

Poprzez różnorodne plany, symulacje i analizy, kontroling umożli-
wia podejmowanie racjonalnych decyzji opartych na dobrze przygotowa-
nych i przetworzonych informacjach, jak również pozwala elastycznie rea-
gować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Stosowanie zasad kontrolingu  
wpływa na poprawę efektywności i zwiększenie zysku, a w dłuższej per-
spektywie podniesienie wartości przedsiębiorstwa. 

Wszystkie te aspekty przekładają się na ułatwienie i przyspieszenie 
procesu podejmowania decyzji, racjonalniejsze wykorzystanie posiada-
nych zasobów, a w konsekwencji efektywniejsze zarządzanie przedsiębior-
stwem.  

 
 

Podsumowanie 
 
Kontroling jest niezbędny do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, 
a więc do wyznaczania celów i norm, powodowania ich realizacji, jak rów-
nież do usuwania zakłóceń, najlepiej w sposób automatyczny.   

Kontroling pozwala na ciągłą obserwację zmian zachodzących 
w wynikach przedsiębiorstwa, stałą kontrolę kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa w różnych przekrojach, wspieranie informacyjne bieżą-
cych decyzji zarządczych, jak również  wsparcie kadry zarządzającej w po-
szukiwaniu oraz optymalnym wykorzystaniu pojawiających się możliwości 
rozwojowych przedsiębiorstwa 
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Wprowadzenie kontrolingu w przedsiębiorstwie umożliwia podej-
mowanie trafnych decyzji m.in. dzięki zasileniu decydentów w informacje 
zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa, 
w odpowiedniej jakości, ilości oraz w odpowiednim czasie.  

Wdrożenie zasad kontrolingu może w znacznym stopniu przyczynić 
się do wzrostu efektywności działania przedsiębiorstwa, stałego doskona-
lenia funkcjonowania organizacji, zarówno w bieżącym okresie, jak i dłu-
gookresowej perspektywie 

Efektywny kontroling odciąża przedsiębiorcę i jego kadrę kierowni-
czą, pozostawiając im również czas na rozważania strategiczne, a tym sa-
mym osiąganie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  
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Wprowadzenie 
 
Historia audytu wewnętrznego sięga czasów starożytnych. Już wtedy Egip-
cjanie, Grecy i Rzymianie prowadzili czynności związane ze sprawdzeniem 
poprawności zapisów księgowych oraz oceną zdarzeń odzwierciedlanych 
w rachunkowości, co w efekcie miało przyczynić się do poprawy 
i wzmocnienia kontroli zarządzających daną jednostką gospodarczą1.  

Pomimo, że audyt wewnętrzny wywodzi się ze starożytności, to do 
lat 30. XX w. wiele przedsiębiorstw nie przywiązywało do niego zbyt dużej 
wagi2.  

Sytuacja uległa zmianie w wyniku zmiany warunków prowadzenia 
działalności, które istotnie wpłynęły na rodzaj, zakres i charakter ryzyk, 
z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa. Czynniki takie, jak: globa-
lizacja, wzrost zagrożeń środowiskowych, zmiany społeczno-polityczne, 
rozwój technologii informacyjnych determinowały kierunki ewolucji, za-
równo teorii zarządzania, jak i funkcji audytu wewnętrznego.  

Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, jak 
zauważa P.F. Drucker, wymagają umiejętności szybkiego identyfikowania 
szans i zagrożeń oraz podejmowania trafnych decyzji3. Znaczenia nabiera 
transparentność działań, spójność polityki informacyjnej oraz otwartość na 
zmiany przez pryzmat efektywnego zarządzania aktywami firmy. 

Co raz częściej we współczesnym środowisku rozwoju 
przedsiębiorczości wspominany jest audyt wewnętrzny jako integralna 
część zarządzania i istotny element silnego ładu korporacyjnego 
                                                        
1 E. Babuśka, Audyt wewnętrzny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] K. Winiarska 
(red.), Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Szczecińskiego,  Szczecin 2005, s. 150. 
2 R. Moeller, Nowoczesny Audyt Wewnętrzny, Oficyna, Warszawa 215, s. 27 
3 P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s.41. 
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przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celów, sformułowanych i przyjętych 
w organizacji, wymaga stosowania odpowiednich metod, procedur 
i narzędzi zarządzania. 

Jako narzędzie zwiększania efektywności i optymalizacji 
funkcjonowania organizacji jest promowany audyt wewnętrzny. 

Przeprowadzone badania o charakterze teoretycznym mają na celu 
przedstawienie ewolucji funkcji audytu wewnętrznego w procesie zarzą-
dzania przedsiębiorstwem w odpowiedzi na zmiany w gospodarce świato-
wej.  

 
 

Podstawy teoretyczne audytu wewnętrznego 
 

Analiza dorobku naukowego dyscypliny zarządzania potwierdza 
twierdzenie E.P. Stronga i R.D. Smitha, że istnieje wiele sprzecznych 
poglądów na najlepszą metodę kierowania organizacją. Jednakże, jak 
pokazują teoria i praktyka, dobre kierownictwo zawsze potrzebuje 
skutecznej kontroli. Według P.F. Druckera mechanizmy kontrolne są 
typowym środkiem do osiągnięcia celu, celem jest natomiast zachowanie 
kontroli nad firmą4.   

Współczesne rozumienie istoty pojęcia kontroli jako funkcji 
zarządzania zawdzięczamy klasykowi nauk o zarządzaniu H. Fayolowi, 
który publikując w latach dwudziestych ubiegłego wieku swoją słynną 
pracę zatytułowaną Administracja przemysłowa i ogólna sformułował 
teorię funkcji zarządzania. W sklasyfikowanej i opisanej przez siebie 
propozycji funkcji zarządzania w rozumieniu szerokim wymienia on 
czynności administracyjne (we współczesnej terminologii odpowiadają 
one funkcjom zarządzania), w ramach których jako ostatnią wymienia 
funkcję kontrolną. Jej syntetyczna treść polega na czuwaniu nad tym, aby 
wszystko odbywało się zgodnie z ustalonymi przepisami i wydanymi 
rozkazami. Analiza tej definicji wskazuje na pierwsze, historyczne wręcz 
zalecenie metodyczne dotyczące funkcji kontroli, która polegała na 
sprawdzeniu zgodności działań z przyjętymi zasadami 5. 

                                                        
4 P. F. Drucker,  J. A. Maciariello, The Daily Drucker. 366 Days of Insight and Motivation for 
Getting the Right Things Done, Explanator, s.291. 
5 M. Lisiński, Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWN, Warszawa 2011, s. 15. 

 

Podstawowym założeniem badań naukowych nad udoskonaleniem 
zarządzania w organizacji jest zagadnienie, że najważniejszą zasadą 
efektywności w procesie zarządzania jest jasno określony cel i kontrola 
otrzymanych wyników. Właśnie takie założenie podejmują w swoich 
pracach naukowych m in. Henry Le Chatelier, Harington Emerson, Peter 
Ferdinand Drucker6.  

Niepodważalny udział w dziele stworzenia obecnego wymiaru 
pojęcia kontroli miał Henry Le Chatelier. Zaproponowany przez niego cykl 
działania zorganizowanego i  sformułowana jako ostatni etap – kontrola, są 
tego jednoznacznym potwierdzeniem. Opisowa forma objaśnia istotę 
funkcji zarządzania, sprowadzając ją do sprawdzenia osiągniętych 
przedsięwzięć ukierunkowanych na osiągnięcie celów funkcjonowania 
tych podmiotów. Sprowadzały się najczęściej do czynności związanych 
z inwentaryzacją, lustracją czy wizytacją7.  

Harington Emerson uważa się za prekursora metody zarządzania 
przez cele. W swojej pracy The twelve principles off efficiency określił 
główne zasady wydajności8.  

Peter F. Drucker twierdzi, że mechanizmy kontrolne w organizacji 
społecznej - takiej jak przedsiębiorstwo biznesowe – wskazują na cele 
i wartości oraz kreują określoną wizję przedsiębiorstwa. On podkreśla 
ważność określenia przedmiotu oceny i kontroli9.  

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił okres decentralizacji 
i dynamicznego rozwoju podmiotów gospodarczych. Procesom tym 
towarzyszyło pojawienie się nowej formy kontroli – audyt wewnętrzny.  

Audyt10 wewnętrzny obecnie jest częścią systemu zarządzania i ładu 
korporacyjnego przedsiębiorstwa. Audyt ma swój historycznie 

                                                        
6 Opracowany przez Henrega le Chateliera cykl organizacyjny uważa się za właściwie uo-
gólnienie naukowego zarządzania. Podkreślał znaczenie pierwszego etapu – wybór celu, 
który mamy osiągnąć. Cykl organizacyjny, przedstawiony przez Henrega le Chateliera jest 
do dziś podstawą postępowania organizatorów na całym świecie. P.F. Drucker przedsta-
wił siedem podstawowych cech zarządzania, w których podkreśla określenie prostych 
jednoznacznych celów, nakierowuje na ostateczny rezultat działalności.  
7 M. Lisiński, Audyt … op. cit.,  ss. 19-20. 
8 H. Emerson, The twelve principles off efficiency, Third printing, New York, The engineer-
ing magazine, 1913, s. 59. 
9 P. F. Drucker,  J. A. Maciariello, The Daily… op. cit.,  s. 292. 
10  Słowo “audyt” wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie „audire” oznacza słyszeć, słuchać, 
badać. 
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ukształtowany kierunek rozwoju i ewoluował od rachunkowo 
zorientowanej działalności do profesji zorientowanej zarządczo.  

Koncepcja audytu wewnętrznego zrodziła się w XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych przede wszystkim w wyniku utworzenia Amerykańskiej 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange 
Commission - SEC) oraz na skutek modyfikacji celów i technik audytu 
zewnętrznego w tamtym okresie. W ramach korekcyjnych działań 
legislacyjnych SEC zaczęła wymagać, aby zarejestrowane przez nią spółki 
dostarczały sprawozdania finansowe potwierdzone przez niezależnych 
audytorów. Wymagania te skłoniły spółki do utworzenia działów audytu, 
których podstawowym zadaniem miało być wspieranie audytorów 
zewnętrznych11.  

Wydanie pierwszej książki o genezie i podstawach audytu 
wewnętrznego zawdzięczamy autorowi Viktorovi Z. Brinku. W 1941 r. 
powstało międzynarodowe stowarzyszenie Instytut Audytorów 
Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors - IIA). IIA już za kilka lat 
istnienia poczynił ogromne postępy w rozpowszechnianiu idei audytu 
w przedsiębiorstwach. Działalność IIA obejmowała zorganizowanie 
konferencji naukowych, publikacje licznych raportów z przeprowadzonych 
badań, spotkania z przedstawicielami nauki i biznesu. Doprowadziły one 
do sformułowania pierwszej współczesnej definicji audytu wewnętrznego 
oraz opracowania standardów zawodowych audytu wewnętrznego, 
stanowiących wzorzec dla audytorów wewnętrznych na całym świecie12. 

Druga połowa XX wieku charakteryzuje się nasileniem konkurencji, 
niestabilną polityką władz państwowych, innowacjami technicznymi, 
ogólnoświatowymi trendami internacjonalizacji oraz rozwojem rynków 
kapitałowych. Sytuacja ta wykreowała potrzebę rozwiązania tych 
problemów oraz skutkowała rozwojem nowego obszaru badawczego 
w naukach o zarządzaniu związany z problematyką kontroli. W tym czasie 
swoje prace tworzyli G.E. Terry, Ch. I. Barnard, H. Koontz i C. O’Donnell. 
Powstawały również nowe techniki i formy kontroli.  

Począwszy od tego momentu, i przez następne kilkanaście lat 
definicja, zakres oraz funkcje audytu wewnętrznego stałe ewaluowały, 
a wszelkie nowe zjawiska i procesy zmian w gospodarce wywierały 
znaczący wpływ na te przeobrażenia.  

                                                        
11 M. Lisiński, Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWN, Warszawa 2011, s. 27. 
12 Ibidem, s. 28. 

 

Ewolucja roli audytu wewnętrznego na tle zmian 
w otoczeniu ekonomicznym i społecznym 

 
Za podstawę teoretyczną kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego 
można przyjąć model kontroli wewnętrznej COSO13, który w sektorze 
prywatnym upowszechnił się - po uchwaleniu przez amerykański Kongres 
ustawy Sarbanes- Oxley (SOX).14 Obecnie zasady ramowe kontroli 
wewnętrznej COSO są międzynarodowym standardem tworzenia i oceny 
mechanizmów kontroli wewnętrznej. Opracowanie jednolitego podejścia 
do definiowania i rozumienia mechanizmów kontroli wewnętrznej na tle 
historycznym trwało od końca lat 80. XX wieku i po kilku poprawkach 
ostateczną wersję raportu COSO opublikowano we wrześniu 1992 roku15.   

Po wejściu w życie ustawy SOX w 2004 roku COSO opublikował 
także zasady ramowe zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa określane 
jako COSO ERM (Enterprise Risk Management)16. 

M. Lisiński przedstawia model COSO ERM jako pierwszy kierunek 
rozwoju i udoskonalenia mechanizmów kontroli wewnętrznej na tle zmian 
historycznych. Za drugi kierunek autor uznaje standardy COBIT czy 
standard ITTL, dotyczących nieznanych dotychczas obszarów kontroli. 
Standardy COBIT (Control Objectives for Information and Related 
Technologies) i ITTL (IT Infrastructure Library) są zbiorami dobrych 
praktyk i wytycznych kontroli procesów związanych z technologiami 
informatycznymi. Standardy częściowo są oparte na wytycznych COSO, 
                                                        
13 COSO (ang. Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) – Ko-

misja Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (The Treadway Commission – od 
nazwiska jej przewodniczącego, którym był James C. Treadway, wcześniejszy prezes 
Giełdy Papierów Wartościowych) była znana pod nazwą COSO; jej celem było ujednoli-
cenie pojęć w zakresie kontroli wewnętrznej. W skład komisji wchodziło wiele profesjo-
nalnych organizacji będących sponsorami COSO, jak: Stowarzyszenie Księgowych Ame-
rykańskich (American Accounting Association – uczelnie), AICPA (American Institute of 
Certified Public Accountants – księgowi sektora publicznego), FEI (Financial Executive 
Institute –skarbnicy/dyrektorzy finansowi), IIA (Institute of Internal Auditors – audyto-
rzy wewnętrzni) oraz IMA (Institute of Management Accountants – księgowi firm pry-
watnych). W związku z włączeniem COSO przez AICPA w swoje standardy – większość 
międzynarodowych firm księgowych przyjęło ten model. Również IIA przyczynił się do 
rozszerzenia COSO poza granicami USA.  

14A. Szpor, Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, „Kontrola 
Państwowa: 2011, nr 5, s. 15.  

15 R. Moeller, Nowoczesny audyt Wewnętrzny, Oficyna, Warszawa 2015, s. 58.  
16 M. Lisiński, Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWN, Warszawa 2011, s. 48. 
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a odnoszą się nie tylko do kontroli, lecz także do zasad zarządzania 
organizacją. Standard COBIT dostarcza managerom, audytorom 
i użytkownikom IT zestaw ogólnie uznanych miar, wskaźników, procesów 
i metod w celu maksymalizacji zysków wynikających z stosowania IT oraz 
umożliwiający odpowiednią kontrolę nad IT.  

Trzeci kierunek rozwoju według Lisińskiego jest związany 
z pojawieniem się nowego sposobu podejścia do kontroli wewnętrznej. 
Jego istota sprowadza się do działalności instytucji, polegającej na 
monitorowaniu procesów komunikowania się pracowników w zakresie 
obowiązujących w instytucji aktów normatywnych i norm oraz 
zapewnieniu zgodności ich działania z obowiązującym kodeksem 
postępowania (ang. code of conduct)17. Podstawowym zadaniem tej nowej 
funkcji działalności instytucji jest budowanie świadomości i tworzenie 
kultury compliance18 wśród wszystkich pracowników przez kreowanie 
wartości sprowadzających się do respektowania bezwzględnie 
obowiązujących przepisów, a także wymogów płynących z zasad dobrych 
praktyk i norm etycznych (np. unikanie konfliktu interesów, 
przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, w tym prania brudnych 
pieniędzy czy upowszechniania danych osobowych). Z tej funkcji będą 
wynikać inne, wtórne w stosunku do niej funkcje, takie jak: prowadzenie 
doradztwa dla kierownictwa instytucji, identyfikowanie, pomiar i ocena 
ryzyka oraz monitorowanie i raportowanie w zakresie prowadzonych 
przedsięwzięć19. 

Proces ewolucji funkcji kontroli wewnętrznej przedstawiono 
w tabeli 1.  

 
 
 
 
 
 

                                                        
17 Ibidem, s. 31. 
18 Tłumaczenie na język polski nie zostało ustalone, przyjmując jedną z kilku definicji, jego 
istota polega na monitorowaniu procesów komunikowania się pracowników w zakresie 
obowiązujących norm 
19 L.B. Sawayer, M.A. Dittenhofer, J.H. Scheiner, Sawyer’s Internal Auditing. The Practice of 
Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors , Atlamonte Spring, Florida 
2003, s. 1331. 

 

Tabela 1. – Kierunki udoskonalenia mechanizmów kontroli 
Kierunek 

mechanizmu 
kontroli 

Instrument 
kontroli 

wewnętrznej 
Funkcja 

Kierunek 
I 

Model COSO 
ERM 

System zarządzania ryzykiem 

Kierunek 
II 

COBIT, ITTL System zarządzania procesami 
IT 

Kierunek 
III 

Compliance 
(zgodność) 

Monitorowanie procesów 
komunikowania się 
pracowników w zakresie 
obowiązujących norm  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lisiński M., Audyt wewnętrzny w doskonaleniu 
instytucji, PWN, Warszawa 2011, ss. 16-17. 

 
 
Bardzo szerokie podejście do audytu demonstruje książka Sawyera 

Sawyer’s Internal Auditing, gdzie określone są cechy audytu i jego zakres 
przedmiotowy. Zwraca też uwagę na osiąganie celów strategicznych20. 

Saunders E.J. traktuje audyt wewnętrzny jako profesjonalną 
działalność oceniającą efektywność systemu kontroli wewnętrznej 
i zarządzania ryzykiem oraz działalność doradczą.21 Zadaniami audytu 
wewnętrznego według Saundersa E.J. są:22 

1. Czuwanie nad ochroną interesów i dobrym imieniem 
przedsiębiorstwa oraz nad bezpieczeństwem i prawidłowością 
operacji przedsiębiorstwa przez:  

 ocenę systemu kontroli wewnętrznej, struktur organizacyjnych 
i administracyjnych przedsiębiorstwa, procesów zarządzania 
ryzykiem oraz stopnia ich dostosowania do aktualnych warunków,  

 ocenę efektywności istniejących podziałów kompetencji wewnątrz 
instytucji oraz ich ścisłe przestrzeganie przez jednostki 
organizacyjne i osoby działające w imieniu przedsiębiorstwa,  

                                                        
20 B. Lawrence, J.D. Sawyer, CIA, PA Mortimer A. Dittenhofer, Ph.D., CIA James H. Scheiner, 
Ph.D. with contributions from Anne Graham, Ph.D.and Paul Makosz, CA Sawyer’s Internal 
Auditing. 5th edition, The Institute of Internal Auditors, 2003. 
21 E.J. Saunders, Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, PIKW SA, Częstochowa 
1985, s.35. 
22 Ibidem, s. 84. 
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 ocenę efektywności oraz prawidłowości wykonania wewnętrznie 
ustalonej strategii i polityki przedsiębiorstwa, wyrażonej formalnie 
wydanymi zarządzeniami i instrukcjami przez zarząd oraz systemu 
ich rozpowszechniania i w miarę możliwości zapewnienie, że są one 
ściśle przestrzegane przez wszystkie osoby i jednostki 
przedsiębiorstwa,  

 czuwanie nad prawidłowością ujęcia w księgach wszystkich 
operacji przedsiębiorstwa zgodnie z prawem, przepisami organów 
nadzorczych przedsiębiorstw, statutem oraz ustalonymi 
wewnętrznie procedurami i zarządzeniami przedsiębiorstwa, 

 zapewnienie poprawnego charakteru wszelkiej sprawozdawczości. 
2. Wypełnianie swoich zadań przez pro aktywną współpracę nad 

formułowaniem strategii i polityki przedsiębiorstwa, propozycjami 
zmian administracyjnych i organizacyjnych, inicjowanie 
przygotowania nowych zarządzeń i procedur wewnętrznych oraz 
implementacją nowych systemów komputerowych, 
telekomunikacyjnych. Zadania te realizowane są przez:  

 badanie działalności przedsiębiorstwa oraz sporządzenie raportów 
pokontrolnych,  

 przedstawienie odpowiednich poleceń pokontrolnych w celu 
usunięcia ujawnionych słabości, ograniczania przewidywanych 
strat, udoskonalenia jakości pracy oraz zmniejszenia kosztów,  

 wydawanie opinii i formułowanie uwag, których celem jest przede 
wszystkim uwzględnienie czynników kontroli wewnętrznych i ich 
efektywności kosztowej.  

3. Współpraca z organami zewnętrznymi, audytorami zewnętrznymi 
oraz innymi instytucjami. 
Przegląd amerykańskiej literatury przedmiotu również pokazuje 

proces ewaluacji roli audytu wewnętrznego w odpowiedzi na zmiany 
w systemie gospodarki światowej. Wyniki wspólnych badań trzech 
amerykańskich badaczy nauk o zarządzaniu i rachunkowości Susan Hass, 
Mohammad J. Abdolmohammadi i Priscilla Burnaby udowodniły fakt, że 
zmiany, które kształtują zakres audytu wewnętrznego mają wpływ na 
wymagania i umiejętności audytorów wewnętrznych23.   

                                                        
23 S. H. Simmons, M. J. Abdolmohammadi, P. Burnaby, The Americas literature review on 
internal auditing, Managerial Auditing Journal Vol. 21 No. 8, 2006, ss. 835-84. 

 

Robert Moeller w swoim przewodniku po procesach i założeniach 
audytu wewnętrznego pokazuje, w jaki sposób audyt wewnętrzny może 
lepiej służyć komitetowi audytu przy zarządzie. Jego twierdzenie o klu-
czowej roli audytu wewnętrznego w tworzeniu wartości dodanej środowi-
ska ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa znajduje swój dalszy rozwój 
w naukach o zarządzaniu.24  

Zmianę roli audytu wewnętrznego przedstawiono na rysunku 1. 
 
 

 
Rysunek 1. Ewolucja roli audytu wewnętrznego.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu. 
 
 

Autor licznych artykułów na temat kontroli wewnętrznej i ładu kor-
poracyjnego James Roth w swoich badaniach opisuje proces zmiany roli 
audytora wewnętrznego na przestrzeni lat z kontrolera analizującego wy-
darzenia post factum na kontrolera reagującego na zgłaszane nieprawi-
dłowości, a następnie na doradcę w procesie zarządzania ryzykiem25. 

                                                        
24 R. Moeller, Nowoczesny Audyt Wewnętrzny, Oficyna, Warszawa 2015, s. 32. 
25 J. Roth, Adding Value: Seven Roads to Success, The Institute of Internal Auditors Research 
Foundation, Altamonte Springs, FL.2002. 
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 Audytorzy wewnętrzni początkowo odpowiedzialni byli za po-
prawność danych finansowych organizacji. Nowoczesny audyt natomiast 
poszerzył swój zakres o ocenę efektywności systemu kontroli wewnętrznej 
i wydajności działalności operacyjnej. Zasadniczą jest zmiana orientacji 
audytu wewnętrznego z funkcji rachunkowo-księgowej (Financial Risk 
Management) )na funkcję biznesowo-zarządczą (Enterprise Risk Manage-
ment). Twierdzenia te znajdują swoje potwierdzenie w pracach Chapmana 
i Andersona, którzy podkreślają istotę funkcji zapewniającej i doradczej 
audytu wewnętrznego26. 

Nowoczesny audyt wewnętrzny to działalność zorientowana na ry-
zyka towarzyszące działalności organizacji27. Rola audytu zaczęła przej-
mować rozwój strategiczny organizacji – funkcja audytu wewnętrznego, 
która wspiera strategiczne cele organizacji. 

Ewolucję roli audytu wewnętrznego można również zauważyć na tlę 
zmian jego zakresu pojęciowego. Wszystkie zmiany znajdują 
odzwierciedlenie w treści sformułowanych definicji audytu wewnętrznego. 
Analizując literaturę przedmiotu, stwierdzono, że w ciągu kilkudziesięciu 
ostatnich lat podjęto wiele prób znalezienia definicji audytu 
wewnętrznego.  

Początkowo w definicji autorstwa IIA był eksponowany aspekt 
finansowy i księgowy, następne zmiany dotyczyły rozszerzenia zadań 
w zakresie oceny i przeglądu zarządzania. Kolejne zmiany definicji 
eksponowały funkcje kontrolną i oceniającą, dotyczące funkcjonowania 
i rozwoju organizacji. W 2001 roku IIA przyjął ostateczną wersję definicji 
audytu wewnętrznego: „Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną 
i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie 
działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej 
i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania 
ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich 
działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia 
o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo”28. 

                                                        
26 C. Chapman, U. Anderson, Implementing the Professional Practices Framework, The Insti-
tute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL 2002. 
27 J. Roth, Adding Value: Seven Roads to Success, The Institute of Internal Auditors Research 
Foundation, Altamonte Springs, FL 2002. 
28 Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, THE INSTITU-
TE OF INTERNAL AUDITORS, Florida, USA, tłumaczenie na język polski - Stowarzyszenie 
Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, 2012 r., s. 18. 

 

Niezależność to brak okoliczności, które zagrażają bezstronnemu 
wykonywaniu obowiązków przez audyt wewnętrzny. W celu osiągnięcia 
poziomu niezależności niezbędnego do skutecznego wykonywania 
obowiązków audytu wewnętrznego, zarządzający audytem wewnętrznym 
ma bezpośredni i nieograniczony dostęp do kierownictwa wyższego 
szczebla i rady. Można to osiągnąć przez system podwójnego 
raportowania. Problemy dotyczące niezależności muszą być rozpatrywane 
i rozwiązywane na szczeblu audytora, zadania, działalności audytu 
wewnętrznego i jego pozycji w strukturze organizacji.  

Obiektywizm to bezstronna postawa intelektualna, pozwalająca 
audytorom wewnętrznym na przeprowadzanie zadań z wiarą w efekty ich 
pracy oraz unikaniem jakichkolwiek ustępstw co do jakości. Obiektywizm 
wymaga, by audytorzy wewnętrzni nie podporządkowywali swoich 
osądów w sprawach audytu opiniom innych osób. Problemy dotyczące 
obiektywizmu muszą być rozpatrywane i rozwiązywane na szczeblu 
audytora, zadania, działalności audytu wewnętrznego i jego pozycji 
w strukturze organizacji.29   

Analizując rozwój definicji audytu wewnętrznego w jego 
podstawowym nurcie, wyznaczonym przedsięwzięciami podejmowanymi 
przez The Institute of Internal Auditors, można zauważyć, że przyczyną 
zmian był rozwój otoczenia, w którym przyszło funkcjonować 
przedsiębiorstwom. To on wymuszał zmiany w treści audytu 
wewnętrznego oraz korygował poglądy na możliwości jego wykorzystania.  

Zasadnicza zmiana podejścia do roli audytu wewnętrznego 
w organizacji jest związana ze światowymi aferami WorldCom i Enron, 
które manipulowały danymi w księgach, głównie po to aby finansowy wi-
zerunek organizacji odpowiadał oczekiwaniom inwestorów na Wall Street. 

Po wielkich aferach finansowych podstawowym zadaniem audytora 
wewnętrznego było przywrócenie zaufania i niezależności, zapewnienie 
inwestorów i akcjonariuszy w przejrzystości danych finansowych oraz 
kompatybilności stosowanych mechanizmów kontrolnych z rozwojem 
strategicznym organizacji.  

Podstawowym czynnikiem, który spowodował zmianę pozycji audy-
torów wewnętrznych najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później na ca-
łym świecie było uchwalenie ustawy Sarbanesa - Oxleya przez Kongres 

                                                        
29 Ibidem, s 40. 
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Stanów Zjednoczonych w 2002 roku.30 Ustawa ta wprowadziła wymóg do-
datkowych ujawnień dokonywanych przez zarząd, dotyczących efektywno-
ści systemu kontroli wewnętrznej. Nałożyła także obowiązek kontroli jako-
ści usług audytorskich, dodatkowe sankcje (finansowe i karne) dla władz 
spółek w przypadku wykrycia błędów w sprawozdaniach finansowych 
oraz wprowadziła bezwzględny wymóg niezależności audytora31. 

Audyt wewnętrzny rozszerza obecnie zakres swoich czynności na 
wszystkie obszary działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i staje się 
cenionym elementem zarządzania32. 

Potrzeby rynkowe i dynamiczne otoczenie gospodarcze generują 
nowe doskonalone praktyki audytu wewnętrznego. Zadaniem audytora 
jest zrozumienie obecnych potrzeb organizacji, stosując dobre rozwiązania 
w procesie zarządzania. Istotnego znaczenia nabiera kreatywne myślenie 
i umiejętność komunikowania się.  
 
 
Podsumowanie 
 
Dynamiczne zmiany w gospodarce światowej, złożoność regulacji praw-
nych, postęp technologiczny w ostatnich latach wyznaczyły nowe narzę-
dzia i kierunki rozwoju audytu wewnętrznego, wspomagające zarządzanie 
i kreujące wartość dodaną organizacji.  Możliwości te zaowocowały rów-
nież nowym wizerunkiem audytora wewnętrznego z rozszerzonym, dosto-
sowanym do wymagań otoczenia zestawem umiejętności i dobrych prak-
tyk. 

Audyt wewnętrzny XXI wieku powinien odpowiadać na pojawiające 
się problemy w gospodarce i nowe zagrożenia działalności, odwołując się 
do dorobku nauk ekonomicznych i społecznych, wykorzystując najnowsze 
osiągnięcia w zakresie teorii i metodologii zarządzania przy konstruowa-
niu audytu wewnętrznego jako nowego instrumentu zarządzania. 

Zmiana filozofii  w podejściu do audytu wewnętrznego polega na 
odejściu od formalno-prawnych instrumentów mających za zadanie prze-
                                                        
30 U. Anderson, M. Christ, K. Johnstone, and L. A. Rittenberg, “A Post-SOX Examination of 
Factors Associated with ARTICLES: the Size of Internal Audit Functions,” Accounting Hori-
zons, Vol. 26, No. 2 (June) 2012, ss. 167–191.  
31 S. H. Simmons, M. J. Abdolmohammadi and P. Burnaby, The Americas literature review on 
internal auditing, Managerial Auditing Journal Vol. 21 No. 8, 2006. 
32 R. Moeller, Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna, Warszawa 2015, s.31. 

 

ciwdziałać zjawiskom patologicznym na rzecz budowania systemu warto-
ści i skupiania wokół niego wszystkich organów i jednostek organizacyj-
nych instytucji oraz poszczególnych pracowników, którym zależy na zmia-
nie funkcjonowania instytucji. 

Ponadto, w  związku ze skandalami korupcyjnymi, oszustwami fi-
nansowymi oraz kryzysem gospodarczym, oczekiwania wobec audytu cią-
gle wzrastają. Przedstawiona w rozdziale analiza ewolucji audytu we-
wnętrznego stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych badań w zakresie 
nowych kierunków rozwoju audytu wewnętrznego jako nowoczesnego 
elementu zarządzania przedsiębiorstwem. 

 
 

Literatura  
 

Anderson U., Christ M., Johnstone K., Rittenberg A.L. , „A Post-SOX Examina-
tion of Factors Associated, [in:] „The Size of Internal Audit Functions,” 
Accounting Horizons, Vol. 26, No. 2 (June) 2012. 

Babuśka E., Audyt wewnętrzny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w]: 
K. Winiarska (red.), Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.  

Chapman C., Anderson U., Implementing the Professional Practices Frame-
work, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 
Altamonte Springs, FL 2002. 

Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny. Rachunkowość budżetowa, Wiedza 
i praktyka, Warszawa 2005. 

Drucker F.P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999. 
Drucker F.P., Maciariello A.J., The Daily Drucker. 366 Days of Insight and 

Motivation for Getting the Right Things Done, Explanator. 
Emerson H., The twelve principles off efficiency, Third printing, New York, 

The engineering magazine, 1913. 
Lawrence B., Sawyer D.J., Sawyer’s Internal Auditing. 5th edition, The 

Institute of Internal Auditors, 2003. 
Lenz R.,  Sarens G., Reflections on the internal auditing profession: what 

might have gone wrong?, Managerial Auditing Journal, Vol:27, 2012. 
Lisiński M., Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWN, Warszawa 

2011. 



164 165

 

Lublińska T.,  Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność (New 
public management-efficiency and effectiveness), Difin, Warszawa 
2009. 

Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, 
THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, Florida, USA, 
tłumaczenie na język polski - Stowarzyszenie Audytorów 
Wewnętrznych IIA Polska, 2012 r. 

Miller C.T., Ramsay J.R., Do auditors assess inherent risk as if there are no 
controls?, Managerial Auditing Journal, Vol:27, 2012. 

Moeller R., Nowoczesny Audyt Wewnętrzny, Oficyna, Warszawa 215. 
Roth J., Adding Value: Seven Roads to Success, The Institute of Internal 

Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.2002. 
Saunders J.E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, PIKW SA, 

Częstochowa 1985. 
Sawayer B.L., Dittenhofer A.M., Scheiner H.J., Sawyer’s Internal Auditing. The 

Practice of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal 
Auditors, Atlamonte Spring, Florida 2003. 

Simmons H.S., Abdolmohammadi J.M. Burnaby P., The Americas literature 
review on internal auditing, Managerial Auditing Journal Vol. 21 No. 
8, 2006. 

Szpor A., Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, 
„Kontrola Państwowa" Nr 5/2011”.  

 Winiarska K., Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa 2008. 
 
 

 
 

  

 

FRANCHISING JAKO WSPÓŁCZESNY SYSTEM 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
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Wprowadzenie 
 
Na całym świecie rynek franczyzowy jest jednym z najefektywniej się roz-
wijających. Przedsiębiorcy chętnie z niego korzystają, stawiając na znane 
i zaufane przez klientów marki z myślą o gwarantowanym sukcesie ich 
działalności gospodarczej. W Polsce, franchising zyskał popularność, 
w stosunku do innych państw zachodnich dość późno. Wynikało to przede 
wszystkim z aspektów historycznych oraz politycznych. Rozwój nastąpił 
dopiero po 1990 roku. Pionierami na rynku franchisingowym w Polsce sta-
ły się początkowo zagraniczne przedsiębiorstwa takie jak: Mc Donalds”, 
„Adidas”, „Kodak”, czy „Yves Rocher”. Forma ta zyskała na znaczeniu na 
tyle, iż podmioty krajowe zaczęły tworzyć przedsiębiorstwa oparte na isto-
cie franczyzy. W ten sposób powstały: „ABlike” oraz „Pożegnanie z Afry-
ką”1.  

Późniejsze lata to okres dogłębnego tworzenia się rynku franczyzo-
wego w Polsce, dostosowywania się przedsiębiorców do warunków 
a zwłaszcza szybkości zmian, jakie na nim zachodziły. A także poznawania 
aspektów jego funkcjonowania, czy formułowania właściwych zasad- jed-
nymi słowy  dokładnemu kształtowania się idei franchisingu na rynku pol-
skim. 

 
 

Pojęcie franchisingu 
 
Franchising przedstawiany jest w literaturze na wiele sposobów. Wynika 
to z faktu, iż całokształt elementów wchodzących w istotę franchisingu, 
wyodrębnienie rodzajowe uniemożliwia dokładne jego przedstawienie 
                                                        
1 A. Antonowicz, Franchising jako strategia współdziałania przedsiębiorstw, [w:] J. Bieliń-
ski, M. Czerwińska (red.), Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej 
gospodarce, ODDK, Gdańsk 2007,s.271. 
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w postaci jednej definicji. Autorzy systematyzując koncentrują się wobec 
tego na różnych ujęciach. Dodatkowym utrudnieniem jest istnienie krajo-
wych oraz światowych związków i stowarzyszeń franchisingowych. Na 
potrzeby pracy wybrano systematykę Europejskiego Kodeksu Etycznego 
Franczyzy, ze względu na nadrzędną funkcję. I tak Franchising określa się 
jako:  „system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty 
na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi 
i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indywidualnymi 
franczyzobiorcami. Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca 
nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na 
nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ra-
mach i na okres sporządzonej na piśmie umowy franczyzowej oraz w za-
mian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe uprawnienie 
to upoważnia indywidualnego franczyzobiorcę do (1) korzystania z nazwy 
handlowej franczyzodawcy, (2) jego znaku towarowego lub usługowego, 
(3) know-how, (4) metod prowadzenia działalności gospodarczej, (5) wie-
dzy technicznej, (6) systemu postępowania i (7) innych praw własności 
intelektualnej lub przemysłowej, a także do (8) korzystania ze stałej pomo-
cy handlowej i technicznej franczyzodawcy”2.  

Jednak, aby zrozumieć istotę franchisingu, należy przede wszystkim 
rozróżnić podmioty zawierające umowę, oraz podstawowe pojęcia, wcho-
dzące w jej zakres. Najczęściej wymieniane w literaturze terminy, związane 
z franczyzą3: 

 Franczyzodawca bądź franczyzer, to osoba fizyczna lub prawna, 
która dysponuje określonymi prawami wynikającymi z systemu 
franczyzowego. Własnością jego jest przede wszystkim: stworzony 
znak towarowy oraz marka handlowa. Franczyzodawca posiada za-
równo wiedzę, jak i doświadczenie o prowadzeniu i zarządzaniu 
stworzonym przez siebie przedsiębiorstwem.  

  Franczyzobiorca bądź fraczyzant to osoba fizyczna lub prawna, 
która chce korzystać/ lub prowadzi przedsiębiorstwo na zasadach 
systemu franczyzowego ponosząc całkowite ryzyko działalności. 
Franczyzobiorca zobowiązany jest do płacenia opłat franczyzowych. 

 Umowa franczyzowa to umowa zawarta między dwoma podmio-
tami, z których jeden jest dawcą, a drugi biorcą. Podmiot nadrzędny 

                                                        
2 www.franchising.pl, (online: 18.01.2016). 
3 M. Stawicka „Franczyza-droga do sukcesu”, Helion, Gliwice 2009 s. 59. 

 

(dawca) użycza przysługujące mu prawa do biorcy, który w ten spo-
sób staje się podmiotem zobligowanym do spełnienia określonych 
warunków wynikających z umowy.  

 Pakiet franczyzowy bądź licencja franczyzowa. Pakiet franczy-
zowy to zbiór elementów, do których zalicza się4: 

 Znak towarowy lub marka handlowa, 
 Know-how jako wiedza, którą przekazuje franczyzodawca franczy-

zobiorcy, 
 Podręcznik operacyjny to dokument, którego wielkość jest uzależ-

niona od rodzaju i charakteru udostępnienia know-how. W pod-
ręczniku zapisane są istotne wytyczne związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa franczyzowego zgodnie ze standardami dawcy 

 Usługi świadczone dla franczyzanta przez franczyzera, 
 Opłaty franczyzowe, czyli płatności franczyzobiorcy na rzecz fran-

czyzodawcy5. 
 System franczyzowy to system mający stworzyć minimum dwa 

niezależne podmioty (franczyzodawcę oraz franczyzobiorcę).  Sys-
tem franczyzowy obejmuje szereg elementów. Na każdy z nich skła-
dać się może wiele placówek franchisingowych, które są własnością 
tego, kto jest właścicielem koncepcji prowadzenia biznesu (udo-
stępniającego know-how). (Rysunek 1) 

                                                        
4 M. Wiśniewiski, Pakiet Franczyzowy,  http://www.franchising.pl, (online: 18.01.2016). 
5 Ibidem. 
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 Placówka franczyzowa posiada węższy zakres niż system franchi-
singowy, na który składa się ich dowolna liczba. 
 
 

 

Rysunek 1. Przykładowy schemat funkcjonowania systemów franchi-
singowych 
Źródło: opracowanie własne. 
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W przypadku tego instrumentu finansowania mamy do czynienia, 
z trzema podstawowymi rodzajami opłat, jakie ponosi franczyzobiorca6: 

 Opłata wstępna – opłata pobierana przez franczyzodawcę już 
w momencie podpisania umowy. Poprzez uiszczenie opłaty otrzy-
mujemy tzw. pakiet franczyzowy zawierający licencję franchisingu 
stanowiącą istotę całego systemu na którym się opiera. Dzięki niej 
możemy poznać koncepcję działania działalności franczyzowej. 
Na świecie opłata ta średnio wynosi od 10 do 30 tysięcy USD, w za-
leżności jakiej firmy umowa dotyczy. Zdarzają się również wyjątki 
gdzie opłata wstępna sięga aż 100 tysięcy USD. W Polsce kwoty te 
wahają się w granicach od 10 do 50 tysięcy PLN. 

 Opłaty bieżące – jest to comiesięczna opłata w formie stałej kwoty 
lub procentu od sprzedaży. Wysokość tych opłat uzależniona jest od 
ogólnego obrotu przedsiębiorstwa i wynosi około 2-5% uzyskanych 
obrotów netto przedsiębiorstwa. 

 Opłata marketingowa – środku wpłacane dla franczyzodawcy 
przeznaczane na cele reklamowe. W zależności od dawcy mogą być 
to stałe kwoty wpłacane co miesiąc i wynosi od 1 do 3% wartości 
sprzedaży. 
 
 

Aspekty prawne franchisingu  
 

W Polsce, w przeciwieństwie do innych państw, jak Francja, czy 
Niemcy nie istnieje prawne uregulowanie franchisingu. Prawo, nie uściśla 
stron, rodzaju, czasu zawarcia, czy też przedmiotu zawarcia tej umowy. 
Aktami prawnymi, które systematyzują powstający w Polsce stosunek 
franczyzowy są7: 

 Kodeks Cywilny, 
 Ustawa Prawo własności przemysłowej oraz wydane rozporządze-

nia dotyczące ochrony znaku towarowego i korzystania z niego, 
 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, 

                                                        
6 http://archiwum.nf.pl/11096-rozwoj-firmy-przez-franczyze-podstawowe-informacje/, 
(online: 18.01.2016). 
7 K. Korczyńska, „Akty prawne regulujące umowę franczyzową”,w:  www.franchising.pl,  
stan na dzień 18.01.2016 r.  
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 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
 oraz niektóre Rozporządzenia Rady Ministrów, wyłączające pewne 

rodzaje umów z zakazów dotyczących ograniczania konkurencji. 
 
 

Rodzaje franczyzy 
 

Wyróżnia się bardzo wiele rodzajów franchisingu, które zależą od 
wielu perspektyw. z punktu jakich możemy je klasyfikować. Podział zapre-
zentowano na rysunku 1. 
 
 

 
Rysunek 1. Wybrane rodzaje franchisingu 
 Źródło:  A. Antonowicz, Franchising - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Novares, s. 24. 
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Pozytywne i negatywne strony korzystania z franchisingu 
 
Korzyści i koszty tej formy inwestowania możemy analizować w dwojaki 
sposób – z punktu widzenia franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy. Tabele 
1 i 2 przedstawiają pozytywne i negatywne aspekty korzystania z instru-
mentu jakim jest franchising z punktu prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz z punktu udostępniania systemu franczyzowego. 
 
 
Tabela 1. Wady i zalety franchisingu z perspektywy franczyzodawcy 

WADY ZALETY 
Wymaga bardzo dobrego poro-
zumienia i zaufania wobec obu 
partnerów 
Ryzyko niewłaściwego wyko-
rzystania wizerunku, np. gorsza 
jakość, zła obsługa klientów 
Groźba wyhodowania przy-
szłego konkurenta, po zakoń-
czeniu umowy 
Konieczność motywowania 
zamiast wydawania poleceń 
Ryzyko wykorzystania know-
how przez niewłaściwe osoby 
Nie można kontrolować biorcy 
Konieczność dokowania cią-
głych ulepszeń, modernizacji 
systemu franczyzowego 
Ryzyko niedotrzymania umowy 

Możliwość ekspansji przedsiębiorstwa na no-
we rynki zbytu. 
Możliwość rozbudowania kanałów dystrybucji 
Opłaty franczyzowe — stały dochód dla daw-
cy, (opłatę wstępna, co miesięczne opłaty od 
wartości sprzedaży  oraz opłaty na cele mar-
ketingowe) 
Brak konieczności angażowania własnego ka-
pitału - większość kosztów związanych z za-
kładaniem nowych placówek ponosi biorca.� 
Obniżenie bieżących kosztów marketingo-
wych – znane marki 
Dawca zachowuje kontrolę nad polityką  
i warunkami sprzedaży, decyduje nawet o 
tym, jak wygląda punkt sprzedaży. 
Dawca pozostaje właścicielem marki, znaku 
towarowego, patentu, licencji czy know-how 
Biorca bierze na siebie całe ryzyko związane z 
prowadzeniem własnej działalności. 
Centrum reprezentujące jednostki współdzia-
łające pod jednym szyldem 
Motywacja – duże zaangażowanie biorców 

Źródło: opracowanie własne na  podstawie M. Stawicka, Franczyza-droga do sukcesu, He-
lion, Gliwice 2009 s. 66-67. 
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Tabela 2.  Wady i zalety franchisingu z perspektywy franczyzobiorcy 
WADY ZALETY 

Opłaty franczyzowe – stałe koszty, czę-
sto niezależne od zysków ze sprzedaży 
Przeszacowanie zalet/jakości wizerunku 
dawcy 
Ograniczenie indywidualnych inicjatyw i 
konieczność uzyskiwania zgody na 
zmiany 
Ryzyko niewznowienia umowy przez 
dawcę 
Bardzo duże zaufanie do Dawcy 
Możliwość wystąpienia konfliktów 
Przejęcie całego ryzyka związanego z 
prowadzeniem działalności 
Możliwe nadużycia ze strony dawcy do-
tyczące np. zwiększania opłat 

Specjalistyczne szkolenia zmniejszają 
trudności okresu początkowego  
Korzystanie z wizerunku dawcy - ko-
rzyści marketingowe 
Korzystanie z wiedzy dawcy, gotowy 
sposób na biznes 
Przewidywalność zysków, pewna in-
westycja 
Możliwość skorzystania z pomocy fi-
nansowej dla franczyzobiorców 
Większa wiarygodność np. dla ban-
ków 
Brak konieczności posiadania specja-
listycznej wiedzy lub wykształcenia 
Dostęp do informacji rynkowych 
Możliwość korzystania ze sprawdzo-
nych strategii promocyjnych 

Źródło: opracowanie własne na  podstawie M. Stawicka, Franczyza-droga do sukcesu, He-
lion, Gliwice 2009 s. 66-67. 
 
 
Rozwój rynku franczyzowego w Polsce w latach 2005-2015 
 
Franczyza jest instrumentem pozwalającym na szybki rozwój. Umożliwia 
zdobycie bezpieczeństwa przedsiębiorcy w obliczu ciągle zmieniającej się 
sytuacji na rynku, zwłaszcza w stosunku do możliwej konkurencji, która 
często prowadzi do zaniechania ich działalności. Forma ta nie tylko jest 
wygodnym rozwiązaniem dla stron umowy ale także dla konsumentów, 
który zakupując odpowiedni produkt lub usługę pod znanym logo mu od-
czuwa większą satysfakcję i pewną jakość8. 
 Polscy przedsiębiorcy coraz częściej wykazują się chęcią wykorzy-
stania franczyzy. Skutkuje to rozwojem rynku. W ciągu kilkunastu lat ro-
snącej tendencji wzrostu, rynek ten przeobraził się (rysunek 2 i 3).  
 

                                                        
8 Według raportu www.ProfitSystem.pl i portalu www.franchising.pl, stan na dzień 
18.01.2016r. 

 

 
Rysunek 2. Liczba placówek franczyzowych w Polsce w latach 2005-
2015 (rok 2015 uwzględniony jako wartość prognozowana przez ekspertów przepro-
wadzających badanie) 
Źródło: opracowanie własne na  postawie raportu o franczyzie M. Kaleta, Raport o rynku 
franczyzy 2015, http://franchising.pl/artykul/9165/raport-o-rynku-franczyzy-2015/, (onli-
ne: 18.01.2016).  
 
 

Wynikało to zwłaszcza z działań franczyzodawców, którzy musieli 
nieustannie adaptować się do zmieniających się warunków na rynkach, ale 
przede wszystkim, do ciągłego wyprzedzania swoich konkurentów. Efek-
tem stało się eliminowanie przedsiębiorstw, które nie radziły sobie z wa-
runkami narzucanymi przez franczyzę. Spowodowało to, iż współcześnie 
funkcjonują te marki, które wykazują się dużym doświadczeniem w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 Według raportu www.ProfitSystem.pl i portalu www.franchising.pl, stan na dzień 
18.01.2016r. 
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Rysunek 3. Liczba systemów franczyzowych w Polsce w latach 
2005-2015(rok 2015 uwzględniony jako wartość prognozowana przez ekspertów 
przeprowadzających badanie) 
Źródło: opracowanie własne na  postawie raportu o franczyzie M. Kaleta, Raport o rynku 
franczyzy 2015, http://franchising.pl/artykul/9165/raport-o-rynku-franczyzy-2015/, (onli-
ne: 18.01.2016).  
 
 

Rysunki 2 i 3 wskazują, że liczba placówek od roku 2005 do 2014 
roku znacznie wzrosła, wzrost ten wynosi ponad 231,57%. Podobnie 
kształtuje się struktura systemów franczyzowych ta wartościowo od roku 
2005 do 2014 o prawie 1013,68% (tabela 3).   
 
 
Tabela 3. Przyrost wartościowy i procentowy placówek 
franczyzowych oraz systemów franczyzowych w Polsce w latach 
2005-2014 

Rodzaj 
Liczebność  

w roku 
2005 
(Vo) 

Liczebność  
w roku 
2014 
(V1) 

Przyrost  
absolutny 

(Pw) 

Przyrost 
względny pro-
centowy (Pp) 

Placówka  
franczyzowa 19111 63367 44256 231,57% 
System  
franczyzowy 95 1058 963 1013,68% 

Źródło: Opracowanie własne na  postawie raportu o franczyzie M. Kaleta, Raport o rynku 
franczyzy 2015., http://franchising.pl/artykul/9165/raport-o-rynku-franczyzy-2015/, 
(online: 18.01.2016). 
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  Wyniki tego badania wyraźnie podkreślają trend franchisingu 
w Polsce. Obserwuje się bardzo szybki rozwój instrumentu finansowego 
jakim jest franczyza. Do przyczyn zaliczyć można przede wszystkim przed-
siębiorców, którzy kierują się już sprawdzoną i znaną marką, zarówno 
o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym. Wpływa to na zagwa-
rantowanie określonej wielkości zysków i pewnego rodzaju bezpieczeń-
stwo, które odczuwa franczyzobiorca, franczyzodawca a zwłaszcza konsu-
ment. Sytuacja ta oczywiście posiada ujemne i dodatnie aspekty, jak każdy 
model biznesowy, jednak zwracając uwagę na wyniki, które ukazują wy-
kresy możemy jednogłośnie stwierdzić, iż franczyza posiada znaczenie 
więcej pozytywnych aspektów10.  

 
Case study I: Yves Rocher 
 
Przedsiębiorstwo Yves Rocher to przykład franczyzy globalnej, działające 
obecnie w 54 krajach rozmieszczonych na róznych kontynentach, posiada 
aż 1500 sklepów i zatrudnia ponad 15 tysięcy osób. Jest jedną z najwięk-
szych sieci franczyzowych na świecie i pierwszą, która weszła na rynek 
polski11. 

Yves Rocher jest francuską firmą kosmetyczną istniejącą od ponad 
50 lat. Przedsiębiorstwo powstało na podstawie założonego w 1959 roku 
przez Yves Rochera przedsiębiorstwa produkującego kosmetyki na bazie 
roślin, nietestowane na zwierzętach i przede wszystkim dostępne cenowo 
produkty dla każdego. W trosce o jakość produktów Yves Rocher wybrało 
pełną niezależność, w ich sklepach sprzedawane są wyłącznie produkty 
owej marki. W przeciwieństwie do zasad ówczesnego rynku,  przedsiębior-
stwo postawiło sobie za główny cel całkowitą kontrolę nad produkcją linii 
kosmetyków, począwszy od stosowanych rośliny oraz zaopatrywania się 
w surowce naturalne, plan produktu, aż do produkcji, dystrybucji. 

Działalność przedsiębiorstwa Yves Rocher opiera się na czterech klu-
czowych założeniach: 

 podkreśleniu indywidualizmu każdej kobiety, 
 innowacyjności pod każdym względem, 

                                                        
10 M. Kaleta, Raport o rynku franczyzy 2015, w: http://franchising.pl/artykul/9165/raport-
o-rynku-franczyzy-2015/, (online: 18.01.2016). 
11 http://www.yves-rocher.pl/wszystko_o_marce_yves_rocher, (online: 18.01.2016). 
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 łączeniu urody z ekologią oraz redukowaniu kosztów na opakowa-
nie i reklamę, 

 odpowiadaniu na potrzeby kobiet dotyczące piękna12. 
Yves Rocher Polska oferuje pomoc w zakresie przygotowania sklepu 

do otwarcia, dostarcza materiały promocyjne i umożliwia bezpłatne szko-
lenia personelu. Założenia systemu i zasady działania w Polsce tej branży 
kosmetycznej przedstawia tabela 3.  
 
 
Tabela 3. Cechy franchisingu na przykładzie IVES ROCHES 

Czas trwania 
umowy 

Pozafinansowe wy-
magania 

franczyzodawy w 
stosunku 

do franczyzobiory 

Zobowiązania 
franczyzodawcy Opłaty 

3 lata 
z możliwo-
ścią 
przedłużenia 

− lokalizacja w gale-
riach 
handlowych lub cen-
trach 
miast powyżej 100 
tys. 
mieszkańców 
− minimalna po-
wierzchnia 
30m2 + 10 m2 zaple-
cza 
− podporządkowanie 
się 
standardom obsługi 
klienta i zasadom 
marketingowym sys-
temu 
− osobiste zaangażo-
wanie 
w prowadzenie pla-
cówki 

− pomoc w przygo-
towaniu 
sklepu do otwarcia, 
− materiały rekla-
mowe 
i promocyjne 
− sieciowy program 
lojalnościowy 
− szkolenia perso-
nelu 
w zakresie 
sprzedaży 
asystowanej 

− wstępna: brak 
danych 
− bieżąca:  zawarta 
w cenie 
towaru 
Przewidywana kwo-
ta 
inwestycji: 110 tys. 
PLN 

Źródło: A. Jamróz-Ligęza, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez franczyzę na przy-
kładzie Yves Rocher, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, 2014, nr 1,  s. 9. 
 
 
                                                        
12 A. Jamróz-Ligęza Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez franczyzę na przykładzie 
Yves Rocher, s. 7. 

 

W Polsce koncern Yves Rocher posiada łącznie 41 sklepów wła-
snych (m.in.: Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Szcze-
cin, Radom, Zabrze, Bielsko-Biała, Mikołów, Katowice) oraz sklepy prywat-
ne (czyli biorcy licencji, inaczej franczyzobiorcy). Oprócz kosztów związa-
nych z przystosowaniem lokalu do prowadzenia działalności, wkład kapita-
łowy biorcy określa się na około 110 tysięcy złotych netto (obejmuje to 
głównie koszty mebli oraz pierwsze zatowarowanie sklepu produktami 
marki)13.  
 
 
Case study II: Piotr i Paweł  
 
Sieć supermarketów „Piotr i Paweł” istnieje już od ponad 25 lat, bo od roku 
1990. Wraz z ubiegającymi latami działalności rosły również kolejne suk-
cesy i coraz większy rozmach działań – pierwszy supermarket w 1991 roku 
oraz pierwszy supermarket działający całą dobę w 1995 roku. Pierwsze 
umowy franczyzowe w naszym kraju powstawały już w 2000 roku14. 
 Ponad sto sklepów działających pod szyldem „Piotr i Paweł” jest 
obecna w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. Średnia powierzchnia 
sprzedażowa wynosi 1100 m2, a asortyment sięga aż 15 000 pozycji i doty-
czy różnych dziedzin życia codziennego. Klienci wybierają supermarkety 
owej marki ponieważ są to sklepy, w których to oni - klienci czują się naj-
ważniejsi. Tutaj mogą być pewni szerokiego wyboru wysokiej jakości pro-
duktów i wyjątkowo przyjaznej atmosfery podczas każdych zakupów15. 
Oferta franczyzowa sieci „Piotr i Paweł” obejmuje16: 

 przez pierwszy rok współpracy sklep prowadzony jest przez fran-
czyzodawcę, a biorca jest jego głównym kierownikiem, 

 dopiero po pierwszym roku franczyzobiorca staje się pełnopraw-
nych właścicielem, jeśli sklep wykazuje zyski oraz rentowność, 

 obniżone ryzyko, podzielone zarówno na biorcę jak i na dawcę zwią-
zane z uruchomieniem działalności gospodarczej, 

 wiarygodność w rozmowach biznesowych i negocjacjach z kontra-
hentami jest znacznie większa, 

                                                        
13 http://www.yves-rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem, (online: 18.01.2016). 
14 M. Stawicka Franczyza-droga do sukcesu, Helion, Gliwice 2009 s. 194. 
15 http://www.piotripawel.pl/a/27/firma stan na dzień 29.11.2015r. 
16 http://mojafirma.infor.pl/zakladam-firme/franczyzodawcy/232739,Piotr-i-Pawel.html 
stan na dzień 29.11.2015r.  
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 doświadczenie zbierane od ponad 25 lat, tworząc 52 sklepy własne 
i 16 na zasadach franchisingowych. Sieć kieruje pracą ok. 4 000 pra-
cowników, 

 wyróżniającą się na rynku markę – klienci wybierają markę "Piotr 
i Paweł" ze względu na dużą ofertę asortymentową, przyjazny klimat 
podczas robienia zakupów, wyróżniający się wygląd sklepów, profe-
sjonalizm oraz serdeczność personelu, 

 szkolenia i dostęp do wiedzy dla franczyzobiorców. Nie trzeba być 
doświadczonym handlowcem, żeby rozpocząć współpracę, to sieć 
„Piotr i Paweł” dzieli się wiedzą, doświadczeniem, znajomością ryn-
ku i dokładnych potrzeb swoich klientów, 

 pewność powodzenia inwestycji. 
Wymagania które należy spełnić, aby zostać franczyzobiorcą17: 

 kapitał minimalny 500 tysięcy złotych; 
 brak opłaty wstępnej; 
 opłaty bieżące: procent od obrotu określony indywidualnie w umo-

wie franczyzowej; 
 dobra lokalizacja lokalu i zdolność samodzielnego sfinansowania 

przedsiębiorstwa; 
 gotowość podjęcia szkolenia w formie zatrudnienia na umowę 

o pracę; 
 osobiste zaangażowanie w prowadzeniu sklepu; 
 powierzchnia sprzedaży nie mniejsza niż 1000 m2. 

Wykorzystanie franchisingu jako modelu prowadzenia biznesu jest 
uzależnione od wielu czynników. Jak zostało przedstawione w przykładach 
– Iver Roches oraz Piotr i Paweł- działalność oparta na franczyzie nie jest 
dla wszystkich podmiotów jednolita. Sposób prowadzenia systemu fran-
czyzowego, zakres udzielania know-how, okres obowiązywania licencji 
różni się w zależności od działalności, a przede wszystkim od wyobrażenia 
franczyzodawcy, który posiadając sprawdzony pomysł jest podmiotem 
dominującym, narzucającym swoje warunki. 
 
 
 

                                                        
17 http://mojafirma.infor.pl/zakladam-firme/franczyzodawcy/232739,Piotr-i-Pawel.html 
stan na dzień 29.11.2015r. 

 

Podsumowanie 
 
Franczyza jako współczesny system prowadzenia działalności gospodar-
czej- jak wskazano w opracowaniu jest niezwykle złożonym instrumentem 
finansowym, którego poprawne funkcjonowanie zależy od szeregu czynni-
ków, które jeżeli zaistnieją wspólnie to gwarantują wówczas sukces oraz 
dalsze rozwijanie przedsiębiorstwa. Powodzenie koncepcji to nie tylko 
nowatorski pomysł, czy oryginalne know-how, które posiada franczyzo-
dawca. Niezbędne jest również doświadczenie, które podmiot udostępnia-
jący często nabywa przez lata a także osoby, będące zainteresowane sko-
rzystaniem z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Działanie 
franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy posiada pozytywne i negatywne 
aspekty. Jednak zwracając uwagę na dynamiczny wzrost franchisingu jest 
on bez wątpienia jedną z najlepszych a zarazem najbardziej współczesnych 
form prowadzenia przedsiębiorstwa. Konsumenci często w swoich wybo-
rach kierują się znajomością danych marek oraz przyzwyczajeniami, co 
razem ze zdobywanym przez lata doświadczeniem czy nawet przyjaznym 
personelem daje pewność powodzenia działalności. 
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Potrzeby ludzkie jako kluczowy cel działalności gospodar-
czej 
 
Życie człowieka odbywa się w trzech wymiarach: fizycznym, psychicznym  
i społecznym. Każdy z nich powoduje powstawanie określonych potrzeb. 
Ich źródłem są fizyczne i psychiczne wymagania organizmu człowieka, 
a także uwarunkowanie społeczne związane z funkcjonowaniem w społe-
czeństwie1. Społeczny charakter ekonomii jako nauki wynika głównie 
z tego, iż wszelkie badania, którymi się zajmuje, wywodzą się z dążenia do 
zaspokojenia potrzeb ludzkich.  

Z psychologicznego punktu wwiedzenia potrzeba to subiektywne od-
czucie braku czegoś, wprowadzające człowieka w niepożądany stan i mo-
tywujące go do działań mających na celu likwidację tego stanu.  

Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia potrzeba to poczucie 
braku, które można wyeliminować poprzez konsumpcję dóbr i usług2. 
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele sposobów podziału potrzeb. 
Tabela 1 przedstawia rodzaje potrzeb, ich cechy charakterystyczne oraz 
przykłady według wybranych kryteriów tegoż podziału, do których zali-
czamy: 

 rola, jaką odgrywają w życiu człowieka, 
 znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, 
 czas zaspokojenia. 

 
 

                                                        
1 J. Mierzejewska – Majcherek, Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003, 
s. 12 -15. 
2 M. Żelichowska, op. cit., s. 8. 
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Tabela 1. Klasyfikacja i charakterystyka potrzeb 
Kryterium podzia-

łu 
Rodzaje po-

trzeb 
Cechy charaktery-

styczne Przykłady 
 
Rola w życiu czło-

wieka 
biologiczne 

warunkują egzysten-
cję, posiada je każdy 
człowiek; 

potrzeba jedzenia, 
picia, snu, ubierania 
się, rozmnażania; 

psychologiczne 
są zróżnicowane  
w zależności od oso-
bowości człowieka; 

potrzeba rozrywki, 
rekreacji, własnego 
rozwoju, aktywno-
ści, estetyki 

społeczne 
wynikają z życia czło-
wieka w określonej 
zbiorowości; 

potrzeba przynależ-
ności, dostosowania, 
łączności; 

Znaczenie dla pra-
widłowego funk-
cjonowania orga-
nizmu człowieka 

podstawowe 
są niezbędne do pra-
widłowego funkcjo-
nowania otoczenia; 

potrzeby biologicz-
ne; 

związane  
z otoczeniem 

ich niezaspokojenie 
nie ma większego 
wpływu na funkcjo-
nowanie organizmu 
człowieka; 

potrzeba spożywa-
nia wybranych po-
traw, ubierania się  
w szczególny spo-
sób; 

pozorne 

wpływają negatywnie 
na organizm i najczę-
ściej są zbędne; 

potrzeba jedzenia  
w nadmiernych ilo-
ściach, potrzeba 
nadużywania uży-
wek; 

 
Czas ich zaspaka-

jania 
przeszłe 

zaliczane do przeszło-
ści; 

dla dorosłych: po-
trzeba czytania ba-
jek na dobranoc 

bieżące 
wynikają z codzienne-
go życia; 

potrzeba pracy, stu-
diowania, udziału  
w spotkaniach  
i imprezach; 

przyszłych 
okresów 

ich zaspokojenie moż-
liwe będzie dopiero w 
przyszłości; 

potrzeba zdobycia 
ciekawej pracy, po-
siadania dyplomu; 
ukończenia studiów,  
wyjazdu na wyciecz-
kę; 

Źródło: Z. Sepkowska, Podstawy Mikro- i Makroekonomia, Difin, Warszawa 2013. s. 19.  

 

Chęć zaspokojenia potrzeb ludzkich wzbudza w ludziach aktywność. 
W miarę nasycenia potrzeb powstają nowe, dotychczas nieznane lub poja-
wiają się czynniki zewnętrzne, które te nieznane potrzeby wywołują3. 
Cechami charakterystycznymi potrzeb współczesnego człowieka są: 

 zmienność – związana z czasem ich występowania: zależą od wieku 
człowieka, warunków jego życia, poziomu kultury, itp., 

 rozwojowości – będąca wynikiem postępu cywilizacyjnego: im 
wyższy jest poziom cywilizacyjny danego społeczeństwa, tym za-
kres jego potrzeb jest większy, 

 nieograniczoność – np. potrzeba ciągłego poszerzania wiedzy 
i umiejętności. 

 

 
Rysunek 1. Cykl zaspokojenia potrzeb 
Źródło: J. Mierzejewska-Majcherek, Podstawy ekonomii. Mikroekonomia. Część 1, Difin, 
Warszawa 2010. s. 16. 
 
 

Tak jak nieograniczony jest zakres i charakter potrzeb, tak ich za-
spokojenie nie wywołuje trwałej satysfakcji a wzbudza nowe potrzeby, 
marzenia, pragnienia. Potrzeby stają się w pewnym sensie odzwierciedle-
niem upływu czasu, zmian zachodzących w życiu człowieka i w społeczeń-
stwie. Ich dynamika i zmienność w czasie sprawiają, iż przyjmują wymiar 
nieograniczoności, a ich zakres jest tym szerszy, im większy jest zasięg oto-
czenia człowieka, jego wiedzy, zainteresowań i kontaktów międzyludzkich.  
Do bezpośrednich środków służących zaspakajaniu potrzeb ludzkich nale-
żą dobra i usługi.  Do wytwarzania dóbr ekonomicznych i usług podmioty 
gospodarcze wykorzystują określone zasoby ekonomiczne, do których zali-
                                                        
3 J. Mierzejewska-Majcherek, op. cit., s. 16. 
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czamy przede wszystkim: zasoby naturalne, zasoby ludzkie, zasoby kapita-
łowe i inne.  
 

 
Rysunek 2. Rodzaje zasobów ekonomicznych niezbędnych do wytwa-
rzania dóbr 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Sepkowska, Podstawy Mikro- i Makroekonomia, 
Difin, Warszawa 2013, s. 21. 
 
 

Wytworzenie dóbr i usług ściśle związane jest z określonym proce-
sem gospodarczym. Gospodarowanie to działalność gospodarcza ludzi, 
którzy oddziaływają na zasoby gospodarcze. Jest to działalność ciągła ze 
względu na odnawialność i rozwój potrzeb ludzkich. Między poszczegól-
nymi sferami procesów gospodarowania istnieją różnorodne powiązania. 
Tak np. forma uczestnictwa ludzi w podziale rezultatów produkcji zależy 
od tego, czy są oni właścicielami przedsiębiorstw produkcyjnych, czy też 
zatrudnionymi w nich pracownikach najemnymi. Do właścicieli należą wy-
tworzone produkty i dochody z tytułu sprzedaży, zaś do pracowników na-
jemnych – płace, czyli wynagrodzenia za pracę. Istnieje zasadnicze wza-
jemne powiązanie pomiędzy sferą produkcyjną a konsumpcją. Z jednej 

 

strony produkcja wyznacza konsumpcję, gdyż konsumować można to, co 
zostało wyprodukowane.  Z drugiej strony, konsumpcja określa produkcję, 
gdyż zapotrzebowanie zgłaszane przez odbiorców decyduje o tym, czy ja-
kieś dobra będą wytwarzane czy też nie. Tak też bez masowej produkcji 
pewnych dóbr nie jest możliwa ich masowa konsumpcja, a bez masowej 
konsumpcji ponowna ich masowa produkcja4. Proces gospodarowania to 
całokształt działań w układzie zbiorowym jak i indywidualnym, który pro-
wadzi do zaspokojenia określonych potrzeb. Zdefiniowany jest także, jako 
ustalony zbiór „wszystkich działań mających na celu zaspokojenie potrzeb 
określonej grupy klientów oraz zwiększenie produktywności samego pro-
cesu”5. Proces gospodarczy składa się z określonych elementów, tj.; pro-
dukcji, podziału, wymiany i konsumpcji. 
 
 

 
 

Rysunek 3. Elementy procesu gospodarczego 
Źródło: Z. Sepkowska, Podstawy Mikro- i Makroekonomia, Difin, Warszawa 2013, s. 36.  
 
 

Podstawową sferą procesu gospodarczego jest produkcja, to wszelka 
działalność ludzka mająca na celu wytwarzanie dóbr ekonomicznych, 
przynoszących zyski producentowi oraz zaspakajanie potrzeb społecznych. 
Warunkiem prowadzenia produkcji jest połączenie w jednym miejscu 
i czasie trzech tradycyjnych czynników produkcji, do których zalicza się: 
pracę ludzką,  przedmioty pracy, środki pracy.  

Podział, jako element procesu gospodarczego określa udział różnych 
grup społecznych w wytwarzaniu dóbr i usług. Organizuje procesy wytwa-

                                                        
4 R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2013. s. 7.  
5 J. Marciniak, Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Wydawnicza, Kra-
ków 2006. s. 22. 
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rzania dóbr i usług niezbędnych do zaspakajania potrzeb, to znaczy, że lu-
dzie oraz podmioty nawiązują różnorodne modele współpracy. 

Wymiana jako składowa cyklu gospodarczego stanowi całokształt 
transakcji kupna i sprzedaży. Wymiana w procesie gospodarowania cha-
rakteryzuje się tym, że przyjmuje charakter powszechny, a środki pienięż-
ne stają się pośrednikiem w dokonywaniu różnorodnych transakcji.  

Konsumpcja to czynnik sprawczy różnych procesów gospodarczych. 
Zamyka cykl gospodarczy i oznacza proces zaspakajania potrzeby poprzez 
bezpośrednie zużycie dobra bądź usługi6. 
 
 

 
Rysunek 4. Procesowe ujęcie cyklu gospodarczego 
Źródło: S. Chudy, F. Kabat, M. Pietraszewski, Ekonomika przedsiębiorstw – część 1, Wydaw-
nictwo eMPi2, Poznań 2001. s. 12. 
 
 

Fundamentalne procesy produkcji i wymiany, które są elementami 
procesu gospodarczego mają swoje miejsce w działalności przedsiębiorstw 
prowadzących określoną działalność gospodarczą, która służy wytwarza-
niu produktów bądź ich zakupu oraz sprzedaży. Zasoby czynników wy-
twórczych wykorzystywanych w procesach wytwarzania i świadczenia 
usług jest zawsze mniej niż wynosi zapotrzebowanie. Potrzeby każdego 
społeczeństwa, podmiotu bądź jednostki są nieograniczone i zmienne, na-
tomiast zasoby są rzadkie. W związku z powyższym każdy podmiot, bez 
względu na sposób gospodarowania i osiągnięty poziom rozwoju, ma do 
czynienia z problemem rzadkości. Rzadkość w ekonomii oznacza to, że wy-
                                                        
6  Z. Sepkowska, op. cit., s.37. 

 

produkowana ilość dóbr i usług jest zbyt mała aby zaspokoić potrzeby 
określonych podmiotów. Ograniczoność zasobów wynika przede wszyst-
kim z następujących przyczyn: 

 zdolności wytwórczych systemów, 
 wyczerpywania zasobów przyrody i nadmiernego nasycania śro-

dowiska naturalnego rzeczami tworzonymi przez system ekono-
miczny, w tym odpadami, 

 rozkładu sił ekonomicznych różnicujących modele konsumpcji 
w systemach; 

 proporcji udziału określonych grup, warstw i klas społeczeństwa 
w poszczególnych modelach konsumpcji7. 

Zatem zasadniczy fakt ekonomiczny tzn.: ograniczone ilości nakładów 
(czynników wytwórczych), które mogą posłużyć do wyprodukowania róż-
norodnych dóbr ekonomicznych i usług, zmuszają podmioty do rozwiąza-
nia wzajemnie powiązanych ze sobą problemów ekonomicznych, tj.: 

1. Jakie dobra i usługi produkować i w jakich ilościach? 
2. Jak powinno się produkować dobra? 
3. Dla kogo mają być wytwarzane dobra? 

Gospodarowanie jest zatem sztuką dokonywania wyborów w produkcji 
i konsumpcji dóbr i usług w sytuacji ograniczoności zasobów8. W związku 
z powyższym podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny kie-
rować się racjonalnością, tzn. osiągać zamierzone cele w sposób najbar-
dziej efektywny, ponieważ potrzeby ludzkie są nieograniczone, a zasoby 
ekonomiczne niezbędne do ich wytworzenia są ograniczone. Racjonalne 
gospodarowanie przyczynia się do zaspokojenia większej liczby potrzeb, 
a ponadto korzystnie wpływa na opłacalność, rentowność i zyskowność 
działań oraz pozwala przedsiębiorcy maksymalizować zyski. Podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą odgrywają istotną rolę 
na rynku dóbr i usług, ponieważ są elementarnymi podmiotami, które za-
spakajają potrzeby ludzkie9. Z powyższej analizy potrzeb oraz sposobów 
ich zaspakajania można wywnioskować, że zaspokojenie potrzeb ludzkich 
odbywa się za pośrednictwem różnorodnych procesów gospodarowania 
w warunkach nieograniczoności potrzeb ludzkich i ograniczoności czynni-
ków produkcji. 
                                                        
7 G. Wolska (red.), Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2014. s. 37.  
8  J. Mierzejewska-Majcherek, op. cit., s. 24. 
9 M. Żelichowska, op. cit., s. 17.  
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Uwarunkowania wpływające na efektywność i racjonalność 
procesu gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie 
 
Konieczność podejmowania trudnych decyzji dotyczy zarówno pojedyn-
czych osób, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, jak też całej gospo-
darki narodowej. Każda jednostka, organizacja musi podejmować decyzje 
w jaki sposób wykorzystać posiadane zasoby, czy to finansowe czy rzeczo-
we to znaczy, że musi dokonać racjonalnie i efektywnie alokacji środków. 

W swojej działalności organizacja powinna się kierować określonymi 
zasadami:  

1. Zasada gospodarności; (zasada racjonalnego postępowania) definio-
wania jest, jako zasada największej wydajności oraz jako zasada osz-
czędności środków. 

 Zasada największej wydajności – artykułuje o tym, że maksymalny 
stopień realizacji celu przedsiębiorstwo może osiągnąć, postępując 
według zasady efektywnego wykorzystania zasobów. Zgodnie z tą 
zasadą, dany podmiot jako sytuację wyjściową przyjmuje nakład 
wszystkich posiadanych zasobów. Następnie decydenci, na podsta-
wie swojej subiektywnej wiedzy i logicznego wnioskowania podej-
mują takie decyzji ekonomiczne, które – w ich przekonaniu – po-
zwolą przy danej ilości środków, osiągnąć możliwie największy sto-
pień realizacji celu.  

 Zasada oszczędności środków mówi o tym, że maksymalny stopień 
realizacji celu przedsiębiorstwo może osiągnąć, postępując tak, aby 
przy minimalnym nakładzie środków uzyskać oczekiwany efekt. 
Oznacza to, że dany podmiot ma sprecyzowany cel i dąży do jego re-
alizacji za pomocą najmniejszej, niezbędnej ilości środków.  

2. Zasada przedsiębiorczości to gotowość i zdolność do podejmowania 
określonych celów, wyzwań i twórczego rozwiązywania problemów. 
To umiejętność wykorzystywania pojawiających się możliwości oraz 
elastycznego reagowania na zmieniające się warunki.  

3. Zasada rentowności odnosi się do osiągania przez podmiot zysku ze 
sprzedaży dóbr  i usług w danym horyzoncie czasowym. Zasada ren-
towności umożliwia przedsiębiorstwu pokrywanie z nadwyżką kosz-
tów poniesionych na produkcję dóbr i usług przychodami z ich 
sprzedaży.  

 

4. Zasada rachunku ekonomicznego to sposób mierzenia nakładów 
i efektów działalności gospodarczej. Dobór odpowiednich narzędzi 
i metod sprzyja podejmowaniu optymalnych decyzji gospodarczych10.  
Realizowanie wyżej opisanych zasad przez organizacje i różnorodne 

podmioty daje możliwości podejmowania odpowiednich decyzji ekono-
micznych. Spośród różnych wariantów decyzji gospodarczych najbardziej 
efektywny ekonomicznie jest oczywiście ten, w którym stosunek efektów 
do nakładów jest najwyższy lub relacja nakładów do efektów jest najniż-
sza. Analiza oraz porównywanie uzyskanych z danej działalności gospo-
darczej efektów (np. dochodów, zysków) z ponoszonymi nakładami 
(np. wydatkami) w celu dokonania wyboru możliwie najlepszej, czyli naje-
fektywniejszej ekonomicznie, wariantów decyzji nazywamy rachunkiem 
ekonomicznym. Wszelkie decyzje inwestycyjne, wprowadzenie na rynek 
nowych produktów, uruchomienia nowej działalności, dokonania większe-
go zakupu czy zaplanowanie przedsięwzięć w biznesplanie, powinny być 
poprzedzone rachunkiem ekonomicznym. Rachunek ekonomiczny to ze-
spół zasad i metod obliczeniowych, których zadaniem jest porównanie na-
kładów do efektów danego przedsięwzięcia w różnych wariantach oraz 
wybór wariantu najkorzystniejszego według przyjętego kryterium.  

Istotną rolę w rachunku ekonomicznym spełniają kryteria, które 
pomagają dokonać wyboru celowego. Takimi kryteriami mogą być:  

 Maksymalizacja zysku (lub: przychodu, dochodu, marży, produkcji 
ilościowej); 

 Minimalizacja nakładów (kosztów) albo optymalizacja nakładów 
i  efektów w danych warunkach.  
Rachunek ekonomiczny to również określona procedura, na którą 

składają się następujące elementy: sformułowanie problemu decyzyjnego; 
zbadanie warunków realizacji; określenie realnych środków działania; ze-
stawienie nakładów do efektów; ustalenie kryterium wyboru celowego; 
dobór metody obliczeniowej; wykonanie obliczeń rachunkowych; dokona-
nie wyboru wariantu najkorzystniejszego11. 

                                                        
10 D. Mikulska, Racjonalność działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w ujęciu Oskara 
Langego – dzisiejsze spojrzenie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 
Ekonomia 2009, nr 1,  s. 18-19. 
11 S.W.Z. Żaro, Jak założyć i prowadzić własną firmę. Nowe zasady rejestracji firm. Poradnik 
dla przedsiębiorców rozpoczynających, kontynuujących lub zawieszających działalność go-
spodarczą według nowych przepisów prawnych, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice 2014. 
s. 148-149. 
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Rysunek 5. Składowe rachunku ekonomicznego 
Źródło: S.W.Z. Żaro, Jak założyć i prowadzić własną firmę. Nowe zasady rejestracji firm. 
Poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających, kontynuujących lub zawieszających dzia-
łalność gospodarczą według nowych przepisów prawnych, Wydawnictwo Sigma, Skierniewi-
ce 2014. s. 149. 
 
 

Posługiwanie się rachunkiem ekonomicznym uzależnione jest od 
spełnienia trzech warunków, tzn.: 

1. efekty działalności gospodarczej i ponoszone w związku z nią na-
kłady muszą być mierzalne (wymierne), tzn. dające się wyrazić 
w określonych jednostkach miary. 

2. efekty i nakłady określonej działalności gospodarczej muszą być 
wyrażone w takich samych jednostkach miary.  

3. dysponowanie możliwie jednoznacznym kryterium wyboru12.  
Wykorzystanie rachunku ekonomicznego i postępowanie zgodnie 

z zasadą racjonalnego gospodarowania przy podejmowaniu działań zwią-
zanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest postępowanie opty-
malnym. Takie działanie polega na wyborze najlepszych wariantów decy-
zyjnych maksymalizujących efekty z posiadanych zasobów bądź minimali-
zację nakładów dla osiągnięcia założonego celu.  Ekonomiczne aspekty za-
rządzania daną organizacją wymagają rozpatrzenia korzyści i kosztów al-
ternatywnych wyborów, zanim podmiot podejmie ostateczną decyzję. Wy-
znaczone cele można osiągnąć efektywnie, kierując się zasadą racjonalnego 

                                                        
12 R. Milewski, E. Kwiatkowski, op. cit., s. 17-18.  
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gospodarowania.13 Zasoby występują w ograniczonych ilościach i nie wy-
starczają do wytworzenia wszystkich dóbr, na które istnieje społeczne za-
potrzebowanie. Zasobami trzeba więc racjonalnie gospodarować, tzn. do-
konywać najbardziej korzystnych (optymalnych) wyborów, dotyczących 
celów oraz metod (sposobów) i środków realizacji tych celów. Dokonanie 
wyboru jest możliwe wtedy, gdy istnieją różne, konkurencyjne wobec sie-
bie (alternatywne) rozwiązania jakiegoś problemu. To znaczy, że można 
wtedy uwzględnić wiele wariantów  i wybrać najkorzystniejszy z nich. Jed-
ną z elementarnych zasad nauki prakseologii14 jest dokonywanie wyboru 
najbardziej korzystnych (optymalnych) rozwiązań w procesie gospodaro-
wania. Zasada racjonalnego gospodarowania jest wyrażona w dwóch wa-
riantach (w każdym z obu wariantów jeden element jest dany (stały), 
a drugi zmienny):  

1. Należy dokonać takiego wyboru, aby przy danym nakładzie środ-
ków osiągnąć największy efekt, (minimalizacja nakładów, przy za-
łożonym poziomie efektów); 

2. Należy dokonać takiego wyboru, aby dany efekt osiągnąć przy uży-
ciu najmniejszego nakładu środków (maksymalizacja efektów, 
przy założonym poziomie nakładów).  

Istotnym warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmien-
nym otoczeniu jest: efektywność, skuteczność, elastyczność i podatność na 
zmiany.15 Efektywność to odniesienie relacji efektu do nakładu do określo-
nego kryterium. Kryteria takie artykułują podstawowe założenia, tj.: mak-
symalizację wartości przedsiębiorstwa czy maksymalizację stopy zysku. 
Dla oceny efektywności poszczególnych przedsiębiorstw, jednostek pro-
dukcyjnych i usługowych właściwa jest:16 

 we wzroście gospodarczym i procesie globalizacji – efektywność 
ekonomiczna, której zapewnieniu służy stosowanie rachunku eko-
nomicznego; 

                                                        
13 Z. Sepkowska, op. cit., s. 38. 
14 Prakseologia – nauka, która zajmuje się problemami racjonalnego działania.  
15 E. Skrzypek, Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania na efektywność gospodarowa-
nia [w:] E. Skrzypek (red.), Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębior-
stwem, UMCS, Lublin 2001. s. 9. 
16 F. Piontek, B. Piontek, Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, WSEiA w Bytomiu, 
Bytom 2003. s. 44. 
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 w rozwoju zrównoważonym i trwałym – zintegrowana efektywność, 
dla zapewnienia której powinien być stosowany rachunek sozoeko-
nomiczny (odmiana rachunku ekonomicznego).  
W podejmowaniu decyzji o jak najlepszym wykorzystaniu zasobów 

decydenci powinni przestrzegać zasady racjonalnego gospodarowania. 
Postępowanie zgodnie z tą zasadą wymaga, aby dana organizacja, podmiot 
zbierał i analizował wszystkie informacje niezbędne do podjęcia właściwej 
decyzji o alokacji zasobów. Odnosi się to także do tego, że decydent organi-
zacji powinien znać wszystkie informacje oraz zdolności do ich właściwego 
przetworzenia. Odnosząc uzyskane z działalności gospodarczej efekty do 
ponoszonych na nią nakładów, określamy ekonomiczną efektywnością go-
spodarowania17. 
 
 
Istota procesów zachodzących we współczesnych organiza-
cjach 
 
Wysoka dynamika ciągłych przemian, jakim ulega współczesne przedsię-
biorstwo i jego otoczenie, niesie ze sobą wyzwania w zakresie zmian 
w sposobach zarządzania nimi. Organizacje zmuszone są do poszukiwania 
i wdrażania lepszych, bardziej adekwatnych do obecnych warunków funk-
cjonowania koncepcji zarządzania. Większość dotychczasowych struktur 
organizacyjnych opiera się na założeniach A. Smitha dotyczącej podziału 
pracy na najprostsze zadania podstawowe. Z koncepcji tej wyrosła specja-
lizacja stanowisk pracy, mająca odzwierciedlenie w funkcjonalnym rozgra-
niczeniu obszarów działania. W ramach poszczególnych kierunków i nur-
tów zarządzania zawsze były aktualne zagadnienia związane z projekto-
waniem i usprawnianiem procesów organizacyjnych18.  

Rozwój nowoczesnych, zautomatyzowanych i skomputeryzowanych 
technologii w działalności gospodarczej oraz w sferze produkcji spowodo-
wał, że organizacja systemów wytwarzania jest konfigurowana w sposób, 
który odzwierciedla kolejność operacji technologicznych19. Procesy reali-
                                                        
17 S. Tkaczyk, E. Kowalska – Napora, Strategia zarządzania jakością, Difin. Warszawa 2012,  
s. 22.  
18 J. Czekaj (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009. s. 18.  
19 P. Grajewski, Organizacja Procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2007. s. 54. 

 

zowane są w każdej organizacji, pomiędzy komórkami oraz wydziałami 
organizacji. W procesach przetwarzane są określone zasoby rzeczowe, 
ludzkie, finansowe, informacyjne, materialne oraz niematerialne, które 
ulegają przetworzeniu i są przekazywane do następnych procesów, bądź 
do ostatecznego finalnego odbiorcy.20 Istotę pojęcia procesu gospodarcze-
go można opisać następująco21: 

1. Proces jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformu-
ją mierzalne wejścia (materiały, informacja, ludzie, urządzenia, me-
tody) w mierzalne wyjścia (produkty, usługi, informacje).  

2. Proces ma mierzalny cel – jest nim tworzenie wartości uznanej 
i zweryfikowanej przez odbiorcę, zawartej e produkcie, usłudze, in-
formacji lub innym możliwym do zdefiniowania efekcie końcowym. 

3. Proces ma dostawcę i odbiorcę (klient), a zatem jego granice są wy-
znaczona przez zdefiniowany rodzaj transakcji zakupu i sprzedaży 
wytworu.  

4. Proces może być powtarzany, co oznacza, że możliwe jest jego zapi-
sanie w formie umożliwiającej odczytanie jego przebiegu przez rea-
lizatorów. 

 Proces jest zatem zbiorem sekwencyjnych czynności, powiązanych 
zależnościami przyczynowo-skutkowymi w tym sensie, że rezultaty działań 
poprzedzających są wejściami działań następujących po nich. Każda czyn-
ność lub zbiór można przedstawić jaki proces, w wyniku którego z pewnej 
wartości początkowej, czyli nakładu, otrzymujemy rezultat, a więc nakład 
przekształcony i wzbogacony o wartość dodaną, stanowiącą wynik proce-
su. Procesy tworzą dynamiczny obraz działania całej organizacji i dzięki 
temu umożliwiają w największym stopniu szybkie zmiany dostosowawcze 
systemu22. Rozważając różnorodne stanowiska do zarządzania organiza-
cjami, można odnieść się do wymiaru statycznego i wymiaru dynamiczne-
go. Aspekt statyczny wskazuje na niezmienność w czasie jakiejś cechy bądź 
parametru. Wymiar statyczny odpowiada strukturze organizacyjnej, a jego 
wyrazem jest określone uporządkowanie funkcjonalne i hierarchiczne sys-
temu23. Natomiast wymiar dynamiczny organizacji nazywany jest podej-

                                                        
20 A. Bitkowska, Zarządzanie procesowe w współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 
2013. s. 29-31.  
21 P. Grajewski, Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń 2003, s. 104.  
22 P. Grajewski, op. cit., s. 55. 
23 E. Weiss, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście 
procesowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011. s. 35. 
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ściem dynamicznym lub procesowym. Harmonizacja współdziałania 
uczestników organizacji dokonywana jest poprzez związki przyczynowo-
skutkowe określone procesami realizowanymi w danym przedsiębior-
stwie. Poniższa tabela prezentuje różne podejścia w zarządzaniu przedsię-
biorstwem.  
 
 
Tabela  2. Aspekt statyczny i dynamiczny w zarządzaniu przedsiębior-
stwem 

Cechy charaktery-
styczne Aspekt statyczny Aspekt dynamiczny 

Określenie Zarządzanie struktu-
ralne 

Zarządzanie proceso-
we 

Elementarne obiek-
ty zarządzania Stanowiska pracy Operacje pracy 

Złożone obiekty 
zarządzania 

Komórki organizacyj-
ne jaki zgrupowanie 
stanowisk: linie, sek-
cje, oddziały, wydzia-

ły, działy, biura, piony, 
departamenty 

Procesy jako zgrupo-
wanie operacji: fazy 
procesów, procesy 

cząstkowe, procesy, 
kompleksy procesów 

Składowe zarzą-
dzania 

Funkcje jako zespoły 
powtarzalnych zadań, 
ludzie jako pracowni-
cy komórek organiza-
cyjnych, zasoby jako 

wyposażenie komórek 
organizacyjnych 

Zadania jako ciągi 
działań, ludzie jako 

uczestnicy procesów, 
zasoby jako środki 
realizacji procesów 

Źródło: M. Romanowska,  M. Trocki (red), Podejście procesowe w zarządzaniu..., op. cit.,  
s. 10-11. 
 
 

W podejściu strukturalnym główny nacisk kładzie się na osiągnięcie 
celów organizacji jako całości, z kolei w podejściu procesowym na zaspo-
kojenie potrzeb klientów24. Podejście procesowe jest obecnie uważane za 
jedną z ważniejszych orientacji w zakresie organizacji i zarządzania współ-
                                                        
24 M. Trocki (red), Nowoczesne zarządzanie projektami, Wydawnictwo PWE, Warszawa 
2012. s. 66. 

 

czesnymi jednostkami organizacyjnymi (różnego rodzaju przedsiębior-
stwami i instytucjami)25.  
 
 

 
Rysunek 6. Zarządzanie procesami jako narzędzie realizacji strategii 
przedsiębiorstwa 
Źródło: S. Nowosielska (red), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008. s. 5. 
 
 

Wprowadzenie ukierunkowania procesowego w organizacji wiąże 
się z wieloma korzyściami, jakie składają się na przebudowę przedsiębior-

                                                        
25 S. Nowosielska (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Wroclaw 2009, s.11.  
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stwa w ujęciu statycznym na przedsiębiorstwo w ujęciu dynamicznym26. 
Następuje wzrost elastyczności i konkurencyjności, a w efekcie poprawa 
komunikacji i skrócenie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Anali-
zując podejście procesowe, należy także zwrócić uwagę na relację między 
strategią danej organizacji a zarządzaniem procesowym. Strategia ogólna 
przedsiębiorstwa określa zarządzanie procesowe w odniesieniu do zarów-
no posiadanych, jak i potrzebnych zasobów procesu, które umożliwiają 
realizację strategii ogólnej. Stąd bazą integrującą systemy zarządzania 
i realizację strategii jest zarządzanie procesowe27.  

Zarządzanie procesami jest działaniem polegającym na optymaliza-
cji struktury elementów organizacji, ze względu na ich wpływ na kreowa-
nie wartości ostatecznego efektu wyodrębnionych procesów. Innymi słowy 
jest to dążenie do maksymalnego udziału w strukturze elementów dodają-
cych wartość i minimalizacji udziału operacji nieefektywnych. W praktyce 
oznacza to oszukiwanie takiej struktury operacji, czyli składników procesu, 
która maksymalnie byłaby ukierunkowana na tworzenie wartości dodanej 
dla całego systemu organizacyjnego, tak jak dla całego systemu i jego po-
szczególnych części. Współczesne organizacje wykorzystują zarządzanie 
procesowe, które można odnieść do poziomu strategicznego (kryteria sku-
teczności organizacyjnej, struktura procesów organizacji), poziomu plano-
wania operacyjnego (cele organizacji, procesów, plany doskonalenia) oraz 
poziomu wykonawczego (zespoły procesowe, centra doskonałości)28. Po-
niższy schemat przedstawia zarządzanie procesami w organizacji.  
 
 
Zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jako znaczący 
element działalności gospodarczej  
 
Jakość towarzyszy człowiekowi od wielu lat. Począwszy od czasów antycz-
nych. Jako początek stosowania pojęcia, przyjmuje się drugi okres filozofii 
starożytnej. W rozważaniach greckiego filozofa – Platona, pojęcie jakość 
                                                        
26 Por. W. Słomski, A. Suchodolska, E. Weiss, I. Voznakowa, Selected issues in organization 
and management of enterprise. Theory and practice. Mobile. Alabama State, USA. York Uni-
versity 2012, s. 9. 
27 A. Bitkowska: op. cit., s. 48. 
28P. Grudowski, Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, [w:] Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w MŚP, 
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007. s. 95.  

 

pojawiło się w postaci wyrazu poiotes. Cyceron, tworząc filozoficzne termi-
ny w łacinie, aby określić greckie poiotes, utworzył słowo qalitas. Przenik-
nęło ono z czasem do niektórych języków romańskich i germańskich, 
w postaci między innymi włoskiego „qualita”, francuskiego „qualite”, an-
gielskiego „quality”, a także niemieckiego „qualitat”. 
 W filozofii jakość jest określana jako właściwość, rodzaj, gatunek, 
wartość danego przedmiotu. W znaczeniu zaś ściślejszym – cechę lub ze-
spół cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na jego strukturę we-
wnętrzną oraz ze względu na jego stosunki, oddziaływanie i związki z oto-
czeniem29. 
 Słownik języka polskiego przedstawia jakość jako: właściwość, ro-
dzaj gatunek, wartość, zespół cech stanowiących o tym, że dany przedmiot 
jest tym przedmiotem, a nie innym30. 
 Współcześnie, jakość odgrywa bardzo ważną rolę w działalności 
konkurencyjnej przedsiębiorstw. Coraz częściej klienci podczas podejmo-
wania decyzji zakupowych, kładą nacisk na jakość oferowanych wyrobów. 
Mniejsze znaczenie zaczynają mieć takie czynniki jak poziom ceny czy też 
łatwość dostępu. Okazuje się, że klient jest w stanie zapłacić więcej i po-
czekać dłużej aby dostać wysokiej jakości towar. 
 Dla przedsiębiorstwa jakość oznacza ciągłą pracę nad produktem, 
ciągłym udoskonalaniem go i wychodzeniem naprzód oczekiwaniom klien-
tów. O jakości danego wyrobu można mówić dopiero wtedy, gdy zostaje 
ona doceniona przez otoczenie przedsiębiorstwa. Wtedy gdy potrzeba 
klienta jest zaspokojona w pełni, a konkurencja zostaje w tyle.  
 Ponieważ wymagania oraz gusta potencjalnych oraz obecnych 
klientów firmy stale ewoluują, wraz z rozwijającymi się możliwościami 
wytwórczymi, organizacje ciągle muszą mieć kontrolę nad produktem, 
zmieniając go a nawet wyprzedzając pewne fakty. Dla przedsiębiorstw 
dbałość o jakość produktów wiąże się z poniesieniem pewnych nakładów 
finansowych związanych z badaniami nad produktem oraz unowocześnia-
niem linii produkcyjnych, technologii jak również serwisem. 

Czynnikami które wpływają na to jak dany produkt jest odbierany 
przez konsumenta są cechy produktu, które zaspokajają jego potrzeby, ce-
chy których wcześniej nie zauważył, ale które stały się dla niego dodatko-

                                                        
29 J. Łańcucki, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akade-
mii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 11. 
30   Słownik języka polskiego, WN PWN. 



198 199

 

wym atutem, stopień niezawodności produktu, możliwości naprawcze, es-
tetyka. 

Definiując jakość dla celów związanych z zarządzaniem należy 
uwzględnić możliwie najszersze spektrum potrzeb klienta i stopień ich 
zaspokojenia. Stąd jakość określana jest jako zespół charakterystyk pro-
duktu, które składają się na zdolność do zaspokojenia ustalonych lub suge-
rowanych potrzeb, a także jako całość cech produkcyjnych, marketingo-
wych, technicznych produktów dzięki którym produkt lub usługa będzie 
zaspokajała oczekiwania klienta31.   

Ważne jest również, aby zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 
angażowało wszystkich jego uczestników, aby dbałość o jakość produktu 
była realizowana na każdym etapie jego powstawania. Wszyscy powinni 
czuć się odpowiedzialni za tworzony produkt. Z punktu widzenia dostaw-
cy, ważne jest aby produkt odpowiadał standardom wymaganym w nor-
mach technicznych oraz innych regulacjach prawnych, określających na 
przykład rozmiary, masę oraz bezpieczeństwo.  
 J.M. Juran w latach 50. XX w. przyczynił się do obalenia przekonania, 
iż jakościowy wyrób to taki, który jest zgodny ze specyfikacją mu przypisa-
ną. Zgodnie z jego przekonaniem specyfikacja jest jedynie jednym z kryte-
riów osiągnięcia jakościowego wyrobu. 

Zatem jakość powinna być rozpatrywana w następujących znacze-
niach lub kontekstach32: 

 Jako stopień, w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby określo-
nego nabywcy (jakość rynkowa), 

 Jako stopień, w jakim klasa wyrobu ma potencjalną zdolność wywo-
łania satysfakcji konsumentów, 

 Jako stopień zgodności z wzorcem lub odpowiednio ujętymi wyma-
ganiami (jakość zgodności), 

 Jako stopień, w jakim określony wyrób, znajduje u konsumenta, 
w wyniku prowadzonych badań porównawczych, pierwszeństwo 
przed innym wyrobem (jakość preferencji), 

 Jako cecha lub zespół cech (istotnych dla danego wyrobu) dających 
się wyodrębnić: sposób wykonania, wygląd, konsystencja, smak, za-
pach (charakterystyka jakościowa). 

                                                        
31 K. Lockyer, A. Muhlemann, J. Oakland, Production and Operations Management, Singa-
pore 1991, s.  77-78 (R. Kraszewski Nowoczesne Koncepcje Zarządzania Jakością” s. 32).  
32 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000, s. 18. 

 

Następna zmiana jaka nastąpiła w podejściu do jakości wyrobu, to 
lata sześćdziesiąte i William Edwards Deming. Zauważył on, że produko-
wanie wyrobów według specyfikacji, przy satysfakcjonująco niskich kosz-
tach wytworzenia oraz przydatnych użytkowo i tak nie zagwarantuje za-
dowolenia klientów. 

Tworzenie jakości powinno odbywać się w oparciu o chęć spełnie-
nia oczekiwań klienta. Ponieważ gusta, pragnienia nabywców ulegają cią-
głym zmianom, praca nad jakością wyrobu musi być stałym elementem 
procesu wytwarzania. 

Według E. Kindlarskiego o jakości danego wyrobu, decydować po-
winien poziom zaspokojenia, przez ten wyrób, potrzeb nabywców. 
 Jakość, gdy rozpatruje się ją w aspekcie wyrobu przemysłowego, 
powinna być wynikiem połączenia trzech obszarów. Jako pierwszy z nich 
powinien znaleźć się projekt. Jakość projektu to jakiś model wyrobu, za-
wierający schemat jego wytworzenia, jego cechy. Wszystko to, co powinno 
w rezultacie zaspokoić potrzeby potencjalnych klientów, a także innych 
stron biorących udział w jego produkcji, dystrybucji, serwisie. Drugim ob-
szarem jest jakość wykonania. Dotyczy ona zgodności uzyskanego wyrobu 
z jego projektem, specyfikacją. Ostatnim, trzecim obszarem jest jakość sfe-
ry poprodukcyjnej w zestawieniu z wymogami projektu. Jest to tak zwana 
jakość eksploatacyjna. 
Aby określić stopie w jakim dany produkt jest jakościowy, należy wziąć 
pod uwagę trzy wymiary jego oceny. 
 Pierwszym z nich jest aspekt ekonomiczny, zawierający takie wła-
ściwości jak trwałość, niezawodność wyrobu, oraz jego produkcyjną i po-
zaprodukcyjną sprawność wykorzystania. Drugi – aspekt techniczny, doty-
czy jego innowacyjności, zgodności ze specyfikacją a także jego efektywno-
ścią. Ostatnim wymiarem jaki jest brany pod uwagę, jest wymiar społeczny. 
W ramach niego, ujmowane są kwestie związane z bezpieczeństwem wy-
robu, jego ergonomią a także ochroną środowiska. 
 Do jakości produktu inaczej podchodzą jego producenci, a inaczej 
konsumenci. Ci pierwsi uważają jakość jako zmienną, która ma wpływ na 
ich zyskowność oraz konkurencyjność. Przedsiębiorstwo, pracując nad 
poprawą jakości wyrobu poświęca duży nakład na badania, rozwój, inwe-
stycje i marketing. Dzięki takim działaniom, wspierany jest każdy z etapów 
powstawania produktu od jego planowania przez produkcję, aż do ofero-
wania wyrobu na rynku. 
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 Ciągła praca nad jakością wyrobu, stawia przedsiębiorstwo na bar-
dziej konkurencyjnej pozycji wśród innych. 
 Klienci natomiast, jakość wyrobu oceniają przez pryzmat jego trwa-
łości, wytrzymałości, obsługi posprzedażowej, opcji dodatkowych, łatwości 
obsługi, ceny, przydatności, jak również dostępności. Analizę tych czynni-
ków prowadzi klient przed podjęciem decyzji o zakupie. 
 Rysunek 7 i 8 obrazują różnicę pomiędzy interpretowaniem jakości 
przez konsumentów i producentów. 
 
 

 
Rysunek 7. Interpretacja jakości przez producentów 
Źródło: R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. TNOiK, Toruń 
2006, s. 34. 
 
 

Interpretacja jakości przez producentów i konsumentów, jest różna. 
Inne są priorytety, inaczej jest postrzegana jakość. Dla producenta, pogo-
dzenie tych dwóch przestrzeni jest trudnym zadaniem. Oczekiwania klien-
tów i to co jest w stanie wyprodukować i  co chce osiągnąć, często ze sobą 
nie współgra, i tworzy chaos. Odpowiednie pogodzenie tych wartości i dą-

 

żenie do tego aby były na równej pozycji, praca nad nimi, jest trudna dla 
przedsiębiorstwa. Organizacja powinna wytwarzać wyroby jakościowe, 
tak, by zarówno klienci byli zadowoleni a produkcja ich przynosiła zado-
walające rezultaty również, dla samej organizacji.    
 Najbardziej znaczącym czynnikiem, który może mieć wpływ na po-
większanie zysków jest jakość oferowanych produktów. Idea jakości jest 
obecna w świadomości człowieka od dawnych czasów. Od początku świata 
istniały rzeczy jakościowo dobre i te gorsze albo złej jakości. Dlatego ludzie 
dążą do posiadania rzeczy cechujących się wysoką jakością i starają się ta-
kie też wytwarzać33. 
 
 

 
Rysunek 8. Interpretacja jakości przez konsumentów 
Źródło: R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. TNOiK, Toruń 
2006, s. 34. 
 
 

Teraźniejsza praktyka i teoria są zgodne co do tego, że jakość musi 
być kształtowana na wszystkich etapach tworzenia i funkcjonowania wy-
robu i usługi, począwszy od rozpoznania potrzeb klienta, a kończąc na 
ustaleniu, czy potrzeby te zostały odpowiednio zaspokojone. Na taki proces 

                                                        
33  E. Konarzewska-Gubała: op. cit., s. 17. 
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składa się wiele wzajemnie powiązanych działań, takich jak: marketing, 
projektowanie, produkowanie, serwis i czynności konserwacyjne. Jeżeli na 
każdym etapie zastosuje się element doskonalenia, to można mówić o tzw. 
pętli lub spirali jakości, którą przedstawia rysunek 9.  

  
 

 
Rysunek 9. Etapy życia wyrobu (objęte zapewnieniem jakości) 
Źródło: E. Konarzewska-Gubała (red.), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia 
przypadków,  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O .Langego we Wrocławiu, Wro-
cław 2006. s. 325. 
 
 

Uwzględnienie jakości na wszystkich etapach powstawania wyrobu 
wiąże się z koniecznością zbudowania systemu, który objął by podstawowe 
obszary działalności przedsiębiorstwa: przegotowanie i eksploatację wy-
robów, działalność eksploatacyjną, gospodarkę środkami produkcji,  dzia-
łalność administracyjną i ekonomiczno – finansową. Budowę systemu 
można oprzeć na modelu, który powstawałby na podstawie wytycznych 
zawartych w normach ISO serii 9000, gdzie system zarządzania jakością 
pojmuje się jako zbiór wzajemnie powiązanych lub oddziaływujących na 
siebie elementów w zakresie ustanawiania polityki i celów oraz osiągania 

 

tych celów do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do 
jakości. Jednym z istotniejszych elementów systemu zarządzania jakością 
w przedsiębiorstwie jest określenie przez kierownictwo polityki jakości. 
Musi być ona określona na podstawie analizy warunków, w jakich firma 
funkcjonuje, oraz musi uwzględniać przyszłe uwarunkowania. Realizacja 
zobowiązań i osiągnięcie celów wynikających z polityki jakości firmy wy-
maga zrozumienia oraz akceptowania przez wszystkich ich członków or-
ganizacji. Z ustanowionej polityki jakości powinny wynikać cele związane 
z podstawowymi własnościami produktu, tzn. m.in. z jego przydatnością do 
użytkowania i działania, jego bezpieczeństwem i niezawodnością, oraz wy-
liczeniem i oceną kosztów związanych ze wszystkimi elementami i zada-
niami jakościowymi. Biorąc pod uwagę obecne rozważania, należy przyjąć, 
że osiągnięcie przez firmę celów dotyczących jakości jest związane z nastę-
pującymi działaniami zarządzających34: 

1. jasnym określeniem celów strategicznych firmy, 
2. stworzeniem systemu zbierania i przekazywania informacji na 

wszystkie poziomy zarządzania i do całej załogi, 
3. zdemokratyzowaniem stosunków w firmie (każdy pracownik musi 

wiedzieć, że jest potrzebny; ludzi trzeba dowartościować, zaintere-
sować ich tak, aby brali bezpośredni udział w zarządzaniu firmą), 

4. pokazywaniem stałych symptomów poprawy pracy firmy, 
5. wytworzeniem zaufania nie tylko między pracownikami, ale także 

między załogą i szefem przedsiębiorstwa, 
6. stworzeniem warunków systematycznej i konsekwentnej pracy nie 

tylko obecnie, ale i w najbliższej i dalszej przyszłości, 
7. opracowaniem dla załogi ekonomicznych i pozamaterialnych bodź-

ców do wyzwolenia inicjatyw, 
8. zorganizowaniem dla kierownictwa i załogi szkoleń, które miałyby 

charakter szkoleń ustawicznych.  
Ze względu na to, że wykonawcami budowanego systemu zarządza-

nia jakością są pracownicy przedsiębiorstwa, trudno jest wdrażać taki sys-
tem bez akceptacji załogi firmy. Poniższy rysunek przedstawia model bu-
dowy systemu jakości. 

 
 
 

                                                        
34 M. Recha, Systemy informacyjne w zarządzaniu jakością, Problemy Jakości” nr 3, „Rze-
czypospolita” 13.11.1997: Jakość III. (dodatek reklamowy). s. 5. 
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Rysunek 10. Model ogólny budowy systemu jakości 
Źródło: Forum ISO 9000. Wydawnictwo EJB, Kraków 199735. 
 
 

Rosnące zainteresowanie jakością jako narzędziem zdobywania 
przewagi konkurencyjnej spowodowało wzrost zainteresowania aspekta-
mi ekonomicznymi jakości i jej doskonalenia. Wdrożenie systemu jakości 
to przedsięwzięcie wymagające dużych nakładów kapitałowych, m.in. na: 

 koszty bezpośrednie uzyskania certyfikatu systemu jakości, 
 zakup technik i urządzeń pomiarowych,  
 zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, 
 zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby produkcji i kontroli 

procesów,  
 przystosowanie budynków, maszyn, środków transportu itp., do 

wymogów zawartych w normach jakości,  
 przeszkolenia i przekwalifikowania pracowników,  
 wzrost zatrudnienia.  

Ponoszonym nakładom muszą towarzyszyć określone efekty. Można 
zaliczyć do nich m.in.  

1. wzrost zysku wynikający ze wzrostu ilości sprzedanych na rynku 
krajowym,  
i zagranicznym produktów o wyższym poziomie jakości,  

2. wzrost zysku wywołany wzrostem cen, 

                                                        
35 T. Wawak (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, IV Sympozjum 
Klubu Polskie Forum ISO 9000, Wydawnictwo EJB, Kraków 1997. s. 72. 

 

3. wzrost zysku wywołany obniżką kosztów własnych na skutek po-
prawy jakości pracy, 

4. obniżenie strat, jakie dotychczas odnotowywano w wyniku uzy-
skiwania niższych cen i wyższych kosztów wytwarzania na skutek 
niskiego poziomu jakości.  

Wdrożenie i certyfikacja systemu jakości powinny zapewniać zwrot 
poniesionych nakładów w postaci uzyskanych zysków, a stopa zysku z za-
inwestowanego w system jakości kapitału powinna być wyższa od prze-
ciętnej uzyskiwanej w danej branży36. 

Zasady zarządzania jakością, określają podejście organizacji i jej 
członków do problemów jakości, w każdym jej wymiarze i na każdym eta-
pie działalności przedsiębiorstwa. Praca nad jakością w organizacji jest 
procesem długoterminowym i jest ujmowana w planach strategicznych.  

Zasady zarządzania jakością w jasnej i spójnej postaci pokazują cele 
jak również zadania koncepcji jakości, obranej przez kierownictwo. Zasady 
te nie mają formy gotowych rozwiązań, mogą dać inspirację, wskazówki do 
właściwego postępowania. Wykorzystanie tych zasad następuje przy każ-
dym z etapów powstawania produktu. Wykraczają one poza obszar dzia-
łalności organizacji, a efekty ich wprowadzania są trudne w bieżącej oce-
nie. 

Jedną z zasad zarządzania jakością można wymienić zasadę ciągłego 
doskonalenia – Kaizen. Jest to jakby rozszerzenie piątego punktu Deminga, 
„ciągle należy szukać przyczyn powstających problemów, tak aby wszyst-
kie elementy systemu produkcyjnego oraz związane z nimi działania sta-
wały się coraz lepsze”. Podstawą tej zasady jest chęć ciągłego podnoszenia 
jakości przedsiębiorstwa i wyrobu. Równie ważne jest tu pragnienie zaan-
gażowania w tworzenie jakości. 

Następną zasadą jest zasada „zera defektów” której autorem jest 
Philip Cosby. Zakłada ona, że jakiekolwiek braki, usterki i awarie w pro-
dukcji, można całkowicie wyeliminować. Twórca zasady, podaje zbiór re-
guł, dzięki którym można tego dokonać. Wśród nich pojawiły się takie jak 
porozumiewanie się pracowników między sobą oraz z kierownictwem, 
w sposób jak najlepiej zrozumiały, klarowny. Zrzeszenie pracowników 
w małe formacje, które pracują nad jakością, nad jej poprawą. Badania nad 
efektami wprowadzania systemu zarządzania jakością, ich interpretacja 
oraz wyciąganie wniosków, pozwalają na postawienie wyników, oraz oce-

                                                        
36 E. Konarzewska-Gubała, op. cit., s. 412. 
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nę działania dotychczas istniejącego systemu. Ważne jest, aby kierując się 
tą zasadą redukować przyczyny niezgodności, a nie ich skutki. 
 Dużą rolę przy wprowadzaniu tej zasady odgrywa kontrola. Jest ona 
prowadzona na różnych etapach. Wyniki przeprowadzonych kontroli, po-
winny być analizowane według specjalnych metod. Po przeprowadzonej 
analizie, uzyskane informacje są kluczem do poprawy funkcjonowania or-
ganizowania od strony jakości. 
 Kolejna zasada to „ unikanie błędów” Poka-Yoke, za jej twórcę uwa-
ża się Shigeo Shingo, japońskiego inżyniera. „W zasadzie Poka-Yoke, wy-
chodzi się z założenia, że żaden człowiek, żadne urządzenie, żaden system 
nie mogą pracować bez popełniania błędów”37. Wynika z niej również, że 
następstwem pomyłki nie musi być od razu defekt czy wada, może zdarzyć 
się tak, że pomyłka ta zostanie w miarę szybko wykryta, a naprawienie jej 
nie dopuści do powstania tego defektu. Aby uniknąć defektów, należy 
stwarzać warunki ażeby błąd się nie wydarzył lub aby było możliwe szyb-
kie wykrycie go. 

Ostatnią z zasad jaką należałoby wymienić jest zasada „pracy zespo-
łowej”. Zakłada ona to, że współudział pracowników, ich zaangażowanie 
w całą działalność organizacji a nie tylko w stanowisko na którym pracują, 
jest kluczem do poprawy jakości. Udział pracowników w całym procesie 
powstawania wyrobu może skutkować tym, że efekt końcowy, w tym przy-
padku produkt, będzie lepszy. Wzajemna pomoc, usuwanie usterek itp. 
mogą znacznie wpłynąć na otrzymany w cyklu produkcyjnym wyrób. 

O wdrażaniu przez przedsiębiorstwo systemu zarządzania jakością 
decyduje wiele czynników, które są bezpośrednio powiązane z jego dzia-
łalnością. Są nimi silna konkurencja, nowe wyzwania jakie stawia sobie 
organizacja, chęć wyróżnienia się, chęć utworzenia pewnego schematu or-
ganizacyjnego w celu zniwelowania powstałego chaosu. Kolejnym czynni-
kiem jest już wcześniej wspomniana chęć zaistnienia na rynku światowym 
w pozycji mocnego i wiarygodnego kontrahenta, dostawcy. 
 
 
Podsumowanie 
 
Obecne realia gospodarcze wywołują konieczność rozwoju działalności 
gospodarczej i strategii zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 
                                                        
37 A. Hamrol, Wł. Mantura, „Zarządzanie jakością teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2005, 
s. 217. 

 

jako elementarnym podmiotem każdej gospodarki. Konkurencyjność każ-
dej gospodarki krajowej jest oparta na konkurencyjności jej przedsię-
biorstw, są one bowiem jej ogniwami i muszą uwzględniać tę cechę, aby 
mieć rozeznanie w czynnikach konkurowania38.  

W czasach globalizacji rynków spodziewa się od przedsiębiorstw 
przede wszystkim posiadania umiejętności dostosowania działań, zadań 
i funkcji oraz metod organizacji i zarządzania do radykalnie zmieniających 
się uwarunkowań ich działalności w wyniku transformacji i integracji go-
spodarczej oraz wyzwań technologicznych i informacyjnych. Turbulentne 
i szybko zmieniające się otoczenie każdego podmiotu zmusza współczesne 
przedsiębiorstwa do ciągłej weryfikacji podstawowych założeń strategii 
działalności, gdyż istniejące warunki gospodarcze wymagają zmian. W wy-
niku zmienności środowiska gospodarczego  zmiany te są spowodowane 
złożonością i zmiennością makro-, mezo- i mikrootoczenia. W związku 
z tym, istnieje potrzeba stałego poszukiwania skutecznych instrumentów 
i narzędzi zapewniających poprawę efektywności przedsiębiorstw w wy-
niku ograniczoności zasobów oraz ich zdolności do szybkiego reagowania 
na zachodzące zmiany (nowe szanse, ale i nowe zagrożenia). W rezultacie 
globalnej rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstwa aby przetrwać na 
danym rynku muszą potrafić przewidywać i celnie oceniać swoją sytuację, 
tj. zdolność efektywnego działania i zdolność rozwoju do zmieniającego się 
otoczenia, a także podejmować decyzje określające sposób, formę, tempo 
realizacji, zakres, stopień i kompleksowość zmian.  

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce krajo-
wej muszą się wykazać elastycznością działania i adaptacyjnością, wzro-
stem przedsiębiorczości i umiejętności dostosowania się do zmian już za-
istniałych i przyszłych. We współczesnych warunkach ekonomicznych dla 
przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw ważne jest zrozumienie nie tylko 
zasad globalnego biznesu, ale przede wszystkim zmiany metod i strategii 
zarządzania39. 

 
 
 
 

                                                        
38 Z. Zymonik, A. Hamrol, P. Grudowski, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013. s. 34. 
39 R. Borowiecki, Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki , Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 1-14. 
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DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM 
TYPIE ZARZĄDZANIA 

 
Damian Bajorek 

Politechnika Rzeszowska  
 
 
Wprowadzenie 
 
Istotę współczesnego zarządzania można zdefiniować jako ciągły proces 
sterowania systemem w celu osiągnięcia pożądanego przyszłego stanu. 
Kluczowym zagadnieniem jest zrozumienie faktu, że tylko organizacje, któ-
re będą znały potrzeby rynku oraz potrafią w odpowiedni sposób lokować 
na nim zasoby, są w stanie tworzyć konkurencyjną i rozwojową ofertę.  

Aktualnie panujące warunki na rynku oraz zjawisko globalizacji 
wymusiło na organizacjach nie tylko zmianę w zasad funkcjonowania na 
rynku ale również uwzględnienie w zarządzaniu kwestii badań, prac nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami i efektywnym zarządzaniem wiedzą. Głów-
nym rozwiązaniem pozwalającym na wypracowanie odpowiedniej strategii 
jest analiza zmian i trendów otoczenia zewnętrznego, która pozwala na 
reakcję i dostosowanie otoczenia wewnętrznego organizacji, zwłaszcza 
w warunkach silnej konkurencji, która charakteryzuje współczesne mię-
dzynarodowe rynki. Sytuacja ta determinuje przedsiębiorstwa do poszu-
kiwań sposobów na utworzenie nowych, stosunkowo innowacyjnych dzie-
dzin działalności przy jednoczesnym zachowaniu i udoskonalaniu aktual-
nie posiadanych. W zależności od rozpatrywanego przypadku, celem udo-
skonalenia używa się różnych systemów czy metod. Opierając się na teorii 
jakości można stwierdzić, że doskonalenie jest naturalnym elementem za-
rządzania, które w głównej mierze determinowane jest przez zmienność 
czynników i uwarunkowań w zakresie otoczenia bliższego i dalszego orga-
nizacji. Stan doskonały rozumiany w kontekście organizacyjnym jest moż-
liwy do uzyskania jedynie w stosunkowo krótkim okresie czasu i bardzo 
trudny do utrzymania w dłuższej perspektywie.  

Dążenie do doskonałości w zarządzaniu jakością należy zatem roz-
patrywać w perspektywie długookresowej. Według K. Szczepańskiej wy-
znacza to tym samym nowe kierunki w sposobach myślenia o organizacji 
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i jej elementach, jak i w relacjach pomiędzy nimi1. Wyrażenie „Dążenie do 
doskonałości” można przeanalizować w kilku aspektach nie tylko związa-
nych z samym systemem zarządzania jakością, ale również kryterium ryn-
kowym, funkcjonalnym i zarządczym oraz naturą ludzką, która również 
pośrednio wpływa na organizację. Na podstawie tych czynników można 
wyznaczyć możliwe kierunki działań, które organizacja może podjąć. 
W aktualnym stosunkowo zmiennym otoczeniu niezwykle ważną rolę od-
grywa dobór metody zarządzania jakością, szybki rozwój rozwiązań meto-
dycznych stawia organizację przed niełatwym zadaniem jakim jest dosto-
sowanie się do zróżnicowanego aparatu metodycznego stosowanego 
w zarządzaniu jakością. Stopień przydatności poszczególnych metod uza-
leżniony jest od poziomu rozwoju organizacji, czyli jej wewnętrznej dosko-
nałości. Celem opracowania jest przedstawienie i zdefiniowanie teoretycz-
nych aspektów zarządzania jakością w koncepcji współczesnego zarządza-
nia na przykładzie organizacji, oraz czynników jakie są istotne przy wdra-
żaniu strategii danej jednostki w stosunku do jednostki, otoczenia i samej 
organizacji. W rozdziale będzie rozpatrywana koncepcja ciągłego doskona-
lenia Kaizen oraz system zarządzania jakością ISO.  
 
 
Cykl Deminga 
 
Historyczny aspekt powstania cyklu Deminga 
 
Zarządzanie jakością jest niewątpliwie uwarunkowane historycznie. Do-
wodami na to są liczne budowle między innymi zamki, kościoły, fortyfika-
cje czy piramidy, w których jakość materiałów wykorzystywanych do bu-
dowy oraz same normy budowlane były na tyle wysokie, że przetrwały do 
dzisiaj. W późniejszych okresach również można spotkać regulacje doty-
czące produkcji ceramiki czy dóbr luksusowych. Jednak klarowną formę 
zarządzania jakością można zobaczyć dopiero przy powstaniu mechanizmu 
rynkowego który zweryfikował podejście producentów do klientów. 
W późniejszym czasie gdy rynek producenta stał się rynkiem konsumenta, 
a ilość przestała mieć znaczenie, klienci zwrócili uwagę na jakość i cechy 
danego produktu i to był definitywny początek zarządzania jakością. We-

                                                        
1 K. Szczepańska, Zarządzanie jakością W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa 
2011, s. 7.  

 

dług Ilony Kędzierskiej-Bujak rozwój zarządzania jakością można podzielić 
na cztery etapy:2 

1. Inspekcja jakości – Quality Inspection (QI),  
2. Kontrola jakości – Quality Control (QC),  
3. Zapewnienie jakości – Quality Assurance (QA),  
4. Zarządzanie przez jakość – Total Quality Management (TQM). 

W rozdziale omówiony zostanie głównie ostatni etap, zarządzanie 
przez jakość. Total Quality Management jest oparty głównie o zaspokojenie 
wymagań konsumenta poprzez spełnienie oczekiwań względem organiza-
cji. Wymaga to dużych nakładów od całej organizacji, oraz przyjęcia no-
wych wartości i narzędzi do ciągłego doskonalenia. Model ten nie mógłby 
być realizowany bez zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla 
i sukcesywnego, szybkiego wcielania do organizacji. W organizacjach wy-
korzystuje się model PDCK którego nazwa została wzięta od angielskich 
słów: plan, do, check, act. Metoda ta jest zamkniętym cyklem i nie kończy 
się aż do całkowitego osiągnięcia doskonałości zarówno przez organizację 
jak i poszczególne jej elementy. Inaczej jest też zwany cyklem Deminga. Nie 
jest to jedyna metoda opracowana na przestrzeni lat, niemniej jest ona naj-
bardziej obiecująca ponieważ pozwala zyskać doskonałość dla organizacji.  

 
 

Definicja oraz opis poszczególnych faz 
 
Cykl Deminga jest prostą koncepcją wykorzystywaną zarówno w Total Qu-
ality Management jak i w koncepcji Kaizen. Jego głównym zastosowaniem 
jest motywowanie pracowników danej jednostki do działań zmierzających 
do usprawnienia i polepszenia procesów wykorzystywanych w organizacji. 
Koncepcja ta może być używana do stopniowego ale ciągłego doskonalenia 
organizacji oraz poszczególnych procesów czy faz w niej zachodzących, 
gdzie główny nacisk kładzie się na naukę i zarządzanie procesami. Idee 
cyklu Deminga doskonale tłumaczy prosty schemat (rysunek 1). 

 
 
                                                        
2 I. Kędzierska-Bujak, Wykorzystanie cyklu Deminga do podnoszenia jakości nauczania 
rachunkowości na uczelniach oraz modyfikacji specjalności na kierunku Finanse i Rachun-
kowość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, „Finanse, Rynki Finanso-
we, Ubezpieczenia” 2013, nr 61, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin, s. 109–118. 
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Rysunek 1 Schemat modelu Deminga 
Źródło: Opracowanie własne. 
  
 

Wymienione cztery etapy modelu Deminga muszą być ściśle powią-
zane, kolejny etap jest wynikiem poprzedniego, a następny konsekwencją 
obecnego. Na każdym etapie modelu muszą być dokonane określone dzia-
łania aby całość okazała się skuteczna.  

Pierwszym z wymienionych etapów jest Planowanie. Na tym etapie 
główny nacisk kładzie się na analizę aktualnej sytuacji organizacji oraz 
procesy lub fazy działań wymagające poprawy, lub udoskonalenia.  

Drugim etapem jest Wdrażanie. Na tym etapie najistotniejszym jest 
odpowiednie wdrożenie, wprowadzenie zaplanowanych działań ale nie na 
wielką skalę. Jest to ostatni moment na zmianę niewielkich szczegółów 
planu. Jest to etap weryfikujący poprawność działania.  

Trzecim etapem jest Sprawdzanie i Badanie. W tym etapie należy 
przeanalizować dotychczasowe wyniki i osiągnięty cel próbny na małej 
skali. Na podstawie osiągniętych wyników wystawić ocenę i skuteczność 
pierwotnego planu oraz decyzję o jego wdrożeniu na szeroką skalę lub też 

 

modyfikacji ponieważ planowany cel nie został osiągnięty. Istotnym faktem 
jest, że w przypadku gdy wstępny cel nie został osiągnięty w badaniach 
próbnych, trzeba całą procedurę powtórzyć od początku. 

Czwartym i ostatnim etapem jest Działanie. Jest to wdrożenie na 
szeroką skalę planowanego rozwiązania jako najlepsze bieżące działanie 
mające na celu doskonalenie organizacji oraz podanie go do wiadomości 
organizacji.  

Konsekwencją końca jest początek. Po zakończeniu fazy działania, 
wraca się do fazy planowania w celu poprawy pozostałych procesów 
w organizacji. Efektem tego modelu jest to, że może on być realizowany 
wielokrotnie w zależności od zapotrzebowania zarówno w krótkim jak 
i długim okresie czasu w celu ciągłego samodoskonalenia się organizacji. 

 
 

Porównanie normy ISO z Modelem Deminga w TQM 
 
Total Quality Management 
 
Zarządzanie jakością może być rozpatrywane na dwóch różnych ale doty-
czących jednego zagadnienia poziomach. Pierwszym z nich jest komplek-
sowe filozoficzne ujęcie Total Quality Management, kolejnym natomiast 
jest normatywne PL-EN ISO 9001, które oznacza System Zarządzania Jako-
ścią. Zdaniem Katarzyny Szczepańskiej Dualizm podejścia do zarządzania 
jakością wyznacza więc granice definiowania i rozumienia istoty zarządza-
nia jakością w przedsiębiorstwie.3 Współczesna filozofia modelu TQM 
oparta jest na kilku niezmiennych fundamentach:  

1. jakość tworzy doskonałość organizacji, 
2. głównym zadaniem organizacji jest zaspokajanie nawet najbardziej 

wygórowanych oczekiwań klienta,  
3. działania organizacji oparte na jakości skierowane są zarówno do 

otoczenia bliższego jak i dalszego, 
4. poszczególne zadania w organizacji powinny być wykonywane 

z najwyższą jakością, co pozwoli na wyeliminowanie wad i błędów 
w procesach organizacyjnych, 

                                                        
3 K. Szczepańska, op. cit., s. 13.  
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5. jakość, to nieodłączny czynnik funkcjonowania i zarządzania orga-
nizacji. 
Odnosząc się do kompleksowej metodyki TQM można zauważyć, że 

głównym celem jest zaspokojenie potrzeb klienta przy wykorzystaniu całej 
organizacji, co w dłuższym okresie będzie gwarantowało jej sukces, a po-
szczególnym jej pracownikom zadowolenie i satysfakcje. Takie podejście 
wymaga zaangażowania wszystkich możliwych zasobów, poprawę efek-
tywności pracy, doskonalenia wyrobu końcowego oraz celu organizacji 
przy orientacji na jakość. Warto zaznaczyć, że TQM uwzględnia wszystkie 
kryteria zarządzania: 

1. podmiotowe – poszczególne stanowiska struktury organizacyjnej,  
2. funkcyjne – dotyczące wszystkich funkcji realizowanych w organi-

zacji,  
3. przedmiotowe – całościowe ujęcie posiadanych zasobów. 

 
 

System Zarządzania jakością  
 
Zasadnicza różnica pomiędzy TQM, a systemem zarządzania jakością 
w  standardzie ISO polega głównie na ujęciu filozoficzno-koncepcyjnym. 
ISO jest przykładem systemu zarządzania, który wykorzystuje niektóre 
elementy filozofii i TQM. Zarządzanie jakością według ISO to „skoordyno-
wane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w od-
niesieniu do jakości. Kierowanie i nadzorowanie (…) zazwyczaj obejmuje 
ustanowienie polityki jakości, celów dotyczących jakości, planowanie jakości, 
sterowanie jakością, zapewnienie jakości i doskonalenie”. Biorąc pod uwagę 
wymagania normy ISO Zarządzania Jakością, można stwierdzić iż regulują 
tylko kontrolę produktu, natomiast nie wartość dodaną produktu jaką jest 
niewątpliwie jakość czy konsekwencja działań pracowników w celu osią-
gnięcia zamierzeń firmy odnośnie doskonalenia organizacji. Różnice ujęto 
w tabeli 1. 

Koncepcja Zarządzania Jakością podobnie jak i wiele różnych innych 
systemów zarządzania jest oparta właśnie o model PDCA ( Plan, Do, Check, 
Act ). 

 
 
 
 

 

Tabela 1. Zasadnicze różnice między ISO a TQM 
ISO TQM 

Postrzega jakość jako zgod-
ność z wymaganiami 

Postrzega jakość jako proces ciągłej 
poprawy 

Uwzględnia potrzeby klienta 
zdefiniowane w umowie 

Uwzględnia potrzeby i oczekiwania 
klienta wewnętrznego i zewnętrzne-

go 
Koncentruje się na procesie 

dostawy właściwego produk-
tu, zgodnego ze specyfikacją 

Koncentruje się na dostawcy i jego 
kulturze, traktując go jako element 

łańcucha tworzenia wartości dla 
klienta 

Pomija wzajemne powiązania 
Klient-Firma 

Skupia się na sprzężeniu zwrotnym: 
Klient-Organizacja 

Koncentruje się na określo-
nych obszarach 

Dotyczy całej organizacji 

Źródło: K. Szczepańska, Zarządzanie jakością W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, War-
szawa 2011, s. 16.  
 

Według tego modelu zarządzanie jest tworzone w taki sposób, aby 
było jak najbardziej efektywne zarówno w działaniu jak i w dążeniu do do-
skonałości. Zgodnie z normą ISO 9001działania organizacji powinny opie-
rać się na analizie szans i zagrożeń wynikających z turbulencji i niestabil-
ności otoczenia. Natomiast szybkie i umiejętne zarządzanie ryzykiem po-
zwala na utrzymanie organizacji na niezachwianej pozycji.  
 
 
Przedstawienie praktycznego wymiaru modelu Deminga na 
przykładzie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecz-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 
Uwarunkowania demograficzne 
 
Aktualna sytuacja uczelni wyższych w Polsce związana z pozyskiwaniem 
studentów jest coraz mniej optymistyczna. Wstępne oznaki załamania wy-
żu demograficznego były widoczne w 2006 r., co przełożyło się na liczbę 
studentów, która sukcesywnie zmniejszała się co roku.  

W badaniach przeprowadzonych przez Instytut Sokratesa przed-
stawione zostały niepokojące prognozy dotyczące szkolnictwa wyższego. 
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Na podstawie liczby osób młodych oraz uwzględniając dane GUS można 
oszacować, że z każdym rokiem liczba 19-latków do roku 2020 będzie się 
stale malała. (…), w roku 2020 będzie ich 361 473, czyli o 48% mniej niż 
w szczytowym roku 2002, a 32% mniej niż w roku 20104. W nieodległej 
przyszłości uczelnie będą musiały uwzględnić nowe działania promocyjno-
rozwojowe, aby studenci wybierali właśnie ich oferty. Dlatego też tak waż-
ne dla szkolnictwa wyższego będzie zwrócenie szczególnej uwagi na jakość 
kształcenia oraz zagwarantowanie przyszłościowych kierunków rozwojo-
wych nie tylko dla studentów, ale także dla naukowców i badaczy pracują-
cych dla niej.  

 
 

Wykorzystanie cyklu Deminga w doskonaleniu wydziału zarzą-
dzania i komunikacji społecznej 
 
Uwarunkowania demograficzne stawiają studenta w uprzywilejowanej 
pozycji.  Ogromną rolę w takiej sytuacji odgrywa renoma i jakość usług 
edukacyjnych danej uczelni. Student chętniej wybierze uczelnię, która po-
zwoli mu wyćwiczyć umiejętności związane z podejmowaniem decyzji, ra-
dzeniem sobie w problematycznych sytuacjach czy pracy w zespole. Nie-
wątpliwym faktem jest też otrzymanie podstaw teoretycznych podczas 
zajęć wykładowych i rozwiniecie praktycznego ich zastosowania na ćwi-
czeniach w sposób jasny dla studenta.  
 Przed odniesieniem się do modelu Deminga warto przytoczyć misję 
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS) Uniwersytetu 
Jagiellońskiego ujętą w strategii rozwoju na lata 2012-2016. Misją Wydzia-
łu Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest 
pomnażanie dorobku myśli teoretycznej i badań stosowanych w dziedzinie 
nauk humanistycznych i społecznych, kształcenie na najwyższym poziomie 
przyszłych kadr dla rozwoju społeczeństwa wiedzy i informacji oraz zrów-
noważonego rozwoju gospodarczego, przy zachowaniu dbałości o stałe 
podnoszenie jakości i sprawności działania. Wydział Zarządzania i Komu-

                                                        
4 Instytut Sokratesa, Demograficzne Tsunami Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu 
zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Warszawa 2011, s. 7. 

 

nikacji Społecznej opiera swój rozwój na trzech głównych obszarach dzia-
łalności5:  

1. naukowej,  
2. dydaktycznej,  
3. organizacyjnej, 

w ramach których wyróżnione zostały miedzy innymi następujące cele: 
1. wysoka jakość badań i osiągnięć naukowych: 
 rozwój naukowy kadry własnej z możliwością jej wzmocnienia 

przez wybitnych ludzi nauki, 
 wzrost wielkości środków finansowych pozyskiwanych z zewnątrz 

na działalność naukową oraz infrastrukturę badawczą, 
 wzrost wielkości środków finansowych pozyskiwanych z zewnątrz 

na działalność naukową oraz infrastrukturę badawczą, 
2. wysoka jakość kształcenia: 
 doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształ-

cenia zmierzające do poprawy jego skuteczności poprzez współpra-
cę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi WZiKS, 

 unowocześnianie oferty dydaktycznej na studiach wyższych oraz 
doktoranckich w oparciu o badania własne Wydziału, potrzeby oto-
czenia społeczno-gospodarczego - zmierzające do interdyscyplinar-
ności programów kształcenia oraz internacjonalizacji, 

 rozwijanie form kształcenia zorientowanego na studentów i dokto-
rantów, 

 współpraca z absolwentami. 
W strategii Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zasto-

sowana została karta realizacji strategii rozwoju (KRSR), która poniekąd 
została oparta na założeniach modelu cyklu Deminga. Wyróżniono w niej 
następujące etapy:  

1. realizacja,  
2. analiza,  
3. ocena, 
4. działania korekcyjne. 

Odnosząc to do etapów modelu Deminga należy sprowadzić daną 
strategię do trzech obszarów odziaływania: 

                                                        
5 B. Nierenberg, M. Próchnicka, T. Sierotowicz, Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2012-2016, Kraków 2012, 
s. 7, s. 10-36.   
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1. oddziaływanie na jednostkę – wysoka jakość badań i osiągnięć nau-
kowych oraz wysoka jakość kształcenia, 

2. odziaływanie na organizację – podnoszenie sprawności organiza-
cyjnej i funkcjonalnej WZiKS, 

3. oddziaływanie na otoczenie – efektywna, partnerska współpraca 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
Definiując Model Deminga należy rozpocząć od procesu planowania. 

W typ etapie bardzo ważne jest określenie czynników, które należy zmienić 
aby uzyskać doskonałość jednostki, organizacji oraz otoczenia. Określa się 
osoby i organizacje, które będą w bezpośredni sposób związane z realizacją 
danego cyklu. Warto przeanalizować jakich informacji zwrotnych oczekuje 
się od uczestników i w jaki sposób będzie je można otrzymać. Uzyskane 
informacje pozwolą na dokładne zidentyfikowanie problemów i skon-
struowanie skutecznej strategii rozwoju Wydziału. Odnośnie doskonalenia 
procesu kształcenia, niezwykle ważnym czynnikiem jest sam proces nau-
czania, w który zaangażowani są zarówno prowadzący jak i studenci. Nale-
ży uwzględnić jaka oferta dydaktyczna byłaby najbardziej atrakcyjna i inte-
resująca dla studentów i doktorantów. Równie istotnym jest zwiększenie 
ilości pracowników ze stopniem doktora oraz doktora habilitowanego, 
a także pozyskiwanie środków finansowych na badania i infrastrukturę 
zarówno z budżetu uczelni jak i ze źródeł zewnętrznych. W tym celu należy 
nawiązywać współpracę z zewnętrznymi organizacjami które będą współ-
pracować nie tylko w związku z pozyskiwaniem środków ale również po-
prawy i doskonalenia jakości kształcenia. Głównym czynnikiem jaki będzie 
odgrywał role w doskonaleniu efektów kształcenia będzie wspieranie in-
terdyscyplinarnych kierunków studiów w języku polskim jak również 
w języku angielskim oraz uruchomienie kierunku typu „research”, a także 
wymiany zagraniczne studentów oraz pracowników i staże w instytucjach 
z którymi studenci nawiążą współprace.  Kolejnym działaniem będzie za-
chęcanie studentów do uczestnictwa w kołach naukowych i wspieranie ich 
aktywności naukowej poprzez udostępnienie materiałów uczelni. Ostatnim 
elementem jest aktywna współpraca z absolwentami w dziedzinie prowa-
dzenia badań czy zapewnienia im zaplecza technicznego. 

Drugim etapem cyklu Deminga jest wdrażanie, czyli wprowadzenie 
działań mających na celu zmiany które w konsekwencji będą prowadzić do 
doskonałości. Uczelnia jest specyficzną instytucją ponieważ w większości 
przypadków realizacji planów nie da się przeprowadzić na małych gru-
pach. Jedną z takich sytuacji jest uruchomienie nowych kierunków, w któ-

 

rych trzeba uwzględnić ilość studentów jaka będzie wchodziła w dany plan 
udoskonalania. Właśnie w takiej sytuacji zebranie wyników wdrażania 
i wprowadzanie ich na szeroką skalę czyli pozostałe kierunki, będzie moż-
liwe dopiero w kolejnych latach. W pozostałych przypadkach działań nale-
ży wprowadzić je na małych grupach i zbierać informacje.  

Trzecim etapem cyklu Deminga jest badanie i sprawdzanie zdoby-
tych informacji z etapu wdrażanie oraz skonfrontowanie ich z założeniami. 
Przy doskonaleniu procesu badawczego niezwykle ważnym elementem 
jest komentarz pracowników badawczych na temat zastosowanych zmian, 
natomiast przy doskonaleniu efektów kształcenia wyników osiąganych 
przez studentów jak również zestawienie informacji jakie posiadają stu-
denci danego kierunku którzy byli objęci zmianą ze starszymi kolegami 
którzy w procesie nie uczestniczyli. Sam system nauczania jest bardzo zło-
żony dlatego też wyniki należy rozpatrywać bardzo wnikliwie uwzględnia-
jąc zmienne jakie mogły wystąpić a które nie będą bezpośrednio związane 
z samym cyklem. Etap ten jest ostatnim etapem w jakim można wprowa-
dzić zmiany i skorygować plany o uzyskane już informacje.  

Ostatnim etapem jest działanie, czyli wprowadzenie planów wraz 
z korektami działania na szeroką skalę czyli powszechnie. Niezwykle ist-
nym elementem jest założenie, że wprowadzany aktualnie plan działania 
jest najlepszym możliwym rozwiązaniem i prowadzi do doskonalenia or-
ganizacji. W tym etapie informuje się pracowników oraz studentów o po-
wszechnym wprowadzeniu przyjętego planu działania. Jeżeli będzie to ko-
nieczne trzeba przeprowadzić szkolenia oraz informować o aktualnie pod-
jętych krokach.  

Charakterystycznym elementem dla modelu Deminga jest, że po 
ukończeniu pierwszego cyklu, można rozpocząć kolejny w oparciu o zmie-
nione już elementy w stosunku do tych które nie zostały zmienione 
a zwłaszcza te w których zgłaszane są uwagi przez pracowników czy stu-
dentów. Uczenia jako specyficzna organizacja bez przerwy może konty-
nuować omawiany cykl w celu ciągłego doskonalenia efektów badawczych 
i kształcenia oraz umacniania swojej pozycji na rynku uczelni uwzględnia-
jąc aktualnie panujące trendy zarówno demograficzne jak i te na rynku 
pracy. Niezbędnym jest zrozumienie pewnych zależności: 

1. Analiza wzajemnych relacji na linii student-prowadzący. 
2. Całkowite zaangażowanie pracowników uczelni w proces dosko-

nalenia. 
3. Konsekwentne nastawienie na doskonalenie.  



222 223

 

4. Użycie odpowiednich i zróżnicowanych systemów jakości. 
 
 

Podsumowanie 
 
Niepodważalnym jest stwierdzenie, że cykl Deminga można stosować 
wszędzie tam gdzie najistotniejszym czynnikiem jest doskonałość oraz 
działania mające na celu jej uzyskanie. Kluczowym aspektem jest uniwer-
salność tego cyklu. Można go używać zarówno w przedsiębiorstwach 
z orientacją na produkt, klienta, działania marketingowe, czy w skrajnych 
przypadkach aby usprawnić i udoskonalić działanie uczelni, poszczegól-
nych jej wydziałów a nawet danego kierunku.  Specyfika cyklu Deminga 
pozwala na uzyskanie efektów planowanych działań jeszcze przed jego 
właściwym wprowadzeniem, najwłaściwszym jednak elementem danego 
cyklu jest kontrola, która wbrew pozorom musi sprawowana być na 
wszystkich etapach.  

Cykl Deminga ma pozytywny wpływ na działania jednostki, ponie-
waż pozawala na jej udoskonalenie co jest bardzo ważnym czynnikiem 
w kontekście potencjalnego sukcesu organizacji. Odnosząc się do przykła-
du uczelni można stwierdzić, że działania nie mogą odnosić się jedynie do 
poprawy elementów które nie pracują w sposób prawidłowy, ale przede 
wszystkim do udoskonalenia aktualnie wykorzystywanych przez organiza-
cję rozwiązań które bez wątpienia przyczynią się do rozwoju.  

W nowoczesnym zarządzaniu powinno uwzględniać się dążenie do 
doskonałości w każdym aspekcie, a najlepszą metodą do wieloaspektowej 
poprawy doskonałości jest model Deminga. Przy aktualnie zmieniającej się 
sytuacji rynkowej czynnikiem wyróżniającym organizację na tle innych 
będzie doskonałość, a te jednostki które do niej dążyły są teraz na wygra-
nej pozycji.  
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 ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RYNKU METALI 
NIEŻELAZNYCH W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH 

TEORII I RYNKÓW KONKURENCJI 
 

mgr Wojciech Latocha 
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Katedra Strategii i Metod Zarządzania 
 
 
Rynek metali nieżelaznych – branża producentów miedzi 
 
Branża metali nieżelaznych jest obiektem badań różnorodnych nauk oraz 
ich dyscyplin. Ze względu na złożoność zagadnienia produkcji i sprzedaży 
metali nieżelaznych jest ona przedmiotem zainteresowania geologów, gór-
ników, budowniczych, konstruktorów, ekonomistów, czy naukowców trak-
tujących w swoich badaniach o naukach o zarządzaniu. Złożoność ta uwi-
daczniana jest poprzez działalność dużych producentów metali nieżela-
znych (rysunek 1), którzy swoją pracę rozpoczynają od prac eksploracyj-
nych oraz dokumentacji złoża, a kończą na dostarczeniu finalnego produk-
tu (czystego metalu) do kontrahenta.  

Stopień skomplikowania pełnego procesu generowania przepływów 
pieniężnych z działalności w analizowanej branży przedstawia rysunek 1. 
Jest on egzemplifikacją działalności operacyjnej polskiego producenta me-
tali nieżelaznych – KGHM Polska Miedź S.A. Kolejnym charakterystycznym 
elementem branży metali nieżelaznych wynikającym z zaprezentowanego 
powyżej schematu jest polimetaliczny skład portfela produktów oferowa-
nych przez przedstawicieli tego sektora. Na schemacie rozpoznajemy, że na 
etapie procesu hutniczego pojawiają się produkty uboczne w postaci in-
nych metali (w tym ołowiu, złota i srebra). Wynika to z charakterystyki 
eksploatowanego złoża, którego skały tworzące okruszcowane są minera-
łami wielu metali. 
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Rysunek 1. Działalność operacyjna zintegrowanego producenta mie-
dzi 
Źródło: Zintegrowany Raport Roczny KGHM za rok 2013. 
 
 

Tabela 1 przedstawia wyniki przeprowadzonego przez autora ba-
dania, które obrazuje skład portfela wyrobów gotowych dużych producen-
tów miedzi. 

Dane zestawione w tabeli 1 wskazują, że większość analizowanych 
przedsiębiorstw generuje przychody na więcej niż jednym produkcie to-
warzyszącym podstawowej działalności firmy oraz celowi, dla którego zo-
stała ona założona. Ze względu na podobieństwo procesów technologicz-
nych zdarza się również tak, że przedsiębiorstwa te nie koncentrują się na 
eksploatacji wyłącznie jednego metalu, ale dywersyfikują swoją działalność 
poprzez zaangażowanie w inne produkty. Przykładowo, szwajcarska grupa 
GlencoreXstrata wyróżnia 5 segmentów swojej działalności w obszarze 
„metale”: miedź, cynk, nikiel, stopy żelaza, aluminium1.  
 
 
                                                        
1 http://www.glencore.com/who-we-are/the-group/commodities/metals-and-minerals/, 
(online: 10.01.2015). 

 

 

 
 
 

Dodatkowo, kilka podmiotów zajmujących czołowe miejsca w ran-
kingach producentów metali nieżelaznych prowadzi ekspansję na inne 
rynki, min. energetykę, czy produkty dla rolnictwa. W dalszej części pracy 
analizowany będzie sektor producentów miedzi, który ze względu na sze-
roki portfel oferowanych przez przedsiębiorstwa go tworzące produktów 
dobrze reprezentuje tendencje zachodzące w całej branży. 
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Producentów miedzi podzielić może możemy dwie grupy: firmy po-
siadające pełny ciąg produkcyjny oraz takie przedsiębiorstwa, które spe-
cjalizują się w wybranym jego aspekcie.  

W rezultacie, dwa istotne rankingi producentów miedzi obejmują 
podmioty zajmujące się produkcją tzw. miedzi górniczej (w urobku) oraz 
miedzi elektrolitycznej (w formie katod miedzianych). Tabele 2 i 3 
uwzględniają rankingi największych producentów miedzi w obu grupach 
na koniec 2012 r. 
 
 
Tabela 2. Ranking producentów miedzi na świecie (produkcja górni-
cza) w roku 2012 

 
KOPALNIE kt Cu udział w rynku (%) 

1 Codelco 1766 10,6 
2 F-McM Copper & Gold 1381 8,3 
3 BHP Billiton 1195 7,2 
4 Xstrata AG 741 4,4 
5 Southern Copper (ex SPCC) 629 3,8 
6 Rio Tinto 559 3,3 
7 Anglo American plc 537 3,2 
8 KGHM Polska Miedz 511 3,1 
9 Antofagasta plc 460 2,8 

10 RAO Norilsk 390 2,3 
11 Teck 335 2,0 
12 Kazakhmys 303 1,8 
13 Vale 289 1,7 
14 National Iranian Copper 272 1,6 
15 First Quantum Minerals 260 1,6 
16 Glencore International 240 1,4 

Źródło: Wood Mackenzie – Metals Market Tool (online: 18.12.2012). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 3. Ranking producentów miedzi (produkcja miedzi elektroli-
tycznej) w roku 2012 

 
HUTY kt Cu udział w rynku (%) 

1 Codelco 1040 6,5 
2 Jiangxi Copper Company 984 6,2 
3 Aurubis 724 4,6 
4 Xstrata AG 681 4,3 
5 Jinchuan 600 3,8 
6 Nippon Mining and Metals 561 3,5 
7 KGHM Polska Miedz 560 3,5 
8 Sumitomo Metal Mining 533 3,4 
9 F-McM Copper & Gold 506 3,2 

10 Mitsubishi Materials 505 3,2 
11 Southern Copper (ex SPCC) 483 3,0 
12 Tongling 364 2,3 
13 RAO Norilsk 357 2,2 
14 Boliden 345 2,2 
15 Birla Copper 340 2,1 
16 Sterlite Industries 335 2,1 

Źródło: Wood Mackenzie – Metals Market Tool (online: 18.12.2012). 
 
 

Analiza informacji zawartych w przedstawionych powyżej tabelach 
wskazuje, że wielu producentów miedzi górniczej to również istotni pro-
ducenci miedzi elektrolitycznej, co oznacza, że przedsiębiorstwa te posia-
dają własne huty i/lub prowadzą proces hydrometalurgiczny. Ponadto za-
uważamy, że wielu producentów pojawia się w rankingu dopiero na etapie 
wytwarzania miedzi elektrolitycznej. Są to firmy specjalizujące się  
w procesach hutniczych, a wsad do pieców hutniczych w postaci koncen-
tratu miedzi lub złomów kupują na rynku. 

Na rynku funkcjonują również grupy podmiotów specjalizujących 
się w innych elementach ciągu technologicznego zaprezentowanego na 
Rysunku nr 1. Wyróżnia się tu przede wszystkim przedsiębiorstwa eksplo-
racyjne zajmujące się rozpoznaniem złóż oraz przedsiębiorstwa, które wy-
dobyty urobek odsprzedają na rynku.  

Istotną cechą charakterystyczną podmiotów funkcjonujących 
w branży metali nieżelaznych jest to, że znaczna ich część, bez względu na 
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skalę prowadzonej działalności, finansuje swój rozwój kapitałem pozyska-
nym od inwestorów. Widoczne jest to na rynkach kapitałowych tradycyjnie 
wspierających funkcjonowanie branży górniczej. Najlepszym przykładem 
jest w tym przypadku kanadyjska giełda papierów wartościowych z siedzi-
bą w Toronto (Ontario). Notowane jest na niej blisko 1700 podmiotów 
z sektora2, o kapitalizacji giełdowej w przedziale od kilkudziesięciu tysięcy 
do kilkudziesięciu miliardów dolarów3. Bez względu na skalę prowadzo-
nych operacji, firmy te są bardzo aktywne w obszarze tzw. corporate ac-
tions, czyli działań ukierunkowanych na swoich akcjonariuszy (min. trans-
akcji fuzji i przejęć, emisji akcji, równoległego notowania akcji, polityki 
dywidend, czy splitów akcyjnych). Wybrane zagadnienia corporate actions 
zostaną zaprezentowane w dalszej części opracowania, przy omawianiu 
współczesnych teorii rynków i konkurencji na przykładzie uczestników 
rynku metali nieżelaznych. 
 
 
Przegląd współczesnych teorii rynku i konkurencji 
 
Nowe kierunki w teorii rynków i konkurencji są pochodną obserwacji po-
czynionych na funkcjonujących na rynku podmiotach. Znaczenie konku-
rencji w teorii ekonomii ulegało zmianie począwszy od wolnej konkurencji 
u klasyków, poprzez pojęcia doskonałej, niedoskonałej i monopolistycznej, 
do poszerzonej koncepcji wolnej konkurencji4. Literatura przedmiotu wy-
różnia cztery meta-kierunki w teorii rynków i konkurencji5 (niekiedy wy-
stępują one też w różnych wariantach): 

1. Rynki z niedoskonałą konkurencją 
 Koncepcja rynków z asymetrycznym podziałem informacji; 
 Koncepcja nierównowagi rynków.  
2. Konkurencja jako proces 
 Konkurencja jako proces katalaktyczny; 

                                                        
2 Prezentacja multimedialna giełdy Toronto Stock Exchange, A Capital Opportunity – Min-
ing, 2013 
3 http://tsx.com/resource/en/101, (online: 10.01.2016). 
4 D. Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Wydawnictwo Katedra Mikroek-
onomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2007. 
5 Za: Bogusław Fiedor, 
(http://www.kee.ue.wroc.pl/p/_/92/nowe_kierunki_w_teorii_rynku_i_konkurencji.pptx),  
(online: 19.01.2016). 

 

 Konkurencja jako proces ewolucyjny. 
3. Teoria konkurencji potencjalnej. 
4. Teoria konkurencji/innowacji. 

Koncepcja rynków z asymetrycznym podziałem informacji sformu-
łowana przez Georga Akerlofa u swoich podstaw zakłada, że uczestnicy 
rynku nie dysponują jednorodnymi informacjami na temat cen produktów 
oraz jakości, która koresponduje z danym pułapem cenowym. W swoim 
artykule The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Me-
chanism opublikowanym w 1970 roku, Akerlof stwierdza, że trudność 
w odróżnieniu dobrej jakości od złej jest nieodłącznym elementem prowa-
dzenia działalności biznesowej. Zakłada on, że prawidłowość ta może być 
podstawą do wytłumaczenia wielu zachowań w ekonomii oraz być jednym 
z podstawowych czynników niepewności6. 

O tym, że identyfikacja dostawców oraz poznanie cen oferowanych 
przez nich produktów jest jednym z wielu zastosowań poszukiwania in-
formacji w ekonomii pisał też amerykański noblista George Stigler. W swo-
im artykule The Economics of Information z roku 1961 porównuje on nie-
wiedzę uczestników rynku do mroźnej pogody. Stwierdza, że poniesienie 
pewnych nakładów pozwoli ludziom na poczucie komfortu, ale całkowite 
wyeliminowanie problemu jest zupełnie nieekonomiczne7. W ten sposób 
ukształtowała się koncepcja nierównowagi rynków z niedoskonałą konku-
rencją. 

Friedrich von Hayek zauważył w swoich pracach, że konkurencja 
jest procesem odkrywania nieznanych okazji i możliwości produkcyjnych8. 
W ten oto sposób, w oparciu o wcześniejsze prace Ludwiga von Misesa, 
ukształtowała się teoria konkurencji jako procesu katalktycznego. Obser-
wacje Hayeka wskazują na to, że konkurencja na rynku polega na uzyska-
niu dostępu do unikalnych zasobów (zarówno materialnych, jak i niemate-
rialnych). 

Amerykański ekonomista, Armen Alchian w swoim artykule Uncer-
tainty, Evolution, and Economic Theory opublikowanym w roku 1950 
przedstawia konkurencję jako proces ewolucyjny. W swojej publikacji 
stwierdza on, że na wzór biologicznej teorii ewolucji oraz selekcji natural-
                                                        
6  Akerlof G., The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „The 
Quarterly Journal of Economics”, Vol. 84, Nr 3, 1970, s. 488-500. 
7 G.J. Stigler, The Economics of Information, „Journal of Political Economy”, Vol. 69, Nr 3, 
1961, s. 213-225. 
8 G. Rosa, Konkurencja na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Beck, 2013, s. 15. 
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nej, systemy ekonomiczne są samodostosowującymi się układami, które 
poszukują optymalnych dla siebie rozwiązań pozwalających na osiągnięcie 
sukcesu9. 

William Baumol w swojej pracy zatatuowanej Contestable Markets: 
An Uprising in the Theory of Industry Structure stwierdza, że konkurencja 
na rynku wynika z braku barier wejścia i wyjścia. W omawianym artykule 
używa on pojęcia „braku barier” zdefiniowanego wcześniej przez George’a 
Stiglera, które nie oznacza braku pieniężnego kosztu pojawienia się na 
rynku, ale przewagi konkurencyjnej firm na nim już funkcjonujących (min. 
w zakresie technologii, czy jakości wytwarzanych produktów). Baumol 
stwierdza, że brak takowej dyskryminacji rynkowej jest czynnikiem gene-
rującym stałą presję konkurencyjną10. W rezultacie, koncepcja ta nazywana 
jest teorią konkurencji potencjalnej. 

Czwartym wyróżnianym kierunkiem jest teoria konkuren-
cji/innowacji Schumpetera. W roku 1939 austriacki ekonomista zaprezen-
tował własną interpretację teorii cykli koniunkturalnych sformułowaną 
przez Nikołaja Kondratiewa. Według Schumpetera cykle inicjowane są in-
nowacjami technologicznymi11. W rezultacie, rynek oraz jego uczestnicy 
przechodzą proces transformacji, który warunkuje dalszy rozwój gospo-
darki oraz jest naturalnym czynnikiem stymulującym konkurencję. 

 
 

Adaptacja współczesnych teorii rynków i konkurencji do 
zachowań uczestników rynku metali nieżelaznych 
 
W opinii autora, nie ma możliwości jednoznacznego zakwalifikowania za-
chowań uczestników rynku metali nieżelaznych do wyłącznie jednej z za-
prezentowanych teorii rynków i konkurencji.  

W związku z tym, każda z opisanych powyżej teorii zostanie podda-
na w dalszej części pracy analizie, w oparciu o te elementy zachowań 
uczestników rynku metali nieżelaznych, które w największym stopniu od-
noszą się do jej dogmatów. 
                                                        
9 Armen A. Alchian, Uncertainty, Evolution, and Economic Theory, „Journal of Political 
Economy”, Vol. 58, Nr 3, 1950, s. 211-221. 
10 William J. Baumol, Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure, 
The American Economic Review, Vol. 72, Nr 1, 1982, s. 1-15. 
11Thomas K. McKraw, Business History Review 80. London: Cambridge Journals Online, 
2012, s. 239. 

 

Rynki z niedoskonałą konkurencją - koncepcja rynków z asymetrycz-
nym podziałem informacji 
 
Analizując podstawowy element tej koncepcji, jakim jest założenie, że ofe-
renci i nabywcy mają różne informacje odnośnie cen i jakości odpowiada-
jącej poszczególnym poziom cen, w pierwszej kolejności odnieść musimy 
się do cech charakterystycznych transakcji zawieranych na wyrobach go-
towych producentów z analizowanej branży. Już na wstępie zdajemy sobie 
sprawę z tego, że asymetria informacyjna nie może być czynnikiem kreują-
cym konkurencję na rynku. Ceny metali nieżelaznych wyznaczane są po-
przez światowe giełdy metali, wśród których najbardziej istotnymi ośrod-
kami są giełdy London Metal Exchange oraz Shanghai Metal Exchange12. 
Ceny te ustalane są na podstawie zawieranych transakcji kupna i sprzedaży 
metali, co jest pochodną punktu równowagi pomiędzy popytam na dany 
metal, a jego podażą. Notowania metali są jawne i podawane nieodpłatnie 
obserwatorom rynku kapitałowego poprzez strony internetowe giełd, ser-
wisy informacyjne, czy branżową prasę.  

Nie można zatem stwierdzić, że w branży metali nieżelaznych do-
chodzić może do arbitrażu sprowokowanego asymetrią informacyjną. Nie 
jest to również możliwe w przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się 
w wybranym segmencie ciągu technologicznego.  

Katody miedziane oraz wszystkie inne wyroby gotowe z miedzi 
sprzedaje się z premią naliczaną do ceny LME, zaś podstawą do ustalenia 
tej premii jest poziom ogłaszany publicznie przez Codelco13 (największego 
producenta miedzi na świecie). Pozostałe elementy ceny produktów mie-
dzianych, tj. upusty, czy koszty transportu uzależnione są od umowy z od-
biorcą. Ze względu na niezakłócony przepływ informacji na rynku kapita-
łowym, kształtują się one na podobnym poziomie dla wszystkich oferen-
tów. Nawet w przypadku grup hutniczych kupujących materiał do przero-
bu (złomy, blistry, koncentraty), poziomem referencyjnym do ustalenia 
ceny produktu jest notowanie metalu na giełdzie LME. Jest on wówczas 
nabywany z upustem na przerób, odliczanym od ceny metalu z LME 
(tzw. TC/RC, tj. Treatment Charge / Refining Charge14). Również dla tej 

                                                        
12 GFMS Copper Survey 2014, Thomson Reuters 
13 Canada Standard (http://www.canadastandard.com/index.php/sid/238834375),  
(online: 19.01.2016). 
14 http://www.smm.co.jp/E/glossary/02.html (online: 19.01.2016) 
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zmiennej ogłaszane są globalne poziomy referencyjne15. W tym przypadku 
nie można zatem stwierdzić, że czynnikiem determinującym konkurencję 
na rynku jest przewaga informacyjna wybranych podmiotów. Oczywiście 
przyjąć możemy również, że dodatkowe informacje zdobywane na temat 
jakości produktów nie są w stanie wygenerować dodatkowej przewagi 
konkurencyjnej, gdyż warunkiem notowania produktów na giełdach jest 
ich standaryzacja oraz najwyższa możliwa jakość. 

Przeprowadzona powyżej analiza odnosi się do sytuacji, w której 
przedsiębiorstwa funkcjonujące w danym sektorze konkurują między sobą 
o klienta (wygenerowanie możliwie najwyższego przychodu ze sprzeda-
wanych produktów lub usług). Branża metali nieżelaznych stymuluje jed-
nak inny rodzaj konkurencji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w jej 
skład, który w obliczu standaryzacji wyrobów gotowych i ich cen jest fak-
tycznym czynnikiem wpływającym na poziom ich przychodów. Mowa tutaj 
o konkurencji o zasoby (złoża metali), które w późniejszym czasie mogą 
być wyeksploatowane, przetworzone i sprzedane. Obserwacja ta wpisuje 
się oczywiście w założenia teorii konkurencji jako procesu katalaktycznego 
i zostanie omówiona w dalszej części opracowania, ale na tym etapie warto 
zwrócić uwagę na jeden jej aspekt.  

Jak zauważono na początku artykułu, posiadanie eksploatowalnego 
złoża jest efektem intensywnej pracy geologów nad jego identyfikacją oraz 
rozpoznaniem. W związku z tym, że jest to praca koncepcyjna, na tym eta-
pie działalności pojawiać się mogą odmienne opinie w kwestii interpretacji 
analizowanego ciała złożowego. Kluczem do odkrycia złoża, które w spo-
sób znaczący przyczyni się do budowania wartości posiadającego go pod-
miotu jest właśnie sprawdzona i rzetelna informacja. Odnosi się to zarów-
no to aspektów geologicznych, przeróbkarskich, jak i samego procesu gór-
niczego. To właśnie dlatego każdego roku największe firmy z branży fun-
dują działalność zespołów odpowiedzialnych za tzw. business development 
(rozwój bazy zasobowej). Odbywa się to zasadniczo z dwóch powodów: 
aby nie przeoczyć nadarzających się na rynku okazji inwestycyjnych oraz 
po to, aby nie inwestować w rozwój projektu, który w przyszłości nie przy-
niesie zakładanej stopy zwrotu. O tym, że w branży metali nieżelaznych 
występuje rozumiana w ten sposób asymetria informacji świadczy bardzo 
aktywny w tym sektorze rynek fuzji i przejęć. Firmy, które nie widzą po-
                                                        
15 Metal Bulletin (http://www.metalbulletin.com/Article/3319595/PRICING-NOTICE-
Metal-Bulletin-launches-Copper-Concentrates-TCRC-index.html#axzz3OLZqp1Nc),  
(online: 19.01.2016). 

 

tencjału w posiadanym przez nie aktywie eksploracyjnym odsprzedają je 
innym, które wedle zgromadzonych przez nie informacji dają mu szansę na 
stanie się istotnym elementem portfela aktywów produkcyjnych. Na tym 
etapie warto przyjrzeć się kilku znanym kopalniom miedzi, które w mnie-
maniu ich poprzedniego właściciela nie dawały szans na ekonomiczną 
działalność. 

Na podstawie zaprezentowanych w tabeli 4 informacji nie można 
jednak jednoznacznie stwierdzić, że firmy BHP Billiton i Xstrata przeoczyły 
szansę na bycie właścicielem dużego projektu wydobywczego (w rezulta-
cie niewiedzy lub niewłaściwej interpretacji informacji o złożu). 
 
 
Tabela 4. Zmiany operatora wybranych projektów górniczych 

Aktywo Kraj Operator Pierwotny 
właściciel 

Antapaccay Copper/ Gold Mine Peru Glencore BHP Billiton 
Highland Valley Copper/ Mo-
lybdenum Mine 

Ka-
nada Teck Xstrata 

Tenke Fungurume Cop-
per/Cobalt Mine 

Kon-
go 

min. Lundin Mining, Free-
port McMoRan BHP Billiton 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Intierra (SNL Metals & Mining). 
 
 

Obserwacja taka musiałaby być poczyniona z zastrzeżeniem ceteris 
paribus, gdyż o odstąpieniu od projektu decydują często względy ekono-
miczne (i redukowanie budżetów przewidzianych na tzw. business develo-
pement) lub implementacja nowej polityki rozwoju bazy zasobowej danej 
firmy (która dla przykładu zakłada inwestowanie wyłącznie w stabilnych 
politycznie jurysdykcjach). Takie badania nie zostały przeprowadzone 
przez autora. 
 
 
Rynki z niedoskonałą konkurencją - koncepcja nierównowagi rynków 
 
Rozwinięcie myśli o konkurencji stymulowanej poprzez asymetrię infor-
macji w zakresie informacji geologicznej i inżynieryjnej pozwala też na od-
niesienie zachowań uczestników branży metali nieżelaznych do koncepcji 
nierównowagi rynków. Jedną z podstawowych metod obliczania zasobów 
złóż kopalin stałych jest metoda średniej arytmetycznej (metoda staty-
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styczna).16 W rezultacie wykorzystywanych metod analitycznych, do rze-
telnego określenia wielkości badanego złoża wystarczy określonego roz-
miaru próba statystyczna pozwalająca na interpolację uzyskanych dzięki 
odwiertom parametrów. Wnioskujemy więc, że ponoszenie nakładów na 
dokładniejsze rozpoznanie złoża jest efektywne tylko do pewnego momen-
tu. Funkcja zależności dokładności rozpoznania do poniesionych nakładów 
na eksplorację będzie miała zatem charakter logarytmiczny. Odwołując się 
do podstawowych założeń omawianej koncepcji zauważyć można, że nie-
doskonałość informacji w branży metali nieżelaznych może być zmniejsza-
na, ale z powodu wysokich kosztów nie opłaca się jej całkowicie elimino-
wać. 
 
 
Konkurencja jako proces katalaktyczny 
 
Jak wspominano we wcześniejszej części opracowania, w opinii autora, 
branży metali nieżelaznych przypisać można w największym stopniu, jako 
podstawę interpretacji zachowań jej uczestników, teorię konkurencji jako 
procesu katalaktycznego. W sektorze tym konkurencja stymulowana jest 
zakresem dostępu, przetwórstwa, eksploatacji i handlu zasobami. Obsza-
rem pozwalającym na obserwację tak rozumianej konkurencji jest rynek 
fuzji i przejęć zarówno projektów zasobowych, jak i przedsiębiorstw dzia-
łających w branży. 

W roku 2014 w branży Mining & Metals dokonano ogółem 350 
transakcji fuzji i przejęć za łączną kwotę niemal 206 mld USD17. W zbiorze 
tym odnotowano wyłącznie dwie transakcje fuzji podmiotów. Pozostałe 
odnosiły się do przejęć: przyjaznych lub wrogich. Aż 25% transakcji tego 
typu sklasyfikowane zostało jako wrogie, a zatem takie, w których podmiot 
nabywany nie zgadza się z wyceną podmiotu oferowaną przez nabywcę. 
Obserwacje te pokazują jak istotna jest dla firm z branży konkurencja 
o zasoby oraz mechanizmy identyfikowania, analizowania i oceny rynków 
tych zasobów. Odwołując się do założeń teorii przedstawionej przez Fried-
richa von Hayeka (gdzie konkurencja jako proces polega na zdobywaniu 
informacji i osiąganiu z tego tytułu prywatnych korzyści), z przedstawio-
nych w opracowaniu informacji wnioskować można, że firmy z branży me-
tali nieżelaznych dążą do uzyskania przewagi konkurencyjnej nie tylko po-
                                                        
16 Z. Rubinowski, Geologia Złóż, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1973, s. 325-347. 
17 Obliczenia własne na podstawie danych z Intierra (SNL Metals & Mining). 

 

przez wewnętrzne gromadzenie informacji, ale również skłonne są naby-
wać ją od innych podmiotów. Czasami za bardzo wysoką cenę. Wyjątkowa 
aktywność oraz częstość działań uczestników tego rynku w procesach fuzji 
i przejęć jest także przymiotem prakseologicznej formuły wspominanej 
teorii. 
 
 
Tabela 5. Wybrane transakcje fuzji i przejęć w roku 2014 

Cel przejęcia Podmiot przejmujący Wartość transakcji 
(USD) 

Rockwood Holdings, Inc. Albemarle Corporation 5 839 800 000 
Xstrata Peru S.A. MMG Limited 3 656 250 000 
Osisko Mining Corpora-
tion Goldcorp Inc. 3 276 877 703 
America Latina Logistica 
S.A. 

Rumo Logistica Operadora 
Multimodal S.A. 2 978 798 392 

Osisko Mining Corpora-
tion Yamana Gold Inc. 1 778 452 958 
Amcol International Cor-
poration IMERYS 1 765 853 656 
Amcol International Cor-
poration Minerals Technologies Inc. 1 700 000 000 
Aquila Resources Limited Mineral Resources Limited 1 264 882 598 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Intierra (SNL Metals & Mining). 
 
 

Tabela 5 wskazuje, że koszt pozyskania informacji, a w konsekwen-
cji dostępu do zasobów, może sięgać kilku miliardów dolarów. Niemniej 
jednak, rynek fuzji i przejęć w branży metali nieżelaznych rozwija się z ro-
ku na rok, gdyż podmioty go tworzące mają świadomość tego, że posiadane 
przez nie zasoby są podstawowym czynnikiem pozwalającym im na efek-
tywne konkurowanie z innymi podmiotami w sektorze. 
 
 
Konkurencja jako proces ewolucyjny 
 
Opisywany powyżej rynek fuzji i przejęć poddany może być analizie rów-
nież z punktu widzenia podmiotów będących celem transakcji. Armen Al-
chian zauważył, że systemy ekonomiczne są samodostosowującymi się 
układami, które poszukują optymalnych dla siebie rozwiązań pozwalają-
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cych na osiągnięcie sukcesu. W rezultacie, w koncepcji tej konkurencja jest 
procesem naturalnej selekcji firm w przypadku braku ich adaptacji do 
zmieniających się warunków. Oczywiście, dziełem przypadku nie jest to, że 
jedne podmioty przejmowane są przez inne. Wyróżnić można wiele powo-
dów takiego stanu rzeczy, ale wszystkie nazwać można brakiem wystarcza-
jących zasobów do realizacji zamierzonego wcześniej celu. Mowa tu za-
równo o braku wystarczających kompetencji, rozwiązań technologicznych, 
jak i środków na realizację posiadanych projektów.  

Jeżeli dany podmiot nie jest w stanie przynajmniej imitować zacho-
wań innych uczestników rynku, staje się konkurencyjnie nieefektywny. Ów 
brak efektywności objawiać się może produkowaniem wyrobów po wyż-
szym jednostkowym koszcie wytworzenia (w rezultacie zastosowania sta-
rych rozwiązań technologicznych), przeoczeniem nadarzających się na 
rynku okazji (w rezultacie braku wystarczającej wiedzy geologicz-
nej/inżynieryjnej), brakiem działań proinnowacyjnych, etc. Jeżeli mamy do 
czynienia z podmiotem notowanym na giełdzie papierów wartościowych, 
nieefektywność ta zostanie zdyskontowana w cenie rynkowej podmiotu 
przez co uczyni go łatwiejszym celem do przejęcia. W tym konkretnym 
przypadku konkurencja widoczna jest jako konieczność dopasowania się 
do trendów wyznaczających zachowania rynku. 
 
 
Teoria konkurencji potencjalnej 
 
Twórca teorii konkurencji potencjalnej, William Baumol, stwierdził, że ry-
nek potencjalnie konkurencyjny ma szereg cech podobnych do rynku do-
skonale konkurencyjnego, gdyż charakteryzuje go brak barier wejścia 
i wyjścia. W rezultacie, oznacza to istnienie stałej presji konkurencyjnej, 
nawet ze strony podmiotów spoza branży. 

Jeżeli spojrzy się na przedostatnią kolumnę tabeli 6, przedstawiają-
cą nakłady inwestycyjne niezbędne do uruchomienia projektu górniczego, 
wydaje się, że opisywana teoria nie może mieć zastosowania w branży me-
tali nieżelaznych. Baumol, w myśl wcześniejszej definicji George’a Stiglera, 
przyjął jednak, że ów brak barier nie musi oznaczać braku pieniężnego 
kosztu pojawienia się na rynku, ale może odnosić się do braku przewagi 
konkurencyjnej firm na nim już funkcjonujących (min. w zakresie techno-
logii, czy jakości wytwarzanych produktów). 

 

Ostatnie doświadczenia polskiego producenta miedzi, KGHM Polska 
Miedź S.A. pokazują, że w wybranych aspektach funkcjonowania branży, 
teoria ta może mieć zastosowanie.  

 
 

Tabela 6. Największe realizowane projekty w sektorze wydobywczym 
miedzi 

 
Źródło: GFMS Copper Survey 2014, Thomson Reuters. 
 
 

W kwietniu 2012 r. spółka KGHM złożyła w Ministerstwie Środowi-
ska wniosek o koncesję na poszukiwanie złóż pod powierzchnią miasta 
Głogów. Konkurencyjny wniosek złożyła też inna zarejestrowana w Polsce 
firma - Leszno Copper18. Przedsiębiorstwo o sumie bilansowej nieprzekra-
czającej 650 tys. PLN19 aspirowało więc do utworzenia w polskim Zagłębiu 
Miedziowym dużego zakładu górniczego. Wszystko to dzięki zewnętrzne-
mu finansowaniu działalności firmy Leszno Copper, zapewnionemu przez 
kanadyjski fundusz Lumina Capital Limited Partnership. 

Jak widać na podstawie zaprezentowanego powyżej przykładu, na 
współczesnym rynku kapitałowym istnieją rozwiązania, które sprawiają, 
że ograniczenia kapitałowe nie stanowią obecnie prawdziwej bariery wej-
ścia do biznesu. W obliczu powszechnie znanych metod eksploatacji złóż, 
łatwego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, dostępności 
                                                        
18http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/walka-o-koncesje-na-zloza-miedzi-
kghm-kontra-leszno-copper,454858.html, (online: 19.01.2016). 
19 Informacje o spółce z bazy danych EMIS (Emerging Markets Information Service) – na 
podstawie informacji przekazywanych do KRS 
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maszyn i urządzeń górniczych, wyraźnie widać, że współcześnie ograni-
czenia działalności gospodarczej tego typu zanikają. W rezultacie, na przy-
kładzie doświadczeń branży metali nieżelaznych stwierdzić można, że jest 
to czynnik inicjujący stałą presję konkurencyjną. 
 
 
Teoria konkurencji/innowacji 
 
Kwestie wpływu innowacji na konkurencję w branży metali nieżelaznych 
omówione zostały przy okazji interpretacji teorii konkurencji jako procesu 
ewolucyjnego. W przypadku analizy Teorii Schumpetera, warto zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden rodzaj konkurencji, jaką podejmują podmioty 
z omawianego sektora. Jak wspomniano na początku tego opracowania, 
cechą charakterystyczną branży jest to, że większość podmiotów w niej 
funkcjonujących jest spółkami giełdowymi. W efekcie, spółki konkurują 
o  inwestorów, dążąc do realizacji celu, do jakiego zostały powołane, tj. bu-
dowania wartości dla akcjonariuszy. 

W przypadku omawiania teorii konkurencji jako procesu ewolucyj-
nego wspomniano, że w branży metali nieżelaznych pojawiają się innowa-
cje, a podmioty, które nie są w stanie przynajmniej imitować zachowań 
innych uczestników rynku stają się konkurencyjnie nieefektywne. Niemniej 
jednak, zmiany te nie są rewolucyjne, a największe podmioty w branży po-
trafią skutecznie zarządzać zmianą. Wobec tego, w obliczu rynków kapita-
łowych, dla których punktem referencyjnym jest zdyskontowany model 
przepływów pieniężnych, owe innowacje widoczne będą przede wszystkim 
na poziomie kapitalizacji giełdowej podmiotów. W sytuacji, w której inno-
wacja jest trudnoidentyfikowalna, trudna do skwantyfikowania oraz jed-
norodna w skali całej branży, prawdziwie innowacyjne, a co za tym idzie 
konkurencyjne na rynku będą te podmioty, które przekuwają swoje osią-
gnięcia w tym zakresie na sukces giełdowy. 

Uznanie inwestorów znajdą przede wszystkim inicjatywy obniżają-
ce koszty wytworzenia produktów oraz takie, które pozwalają na realizo-
wanie projektów rozwojowych przy możliwie najmniejszym poziomie na-
kładów inwestycyjnych (strona przychodowa omówiona została przy oka-
zji analizy teorii rynków z niedoskonałą konkurencją oraz teorii konkuren-
cji jako procesu). Innowacyjne mogą być również działania w obszarze wy-
korzystywania nowych modeli biznesu oraz potencjalne strategie wykra-
czające poza granice macierzystych sektorów (np. nowatorskie rozwiąza-

 

nia w zakresie niestandardowych połączeń w zakresie dywersyfikacji pio-
nowej czy poziomej). 
 
 
Podsumowanie 
 
W opinii autora, nie da się jednoznacznie zakwalifikować i zinterpretować 
zachowań uczestników rynku metali nieżelaznych wyłącznie w oparciu 
o jedną z zaprezentowanych teorii rynków i konkurencji. Z przeprowadzo-
nej powyżej analizy wynika, że wybrane konwencje wzajemnie się przeni-
kają, nie stoją z sobą w sprzeczności, a czasami się uzupełniają. W zależno-
ści od perspektywy, z jakiej spogląda się na branżę metali nieżelaznych, 
każda z teorii może znaleźć w niej uzasadnienie. Dowiadujemy się, że cha-
rakterystyczna dla branży możliwość różnorodnej interpretacji np. anali-
zowanego złoża uzasadnia koncepcję rynków z asymetrycznym podziałem 
informacji. Dzięki poznaniu statystycznej metody obliczania zasobów złóż 
kopalin stałych uzasadniona jest na podstawie doświadczeń analizowanej 
branży koncepcja nierównowagi rynków. Z kolei rozbudowany rynek fuzji 
i przejęć jej towarzyszący dostarcza dowodów na to, że konkurencja trak-
towana może być jako proces katalaktyczny. W innowacyjności branży od-
najdujemy z kolei uzasadnienie zarówno dla teorii konkurencji jako proce-
su ewolucyjnego (Alchiana), jak i teorii konkurencji/innowacji (Schumpe-
tera).  

Wykazany na przykładzie brak fizycznych barier wejścia do branży, 
pozwala odnaleźć w niej uzasadnienie dla teorii konkurencji potencjalnej 
Baumola. Nie mniej jednak, dominujące w branży metali nieżelaznych wy-
daje się być podejście Friedricha von Hayeka, który zaprezentował teorię 
konkurencji jako procesu katalktycznego. W związku z tym, że jej podsta-
wowym założeniem jest konkurencja związana z dostępem do zasobów 
rzadkich, determinuje ona poniekąd stronę przychodową każdego przed-
siębiorstwa działającego w branży. 
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Wprowadzenie 
 
Od chwili powstania pierwszych silników spalinowych przemysł związany 
z szeroko rozumianą motoryzacją ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu 
Europy. W samej Unii Europejskiej sektor zapewnia miejsca pracy dla 
12 mln osób i stanowi 4% PKB UE. W 2011 Europa przestała pełnić rolę 
lidera światowego w tej branży na rzecz Chin. Jednak w dalszym ciągu Unia 
Europejska jest jednym z największych na świecie producentów pojazdów 
silnikowych a przedstawiciele tego sektora są największymi udziałowcami 
(jako prywatny inwestor) w procesie inwestowania w badania i rozwój 
(R&D). W celu wzmocnienia konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego 
oraz aby zachować lub poprawić swoją pozycję w tym sektorze na świecie 
europejscy producenci automotive oraz Komisja Europejska powinny wy-
pracować wspólny model wsparcia, który umożliwiłby kreowanie innowa-
cyjnych rozwiązań.  

Sektor ten zajmuję również ważne miejsce w Polskiej gospodarce, 
a tym samym jest też jednym z kluczowych sektorów w woj. lubuskim. Wo-
jewództwo to przez swoje położenie przy granicy z Niemcami stało się 
miejscem wielu inwestycji firm z branży automotive a także wiele z wcze-
śniej działających firm dostosowało się lub zmieniło swoją charakterystykę 
aby z tym sektorem móc współpracować. Województwo lubuskie jest jed-
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nym z najsłabszych regionów w Polsce pod względem innowacyjność. Jed-
nak w ostatnich latach widać zmiany, które ten niekorzystny trend mają na 
celu zmienić.  

Celem artykułu jest analiza wyników badań wstępnych przeprowa-
dzonych w lubuskich przedsiębiorstwach produkcyjnych z sektora auto-
motive w zakresie wskazania relacji jakie zachodzą pomiędzy nimi 
a ośrodkami B+R zlokalizowanymi w regionie, jak i poza nim oraz wskaza-
nie potencjalnych sposobów rozwoju sieci współpracy pomiędzy przedsię-
biorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi w celu kreowania 
innowacji. Artykuł składa się z dwóch części – pierwszej teoretycznej na 
temat pojęcia innowacji, wyjaśnienia pojęcia sektor automotive, informacji 
na temat metody badań i drugiej prezentującej wyniki przeprowadzonej 
pracy badawczej oraz przegląd narzędzi, które mogą stymulować współ-
pracę mającą na celu kreowanie innowacji. 

 
 

Innowacje 
 
Pojęcie innowacji odmieniane jest obecnie na wiele sposobów i wykorzy-
stywane w wielu kontekstach. Naukowcy w zależności od dziedzin w jakich 
się specjalizują wykorzystują termin innowacyjność zgodnie z zapotrze-
bowaniem. Dlatego też ze względu na ich obszar rozróżniamy różne rodza-
je innowacji – produktowe, technologiczne / procesowe, organizacyjne 
oraz marketingowe1. Klasyczne definicje innowacyjności zostały opraco-
wane przez J.A. Schumpetera oraz P.F. Druckera. Schumpeter opisał inno-
wacje, jako „wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonale-
nie już istniejących, udoskonalenie lub wdrożenie nowego procesu pro-
dukcji (innowacja procesowa), opracowanie nowego sposobu dystrybucji 
produktów, otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowych materiałów, 
surowców do produkcji, wprowadzenie nowej organizacji produkcji2”. Po-
dejście to zwane jest statycznym ujęciem innowacji (rezultatywne). Druc-
ker innowacje zdefiniował, jako „działania systemowe, które polegają na 
aktywnym identyfikowaniu zmian w otoczeniu oraz na systematycznej 
analizie możliwości ich wykorzystania dla tworzenia kolejnych innowacji3”. 
                                                        
1 Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd OECD and 
Eurostat 2005.  
2 A.J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 1960. 
3  F.P. Drucker, Innowacja i  przedsiębiorczość. Praktyka i  zasady., PWE, Warszawa, 1992. 

 

W tym podejściu widzialne jest założenie, że innowacje są procesem. Wła-
śnie procesowe podejście do innowacji ma szerszy zakres, gdyż nie obej-
muje tylko rezultatu ale zwraca uwagę na całość działań poprzedzających. 
Schemat takiego podejścia obrazuje Rysunek 1.  
 
 

 
Rysunek 1. Schemat procesu innowacyjnego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Stawiasz, Innowacje a mała firma, Uniwersy-
tet Łódzki, Łódź, 1999.  
 
 
 Proces innowacyjny charakteryzuje się dużą dynamiką i zmienno-
ścią. Na przebieg tego procesu mogą mieć wpływ różne czynniki, w tym, 
np. rozmiar przedsiębiorstwa4. Decydując się na wprowadzenie innowacji 
istotne znaczenie ma odpowiednie zidentyfikowanie samych źródeł inno-
wacji. Drucker zidentyfikował następujące źródła innowacji5: 

 nieoczekiwane zdarzenia, 
 niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniem,  
 potrzebę wprowadzenia nowego procesu,  
 zmiany w strukturze przemysłu lub rynku,  
 demografię,  
 zmiany w sposobach postrzegania, nastrojach i wartościach,  
 nową wiedzę.  

Źródłami innowacji mogą w takim razie być wszelkie czynniki mają-
ce wpływ na proces zmiany. Istotne dlatego też jest aby przedsiębiorstwa 
były otwarte na wiedze i informacje pochodzące z różnych źródeł. Otwar-
tość ta związana jest z przeświadczeniem, że wprowadzenie innowacji 
umożliwi przedsiębiorstwu rozwój.  

W literaturze znajduje się charakterystyka czynników kształtują-
cych procesy innowacyjne, które powstają na poziomie otoczenia i samego 

                                                        
4 M. Turek, I. Jonek-Kowalska, Z. Ganszczyk, Determinanty innowacyjności w przedsiębior-
stwach górniczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie, Ze-
szyt 55, Gliwice, 2011. 
5 F.P. Drucker, Innowacja i  przedsiębiorczość. Praktyka i  zasady., PWE, Warszawa 1992. 
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przedsiębiorstwa6. Czynniki działające na poziomie przedsiębiorstwa dzie-
lą się na dwa rodzaje czynników: transferu i dynama innowacyjne. Do 
czynników transferu można zaliczyć czynniki: 

 ludzkie,  
 społeczne,  
 kulturowe.  

Czynniki te, mają istotny wpływ na transfer wiedzy i informacji do 
przedsiębiorstw i na sam proces uczenia się wewnątrz firmy7. Dla zaistnie-
nia zjawiska dynama innowacyjnego konieczne jest stworzenie odpowied-
nich warunków, w których instytucje zaangażowane w kreowanie innowa-
cji (instytucje naukowo – techniczne) oraz baza naukowo - inżynieryjna 
będą współpracowały w celu wypracowania procesów innowacyjnych.  

Opracowana przez S. Kasprzyka w latach 80. XX w. piramida uwa-
runkowań procesów innowacyjnych jest w dalszym ciągu aktualna i poma-
ga usystematyzować wiedzę na temat etapów, które determinują proces 
innowacyjny.  

Z chwilą podjęcia decyzji o uruchomieniu innowacyjnego procesu, 
przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność innowacyjną. „Działalność inno-
wacyjna to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, 
finansowych i komercyjnych, które realnie prowadzą lub mają w zamie-
rzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same 
z siebie mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz 
są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje 
także działalność badawczo – rozwojową (B+R), która nie jest bezpośred-
nio związana z tworzeniem konkretnej innowacji”8. W zależności od specy-
fiki przedsiębiorstwa, działalność innowacyjna może przybierać różny cha-
rakter. 

 
 
 

                                                        
6 Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd OECD and 
Eurostat 2005 
7 Turek M., Jonek-Kowalska I., Ganszczyk Z., Determinanty innowacyjności w przedsiębior-
stwach górniczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie, Ze-
szyt 55, Gliwice, 2011 
8 K. Skrzypek, Koncepcja badań nad procesem zarządzania innowacjami w sieci przedsię-
biorstw produkcyjnych w oparciu o systemy ERP zintegrowane technologią Cloud Compu-
ting, Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji, Monografia pod redakcją A. Świć 
i  A. Gola, Politechnika Lubelska, Lublin, 2015. 

 

 

 
Rysunek 2. Piramida uwarunkowań procesów innowacyjnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Kasprzyk, Innowacje od koncepcji do produk-
cji, Instytut Wydawniczy, CRZZ, Warszawa 1980.  

 
 
Firma decydując się wejść na ścieżkę innowacji, podejmuje działania 

innowacyjne i często staje się innowacyjnym przedsiębiorstwem. Jedna 
z definicji innowacyjnego przedsiębiorstwa, opracowana przez J. Bogda-
nienko, opisuję je jako „takie firmy, które potrafią tworzyć lub kopiować 
nowe produkty, efektywnie wytwarzać je oraz skutecznie zbywać. Przed-
siębiorstwa takie charakteryzują się zdolnością ciągłego odnawiania ich 
portfela stosownie do zmian w otoczeniu oraz umiejętnością sprawnego 
wprowadzania nowych technologii i metod organizacji niezbędnych do 
realizacji zmieniających się celów rozwojowych”9.   
 
 

                                                        
9 J. Bogdanienko(red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, Toruń, 2004. 
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Sektor automotive w Polsce 
 
Pod hasłem sektor automotive kryją się przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność zgodną z działem 29 w PKD – „Produkcja pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli. Dział tej dzieli się na 
trzy grupy:  

 produkcja pojazdów samochodowych (do tej grupy należą zakłady 
zajmujące się produkcją: silników do samochodów osobowych i au-
tobusów oraz traktorów, samochodów osobowych, autobusów, po-
jazdów samochodowych przeznaczonych do przewozów towarów, 
pozostałych pojazdów samochodowych, np. samochodów tereno-
wych czy wózków golfowych), 

 produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep 
i naczep, 

 produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych.   
Dział 29 wyklucza zaliczanie do tego działu przedsiębiorstwa zaj-

mujące się produkcją motocykli, pojazdów wojskowych, opon, szyb oraz 
akumulatorów. Wyciągnięcie tych grup poza sekcje jest uwarunkowana 
historycznie jednak w obecnych czasach ciężko jest nie zaliczyć producen-
tów opon do tej sekcji, gdy rynek samochodowy jest ich największym od-
biorcą i wzajemna współpraca jest niezbędna dla wzajemnego rozwoju. 
Identyczna sytuacja jest w przypadku producentów szyb i akumulatorów.  

Kapitał firm z sekcji automotive na świecie pochodzi przede 
wszystkim z trzech krajów: Niemiec (117,2 miliarda EUR), Japonii 
(110,9 miliarda EUR) oraz USA (95,7 miliarda EUR). Usytuowanie geogra-
ficzne Polski, graniczącej z Niemcami, spowodowało, że Polska znajduje się 
na 8 miejscu na świecie pod względem ilości zainwestowanych pieniędzy 
w tym sektorze – 263 inwestycje na łączną kwotę 12 miliardów EUR10. 
W europejskich zakładach tej sekcji pracuje ponad 3 miliony osób. W 2013 
roku na polskim rynku funkcjonowało 437 podmiotów gospodarczych 
funkcjonujących w sektorze automotive, z czego 140 przedsiębiorstw to 
duże zakłady, większość bo aż 311 zakładów zajmuje się produkcją części 
i akcesoriów (w grupie tej jest aż 118 dużych zakładów), 42 zakłady zajmu-
ją się produkcją pojazdów samochodowych (15 z nich to duże zakłady). 
Z raportu przedstawionego przez Polską Agencje Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych wynika, że aż 1300 polskich przedsiębiorstw zajmuję się, 
                                                        
10 Automotive sector in Poland, PAIZ, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2014. 

 

choćby w części, współpracą z tym sektorem (produkcja części i akceso-
riów)11.  

Największym producentem pojazdów samochodowych w Polsce jest 
Fiat Auto Poland. W 2013 z taśm montażowych w Polsce tej grupy zeszło 
295700 samochodów. Drugi wynik osiągnęła grupa General Motors Manu-
facturing Poland z wynikiem 108300 samochodów osobowych.  

Warto wspomnieć o potencjale innowacyjnym jaki posiada ten sek-
tor. Inwestycje z tego sektora w projekty B+R stanowią 25% ogólnych wy-
datków na te działania ze wszystkich sektorów w UE (najwięcej inwestują-
cy w B+R prywatny sektor gospodarki w UE). Firmy z tej grupy inwestują 
średnio 4% swoich dochodów w działania B+R, co stanowi około 32 mi-
liardów EUR rocznie, co z kolei  skutkuję dużą ilością zgłoszeń patento-
wych – 9500 zgłoszeń patentowych rocznie (56% zgłoszeń patentowych 
z tego sektora pochodzi z krajów UE). Potencjał innowacyjny w tym sekto-
rze jest ogromny.  
 
 
Charakterystyka gospodarcza województwa lubuskiego  
 
Położone w środkowo-zachodniej części Polski województwo lubuskie jest 
jednym z najsłabiej zaludnionych województw w Polsce (1 011 024 
tj. 2,6% ludności kraju). Powierzchnia województwa to 13 987 km2, co 
stanowi 4,5% terytorium Polski.  

 Wyróżniającymi się i rozwojowymi branżami lubuskiej gospodarki 
są te związane z przemysłem drzewno-meblarskim, papierniczym, motory-
zacyjnym, chemicznym i produkcji tworzyw sztucznych, materiałów bu-
dowlanych – w tym ceramicznych oraz elektronicznym i tekstylnym.12 
Wiodące ośrodki gospodarcze regionu to: Gorzów Wlkp., Zieloną Górę, Ża-
ry, Nową Sól, Kostrzyn n. Odrą, Słubice i Świebodzin. To wokół tych miast 
ulokowane są główne inwestycje. Z analizy danych wynika, że dużą rolę 
w gospodarce regionu odgrywa eksport. Województwo utrzymuje dodat-
nie saldo handlu zagranicznego. 

Analizując potencjał innowacyjny regionu pod kątem ilości zgłasza-
nych wynalazków, województwo lubuskie znajduje się w ogonie Polski. 
                                                        
11Automotive sector in Poland, PAIZ, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2014.  
12 K. Dąbrowski, K. Skrzypek, S. Kłos, Ewolucyjny model wspierania przedsiębiorczości 
w obrębie jednej organizacji - studium przypadku dla województwa lubuskiego, Przedsię-
biorczość i Zarządzanie, T.: 14, z.: 12 cz.: 2, Łódź, 2013. 
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Z raportów Urzędu Patentowego RP wynika, że w 2010 r. w regionie udzie-
lono 7 patentów. W tym samym roku w województwach sąsiadujących: 
dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim udzielono 170, 
105 i 43 patenty. 
   
 
Metoda badawcza 
 
Autorzy artykułu skorzystali z wyników badań jakie przeprowadzili 
w terminie od października do grudnia 2015 roku. do przeprowadzenia 
badań wybrali metodę sondażu diagnostycznego. Zastosowana metoda 
sondażu diagnostycznego umożliwiła autorom artykułu „zgromadzenie 
wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zja-
wisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu 
się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawi-
skach instytucjonalnie niezlokalizowanych w oparciu o specjalnie dobraną 
grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko wy-
stępuje13”. Badanie ankietowe wzbogacono o wywiad telefoniczny i spo-
tkania bezpośrednie.   

Za pomocą specjalnie stworzonej ankiety zbadano firmy z woje-
wództwa Lubuskiego. Spośród całości uzyskanych odpowiedzi od przed-
siębiorstw z regionu specjalnie wyselekcjonowano grupę odpowiedzi po-
chodzących z przedsiębiorstw reprezentujących sektor automotive. Ankie-
ta zawierała zestaw pytań zamkniętych oraz metryczkę, w której ankieto-
wani określali wielkość firmy, w której pracują oraz branżę. Ankieta była 
anonimowa, jedynie proszono osobę wypełniającą badanie o podanie sta-
nowiska jakie zajmuje ona w przedsiębiorstwie. Pytania w kwestionariuszu 
dotyczyły określenia poziomu innowacyjności danego przedsiębiorstwa 
oraz oceny poziomu współpracy reprezentowanego przedsiębiorstwa 
z jednostkami badawczo – rozwojowymi.  

 
 
 

                                                        
13 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe,  
„Żak”, Warszawa 2001.  
http://www.przygonska.arg.pl/metody_badan.htm, (online: 16.09.2015).  

 

Wynik badań 
 
W ciągu 2 miesięcy zostało przeprowadzone pilotażowe badanie ankieto-
we wśród 63 przedsiębiorstw produkcyjnych, spośród odpowiedzi wyse-
lekcjonowano te, które w odpowiedzi na pytanie o reprezentowany sektor 
wskazały automotive. w obszarze oceny poziomu innowacyjności tych firm 
oraz przyczyn jego niskiego poziomu. Wśród respondentów 13,8% określi-
ło swoje przedsiębiorstwo, jako wysoce innowacyjne, 72,4% jako innowa-
cyjne, a 13,8% jako średnio innowacyjne. W grupie ankietowanych 51,7% 
przedsiębiorców wskazało, że inwestuje od 0 do 10% przychodów, 27,6% 
od 11 do 20% oraz 20,7%, a że od 21 do 50% na działalność badawczo – 
rozwojową. Aż 89,7% przedstawicieli przedsiębiorstw podało, że zrealizo-
wało z uczelniami wyższymi, instytutami badawczo – rozwojowymi od 
0 do 10 projektów, jedynie 10,3 podało zakres między 11 a 20 wspólnie 
zrealizowanymi projektami. Na pytanie o określenie wagi konieczności 
współpracy przedsiębiorstwa z krajową instytucją B+R / uczelnią, respon-
denci wskazali na:  

 brak konieczności współpracy – 31%, 
 mało istotny udział we współpracy – 20,7%, 
 przydatny udział we współpracy – 20,7%, 
 niezbędny udział we współpracy – 17,2%, 
 znaczący udział we współpracy – 10,4%. 

Podobne pytanie dotyczyło określenia wagi współpracy z powyż-
szymi jednostkami z zagranicy. Respondenci wskazali następujące odpo-
wiedzi: 

 brak konieczności współpracy – 48,2%, 
 mało istotny udział we współpracy – 10,3%, 
 przydatny udział we współpracy – 24,1%, 
 niezbędny udział we współpracy – 10,3%, 
 znaczący udział we współpracy – 6,9%. 

 
 
Podsumowanie 
 
Wyniki z przeprowadzonych badań wskazują, że potencjał do inwestowa-
nia w innowacje przez sektor automotive nie jest w regionie odpowiednio 
wykorzystany. Innowacje, które potwierdzają się istnieć w lubuskich fir-
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mach pochodzą z zewnątrz. Należy podejrzewać, że źródła tych innowacji 
kryją się w tym, że część badanych firm to oddziały zagranicznych koncer-
nów, a te współpracują z instytucjami badawczo – rozwojowymi w miejscu 
skąd pochodzą, np. z Niemiec. Innym źródłem innowacji są klienci którzy 
wymagają i często wprowadzają do firmy, w której zlecają produkcję, no-
woczesne rozwiązania. Pewne jest, że motywacją dla firmy jest chęć 
utrzymania się na rynku, a to bez klientów nie jest możliwe, dlatego też 
przedsiębiorstwa koncentrują się na prawidłowym wykonaniu zlecenia.  

Jedną z barier na drodze do prawidłowej współpracy z ośrodkami 
B+R był ich brak oraz izolowanie się szkół, w tym uczelni od przemysłu. 
W ostatnich latach podjęto próbę zmiany niekorzystnego obrazu w zakre-
sie kreowania postaw proinnowacyjnych w województwie. Ze środków 
z ostatniej perspektywy finansowej wybudowano infrastrukturę badawczą, 
np. Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w No-
wym Kisielinie, Interior – Park Technologiczny w Nowej Soli czy Centrum 
Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. Duży wpływ na rozwój gospodar-
czy regionu ma funkcjonowanie na jego terytorium Kostrzyńsko – Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która pozyskuję inwestorów dzięki 
preferencyjnym warunkom inwestowania i funkcjonowania. W wojewódz-
twie działa jeden uniwersytet (Uniwersytet Zielonogórski, który kształci 
w kierunkach ścisłych i humanistycznych).  

Nowy okres finansowania projektów na szczeblu regionalnym, za-
pewnia znaczne kwoty na finansowanie działań innowacyjnych, w tym na 
badania i rozwój – 180 mln EUR dla lubuskich przedsiębiorstw. Urucha-
miane też są krajowe programy operacyjne (PO IR), po pieniądze na 
wspólne projekty aplikować z uczelniami przedsiębiorstwa mogą w ra-
mach projektów prowadzonych przez NCBiR oraz PARP. Otwiera się przed 
przedsiębiorcami szansa zyskania finansowania z projektów w ramach 
Horyzontu2020 – uczestnictwo w tych projektach wymaga jednak zbudo-
wania międzynarodowego konsorcjum, w którego skład wchodzą między-
narodowe jednostki B+R oraz przedsiębiorstwa.         

Autorzy artykułu wskazują na potrzebę zbudowania sieci współpra-
cy pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora automotive a krajowymi jed-
nostkami B+R. Interesujący jest fakt, że przemysł motoryzacyjny posiada 
zakłady produkcyjne w woj. Lubuskim, gdzie wypracowywane są zyski 
które budują kapitał, który firma inwestuje w innowacje ale nie w woj. Lu-
buskim czy nawet w Polsce ale gdzieś zagranicą.  
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Wprowadzenie 

 
We współczesnym świecie i gospodarce rynkowej rozwój polskich przed-
siębiorstw produkcyjnych zależy od ich potencjału innowacyjnego. Wy-
znacznikiem tego potencjału mogą być badania naukowe i prace rozwojo-
we prowadzone wspólnie z uczelniami wyższymi, których wyniki znajdują 
zastosowanie w produkcji nowych wyrobów i kreowaniu nowych usług.  
Przedsiębiorstwa realizują strategię zarządzania innowacjami na różne 
sposoby. Nadal jednak napotykają w tym działaniu wiele trudności, co nie 
rzadko doprowadza do zaprzestania podejmowania działań innowacyj-
nych. 

 Celem artykułu jest analiza wyników badań wstępnych przeprowa-
dzonych w polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie wskazania 
przyczyn ich niskiego poziomu innowacyjności. Artykuł składa się z dwóch 
części – pierwszej teoretycznej na temat pojęcia innowacji oraz wybranej 
metody badań i drugiej prezentującej wyniki przeprowadzonej pracy ba-
dawczej. 
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Innowacje 
 
„W lutym 2007 roku, podczas forum Consumer Analyst Group of New York, 
przedstawiciele kierownictwa firmy Procter & Gamble w odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób potrafią utrzymać stopę wzrostu przedsiębiorstwa 
w obliczu wzrastających wydatków konkurencji, odpowiedzieli trzema 
słowami: innowacje, innowacje, innowacje(…)”1.  

Innowacja jest to pojęcie, które w XXI wieku dotyczy zarówno 
przedsiębiorców, naukowców jak również polityków. „Dzięki prowadzonej 
w ostatnim czasie polityce Komisji Europejskiej wspierania innowacji, jest 
to jeden z najgorętszych tematów w świecie zarówno uczelni wyższych jak 
i biznesu”2. „Pojęcie innowacja ma w potocznym odbiorze bardzo pozy-
tywny wydźwięk. Kojarzy się z wprowadzeniem czegoś nowego, co powo-
duje znaczące polepszenie istniejącego stanu3”. Co ciekawe pomimo po-
wszechnego użycia tego pojęcia, nadal w literaturze przedmiotu jest różnie 
definiowane – tabela 1.  

W tekstach źródłowych najbardziej znanymi definicjami innowacji 
są te, które zostały opracowane przez J.A. Schumpetera oraz P.F. Druckera. 
Pierwszy z autorów definiował innowacje, jako „wprowadzenie do produk-
cji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących, udoskonalenie lub 
wdrożenie nowego procesu produkcji (innowacja procesowa), opracowa-
nie nowego sposobu dystrybucji produktów, otwarcie nowego rynku, za-
stosowanie nowych materiałów, surowców do produkcji, wprowadzenie 
nowej organizacji produkcji4”.  Drugi z autorów w 1992 roku innowacje 
określił, jako „działania systemowe, które polegają na aktywnym identyfi-
kowaniu zmian w otoczeniu oraz na systematycznej analizie możliwości 
ich wykorzystania dla tworzenia kolejnych innowacji5”. Współczesne defi-
nicje innowacji „można przedstawić w wąskim zakresie, jako komercyjne 
                                                        
1 Holtzman, Y., Innovation in Research and Development: Tool of Strategic Growth, Journal 
of Management Development, vol. 27, no 10, 2008; A. Dymitrowski, Znaczenie innowacji 
tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Poznaniu, Poznań, 2014.  
2 K. Skrzypek, Proces zarządzania innowacjami w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych 
w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne planowania zasobów- analiza wyników 
badań pilotażowych, „Logistyka” 2015, nr 4. 
3 R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk-Bunkowska, A. Moczała, Zarządzanie Innowa-
cjami, PWE, Warszawa, 2014. 
4 A.J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 1960. 
5 F.P. Drucker, Innowacja i  przedsiębiorczość. Praktyka i  zasady, PWE, Warszawa, 1992. 

 

wprowadzenie nowości, lub w szerokim zakresie, jako wieloetapowy, ce-
lowy proces i jego efekt, którym jest korzystna zmiana6”. 

 
 

Tabela 1. Przegląd wybranych definicji - pojęcie innowacji 
Definicja Rok 

„Innowacja jest to wprowadzenie nowego lub znacząco ulepszonego pro-
duktu/procesu, zastosowanie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiąza-
nia marketingowego / organizacyjnego / technologicznego7”. 

2013 

„Innowacja jest to proces przekształcania wiedzy w wartość przez zastoso-
wanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów i systemów. Poję-
cie innowacji autorzy odnoszą do tworzenia nowej wartości dla przedsię-
biorstwa, jego interesariuszy i klientów. Wbrew głoszonym przez niektó-
rych uczonych poglądom, idea lub wynalazek stają się innowacją dopiero 
wtedy, kiedy ich gospodarczy potencjał jest efektywnie zrealizowany8”. 

2012 

„Innowacja jest to każda nowa idea lub podejście, które jest zastosowane w 
zasadniczo różny sposób do wytworzenia wartości dla organizacji i intere-
sariuszy (klienci, dostawcy, partnerskie organizacje, społeczności, rządy, a 
nawet ogólnego dobra ludzkości). Innowacja jest bezpośrednio związana 
z tworzeniem wartości9”. 

2012 

„Innowacja jest to celowe przedstawianie i zastosowanie w pracy, zespole 
roboczym lub organizacji, pomysłów, procesów, produktów lub procedur, 
które są nowe dla tej pracy, zespołu roboczego lub organizacji, a które są 
zaprojektowane, aby przynosić korzyści pracy, zespołowi roboczemu lub 
organizacji. Innowacja obejmuje kreatywność i zastosowanie jej produk-
tów10”. 

2012 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Zauważalne różnice między definicjami mogą wynikać z tego, że te-

matem innowacji na całym świecie zajmują się specjaliści z różnych dzie-
dzin naukowych począwszy od ekonomicznych skończywszy 
                                                        
6 R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk-Bunkowska, A. Moczała, Zarządzanie Innowa-
cjami, PWE, Warszawa 2014. 
7 S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. 
8 A.A. Ferraresi, O.C. Quandt, A.S. dos Santos, R.J. Frega, Knowledge management and stra-
tegic orientation: leveraging innovativeness and performance, „Journal of Knowledge Man-
agement” 2012, nr 5. 
9 M.S. Lee, L.D. Olson, S. Trimi, Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-
creation for organizational values, Management Decision, no 5, 2012. 
10 Schippers M.C., West M.A., Dawson J.F., Team Reflexivity and Innovation: The Moderating 
Role of Team Context, „Journal of Knowledge Management” 2012, nr 10. 
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na technicznych. Dodatkowo badania naukowe prowadzone przez zespoły 
naukowców zawsze muszą uwzględnić różne doświadczenia, inne warunki 
gospodarcze, polityczne i ekonomiczne. Mając to na względzie, autorzy de-
finicji często precyzują na początku swoich publikacji, co rozumieją pod 
pojęciem innowacji. W tym miejscu należy zgodzić się ze zdaniem wypo-
wiedzianym przez J. Robinsona – „łatwiej pokazać, co jest innowacją, niż ją 
zdefiniować11”. 

Zróżnicowane sposoby definiowania innowacji w piśmiennictwie 
znajdują odzwierciedlenie w próbach wyróżnienia różnych typów innowa-
cji. Klasyfikacja innowacji jest zadaniem złożonym i bardzo istotnym. Cha-
rakteryzując różne typy innowacji, zaakcentowana zostaje duża liczba spo-
sobów rozumienia omawianego pojęcia. Najbardziej znany jest podział na 
innowacje: procesowe, zwaną również w niektórych publikacjach nauko-
wych technologicznymi, produktowe, marketingowe i organizacyjne12. Jed-
nak literatura przedmiotu dzieli innowacje również w m.in. następujący 
sposób: 

 innowacje radykalne i przyrostowe, 
 innowacje defensywne i ofensywne, 
 funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa i funkcjonujące poza 

przedsiębiorstwem,  
 zaburzające i podtrzymujące,  
 strategiczne i taktyczne,  
 sprzężone i niesprzężone  
 zamknięte oraz otwarte, 
 wytworzone przez przedsiębiorstwo samodzielnie i zakupione 

przez przedsiębiorstwo,  
 wytworzone przez przedsiębiorstwo dzięki współpracy z innymi 

podmiotami gospodarczymi , 
 nowe w skali świata, kraju lub branży,  
 nowe w skali przedsiębiorstwa13. 

 
                                                        
11 J. Robinson, Economics Philosophy, London, 1983. 
12 Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd OECD and 
Eurostat 2005. 
13 G. Perez-Bustamante, Knowledge management in agile innovative organizations, Journal 
of Knowledge Management, t. 3, nr 1, 1999; A. Dymitrowski,  Znaczenie innowacji tworzo-
nych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu, Poznań, 2014. 

 

Tabela 2. Klasyfikacja innowacji wg wybranych kryteriów 
Kryterium klasyfikacji Typy innowacji 

Zakres wpływu   funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa  
 funkcjonujące poza przedsiębiorstwem  

Charakter zmian   radykalne  
 przyrostowe  

Pozycja konkurencyjna   zaburzające  
 podtrzymujące  

Zakres czasowy efektów   strategiczne  
 taktyczne  

Liczba osób zaangażowanych 
w proces tworzenia  

 sprzężone  
 niesprzężone  

Źródła tworzenia innowacji   zamknięte  
 otwarte  

Pochodzenie  

 wytworzone przez przedsiębiorstwo sa-
modzielnie  

 zakupione przez przedsiębiorstwo  
 wytworzone przez przedsiębiorstwo dzię-

ki współpracy z innymi podmiotami go-
spodarczym  

Poziom nowości  
 nowe w skali świata  
 nowe w skali kraju lub branży  
 nowe w skali przedsiębiorstwa  

Zakres przedmiotowy  
 produktowe  
 procesowe / technologiczne 
 organizacyjne  
 marketingowe  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Dymitrowski,  Znaczenie innowacji tworzo-
nych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu, Poznań, 2014; R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk-Bunkowska, A. 
Moczała, Zarządzanie Innowacjami, PWE, Warszawa, 2014; M. Zięba, P. Oster, Innowacyj-
ność w małych i średnich przedsiębiorstwach, „E-Mentor” 2011, nr 3. 
 
 
Metoda badawcza 
 
Autorzy artykułu do przeprowadzenia badań wybrali metodę sondażu dia-
gnostycznego. Metoda ta pozwoliła na „zgromadzenie wiedzy o atrybutach 
strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opi-
niach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach roz-
woju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie 
niezlokalizowanych w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą 
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populację generalną, w której badane zjawisko występuje14”. W badaniu 
wykorzystano technikę jaką jest wywiad telefoniczny. 

Dla celów badań utworzony został kwestionariusz ankiety, który 
miał za zadanie ustandaryzowanie zadawanych przedsiębiorstwom pytań. 
Wykonano telefony do grupy 63 respondentów mających siedzibę na tere-
nie województwa lubuskiego oraz wielkopolskiego, reprezentujących mi-
kro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, które zaliczają się głównie 
do przedsiębiorstw produkcyjnych z branży odlewniczej, konstrukcyjno-
projektowej, metalowej oraz automotive. Ankieta zawierała zestaw pytań 
zamkniętych, podzielonych na 2 grupy tematyczne oraz metryczkę, w któ-
rej ankietowani określali wielkość firmy, w której pracują oraz branżę. 
W badaniu nie wymagano podania imienia i nazwiska osoby udzielającej 
odpowiedzi. Osoba mogła podać tylko stanowisko, jakie zajmuje w bada-
nym przedsiębiorstwie. Pytania w kwestionariuszu dotyczyły oceny po-
ziomu innowacyjności własnego przedsiębiorstwa, polskich przedsię-
biorstw oraz przyczyn nadal niezadawalającego poziomu innowacyjności 
tych firm. 

 
 

Wynik badań 
 
W dniach od 01.10 do 30.11.2015 r. zostało wykonane pilotażowe badanie 
ankietowe wśród 63 przedsiębiorstw produkcyjnych w obszarze oceny 
poziomu innowacyjności tych firm oraz przyczyn jego niskiego poziomu. 
W badaniu wzięło udział 15,9% - mikroprzedsiębiorstw, 20,6% - małych 
przedsiębiorstw, 33,3% - średnich przedsiębiorstw oraz 30,2% - średnich 
przedsiębiorstw z branży odlewniczej, konstrukcyjno-projektowej, meta-
lowej oraz automotive. Wśród respondentów 9,5% określiło swoje przed-
siębiorstwo, jako nieinnowacyjne, 15,9% jako mało innowacyjne, 19% jako 
średnio innowacyjne, 36,5% jako innowacyjne oraz 19% jako wysoko in-
nowacyjne. W grupie ankietowanych 27% przedsiębiorców określiło po-
ziom nowoczesności wytwarzanych przez siebie wyrobów / świadczonych 
usług, jako unikalne w Polsce, natomiast 25,4% przedstawicieli firm, po-
ziom nowoczesności posiadanych technologii w przedsiębiorstwie oceniło, 
jako niepowtarzalne w skali kraju. Przedstawiciele badanych przedsię-
                                                        
14 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe,  
„Żak”, Warszawa 2001; http://www.przygonska.arg.pl/metody_badan.htm,  
(online: 16.09.2015). 

 

biorstw określili poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, jako 
mało innowacyjny (45% odpowiedzi) i zadawalający (25% odpowiedzi). 
Jako przyczyny tego stanu wskazali: 

 brak środków finansowych własnych, 
 brak środków finansowych zewnętrznych, 
 zbyt wysokie koszty innowacji, 
 brak wykwalifikowanego personelu, 
 brak informacji na temat technologii, 
 brak informacji na temat rynków zbytu, 
 trudności w znalezieniu partnerów, 
 niepewny popyt, 
 brak potrzeby wdrażania innowacji, 
 brak popytu na innowacji. 

W badaniu przedsiębiorcy określili również wpływ poszczególnych 
czynników na niski poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych. 
 
 
Tabela 3. Stopień wpływu poszczególnych przyczyn na niski poziom 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych 

Przyczyna 
Stopień wpływu 

Brak  
wpływu 

Niski 
wpływ 

Średni 
wpływ 

Wysoki 
wpływ 

Znaczący 
wpływ 

brak środków finansowych 
własnych 4,8% 4,8% 15,9% 38,1% 36,5% 
brak środków finansowych 
zewnętrznych 3,2% 7,9% 27% 36,5% 25,4% 
zbyt wysokie koszty innowacji 1,6% 7,9% 22,2% 41,3% 27% 
brak wykwalifikowanego 
personelu 1,6% 9,5% 27% 31,7% 30,2% 
brak informacji na temat 
technologii 1,6% 17,5% 30,2% 33,3% 17,5% 
brak informacji na temat ryn-
ków zbytu 1,6% 15,9% 38,1% 28,6% 15,9% 
trudności w znalezieniu part-
nerów 4,8% 19% 36,5% 28,6% 11,1% 
niepewny popyt 7,9% 12,7% 34,9% 28,6% 15,9% 
brak potrzeby wdrażania 
innowacji 14,3% 25,4% 25,4% 14,3% 20,6% 
brak popytu na innowacji 14,3% 23,8% 31,7% 9,5% 20,6% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jak wynika z przedstawionych w tabeli 3 danych tworzenie innowa-
cji jest procesem niezwykle złożonym, który wymaga zaangażowania dużej 
ilości czasu i przede wszystkim zasobów będących w posiadaniu przedsię-
biorstwa ze szczególnym uwzględnieniem kapitału własnego lub środków 
zewnętrznych.  Finansowanie ma największy wpływ na tworzenie i co 
ważniejsze wdrażanie szerokorozumianych innowacji. Przekłada się rów-
nież na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. Spe-
cjaliści z danej dziedziny potrafią już wycenić swój zakres wiedzy i do-
świadczenia w sposób nieodbiegający od standardów europejskich lub co 
najmniej z dużych miast polskich. Niestety nadal ponad 20% responden-
tów nie dostrzega potrzeby wdrażania innowacji i nie widzi popytu na nie. 
 
 
Wnioski 
 
Wyniki z przeprowadzonych badań zasadniczo potwierdzają dane opubli-
kowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w raporcie 
pt.„Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał 
polskiej innowacyjności”15. W raporcie tym ankietowani poza wymienio-
nymi w rozdziale poprzednimi artykułu przyczynami niskiego poziomu 
innowacyjności, dodatkowo jeszcze wskazali: zbyt słabe wsparcie innowa-
cyjności przez państwo, brak kultury organizacyjnej nastawionej na inno-
wacje. Pozwala to stwierdzić, że pomimo powszechnie stosowanego w ży-
ciu codziennym pojęcia innowacyjności oraz licznych kampanii europej-
skich oraz polskich na temat jej znaczenia, nadal w Polsce problemem jest 
przekonanie polskich przedsiębiorców produkcyjnych do opracowywania 
i wdrażania innowacji np. we współpracy z uczelniami wyższymi. Pozy-
tywnym zjawiskiem jest fakt, że przedsiębiorstwa, które pomyślnie prze-
szły proces wdrażania innowacji, ponownie decydują się na takie projekty 
i konsekwentnie realizują je zarówno we współpracy z ośrodkami nauko-
wymi jak i innymi przedsiębiorstwami. 

Autorzy artykułu postanowili rozszerzyć zakres terytorialny bada-
nia pilotażowego i sprawdzić jak przedsiębiorstwa produkcyjne postrzega-
ją innowacyjność własnych przedsiębiorstw, polskich przedsiębiorstw oraz 
przyczyny niskiego poziomu innowacyjności na terenie zachodniej Polski – 

                                                        
15 P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty poten-
cjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa 2015.  

 

do badania zostanie włączone województwo zachodniopomorskie oraz 
dolnośląskie.  Autorzy nie wykluczają, że analogiczne badania zostaną 
przeprowadzone również wśród przedsiębiorstw produkcyjnych z branży 
metalowej. „Przez branże metalową autorzy rozumieją branże ulokowane 
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji C – przetwórstwo przemysło-
we, szczególnie z działu 25 oraz niektóre z przedsiębiorstw działających 
w ramach działów 28, 29, 30 oraz 33. W rozumieniu branży badanej przez 
autorów należy rozróżnić branże metalową, która skupia zakłady zajmują-
ce się m.in. obróbką metali, od branży metalurgicznej, która skupia m.in. 
huty. Historia rozwoju branży metalowej w Polsce ma duże tradycje. Zain-
teresowanie tą gałęzią przedsiębiorczości wynika z dostępu do surowca 
znajdującego się w granicach ziem polskich – znaczne pokłady ród żelaza 
oraz metali nieżelaznych16”. 
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BIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM 
O PROFILU PROJEKTOWYM 

 
mgr inż. Tomasz  Zieliński 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 
 
 
BIM w przedsiębiorstwie budowlanym 
 
BIM (ang. Building Information Modelling) w wolnym tłumaczeniu może 
znaczyć: „modelowanie informacji o budynku”. Z punktu widzenia projek-
towania jest to budowanie wirtualnego modelu budynku lub/i obiektu bu-
dowlanego. Istota BIM-u polega na pracy na jednym, zintegrowanym mo-
delu wirtualnym przez wszystkich uczestników procesu projektowego od 
koncepcji, po szczegółowe opracowania dokumentacji wykonawczej w fa-
zie warsztatowej. Niewątpliwa korzyść, jaką daje możliwość pracy wszyst-
kim projektantom – począwszy od architekta, konstruktora, projektantów 
instalacji elektrycznych, wod.-kan. wydaje się nie do przecenienia. Pozwala 
na wyeliminowanie klasycznych błędów projektowych (np. zbyt małe 
otwory na przejścia instalacyjne w elementach konstrukcyjnych, czy też ich 
zła lokalizacja) oraz na błyskawiczną kontrolę i weryfikację przyjętych za-
łożeń.  

Niewątpliwą zaletą używania technologii BIM jest praca na modelu, 
który jest aktualny. Praktyka inżynierska pokazuje, że przy klasycznym 
podejściu często projektanci składowi (konstruktorzy, branżyści, 
a w szczególności architekci) pracują na nieaktualnych podkładach projek-
towych, które „krążą” pomiędzy nimi. Taka sytuacja powoduje niepotrzeb-
ny stres, oraz powoduje bezsensowne powtarzanie kroków projektowych, 
kopiowanie błędów oraz obrabianie nieaktualnych plików. Wszystkie po-
wyższe sytuacje i zdarzenia mają jeden z ekonomicznego punktu widzenia 
wspólny mianownik – czas. 

Należy tutaj podkreślić korzyści płynące z pracy na zintegrowanym, 
wirtualnym modelu, a mianowicie aktualizację wprowadzanych na modelu 
zmian na rysunkach przekrojowych, rzutach oraz na zestawieniach mate-
riałowych. 

W BIM można wydzielić poszczególne moduły służące odpowied-
nim projektantom, np. moduł architektoniczny dla architekta, konstrukcyj-
ny i analizy MES dla projektanta konstrukcji, oddzielne moduły dla projek-



266 267

 

tantów instalacji. Istnieją również moduły pozwalające przeprowadzać 
symulacje podtopień terenów zalewowych czy też rozszerzenia pozwalają-
ce wykonać zagospodarowanie terenu budowy (zmienne w czasie). Istnieją 
również moduły do projektowania skomplikowanych instalacji przemy-
słowych, infrastruktury przemysłowej czy też wreszcie pozwalające mode-
lować zużycie tlenu podczas pożaru obiektu. 

Należy również dodać, że wspólny model może być budowany jed-
nocześnie przez grupę projektantów (wymagana jest tutaj praca „w sieci” 
na jednym, wspólnym modelu). Gotowy, kompletny model może zostać 
również „sklejony” z elementów składowych dostarczanych przez projek-
tantów branżowych - wymaga to jednak szczególnej dbałości i umiejętno-
ści narzucenia sobie odpowiedniego reżimu. Poszczególne części komplet-
nego modelu obiektu budowlanego mogą zostać wykonane za pomocą mo-
dułów BIM różnych firm, a ich wzajemna kompatybilność jest zapewniona 
przez odpowiedni plik wymiany, który niejako „tłumaczy” wirtualny model 
pomiędzy oprogramowaniem od poszczególnych dostawców i umożliwia 
pełną kompatybilność. Działa to na podobnej zasadzie jak tłumaczenie 
z jednego języka na inny. 

Jednak BIM to nie tylko narzędzie do zbudowania wirtualnego prze-
strzennego modelu obiektu budowlanego. BIM to przede wszystkim proces 
powstawania dokumentacji projektowej, która jest nie tylko końcowym 
wynikiem pracy na wirtualnym modelu, ale również historią tych zmian – 
historią, którą można w dowolnym momencie odtworzyć – zależy to tylko 
od tego jak model zostanie zbudowany. Z takiego punktu widzenia BIM jest 
narzędziem angażującym jednocześnie zespół projektantów tworzących 
obiekt budowlany. BIM umożliwia również Inwestorom śledzenie aktual-
nego zaawansowania prac projektowych. Jest to istotne np. w przypadku 
negocjacji warunków wynajmu powierzchni z potencjalnymi klientami czy 
też w fazie uzgodnień z instytucjami bezpośrednio zainteresowanymi. 

Technologia BIM umożliwia również wirtualny spacer po wirtual-
nym budynku, błyskawiczną korektę lub wprowadzenie zmian podykto-
wanych życzeniami czy sugestiami klientów lub Inwestora. Oczywistą zale-
tą jest również profesjonalne podejście do potencjalnego klienta, który ma 
możliwość zapoznania się z wnętrzem, które zamierza wynająć i może je 
nie tylko zobaczyć, ale również i mieć wpływ na jego wygląd. Dla zarząd-
ców tak zbudowany model będzie bardzo pomocny w czasie „życia obiek-
tu”. 

 

BIM to także narzędzie pozwalające zaangażować nie tylko projek-
tantów mających dostęp do wspólnego modelu w czasie rzeczywistym – 
BIM pozwala również na implementację różnorakich dodatków i uspraw-
nień. Traktując wirtualny model obiektu budowlanego jako model 3D po 
zaimplementowaniu harmonogramu jego wykonania szybko zbudujemy 
model 4D, model 5D uzyskamy dołączając nakłady i koszty jego wykonania. 
 
 
BIM a dyrektywa unijna 
 

W styczniu 2014 r. BIM będąc narzędziem służącym do projektowa-
nia został zarekomendowany przez Parlament Unii Europejskiej jako wa-
runek niezbędny do spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniach 
przetargowych. Przegłosowano również pakiet reform odnoszący się do 
zamówień publicznych w zakresie implementacji BIM jako narzędzia mo-
delującego. „W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane 
i konkursów państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania szczegól-
nych narzędzi elektronicznych, takich jak narzędzia elektronicznego mode-
lowania danych budowlanych lub podobne”1. 

Powstają także różnorakie komórki, takie jak np. „BIM dla polskiego 
Budownictwa”, czy też zespół „V4 BIM Task Group” w ramach Grupy Wy-
szehradzkiej, w którego skład oprócz Polski wchodzą Czechy, Słowacja 
i Węgry. Co ciekawe, organizacje budowlane deklarują chęć współpracy 
przy wdrażania BIM, co jest dowodem na to, że środowisko inżynierskie 
w Polsce nie tylko zauważa zalety technologii BIM, ale również odczuwa 
konieczność jej wprowadzenia i implementacji do praktyki inżynierskiej. 
Polska Izba Inżynierów i Techników Budownictwa na XXII spotkaniu Izb 
i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej, jakie 
odbyło się 1-4 października 2015 roku w Gdańsku, uznała wdrożenie BIM 
w obszarze inwestycji publicznych uznała za priorytetowe (co również jest 
zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 
26 lutego 2014 roku).Zarówno Polska, jak i pozostałe kraje wchodzące 
w skład „V4 BIM Task Group”, mają dwa lata na wdrożenie powyższej dy-
rektywy. 
 
                                                        
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
(Dz. Urz. UE, L 94/65, PL 28.3.2014). 
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Przyszłość BIM 
 
Tendencje rozwojowe i potrzeby rynkowe jasno pokazują, że kierunkiem 
w jakim BIM będzie rozwija się będzie zbudowanie takiego modelu obiektu 
budowlanego, który w którym zostanie również zapisane „życia konstruk-
cji” od momentu koncepcji projektowej, po dzień jego rozbiórki.  

Model będący przydatnym narzędziem w procesie projektowania 
ma stać się zapisem wszelakich zmian, napraw czy remontów obiektów 
budowlanych. Jest to o tyle istotne, że pozwoli to na zgromadzenie kom-
pletnej informacji na temat obiektu w jednym miejscu. Kompletny zbiór 
informacji będzie pozwalał zarządcom obiektów na weryfikowanie założeń 
projektowych ze stanem faktycznym, a mając odpowiednią wiedzę i opro-
gramowanie da również możliwość sprawdzenia wytrzymałościowego 
elementów konstrukcji (np. wpływu wielkości korozji elementów nośnych 
na stateczność i bezpieczeństwo obiektu budowlanego). Wiodącymi gra-
czami w technologii BIM są firmy Autodesk i Bentley Systems 
 
 
Przydatność BIM w przedsiębiorstwie budowlanym 
 
O przydatności technologii BIM w przedsiębiorstwie decyduje w przeważa-
jącej części profil tego przedsiębiorstwa. Z tego punktu widzenia przedsię-
biorstwa budowlane można podzielić następująco: projektowe, wykonaw-
cze, konsultingowe, obsługi merytorycznej, pośrednictwa. 

W przedsiębiorstwie o profilu projektowym (biurze projektowym) 
podstawową korzyścią, jaką niesie implementacja do procesu projektowa-
nia technologii BIM jest oszczędność czasu potrzebnego na opracowanie 
projektowe oraz skrócenie procesu projektowego przy znaczącym wyeli-
minowaniu pomyłek i błędów. Praca na jednym modelu wirtualnym niesie 
jednak również pewne problemy, które trzeba przezwyciężyć. Podstawo-
wymi problemami są: wysoki koszt początkowy wdrożenia technologii BIM 
oraz brak odpowiednio wyszkolonej kadry inżynierskiej. Od początków 
komputeryzacji jednostek projektowania zmalała liczba niezbędnych osób 
zaangażowanych w prace projektowe wciąż maleje. Powodem jest wzrasta-
jące użycie komputerów i oprogramowania typu „CAD”, służącego do wy-
konywania dokumentacji projektowej w wymiarach „2D” spowodowało 
przyśpieszenie procesów projektowych i zwiększyło ich wydajność, a co za 
tym idzie spadło zapotrzebowanie na asystentów, którzy zajmowali się 

 

żmudnym kreśleniem rysunków na papierze. Aktualnie obserwuje się po-
dobny trend w odniesieniu do technologii BIM, która wymaga odpowiednio 
doświadczonego operatora. Wdrażając BIM do jednostki projektowania 
należy pamiętać nie tylko o wysokich początkowych kosztach jej imple-
mentacji, ale również o tym, że do sprawnego poruszania się w narzędziach 
BIM potrzeba nie tylko wiedzy inżynierskiej, ale również znajomości pro-
cedur obliczeniowych – w szczególności MES (Metody Elementów Skoń-
czonych), jak również znajomości samego oprogramowania BIM, którego 
obsługa wymaga znacznego doświadczenia (w szczególności w odniesieniu 
do projektantów elementów nośnych – inżynierów konstruktorów). Nie do 
przecenienia jest tutaj aktywny udział uczelni wyższych promujących 
i wdrażających oprogramowanie BIM. Uczelnie wyższe często używają 
elementy BIM zupełnie nieświadomie, np. trójwymiarowy moduł oblicze-
niowy MES na zajęciach z projektowania parametrycznego lub użycia tej 
metody na zajęciach komputerowych z przedmiotu „mechanika budowli”. 
Młody absolwent zaznajomiony z oprogramowaniem BIM, które poznał – 
nawet częściowo – na zajęciach na uczelni podczas studiów będzie chętnie 
doskonalił swoje umiejętności w pracy zawodowej już po ich zakończeniu, 
a znajomość pobieżna nawet jednego z modułów może okazać się dobrą 
bazą, na której można wdrażać i rozwijać BIM w przedsiębiorstwie. Nie 
należy zapominać również o pewnej niechęci części środowiska inżynier-
skiego (w szczególności niektórych inżynierów, którzy pomimo upływu lat 
nie zaznajomili się z technologią „CAD”) odnośnie wdrożenia technologii 
BIM. Bardziej chyba w tym przypadku ma znaczenie świadomość „bycia 
wykluczonym” niż wady technologii BIM. Należy podkreślić, że większa ich 
część docenia BIM. 

W przedsiębiorstwie o profilu wykonawczym BIM można wykorzy-
stać również do etapowania procesu budowy, oraz do sporządzania zesta-
wień materiałowych. Z punktu widzenia wykonawczego istotna jest moż-
liwość sprzęgnięcia wykorzystania placu budowy z harmonogramem – po-
zwala to zweryfikować możliwość składowania materiałów lub prefabry-
katów na placu budowy przed ich wbudowaniem jak również racjonalne 
jego wykorzystanie. 

W przedsiębiorstwie o profilu konsultingowym i o profilu obsługi 
merytorycznej należy zwrócić uwagę na możliwość analizy procesów 
i szukania najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań poprzez 
zmianę harmonogramu, technologii wykonania niektórych elementów 
(np. prefabrykacja konstrukcji lub części konstrukcji). 
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W przedsiębiorstwie o profilu pośrednika – czyli Inwestora zastęp-
czego – BIM daje możliwość kompleksowego oglądu aktualnej sytuacji. 

We wszystkich profilach przedsiębiorstwa budowlanego BIM przy-
nosi wymierne korzyści pod warunkiem, że zainteresowany podmiot po-
trafi z takiego modelu skorzystać. Należy jednak pamiętać o następującym 
prawie: jeżeli model BIM nie zostanie zbudowany na etapie projektowania, 
to najprawdopodobniej już zbudowany nie zostanie. Powodem jest zbyt 
duży koszt jego wykonania na etapie poprojektowym i utarte schematy 
istniejące w procesach budowlanych, a mianowicie: „nie robi się drugi raz 
tego, co już raz zostało zrobione”. 

W dalszej części artykułu zostanie przeanalizowana mała jednostka 
projektowania z punktu widzenia kosztów, korzyści i zwiększenia poten-
cjału jakie niesie za sobą wprowadzenie technologii BIM do procesu pro-
jektowego. 
 
 
Analiza wdrożenia BIM na przykładzie małej jednostki pro-
jektowania 
 
Założenia i dane wyjściowe 
 
Aby wykazać, jak BIM wpływa na zwiększenie mocy przerobowych w jed-
nostce projektowania oraz jak zwiększy się jej potencjał i konkurencyjność 
na rynku projektowania budowlanego przeanalizowano jednoosobową 
jednostkę projektowania zajmującą się projektowaniem konstrukcji bu-
dowlanych. Jednostkę przeanalizowano w okresie pierwszych 5 lat od roz-
poczęcia działalności, z czego pierwszy rok rozpoczyna się od miesiąca 
sierpnia i trwa do końca grudnia, pozostałe lata liczone są od początku 
stycznia do końca grudnia. Pod uwagę wzięto koszty i przychód od mo-
mentu rozpoczęcia działalności. Na potrzeby analizy nazwano jednostkę 
projektowania jako „X”, jako walutę rozliczeniową przyjęto PLN. Właściciel 
analizowanej firmy założył, że w ciągu pierwszych trzech lat działalności 
bilans może być ujemny – w następnych latach powinna nastąpić tendencja 
wzrostowa, a trend powinien się utrzymać. Rozpoczynając działalność za-
inwestowano w zwykłe oprogramowanie – nie działające w technologii 
BIM z założeniem, że w miarę upływu czasu i wypracowanych dochodów 
oraz powiększania portfela zamówień firma zostanie doposażona w opro-
gramowanie działające w technologii BIM. Źródło: badanie własne. 

 

Rozpoczęcie działalności wymagało poniesienia kosztów początko-
wych, w których skład wchodzi zakup oprogramowania, komputera służą-
cego do projektowania, telefonu, plotera, drukarki i materiałów eksploata-
cyjnych. W początkowej fazie firma działa w mieszkaniu prywatnym, 
w miarę upływu czasu i zdobywania powiększania portfela zamówień na 
usługi wynajmuje przestrzeń biurową. W okresie, kiedy firma działa wzięto 
również pod uwagę koszty z tytułu samokształcenia się. Pominięto koszty 
związane z ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia formy działalności oraz 
koszty ZUS. Koszty paliwa i samochodu uśredniono (wystąpiły niewielkie 
różnice w skali miesięcy niewpływające na badane zależności). 

Koszty ponoszone z tytułu prowadzenia działalności w przeciągu 
pierwszych pięciu lat działalności firmy przedstawia tabela nr. 1. 
 
 
Tabela 1. Koszty z tytułu prowadzonej działalności 

 Lata działalności i kwoty wydatków [PLN] 
Suma 

L.P. Opis start 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 
1. Oprogramowanie 9 347 5 821 7 626 2 509 0 3 941 29 244 

2. Aktualizacja 
oprogramowania 0 0 141 0 0 0 141 

3. Oprogramowanie 
BIM 0 0 0 0 5 120 39 420 44 540 

4. Aktualizacja 
oprogramowania 
BIM 

0 0 0 0 0 5 120 5120 

5. Komputer 3 821 1 599 0 0 4 329 6 100 15 849 
6. Kursy Doszkala-

jące  0 0 0 2 000 2 000 0 4 000 
7. Ploter i materiały 

eksploatacyjne 3 327 0 500 0 500 4 351 8 678 
8. Telefon 200 840 840 840 840 1 200 4 760 
9. Biuro 0 0,0 0 2 460 7 380 7 380 17 220 
10. samochód 0 10 

683 8 940 8 940 8 940 8 940 46 443 
11. paliwo 0 3 000 7 200 7 200 7 200 7 200 31 800 

Suma 16 696 18 94
3 18 047 16 749 29 109 76 453 175 998 

Źródło: opracowanie własne. 
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W tabeli 2 zestawiono przychody generowane w kolejnych latach 
pochodzące z usług projektowych. W zestawieniu nie ujęto dochodów po-
chodzących z nadzorów autorskich i innych źródeł. 
 
 
Tabela 2. Przychody w pierwszych pięciu latach działalności 

 lata działalności i kwoty przychodów [PLN] 
Suma [PLN]: L.P. Opis 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 

1. przychody 25 006 25 592 34 660 111 486 115 699 312 444 
Suma 25 006 25 592 34 660 111 486 115 699 312 444 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 

Na rysunku 1 przeanalizowano zależność wydatków na oprogra-
mowanie w funkcji przychodów w kolejnych latach prowadzenia działal-
ności. 
 
 

 
Rysunek 1. Koszty oprogramowania i przychody w pierwszych pięciu 
latach działalności 
Źródło: opracowanie własne. 
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Na rynku 2 pokazano udział procentowy zwykłego oprogramowania 
oraz typu BIM w firmie na koniec piątego roku działalności. 
 
 

 
Rysunek 2. Procentowy udział oprogramowania w firmie w pierw-
szych pięciu latach działalności 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Podsumowanie 
 
Po analizie powyższych danych widać zależność wydatków na oprogra-
mowanie BIM z rosnącą wysokością przychodów firmy. Interesujący jest 
portfel zamówień na usługi projektowe w szóstym roku działalności – 
w pierwszym miesiącu szóstego roku działalności firma zdobyła kontrakty 
na łączną kwotę 28 800 PLN i prowadzone są negocjacje na usługi projek-
towe na kwotę 141 000 PLN i można przyjąć, że zakończą się sukcesem, 
a usługi projektowe zostaną zlecone. Można tak założyć, ponieważ obser-
wuje się nie tylko tendencję wzrostową, ale przede wszystkim postawę 
nowych kontrahentów, z których kluczowy (mający udział w nowych zle-
ceniach na poziomie 74%) użycie technologii BIM postawił jako warunek 
konieczny. Powyższe zlecenia na szósty rok działalności terminowo doty-
czą pierwszego półrocza szóstego roku działalności – mając na uwadze, że 
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rozmowy przebiegają w pierwszym miesiącu półrocza istnieje dość duże 
prawdopodobieństwo, że portfel zamówień znacznie się powiększy 
w pierwszym półroczu. 

Znaczne powiększenie się portfela zamówień w pierwszym półro-
czu szóstego roku działalności firmy może skutkować selekcją zleceń, ja-
kich firma „X” będzie mogła się podjąć. Spodziewane powiększenie portfela 
zamówień może również sugerować dalszy rozwój firmy i zwiększenie 
składu osobowego. Implementacja technologii BIM otwiera również zupeł-
nie nowe, niewykorzystane dotychczas możliwości – udział w przetargach 
publicznych. Udział taki będzie możliwy zgodnie z wchodzącymi przepisa-
mi regulującymi dostęp do przetargów firm projektowych w niedalekiej 
przyszłości (konieczność wykorzystania w procesie projektowym opro-
gramowania BIM). 

Należy mieć na uwadze, że rozpatrywany przykład chociaż jednost-
kowy nie jest odosobniony na rynku usług projektowych, a tendencja im-
plementacji technologii BIM w jednostkach projektowania jest rosnącym 
trendem. 

Technologia BIM sprawdza się i może znacznie przyśpiesza prace 
projektowe. Jakkolwiek koszty początkowe wdrożenia BIM są wysokie – 
kompletne oprogramowanie licząco-rysujące dla konstruktora budowlane-
go to koszt co najmniej 50 000 PLN, w przypadku architekta koszt wyposa-
żenia jednego stanowiska projektowego w niezbędne oprogramowanie 
oscyluje w okolicach 19 000 PLN, koszt wyposażenia stanowiska dla insta-
latorów wacha się pomiędzy kwotami: 19 000 PLN a 50 000 PLN, to szybko 
zostaną one zrekompensowane przez szybkość i jakość tworzonej doku-
mentacji. Należy tutaj podkreślić, że oprogramowanie BIM bardzo dobrze 
przyjmuje się w środowisku inżynierów-konstruktorów odpowiedzialnych 
za obliczenia statyczne i wymiarowanie wszelkiego rodzaju konstrukcji 
budowlanych. Pewną osłodą również jest fakt, że konstruktorzy dość do-
brze orientują się w nowych technologiach na platformie projektowej – 
wykorzystują MES, korzystają z programów obliczeniowych, rozwiązują 
często bardzo skomplikowane projektowo zagadnienia korzystając z róż-
nych narzędzi i wydaje się, że BIM dla nich jest zupełnie naturalnym, kolej-
nym zawodowym krokiem.  

BIM sprawdzi się również wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zli-
kwidowania „wąskiego gardła” – takim wąskim gardłem może być udział – 
jeszcze niedawno – w bardziej obszernym projekcie budowlanym kilku 
inżynierów, z których każdy musiał zrozumieć intencję projektanta wiodą-

 

cego w danej branży. BIM stwarza możliwość, że projektant wiodący nie 
będzie zmuszony do posiłkowania się asystentami, co jeszcze bardziej 
przełoży się na skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie projektu oraz 
wydatnie poprawi jego jakość. Pytanie jest tylko jedno – kto wykształci 
następne pokolenia inżynierów? Istnieje bowiem pewna zależność – im 
bardziej skomplikowane narzędzia – a takim jest przecież BIM – tym bar-
dziej wyedukowany powinien być ich operator i tym dłużej powinno trwać 
jego kształcenie. Wprowadzenie BIM sugeruje, że pogłębią się różnice po-
między częścią projektantów zaznajomionych z nowinkami, które potrafią 
użyć i wykorzystywać oraz na takich, którzy nie będą mieli nawet cienia 
szansy aby z nimi konkurować na polu zawodowym. Również młodym ab-
solwentom może być ciężko zdobyć potrzebne doświadczenie a szanse na 
zostanie samodzielnym projektantem w przyszłości tym bardziej, że do 
wykształcenia samodzielnego projektanta potrzeba około ośmiu lat pracy 
projektowej – należy dodać, że pracy ciągłej. 

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw BIM jawi się jednak przede 
wszystkim jako lekarstwo – lekarstwo na uciążliwe błędy projektowe, na 
„wąskie gardło” – projektanci mają szanse wreszcie zająć się projektowa-
niem a nie walką z ułomnym narzędziem. BIM jednak przede wszystkim 
daje nowe, ogromne możliwości projektowania i stwarza szanse aktualnie 
młodym, wykształconym, doświadczonym i czynnym zawodowo projek-
tantom na mocne zaistnienie na rynku usług projektowych. 
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COACHINGOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA 
W PRAKTYCE MENEDŻERSKIEJ 

 
inż. Łukasz Wichulski 

Collegium da Vinci w Poznaniu 
 
 
Wprowadzenie 
 
W ostatnich latach coraz więcej organizacji wysyła swoich menedżerów na 
różnorodne szkolenia o tematyce coachingowej. Zabiegi te zmierzają ku 
stworzeniu struktury „trenerów wewnętrznych”, a także zbudowaniu kul-
tury coachingowej wewnątrz organizacji, w ramach której menedżerowie 
mogliby wykorzystywać metody działania oparte na coachingowym stylu 
zarządzania1. Podejście zarządzania coachingowego znane jest i stosowane 
nie od dziś w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie. Niektóre z nich 
zawdzięczają właśnie temu podejściu tak stabilną pozycję na rynku, budu-
jąc zaufanie zarówno wśród swoich odbiorców, jak i pracowników. 

W coachingowym podejściu do zarządzania, zarówno dla menedże-
ra, jak i dla organizacji nie liczą się tylko wyniki, ale także ludzie. Aspekt 
ten doskonale odzwierciedla Sir John Whitmore, pisząc: Jeżeli kierownicy 
zarządzają, stosując reguły coachingu, zadania wykonywane są na wyższym 
poziomie przy jednoczesnym rozwoju pracowników. (…) Efektem coachingo-
wego stylu zarządzania/kultury coachingowej jest poprawne wykonywanie 
zadań przez 250 dni w roku, rozwój ludzi przez 250 dni w roku oraz dużo 
wiary w siebie. (…) jest to dokładnie to, co osiąga menedżer/coach2. Warto 
podkreślić również, że dbałość o pracownika buduje u niego większy po-
ziom zaangażowania w wykonywaną pracę, a podejście coachingowe 
sprawia, że czuje się on zauważony i doceniany, co przekłada się zaś rela-
tywnie na poziom jego motywacji i stopień utożsamienie z organizacją. 

 
 

 

                                                        
1 C. Wilson, Nowy coaching biznesowy, MT Biznes, Warszawa 2015, s. 89. 
2 J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności, G+J, Warszawa 2011, s. 35. 
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Istota coachingu 
 

Aby móc wyjaśnić jak ważna jest rola coachingu we współczesnym zarzą-
dzaniu, jaki wpływ na rozwój organizacji ma zastosowanie modeli coachin-
gowych, a także jak podejście coachingowe wpływa na relację między 
współpracownikami, należy wpierw pojąć samą istotę coachingu. Bez tego, 
mimo zastosowania wypracowanych przez badaczy narzędzi coachingo-
wych, mimo próby zmian kultury wewnątrz przedsiębiorstwa, nie będzie 
można mówić o pełnej realizacji celu, który stanowi ogromną wartość 
w całym procesie coachingu, a także wytycza kierunek działania każdej 
organizacji. 

Coaching składa się z szeregu działań, zmierzających ku poprawie 
umiejętności, zdolności i osiągnięć osób posiadających motywację do 
zwiększenia swoich wyników. Sara Thorpe w książce „Podręcznik coachin-
gu”, definiuje coaching jako pomoc poprzez refleksję nad tym, w jaki spo-
sób stosowane są konkretne z naszych umiejętności. Trening zaś, według 
tej samej autorki to proces, dzięki któremu uczymy się nowych rzeczy3. 
Można zatem stwierdzić, iż coaching jest swoistego rodzaju treningiem. 
Spośród jednak wielu różnych definicji, spotykanych w literaturze, naj-
wierniej zjawisko coachingu wyjaśnia Jenny Rogers, będąca światowym 
autorytetem w tej dziedzinie, pisząc: Coaching jest sztuką ułatwiania dru-
giej osobie uczenia się, rozwoju i działania. Podnosi samoświadomość i po-
zwala dostrzegać dokonywane wybory. Dzięki coachingowi ludzie znajdują 
własne rozwiązania, rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienie 
i zachowanie. Celem coachingu jest zasypanie przepaści między potencjałem 
a działaniem4. 

Działania biznesowe w zakresie coachingu, mają za zadanie wzma-
gać efektywność zespołów pracowniczych w perspektywie długofalowej, 
zwłaszcza tam, gdzie sukces przedsiębiorstwa zależy od wyników jednost-
ki. Coaching skupia się zatem na sferze umysłowej człowieka. Główne za-
danie stanowi tutaj zmiana nastawienia, sposobu myślenia, poczucia świa-
domości, że niemożliwe staje się możliwe. Najistotniejsze jest jednak to, że 
nie potrzebne jest uczenie się czegoś nowego, aby osiągnąć zamierzony 
efekt. Można pokusić się o sformułowanie, że coaching zarezerwowany jest 
dla ekspertów, liderów w swoich profesjach, dla osób, które posiadają już 

                                                        
3 S. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik Coachingu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013, s. 17. 
4 J. Rogers, Menedżer jako coach, GWP, Sopot 2016, s. 52. 

 

bardzo dobre wyniki, a także tych posiadających już komplet wiedzy prak-
tycznej i merytorycznej w swoich specjalnościach. Poprzez coaching, osoby 
te mają możliwość odszukania nowych rozwiązań, zlokalizowania obsza-
rów, które być może wymagają jeszcze dopracowania, bez konieczności 
zdobywania nowej wiedzy, a jedynie znajdując dla tej już posiadanej nowe 
perspektywy zastosowania. Szczególnie widoczne jest to w przypadku 
sportowców, zwłaszcza tych zdobywających najwyższe laury. W ich przy-
padku nauczenie się czegoś nowego, co mogłoby jeszcze bardziej poprawić 
ich wyniki, byłoby trudne. Jedyną zatem możliwością „prześcignięcia sa-
mego siebie” w drodze do doskonałości, jest przekraczanie własnych ba-
rier, które zakodowane są w naszym umyśle. Dzięki coachingowi, mistrzo-
wie sportu stają się bardziej świadomi swoich słabości, jak również swoich 
mocnych stron, przez co możliwe staje się ich dalsze samodoskonalenie5. 
Sport był właśnie pierwszą dziedziną, w której zapoczątkowano nowator-
skie podejście coachingu. Efekty, jakie przyniósł stały się na tyle zaskakują-
ce, że wraz z biegiem czasu podejście to, zaczęto przekładać również na 
inne dziedziny życia. Jedną z nich jest szeroko pojęte zarządzanie.  

Środowisko biznesowe oraz wszelkie jego składowe, obejmujące 
różnorakie procesy ekonomiczne, finansowe, marketingowe, czy zarządcze, 
podlega nieustannie dynamicznym zmianom, często wymagających przy 
tym bardzo szybkiego reagowania, a tym samym wdrażania nowych roz-
wiązań. Dlatego też wiele firm, wielu przedsiębiorców i specjalistów, po-
szukuje ciągle nowych pomysłów oraz nowych możliwości na rozwój. No-
woczesne organizacje oczekują zaś, aby ich eksperci, liderzy, menedżero-
wie liniowi etc., potrafili rozwijać talenty wśród pracowni-
ków/współpracowników, zwiększając tym samym ich wyniki, jednak nie 
poprzez wzmaganie zabiegów kontrolnych. Chodzi raczej o pominięcie tej 
funkcji zarządzania, na rzecz działań całkowicie odmiennych, utrzymywa-
nych w duchu bardziej coachingowym. Chodzi tutaj o rozwój takich kompe-
tencjach jak uważne słuchanie pracownika, zwrócenie uwagi na jego po-
trzeby, zachęcenie go do samodzielnego myślenia i działania, a także pobu-
dzenie w nim kreatywności6. Właśnie dlatego coaching, powinien stanowić 
istotny element w procesach zarządzania każdego przedsiębiorstwa, gdyż 
pozwala on na odkrycie nowych rozwiązań w stosunkowo krótkim czasie, 
dodatkowo bez konieczności ciągłego oddelegowywania pracowników na 
                                                        
5 B. Peltier, Psychologia coachingu kadry menedżerskiej, teoria i zastosowanie, Dom Wy-
dawniczy REBIS, Poznań 2005, ss. 252 -253. 
6 J. Starr, Coaching dla menedżerów, Samo Sedno, Warszawa 2011, s. 21. 
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dodatkowe kursy bądź szkolenia. Wszystko to wpływa znacząco na szyb-
kość wdrażania modyfikacji przy nieustannie zmieniającym się otoczeniu 
rynkowym. Coaching jest więc jedną z najlepszych form rozwoju, a przy 
tym jedną z najtańszych, która przez swoją specyfikę najdokładniej dopa-
sowuje się do realiów środowiska biznesowego. 

 
 

Menedżer – coach 
 

Zadaniem menedżerów zarządzających zasobami ludzkimi, w warunkach 
nieustannej zmienności otoczenia organizacyjnego, jest kształtowanie ludzi 
w taki sposób, aby potrafili być „szefami samych siebie”, ponadto aby dzie-
lili się również tym, co już osiągnęli. Menedżer ma być także kimś w roli 
„akuszera”, który pozwala „narodzić się” ludzkim zdolnościom, możliwo-
ściom oraz kompetencjom.7 Daniel Goleman, autor książki „Inteligencja 
emocjonalna”, przedstawia sześć różnych stylów zarządzania, wśród któ-
rych znalazł się także model coachingowy. Menedżera wykorzystującego 
w swojej pracy to podejście, charakteryzuje szereg zachowań, wśród któ-
rych wyróżnić można przede wszystkim udzielanie wskazówek, wyjaśnia-
nie związku zadań z celami organizacji, jej aspiracjami i wartościami, a tak-
że sporządzanie informacji zwrotnych na temat realizowanych zadań i za-
chowań członków zespołu.  

Odpowiedzialność menedżera za powierzone zadanie bardziej 
związana jest tu z wynikami pracy zespołu niżeli ze szczegółami samego 
procesu. Zarządzanie wielopoziomowe pozwala zaś na poszerzenie per-
spektywy, a częściowe  oddzielenie od rutynowych działań, w połączeniu z 
interakcjami z otoczeniem, pozwala spojrzeć na proces i zachowania 
współpracowników z pewnym wartościowym dystansem. Menedżer–coach 
powinien wywierać wpływ na członków swojej grupy, stosując głównie 
sugerujący i stymulujący styl coachingu. Ponadto, powinien motywować 
poszczególne jednostki wspierając ich wiarę we własne możliwości i prze-
konując je, jak wiele są w stanie osiągnąć.8 Główne role społeczno-
organizacyjne, jakie powinien pełnić menedżer działający w duchu coa-
chingowym w ramach kooperacji ze swoim zespołem, to: 

                                                        
7 B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011, s. 34. 
8 D. Clutterbuck, Coaching zespołowy, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009, s. 99. 

 

 Analiza mocnych stron każdego pracownika, jego obszarów do roz-
woju, czynników motywujących, sposobów nawiązywania relacji in-
terpersonalnych, wartości, a także celów długoterminowych. 

 Określanie istoty problemu, z którym pracownik sobie nie radzi 
i przychodzi prosząc o pomoc. 

 Modelowanie zachowań członków zespołu. 
 Rozwijanie i wzmacnianie samoświadomości poszczególnych jed-

nostek. 
 Współuczestnictwo w procesie samodoskonalenia pracownika, 

przez pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na istotne dla niego pyta-
nia. 
Wspomniane elementy nie stanowią jednak końca zakresu postaw, 

jakie winny wyróżniać menedżera opierającego się o coachingowe aspekty 
zarządzania. W tabeli 1 przedstawiono porównanie dwóch stylów zarzą-
dzania – klasyczne ujęcie pracy menedżerskiej oraz ujęcie coachingowe – 
w oparciu o zadania realizowane w ramach kierowania „podległym” zespo-
łem pracowniczym. 
 
 
Tabela 1. Menedżer-coach vs klasyczne podejście menedżerskie 

Realizowane za-
dania Menedżer/Lider9 Menedżer-coach 

1 2 3 

Wyznaczanie celów 
operacyjnych -

zadań do realizacji 

Konstruuje cele wraz z 
zespołem.  
Ocenia postępy w realiza-
cji celów na poszczegól-
nych etapach. 
Wspiera i pobudza zaan-
gażowanie zespołu w 
realizację celu. 

Pomaga w samodzielnym kon-
struowaniu celów przez zespół, a 
także w określeniu wyznaczni-
ków oceny jego realizacji. 
Pomaga w identyfikacji przyczyn 
powstania niepowodzeń 
 i w wytyczaniu ścieżki działania 
przy zauważalnym braku postę-
pów. 
Rozpoznaje zależności między 
indywidualnymi celami, a celami 
zespołu. 

 
                                                        
9 Pojęcia lider i menedżer stosowane są tu zamiennie. Nierozpatrywane jest ich miejsce 
w strukturze organizacyjnej lecz pełnione funkcje przywódcze. W zakresie obowiązków 
obu stanowisk, znajduje się ścisła współpraca z zespołem, do czego wymagane są te same 
kompetencje. 
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1 2 3 

Wyznaczanie ce-
lów rozwojowych 

Określa poziom kompetencyj-
ny każdego pracownika i wy-
znacza indywidualną ścieżkę 
rozwoju. 

Pomaga w określeniu osobi-
stego poziomu kompetencji. 
Pomaga w utworzeniu indy-
widualnych planów rozwoju, 
 a także planu rozwoju całego 
zespołu. 

Koordynacja pracy 
zespołu 

Planuje i tworzy strategię 
działania. 
Szczegółowo wyjaśnia charak-
ter powierzanych zadań, wy-
nikające z nich role i obowiąz-
ki. 
Poddaje ocenie i usprawnieniu 
pracę zespołu, jednocześnie 
konsultując z nim wszystkie 
zmiany. 

Wspiera samodzielność  
w działaniu i analizowaniu 
wyników pracy. 
Pobudza do tworzenia krea-
tywnych rozwiązań. 
Na podstawie poczynionych 
obserwacji udziela konstruk-
tywnej informacji zwrotnej 
członkom zespołu. 
Rozwija umiejętność budowa-
nia strategii realizacji powie-
rzonych zadań. 

Zarządzanie kon-
fliktem – rozstrzy-

ganie sporów 

Podejmuje działania zmierza-
jące ku identyfikacji potencjal-
nych konfliktów, celem ich 
omówienia i zapobiegania. 
Prezentuje metody rozstrzy-
gania problemów, posługując 
się zasadami mediacji. 
Ustala z zespołem szereg za-
sad zmniejszających ryzyko 
powstawania sporów. 

Rozwija w zespole kompeten-
cje do zarządzania powstałym 
konfliktem i czerpania z niego 
wymiernych korzyści. 
Pomaga w usprawnieniu pro-
cesów decyzyjnych  
i rozwiązywania konfliktów 
zespołowych. 
Udziela informacji zwrotnej 
celem identyfikacji możliwości 
powstawania konfliktów. 

Nadzór nad proce-
sem zespołowego 

uczenia się 

Monitoruje samoocenę działań 
zespołu i  zespołowe sposoby 
myślenia. 

Pomaga zespołowi w zdoby-
waniu nowej wiedzy i umie-
jętności. 
Podejmuje dialog z zespołem, 
celem pobudzenia go do re-
fleksji nad wskazaną proble-
matyką. 

 
 
 
 

 

 
1 2 3 

Poprawa komu-
nikacji zespoło-

wej  

Dba o prawidłowość przekazy-
wania informacji. 
Demonstruje metody skutecznej 
komunikacji wewnątrz zespołu i 
poza nim. 
W razie potrzeby jest dostępny 
dla swojej grupy i stwarza wa-
runki sprzyjające prawidłowej 
komunikacji. 

Pozwala dostrzec grupie błędy 
wynikające z niewłaściwej 
komunikacji zespołowej  
i wyciągać z nich wnioski. 
Pomaga zespołowi pojąć istotę 
komunikacji oraz wartości 
wynikające z jej prawidłowego 
stosowania. 

Zarządzanie 
wynikami pracy 

zespołu 

Prezentuje jakie są oczekiwania 
względem wydajności pracy 
oraz jak wyglądają kryteria 
oceny. 
Dokonuje oceny pracy pracow-
ników. 
Nagradza za osiągane wyniki. 
Motywuje pracowników do 
zwiększania swojej wydajności. 

Poddaje analizie czynniki ma-
jące wpływ zarówno na indy-
widualne, jak i zespołowe wy-
niki pracy. 
Udziela pozytywnej informacji 
zwrotnej jako czynnika moty-
wującego do dalszego działa-
nia. 
 

Źródło: Opracowanie na podstawie: D. Clutterbuck, Coaching zespołowy, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 2009, ss. 95 – 96. 
 
 

Jedną z kluczowych wartości, która powinna charakteryzować me-
nedżera–coacha, jest dbałość o relacje z pracownikami. Jeśli uda się mene-
dżerowi zbudować odpowiednio dobry poziom relacyjności z zespołem, 
wszelkie jego działania, w tym także rozmowy przeprowadzane z grupą, 
będą przynosiły znacznie większe efekty. Mowa teraz, nie tylko o rozmo-
wach mających charakter nieformalny, całkowicie niepowiązany z wyko-
nywaną pracą, ale również o tych, których celem jest rozwiązywanie pro-
blemów członków zespołu w zakresie chociażby realizowanych zadań, po-
prawy wyników ich pracy, czy zwiększenia poziomu motywacji. Uwzględ-
nić można w tym miejscu również konstruktywną informację zwrotną 
(ang. feedback) oraz rozmowy o charakterze pouczającym, jak i spotkania 
prorozwojowe, podczas których, to pracownicy powinien mówić najwięcej.  

W dalszej części artykułu dokładniej opisano, w jaki sposób należy 
budować relację między pracodawcą a pracownikiem w oparciu o pryncy-
pia coachingu. 

 
 



284 285

 

Budowanie relacji coachingowej szef-pracownik 
 

Relacja coachingowa powinna być zbudowana na zaufaniu, poszukiwaniu 
i otwieraniu się na informację zwrotną, a także na umiejętności bycia 
uważnym i skoncentrowanym,  zarówno ze strony coacha jak i klienta. 
Działa ona równorzędnie między coachem a coachee, opiera się również na 
zaangażowaniu obu stron10. 

Powyższy opis odnosi się do klasycznej formy coachingu, jednakże 
sposób nawiązywania relacji w środowisku biznesowym, między przeło-
żonym, a pracownikiem jest bardzo zbliżony. Tym, co różni te dwie formy 
utrzymywania kontaktów, jest środowisko pracy, większy stopień koope-
racji między obiema stronami, a także większy niż np. w life coachingu, 
stopień znajomości między coachem (szefem) a klientem (pracownikiem). 
Aby jednak relacja szef – pracownik pozwalała na przeprowadzanie nie-
skrępowanych rozmów między obiema stronami, a tym samym przełożony 
cieszył się zaufaniem i autorytetem swoich pracowników oraz aby stosunki 
te prowadziły do prawidłowego rozwoju podwładnych, musi wyzbyć się 
pewnych cech bądź nauczyć pewnych zachowań. 

Dziennikarz Marcin Dzierżanowski w artykule opublikowanych 
w magazynie „Coaching” pisze: Żeby skupić się na ludziach, którzy nam pod-
legają, trzeba przestać się koncentrować na własnym ja11. Słowa te doskona-
le odzwierciedlają podejście wielu młodych menadżerów, kierowników, 
liderów, którzy jeszcze niedawno sami zajmowali stanowiska specjalistów 
czy ekspertów. Dotychczas dbali oni jedynie o siebie samych i sami praco-
wali na własny sukces. Problem polega na tym, że teraz sukces ten zależy 
od pracy i wyników członków ich zespołu. Młodym liderom trudno jest się 
przestawić na pracę z ludźmi, na to że sami nie są już tak ważni. Zdarza się, 
że kierownicy narzucają swój wcześniejszy sposób pracy współpracowni-
kom, zamiast pomagać im w rozwoju ich własnych kompetencji. W takiej 
sytuacji, aby prawidłowo zbudować relację coachingową, w pierwszej ko-
lejności należy nastawić się „pro kliencko” tzn. na potrzeby pracownika. 
Przejść do postawy „Ja ok – Ty ok”, aby relacja miała znamiona partner-
stwa. 

W dalszej części Dzierżanowski wskazuje, że dobry menadżer jest  
autentyczny i naturalny, nie powinien udawać kogoś kim nie jest, a jeśli 

                                                        
10 www.izbacoachingu.com/pl/site/299/założenia-coachingu.html (online: 11.01.2016 r.) 
11 M. Dzierżanowski, Jak zbudować zespół, „Coaching” 2015, nr 4, s. 60. 

 

potrafi się przyznać do błędu, to jedynie zyska w oczach zespołu.12 Podob-
ne stwierdzenia można napotkać również w artykule Anity Czech, „Cztery 
strony lidera”, w którym czytamy: Rzecz w tym, by być dla swoich pracow-
ników wiarygodnym. To pierwsza ważna cecha angażującego się lidera, któ-
ra buduje zaufanie zespołu. (…) Wiarygodność to spójność tego, co się mówi, 
z tym, co się robi. Opanowanie i pewność siebie – zwłaszcza wtedy, gdy sytu-
acja jest niepewna. I nieskładanie obietnic bez pokrycia. Czasem lepiej po-
wiedzieć: jeszcze tego nie wiem13.  

Autentyczność, naturalność, wiarygodność, prawdomówność, 
wszystkie te cechy znajdziemy w wielu podręcznikach coachingu opisują-
cych postawy, jakie winien reprezentować coach. Pozwalają one wzbudzić 
u coachee, klienta, pracownika, coś, co jest bardzo istotne w pracy, a mia-
nowicie zaufanie. Jeśli klient nie zaufa coachowi, nie będzie możliwe pra-
widłowe przeprowadzenie całego procesu, co finalnie nie doprowadzi do 
osiągnięcia założonego celu. Podobnie jest w relacji przełożony – pracow-
nik. Brak zaufania do szefa mocno utrudni lub całkowicie przekreśli podję-
cie współpracy. Dlatego tak istotne jest, aby w relacjach tych być „ludzkim”, 
prawdziwym, bez tego nie zbudujemy do siebie zaufania. Dodatkowo 
w tworzeniu dobrych relacji zawodowych pomóc nam może zbudowanie 
w zespole świadomości, że w razie problemów, trudności, „ja” jako szef 
jestem do ich dyspozycji, że zawsze mogą liczyć na moją pomoc i wsparcie 
niezależnie od okoliczności. Należy dać grupie odczuć, że to szef jest dla 
Nich, a nie Oni dla szefa. Taka postawa przełożonego, rodzi w zespole po-
czucie bezpieczeństwa, o którym wspomina się w Kluczowych Kompeten-
cjach Coacha International Coach Federation, a także rozwija wzajemny 
szacunek między obiema stronami. 

Jenny Rogers pisze w swojej książce, że prowadząc coaching 
z członkiem swojej grupy, w trosce o dobrą współpracę, należy traktować 
go jak równego sobie. Jest to jedyny sposób na zdobycie zaufania, które 
znajduje się u podstaw efektywnego coachingu. Coachee powinien wyzbyć 
się barier – tak, aby móc się swobodnie otworzyć, nie bać się powiedzieć 
o tym, że czuje się niepewnie, że obawia się popełnienia błędu lub tego, że 
czegoś nie wie, a co jest dla nas oczywiste. Powinien mieć też świadomość, 
że za szczerość nie spotka go żadna kara.14 Podobne zdanie na temat relacji 
prezentuje Sir John Whitmore, pisząc: Jeżeli jednak coaching ma przynosić 
                                                        
12 Ibidem, s. 63. 
13 A. Czech, Cztery strony lidera, „Coaching” 2015, nr 1, s. 60. 
14 J. Rogers, op .cit., s. 89. 
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najlepsze rezultaty, relacje pomiędzy coachem a osobą coachowaną muszą 
opierać się na wspólnym wysiłku, zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa oraz 
minimalnej presji15. 

Nieco bardziej powierzchowne kroki zmierzające w kierunku po-
prawy kontaktu ze współpracownikami podaje natomiast Julie Starr. Jako 
pierwszy krok wskazuje zrelaksowanie się. Będąc spiętym trudniej wy-
chwycić sygnały płynące od rozmówcy, trudniej jest być uważnym. Kolejny, 
to bycie „bliżej” drugiej osoby, koncentracja na tym w jaki sposób jesteśmy 
z rozmówcą do siebie podobni. Jako ostatni, wskazuje zaś na poszukiwanie 
tego, co może zakłócić dobry kontakt, na poszukiwanie różnic.16 Jeśli uda się 
nam zrealizować te trzy elementy będziemy w stanie dostrzec bariery, któ-
re przeszkadzają w stworzeniu dobrych relacji z naszym interlokutorem, 
i w szybki sposób je wyeliminować. 

Podsumowując, wszystkie przedstawione powyżej rozważania, da-
lekie są od wyznaczania konkretnych zasad bądź metod budowania relacji 
coachingowej. Chodzi raczej o stosowanie konkretnych postaw i kierowa-
nie się pewnymi wzorcami. Szef jako coach powinien mimo wszystko po-
siadać szereg kompetencji coachingowych, po to aby jego relacja z pracow-
nikami sprzyjała rozwojowi zespołu. W tym miejscu można przedstawić 
zatem kompetencje jakie wyróżniają coacha według International Coach 
Federation. Jedną z nich jest współtworzenie relacji czyli budowanie zau-
fania i poczucia bezpieczeństwa, która wyraża się gdy coach: 

 okazuje autentyczną troskę o dobro i przyszłość klienta, 
 nieprzerwanie prezentuje osobistą uczciwość, szczerość 

i wrażliwość, 
 wprowadza jasne zasady i dotrzymuje obietnic, 
 okazuje szacunek wobec przekonań klienta, jego stylu uczenia się 

i sposobu bycia, 
 na bieżąco wspiera oraz inspiruje klienta do nowych zachowań 

i działań włączając te obejmujące podejmowanie ryzyka oraz obawę 
przed porażką, 

 pyta o pozwolenie klienta w przypadku poruszania nowych delikat-
nych dla niego tematów17. 

                                                        
15 J. Whitmore, op .cit., s. 27. 
16 J. Starr, op .cit., s. 63 
17 www.icf.org.pl/pl81,kluczowe-kompetencje-coacha-icf.html (online: 12.01.2016 r.) 

 

Jeżeli wszystkie opisane powyżej elementy będą charakteryzowały 
przełożonego, to śmiało będzie można powiedzieć, że jego relacje z pra-
cownikami będą nosiły znamiona relacji coachingowych. 

 
 

Podsumowanie 
 
Praca menedżera działającego w ramach coachingowego stylu zarządzania, 
powinna być ukierunkowana przede wszystkim na działaniach i postawach 
jego zespołu. Jak usiłowano dowieść, charakterystyczną cechą stosunków 
między szefem, a pracownikami jest tutaj partnerstwo, obie strony traktują 
się na równi i z szacunkiem (postawa „Ja ok – Ty ok”), bez znamion hierar-
chizmu. Takie podejście przyspiesza znacznie rozwój członków zespołu, 
pobudza ich kreatywność, a także sprawia, że pracownicy darzą swojego 
menedżera większym zaufaniem. Dzięki temu, jest on w stanie poznać le-
piej problemy całej grupy i udzielić, poszczególnym jednostkom, wsparcia 
w ich rozwiązywaniu. Zespół, który nie odczuwa na swoich barkach nieu-
stannej kontroli ze strony menedżera, a wręcz przeciwnie otrzymuje więk-
szą przestrzeń do samodzielnego działania, prosperuje wydajniej, często 
szybciej, co przekłada się na wzrost jego efektywności pracy przy tym sa-
mym jej nakładzie. Zależność ta pozytywnie odbija się również na wyniku 
finansowym przedsiębiorstwa. 

Według Abrahama Maslowa, człowiek pracuje o wiele lepiej i jest 
skłonny zrobić więcej wraz ze wzrostem stopnia zaspokojenia jego po-
trzeb. Coachingowy styl zarządzania wpływa dość mocno na zaspokojenie 
u pracowników pewnych zbiorów potrzeb, mowa tu o przynależności do 
grupy, uznaniu ze strony przełożonego, czy też potrzeby samorealizacji – 
w ramach tego ujęcia pracownik sam wyznacza sobie cele, ma wymierny 
wkład w wyznaczanie celów zespołu, a także na własną ścieżkę rozwoju. 
Wszystko to wpływa na poprawę poziomu motywacji pracowników oraz 
na ich morale, przekładając się znów na realizację celów organizacji. 

Jak wskazywano powyżej, implementacja aspektów coachingowych 
w procesy zarządzania, wpływa dość mocno na sposób i poziom, a przede 
wszystkim na efekt realizacji zadań menedżerskich, działa także pozytyw-
nie na kondycję zespołów pracowniczych, co stwarza nowe perspektywy 
rozwoju dla wielu organizacji. 
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Wprowadzenie 
 
System nadzoru właścicielskiego znajduje znaczące miejsce w spółkach 
prawa handlowego. Spółki kapitałowe, bo one są przedmiotem artykułu, 
przekazują władzę w organizacji menedżerom. Odpowiedzialność za dzia-
łania na rzecz właścicieli w przypadku organizacji o strukturze na tyle zło-
żonej, że nie mogą oni bezpośrednio uczestniczyć w sprawowaniu kontroli 
nad firmą, w nadzorze nad opracowaniem i wdrożeniem strategii stanowią 
element teorii agencji. To właśnie wybrany pośrednio (za pomocą rady 
nadzorczej) lub bezpośrednio (przez udziałowców lub akcjonariuszy) me-
nedżer działa na rzecz właścicieli jako agent. Konflikt interesów jaki wyła-
nia się z relacji wykonawcy-agenta, a właściciela zleceniodawcy ma wiele 
aspektów zarówno prawnych jak i wynikających z teorii zarządzania.  

Teoria agencji jest więc oparta na badaniu relacji pryncypał-agent, 
a konflikt interesów pomiędzy nimi jest podstawowym problemem wpisa-
nym w założenia teorii. Stąd wynika asymetria informacji otrzymywanych 
przez menedżera-agenta i pryncypała-właściciela, zarówno w stosunku do 
wiedzy na temat organizacji jaki z drugiej strony zamierzeń właściciela co 
do przyszłości spółki. Jeśli do tego dodamy skłonność do oportunistycz-
nych zachowań agenta, czyli realizacji własnych, prywatnych interesów, 
a nie interesów pryncypała, do których agent się zobowiązał1 otrzymamy 
zasadnicze założenia teorii agencji. Podstawowe źródła konfliktu to: 

1. skłonność menedżera do podjęcia działania (ang. choice of effort): 
menedżer w swojej pracy nie jest skłonny do podejmowania działań 
wiążących się z dużym wysiłkiem, z których nie odnosi on osobi-

                                                        
1 M.K. Eisenhardt, Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy Management Re-
view”, 1989, vol. 14, no.1, s. 64-65. 



290 291

 

stych korzyści; podejmuje się tych działań, które są dla niego opła-
calne przy określonym stopniu wymaganego wysiłku; 

2. różnice w podejściu do ryzyka (ang. differential risk exposure): me-
nedżer ocenia ryzyko, biorąc pod uwagę swoją wiedzę i doświad-
czenie, i reaguje na ryzyko, podejmując określone działania w kor-
poracji, np. poprzez dywersyfikację jej działalności; właściciel rea-
guje na ryzyko, podejmując działania poza korporacją, np. dywersy-
fikując swój portfel udziałów w różnych korporacjach; 

3. różne horyzonty działania (differential horizons): prywatne interesy 
menedżerów w korporacji są ograniczane czasem, w jakim mene-
dżerowie pracują dla korporacji, podczas gdy interesy właścicieli 
nie są ograniczone czasowo2.  
 
 

Systematyka nadzoru właścicielskiego  
 
Problem nadzoru właścicielskiego nazwanego w nomenklaturze anglosa-
skiej corporate governance poniekąd semantycznie rozszerza przestrzeń 
do opisu badanej rzeczywistości. Definicja nadzoru korporacyjnego stoso-
wana przez polskich autorów zamyka się w licznych definicjach, z których 
dla niniejszej publikacji rozróżnimy podejście enlightened shareholder 
value – zintegrowanej wartości dla akcjonariuszy3. W podejściu zintegro-
wanej wartości dla akcjonariuszy mamy do czynienia z nadzorem w celu 
maksymalizacji wartości ekonomicznej dla akcjonariuszy, jako gwarancji 
odniesienia sukcesu przez organizację. Wtórna do tego jest droga do osią-
gnięcia tego celu, zdefiniowana jako zbudowanie długotrwałych relacji 
z interesariuszami spółki (między innymi z inwestorami, współpracowni-
kami, dostawcami, odbiorcami i klientami). 

Polski termin nadzoru korporacyjnego odbiega od definicji anglosa-
skiej corporate governance. W literaturze polskiej autorstwo tego terminu 
przypisuje się B. Wawrzyniakowi4. Trafność terminu została zaakceptowa-

                                                        
2 C.M. Jensen, W.C. Jr Smith, Stockholder, manager and creditor interests: Applications of 
agency theory, [w:] Altman E, Subrahmanyam M.G., (red) Recent advances in corporate 
finance, Irwin Professional Publishing, Burr Ridge 1985, s. 93-131. 
3 J. Cobbaut, J. Lenobe, Corporate governance: an institutionalist approach, Kluwer Law 
International., London-New York 2003, s. 163. 
4 B. Wawrzyniak, Nadzór korporacyjny, perspektywy badań, „Organizacja i Kierowanie”, 
2000, nr 2.  

 

na przez większość autorów badających problematykę nadzoru korpora-
cyjnego, między innymi przez takich badaczy jak Izabelę Koładkiewicz5, 
Stanisława Rudolfa6. 

Istotne wydaje się w tym miejscu przywołanie podstawowych sys-
temów nadzoru korporacyjnego. Na podstawie analiz i obserwacji różnych 
korporacji światowych wyróżniono dwa podstawowe systemu nadzoru: 
system dwupoziomowy inaczej nadreński lub kontynentalny oraz jednopo-
ziomowy, inaczej anglosaski, występujący w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych. Model jednopoziomowy rozróżnia jeden organ zarządzają-
co-kontrolny, mianowicie radę dyrektorów (ang. board of directors), która 
skupia menedżerów zarówno odpowiedzialnych za zarządzanie operacyjne 
(egzekutywę – executive directors) jak i menedżerów sprawujących funk-
cje doradczo-nadzorcze (ang. non-executive directors). W tym miejscu wy-
raźnie obserwujemy semantyczną rozbieżność między elementem gover-
nance a nadzór. O ile nadzór nierozerwalnie wiąże się z mechanizmami 
nadzorczymi, kontrolą i audytem wewnętrznym z jasnym podziałem obo-
wiązków pomiędzy radę nadzorczą a zarząd, o tyle board of directors jest 
spójnym organizmem zarządzającym organizacją (governing – conducting 
the policy, actions and affairs with authority, gdzie authority to władza do 
wydawania poleceń i wymuszania posłuszeństwa), posiadającym władzę 
zarówno wykonawczą jaki i kontrolną. Mimo rozgraniczenia kompetencji 
poszczególnych członków rady dyrektorów (non-executive directors peł-
nią rolę rady nadzorczej – supervisory board, wyłaniającej spośród swoich 
członków między innymi komitet audytu, komitet wynagrodzeń czy komi-
tet nominacji), gremium niewykonawcze pełni również funkcje operacyjne 
i jest ważnym zasobem organizacji. Według resource dependence theory7 
rada dyrektorów non-executive oprócz wiedzy i doświadczenia spełnia 
funkcje operacyjne dzięki zasobom relacyjnym, w szczególności dostępu do 
własnych sieci kontaktów, dostępu do zasobów potrzebnych organizacji 
i zmniejszania niepewności inwestorów przed kupnem akcji. 

W występującym w Polsce systemie dwupoziomowym, jak zazna-
czono wyżej, procesy zarządzania są oddzielone od funkcji nadzoru. Człon-

                                                        
5 D. Dobija, I. Kołdakiewicz (red.),Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Klu-
wer Polska SA, Warszawa 2011.  
6 S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kierowaniu wartości przedsiębiorstwa, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008. 
7 J. Pfeffer, P.G. Salancik, The External Control of Organisations: A Resource Dependence 
View, Harper & Row, New York 1978.  
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kowie rady nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami zarządu i po-
dobnie członkowie zarządu nie mogą być członkami rady nadzorczej (poza 
przypadkami oddelegowania czasowego członka rady nadzorczej do za-
rządu na podstawie artykułu 383 Kodeksu spółek handlowych8). Stąd cię-
żar działalności operacyjnej oraz odpowiedzialność za realizację strategii 
spoczywa niemal wyłącznie na jednym organie – zarządzie. 
 
 
Informacja menedżerska 
 
Informacja menedżerska jako element nadzoru korporacyjnego ma wymiar 
wieloaspektowy. Po pierwsze jest dokumentacją z wykonania powierzo-
nych menedżerom-agentom zadań, ponadto służy udziałowcom-
akcjonariuszom za wycenę wartości posiadanych udziałów. O ile drugi 
element jest jasno określony w przepisach prawa, głównie bilansowego 
odnoszącego się do przygotowywania sprawozdań finansowych i spra-
wozdań z działalności zarządu, to drugi skupia uwagę na raportowaniu 
rachunkowości zarządczej, więc również danych niefinansowych. Obydwa 
elementy wiążą się z nadzorem nad spółkami kapitałowymi i z nadzorem 
nad efektywnością działań agenta, w tym zachowania wymogów prawnych 
jak i regulacji wewnętrznych organizacji, oczekiwań interesariuszy. 

Głównym elementem informacji menedżerskiej są raporty finanso-
we. Związane z rachunkowością finansową są weryfikowane przez audyto-
ra, który w nomenklaturze polskiej tytułowany jest biegłym rewidentem. 
Sprawozdania finansowe są adresowane do właścicieli oraz odbiorców 
zewnętrznych, takich jak banki, klienci, dostawcy oraz inne podmioty, któ-
re określamy jako interesariusze. 

 
 

Rachunkowość zarządcza, kontroling finansów, nadzór 
grup kapitałowych 
 
Rachunkowość zarządcza jest ukierunkowana na odbiorcę wewnętrznego, 
znajdującego się w organizacji. Informacja menedżerska opiera się na ra-

                                                        
8 Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 
1037). 
 

 

chunkowości zarządczej i ma służyć menedżerom do podejmowania decy-
zji. Za przedstawienie informacji menedżerskiej odpowiedzialny jest zwy-
kle kierownik działu kontrolingu, kontroler finansowy lub dyrektor finan-
sowy, w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Rola 
kontrolera finansowego, czyli osoby odpowiedzialnej za przygotowanie 
informacji dla menedżera w organizacjach międzynarodowych nie ograni-
cza się jedynie do dostarczania informacji kierownikowi jednostki. W kor-
poracjach zagranicznych kontroler finansowy jest umiejscowiony w struk-
turę macierzową, raportując nie tylko do zarządu, lecz również do zarządu 
lub dyrektora finansowego grupy, do której należy spółka córka. Szczegól-
nie istotna jest rola w prezentacji danych finansowych dotyczących efek-
tywności zarządzania, które weryfikują wykonanie planów i budżetów, 
prezentują analizę odchyleń (variance analysis) i są elementem nadzoru 
właścicielskiego.  

W nomenklaturze spółek matek, kontroler finansowy odgrywa rolę 
kontrolera działającego na rzecz właścicieli grupy kapitałowej, w sposób 
nieformalny sprawując nadzór nad jakością danych zawartych zarówno 
w aspekcie rachunkowości finansowej jak i zarządczej. Szczególną rolą jest 
nadzorowanie wewnętrznych uregulowań spółki pod względem ryzyka 
związanego z procesami łamania procedur, przypadków korupcji czy de-
fraudacji majątku organizacji. Z tego powodu nadawana jest mu nazwa 
szpiega szoguna (ang. shogun spy). Z tego też względu oprócz typowych 
zadań kontrolera finansowego, dostarcza on szczegółowych raportów czę-
sto pomijając formalny obieg informacji uwzględniający rolę kierownictwa 
jednostki, z reguły na żądanie zarządu spółki matki. W ten sposób oprócz 
prowadzenia kompleksowej kontroli i oceny poziomu realizowanych celów 
i zadań kontroler dostarcza informacji subiektywnej, która spełnia oczeki-
wania korporacyjne grupy. Taka informacja prowadzi zwykle do korygo-
wania obszarów i zjawisk, które z punktu widzenia spółki córki nie są 
zgodne z oczekiwaniami spółki matki. Ten element zakresu obowiązku 
kontrolera finansowego, czy może bardziej kontrolera zarządzania (con-
trôleur de gestion w organizacjach francuskich) w ogólności zawiera się w 
zestawieniu narzędzi kontrolingowych zaprezentowanych przez E. Mayera 
i R Manna, które mają ułatwić: 

 osiągnięcie celów przedsiębiorstwa, 
 eliminowanie przypadkowych zdarzeń, 
 budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami,  
 podejmowanie działań eliminujących zakłócenia, 
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 sterowanie działaniami w przyszłości.  
M. Sierpińska i B. Niedbała9 za cel kontrolingu przyjmują zapewnie-

nie zdolności przedsiębiorstwa do antycypacji, reakcji oraz koordynacji 
działań, natomiast celem wtórnym jest wspomaganie kierownictwa 
w utrzymaniu równowagi pomiędzy kapitałem, otoczeniem i pracownika-
mi.  

 
 

Sprawozdawczość finansowa i audyt jako narzędzie nadzo-
ru właścicielskiego 
 
Rola kontrolingu jako elementu nadzoru właścicielskiego nie jest w zasa-
dzie prezentowana w publicystyce dotyczącej typowych form corporate 
governance. Rola jaką odgrywa ma związek z koncepcją insiders w rozu-
mieniu dostarczania informacji interesariuszom od współpracowników 
kontrolujących zasoby informacyjne w organizacji.  

Elementem jawnym nadzoru jest sprawowanie funkcji kontrolnych 
nad dokonaniami agenta-menedżera dzięki dostępowi do informacji finan-
sowej prezentowanej w sprawozdaniach finansowych. Z punktu widzenia 
właściciela-pryncypała, czy tez ogólnie interesariuszy, inwestorów, kredy-
todawców i dostawców, informacje dotyczące korporacji prowadzących 
działalność handlową w różnych krajach świata są ściśle związane z moż-
liwością weryfikacji poprawności prezentowanych przez agenta-
menedżera wyników powierzonego mu przedsiębiorstwa.  

Sprawozdawczość finansowa ma tak długa tradycję jak korporacje 
handlowe, które posiadały stały kapitał. Otrzymywały one szeroką auto-
nomię do prowadzenia ekspansji gospodarczej na rynki odległych krajów. 
Liczne przykłady sukcesów spółek angielskich, jak choćby Kompanii Mo-
skiewskiej powołanej w połowie XVI wieku, czy też Kompanii Wschodniej 
(Eastland Company) w celu zmonopolizowania handlu na terenach Króle-
stwa Polskiego nie są tak dobrze zbadane jak ekspansja ekonomiczno-
polityczna angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Sukces spółek ze 
stałym kapitałem bezspornie związany jest z pojęciem corporate governan-
ce- nadzorem korporacyjnym, czy też występującym w nomenklaturze pol-
                                                        
9 B. Niedbała, M. Sierpińska, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 
2003. 
 

 

skiej nadzorem właścicielskim. Proste definiowanie governance prowadzi 
do wyrażenia to govern, czyli zarządzania dzięki posiadanej/otrzymanej 
władzy (ruling by authority), czyli kierowaniem, regulowaniem i kontrolo-
waniem. Oczywiście szesnasto- i siedemnastowieczne zarządzanie – 
governance miało szersze zastosowanie, poprzez władztwo polityczne ko-
lonizowanych ekonomicznie państw. Monopol działania na terenie Króle-
stwa Polskiego był gwarantowany jedynie dla kupców należących do Kom-
panii Wschodniej. Kupcy działający na własną rękę na terenie monopolu 
kompanii (tak zwani interlopers) byli wyłączani spod prawa i czekały ich 
surowe kary z karą śmierci włącznie. Tak liczne prerogatywy, które posia-
dały zarządy korporacji wiązały się z odpowiedzialnością rozumianą jako 
accountability. Odzwierciedla to do dzisiaj stosowane określenie odpowie-
dzialności menedżera-agenta wobec akcjonariuszy, którzy otrzymują regu-
larne sprawozdania (accounts) relacjonujące o ich decyzjach i działaniach. 
Oczywiście odpowiedzialność (accountability) jest pojęciem znacznie star-
szym niż system nadzoru właścicielskiego korporacji angielskich prowa-
dzących ekspansję na wszystkich kontynentach. Odnosiła się ona przed erą 
kolonialną do każdego agenta prowadzącego sprawy na rzecz właściciela, 
jako ekonom, zarządca, delegowany do sprawowania władztwa w imieniu 
właściciela. Dla takiego typu zależności pomiędzy właścicielem a zarządcą 
powierzonego mu mienia wykorzystywana jest teoria innego typu, miano-
wicie teoria stewarda (stewardship). Stewart najczęściej zarządzał mająt-
kiem jednej osoby - pryncypała, doglądał jego inwentarza, zbiorów i nieru-
chomości. Zdawał po powrocie właściciela pewnego rodzaju raport ustny 
bądź pisemny, który stanowił zaczątek dzisiejszych sprawozdań finanso-
wych i audytu. Współczesna forma korporacji, akcjonariuszy, zarządu jest 
prostym rozszerzeniem relacji pryncypał-agent wynikającym z systemu 
kapitalistycznego a w szczególności rynku kapitałowego. Od czasu euro-
pejskiego renesansu zestawienie inwencji,  przedsiębiorczości, chęci zysku 
prowadziło do odkryć, kolonizacji i handlu międzynarodowego. Powyższe 
czynniki przyczyniały się do zakładania spółek partnerskich krótkotermi-
nowych (short-term venture partnerships), które z czasem przekształcały 
się w organizacje wymagające stałego finansowania w perspektywie długo-
terminowego przedsięwzięcia10.   

Spółki w Anglii, później Wielkiej Brytanii, takie jak wymieniona 
Kompania Wschodnioindyjska, czy kolonizująca Amerykę Hudson Bay 
                                                        
10 A.T. Lee, Financial reporting and Corporate Governance, John Wiley & Sons Ltd., Chiches-
ter 2006, s. 22. 
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company były zakładane przez parlament lub króla (royal charter) jako 
międzynarodowe  monopole handlowe. Z tej praktyki wywodzi się obrót 
akcjami/udziałami, oddzielenie udziałów od konieczności likwidacji spółki 
partnerskiej. Odnowiona została postać osoby prawnej (persona ficta) za-
początkowanej w średniowieczu, przez papieża Innocentego IV, przede 
wszystkim dla zakonów i uniwersytetów, w celu zachowania ciągłości dzia-
łania jako osobowości korporacyjnej (corporate personhood)11.  

Dzięki możliwości obrotu akcjami powstał rynek kapitałowy wraz 
z giełdą dla ułatwienia wymiany papierami wartościowymi, profesjonalni 
zarządcy (board of directors) prowadzący sprawy spółki. W tym miejscu 
wziął swój początek konflikt na linii właściciel-zarządca, oraz pierwsze 
akty prawne zabezpieczające akcjonariuszy przed defraudowaniem środ-
ków przez agentów. Dla zobrazowania procesu włączania i rozszerzania 
informacji menedżerskiej – sprawozdań finansowych Thomas A. Lee 
przedstawił chronologiczne tworzenie się tego elementu nadzoru korpora-
cyjnego: 

1. Bubble Act z roku 1720 po wykryciu malwersacji finansowych 
w South Sea Company (monopol w handlu z Ameryką Południową) 
regulujący działalności korporacyjną. 

2. Companies Act z roku 1844 obligujący zarząd korporacji do sporzą-
dzania i przedstawiania akcjonariuszom rocznych audytowanych 
bilansów spółki (audyt był prowadzony przez akcjonariusza, który 
nie był księgowym (accountant) więc miał ograniczoną wartość. 
dodatkowo akcjonariusze odpowiadali za zobowiązania całym swo-
im majątkiem. 

3. Companies Act z roku 1856 wprowadzający ograniczenie odpowie-
dzialności za zobowiązania spółki do wysokości kapitału akcyjnego. 
Ustawa ta eliminowała obowiązek przedstawiania bilansu spółki 
akcjonariuszom, w następstwie czego spowodowała liczne pozwy ze 
strony akcjonariuszy wobec nieuczciwych zarządów. 
Kolejne ustawy z roku 1900 wprowadzały obowiązek sporządzania 

bilansu spółki; z roku 1929 obowiązek sporządzania obok bilansu, rachun-
ku zysków i strat oraz dodatkowej informacji menedżerskiej; z roku 1948 
obligowały do audytowania sprawozdań finansowych przez wykwalifiko-
wanego księgowego (accountant) który przedstawiał pisemną opinię doty-
czącą jakości danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Kolejne 
                                                        
11 J. Dewey, The Historic Background of Corporate Legal Personality, „Yale Law Journal”, 
1926, Vol. XXXV April, s. 655-673. 

 

ustawy z lat osiemdziesiątych XX wieku precyzowały i systematyzowały 
dane zawarte w informacji przedstawionej akcjonariuszom.   

Informacja menedżerska ujmowana w sprawozdaniach finansowych 
inicjowana była w Wielkiej Brytanii jako odpowiedź na lawinę skandali 
finansowych. W celu ochrony interesów publicznych stosowano bardziej 
skrupulatne metody ograniczające nie tylko dowolność przedstawiania 
informacji o korporacji, ale zapoczątkowano zaostrzenie przepisów prawa 
handlowego i bilansowego w celu przeciwdziałania defraudacji i korupcji 
wewnątrz organizacji. 

Współczesne spółki (korporacje) anglosaskie w ramach nadzoru 
korporacyjnego tworzą w ramach rady nadzorczej komitety audytu. W ta-
kim przypadku, dyrektor (members of board of directors) nie może pełnić 
funkcji zarządczych (non-executive director-NED). Komitet audytu skupia 
ekspertów z dziedziny rachunkowości i finansów zdolnych do przeprowa-
dzenia działań z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej oraz zarzadzania 
ryzykiem. Dodatkowo na radzie nadzorczej ciąży odpowiedzialność za za-
pewnienie audytu zewnętrznego. Innymi słowy niezależni członkowie ko-
mitetu audytu (NEDs), czy też członkowie organu jakim jest rada nadzor-
cza, odpowiedzialni są za wybór audytora-biegłego rewidenta do weryfika-
cji poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jakości 
gromadzonych danych finansowo księgowych. W tym miejscu warto zau-
ważyć, że biegły rewident nie bada zasadności podejmowanych działań 
dotyczących zużycia zasobów spółki. Nie zajmuje się sprawdzeniem zasad-
ności ponoszonych przez spółkę kosztów i w zasadzie nie ocenia popraw-
ności procedur wewnętrznych, które nadzoruje kontroler finansowy wy-
pełniając rolę szpiega szoguna. 

Poza powyższymi zagadnieniami do zadań nadzoru właścicielskiego 
w aspekcie zapewnienia prawidłowej informacji finansowej dla akcjona-
riuszy/udziałowców należy monitorowanie procesu sprawozdawczości 
finansowej, systemów skuteczności kontroli i audytu wewnętrznego. 
W organizacjach o mniejszej strukturze rolę taką pełni kontroler finanso-
wy, który dzięki zbieraniu informacji jest w stanie dostarczać informacji 
krytycznych dla organów nadzoru. Może on występować w roli szpiega 
szoguna wspomnianego powyżej, lub w roli whistblowera – donosiciela 
zgłaszającego fakt oszustwa. mimo negatywnej konotacji tych pojęć stano-
wią one element nadzoru. O ile szpieg szoguna ma rolę określoną w zakre-
sie powierzonych obowiązków sprawozdawczych zapisanych w procedu-
rach ujawniania nieprawidłowości, to „donosiciel” wykazuje błędy w prze-
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pisach wewnętrznych organizacji dotyczących tej sfery działalności opera-
cyjnej12. 

 
 

Podsumowanie 
 
Informacja menedżerska to najstarsze i najbardziej efektywne narzędzie 
nadzoru właścicielskiego. Raportowanie dokonań działalności agenta sta-
nowi weryfikację skuteczności podjętej przez niego strategii działania, 
element kontrolny wobec efektów oczekiwanych przez pryncypała. Pod-
stawowe formy informacji menedżerskiej do których należą sprawozdania 
finansowe, opierają się na zawartych w przepisach prawa elementach 
przedstawiających obraz organizacji oraz strumienie zużytych zasobów 
i osiągniętych efektów. Dodatkowym elementem nadzoru jest nieregulo-
wana prawnie informacja menedżerska stosowana nie tylko w celu spo-
rządzenia prawidłowego procesu decyzyjnego, lecz również w celu kontro-
li i monitorowania, za pomocą analizy odchyleń, stanu zarządzania opera-
cyjnego spółki. 
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Wprowadzenie 
 
Autor niniejszego artykułu nie modeluje jednolitego wzorca dla pojęcia 
charakterystyki właściwego menedżera i pracownika w instytucjach kultu-
ry w Polsce. Odnosi się jednak dość mocno do cech i kompetencji, poprzez 
innowacyjność i przedsiębiorczość, do wskazanego przez J. Gajdę (2003) 
wzorca człowieka, którym: „powinien to być człowiek aktywny i przedsię-
biorczy, zdolny sprostać wymogom konkurencyjnej gry sił ekonomicznych 
w gospodarce rynkowej.” 1 W dzisiejszych czasach koniecznością jest po-
szukiwanie dobrego kompetentnego, wzorca menedżera, jako osoby za-
rządzającej.  Szczególną uwagę autor zwraca na osoby piastujące wyższe 
funkcje kierownicze w instytucjach kultury w Polsce. Od roku 1989 są wi-
doczne pewne dobre, drobne zmiany w instytucjach kultury, jednak nie są 
one tak silne jak wymagają to obecne trudne czasy. Echa post komuni-
styczne na szczeblu samorządowym wśród organizatorów działalności kul-
turalnej są jeszcze tak duże, że blokują swobodne działania dla nowego 
innowacyjnego menedżerskiego świata przyszłości, który aktualnie wcho-
dzi na rynek pracy. Nowy menedżer jest osobą dążącą do osiągnięcia suk-
cesu własnej organizacji poprzez rozwój własnej wiedzy, nowych kompe-
tencji oraz rozwój swoich pracowników.  

Artykuł składa się z pięciu części. Rozdział pierwszy określa naj-
ważniejsze definicje pojęć i terminów, z jakimi spotykamy się w dalszej 
części artykułu. Drugi paragraf to próba określenia syntezy innowacyjno-
ści, przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach kul-

                                                        
1 Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Część 1., Wydawnic-
two Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 209. 
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tury. Autor nakreśla w rozważaniach teoretycznych wyzwania i przeszko-
dy, jakie są charakterystyczne w tej materii. Kolejny trzeci rozdział dotyczy 
podejmowania działań przedsiębiorczych lub ich braku w instytucjach kul-
tury. Autor charakteryzuje ogólne przewidywania dla przyszłości w po-
dejmowaniu takich działań na rzecz kultury. Najważniejsze uwagi zawarte 
są w rozdziale czwartym. Scharakteryzowane są tu założenia, cechy, kom-
petencje i formy komunikacji dla ludzi pracujących w instytucjach kultury 
na pozycjach menedżera zarządzającego czy zwykłego pracownika. Ocze-
kiwania i wzajemne więzi wobec ich pracy autor określa, jako działania 
przedsiębiorcze, które mogą stanowić jedno z możliwych wyjść z trudnej 
sytuacji, w jakiej są dzisiaj instytucje kultury. Rozdział ostatni piąty jest 
rozważaniem i swobodnymi naukowymi dywagacjami nad formą, zasadą 
innowacji i kompetencji, które należy kształtować i badać w dzisiejszych 
czasach wśród pracowników, jakich posiadają lub poszukują instytucje 
sektora kultury. Rozdział ten mówi o przykładowych badaniach, jakie są 
aktualnie podejmowane lub powinny być prowadzone w instytucjach kul-
tury. Całość artykułu zamyka podsumowanie prowadzonych rozważań. 
 
 
Najważniejszych pojęcia i definicje 
 
A.) Instytucje kultury 
 
Instytucje kultury w Polsce powoływane są przez państwo Polskie na pod-
stawie „Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej”2. Organizowanie działalności kulturalnej w Pol-
sce jest przede wszystkim obowiązkiem administracji publicznej, a realizacja 
tego obowiązku następuje poprzez tworzenie państwowych lub samorządo-
wych instytucji kultury. W myśl wskazanych przepisów podmiotami tworzą-
cymi instytucje kultury mogą być: ministrowie, kierownicy urzędów central-
nych oraz jednostki samorządu terytorialnego. Podmioty te określane są 
przez ustawę mianem organizatorów. Najbardziej rozpowszechnione są in-
stytucje kultury najniższego szczebla, czyli instytucje powoływane przez sa-
morządy terytorialne, bowiem mają one styczność z największą ilością ludzi 
– potencjalnych klientów i widzów. Są to instytucje typu Gminne Ośrodki 

                                                        
2 Dziennik Ustaw 1991 Nr 114 poz. 493, USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

i Centra Kultury oraz instytucje typu świetlica i inne miejskie oraz gminne 
instytucje kultury. Działalność kulturalną, poza podmiotami wskazanymi 
wyżej, mogą prowadzić też: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Instytucja utworzona 
jednak przez te podmioty w celu prowadzenia działalności nie będzie się 
mieścić w pojęciu „instytucji kultury" w rozumieniu tej ustawy. Dopuszcza 
ona tym samym prowadzenie działalności kulturalnej w różnych formach, 
jak: teatry, opery, operetki, filharmonie, muzea, galerie, domy, centra, kluby 
i ośrodki kultury, instytucje ochrony i dokumentacji zabytków itd. Instytu-
cje te jednak nie występują na szczeblu najniższym w naszym kraju. Wyjąt-
kiem są tylko biblioteki, których działalność reguluje oddzielna ustawa 
i pewna ich ilość jest jeszcze tworzona w gminach. Instytucja kultury 
w Polsce nabywa swoją osobowość prawną z chwilą wpisania jej do reje-
stru instytucji kultury.  
 
 
B.) Przedsiębiorczość 
 
Przedsiębiorczość w prostej formie to swoisty stan pracy ludzi oraz nowy 
obok ziemi i kapitału, czynnik produkcji. Jedną z pierwszych definicji 
przedsiębiorczości podał W. Gartner (1988), określał on ją, jako: „akt krea-
cji (np. przedsiębiorstwa) (…) wielką wagę przykłada do zrozumienia przed-
siębiorczości, jako tworzenia nowego bytu”3. Podobnie interpretował i roz-
wijał swoją definicję J. Timmons (1999), a brzmiała ona: „jako sposób my-
ślenia, rozumowania oraz działania, nakierunkowania na wyszukiwanie 
szans…ciągła pogoń za szansą”4. Przedsiębiorczość rozumiana i definiowa-
na jest cały czas w różny sposób. Według młodego pokolenia naukowców 
jak Profesor Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania), 
która mówi, że przedsiębiorczość przekształca się i dostosowuje do aktu-
alnych czasów i ich potrzeb. W badaniach B. Glinka (2008) wychodziła od 
faktu, że raz przedsiębiorczość jest rozumiana, jako prowadzenie małej 
firmy, innym razem, jako nowa cecha jednostek i duch inicjatywy lub biz-
nesowa inicjatywa w organizacji. Rozumowana jest też często, jako dobre 
właściwości działania gospodarczego na dużą skalę, a czasem, jako dzie-
                                                        
3 Gartner W., ‘Who is the Enterpreneur’ is the Wrong question, American Journal of Small 
Business, Spring, 1988, s. 62. 
4 Timmons J., New Venture Creation: Enterpreneurship for 21st Century, 5th ed., Irwin, 
McGraw Hill, New York, 1999, s. 27. 
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dzina dydaktyki, czyli uczenie się radzenia sobie w zmieniającej się rze-
czywistości gospodarczej. Kolejną definicję dla przedsiębiorczości z poko-
lenia młodych naukowców stworzyli S. Shane i S. Venkataraman (2000). 
Ich definicja otrzymała brzmienie: „działania obejmujące identyfikację, oce-
nę oraz eksploatację szans na wprowadzenie nowych produktów i usług, spo-
sobów organizowania, rynków, procesów oraz surowców poprzez organiza-
cję wysiłków w sposób, jaki dotychczas nie występował”5. Najbliższe pojęcie 
przedsiębiorczości na potrzeby niniejszej publikacji, definiuje B. Glinka 
(2008), a brzmi ono: „jest używane  w wielu znaczeniach. Mianem tym moż-
na określić small business, wprowadzenie innowacji  w korporacjach, styl 
zarządzania, zakładanie nowoczesnych firm i twórczą destrukcję. Najczęściej 
analizuje się przedsiębiorczość w sferze gospodarczej, choć możemy też mó-
wić  o przedsiębiorczości społecznej, politycznej czy wreszcie o wykazaniu 
przedsiębiorczości w życiu prywatnym”6.  Bardzo odmienne, ale ciekawe 
i ważne podejście do przedsiębiorczości, zaprezentował Ph.A. Wickhama 
(2004). Definicja jego brzmiała i mówiła, że przedsiębiorczość jest to: 
„pewny stylu zarządzania zorientowany na wykorzystanie szans i wprowa-
dzenie zmian”7. Roróżnił on też proces przedsiębiorczy, jako czteroelemen-
towy model  w skład, którego wchodzą: przedsiębiorca, szansa, zasoby 
oraz organizacja.  

Uogólniając, można śmiało stwierdzić, że przedsiębiorczość opiera 
się na klasycznej teorii ekonomii oraz społeczeństwa. Jest to według tego 
autora zjawisko normalne, a nawet pożądane przy działalności prowadzo-
nej przez tak zwanych przedsiębiorców w obrębie instytucji kultury. Bazą 
wyjściową dla definicji przedsiębiorczości były badania P.F. Drucker 
(1992), który wcześniej stworzył swoją definicję, a mówiło ona, że przed-
siębiorczość: „zawsze poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje ją, 
jako okazję.” 8 Jedną z ostatnich i świeżą, a jednocześnie nową definicję 
przedsiębiorczości podały we wspólnym dziele B. Glinka i S. Gudkova 
(2011): „przedsiębiorczość (…) należy postrzegać jako proces identyfikacji 

                                                        
5 Shane S., Venkataraman S., The Promise of Enterpreneurship as a Field of Research, Aca-
demy of Management Review, 2000, t. 25, nr 1, s. 217-227. 
6 Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE,  Warszawa, 2008, 
s. 9. 
7 Wickham Ph.A., Strategic Enterpreneurship, 3rd ed., Prentice Hall – Financial Times, En-
glewood Cliffs, 2004, s. 138 
8 Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, 
s. 37. 

 

i realizacji szans pojawiających się w otoczeniu, w którym nie ma miejsca na 
stagnację”9.  
 
 
C.) Innowacja 
 
Część badaczy przedsiębiorczości jak: P.F. Drucker (1992), A.K. Koźmiński 
(2004), S. Kwiatkowski (1990, 2000) określa istotę działań przedsiębior-
czych, jako poszukiwanie i wykorzystywanie szans oraz tworzenie nowych 
innowacyjnych rozwiązań. Jak twierdzi P.F. Drucker (1992), gospodarka 
przedsiębiorcza to systematyczna innowacja do poszukiwania i wykorzy-
stywania nowych okazji do zaspokajania ludzkich potrzeb i pragnień. Jego 
definicja innowacji brzmiała: ”innowacja jest szczególnym narzędziem 
przedsiębiorców, za pomocą, którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia 
nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia nowych usług”10. Poszu-
kując lub określając właściwe cechy innowacyjności należy stwierdzić, że 
jest ona specyficznym narzędziem przy prowadzeniu przedsiębiorczości. 
Można rozumieć to, jako czyste działanie, które nadaje wolnym zasobom 
nowe możliwości tworzenia bogactwa lub innego wzrostu. Według 
P.F. Druckera (1992) wolne zasoby powstają, gdy człowiek – przedsiębior-
ca znajdzie lub odkryje zastosowania dla czegoś, co występuje w przyro-
dzie i nada temu jakąś wartość ekonomiczną. Innowacja w prostym rozu-
mieniu, sama w sobie nie jest techniczna, jak również nie musi być czymś 
materialnym. Obok wielu klasycznych cech mogą istnieć innowacje spo-
łeczne czy działania rozumiane jako innowacyjne zarządzanie. Polegają 
one na wykorzystaniu wiedzy praktycznej, umożliwiającej osiągnięcie za-
mierzonych celów w drodze do sukcesu w danej organizacji. Działania te, 
umiejętności oraz rozmaita wiedza o sposobach wpływania na ludzi - sta-
nowi innowacyjne zarządzanie w dzisiejszych czasach. Przedsiębiorcy 
XXI wieku zmuszeni są do stosowania ciągłych innowacji oraz do systema-
tycznego praktykowania ich w granicach swoich branżowych potrzeb. 
P.F. Druckera (1992) mówił, że przy połączeniu teorii organizacji i innowa-
cyjności, należy pamiętać o siedmiu źródłach okazji do innowacji. Cztery 
z tych źródeł znajdują się wewnątrz każdej organizacji, a zaliczamy do nich: 
nieoczekiwane (powodzenie, niepowodzenie i zdarzenia zewnętrzne), nie-
                                                        
9 Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 
2011, s. 55. 
10 Ibidem, s. 29. 
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zgodność (rzeczywistości i z istniejącą wyobraźnią o niej), innowację wy-
nikającą z potrzeb procesu oraz wszystkie zmiany w strukturze przemysłu 
lub rynku. Pozostałe trzy okazje do innowacji według tego autora są to: 
demografia, zmiany w postrzeganiu (nastroje i wartości) oraz nowa wiedza 
(ta ścisła, jak i ta inna - nowa). Klasyczna innowacja stanowi wiedzę, będą-
cą podstawą przedsiębiorczości. Jako dyscyplina diagnostyczna, innowacja 
zajmuje się systematycznym i dokładnym badaniem zmian w obrębie dzia-
łań przedsiębiorczych. W sposób bardzo nowoczesny, rolę innowacyjności 
przedsiębiorców odnotowuje A.K. Koźmiński (2004). Podkreśla on rolę 
przedsiębiorczości, jako nieuniknionego rozwoju zarządzania. Uznaje też 
przedsiębiorców za awangardę biznesu, tworzącą nowe trendy, wpisujące 
się do kanonu nowoczesnego innowacyjnego zarządzania. Mówi też, że 
stanowi to uelastycznienie i odformalizowanie zarządzania klasycznego. 
Działania przedsiębiorcze są, więc przez niego rozumiane, jako nieroze-
rwalnie związane z innowacjami, bo przedsiębiorcy wykorzystują własną 
wiedzę, tworzą nowe kompetencje i wdrażają nowe pomysły. S. Kwiatkow-
ski (2000) definiuje natomiast innowacje bardziej od strony technicznej, 
jego rozważania na ten temat brzmiały: „innowacja jest procesem we-
wnętrznym w równej mierze technicznym, co społecznym, w równej mierze 
kulturowym, co organizacyjnym” 11. 
 
 
D.) Menedżer 
 
Menedżer w dzisiejszych czasach, to rzeczywisty nowy przywódca, cechu-
jący się autorytetem, wiedzą, kompetencjami, praktyką, inicjatywą, jak 
i uznaniem swoich obecnych i przyszłych pracowników. Ten wzorcowy 
menedżer dziś poprzez zmianę swoich kompetencji to przywódca. Powi-
nien on cechować się dogłębnym zrozumieniem swojej własnej kultury 
organizacyjnej, jak i osobistej, które to są w stanie poprowadzić każdą or-
ganizację ku realizacji celów. Definicja menedżera w literaturze naukowej 
przedmiotu jest bardzo trudna do jednorodnego, a zarazem homogenicz-
nego zdefiniowania. Definicja klasycznego pojęcia menedżer pochodzi, ze 
źródeł literaturowych od angielskiego słowa manager. Słowo to w wolnym 
tłumaczeniu oznacza: „zarządzać, kierować i identyfikuje osobę zarządzają-
cą daną organizacją lub jednostką oraz wydzielonym obszarem dla jej dzia-

                                                        
11 Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa, 2000, s. 84. 

 

łalności”12. Od tego definicyjnego i typowego menedżera oczekuje się nie 
tylko posiadania wiedzy merytorycznej i doświadczenia, ale jednocześnie 
spodziewa się kompetencji i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi 
poprzez delegowanie im właściwych zadań do wykonania. W szerokim – 
klasycznym znaczeniu w naukach o zarządzaniu terminu menedżer używa 
się bardzo powszechnie i bardzo często. Może nim być, bowiem każda oso-
ba zarządzającą, uznana przez innych uczestników danej organizacji, bez 
względu na to, jakie miejsce zajmuje w strukturze tej organizacji.  

Według badań M.E. Portera, P.F. Druckera, T.J. Petersa (2011) takie 
rozumienie pojęcia menedżer używa się w odniesieniu do typowych pozy-
cji w hierarchii każdej klasycznej organizacji. Zalicza się tu, więc pozycje: 
dyrektora, kierownika, zwierzchnika czy przełożonego. Z dokładniejszej 
analizy prac samego P.F. Druckera dotyczących menedżera wynika jasno, 
że „wpływ menedżera na nowoczesne społeczeństwo i na jego obywateli jest 
tak wielki, że wymaga od niego samodyscypliny i dochowania wysokich stan-
dardów służby publicznej, godnych prawdziwego fachowca”.13 Definiując, 
kim jest menedżer, należy wziąć pod uwagę również słowo przywódca, 
które dość często w literaturze jest bardzo zbliżone do słowa menedżer, 
a w języku angielskim oznacza lider. Należy też stwierdzić, że nie jest pro-
stym zadaniem rozdzielenie tych obu znaczeń na dwie oddzielne definicje. 
Brak całkowitej zgodności wśród naukowców i badaczy powoduje dyskurs 
odnośnie tych definicji. Według R.W. Griffina (2004), przywódcą jest osoba, 
która potrafi oddziaływać i wpływać na zachowania innych członków or-
ganizacji bez sięgania po środki przymusu. Jest to osoba akceptowana 
przez nich we własnej organizacji w roli menedżera. Natomiast P.F. Druc-
ker (1997) stwierdza, że „jedyną właściwą definicją lidera jest ta, która mó-
wi, że jest to osoba posiadająca zwolenników”, oraz, że: „skuteczny lider nie 
jest osobą kochaną i podziwianą, ale taką, której zwolennicy postępują tak 
jak należy”.14 Zarówno menedżer jak i przywódca są, więc liderami.  

 
 
 

                                                        
12 Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 708. 
13 Drucker P. F., Praktyka zarządzania, wyd. Czytelnik, „Nowoczesność” AE w Krakowie, 
Kraków 1994, s. 17. 
14 Drucker P. F., Przedmowa: zbyt wielu generałów uszło z życiem. [w:] F. Hesselbein, 
M.  Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997, 
s. 14-16. 
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E.) Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 
Według M. Armstronga (2000) zarządzanie zasobami ludzkimi (ang. hu-
man resource management) jest: „to strategiczne i spójne podejście do za-
rządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi 
w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji 
jej celów.” 15 W nauce słowo to pojawiło się, jako pojęcie, pod koniec dru-
giej połowy lat 80.. Po raz pierwszy wymieniano je w tak zwanych mode-
lach Frombruna & innych oraz modelu harwardzkim. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w bardziej rozwiniętej i pełniejszej formie, odnajdujemy w defini-
cji J. Storey’a (1995) mówiącej, że jest: „to metoda zarządzania zatrudnie-
niem, zmierzająca do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez strate-
giczne rozmieszczenie wysoce zaangażowanych i wykwalifikowanych pra-
cowników, przy użyciu wielu technik kulturowych, strukturalnych i personal-
nych.” 16 Definicja ta pozwala na stwierdzenie, że zarządzanie zasobami 
ludzkimi to wzajemne powiązanie różnych działań, które mają na celu uza-
sadnienie ideologiczne i filozoficzne. J. Storey (1989) wykazywał w swoich 
wcześniejszych badaniach, że obejmuje ono również zatrudnienie, wiedzę, 
rozwój i wynagradzanie ludzi.  

Podstawowa forma takiego zarządzania zasobami to kształtowanie 
właściwych stosunków między kadrą kierowniczą danej organizacji, a jej 
pracownikami wszystkich szczebli. Dobrym podsumowaniem do wszyst-
kich definicji zarządzania zasobami ludzkimi są słowa D. Ulrich (1998), 
które mówią, że zarządzanie zasobami ludzkimi: „nie powinno być definio-
wane poprzez to, co robi, ale przez to, do czego prowadzi”17. 
 
 
 
 

                                                        
15 Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000, 
s. 19. 
16  Storey J., Human resource management: still marching on or marching out?, w: J. Storey 
(red), Human Resouce Management: A critical text, Routledge, London, 1995,  s. 5. 
17 Urlich D., A new mandate for human resources, Howard Business Review, Styczeń - luty 
1998, s. 124-134 

 

Synteza innowacyjności, przedsiębiorczości i zarządzanie 
zasobami ludzkimi w instytucjach kultury, wyzwania i prze-
szkody – rozważania teoretyczne 

 
Analiza w naukach o zarządzaniu rozpatrująca relację instytucji kultury, 
innowacji oraz podjęcie działalności przedsiębiorczej rozważana powinna 
być głównie poprzez jakość kompetencji menedżerów i właściwe zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi. Osobowość jednostki ludzkiej, jaką są pracow-
nicy instytucji kultury kształtowana jest w przedsiębiorczości w środowi-
sku dóbr kultury oraz tkwiących w niej wartościach i kompetencjach sa-
mych jej uczestników. Stworzony system zarządzania według P.F. Druckera 
(1992) powstał: „około roku 1955 cały rozwinięty świat doświadczył „ko-
niunktury zarządzania”. Technologia społeczna, którą nazywany zarządza-
niem, upowszechniona została około czterdziestu lat temu i wkrótce wyparła 
praktykę opartą na metodzie prób i błędów, uprawianą przez kilku samot-
nych wyznawców (…) Zarządzanie nie jest być może, jedyną czy nawet głów-
ną przyczyną, że po drugiej wojnie światowej społeczeństwa we wszystkich 
bez wyjątku rozwiniętych krajach stały się społeczeństwami organizacji”18. 
Organizacje, które powstały w tym okresie, aby sobie radzić w nowych wa-
runkach zmian industrialnych oraz przekształceń, starały się bardziej ak-
tywnie innowacyjnie, bowiem zaczęły wykorzystywać zarządzanie zdobytą 
wiedzą. Badania rynku, marketing, public relations, logistyka, obsługa 
klienta i inne działania stały się codziennym warunkiem pracy w prowa-
dzonej działalności przedsiębiorczej. Dzięki tym działaniom tradycyjne 
zarządzanie kulturą zostało nakierowane na takie cele, jak wzrost oraz 
produktywność w celu osiągnięcia sukcesu organizacji.  

Według M. Kostery (2013) powstały też takie potrzeby, jak promo-
wanie wartości, postawy proekologiczne i nieinstrumentalne zasady etyki 
oraz szeroko rozumiana współpraca pomiędzy organizacjami. Powstająca 
dziś nowa forma kultury i sztuki, w zależności od tworzących się wyborów, 
służą do zaspokajania różnorodnych upodobań i potrzeb. Daje to możli-
wość podnoszenia, wyrównywania lub obniżania się jej poziomu zgodnie 
z zapotrzebowaniem odbiorców tej kultury. Działający ludzie w instytu-
cjach kultury, odgrywają różnorodne role w ramach złożonych systemów, 
nazywanych często nowymi formami organizacji. Rozpoznawanie wzorców 
                                                        
18 Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992,  
s. 25. 
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zachowań przez nowoczesnych innowacyjnych menedżerów i specjalistów 
kadry kierowniczej i przez innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi, 
powinno odnieść dobry skutek na przyszłość. Wpływanie na te zachowania 
musi odbywać się poprzez analizowanie i diagnozowanie wzorców wszyst-
kich zachowań organizacyjnych, bo celem jest tu odpowiednia potrzeba 
i misja dla danej instytucji kultury. Innowacyjny menedżer musi na pod-
stawie obserwacji różnych wzorów zachowań przewidzieć czas i kierunek 
rozwoju dla swojej organizacji. Nieustanność ścisłego współżycia dwóch 
elementów, jakimi są przedsiębiorczość i innowacyjność, jest obecnie po-
wszechnie przyjętą rzeczywistością, dzięki której możliwe jest osiągniecie 
sukcesu. Wprowadzenie zmian, przekształcenie, ożywienie dzisiejszych 
organizacji, do których należą instytucje kultury, jest ogromnym wysiłkiem 
i czasochłonnym procesem. Tworzenie zdolności do przemian wymaga 
śledzenia przebiegu procesu produkcji, sprzedaży oraz całej machiny dys-
trybucji produktów lub usług. Potrzeba powstania nowego zarządzania 
zasobami ludzkimi wynika z opanowania nowych kompetencji i umiejętno-
ści przez zatrudnionych pracowników oraz jednostki zarządzające nimi.  

Kluczem tworzenia nowej organizacji instytucji kultury o elastycz-
nej innowacyjnej strukturze działania powinien być właściwy i dopasowa-
ny układ: kompetentny pracownik i menedżer w innowacyjnej organizacji 
podejmującej dodatkową działalność przedsiębiorczą. Zatrudnienie wła-
ściwych osób musi przebiegać na podstawie wyznaczników zatrudnienia. 
Wynikać one jednak powinny z przeprowadzonych szczegółowych roz-
mów kwalifikacyjnych, testów osobowościowych i symulacji nowych za-
dań. Osobami najbardziej poszukiwanymi przez instytucje kultury w Polsce 
zdolne do podjęcia zmian, powinni być pracownicy lubiący pracę zespoło-
wą, mający potencjał i pragnienie zdobywania nowej wiedzy i umiejętno-
ści. Pracownicy ci często nazywani są „talent pracownikami”. Cechą ważną 
w dzisiejszych czasach jest też właściwa zdolność do rozwiązywania pro-
blemów i konfliktów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych dla tej 
klasy i rodzaju organizacji. Według badań przeprowadzonych przez F. Hes-
selbein, M. Goldmith, R. Beckhard (1998) proces właściwej oceny wartości 
pracowników coraz częściej nabiera nowych cech. Nie polega już on tylko 
na opinii kierownika, ale na ocenie całego zespołu lub też na kompleksowej 
ocenie wyników pracy całej organizacji. Odpowiednia polityka kadrowa 
i jej wszystkie składniki budują wielostronne umiejętności. Tworzą wielo-
funkcyjne sieci powiązań międzyludzkich. Daje to w efekcie końcowym 
kulturę organizacji zdolnej do przebudowy swoich struktur i nowy poten-

 

cjał przedsiębiorczej mocy. Dzięki tej polityce innowacyjne zarządzanie 
staje się jeszcze bardziej potrzebne dla instytucji kultury. Zarządzanie ta-
kimi instytucjami staje się dla nich nową technologią, rozumianą, jako no-
wa gospodarka przedsiębiorcza tych instytucji. To dzięki nauce zarządza-
nia ludzkość przekształca się w społeczeństwo przedsiębiorcze.  

Według P. F. Druckera (1992), dzięki zarządzaniu zasobami ludzki-
mi pojawiły się dość szybko w krajach wysoko rozwiniętych, większe moż-
liwości innowacji społecznej. Szczególnie widać ten fakt zmian na przykła-
dzie oświaty, kultury, ochrony zdrowia, obronie, administracji publicznej 
i polityce. By dobrze zrozumieć zasady nowego zarządzania zasobami 
ludzkimi w instytucjach kultury, należy określić ich cele rozwoju. Jak poda-
je M. Armstrong (2000): „ogólnym celem rozwoju zasobów ludzkich jest za-
pewnienie organizacji pracowników posiadających takie cechy, jakich orga-
nizacja ta potrzebuje do osiągnięcia swoich celów – wzrostu i zwiększenia 
wydajności. Cele te zostaną osiągnięte, jeżeli organizacja dopilnuje, aby każ-
dy  z pracowników posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywa-
nia zadań, aby umiejętności pracowników i zespołów były stale udoskonala-
ne, a rozwój pracowników zapewniał maksymalne wykorzystanie ich poten-
cjału”19.  Jak twierdzi M. Kostera (2011), wiedza w organizacji odpowiada 
procesowi socjalizacji, który w pracowniczych realiach jest rozumiany, jako 
nauczanie od tak zwanego czeladnika aż do mistrza. Opierając się na kla-
sycznym rozróżnianiu wiedzy, można ją podzielić w organizacji na wiedzę 
implicite i explicite. Pierwsza wynika z samych działań oraz druga wyarty-
kułowana i formalnie spisana jest w dokumentach i procedurach. Fakt za-
rządzania wiedzą w organizacji może budzić spory dysonans. Wynika on 
z faktu, że przez doświadczenie czerpane z nauki, rozumiane, jako nieu-
stanne kształcenie się przywódców i osób zarządzających daje nową siłę 
i możliwości dla organizacji. Sam dysonans wynika z ustalenia właściwego 
kierunku wykorzystania wiedzy. Właściwe kształcenie w tym przypadku 
powinno rozumiane być, jako proces nieustannej nauki przedmiotów hu-
manistycznych, czystego zarządzania oraz nauki ścisłej i techniki. Nowa 
nauka według B.M. Bassa i J.A. Vaughana (1966) to „ciągła zmiana zacho-
wania na skutek praktyki i doświadczenia.” 20 Dalszymi elementami dla 
rozwoju zasobów ludzkich powinny być: edukacja i szkolenia.  
                                                        
19 Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000, 
s. 425. 
20 Bass B. M., Vaughan J. A., Training in Industry: The Management of Learning, Tavistock, 
London, 1966, s. 322. 
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Proces rozwoju rozumieć należy, jako realizowanie możliwości i po-
tencjału pracowników w przedsiębiorstwie poprzez doświadczenia zwią-
zane z nauką i edukacją. Pamiętać należy jednak, że pracownicy są osadze-
ni w specyficznym, artystycznym świecie wartości. Ważnym elementem 
rozwoju każdej organizacji są i będą w przyszłości odpowiednie szkolenia. 
Kolejnym wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest już sam proces rekrutacji 
nowych pracowników. Ze względu na duży problem pozyskania odpo-
wiednich kandydatów rekrutacja przybiera dziś różne formy. Podstawowa 
rozmowa kwalifikacyjna urasta do sztuki teatralnej, a instytucje kultury 
cały czas udoskonalają rekrutację poprzez wprowadzenie nowych metod 
kwalifikacji przyszłych pracowników. Dzięki firmom zagranicznym rynek 
pracy w Polsce musiał spowodować wyrównanie standardów rekrutacyj-
nych do obowiązujących w państwach zachodnich. Wśród cech pracowni-
czych najczęściej poszukiwanych znajdujemy dziś: samodzielność, chęć do 
podejmowania wyzwań, chęć do nauki, odpowiedzialność i dojrzałość. Naj-
lepiej cenione są następujące umiejętności: bardzo dobra znajomość języ-
ków obcych (najlepiej 2 lub nawet 3), obsługa komputera, kreatywność, 
zdolność rozwiązywania problemów, łatwość negocjacyjna, dobra praca 
w zespole, wysokie opanowanie w sytuacjach stresowych, asertywność 
oraz dobrze rozwinięte lub zapowiadające się zdolności przywódcze  
w grupie, a także wysoka kultura osobista. Kadra kierownicza instytucji 
kultury powinna stanowić przykład do naśladowania dla innych szerego-
wych pracowników.  

Budowanie zespołu poprzez treningi outdoorowe staje się dziś nor-
mą i jest to tak zwana miękka wiedza. Ich odmienność polega na tym, że 
pracownicy poddają się emocjom, a obecność np. na świeżym powietrzu 
stanowi doskonałą możliwość analizy zachowania własnego, jak i innych. 
Podczas tych szkoleń następuje współdziałanie i zbiorowy wysiłek w zdo-
bywaniu celów. Doskonałość w zarządzaniu osiągnięta może być tylko 
i wyłącznie poprzez odpowiednie formalne komunikowanie się. Sprawna 
komunikacja umożliwia sprawowanie kontroli nad zachowaniami wszyst-
kich uczestników organizacji. Obok formalnych metod, jako skuteczne wy-
mienić należy również relacje nieformalne, które powodują szybsze ścisłe 
współdziałanie. W takich nieformalnych kontaktach ważne jest motywo-
wanie poprzez uświadamianie pracownikom ich roli odgrywanej w organi-
zacji. Ważne jest też przekazywanie aktualnego rankingu i opinii na temat 
wykonywanej przez nich pracy czy zadań.  

 

Zarządzanie instytucją kultury w Polsce, w dzisiejszych czasach, jest 
zadaniem bardzo skomplikowanym, bowiem odbywa się w zmieniającej się 
ciągle rzeczywistości politycznej. Instytucje te nie przeszły do końca grun-
townej zmiany systemowej, są często w trakcie zmian, które trwają od wie-
lu lat i są wyciszane. Według władzy na kulturze zna się każdy i zarządzać 
może też każdy menedżer. Osoby takie są, więc często osadzane z klucza 
polityki, a nie kompetencji. Jak wykazała obserwacja własna autora niniej-
szej publikacji, praca w nich zapewnia poznanie odmiennej specyfiki za-
rządzania tymi instytucjami. Działalność prowadzona w instytucjach kultu-
ry w Polsce w dzisiejszych czasach stanowi obszar wartości, postaw i emo-
cji ludzkich, szczególnie ważny dla kształtowania młodego człowieka. 
Kształtowany jest on zazwyczaj na gorąco na zasadzie powstania kultural-
nych odczuć artystycznych. Największe zadowolenie w instytucji kultury, 
przynosi fakt uznania dla pracy wykonywanej przez pracowników i arty-
stów, widoczny w satysfakcji okazywanej przez odbiorców i widzów. Na 
bazie tych obserwacji można wnioskować, że wzrost zainteresowania dzia-
łalnością kulturalną można wzbudzić poprzez odpowiednie innowacyjne 
działania artystyczne. Bo innowacja jest tu pracą, która wymaga wiedzy, 
a często wymaga również ogromnej pomysłowości przy tak prowadzonej 
działalności artystycznej. To właśnie tu występują talenty, jest pomysło-
wość i odpowiednia predyspozycja. Innowacja mimo swej lekkiej formy 
jest ciężką, skoncentrowaną, celową pracą wymagającą pilności, wytrwało-
ści i ogromnego zaangażowania. Brak tych elementów wyklucza powstanie 
talentu, pomysłowości i wiedzy. W aspekcie gospodarczym i społecznym 
innowacja jest skutkiem wywoływanym poprzez zmianę zachowań klien-
tów oraz odbiorców działań kulturalnych. Jest zmianą w procesie i w spo-
sobie, w jaki ludzie pracują i coś nowego wytwarzają. Według P.F. Druckera 
(1992) innowacja w zarządzaniu instytucjami kultury musi zawsze być 
blisko rynku. Powinna być zorientowana na rynek, a w istocie powinna być 
przez niego głównie tylko inspirowana, co pozwoli na osiągnięcie statusu 
poziomu zadowolenia zarówno artystów jak i organów władzy zarządzają-
cych tymi instytucjami. Mówiąc o syntezie innowacyjności, przedsiębior-
czości i zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach kultury w Polsce, 
należy pamiętać, by korzyści tego procesu były odpowiednie dla każdej ze 
stron.  
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Przedsiębiorczość w instytucjach kultury, a budowanie ich 
przyszłości 

 
Niniejszy artykuł zmusza do poruszenia faktu rosnącej konieczności zasto-
sowania nowego zarządzania i podjęcia dodatkowej działalności gospodar-
czej w kierunku osiągniecia dodatkowych dochodów na działalność 
z przedsiębiorczości w instytucjach kultury w Polsce. Standardowe pań-
stwowe instytucje kultury w naszym kraju powoływane są na podstawie 
„Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej”21. W Polsce widoczna jest w tych instytucjach domina-
cja administracji publicznej, jako jedynego organizatora. Jest ona jedynym 
organizatorem takich instytucji kultury w liczbie około 95%. W ostatnich 
kilku latach na przełomie 2010-2013 roku pojawiły się pierwsze prywatne 
instytucje kultury, ale ich odsetek jest jeszcze bardzo nieznaczący w chwili 
obecnej. Co więcej instytucje te są traktowane przez państwo, jako typowe 
firmy biznesowe, a nie instytucje kultury. Poza tym znaleźć je można głów-
nie tylko w dużych miastach i w tak zwanej „kulturze wyższej”, czyli elitar-
nej, do której zalicza się głównie galerie, teatry i filharmonie. 

 Obserwacje prowadzone przez autora artykułu podczas pracy 
w samorządowych instytucjach kultury pozwalają wysunąć swobodną hi-
potezę wstępną, że trudna sytuacja państwowych instytucji kultury wynika 
z dwóch faktów. Po pierwsze z widocznego braku kreatywności i kompe-
tencji menedżerów w nich zarządzających oraz po drugie z braku innowa-
cyjnych działań w kierunku prowadzenia samodzielnej dodatkowej dzia-
łalności przedsiębiorczej. Aktywność ta dałaby możliwości zdobycia do-
datkowych środków na merytoryczną działalność. Na świecie widoczny 
jest wzrost roli kultury, jako ważnego czynnika rozwoju społeczno-
ekonomicznego. W latach 2005-2008 pojawiły się i weszły na stałe do 
użytku nowe terminy, jak: gospodarka kreatywna, przemysły kultury 
i przemysły oparte na prawie autorskim. Wskazują i okazują one umiejęt-
ności zarządzania własnością intelektualną oraz kreatywnością, jako czyn-
nikami warunkującymi produktywność na równi z kapitałem ludzkim. Wi-
doczna w instytucjach kultury staje się też potrzeba stosowania nowych 
innowacyjnych metod kierowania zespołami ludzi. Dziś społeczny kapitał, 
ciągle się rozwija i kształci oraz zdobywa nowe kompetencje. Wymusza to 

                                                        
21 Dziennik Ustaw 1991 Nr 114 poz. 493, USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

nowe zasady poszukiwania, naboru, oceny, rozwoju oraz motywowania 
pracowników. W instytucjach kultury w Polsce są też konieczne nowe 
przemiany całego systemu zarządzania. Ze szczególnym uwzględnieniem 
zarządzania zasobami ludzkimi w połączeniu z planowaniem strategicz-
nym i uwzględnieniem światowych zmian w sferze kultury i Internetu. 
Według R. Rutkowskiego (1982) istotą działalności kulturalnej w takim 
rozumieniu dziś jest: „upowszechnianie kultury rozumiane, jako zorganizo-
wany zespół działań celowych, zmierzających do rozszerzenia zakresu i in-
tensywności uczestnictwa w kulturze jak najszerszych kręgów społeczeń-
stwa”22. Działalność kulturalna mocno spowszedniała, a powstający wolny 
rynek sztuki wyzwolił różnego rodzaju konkurencję, gdzie kultura stała się 
towarem. Jak twierdzi poprzez swoje badania J. Gajda (2003) obecnie na-
stępuje konsumpcja i komercjalizacja kultury. Dość wymowne są jego sło-
wa, które stanowić mogą też swoisty drogowskaz do przygotowania od-
powiednich badań nad instytucjami kultury: „kulturę ujmuje się w katego-
riach ekonomicznych, w kategoriach rynku. Traktowanie kultury, jako towa-
ru prowadzi do ujmowania jej aktów konsumpcji we wskaźniki ilościowe (…) 
Ma to na celu danie ogólnego ilościowego obrazu konsumpcji i płynących z 
niej zysków czy strat, a prawie nic nie mówi, o jakości i sposobie korzystania 
z tych wytworów, pomija motywy i korzyści płynące z aktu odbioru”23.  

Przedsiębiorczość w kulturze w najprostszym zrozumieniu należy 
interpretować, jako charakterystyczną formę pracy ludzi lub jako nowy, 
obok ziemi i kapitału, czynnik produkcji. Zasadniczą jej cechą jest umiejęt-
ność dostrzegania potrzeb i doskonalenia innowacyjnego pomysłów oraz 
gotowość do szybkiego podejmowania ryzyka w typowych dla samorządu 
terytorialnego sytuacjach przy działalności gospodarczej dla instytucji kul-
tury. Właściwe kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości to zespół 
norm postępowania i wzorce zachowań charakterystycznych dla danej 
społeczności ludzkiej. Według B. Glinki (2008) kultura odnajduje wyobra-
żenie o gospodarce i zachodzących w niej zjawiskach, jako typowych dzia-
łaniach przedsiębiorczych opartych na innowacyjności. Wymusza to za-
sadnicze zmiany w procesach edukacyjnych, jak i w wymaganiach kompe-
tencyjnych ludzi oraz wymogach kwalifikacyjnych wobec nowych przy-
szłych pracowników. Zmienia się też aktualnie charakter powstającej in-
                                                        
22 Rutkowski R., Diagnoza społeczna w działalności kulturalnej, Centralny Ośrodek Meto-
dyki Upowszechniania Kultury, Warszawa, 1982, s. 29 
23 Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Część 1. Wydaw-
nictwo Adam Marszałek,  Toruń, 2003, s. 90-91. 
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nowacji oraz wiedzy, którą należy poszukiwać u nowych pracowników. 
Konsekwencją tego są współzależne procesy, jak: głębsza specjalizacja, 
interdyscyplinarność i uniwersalność. Konieczność specjalizacji wynika 
z bardzo szybko rosnącego nowego zasobu wiedzy przy wszystkich rodza-
jach sztuki jak muzyka, plastyka i teatr. Interdyscyplinarność i uniwersal-
ność konieczna jest do współpracy międzybranżowej i międzykulturowej. 
Przyrost informacji i wiedzy stwarza konieczność uczenia się oraz wyjścia 
poza utarte schematy, formy edukacji w myśl idei life-long i life-wide lear-
ning, o których wspominają w swoich pracach R. Barnett (2011), 
L. M. Blasche (2012) oraz G. Fisher (2000).  

Budowanie instytucji kultury, jako organizacji na miarę XXI wieku 
opartej na nowoczesnej wiedzy i technice, przy innowacyjnych cechach 
musi być zorientowane na zapewnienie swoim klientom odpowiednich 
produktów i usług. Należy też przewidywać, że w najbliższym czasie insty-
tucja kultury stanie się odpowiednikiem placówki edukacyjnej dla swoich 
pracowników. Coraz bardziej widoczne staje się wytwarzanie przez taką 
organizacje pewnej kultury ustawicznego procesu uczenia się pracowni-
ków wszystkich szczebli. Jest to konieczna zmiana, która osadzona jest 
w innowacyjności. Niestety instytucje kultury w Polsce, nie posiadają scen-
tralizowanego ani indywidualnego systemu kształcenia pracowników. Nie 
posiadają też zabezpieczonych odpowiednich środków finansowych na ten 
cel. Są jednak podejmowane akcje na zasadzie sporadycznych działań jed-
nostkowych, ale ich zakres oraz skala są na dzisiejsze czasy zbyt małe, przy 
tak dużym zatrudnieniu w tym sektorze. Jak podaje GUS w raporcie zatytu-
łowanym „Pracujący w gospodarce narodowej w 2014” 24 na podstawie ze-
branych danych w latach 2010-2014 liczba zatrudnionych przy działalność 
związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją - wyniosła 144920 osób. 
 
 
Przedsiębiorca - menedżer i pracownik ich wzajemne więzi 
oraz kierunki komunikacji 
 
Przedsiębiorca, jako termin, rozumiany jest na wiele sposobów. Przedsię-
biorca jest to osoba wykazująca nową inicjatywę niekoniecznie tylko 
w procesach gospodarczych. Jako lider w swojej organizacji charakteryzuje 
się pomysłowością, energią, innowacyjnością i doświadczeniem, które po-
                                                        
24 Dane GUS, raport „Pracujący w gospodarce narodowej w 2014”, Warszawa 2015, s. 36. 

 

zwalają mu na zbudowanie odpowiedniej jakości. Jest on odpowiedzialny 
również za właściwe kształtowanie relacji w organizacji. Centralną posta-
cią w organizacji, jaką jest instytucja kultury jest menedżer. Jego najważ-
niejsze działania powinny mieć na celu przywództwo, kierowanie zasoba-
mi ludzkimi, dobre motywowanie i zintegrowanie wewnątrz organizacji. 
Nowoczesne metody zarządzania, jakimi posługują się menedżerowie 
XXI w., stanowią podstawę do analizy cech kompetencji, jakie wspomagają 
zarządzanie zasobami ludzkimi. Analizując istotę pracy menedżera w kla-
sycznej instytucji kultury, jak wskazują w swoich publikacjach m.in. 
W. Piotr, H. Paszke (2004) i T. Listwan (1995) to praca jak w każdej organi-
zacji, niemająca wyraźnie określonego początku ani końca. Praca ta jest też 
słabo ustrukturalizowana. Menedżerowie wykonują wiele różnorodnych 
czynności i preferują zazwyczaj działania krótkie i bieżące, dające szybkie 
widoczne efekty.  

W instytucjach kultury, jest to rozumiane, jako wytwarzanie dobra 
sztuki bądź usługi kulturalnej, które to trafiają pod ocenę do odbiorców lub 
widzów. Produkty i usługi powstające pod okiem menedżerów w instytu-
cjach kultury, to odrębny i bardzo szeroki temat do nowych badań w tym 
temacie. Jak twierdzi A. Postuła (2010): „bardzo ważnym czynnikiem kształ-
towania współpracy jest dobra komunikacja i atmosfera w pracy…relacjach, 
jakie łączą ich z innymi pracownikami, w tym z kierownikami projektów 
i prezesami firm (…) luźne, koleżeńskie relacje są dla zdecydowanej większo-
ści z nich niezwykle istotne, gdyż pytani o elementy potrzebne do pracy opo-
wiadali najczęściej o atmosferze.” 25  Ważnym elementem komunikacji 
w pracy każdej instytucji kultury jest kultura własna i uprzejmość między 
ludźmi, w niej pracującymi. Tym, co buduje właściwe więzi pomiędzy pra-
cownikami jest zwykła międzyludzka uprzejmość - kultura oraz podobne 
zainteresowania i zbliżona percepcja odbierania rzeczywistości. Dość duży 
wpływ na atmosferę w organizacji ma również jakość współpracy między 
pracownikami oraz równy udział kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. 
Czynnikiem budującym pozytywną atmosferę w organizacji są też zarobki. 
Uczciwe wynagrodzenie zapewnia odpowiedni spokój i atmosferę. Jest to 
bardzo ważny element, dający poczucie sprawiedliwego podziału tych 
świadczeń pomiędzy różnymi pracownikami. Do elementów wpływających 
na odpowiednią atmosferę pracy w organizacji należą również sposoby 
rozwiązywania powstających konfliktów. Reasumując wszystkie uwagi, 
                                                        
25 Postuła A., Informatycy i organizacje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa, 2010, s. 268-269. 
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dotyczące komunikacji i pracownika w organizacji należy za F. Hesselbein, 
M. Goldmith, R. Beckhard (1998), przyjąć najprostszą definicję pracownika, 
która brzmi: „grupa osób (otrzymujących wynagrodzenie) pracujących 
w ramach określonych struktur (prostych lub złożonych) we wspólnej spra-
wie (produkcja i sprzedaż produktów lub świadczenie usług, które pod od-
powiednim kierownictwem (szef) uzyskują zwrot z zainwestowanego kapita-
łu dla tego, kto włożył fundusze.” 26 Budowanie dojrzałej i partnerskiej ka-
dry pracowniczej wymaga uszeregowania ich w hierarchii przedsiębior-
stwa zaraz po tak zwanym i wskazanym menedżerze - przywódcy. Bowiem 
to ci przywódcy określają obraz idealnego pracownika, który będzie odpo-
wiadać za sukces całej organizacji. Wśród cech pracowniczych najbardziej 
poszukiwanych należy wymienić tylko kilka tych najistotniejszych. Pra-
cownik powinien umieć uważnie słuchać, a jednocześnie potrafić uszano-
wać poufność informacji. Powinien umieć komunikować się poprzez ucz-
ciwy dialog zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Dzielić się 
pomysłami i być odpowiedzialnym za swoje decyzje. Powinien ciągle po-
szukiwać nowych i lepszych sposobów wykonywania pracy swojej, jak 
i pomagać innym współpracownikom. Doskonale znać potrzeby i antycy-
pacje klientów firmy. Być chętnym do zdobywania jak i dzielenia się posia-
daną wiedzą. Uczyć się na błędach cudzych i własnych, ale nigdy ich już nie 
powtarzając, starać się pracować wydajnie. Cenić innych pracowników, 
jako ludzi, przekazywać zdolności i doświadczenia. Dbać należycie o po-
prawę warunków i stosunków pracy. Wspierać cele swojej firmy w długim 
i krótkim okresie. Bezpieczeństwo pracy w organizacji traktować, jako jej 
długookresowy sukces. Przyswajać innowacje i nowe technologie w wierze 
sukcesu dla firmy. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a własne zdrowie 
traktować bardzo poważnie, by osiągnąć optymalną zdolność do pracy. 
Starać się osiągnąć równowagę pomiędzy pracą, potrzebami osobistymi 
i własną rodziną. Powinien być odpowiedzialny społecznie, dbać o środo-
wisko naturalne i dobro publiczne ogólnie dostępne. 

Kluczowe kwestie dla nowych pracowników i menedżerów to ucze-
nie się nowych koncepcji, poznawanie innowacyjnych narzędzi, technologii 
i rynków. Ważnym kryterium mogącym pomóc w osiąganiu tych cech 
w instytucjach kultury, może być wymiana wiedzy, umiejętności oraz szyb-
kość i zdolność perspektywicznego myślenia. Wzorowy pracownik powi-
nien posiadać osobisty plan własnego rozwoju, powiązany ściśle ze 
                                                        
26 F. Hesselbein, M. Goldmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości. Inspiracje, Busi-
ness Press, Warszawa 1998, s. 308-309. 

 

wszystkimi szkoleniami i działaniami coachingowymi udostępnionymi 
przez jego organizację. Polityka personalna oraz strategiczne zarządzanie 
kapitałem ludzkim, obok marketingu, funkcji finansowej, usługowej i pro-
dukcyjnej, są funkcjami nowoczesnego przedsiębiorstwa, do których dzi-
siaj zaliczać należy instytucje kultury w Polsce. Potencjał społeczny organi-
zacji to wszyscy pracownicy, którymi należy właściwie i sprawnie zarzą-
dzać. Dzisiejsze zaawansowane organizacje zdają sobie sprawę, że w sytua-
cji ciągłych kryzysów, by konkurować na rynkach, muszą skutecznie przy-
ciągać, zatrzymywać, szkolić, motywować i ponad wszystko skutecznie 
wykorzystywać oraz nagradzać umiejętności najbardziej utalentowanych 
pracowników. Wszystkie te procesy muszą mieć swój początek od momen-
tu odkrycia i zatrudnienia takiego nowego pracownika. Tak zwana polityka 
kadrowa musi określać nowe zasady zatrudniania, sposobów pomiaru 
i dowartościowania kapitału ludzkiego. Wszystkie zasady przy zatrudnie-
niu pracownika muszą gwarantować mu właściwe formy zabezpieczenia 
przyszłości w danym przedsiębiorstwie. Do form takiego zabezpieczenia 
należą z pewnością: poczucie komfortu pracy, co jest równoznaczne z fak-
tem bycia zatrudnionym, elastyczny zakres obowiązków, możliwość bycia 
mobilnym, co oznacza w miarę potrzeby zmianę wewnętrzną w organizacji 
miejsca pracy, ciągłość szkoleń, podnoszenie wiedzy, dowolne świadczenia 
dodatkowe i odpowiednie wynagrodzenie. Planowanie zasobów ludzkich 
przez politykę kadrową w organizacji podlega ocenie przyszłych wymagań 
względem pracowników. Dotyczy to polityki ustalania liczby pracowników 
do zatrudnienia, jak i do redukcji. Ustalania poziomów kwalifikacji, ich 
kompetencji, formułowania i wdrażania zakładowych planów realizacji 
wszystkich tych wymagań poprzez rekrutację, szkolenia i działania w celu 
podniesienia poziomu produktywności czy stabilności. Bardzo ważne są 
decyzje dotyczące obsady stanowisk. Według P.F. Druckera (1992), 
i M. Armstronga (2000) decyzje te nacechowane są wysokim ryzykiem, 
bowiem dotyczą ludzi. Muszą być one podejmowane bardzo rozważnie, po 
starannym zbadaniu, sumiennie i poprawnie, zgodne z założonymi zasa-
dami w danej organizacji. Analiza istniejących zasobów ludzkich pozwala 
na klasyfikowanie pracowników według funkcji, działu, zawodu, poziomu 
jego umiejętności oraz statusu. Jest ona niezwykle pomocna przy określa-
niu oczekiwań i wymogów np. menedżerów, tak zwanej nowej ery. Mene-
dżer ten w przyszłości powinien cechować się następującymi umiejętno-
ściami i cechami osobowymi, jak: umiejętność myślenia systemowego, 
działania w wielokulturowym otoczeniu, posiadać gotowość do ustawicz-
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nej nauki, dysponować wysokim standardem zachowań i pozytywnych 
cech osobowości. Precyzując wymagania dla takiego przyszłościowego 
menedżera, oczekuje się od niego w instytucjach kultury: konieczności 
tworzenia i wdrażania złożonych innowacyjnych strategii działania, wy-
miany know-how, obrony własności intelektualnej firmy, właściwego za-
rządzania przenikaniem interesów publicznych oraz prywatnych. Mene-
dżer ten nie musi być wielkim znawcą sztuki, ale powinien być wielkim 
pasjonatem działań w obrębie masowej kultury. Mile widziani są tu osob-
nicy, którzy zaczynali pracę od tak zwanej animacji środowiskowej i rozwi-
jali się w kierunku kompetencji klasycznych dla menedżerów XXI wieku 
osadzonych w zarządzaniu zespołami ludzkimi. 
 
 
Innowacje i kompetencje – rozważania, metody badania 
i uwagi ogólne 
 
Innowacja według B. Glinki (2008) jest ważnym czynnikiem określającym 
tempo, kierunek i wartość rozwoju gospodarczego i ekonomicznego. Liczne 
badania na analizą przedsiębiorczości na świecie, jak i w Polsce na przeło-
mie ostatnich lat, wykazały związek sfery kultury i jej wartości z gospodar-
ką. Według badań przeprowadzonych przez D. Landesa (2000),  D. C. Nor-
tha (2004), L. E. Harrisona, S. P. Huntingtona (2003), J.T. Hryniewicza 
(2004), J. Kochanowicza, S. Mandesa i M. Marody (2007) potwierdzono 
przebieg innowacji w różnych kierunkach, w zależności od pozycji geogra-
ficznej. By zrozumieć działanie innowacji, należy wskazać jej siedem źró-
deł. Pierwszym źródłem stwarzającym okazję innowacji jest nieoczekiwa-
ne powodzenie. Często pomijane przez kierowników i przywódców organi-
zacji. Razem z powodzeniem definiuje się niepowodzenie, które również 
zalicza się do tego źródła, a jedyną jego różnicą jest fakt, że w większości 
przypadków innowacyjnych niepowodzeń nie da się go przewidzieć i omi-
nąć. Kolejnym źródłem jest niezgodność – inaczej rozbieżność, dysonans. 
Trzecim źródłem jest potrzeba procesu. Potrzeba jest przysłowiową „mat-
ką” innowacyjności, bo tkwi wewnątrz procesów zachodzących w organi-
zacji. Motorem napędowym przy procesie potrzeby innowacyjnej może być 
demografia, historia np. organizacji i nowo dostępna wiedza. Kolejnym 
czwartym źródłem jest struktura przemysłu i rynku. Najbardziej oczywi-
stym zewnętrznym piątym źródłem innowacji jest demografia. To właśnie 
ona określa wszystkie innowacyjne zmiany w liczebności, strukturze, za-

 

trudnieniu, poziomie wykształcenia i dochodów. Demograficzna innowa-
cyjność jest stosunkowo łatwa do przewidzenia, szczególnie w krajach wy-
soko rozwiniętych, w których prowadzone są odpowiednie badania nau-
kowe. Jest to dobrze widoczne przy sprawach związanych z życiem socjal-
nym, kulturalnym i zdrowiem człowieka. Szóstym źródłem innowacyjności 
są tak zwane zmiany w sposobach postrzegania. Najbardziej widoczne są 
one w gospodarce, polityce i edukacji - szkolnictwie. Ostatnim siódmym 
źródłem jest nowa wiedza, bo innowacja ze swojej głównej zasady oparta 
jest właśnie na wiedzy. Ponieważ istotą przedsiębiorczości jest innowacyj-
ność, to właśnie na podstawie wdrażania jej poprzez procesy, produkty 
i usługi mierzy się jej poziom.  

W Europie przykładami takich działań są badania Innobarome-
ter/Innovation Scoreboard prowadzone przez Biznesowe Obserwatorium 
Innowacyjności (ang. Business Innovation Observatory) powołanego przez 
UE, a działające przy Komisji Europejskiej. Polska w tych badaniach wypa-
da dość negatywnie, mało optymistycznie i nieprzyszłościowo. Sytuacja ta 
wynika z faktu, że Polska jest bardzo ostrożna, co do innowacji, długo 
i trudno je wprowadza. Brak jest też odpowiednich ośrodków badawczych 
mogących prognozować i badać innowacyjność. Sytuacja ta jednak 
w ostatnim czasie ulega powolnej poprawie. Inwestowanie w młodych lu-
dzi, w kapitał intelektualny, nowoczesne i nowatorskie projekty badawcze 
staje dziś nową normą. Powstają odpowiednie procesy przyciągania talen-
tów i ludzi niebojących się naukowych wyzwań. Faktem jest, że w bada-
niach naukowych uczestniczą już coraz częściej studenci, zwłaszcza ci uta-
lentowani i ciekawi, którzy chcą pozostać w nauce. W 2014 roku powołano 
pierwsze międzynarodowe zespoły naukowe - pracujące nad innowacyj-
nymi badaniami podstawowymi, jak i nad wdrożeniami dla przemysłu. Ja-
ko duży plus należy zaliczyć też powstanie i otwarcie Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w Warszawie. Obok tego została powołana Polsko-
Amerykańska Rada Innowacji, która uruchomiła platformę do współpracy 
między naukowcami, instytucjami i przedsiębiorstwami. Jej uroczyste po-
wołanie odbyło się 17 listopada 2014 w Los Angeles. Podsumowując krót-
kie rozważania o innowacyjności, należy powtórzyć za P. Druckerem 
(1992): „Innowacja i przedsiębiorczość są, zatem potrzebne w takim samym 
stopniu społeczeństwu, jak i gospodarce, instytucjom użyteczności publicznej, 
jak i przedsiębiorstwom. Innowacje i przedsiębiorczość nie zmieniają wszyst-
kiego od podstaw, lecz wprowadzają zmiany krok po kroku – w wyrobie, za-
sadzie postępowania, usłudze publicznej; nie są planowane, lecz koncentrują 
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się na takiej czy innej okazji i potrzebie; są wprowadzone warunkowo i znik-
ną, jeśli nie przyniosą oczekiwanych i potrzebnych wyników; innymi słowy, są 
pragmatyczne, a nie dogmatyczne, raczej skromne niż pretensjonalne. Wła-
śnie, dlatego umożliwiają dowolnemu społeczeństwu, gospodarce, przemy-
słowi, służbie publicznej czy przedsiębiorstwu zachowanie elastyczności 
i samoobrony” 27. Proces innowacyjny według B. Glinki (2011) to: „proces, 
w którym idee są przekształcane w konkretną ofertę lub rozwiązanie i wdra-
żane w praktyce”28.  Samo natomiast zarządzanie innowacjami, według miej 
to sterowanie i wspomaganie, by innowacyjne wdrażanie odniosło sukces: 
„przy racjonalnym poziomie kosztów i satysfakcjonującym wyniku/poziomie 
korzyści” 29. 

Zmiany w modelu pracy, jakie nastąpiły w ostatnim wieku w orga-
nizacjach, wynikały ze znacznego wzrostu zatrudnienia w niepełnym wy-
miarze godzin pracy, pośrednio z outsourcingu oraz wzrostu wymagań dla 
specjalistów, profesjonalistów i poszukiwanych u nich większych kompe-
tencji. Powstanie nowego modelu zarządzania kompetencjami zawodo-
wymi według G. Filipowicza (2014) wynika z dynamiki rozwoju firm spo-
wodowanego przez postęp techniczny oraz zmiany otoczenia organizacji. 
Wszystko to wywołane jest przez konkurencję w organizacjach i przez 
zmieniający się zakres zadań na rynku pracy. Struktura kompetencji składa 
się z następujących elementów: wiedzy, umiejętności i postaw. O ile wiedza 
jest elementem najbardziej oczywistym do określenia i rozpoznania, to 
umiejętności należy rozumieć, według G. Filipowicza (2014): „jako zdolność 
do realizacji złożonych, dobrze zorganizowanych wzorców zachowania 
w sposób płynny i elastyczny, zapewniających osiągnięcie jakiegoś celu lub 
wyniku”30.   Postawy, jako ostatni z elementów, uruchamiają mechanizmy 
odpowiadające za rozpoczęcie, ukierunkowanie oraz podtrzymywanie 
wszelkich działań.  

W wyniku rozwoju nauki oraz wniosków wynikających z licznych 
badań prowadzonych miedzy innymi przez P. Druckera (1992), G. Faltina 
(2001), Ph. Wickhama (2004), D. Kuratko (2005), zaczęły przeważać su-
                                                        
27 Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, 
s. 271. 
28 Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 
2011, s. 85. 
29 Ibidem, s. 85. 
30 Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna Wol-
ters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 60. 
 

 

biektywne poglądy, że kompetencje przedsiębiorcze można doskonalić, 
a najlepsza do tego jest właśnie wiedza i edukacja. Zagwarantowanie cią-
głego rozwoju kompetencji pracowników stanowi najefektywniejszy spo-
sób zatrzymania utalentowanych liderów i pracowników szeregowych. 
Szkoląc najlepszych, organizacja musi posiadać odpowiednio dobrze przy-
gotowane do tego służby, ukierunkowane na zasoby, jakimi są pracownicy. 
Ich zadaniem głównym w przyszłości będzie ukształtowanie odpowiednich 
strategicznych działań w stosunku do nowych pracowników. Wykorzysta-
nie różnych technik globalnych i wielokulturowych przy zarządzaniu kom-
petencjami odbywać się będzie przy połączeniu narzędzi jakościowych 
i ilościowych. Ułatwi to organizacji właściwe kierowanie pracownikami 
o różnym wykształceniu, płci i pochodzeniu. Kierowanie to da wiedzę, jak 
reagować na pracowników w nowy sposób, wraz z wykorzystaniem innych 
narzędzi komunikacji. Otworzy to również nowe kanały szybkiego uczenia 
się. W wielu krajach problem badania kompetencji pracowniczych został 
rozwiązany poprzez określenie tak zwanych wymogów kompetencyjnych 
dla poszczególnych zawodów. Te wymogi są pomocne dla szkół, uczelni, 
instytucji edukacyjnych, a przede wszystkich dla pracowników i przyszłych 
pracodawców. Taki właśnie nowy system, według G. Filipowicza (2014), 
posiada między innymi Wielka Brytania. Jest to National Vocational Qualifi-
cations (NVQ) – Państwowe Kwalifikacje Zawodowe. Jednym z pierwszych 
badaczy kompetencji był D. McClelland (1973) – amerykański psycholog, 
który jako pierwszy, poprzez przeprowadzone testy, zidentyfikował za-
chowania i cechy inne niż inteligencja i osobowość. W prowadzonych ba-
daniach skoncentrował się on na elastycznych umiejętnościach i gotowości 
do konkretnych zachowań pracowników odnoszących sukcesy. Kompeten-
cje należy traktować jako specyficzny rodzaj wewnętrznych zasobów nie-
zbędnych i koniecznych do realizacji zadań organizacji przyszłości. Kultura 
i jej związek z kompetencjami ma znaczący wpływ na realizację strategicz-
nych celów każdej instytucji kultury w Polsce, jako organizacji. Związek ten 
można już znaleźć przy procesach rekrutacyjnych nowych pracowników. 
W miarę rozwoju organizacji odnajdziemy go także podczas oceny i rozwo-
ju zatrudnionych pracowników oraz w prowadzonej polityce szkoleniowej. 
Sam proces zmian organizacyjnych i innowacyjnych jest też oparty o kom-
petencje menedżerskie, które stanowią główny czynnik wpływający na 
zmianę kultury organizacyjnej w XXI wieku. 
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Podsumowanie 
 
Instytucje kultury w Polsce po okresie rozpoczęcia się zmian przy trans-
formacji, czyli zaraz po roku 1989, znalazły się w nowej sytuacji gospodar-
czej. Misja upowszechniania kultury, choć bardzo ważna, bez zabezpiecze-
nia odpowiednich środków finansowych na przetrwanie nabrała nowego 
znaczenia. W niniejszej publikacji punktami odniesienia były: instytucje 
kultury, przedsiębiorczość, zasoby ludzkie i kompetencje osadzone w rea-
liach innowacyjnych działań. Choć państwowy mecenat nad sztuką, jako 
głównego organizatora działań kulturalnych, daje swoistą rezerwę, nie 
stanowi on mocnego podłoża dla nowoczesnych współczesnych kompeten-
cji w sztuce z różnych gatunków artystycznych. Szczególnie, gdy mówimy 
o wiedzy i wykształceniu menedżerów i pracowników w instytucjach kul-
tury. Państwo nie było dobrym gwarantem względnego i wysokiego wy-
kształcenia uzyskanego za tak zwanej komuny, a dzisiejszym uzyskanym 
w obrębie np. zarządzania czy przedsiębiorczości. Rozbieżność jest ogrom-
na dla pracowników instytucji kultury pomiędzy wykształceniem zdoby-
tym wczoraj lub dziś.  Ułomność taka charakteryzowana przez komuni-
styczną władzę, jako tak zwane „zjadanie zębów” jest sugestywna i oznacza 
jedynie, że osoba starej daty pełniąca funkcję dyrektorską w instytucji kul-
tury jest bardziej polityczna, niż dobrze przygotowana merytorycznie 
i kompetentnie osoba wykształcona dzisiaj. „Nie ma wczorajszego mene-
dżera”, bo klasa dobrego, wykształconego i kompetentnego menedżera – 
przywódcy dla instytucji kultury narodziła się dopiero w systemie szkol-
nictwa wyższego w ostatnim czasie.  Prawa, obowiązki młodego artysty 
i wartość jego pracy zmusza go do odnalezienia się w nowych realiach 
przedsiębiorczości XXI wieku.  

Współczesne instytucje kultury, by dobrze działać muszą próbować 
łączyć elementy kultury, przedsiębiorczości i właściwego zarządzania za-
sobami ludzkimi. Wymaga to odpowiedniego menedżerskiego kierowania 
takimi organizacjami, łącząc współczesne zarządzanie z innowacyjną 
przedsiębiorczością. Nie można również pominąć i zaniedbać takich ele-
mentów, jak: odpowiedni marketing oraz szybko rozwijający się przyszło-
ściowy np. foundrasing, uwzględniający potrzeby, cele i formy działania dla 
tych instytucji. Sytuacja jest dość trudna w tej sferze, bo walka o klienta jest 
walką o młodych ludzi - artystów i widzów. 

Zaprezentowany w rozdziale bardzo szeroki temat nie wyczerpuje 
w pełni problemu, jakim są potrzeby innowacyjnych zmian świata przy-

 

szłości organizacji instytucji kulturę, poprzez prowadzenie przedsiębior-
czości, zarządzania zasobami ludzkimi oraz odpowiednie menedżerskie 
kompetencje. Pokazał jedynie tworzące się obecnie możliwości i warunki 
wprowadzenia do nich innowacyjnego świeżego podejścia naukowego. 
Myślenie o przyszłości, człowieku, kulturze i sztuce to wychodzenie poza 
podziały poszczególnych dyscyplin humanistyki. Jest to, więc budowanie 
opisu badanej rzeczywistości z uwzględnieniem wielu perspektyw i wielu 
różnorakich punktów widzenia z uwzględnieniem innowacyjności. Przed-
siębiorczość, marketing i kultura są tu najlepszym poligonem nowych in-
nowacyjnych działań w tej strefie. W kontekście przedsiębiorczości, rynku 
pracy, zarządzania zasobami ludzkimi – instytucje kultury w Polsce są cały 
czas łakomym kąskiem, bo jest bardzo dużo grupa osób wykonujących te 
zawody. Jest to bardzo nowoczesne zjawisko organizacyjne, które generuje 
duże obroty w gospodarce każdego kraju. Dzięki temu dogłębne zbadanie 
naukowe powinno pozwolić wprowadzać innowacyjne nowości i instru-
menty przyszłościowe, np. w rozwoju organizacji i podjęcia działań przed-
siębiorczych. Należą do nich między innymi: franczyza, venture capital, 
crowdfunding, obligacje społeczne pay for succes, leasing, factoring, klastry  
i inkubatory czy nowe, właśnie tworzące się inne instrumenty. Jak wykazał 
artykuł, demografia, technologia oraz globalizacja to główne czynniki rzu-
tujące na innowacyjną perspektywę organizacji – instytucji kultury w przy-
szłości na całym świecie, czego dowodem są sektory kreatywne. Obserwo-
wane szybkie tempo przemian społecznych i ekonomicznych powoduje, iż 
w najbliższej przyszłości należy spodziewać się wielu zmian miejsca pracy 
i ciągłego poszerzania kompetencji własnych dla menedżerów z tego sek-
tora działań. Proces ten jest już dość mocno zaawansowany w krajach za-
chodnich. Europa wschodnia i Azja są dopiero uczącymi się regionami, 
przystosowującymi się do tych innowacyjnych zmian w systemie odpo-
wiedniego wykształcenia menedżerskiego.  

Artykuł określił również innowacyjne kierunki poprawy zarządza-
nia zasobami ludzkimi. Myśląc o jutrze dla całego świata przedsiębiorczo-
ści w instytucjach kultury w Polsce należy pamiętać, by kontynuować i po-
większać szybki innowacyjny rozwój kadry pracowniczej. Jak twierdzą 
M. i R.D. Friedman’owie (1996), należy też nauczyć się lepiej wykorzysty-
wać potencjał przedsiębiorczy, zasoby ludzkie, a szczególnie kompetencje. 
W ich najważniejszej i klasycznej pracy zatytułowanej „Wolny wybór” 
(1996) bardzo ważne są słowa, które stanowią dobry start do dalszych 
rozważań w tym temacie: „głównym czynnikiem produkcji są osobiste umie-
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jętności produkcyjne, które ekonomiści nazywają „kapitałem ludzkim” (…) 
w postaci większej wiedzy, umiejętności, zdrowotności i długowieczności”31. 
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Definicja i podstawy koncepcji społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu 
 
Nieprzejrzystość funkcjonowania, chaos, brak ustalonych zasad pojawiają-
ce się we współczesnych przedsiębiorstwach wielokrotnie skutkują spad-
kiem zaufania społeczeństwa do przedsiębiorstwa1. Jednocześnie, w sytua-
cji gdy przedsiębiorstwo nie cieszy się zaufaniem, negatywna opinia na jej 
temat przekazana opinii publicznej zostanie bardzo szybko zapamiętana 
i przyjęta za prawdziwą2. Wzrasta świadomość, że przedsiębiorstwo po-
winno odgrywać aktywną i pozytywną rolę w społeczeństwie. W związku 
z tym, konieczne jest skupienie się nie tylko na cenach oraz jakości produk-
tów i usług, ale również na następstwach społecznych i ekologicznych swo-
jej działalności3.  

 Wszystkie te elementy, a przede wszystkim permanentne zmiany, 
które zachodzą na rynku, zmiany podejścia do procesu zarządzania oraz 
wypływ takich czynników, jak: korupcja, problem dyskryminacji oraz de-
gradacja środowiska naturalnego spowodowały wyłonienie koncepcji spo-
łecznie odpowiedzialnego biznesu4.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nowoczesna strategia biz-
nesowa5 lub inaczej  nowoczesne podejście do procesu zarządzania przed-
siębiorstwem, które jest następstwem rosnącej globalizacji, rosnącej kon-

                                                        
1 P. Sawicki, CSR – Corporate Social Responsibility – jako determinanta wzrostu pozycji kon-
kurencyjnej przedsiębiorstw w dobie kryzysu [w:] W. Załoga, Nowoczesne zarządzanie 
w organizacjach XXI wieku, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 
2012, s. 71. 
2 Odbudowa zaufania, www.edelman.pl/trust, (online: 08.12.2015). 
3 P. Sawicki, CSR …, op. cit., s. 69. 
4 K. Olejniczak, Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, s. 29. 
5 P. Sawicki, CSR …, op. cit., s. 69. 
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kurencji czy rosnącej świadomości społecznej, odnoszącej się do roli 
przedsiębiorstwa w otoczeniu6. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate so-
cial responsibility), w skrócie CSR to odpowiedzialność za zobowiązania 
związane z istnieniem przedsiębiorstwa. Należy dodać, że ta odpowie-
dzialność powstaje wtedy, gdy społeczeństwo chce, aby przedsiębiorstwa 
działały w ustalony sposób. Przedsiębiorstwa działają bowiem  w celu rea-
lizacji interesów właścicieli czynników produkcji, dlatego zależą one od 
oceny moralnej ich funkcjonowania przez zainteresowane nią podmioty7. 

Koncepcja ta występuje pod różnymi pojęciami, do których należą 
między innymi: odpowiedzialna przedsiębiorczość, zaangażowanie spo-
łeczne przedsiębiorstw, etyczne przedsiębiorstwo, ład korporacyjny8.  

Ponadto, koncepcja ta to strategia zarządzania, zgodnie z którą 
przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy 
społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesa-
riuszy, w szczególności z pracownikami. Jednocześnie, bycie społecznie 
odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę śro-
dowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co 
przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształto-
wania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicz-
nego9. 

Społeczna odpowiedzialność to inaczej koncepcja, zgodnie z którą 
przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej uwzględniają problematykę 
społeczną oraz ochronę środowiska, przy jednoczesnej dobrowolnej 
współpracy z zainteresowanymi stronami. Tym samym, dzięki odpowie-
dzialnej postawie przedsiębiorstwo staje się bardziej konkurencyjne, ela-
styczne, szybciej reaguje na zmiany, a w konsekwencji ma szansę przycią-
gnięcia nowych klientów i najlepszych pracowników. Wszystkie te działa-
nia pozwalają stworzyć wiarygodny obraz firmy w oczach opinii publicz-
nej10.  

Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa utożsamia się rów-
nież z efektywnym procesem zarządzania, dzięki któremu poprzez cało-
ściową współpracę organizacji z otoczeniem można odpowiedzieć na po-
                                                        
6 K. Olejniczak, Społeczna odpowiedzialność…, op. cit., s. 14. 
7 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 43. 
8 K. Olejniczak, Społeczna odpowiedzialność…, op. cit., s. 17. 
9 O społecznej odpowiedzialności biznesu, http://csr.parp.gov.pl, (online: 06.01.2016 r.) 
10 K. Olejniczak, Społeczna odpowiedzialność …, op. cit., s. 19-20. 

 

trzeby interesariuszy. Tym samym, wpływa ona na wzrost konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa oraz zapewnia mu ciągły rozwój11. 

CSR jest to zatem zespół narzędzi, które nastawione są na tworzenie 
korzyści z działań prospołecznych i proekologicznych. Koncepcja ta opiera 
się na zasadzie, która mówi, że przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzial-
ność za szkody wynikające z działania w wymiarze społecznym i ekolo-
gicznym12. 

Z całą stanowczością można stwierdzić, że koncepcja społecznej od-
powiedzialności jest elementem pożądanym w wizerunku przedsiębior-
stwa, a także cechą wyróżniającą świadczącą o nowoczesności, o zachowa-
niu standardu działalności zarezerwowanego dla najlepszych przedsię-
biorstw nastawionych na wszechstronne partnerstwa w swojej działalno-
ści13. 

Zastanawiając się nad powodami do stosowania analizowanej kon-
cepcji w działaniach firmy należy zauważyć, że motywacja podejmowania 
przez przedsiębiorstwa działań wynikających ze społecznej odpowiedzial-
ności biznesu może wynikać z chęci udzielenia pomocy, a także z poczucia 
odpowiedzialności za innych uczestników życia społeczno – gospodarcze-
go. Jednocześnie, odpowiedzialność społeczna traktowana jest często jako 
unikanie sytuacji, w których działania firm generują dodatkowe koszty 
społeczne14. 

Wdrożenie tej koncepcji ukierunkowane jest na stworzenie okre-
ślonego systemu regulacji i rozporządzeń prawnych, instrumentów i zachęt 
rynkowych pozwalających na dobrowolne zaakceptowanie przez przedsię-
biorstwo zasad i instrumentów związanych z zarządzaniem społeczną od-
powiedzialnością, który ma zapewnić: 

 przestrzeganie praw pracowniczych, 
 rozwój społeczeństwa lokalnego, 
 ograniczenie zagrożeń społecznych, 

                                                        
11 A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 447. 
12 G. Bartkowiak, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycz-
nym, Warszawa 2011, s. 9. 
13 Z. Pisz, Idea społecznej odpowiedzialności w działalności edukacyjnej [w:] Z. Pisz, M. Ro-
jek – Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza 
i wyzwania praktyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 13. 
14 A. Rudnicka, CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wydawnictwo Oficyny 
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 40. 
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 zapewnienie ochrony środowiska,  
 zapewnienie właściwych relacji z przedstawicielami grup interesa-

riuszy, 
 uwzględnienie oczekiwań społecznych15. 

Przy wdrożeniu analizowanej koncepcji w przedsiębiorstwach może 
pojawić się wiele problemów. Bardzo często takim problemem staje się 
brak wiedzy w tym zakresie. Wielu menedżerów musi bowiem zrozumieć, 
że koncepcja CSR nie polega na dzieleniu się wypracowanym zyskiem, ale 
na budowaniu pozytywnych relacji z interesariuszami, a podejmowane 
decyzje i działania muszą przynosić korzyść jednej i drugiej stronie16.   

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu staje się coraz 
bardziej popularna w przedsiębiorstwach chcących sprawnie funkcjono-
wać na rynku. Przynosi ona bowiem rozmaite korzyści nie tylko dla wdra-
żających działania wynikające z tej strategii przedsiębiorstwa, ale również 
dla jego otoczenia i całej społeczności.  
 
 
Istota i etapy budowania koncepcji społecznej  
odpowiedzialności biznesu 
 
Analizując zarówno sam cel, jak i istotę prowadzenia działalności gospo-
darczej należy stwierdzić, że są one w różny sposób pojmowane. Istota 
społecznej odpowiedzialności biznesu wiąże się z wyjątkowymi umiejętno-
ściami firmy w zakresie budowania relacji z jej otoczeniem społecznym 
i naturalnym, a zakres i aktywność firmy w tych działaniach zdetermino-
wane są, zarówno przez jej możliwości zasobowe, jak i kulturę organiza-
cyjną. Przedsiębiorstwa w rozmaity sposób mogą włączać się w realizację 
celów społecznych w ramach procesu zarządzania17. 

Najczęściej zakłada się, że jedynym celem działalności gospodarczej 
jest osiąganie zysku. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 
określa jednak, że przedsiębiorca ma jeszcze inne zobowiązania niż tylko 

                                                        
15 A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 455. 
16 P. Hąbek, Czy kryzys gospodarczy może wpłynąć na rozwój koncepcji CSR?, „Problemy 
Jakości” 2009, nr 7, s. 14. 
17 A. Zakrzewska - Bielawska (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer bu-
siness, Warszawa 2012, s. 504. 

 

osiąganie zysku, gdyż działa w środowisku społecznym i naturalnym. Nie-
zbędne jest bowiem uwzględnianie potrzeb i interesów otoczenia18. 

Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo powinno czuć się mo-
ralnie odpowiedzialne, a także zobowiązane do rozliczania swojej działal-
ności nie tylko przed prawem i społeczeństwem, a w szczególności przed: 
właścicielami, pracownikami, akcjonariuszami, klientami wierzycielami, 
bankami, ruchami ekologicznymi, dostawcami, kooperantami i administra-
cją państwową. W tych działaniach istotne powinno być19. 

1. uzyskiwanie trwałego zysku przy jednoczesnym rozsądnym budo-
waniu relacji ze wszystkimi interesariuszami, 

2. wykorzystywanie relacji z interesariuszami do doskonalenia strate-
gii rozwoju firmy, 

3. budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na rynku opartej na 
zapewnieniu trwałej wartości dla udziałowców oraz interesariuszy, 

4. dostarczanie usług i produktów bez szkody dla środowiska przy-
rodniczego  
i społecznego, 

5. uwzględnianie w prowadzeniu przedsiębiorstwa wartości etycz-
nych, 

6. uczciwa realizacja zobowiązań, 
7. stosowanie jasnych praktyk biznesowych opartych na szacunku dla 

pracowników i społeczności.   
Warto dodać, że społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu 

należy do najważniejszych, oprócz organizacji i technologii sposobów 
kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku20. Kon-
cepcja ta traktowana jest jako osiąganie dobrych wyników finansowych, 
a także zdobywanie przewagi konkurencyjnej przez tworzenie wizerunku i 
zdobywanie zaufania osób pracujących w organizacji oraz tych istniejących 
w otoczeniu przedsiębiorstwa. Normy i standardy w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw określane są przez różne podmioty: 
jednostki samorządowe, organizacje międzynarodowe, branżowe, a także 
                                                        
18 W. Kumańska, A. Ślężak, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik przewagi kon-
kurencyjnej [w:] W. Załoga, Nowoczesne zarządzanie w organizacjach XXI wieku, Wydaw-
nictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, ss. 79-80. 
19 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 18. 
20B. Pogonowska, L. Wojtasiewicz, Podstawowe informacje o społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR), [w:] L. Wojtasiewicz (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 10. 
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przedsiębiorstwa działające w różnych branżach21, instytucje rządowe, 
państwowe, ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe oraz media22. 

Należy podkreślić, że odpowiedzialny biznes łączony jest z umiejęt-
nością prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, by zwiększyć jego 
pozytywny wkład w społeczeństwo, przy jednoczesnym minimalizowaniu 
negatywnych wpływów, jakie może mieć na ludzi i środowisko23. 

Ponadto, należy zaakcentować, że rezygnacja z dalszego podejmo-
wania działań wynikających ze społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw jest środkiem natychmiastowym i nie przynoszącym negatywnych 
skutków w organizacji. Jednak, w długim czasie osłabiającym pozycję 
przedsiębiorstwa i świadczącym o trudnościach finansowych. Konsekwen-
cją będzie zatem pogłębianie problemów ekonomicznych będących następ-
stwem utraty zaufania partnerów biznesowych24. 

Podejmując się wdrożenia i realizacji koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności biznesu należy mieć na uwadze to, iż wszystkie działania 
powinny być zgodne z poszczególnymi etapami CSR. Łącznie wyróżnia się 
sześć etapów z uwzględnieniem etapu wstępnego. Etapy te opisywane są 
następująco: 

1. etap wstępny inaczej przedprawny i przede tyczny związany z uni-
kaniem odpowiedzialności prawnej, 

2. etap pierwszy inaczej prawny związany z przestrzeganiem obowią-
zującego prawa, 

3. etap drugi inaczej etyczny to uczciwe postępowanie , oparte na 
przestrzeganiu prawa z uwzględnieniem praw klientów i pracowni-
ków, 

4. etap trzeci to początki społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw to kształtowanie odpowiednich relacji ze wszystkimi inte-
resariuszami i próba godzenia wszystkich potrzeb i oczekiwań, 

5. etap czwarty to rozwinięta koncepcja społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw – zaangażowanie społeczne związane z budowa-
niem relacji społecznych, a także dbałość o zrównoważony rozwój, 

                                                        
21 K. Olejniczak, Społeczna odpowiedzialność …, op. cit., s. 17. 
22 P. Sawicki, CSR …, op. cit., s. 69. 
23 K. Olejniczak, Społeczna odpowiedzialność …, op. cit., s. 31. 
24 K. Plaskacz, J. Nesterak, P. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
jako element równoważenia jego działalności na rynku [w:] A. Bartkowiak, P. Bartkowiak 
(red.), Społeczne i ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania organizacji, Wydawnictwo 
Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechow-
skiego w Kaliszu, Kalisz 2010, s. 87. 

 

6. etap piąty to ukształtowanie CSR na poziomie zapewniającym op-
tymalną jakość życia – zaawansowany poziom społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw – to zobowiązanie ukierunkowane na 
polepszenie  jakości życia wszystkich członków społeczności25. 
W celu skutecznego wdrożenia zasady CSR w firmie należy dokład-

nie zaplanować działania, wdrożyć przyjęte rozwiązania, wyciągnąć wnio-
ski, a w dalszej kolejności wdrożyć niezbędne usprawnienia. Wszystkie te 
działania powinny być realizowane zgodnie z wyszczególnionymi etapami 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednocześnie, na każdym z tych 
etapów realizacji działań ważna jest komunikacja z potencjalnymi intere-
sariuszami26. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wykorzy-
stanie odpowiednich narzędzi wspomaga główny cel przedsiębiorstwa, 
jakim jest generowanie zysku. Odbywa się to zgodnie z procesem składają-
cym się z kolejnych etapów. Pierwszym krokiem jest budowa pozytywnego 
wizerunku jednostki, kolejnym wzrost zaufania i lojalność klientów do fir-
my, co skutkuje zdobywaniem nowych nabywców. To natomiast wpływa 
na wzrost sprzedaży, a w efekcie samego zysku27. 

Przedsiębiorstwa chcąc istnieć i funkcjonować na turbulentnym 
rynku muszą mieć świadomość tego, że znaczenie ma nie tylko osiągnięcie 
zysku, ale również branie odpowiedzialności za skutki podejmowanych 
przez przedsiębiorstwo działań. Konieczne jest bowiem uwzględnianie 
oczekiwań i potrzeb społeczeństwa, a także ochrona środowiska. Zdanie 
nabywców jest bowiem kluczowym czynnikiem wpływającym na istnienie 
przedsiębiorstwa oraz osiąganie przez nie pozycji konkurencyjnej, na ryn-
ku na którym ono działa28. 
                                                        
25 K. Plaskacz, J. Nesterak, P. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
jako element równoważenia jego działalności na rynku [w:] A. Bartkowiak, P. Bartkowiak 
(red.), Społeczne i ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania organizacji, Wydawnictwo 
Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechow-
skiego w Kaliszu [za:] J. Filek, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Tylko moda czy nowy 
model prowadzenia działalności gospodarczej?, Wydawnictwo UOKiK, Kraków 2006, 
ss. 70-71. 
26 O społecznej odpowiedzialności biznesu, http://csr.parp.gov.pl, (online: 06.01.2016). 
27 M. Żychlewicz, Najczęściej stosowane instrumenty CSR i korzyści wynikające z ich stoso-
wania, [w:] Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Wybrane problemy, Tom I, Studia 
i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 5, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, 
s. 266. 
28 P. Sawicki, CSR…, op. cit., s. 76. 
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Menedżerowie działający w przedsiębiorstwach muszą przy tym 
mieć pełną świadomość tego, że społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw nie można traktować jako środka do rozwiązania problemów biz-
nesowych, a raczej jako wyznacznika przyszłych działań przedsiębior-
ców29. Jednocześnie, wszelkie zadania wynikające ze stosowania strategii 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw muszą być realizowane we-
dług ustalonych etapów. Pomaga to bowiem w sprawnym wdrażaniu okre-
ślonych zasad i osiągnięciu w dłuższym czasie  przewagi konkurencyjnej 
wynikającej z czerpania korzyści ze stosowania koncepcji społecznej od-
powiedzialności biznesu.   
 
 
Instrumenty koncepcji społecznej odpowiedzialności  
biznesu 

 
Ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu powiązane bezpośred-
nio są różnorakie instrumenty, które ułatwiają zainicjowanie zmian wyni-
kających z tej koncepcji. Narzędzia społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw są to instrumenty, które ułatwiają podejmowanie działań prospo-
łecznych i proekologicznych, dając tym samym jednostce wiele korzyści30. 
Do najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w ramach tej koncepcji 
należą: 

1. działania na rzecz lokalnej społeczności – przedsięwzięcia na 
rzecz otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo. Przyjmują one 
postać: działań opartych na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, 
współpracy z lokalnymi organizacjami, programów dla dzieci i mło-
dzieży, działań ekologicznych, a także inwestycyjnych (np. budowa-
nie dróg), 

2. działania proekologiczne – działania nastawione na ochronę śro-
dowiska, a także inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko. 
Do tych działań zalicza się takie inicjatywy jak: wdrażanie polityki 
środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja 
odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także 
wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekolo-
gicznych produktów i usług, 

                                                        
29 A. Rudnicka, CSR…op. cit.,  s. 39. 
30 M. Żychlewicz, Najczęściej stosowane instrumenty…, op. cit., s. 265. 

 

3. kampanie społeczne – umożliwiają przedsiębiorstwom poprzez 
wykorzystanie mediów wpływać na postawy społeczeństwa. Kam-
panie takie mają na celu niesienie pomocy potrzebującym lub 
zwiększenie świadomości społecznej na wybrany temat. Temat akcji 
powinien być związany z działalnością przedsiębiorstwa31. Pozwa-
lają przedsiębiorstwu na budowanie wiarygodności jednostki, 
a także jej pozytywnego wizerunku i jej reputacji32,  

4. programy dla pracowników – inwestycje w rozwój pracowników 
poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników, progra-
my integracyjne, programy na rzecz wyrównywania szans, 

5. raporty społeczne – publikacje dotyczące zarządzania przedsię-
biorstwem i realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań spo-
łecznie odpowiedzialnych. Raporty powinny wskazywać okres 
sprawozdawczy, zawierać oświadczenia dotyczące polityki, celów 
i strategii oraz przegląd wyników, pozwalający na porównywanie 
ich w kolejnych latach. Jednocześnie, raport winien uwzględniać in-
teresy i potrzeby szerokiej grupy interesariuszy, 

6. systemy zarządzania – wprowadzanie przejrzystych i skutecznych 
systemów zarządzania (system zarządzania jakością, system zarzą-
dzania środowiskowego, zarządzanie odpowiedzialnością społecz-
ną, 

7. wolontariat pracowniczy – polega na dobrowolnej pracy (np. wy-
konywanie określonych prac, przeznaczanie pewnej liczby godzin 
pracy) pracowników firm na rzecz inicjatyw prospołecznych (insty-
tucji, organizacji, akcji). 

8. zarządzanie łańcuchem dostaw – stosowanie zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wdrażanie 
standardów dla kontrahentów, 

9. znakowanie produktów – obejmuje eko - znakowanie oraz zna-
kowanie społeczne i wiąże się z informowaniem konsumenta 
o aspektach ekologicznych produktu (wpływie na środowisko, 
zdrowie) i społecznych. Znakowanie produktów wyróżnia je na 
rynku i pomaga nabywcy dokonanie wyboru33. Przyczynia się to do 
wzrostu lojalności klientów obecnych, przyciąganie nowych nabyw-
ców oraz wzrost sprzedaży, 

                                                        
31 O społecznej odpowiedzialności biznesu, http://csr.parp.gov.pl, (online: 06.01.2016). 
32 M. Żychlewicz, Najczęściej stosowane instrumenty…,, op. cit., s. 265. 
33 O społecznej odpowiedzialności biznesu, http://csr.parp.gov.pl, (online: 06.01.2016). 
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10. programy etyczne - pozwalają na poprawę wizerunku firmy, ogra-
niczenie złych praktyk, takich jak: kłamstwa, korupcja, defraudacja, 
itp. Pomagają w ograniczaniu występowania konfliktu interesów 
i wpływają tym samym na wzrost wiarygodności pracowników, 
a także ich lojalności w stosunku do firmy34. 
Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku, które chcą wdrażać zało-

żenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu mogą korzystać 
z różnorodnych narzędzi. Poprzez te instrumenty bieżące działania podej-
mowane przez firmę mogą bezpośrednio przełożyć się na określone korzy-
ści prowadzące do wzrostu efektywności całego przedsiębiorstwa i w efek-
cie jego sukcesu rynkowego.  

 
 

Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
 
Wykorzystując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu w realizacji 
działań przedsiębiorstwa na rynku można liczyć na określone korzyści, 
które wniesie ona do przedsiębiorstwa. Zestawienie tych korzyści, zarów-
no dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla otoczenia przedstawiono w tabeli 
1. 

Oprócz korzyści wymienionych powyżej warto wskazać również po-
tencjalne korzyści dla pracowników tych przedsiębiorstw, które wdrożą 
projekty z obszaru relacji pracowniczych CSR. Należą do nich m.in.: termi-
nowe wypłaty wynagrodzenia, wysoka kultura i bezpieczeństwo pracy,  
stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń,  dodatkowa opieka 
medyczna,  wysoka jakość udogodnień socjalnych,  równość szans kobiet 
i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia35. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
34 M. Żychlewicz, Najczęściej stosowane instrumenty…, op. cit., s. 265. 
35 O społecznej odpowiedzialności biznesu, http://csr.parp.gov.pl, 06.01.2016. 

 

Tabela 1. Korzyści wynikające ze stosowania społecznej odpowie-
dzialności biznesu 

Dla przedsiębiorstwa Dla otoczenia 
 większa efektywność przed-

siębiorstwa 
 wsparcie w rozwiązywaniu bieżących pro-

blemów społecznych 
 wyższa płynność finansowa i 

rentowność sprzedaży   polepszenie warunków pracy i życia 
 lepsze wykorzystanie mająt-

ku firmy oraz zasobów ludz-
kich 

 szacunek do człowieka i jego praw 

 lepsza kultura organizacyjna  poprawa środowiska naturalnego 
 lepsze postrzeganie firmy 

przez pracowników i otocze-
nia 

 racjonalne gospodarowanie zasobami natu-
ralnymi i odpadami 

 większa łatwość zdobywania  
i zatrzymywania cennych 
pracowników 

 zaangażowanie partnerów biznesowych  
w ramach łańcucha odpowiedzialności śro-
dowiskowej oraz inicjowanie wspólnych dzia-
łań proekologicznych 

 większe zaangażowanie pra-
cowników  
w realizację celów firmy wy-
nikających ze strategii 

 popularyzowanie idei proekologicznych 

 większa lojalność klientów i 
interesariuszy 

 wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa 
pracy 

 większe zainteresowanie 
inwestorów 

 ograniczenie negatywnego wpływu przedsię-
biorstw na środowisko 

 lepsze relacje ze społeczno-
ścią  
i władzami lokalnymi 

 realizacja celów społecznych nie do osiągnię-
cia bez wsparcia ze strony biznesu 

 większa konkurencyjność 
przedsiębiorstwa  

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Zapłata, M. Kazimierczak, Ryzyko, ciągłość 
biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 170; O społecznej odpowiedzialności biznesu, 
http://csr.parp.gov.pl z dnia 6 stycznia 2016. 
 

Można stwierdzić, że przedsiębiorstwa wdrażające zasady odpo-
wiedzialności społecznej osiągają więcej korzyści z gospodarowania niż 
inne przedsiębiorstwa. Do tych korzyści zalicza się przede wszystkim: lep-
sza płynność, wyższa rentowność majątku trwałego, większa rentowność 
pracy czy większa rentowność sprzedaży. Jednocześnie, przedsiębiorcy 
potwierdzają, że efektem stosowania tej koncepcji jest większe zaangażo-
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wanie pracowników, lepsze wyniki ekonomiczne, a także łatwiejsze i efek-
tywniejsze zarządzanie kapitałem ludzkim i całym przedsiębiorstwem36. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi przed-
siębiorstwom ją stosującym nie tylko korzyści. Istnieją bowiem różnego 
typu zagrożenia związane z jej wdrażaniem. Kluczowe zagrożenia, zarówno 
dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla otoczenia przedstawione zostały 
w tabeli 2. 
 
 
Tabela 2. Zagrożenia wynikające ze stosowania społecznej odpowie-
dzialności biznesu 

Dla przedsiębiorstwa Dla otoczenia 

 brak zauważalnych korzyści dla organiza-
cji w krótkim czasie 

 wykorzystanie koncepcji bez chę-
ci zmian warunków pracy ze stro-
ny firmy 

 brak wsparcia dla działań ze strony władz  formalne podejście do tworzenia 
kodeksów etycznych 

 wykorzystanie koncepcji przez partnerów 
społecznych do wymuszania działań kosz-
tochłonnych 

 brak sprawnego systemu kontro-
lowania działań związanych z 
koncepcją 

 wzrost liczby pytań o wsparcie finansowe  brak realizacji zasad zarządzania 
programami społecznymi 

 groźba posądzenia przedsiębiorstwo  
o interesowność 

 istnieje możliwość konfliktu inte-
resów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Zapłata, M. Kazimierczak, Ryzyko, ciągłość 
biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 170 oraz R. W. Griffin, Podstawy zarządzania 
organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, s. 121. 
 

Przeciwnicy społecznej odpowiedzialności podkreślają choćby ist-
nienie możliwości obniżenia efektywności przedsiębiorstwa i niezamie-
rzonych negatywnych skutków, z powodu przeznaczenia kapitału na po-
trzeby społeczne zamiast na potrzeby przedsiębiorstwa37. 

Do najważniejszych zagrożeń związanych z omawianą strategią za-
licza się przede wszystkim groźba posądzenia o interesowność, a także 
potencjalna możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Poza tym, koncep-
                                                        
36 M. Żemigała, Odpowiedzialność społeczna organizacji [w:] J. Bogdanienko, W. Piotrowski 
(red.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2013, s. 393. 
37 M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, War-
szawa 2004, s. 19. 

 

cja ta nie przynosi widocznych korzyści w krótkim okresie, a dopiero po 
dłuższym stosowaniu wybranych instrumentów. 

Reasumując, menedżerowie powinni oprócz przewidywanych ko-
rzyści pamiętać o ewentualnych zagrożeniach, które może przynieść wdro-
żenie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konieczne 
jest zatem podejmowanie takich działań, które pozwolą zapobiegać i niwe-
lować powstanie ewentualnych zagrożeń. 
 
 
Podsumowanie 
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest nowoczesną koncepcją coraz czę-
ściej wdrażaną we współczesnych przedsiębiorstwach dążących do zdoby-
cia znaczącej pozycji w otoczeniu, w którym ono działa. W społecznej od-
powiedzialności przedsiębiorstw bardzo istotne staje się realizowanie ta-
kich działań, które spowodują podjęcie przez przedsiębiorstwo odpowie-
dzialności za efekty realizowanej działalności. Ta koncepcja łączy się rów-
nież z ustaleniem pewnego moralnego kontraktu pomiędzy przedsiębior-
stwem, pracownikami i społeczeństwem. Odbywa się to poprzez wykorzy-
stanie narzędzi istniejących wewnątrz organizacji, które pozwolą zbudo-
wać spodziewany poziom społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 

Istotne jest to, że łączenie społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstwa ze skutecznym kierowaniem nim, poprzez rozpoznawanie po-
trzeb interesariuszy, wpływa na wzrost jego konkurencyjności, zapewnia-
jąc mu permanentny rozwój nastawiony na potrzeby wszystkich zaintere-
sowanych.  
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Wprowadzenie 

 
Przedsiębiorstwa w XXI wieku, muszą sprostać zmianom zasad prowadze-
nia biznesu wynikającym z globalizacji gospodarki. Poszukują zatem roz-
wiązań umożliwiających  funkcjonowanie w coraz trudniejszym i dyna-
micznie zmieniającym się otoczeniu. Jednocześnie, pojawienie się i wzrost 
znaczenia działań społecznie odpowiedzialnych wobec interesariuszy, 
wywołuje potrzebę bliższego przyjrzenia się ich skutkom w funkcjonowa-
niu przedsiębiorstwa. 

Zarówno w literaturze przedmiotu jak i w praktyce toczy się od 
dziesięcioleci dyskusja na temat celu prowadzenia działalności gospodar-
czej przez przedsiębiorstwa. Z jednej strony pojawiają się głosy, że dążenie 
do maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa jest celem nad-
rzędnym realizującym korzyści dla właścicieli. Wynika z tego teza, 
iż przedsiębiorstwo istnieje tylko po to, aby powiększać dobrobyt właści-
cieli. Z drugiej strony, uważa się iż powiększanie bogactwa właścicieli nie 
stanowi jedynego celu działania przedsiębiorstwa, ale odnosi się także do 
poprawiania jakości produktów oferowanych klientom, zapewnienia 
zwiększania bezpieczeństwa pracy pracowników czy dbania o dobro całe-
go społeczeństwa1. Koncepcja tego rodzaju pojawiła się już w latach 
osiemdziesiątych XX wieku wraz z opracowaniem poradnika dla menedże-
ra i inwestora A. Rappaporta (Creating Shareholders Value). Zaprezentował 
on podstawowe informacje i zasady oceny, formułowania, implementacji i 
kontroli strategii nakierowanej na wzrost wartości kapitałów właściciel-

                                                        
1 B. Brycz, Planowanie strategiczne a wartość dla właścicieli, [w:] Strategie wzrostu warto-
ści przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, E. Urbańczyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersyte-
tu Szczecińskiego nr 406, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2005, s. 27. 
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skich, przy jednoczesnym współdziałaniu z pozostałymi interesariuszami 
przedsiębiorstwa2.  

Wobec powyższego, z punktu widzenia mikroekonomicznego, mak-
symalizacja wartości firmy stanowi źródło zainteresowania zarówno po 
stronie właścicieli jak i innych interesariuszy. Natomiast, perspektywa ma-
kroekonomiczna wskazuje na pojawienie się innych społeczno – ekono-
micznych korzyści wynikających z maksymalizacji wartości przedsiębior-
stwa funkcjonującego w określonej gospodarce. Można do nich zaliczyć 
m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost PKB na jednego mieszkańca 
a także wzrost konkurencyjności gospodarki w wymiarze międzynarodo-
wym3.  

Obecnie przyjmuje się, iż zarządzanie przedsiębiorstwem, które nie 
uwzględnia nowych wyzwań i oczekiwań różnorodnych grup interesariu-
szy, może doprowadzić do społecznych dramatów. Nauka o odpowiedzial-
ności biznesu oraz praktyka wskazują na poważne zagrożenie dla społe-
czeństwa ze strony niewystarczająco odpowiedzialnych przedsiębiorstw, 
w szczególności na rynkach rozwijających się4. 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie koncepcji stake-
holders oraz możliwych do uzyskania obopólnych korzyści płynących 
z tworzenia wartości dla kluczowych interesariuszy.  

 
 

Koncepcja stakeholders 
 
Działalność przedsiębiorstwa niesie ze sobą zarówno korzyści jak i zagro-
żenia dla różnych grup społecznych, musi ono zatem wiedzieć wobec kogo 
jest odpowiedzialne. Z pomocą w tej kwestii przychodzi koncepcja stake-
holders, na której opiera się społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, 
zakładająca uwzględnianie interesów różnych grup interesariuszy5. Sta-
                                                        
2 P. Szczepanowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa 2007, s. 20.  
3 A. Jaki, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer bu-
siness, Kraków 2008, s. 154.  
4 B. Rok, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a udział interesariuszy, [w:] Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza. M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny 
(red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2011, s. 71. 
5 J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Centrum 
Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s. 55. 

 

nowią one kluczowe podmioty w modelu CSR, stając się tym samym stro-
nami zaangażowanymi, bezpośrednio lub pośrednio zależnymi od działań 
przedsiębiorstwa oraz mogącymi na nie wpływać6.  

Sama koncepcja interesariuszy przedsiębiorstwa została po raz 
pierwszy opisana z punktu widzenia zarządzania strategicznego przez 
R. Freemana w 1984 roku. Jednakże w chwili obecnej dokonano jej posze-
rzenia o obszary z zakresu teorii organizacji, etyki biznesu, społecznej od-
powiedzialności biznesu a także rozwoju trwałego i zrównoważonego7.  

Początki koncepcji stakeholders można odnaleźć w latach sześćdzie-
siątych XX wieku dzięki pionierskiej pracy Sandford Research Institute. Za-
proponowano w niej, aby uwzględniać wszystkich uczestników życia orga-
nizacji w procesie podejmowania decyzji przez menedżerów. Wynika to 
z tego, iż istnienie przedsiębiorstwa zależne jest nie tylko od przyjętej 
przez nie strategii działania, ale przede wszystkim uwarunkowane wielo-
ma czynnikami znajdującymi swoje źródło w otoczeniu organizacyjnym. 
W szczególności istotna jest obecność w otoczeniu organizacji różnorod-
nych grup i jednostek tzw. interesariuszy, którzy mogą ją wspierać i decy-
dować o jej długookresowym sukcesie8. 

Pierwotnie, jako interesariuszy traktowano jedynie grupy podmio-
tów, bez których wsparcia organizacja przestałaby istnieć9. Następnie, 
koncepcja ta została poszerzona przez W. Dilla o grupy, które tworzą nie-
korzystne relacje z firmą10. Z kolei  R. Freeman, opisał interesariusza, jako 
„każdą osobę lub grupę, która może wywierać wpływ na daną organizację, 
lub na którą ta organizacja wywiera wpływ”11. Można zatem wskazać, iż 
jest to każda grupa lub jednostka, która osiągnie jakiekolwiek korzyści lub 
dozna krzywdy w wyniku funkcjonowania przedsiębiorstwa lub której 
                                                        
6 K. Klincewicz, Problemy w relacjach przedsiębiorstwa z interesariuszami, [w:] Społeczna 
odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza. M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny (red.), 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2011, s. 90.  
7 A. O. Laplume et al., Stakeholder Theory: Reviewing a Theory That Moves Us, “Journal of 
Management” 2008, Vol. 34, No. 6, s. 1152 – 1189. 
8 R. E. Freeman, J. Mc Vea, A Stakeholder Approach to Strategic Management, [w:] Hand-
book of Strategic Management, M. A. Hitt et al.(red.), Blackwell publishing, London 2005, 
s. 190.   
9 R. E. Freeman, Strategic Management. A stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984, 
s. 31. 
10 J. Frooman, Stakeholder Influence Strategies, „Academy of Management Review” 1999, 
Vol. 24, No. 2, s. 193. 
11 R. E. Freeman, Strategic Management…, op. cit., s. 46. 
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prawa mogą być naruszone albo powinny być respektowane12. Całkiem 
odmienne spojrzenie na interesariuszy zaprezentował M. Clarkson, traktu-
jąc ich jako „nosicieli ryzyka”, ponieważ to właśnie ryzyko stanowi główną 
przyczynę osiągnięcia sukcesu i przetrwania współczesnego przedsiębior-
stwa. Wyróżnił on dobrowolnych i niedobrowolnych interesariuszy. Pierw-
si z nich ponoszą swoiste ryzyko związane z zainwestowaniem w przedsię-
biorstwo kapitał ludzki albo finansowy. Natomiast drudzy podlegają ja-
kiemuś ryzyku wynikającemu z efektów funkcjonowania firmy. Przedsię-
biorstwo, stworzone jest zatem z systemu podstawowych grup interesariu-
szy, a może przetrwać w długim okresie tylko dzięki tworzeniu wartości 
dla wszystkich tych grup13.   

W literaturze przedmiotu można znaleźć kilka różnych typologii 
stakeholders, albowiem różnorodność definicji wpływa na zbiór podmio-
tów uznawanych za interesariuszy. Można zatem wymienić m. in. podział 
na interesariuszy pierwszego i drugiego stopnia oraz podział na interesa-
riuszy wewnętrznych i zewnętrznych14. Pierwszego z nich dokonał 
R.E. Freeman, który wyróżnił dwie grupy: 

 Interesariuszy pierwszego stopnia – są to osoby lub grupy, zawiera-
jące z przedsiębiorstwem formalne kontrakty lub porozumienia, bez 
których zaangażowania przedsiębiorstwo nie jest w stanie prze-
trwać, ani rozwijać działalności. Do tej grupy należą min. rząd, wła-
ściciele, społeczności lokalne. 

 Interesariuszy drugiego stopnia – nie prowadzą bezpośrednich 
transakcji z przedsiębiorstwem, jednakże wywierają na nie pośred-
ni wpływ albo pozostają pod jego wpływem. Pomimo, iż nie są nie-
zbędni do jego przetrwania, to mogą pośrednio oddziaływać po-
przez mobilizowanie opinii publicznej tym samym poważnie zagro-
zić ciągłości organizacji.  Należą do nich media i grupy interesów15. 
Według J. Stonera, R. Freemana, D. Gilberta do interesariuszy we-

wnętrznych można zaliczyć akcjonariuszy i radę nadzorczą oraz pracowni-
ków. Natomiast do zewnętrznych dostawców, konkurentów, klientów, 
                                                        
12 A Crane, D. Matten, Business Ethics. Managing Corporate Citizenship and sustainability in 
the Age of Globalization, Oxford University Press, New York 2007, s. 57 – 58. 
13 M.B.E. Clarkson, A stakeholder framework for analysing and evaluating corporate social 
performance, “Academy of Management Review”, 1995, nr 20(1), s. 92 – 117.  
14 A. Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2012, s. 93. 
15 A. Żelazna – Blicharz, Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrów-
noważona produkcja i konsumpcja, Monografie – Politechnika Lubelska, Lublin 2013, s. 53. 

 

związki zawodowe, władze państwowe a także grupy specjalnych intere-
sów16. Podobne ujęcie koncepcji stakeholders zaprezentowali G. Donaldson 
i J. Lorsch. Wyróżnili oni wewnętrzne grupy interesariuszy do których za-
kwalifikowali menedżerów i pracowników przedsiębiorstwa oraz grupy 
zewnętrzne czyli inwestorów/właścicieli, instytucje rynku kapitałowego. 
Wyodrębnili także grupy interesów politycznych, gospodarczych, społecz-
nych zaliczając do nich m.in. władze centralne i lokalne, odbiorców, do-
stawców, konkurentów, społeczności lokalne i różnego rodzaju organizacje 
polityczne, społeczne itd.17 

Interesującą koncepcję podziału stakeholders zaproponowali 
D. Wheeler i M. Sillanpää, klasyfikując środowisko naturalne jako jednego 
z interesariuszy przedsiębiorstwa. Wyodrębnili interesariuszy podstawo-
wych i drugorzędnych oraz interesariuszy społecznych i pozaspołecz-
nych18 (Tabela 1). 

 
 

Tabela 1. Grupy stakeholders według D. Wheelera i M. Sillanpää 
Grupy interesów  
(interesariuszy) Podstawowe Drugorzędne 

Społeczne 

Społeczności lokalne 
Pracownicy 
Kierownictwo 
Dostawcy i partnerzy handlowi 
Klienci 

Socjalne grupy nacisku  
i związki 
Rząd i społeczeństwo 
Media i komentatorzy 
Konkurenci 
Organizacje handlowe 

Pozaspołeczne 
Przyszłe pokolenie 
Środowisko naturalne 
Inne gatunki 

Ekologiczne grupy nacisku 
Obrońcy praw zwierząt 

Źródło: D. Wheeler, M. Sillanpää, The Stakeholder Corporation. A Blueprint for Maximizing 
Stakeholder Value, Pitman, London 1997, s. 5; [za:] M. Marcinkowska, Kształtowanie war-
tości firmy, PWN, Warszawa 2000, s. 20. 

 
 

Można także wskazać na argumentację T. Donaldsona i L. Prestona, 
za pomocą której uzasadnili oni koncepcję stakeholders: 

                                                        
16 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2011, s. 80. 
17 G. Donaldson, J.W. Lorsch, Decision Making at the Top: The Shaping of Strategic Direction, 
Basic Books, New York 1983, s. 37. 
18 D. Wheeler, M. Sillanpää, The Stakeholder Corporation. A Blueprint for Maximizing Stake-
holder Value, Pitman, London 1997, s. 5. 
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 Argument empiryczny – z punktu widzenia interesariusza, mamy do 
czynienia z opisem mechanizmów funkcjonowania przedsiębior-
stwa, które obok działań ukierunkowanych na wyniki finansowe, 
uwzględniają przez menedżerów także produkowanie innowacyj-
nych produktów o wysokiej jakości dla klientów, pozyskiwanie wy-
bitnych pracowników oraz stosowanie się do przepisów prawnych. 

 Argument instrumentalny – odnosi się do strategii korporacyjnej 
jako efektywnego zarządzania interesariuszami. Przedsiębiorstwa 
osiągają lepsze wyniki w długim okresie dzięki braniu pod uwagę 
interesów różnych grup stakeholders, co stanowi źródło ich warto-
ści. 

 Argument normatywny – wskazuje na to, iż zarządzanie interesa-
riuszami to właściwy sposób postępowania samego w sobie, albo-
wiem firmy posiadając dużą władzę i kontrolując rozległe zasoby, 
muszą wobec tego ponosić odpowiedzialność za swoje działania 
w stosunku do jednostki, na którą przedsiębiorstwa wywierają 
wpływ. Ponadto, każdy podmiot który posiada swój wkład albo po-
noszący ryzyko związane z tworzeniem wartości firmy, posiada mo-
ralne prawo do zgłaszania żądań w stosunku do korporacji19.  
Obecnie za stakeholders przyjmuje się te podmioty i grupy osób, 

które spełniają następujące kryteria:  
 wysuwają żądania wobec firmy (niezależnie od natury tych żądań),  
 mają faktyczną bądź potencjalną możliwość wyegzekwowania tych 

żądań,  
 mają warunkową bądź bezwarunkową chęć wykorzystania swojej 

siły wpływu na proces decyzyjny przedsiębiorstwa w celu realizacji 
swych żądań20.  

 
 

Metody identyfikacji interesariuszy przedsiębiorstwa 
 
Dokonując identyfikacji stakeholders warto zauważyć, że rozpiętość intere-
sariuszy jest odmienna w różnych firmach, a nawet w tej samej jednostce 
ale w różnych sytuacjach. Ze zjawiskiem tym można się także spotkać 
                                                        
19 T. Donaldson, L.E. Preston, The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evi-
dence and Implications, The Academy of Management Review 1995, nr 20(1), s. 65 – 91. 
20 T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Poznań 2002, 
s. 18. 

 

w ramach jednego przedsiębiorstwa, składającego z się z różnych jedno-
stek organizacyjnych w postaci oddziałów, fabryk, przedstawicielstw a na-
wet departamentów21. Identyfikując interesariuszy, należy mieć także 
świadomość ciągłych zmian, jakie zachodzą wewnątrz ich poszczególnych 
grup i pomiędzy nimi. Może to doprowadzić do sytuacji, kiedy granice mię-
dzy podmiotami zacierają się, a jednostki, które dotychczas pozostawały 
poza zasięgiem działań organizacji, stają się centralną grupą interesu. Po-
nadto złożoność relacji wpływa na właściwe określenie, z jakim rodzajem 
interesariuszy przedsiębiorstwo ma do czynienia. Dokonując identyfikacji, 
bez względu na przyjęty model postępowania należy patrzeć na różnych 
uczestników życia społeczno – gospodarczego jako na układ dynamiczny, 
tylko czasowo ukształtowany w zastany sposób22.  

Zarówno w literaturze przedmiotu jak i w praktyce wskazuje się na 
tzw. mapowanie interesariuszy jako skuteczne narzędzie, które można wy-
korzystać przy identyfikacji poszczególnych grup interesu. Stanowi ono 
proces, który umożliwia ustalenie pozycji firmy w relacjach z jej otocze-
niem, na podstawie odpowiedzi na następujące pytania: 

 Jak można komunikować się z daną grupą? 
 Jakie są cele, interesy interesariuszy i w jaki sposób firma powinna 

się do nich odnieść? 
 Gdzie występują konflikty interesów danej grupy i przedsiębiorstwa 

i  w jaki sposób można go rozwiązać? 
 Kto w przedsiębiorstwie ponosi odpowiedzialność za relacje z da-

nymi interesariuszami,  jakie są procedury związane z jej utrzyma-
niem oraz jak ona wpływa na decyzje podejmowane przez zarządza-
jących? 
Identyfikacji interesariuszy przedsiębiorstwa można także dokonać 

za pomocą metody sieci wartości (ang. value net). Przeprowadza się ją 
z punktu widzenia rzeczywistego wkładu stakeholders w działalność orga-
nizacji, co prowadzi do wyodrębnienia interesariuszy wywierających pozy-
tywny albo negatywny wpływ na jej funkcjonowanie, określając ich rywa-
lami albo komplementariuszami (Rysunek 1.). Pierwsi z nich, utrudniają 
zdobycie klientów lub zasobów zmniejszając tym samym wartość, którą 
firma mogłaby zaoferować klientom. Można zatem do ich grona zaliczyć 
zarówno bezpośrednich konkurentów, jak i inne podmioty, które zmniej-
                                                        
21 P. Roszkowska, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, 
społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011, s. 53 – 54. 
22 A. Rudnicka, op. cit., s. 104. 
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szają popyt na ofertę przedsiębiorstwa lub które przyciągają uwagę do-
tychczasowych jej klientów. Wobec tego następuje ograniczenie firmie do-
stępu do zasobów jak chociażby pracowników, materiałów czy środków 
finansowych. Natomiast za komplementariuszy uznaje się interesariuszy, 
którzy wnoszą pozytywny wkład w działalność przedsiębiorstwa. Mogą to 
być podmioty ułatwiające dostęp do określonych zasobów np. partnerzy, 
a także podnoszące atrakcyjność oferty w oczach odbiorców np. instytucje 
rządowe. Jednakże, metoda ta nie uwzględnia koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstwa, stajać się tym samym punktem do lepsze-
go zrozumienia etycznego wymiaru relacji z interesariuszami i złożonych 
ról jakie oni odgrywają23. 

 
 

 
Rysunek 1. Model value net 
Źródło: A.M. Brandenburger, B.J. Nalebuff, Co – opetition: a revolutionary mindset that rede-
fines competition and cooperation; the game theory strategy that’s changing the game 
of  business, Currency Doubleday, New York 1996, s. 17. 
 
 
                                                        
23 A.M. Brandenburger, B.J. Nalebuff, Co – operation: a revolutionary mindset that redefines 
competition and cooperation; the game theory strategy that’s changing the game of busi-
ness, Currency Doubleday, New York 1996, s. 17 [za:] K. Klincewicz, Problemy w relacjach 
przedsiebiorstwa z interesariuszami, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu: krytyczna 
analiza, (red.) M. Berantt, J. Bogdanienko, T. Skoczny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 90 – 92. 

 

Kolejną metodę na zidentyfikowanie interesariuszy wskazuje norma 
ISO 26000, zgodnie z którą przedsiębiorstwo powinno odpowiedzieć sobie 
na poniższe pytania: 

 Wobec kogo firma posiada zobowiązania wynikające z przepisów 
prawa? 

 Na jakie podmioty działania organizacji mogą wywierać wpływ 
o charakterze pozytywnym albo negatywnym? 

 Jacy stakeholders będą zaniepokojeni decyzjami i działaniami firmy? 
 Jeżeli w przeszłości podejmowano podobne działania lub decyzje, 

kto wówczas zgłaszał swoje żądania? 
 Czy można zidentyfikować w otoczeniu przedsiębiorstwa interesa-

riuszy, którzy mogliby pomagać w zarządzaniu jej wpływami na 
otoczenie? 

 Czy znajdą się interesariusze, którzy zostaną pokrzywdzeni z po-
wodu nie angażowania pewnej określonej grupy stakeholders? 

 Jaki wpływ mogą mieć decyzje i działania przedsiębiorstwa na po-
szczególne ogniwa łańcucha dostaw24? 
Identyfikując interesariuszy, powinno brać się pod uwagę wzajemne 

powiązania, które występują pomiędzy poszczególnymi grupami podmio-
tów, orientując się przy tym w swojej pozycji wobec innych zainteresowa-
nych stron. Następnie, należy przeanalizować potencjalne oddziaływanie 
każdego stakeholders lub ich grup, które może mieć charakter: ekonomicz-
ny, technologiczny, społeczny, polityczny albo odnosić się do zarządzania 
przedsiębiorstwem (Rysunek 2)25. 

Jak widać, oprócz identyfikacji stakeholders istotne jest rozważenie 
i zrozumienie natury ich interesów, zależności pomiędzy poszczególnymi 
ich grupami i jednostkami, ale także zakres ich wpływów na przedsiębior-
stwo. Wobec tego można wyodrębnić trzy rodzaje atrybutów determinują-
cych wagę danego interesariusza: siła wpływania na organizację, legitymi-
zacja związku z nią oraz pilność wymagań w stosunku do niej. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje tutaj ustalenie rodzaju i siły oddziaływania, albowiem 
decyduje to o hierarchizacji stakeholders. 

 
 

 

                                                        
24 ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, ISO 26000:2010(E). 
25 A. Rudnicka, op. cit., s. 104.  
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Rysunek 2. Rodzaje potencjalnych oddziaływań 
Źródło: A. Rudnicka, op. cit., s. 105. 
 
 

Przez siłę interesariuszy rozumie się wykorzystanie kontrolowa-
nych przez nich zasobów, aby w efekcie osiągnąć pożądany rezultat. Może 
ona przybrać jedną z czterech postaci: 

 Siła ekonomiczna – przejawia się w możliwości odmówienia pracy 
przez pracowników w określonych warunkach oraz zorganizowaniu 
strajku, w wstrzymaniu dostaw, nie realizowaniu zamówień przez 
dostawców, w bojkotowaniu zakupu produktu lub usługi przez 
klientów. 

 Siła głosowania – związana jest z prawem głosu jaki posiadają inte-
resariusze w różnych sytuacjach. 

 Siła prawna – pozwala ona stakeholders wystąpić z pozwem sądo-
wym przeciwko organizacji w sytuacji, kiedy dopuściła się ona prze-
stępstwa albo działała na szkodę ich interesów. 

 Siła polityczna – przejawia się poprzez system legislacyjny, regula-
cje, rozprawy sądowe26. 

                                                        
26 P. Roszkowska, op. cit., s. 55. 
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Legitymizacja określa założenie albo postrzeganie, że działania jed-
nostki są pożądane, właściwe lub stosowne z punktu widzenia społecznego 
systemu norm, wartości i przekonań. Prerogatywy odnoszące się do legi-
tymizacji mogą wynikać ze stosunków prawnych, administracyjnych, kon-
traktowych, moralnych i zwyczajowych. Natomiast pilność odnosi się do 
czasu, w jakim interesariusze wymagają reakcji. Można ją rozważać tylko 
wówczas, gdy relacje stakeholders z organizacją albo ich żądania są wraż-
liwe na upływ czasu a także gdy są one ważne lub krytyczne dla nich27. 

W tym miejscu, należy także zwrócić uwagę na teorię zależności or-
ganizacji od zasobów, która opisuje typy relacji tworzonych między part-
nerami. Zgodnie z nią każde przedsiębiorstwo jest uzależnione od otocze-
nia, dostawców zasobów surowcowych, kapitałowych i pracy. Stwarza to 
możliwość domagania się przez zewnętrzne grupy określonych działań 
i kształtowania zachowania firmy. Dostarczając określone zasoby mogą oni 
zatem wpływać na organizację oraz decydować o czasie i warunkach ko-
rzystania z tych zasobów. Relacje tego rodzaju zostały zilustrowane na po-
niższym rysunku, jako dwa podstawowe sposoby oddziaływania. Pierwszy 
z nich polega na wstrzymywaniu dostarczania zasobów w celu zmiany za-
chowania przedsiębiorstwa. Natomiast drugie na określeniu warunków 
korzystania z zasobów28. Jeżeli oczekiwania danej grupy podmiotów okażą 
się niezgodne z interesami organizacji, wówczas czynnikiem decydującym 
okaże się władza. Im jej rozkład staje się bardziej symetryczny, tym bar-
dziej obie strony współzależą od siebie. Jednakże należy pamiętać o tym, iż 
poszczególne grupy podmiotów, dysponując odpowiednimi zasobami, po-
siadają zdolność aktywnego oddziaływania, nie ograniczając się tylko do 
odpowiadania na sygnały wysyłane przez przedsiębiorstwo (Rysunek 3)29. 
 
 
 
 
                                                        
27 R.W. Mitchell, B.R. Agle, D.J. Wood, Toward a Theory od Stakeholder Identification and 
Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, Academy of Management 
Review 1997, Vol. 22, No 4, s. 853 i nast., [w:] J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, 
s. 85. 
28 J. Frooman, Stakeholder Influences Strategies, Academy of Management Review, 1999, 
Vol. 24, No. 2, s. 191. [za:] J. Adamczyk, op. cit., s. 84. 
29 J. Frooman, op. cit., s. 203. 
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Rysunek 3. Relacje między interesariuszami a przedsiębiorstwem 
Źródło: J. Frooman, Stakeholder Influences Strategies, Academy of Management Review, 
1999, Vol. 24, No. 2, s. 200.  
 
 

Kończąc identyfikowanie stakeholders należy pamiętać o tym, iż mogą 
oni być wobec siebie konkurentami albo komplementarni, tym samym 
wywierając wpływ zarówno na przedsiębiorstwo jak i na siebie nawzajem. 
Mogą także zwiększać swoją siłę oddziaływania poprzez kooperację albo 
sojusze30. Odnośnie do współpracy pomiędzy interesariuszami możliwe są  
dwie sytuacje. Pierwsza, w której oni nie współpracują ze sobą i nie wystę-
pują między nimi powiązania kapitałowe, ludzkie, informacyjne, co jest 
korzystniejsze dla przedsiębiorstwa. Może ono bowiem w prosty sposób 
ustalać cele i oczekiwania względem każdego interesariusza. Przy tego ro-

                                                        
30 B.A. Neville, B. Menguc, Stakeholder Multiplicity: Toward an understanding of the Interac-
tions between Stakeholders, Journal of Business Ethics 2006, No. 66, s. 377 – 378. [za:] 
U. Gołaszewska – Kaczan, Zaangażowanie społeczno przedsiebiorstwa, Wydawnictwo Uni-
wersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 39. 

 

dzaju sytuacji, stakeholders nie mogą koordynować swoich działań, ponie-
waż są rozproszeni. Nie posiadają także dostatecznie dużej siły względem 
firmy. Z odmienną formą współpracy mamy do czynienia, gdy interesariu-
sze współpracują ze sobą. Prowadzi to do utraty przewagi nad nimi przez 
organizację. Występujące wówczas powiązania między interesariuszami 
powodują zwiększenie siły ich oddziaływania na przedsiębiorstwo. W re-
zultacie, firma nie może w prosty sposób określać celów i oczekiwań każ-
dego stakeholders, ponieważ musie je wówczas rozpatrywać globalnie31. 
 
 
Tworzenie wartości dla kluczowych interesariuszy 
 
Działanie przedsiębiorstw na rzecz otoczenia ma charakter transakcyjny, 
a nie altruistyczny. Firma oczekuje zwrotu poniesionych nakładów ko-
niecznych do ponownego zasilania i zysku dla swojego rozwoju. Wobec 
tego, transakcyjny charakter stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem 
sprawia, że zaspokojenie potrzeb interesariuszy jest warunkiem powstania 
zysku, który jest kryterium wyboru 32. Firma będąc społecznie odpowie-
dzialna nie może jednak kierować się dobrem ogółu, a pomijać zasady ra-
chunku ekonomicznego. Każde przedsiębiorstwo w interesie wszystkich 
grup jest odpowiedzialne za swoje prawidłowe funkcjonowanie. W pierw-
szej kolejności musi realizować swoje podstawowe cele, aby móc wypeł-
niać te o charakterze społecznym33. 

Z jednej strony, zwolennicy  ustanawiania jedynie celów finanso-
wych wskazują, iż należy spełniać wyłącznie oczekiwania właścicieli, czyli 
dążyć do wzrostu wartości bez uwzględniania interesów pozostałych zain-
teresowanych stron. Powoduje to, iż cele właścicieli są rozbieżne z celami 
pozostałych stakeholders34. Z drugiej strony, zwolennicy społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, jako podstawę tego modelu wskazują strategię osią-
                                                        
31 S. Cyfert, Grupy interesów w organizacji. Przyszłość koncepcji stakeholders, [w:] Manage-
ment Forum 2020, red. J. Skalik, G. Bełz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu, Wrocław 2002, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 923, 
s. 61. 
32 E. Urbanowska – Sojkin, P. Banaszak, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębior-
stwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 47. 
33 J. Adamczyk, op. cit., s. 132. 
34 M. Marcinkowska, Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, [w:] 
red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Szczecin 2011, s. 854. 
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gania obopólnych korzyści przez firmę i określone grupy interesariuszy. 
Traktują oni zarządzanie społeczną odpowiedzialnością jako sztukę speł-
niania oczekiwań kluczowych interesariuszy, poszukując dynamicznie się 
zmieniającej równowagi pomiędzy interesami wszystkich zainteresowa-
nych35.  

Ostatnia myśl prowadzi do powstania koncepcji wartości dla wła-
ścicieli (shareholder value) i wartości dla interesariuszy (stakeholder va-
lue). W pierwszym przypadku, jedynym celem funkcjonowania firmy jest 
generowanie zysków, a tym samym wartości dla akcjonariuszy, a pozostałe 
cele nie liczą się. Wymaga to zatem stosowania sformalizowanego procesu 
planowania i ustalania wewnętrznej odpowiedzialności jednostek za cele 
szczegółowe. Natomiast druga koncepcja przyjmuje wiązkę celów zarówno 
ekonomicznych, jak i społecznych. Wobec czego kierowanie przedsiębior-
stwem uwzględnia tu aspekty etyczne. Podejście to opiera się na wizji swo-
istej umowy społecznej i uwzględnia współpracę zainteresowanych stron. 
Pełna realizacja potrzeb bądź to wyłącznie właścicieli, bądź to wyłącznie 
pozostałych zainteresowanych stron uniemożliwia  przedsiębiorstwu ist-
nienie na rynku w długim okresie. Prowadzi to zatem do konieczności wy-
ważenia spełnianych potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych 
stron. Wobec tego, celem nadrzędnym pozostaje nadal generowanie warto-
ści dla właścicieli, jednak należy uznać, że będzie to możliwe wyłącznie 
wówczas, gdy w wystarczającym stopniu spełnione zostaną potrzeby pozo-
stałych grup interesów36. 

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w warunkach co-
raz większej zmienności i niestabilności otoczenia pociąga za sobą ko-
nieczność dobrych relacji z podmiotami zainteresowanymi jego funkcjo-
nowaniem. Staje się to podstawą bezpieczeństwa prowadzonej działalno-
ści. Sukces osiągną te firmy, których fundamentem aktywności stały się 
solidne, oparte na zaufaniu i współpracy relacje z kluczowymi interesariu-
szami. Prowadzi to do tworzenia wartości oznaczającej sumę korzyści (sa-
tysfakcji) dla klientów, pracowników, właścicieli, dostawców i kredyto-
biorców, instytucji rządowych i samorządowych oraz społeczeństwa37. 

                                                        
35 B. Rok, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania 
obopólnej korzyści, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, red. Z. Pisz, M. Ro-
jek – Nowosielska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 
Wrocław 2008, s. 81. 
36 M. Marcinkowska, Tworzenie wartości…, op cit, s. 854. 
37 J. Adamczyk, op. cit., s. 134 – 135. 

 

Jednakże, wszelkiego rodzaju niejasności związane z identyfikacją stake-
holders, o których wcześniej już wspomniano, rodzą także trudności 
w określeniu oczekiwań zainteresowanych stron wobec przedsiębiorstwa. 
Każda grupa interesariuszy posiada zatem odmienne cele, dążenia i tym 
samym inne mierniki oceny działalności firmy (Tabela 2)38. Należy zauwa-
żyć, że oprócz klasycznych miar realizacji celów takich jak: wartość zysku, 
wartość sprzedaży, wartość akcji coraz częściej bierze się pod uwagę m.in. 
wartość życia i ochronę środowiska.  

Analizując cele poszczególnych stakeholders, można zauważyć wy-
stępowanie konfliktów interesów  m.in.: 

 pomiędzy zarządzającymi przedsiębiorstwem a społecznością lo-
kalną, który może wynikać chociażby z odmiennych oczekiwań obu 
podmiotów w zakresie świadczeń na rzecz rozwoju regionu czy 
ochrony środowiska, 

 między właścicielami a pracownikami, wynikających z redukcji za-
trudnienia oraz ograniczenia świadczeń socjalnych, 

 związanych z dążeniem do poprawy rentowności sprzedaży i stopy 
zwrotu z inwestycji, co stanowi sprzeczność interesów pomiędzy 
menedżerami a nabywcami, którzy oczekują podnoszenia jakości 
produktu bez wzrostu cen, 

 w formie sporów wynikających z chęci dostawców do związania 
odbiorcy i dążeń odbiorcy do utrzymania swobody wyboru dostaw-
ców, 

 między menedżerami a  państwowymi agencjami odnośnie do po-
datków, skali ekspansji, ustawodawstwa antymonopolowego itp., 

 wynikających z pogorszenia się kondycji finansowej firmy, co skut-
kuje zaostrzeniem warunków kredytowania39. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                        
38 U. Gołaszewska – Kaczan, op. cit., s. 37. 
39 T. Gołebiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, 
s. 106 – 107. 
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Tabela 2. Cele, oczekiwania i generatory wartości dla stakeholders 
Rodzaj pod-

miotu Cele główne Cele szczegółowe Generatory warto-
ści 

Właściciele Wzrost wartości 
firmy 

Dywidendy, kurs 
akcji, zwiększanie 
kapitału 

Wzrost sprzedaży, 
rentowność sprze-
daży, inwestycje, 
koszt kapitału 

Rada Nadzor-
cza 

Zarządzanie przed-
siębiorstwem 

Akceptacja odpowie-
dzialności, prestiż, 
tantiemy 

Kontrola, delegacja 
uprawnień, infor-
macja 

Zarząd Spełnienie zawo-
dowe 

Wynik, status, wyna-
grodzenie, samorea-
lizacja, dywidendy, 
kurs akcji 

Kontrola, dochody, 
wzrost sprzeda-
ży/zysk, pewność, 
projektowanie 
działalności 

Pracownicy Poziom życia 
Zapewnienie egzy-
stencji, utrzymanie 
rodziny, samoreali-
zacja 

Dochody, pewność 
miejsca pracy, 
warunki pracy, 
udział w zyskach 

Klienci Zaspokojenie po-
trzeb 

Podaż, ceny, pew-
ność, jakość świad-
czeń 

Jakość produktów, 
atrakcyjna cena, 
pewność produktu, 
jakość zaopatrze-
nia, image firmy 

Dostawcy Przetrwanie i roz-
wój 

Wzrost wartości 
własnej firmy, nieza-
leżność, bezpieczeń-
stwo 

Wielkość popytu, 
stabilne umowy, 
kształtowanie cen, 
obrót, inwestycje 

Kredytodawcy Atrakcyjność inwe-
stycji 

Oprocentowanie 
kapitału, pewność, 
władza 

Koszt kapitału 
obcego, bezpie-
czeństwo, obrót, 
inwestycje, kontro-
la 

Państwo Wzrost gospodar-
czy, dobrobyt 

Wzrost gospodarczy, 
sprawiedliwość po-
działu, stabilna ko-
niunktura, niezależ-
ność, jakość środo-
wiska 

Podatki, opłaty, 
zmniejszenie za-
dań, przestrzeganie 
przepisów/norm, 
prywatna własność 

Społeczeństwo 
Jakość życia, za-
pewniona  przy-
szłość 

Kontrola działalności 
gospodarczej, spra-
wiedliwość, dobro 
ogółu 

Subwencje, funda-
cje, ochrona śro-
dowiska, wartości 
moralne 

Źródło: M. Janisch, Das strategische Anspruchsgruppenmanagement: Vom Shareholder Value 
zum Stakeholder Value, Yerlag Paul Haupt, Bem 1993. 

 

 
Konieczne staje się zatem zrozumienie roli poszczególnych intere-

sariuszy w działalności przedsiębiorstwa i ich rzeczywistego wpływu na 
sukces przedsiębiorstwa. Skupienie się na oczekiwaniach nieodpowiedniej 
grupy stakeholders, albo błędne odczytanie i zrozumienie ich potrzeb, może 
prowadzić do nieodpowiednich działań tworzących wartości, co w konse-
kwencji nie przyniesie założonych rezultatów40.  

Oprócz tego, wybór strategii adresowanej do poszczególnych grup 
interesariuszy jest determinowany etapem, na jakim znajduje się firma w 
swoim cyklu życia. Każda organizacja, powinna zmieniać swoje podejście 
wobec stakeholders, albowiem dysponują oni różnymi zasobami, które mo-
gą się okazać bardziej lub mniej istotne w poszczególnych etapach cyklu 
życia organizacji, co zaprezentowano w tabeli 341. 
 
 
Tabela 3. Strategie działań wobec stakeholders w zależności od etapu 
cyklu życia organizacji 

Etap cyklu 
życia orga-
nizacji 

Potrzeby organizacji na 
danym etapie cyklu życia 

Strategie dzia-
łania Grupy interesariuszy 

1 2 3 4 

Etap po-
wstania 
organizacji 

Fundusze na rozruch 
organizacji, cash flow, 
akceptacja ze strony 
klientów 

Proaktywna Akcjonariusze, klienci, 
kredytodawcy 

Dostosowawcza Dostawcy, pracownicy 
Reaktywna Organizacje ekologicz-

ne, związki branżowe 
Defensywna Rząd, społecznośc 

lokalna 

Etap rozwo-
ju 

Stabilizacja produkcji, 
dopasowanie się do 
wzrastającego popytu, 
utrzymanie cash flow, 
sformalizowanie struktu-
ry organizacyjnej 

Proaktywna 
Akcjonariusze, pra-
cownicy, dostawcy, 
kredytodawcy, związki 
branżowe 

Dostosowawcza 
Rząd, klienci, akcjona-
riusze, społeczeństwo, 
organizacje ekologicz-
ne 

 

                                                        
40 H. Böhm, Gesellschaftlich verantwortliche Unternebmensfübrung, Weilheim – Teck 1979, 
s. 61. 
41 A. Rudnicka, op. cit., s. 111. 
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1 2 3 4 

Etap doj-
rzałości 

Utrzymanie poziomu 
wzrostu, wzrost produk-
tywności, potrzeba in-
nowacji 

Dostosowawcza Kredytodawcy 

Proaktywna 
Klienci, akcjonariusze, 
pracownicy, rząd, spo-
łeczeństwo, organizacje 
ekologiczne 

Etap upad-
ku 

Budowa nowych rynków, 
redefiniowanie dotych-
czasowych rynków 

Proaktywna Klienci, kredytodawcy, 
akcjonariusze 

Dostosowawcza Pracownicy, dostawcy 
Reaktywna Związki branżowe, or-

ganizacje ekologiczne 
Defensywna Rząd, społeczeństwo 

Źródło: I.M. Jawahar, G.L. McLaughlin, Toward a Descriptive Stakeholder Theory: An Organi-
zational Life Cycle Approach, The Academy of Management Review 2001, t. 2, No. 3, s. 397 – 
414, [za:] A. Rudnicka, op. cit., s. 111. 
 
 

Należy także pamiętać o tym, iż wartość współcześnie działającego 
przedsiębiorstwa tworzą nie tylko wartości: ekonomiczna, rynkowa,  spo-
łeczna i ekologiczna, ale także takie elementy jak m.in.: marka produktu, 
reputacja, korzyści lokalizacyjne, utalentowany zarząd i personel. Wobec 
tego, efektywność działań podejmowanych  przez organizację jest mierzo-
na dla akcjonariuszy nie tylko klasycznie za pomocą ekonomicznej warto-
ści dodanej czy rynkowej wartości dodanej, ale także wskaźnikami strate-
gicznymi takimi jak korzyści: dla pracowników, klientów czy społeczeń-
stwa42. Identyfikując oczekiwania stakeholders odnośnie do potrzeby two-
rzenia dla nich wartości, należy dokonać ich oceny pod kątem wymierności 
oraz stopnia osiągnięcia (Tabela 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
42 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszaw 2002, s. 97. 

 

Tabela 4. Tworzenie wartości dla kluczowych stakeholders 
Kluczowi 

interesariusze Finansowe nośniki wartości Niefinansowe nośniki warto-
ści 

Właściciele  wypłaty z zysku 
 wzrost 
 bezpieczeństwo powie-

rzonych kapitałów 

Klienci  wartość sprzedanych produk-
tów, bonifikat, upustów 

 liczba reklamacji 
 usługi posprzedażowe 
 certyfikaty jakości 
 relacja cen produktów do 

cen konkurencji 

Dostawcy  wydatki na materiały, usługi 
 trwałość kontraktów 
 liczba dostawców lokal-

nych 
 cykl realizacji zobowiązań 

Pracownicy 
 wypłaty wynagrodzeń 
 wydatki na szkolenia 
 dodatkowe nagrody 
 przeszeregowania 

 stosunek płac do płac 
konkurencji 

 wskaźnik wzrostu płac do 
wzrostu inflacji 

 liczba wypadków przy 
pracy 

Państwo  kwota wpłaconych podatków 
 relacja podatków wpłaco-

nych do należnych 
 udział zaległości podat-

kowych 

Społeczeństwo 

 wydatki na działalność filan-
tropijną 

 nakłady na ochronę środowi-
ska 

 wydatki na infrastrukturę 

 dostępność zasobów 
przyrody 

 warunki życia 
 miejsca pracy, źródło 

dochodów 
Źródło: J. Adamczyk, op. cit., s. 141. 
 
 

Jak już wspomniano wcześniej, w literaturze przedmiotu można się 
spotkać z przeciwstawianiem  koncepcji tworzenia wartości dla kluczo-
wych interesariuszy i koncepcji maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. 
Wskazuje się, iż jednowymiarowa funkcja maksymalizacji bogactwa wła-
ścicieli posiada zaletę precyzyjnie sformułowanego kryterium dla decyzji 
podejmowanych przez menedżerów. Umożliwia to także dokładną ocenę 
ich zadań. Natomiast, uwzględnianie oczekiwań wszystkich grup stake-
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holders związanych z określoną firmą, może doprowadzić do rozmycia ce-
lów organizacji i kryteriów oceny zarządu43.  
 
 
Podsumowanie 
 
Szczególnie istotny, w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw, jest priorytet wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla zabezpiecze-
nia grupowych interesów i równoważenia celów wszystkich grup w jego 
działalności. Wzajemna zależność akcjonariuszy i innych podmiotów zwią-
zanych z przedsiębiorstwem wymusza zaangażowanie wszystkich stron 
w realizację celów przedsiębiorstwa, a tym samym pozwala na osiąganie 
korzyści dla poszczególnych stakeholders 44. 

Zrozumienie roli stakeholders w działaniach firmy prowadzi do sy-
nergii interesów jednostkowych z organizacyjnymi. Wobec tego konieczne 
staje się bliższe określenie kim są interesariusze i jak kształtują się ich po-
wiązania z przedsiębiorstwem. Bliższa analiza omawianej koncepcji pod-
kreśla konieczność wspierania działań interesariuszy, co zaowocuje   pozy-
tywnym odwzajemnieniem z ich strony.  
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Wprowadzenie 
 
Współczesne organizacje coraz częściej podejmują działania ukierunkowa-
ne na pozyskanie najbardziej wartościowych pracowników, zatrzymanie 
najlepszych przez dłuższy czas oraz właściwe i umiejętne wykorzystanie 
ich kompetencji. Zdolność do przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych pra-
cowników na rynku jest kluczem do sukcesu każdej organizacji, a w szcze-
gólności organizacji funkcjonujących w sektorach, w których panuje bardzo 
wysoka konkurencja, a pracownicy o kompetencjach niszowych są pod-
stawą sprawnego funkcjonowania. Spowodowane jest to realiami współ-
czesnego rynku, na którym przewagę konkurencyjną uzyskują jednostki 
posiadające najbogatszy kapitał ludzki, który właściwie kierowany wpływa 
na budowanie wizerunku organizacji.  

Obecnie umiejętność kształtowania atrakcyjnego wizerunku organi-
zacji w opiniach pracowników utrudnia fakt, iż na rynku pracy funkcjonują 
osoby należące do co najmniej trzech generacji tj.: pokolenia Baby Boo-
mers, X oraz Y. Odmienne potrzeby, aspiracje i sposób funkcjonowania tych 
jednostek powoduje, że działania podejmowane przez organizację mogą 
być odmiennie oceniane przez przedstawicieli poszczególnych pokoleń 
i tym samym w różny sposób wpływać na poziom satysfakcji z wykonywa-
nej pracy, co przekłada się na wizerunek organizacji. Znajomość potrzeb 
poszczególnych generacji, jak również czynników kształtujących satysfak-
cję z pracy oraz sposobów badania satysfakcji z pracy, stanowi kluczową 
wiedzę, pozwalającą na budowanie pożądanego wizerunku organizacji, 
zarówno w gronie klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, czyli po-
tencjalnych kandydatów do pracy.  

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki employer 
branding, ze szczególnym podkreśleniem roli satysfakcji z pracy jako czyn-
nika kształtującego wizerunek organizacji, jak również dokonanie charak-
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terystyki trzech wspomnianych generacji pracowników będących adresa-
tami działań employer branding na współczesnym rynku pracy. 

 
 

Istota employer branding i satysfakcji z pracy 
 
Działania ukierunkowane na kształtowanie wizerunku organizacji, jako 
atrakcyjnego pracodawcy, są określane (z języka ang.) terminem employ-
er branding. Za prekursora employer branding uważa się S. Barrowa, au-
tora książki: Bringing the best of brand management to people at work, jed-
nak dokładna data powstania koncepcji pozostaje kwestią sporną1.  

Employer branding jest wynikiem ewolucji nauki o organizacji i za-
rządzaniu, będąc połączeniem kilku dyscyplin, w tym zarządzania zasoba-
mi ludzkimi oraz marketingu2.  

W literaturze przedmiotu employer branding definiowany jest jako:  
 wszystkie działania, jakie podejmuje organizacja, skierowane do 

obecnych oraz potencjalnych pracowników, mające na celu budowa-
nie jej wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy, a także wspierające 
jej strategiczne cele biznesowe3.  

 proces kreowania wartości dla interesariuszy, które powstają na sku-
tek legitymowania się przez organizację silną marką pracodawcy4. 

 wysiłki organizacji w komunikowaniu publicznościom wewnętrznym 
i zewnętrznym tego, co czyni ją zarówno pożądanym, jaki wyróżnia-
jącym się pracodawcą5. 
Pierwsze działania w zakresie kształtowania wizerunku pracodaw-

cy w Polsce datowane są na lata 90. XX w., aczkolwiek nie można zaprze-
                                                        
1 M. Kozłowski, Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Ofi-
cyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2012, s. 13 
2 K. Wojtaszczyk, Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowa-
nia, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa 2012, s. 47.  
3 M. Kozłowski, op. cit., s. 13 
4 K. Wojtaszczyk, Employer branding czyli…, op. cit., s. 86. 
5 S. J. Jenner, S. Taylor, Employer branding – fad or the future of HR? [w:] Employer brand-
ing. The latest fad or the future of HR?, research insight, Chartered Institute of Personnel 
and Development, London, s. 7, [za:]  
M. Kantowicz-Gdańska, Employer branding – kwestie definicji i modelu, s. 57, [za:] 
http://www.ipiss. 
com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/m_kantowicz-gdanska_zzl-6-2009.pdf  
(online: 22.12.2015). 

 

czyć, że organizacje podejmowały już podobne działania wiele lat temu, 
zanim jeszcze termin employer branding pojawił się w literaturze. Działa-
nia te oczywiście różniły się od siebie formą, biorąc pod uwagę umiejsco-
wienie geograficzne różnych organizacji, jak i otoczenie ekonomiczne, go-
spodarcze, czy też kulturowe. Początkowo działania w zakresie employer 
branding ukierunkowane były w głównej mierze na wsparcie procesu re-
krutacji poprzez wykorzystanie technik marketingowych. Następnie nakie-
rowano owe działanie również na zatrzymanie w organizacji najbardziej 
wartościowych pracowników oraz podwyższenie ich stopnia zaangażowa-
nia w realizację działalności organizacji.  

Rozważając problematykę budowania wizerunku organizacji, jako 
dobrego pracodawcy, warto nadmienić, iż wyróżnia się cztery perspektywy 
wizerunku organizacji, przy czym kryterium podziału jest grupa postrzega-
jąca. Występuje w związku z tym: 

 perspektywa wewnętrzna będąca percepcją organizacji w umysłach 
jej członków, 

 perspektywa rynkowa (wizerunek u kontrahentów), 
 perspektywa społeczno-polityczna (czyli wizerunek organizacji 

w oczach opinii publicznej), 
 perspektywa inwestorska (wizerunek wśród inwestorów)6. 

Uwzględniając powyższy podział, działania podejmowane w ramach 
employer branding można podzielić na dwie grupy (w zależności od adre-
satów działań), tj. na employer branding wewnętrzny i zewnętrzny. Em-
ployer branding wewnętrzny skierowany jest na obecnych pracowników 
organizacji, w tym na budowanie zaangażowania i satysfakcji z pracy, co 
pozwala na retencję7 pracowników. Natomiast zewnętrzny employer 
branding skierowany jest na potencjalnych przyszłych pracowników, któ-
rych organizacja chciałaby widzieć w swoich szeregach. Celem jest przy-
ciągnięcie, zainteresowanie organizacją potencjalnych przyszłych pracow-
ników8.  

                                                        
6 B. Rozwadowska, Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 4, 
[za:] A. Waszkiewicz, Wizerunek organizacji. teoria i praktyka badania wizerunku uczelni, 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 25. 
7 (ang. retention, od łac. retentio - zatrzymywanie) w obszarze zarządzania zasobami ludz-
kimi (HRM) termin ten rozumiany jest jako zdolność firmy do zatrzymywania pracowników , 
[za:] https://www.jobfitter.pl/slownik-hr/retencja (online: 22.12.2015 r.) 
8 Ibidem. 
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Budowanie marki pracodawcy to niezwykle trudne zadanie wyma-
gające determinacji zarówno przełożonych, jak i działu HR. Zmianie ulega 
przede wszystkim sposób myślenia organizacji, która nie postrzega działań 
w sferze personalnej jak dotychczas - w kategorii kosztów, ale już w kate-
gorii inwestycji. Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji, jako do-
brego pracodawcy, w pierwszej kolejności wymaga zadbania o wizerunek 
wśród obecnych pracowników. Działania z zakresu marketingu wewnętrz-
nego skierowanie są na uświadomienie pracownikom, że od ich pracy oraz 
relacji z innymi pracownikami, zależy sukces organizacji. Działania te ukie-
runkowane są również na zdobycie sympatii i zaufania pracowników oraz 
na rozpoznanie i zaspokojenie ich potrzeb, co jest możliwe poprzez odpo-
wiednie motywowanie, kształtowanie właściwej komunikacji, sprzyjającej 
kultury organizacyjnej, czy też dogodnych warunków pracy.  Sposób, w jaki 
potrzeby pracowników zostają zaspokajane, jest ściśle związany ze strate-
gią organizacji oraz podejściem do klientów. Wartości uznawane za naj-
ważniejsze w organizacji, stają się podstawą wszelkich działań, co wpływa 
na sposób postrzegania organizacji w otoczeniu.  

Organizacje dążąc do zbudowania swojej silnej marki jako praco-
dawcy w opiniach potencjalnych interesariuszy, coraz częściej uświada-
miają sobie znaczenie słów K. Wojtaszczyk: dbałość o pracowników jest nie 
tylko powinnością pracodawcy, ale i przejawem rozumienia istoty działalno-
ści kierowniczej9. 

Employer branding traktowany jako koncepcja zarządzania ściśle 
związany jest z działaniami w obszarze zasobów ludzkich, ukierunkowa-
nymi na ukształtowanie pożądanych postaw pracowników względem or-
ganizacji. Znaczenie postaw pracowników uwydatnia również fakt, iż 
L. M. Arpan, A. A. Raney i S. Zivnuska, definiując termin wizeruneku pod-
kreślają, że wizerunkiem mogą być: 

 asocjacje związane z nazwą organizacji, 
 psychologiczny profil skonstruowany dla organizacji przez jednost-

kę, 
 idiosynkratyczna reprezentacja dotycząca korporacji, 

                                                        
9 K. Wojtaszczyk, Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak 
wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników, [w:] ,,E-mentor”, 
Szkoła Główne Handlowa, nr 3 (25), Warszawa 2008, s. 8. 

 

 suma postaw wobec organizacji10. 
Można zatem określić, iż kształt wizerunku danej organizacji, jest 

reprezentacją, czy inaczej ujmując efektem postaw poszczególnych jedno-
stek wobec danego obiektu. Postawa człowieka wobec jakiegoś obiektu, to 
względnie trwała tendencja do pozytywnego bądź negatywnego warto-
ściowania tego obiektu. Mówi się o istnieniu tzw. dwubiegunowego konti-
nuum wartościowania, co oznacza iż postawa człowieka w stosunku np. do 
danej organizacji, może być od skrajnie negatywnej aż do skrajnie pozy-
tywnej. Postawę człowieka charakteryzują następujące cechy: znak (pozy-
tywny, negatywny), natężenie (większe, mniejsze) oraz stopień powiązania 
z innymi postawami. Postawa zatem ma charakter stosunku emocjonalne-
go, który można zdefiniować jako trwałą skłonność do wartościowania 
danego obiektu. W literaturze przedmiotu wielu autorów, w tym np. T. Mą-
drzycki i S. Nowak (przedstawiciele stanowiska strukturalnego)11 twier-
dzą, iż definicja postawy jest trójskładnikowa (rysunek 1). Oznacza to, że 
na postawę człowieka składa się:  

- stosunek emocjonalny do danego obiektu (tzw. komponent emocjo-
nalny - afektywny),  

- przekonania na temat danego obiektu (tzw. komponent poznawczy 
- kognitywny), 

- tendencja do negatywnych lub pozytywnych zachowań w stosunku 
do tego obiektu (tzw. komponent intencyjny, nazywany również 
behawioralnym)12.  
 

                                                        
10 L.M. Arpan, A.A. Raney, S. Zivnuska, A Cognitive Approach to University Image, Corporate 
Communication: An International Jurnal, 2003, nr 8/2, s. 97 [za:] A. Waszkiewicz, op. cit., 
s. 22. 
11 M. Marody, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna 
zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, PWN, Warszawa 1976, s. 16.  
12 Ibidem, ss. 16-21. 
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Rysunek 1. Komponenty postawy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Marody, Sens teoretyczny a sens empiryczny 
pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad po-
stawami, PWN, Warszawa 1976, ss. 16-21. 

 
 
W grupie postaw związanych z wizerunkiem organizacji, znajduje 

się również postawa jaką jest satysfakcja z pracy. Satysfakcja z pracy za-
zwyczaj określana jest mianem wewnętrznego stanu, nastawienia pracow-
nika względem pracy, jego uczuć w stosunku do pracy. Można zatem przy-
jąć definicję satysfakcji z pracy, zgodnie z którą: satysfakcja z pracy to po-
stawa pracownika względem wykonywanej pracy, będąca odbiciem su-
biektywnych uczuć jednostki, na które wpływ ma szereg czynników za-
równo materialnych, jak i pozamaterialnych. Uczucia pracownika w sto-
sunku do pracy mogą być pozytywne lub negatywne, co uwarunkowane 
jest stopniem, w jakim wykonywana praca pozwala jednostce na zaspoko-
jenie potrzeb.  

Wiadomym jest, że zadowoleni pracownicy stanowią najlepszą wi-
zytówkę organizacji. Takie osoby są źródłem pozytywnych opinii o organi-
zacji zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym otoczeniu. Można zatem 
określić, iż proces kształtowania wizerunku organizacji bazuje w wysokim 
stopniu na satysfakcji z pracy (rysunek 2).  

 
 

 

 
Rysunek 2. Proces kształtowania wizerunku organizacji 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Zaspokojenie potrzeb pracowników oraz inne działania podejmo-

wane w ramach employer branding skutkują wzrostem satysfakcji pra-
cowników, co przekłada się na zwiększenie jakości ich pracy, a to powodu-
je podwyższenie satysfakcji klientów.  

 
 

Czynniki kształtujące satysfakcję z pracy 
 
Znajomość czynników mających kluczowy wpływ na satysfakcję z pracy to 
niezwykle istotna wiedza pozwalająca organizacji na właściwe i intencjo-
nalne kształtowanie poszczególnych aspektów pracy. Czynniki oddziałują-
ce na satysfakcję z pracy określane są mianem determinantów13 satysfak-
cji. W literaturze przedmiotu różni autorzy prezentują liczne wyniki badań 
związane z identyfikacją i uszeregowaniem czynników determinujących 
satysfakcję z pracy. Zdaniem B. Bajcar, A. Borkowskiej, A. Czerw i A. Gąsio-
rowskiej, mamy do czynienia z ukrytym założeniem prostego sumowania się 
– na ogólne poczucie satysfakcji z pracy składają się poszczególne jej aspekty, 
które są źródłem zadowolenia pracownika14. Biorąc pod uwagę różne teorie 
i koncepcje satysfakcji z pracy, można zauważyć, że autorzy prezentują 
w nich nieco odmienne kategorie czynników wpływających na satysfakcję 
z pracy. Początkowo uwagę zwracano w głównej mierze na czynniki sytua-

                                                        
13 Determinant – parametr określający, wyznaczający coś, wpływający w zasadniczy sposób, 
[za:] www.sjp.pl (online: 22.12.2015 r.). 
14 B. Bajcar, A. Borkowska, A. Czerw, A. Gąsiorowska, Satysfakcja z pracy w zawodach 
z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, GWP, Gdańsk 2011, s. 30. 
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cyjne satysfakcji z pracy, do których zdaniem Autorki niniejszego artykułu 
zaliczyć można15: 

 ekonomiczne aspekty pracy, które dotyczą problematyki kar i na-
gród, jakie może uzyskać pracownik, a poprzez które następuje za-
spokojenie m.in. potrzeby bezpieczeństwa ekonomicznego; 

 warunki pracy dotyczące problematyki samego środowiska pracy 
i wymogów jakie powinno ono spełniać, by zaspokoić potrzebę 
m.in. psychicznego i fizycznego bezpieczeństwa pracowników (wy-
posażenie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów BHP); wa-
runki pracy determinują również jakość pracy pracownika, gdyż 
właściwie kształtowane stwarzają pracownikowi odpowiednie śro-
dowisko pracy; 

 relacje interpersonalne obejmujące problematykę stosunków pra-
cownika z przełożonymi, współpracownikami, sposobu komuniko-
wania się, w tym przekazywania informacji zwrotnej, przez co doty-
czą bezpośrednio atmosfery pracy oraz wyznaczają zakres zacho-
wań i postaw akceptowanych i nieakceptowanych;  

 charakter realizowanych zadań – w tym zakresie analizie podlega: 
kwestia ilości wykonywanych obowiązków (nadmiar/niedobór), 
presja czasu wywierana na pracownika przez różna podmioty, mo-
notonność/powtarzalność czy też różnorodność zadań, subiektyw-
na atrakcyjność realizowanych zadań, stopień samodzielności reali-
zacji zadań, poziom odpowiedzialności za efekty pracy itp. 
Istotna zmiana odnośnie sposobu rozpatrywania determinantów sa-

tysfakcji z pracy nastąpiła w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zwrócono 
bowiem uwagę na problematykę wewnętrznych uwarunkowań odczuwa-
nej satysfakcji z pracy, w tym uwzględniono cechy pracownika, takie jak 
osobowość oraz sądy poznawcze. Charakterystyczną cechą nowo powsta-
łego nurtu było jednak całkowite skupienie badaczy na wpływie różnic  
indywidualnych pracowników na zadowolenie z pracy, przy jednoczesnym 
pominięciu wpływu czynników środowiskowych. Z psychologicznego 
punktu widzenia cechy indywidualne pracowników odgrywają ogromną 
rolę w kształtowaniu satysfakcji, jednak nie można określić ich wyłączno-
ści w tym zakresie. Opieranie się jedynie na cechach podmiotowych (takich 
jak: wiek, płeć, staż pracy, temperament, typ osobowości zawodowej, czy 
                                                        
15 D. Kurek, Determinanty satysfakcji pracowników naukowo-dydaktycznych w wykonywa-
nej pracy na przykładzie Akademii Obrony Narodowej, rozprawa doktorska, AON, Warsza-
wa 2014, s. 38. 

 

też wyznawane wartości) jako determinantach satysfakcji z pracy wydaje 
się być zbyt wąskim podejściem, przez co wyniki badań dokonywanych 
w tym nurcie mogą jawić się jako niekompletne, gdyż wyjaśniają problema-
tykę satysfakcji z pracy w oderwaniu od uwarunkowań środowiskowych 
(sytuacyjnych), o których nie można zapominać. Jak podkreśla B. Bajcer 
(i inni) za R. Derbis i A. Bańska warto jest pamiętać, że średnie zadowolenie 
z poszczególnych aspektów pracy nie jest równe ogólnej satysfakcji z pra-
cy, jak również (…) poszczególne czynniki pracy budujące zadowolenie par-
tykularne mogą być od siebie zupełnie niezależne16. Warto jest zatem czyn-
niki sytuacyjne i podmiotowe traktować w charakterze czynników odpo-
wiedzialnych za odczuwany poziom satysfakcji z pracy i rozpatrywać je 
łącznie (rysunek 3).  

 
 

 
Rysunek 3. Czynniki podmiotowe i sytuacyjne a satysfakcja z pracy 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Zdaniem Autorki niniejszego artykułu nie istnieje możliwość okre-

ślenia ogólnego profilu pracownika odczuwającego wysoki poziom satys-
fakcji z pracy, gdyż na poziom satysfakcji z pracy wpływa m.in. typ wyko-
nywanego zawodu, który zdaniem B. Bajcer (…) może działać jako pewnego 
rodzaju filtr, przez który przepuszczane są obydwa główne czynniki (pod-

                                                        
16 R. Derbis, A. Bańska, Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Sto-
warzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 1998, [za:] B. Bajcer, A. Borkowska, 
A. Czerw, A. Gąsiorowska, Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologicz-
ne uwarunkowania, GWP, Gdańsk 2011, s. 33.  
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miotowe i sytuacyjne) determinujące satysfakcję z pracy17, jak również wiek 
pracowników i wynikające z wieku potrzeby przekładające się na zacho-
wania pracowników w środowisku pracy i poza nim. 

 
 

Pokolenia pracowników na współczesnym rynku pracy 
 
Podejmowanie działań ukierunkowanych na kształtowanie pożądanego 
obrazu organizacji w oczach pracowników, wymaga dokładnej znajomości 
cech charakterystycznych poszczególnych grup pracowników (w tym zro-
zumienia ich oczekiwań), gdyż współczesnego rynku pracy nie można 
określić mianem homogenicznego. W świetle zachodzących zmian praco-
dawcy stają przed koniecznością kierowania pracownikami będącymi 
przedstawicielami dwóch, a niekiedy trzech generacji.  

Termin generacja definiowany jest jako: ogół ludzi (…) żyjących 
w tym samym okresie i będących mniej więcej w tym samym wieku18. 
Uwzględniając powyższą definicję można wyróżnić następujące generacje 
pracowników: 

 pokolenie Baby Boomers, czyli pracownicy urodzeni w latach 1946-
1964, 

 pokolenie X to pracownicy urodzeni w latach 1965-1980, 
 pokolenie Y to pracownicy urodzeni w latach 1981-2000. 

Pokolenie Baby Boomers to kategoria socjologiczna obejmująca 
osoby w wieku od 51 do 68 lat19. Do cech charakterystycznych tych pra-
cowników zalicza się: pracoholizm, wysoką wydajność i jakość pracy oraz 
osobiste zaangażowanie w wykonywaną pracę. Baby Boomersi szanują 
swoją pracę, zgodni są w poglądach iż na sukces trzeba ciężko zapracować, 
opierają poczucie własnej wartości na sukcesach zawodowych, są nega-
tywnie nastawieni do zmian, preferują tradycyjny podział ról w rodzinie 
i miejscu pracy. To pokolenie zwracające szczególną uwagę na nazwę i pre-
stiż zajmowanego stanowiska pracy, szacunek dla autorytetów, preferujące 
komunikację w cztery oczy. Tacy pracownicy lubią być doceniani oraz mają 
potrzebę uznania (poczucie bycia potrzebnym bardzo je motywuje).20 Baby 
                                                        
17 Ibidem, s. 34. 
18 Słownik Języka Polskiego PWN, [za:] http://sjp.pwn.pl (online: 19.12.2015). 
19 Wiek pracowników podawany w przypadku poszczególnych pokoleń to stan na 2015 r. 
20 G. Hammill, Mixing and Managing Four Generations of Employees, [za:] http://www.fdu. 
edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm (online: 23.12.2015). 

 

Boomersi należą do generacji odpowiedzialnych pracowników, zdolnych 
do poświęcenia się na rzecz pracy, preferujących niezależność oraz uczci-
wość, dbających o relacje interpersonalne w środowisku pracy. Obecnie 
pokolenie Baby Boomers liczy w Polsce 9309490 osób (rysunek 4). 

 
 

 
Rysunek 4. Struktura pokolenia Baby Boomers 
Źródło: GUS, Struktura ludności według wieku od 1970 r., [za:] http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/ (online 23.12.2015 r.). 

 
 
Pokolenie X to jednostki urodzone pomiędzy 1965 a 1980 rokiem 

i związane z popkulturą lat 80. i 90. Pracownicy należący do pokolenia X są 
to zazwyczaj osoby dobrze wykształcone, zwracające uwagę na etyczny 
wymiar wykonywanej pracy, preferujące samodzielność, pracę ukierun-
kowaną na osiągnięcie konkretnego celu. Cechą charakterystyczną tej gru-
py jest również sceptycyzm oraz bezpośredni styl komunikacji21. Pokolenie 
X to pracownicy charakteryzujący się wysoką lojalnością względem organi-
zacji, dla których ważna jest możliwość rozwoju i awansu zawodowego. 
Obecnie w Polsce pokolenie X liczy 8170400 osób (rysunek 5). 

                                                        
21 G. Hammill, op. cit. 
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Rysunek 5. Struktura pokolenia X 
Źródło: GUS, Struktura ludności według wieku od 1970 r., [za:] http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/ (online 23.12.2015). 

 
 
Z kolei pokolenie Y to pracownicy urodzeni pomiędzy 1981 a 2000 

rokiem. Są to podmioty zorientowane na cel, tolerancyjne, przedsiębiorcze, 
wytrwałe oraz wielozadaniowe. Traktują pracę jako środek do celu, prefe-
rują partycypacyjny styl interakcji, skłonne są do wykonywania pracy, któ-
ra ma dla nich duże znaczenie. W zakresie komunikacji preferują środki 
elektronicznego przekazu.22 Pokolenie Y to pracownicy dla których ciężka 
praca nie stanowi kluczowej wartości, skłonni do zmian, w tym również 
w aspekcie zmian stanowiska pracy, preferujący pracę zespołową, unikają-
cych samodzielnego podejmowania decyzji. Pracownicy z pokolenia Y dużą 
wagę przywiązują do wynagrodzenia, jako źródła satysfakcji z pracy. Wy-
kazują mniejszą gotowość do cierpliwego podążania ścieżką kariery i po-
trzebę natychmiastowej informacji zwrotnej. Obecnie pokolenie Y liczy 
9850790 osób (rysunek 6). 

 

                                                        
22 G. Hammill, op. cit. 

 

 
Rysunek 6. Struktura pokolenia Y 
Źródło: GUS, Struktura ludności według wieku od 1970 r., [za:] http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ludnosc 
/ludnosc/ludnosc-piramida/ (online 23.12.2015 r.). 

 
 
Wiedza o liczebność poszczególnych pokoleń – generacji pracowni-

ków, pozwala na zwiększenie świadomości rzeczywistej skali problemu, 
z jakim muszą się zmierzyć współczesne organizacje. Warto dodać, że nie 
wszystkie podmioty należące do poszczególnych pokoleń są aktywne za-
wodowo. Według Głównego Urzędu Statystycznego23 (GUS), liczba osób 
aktywnych zawodowo w III kwartale 2015 roku wynosiła 17 466 tys. 
Zgodnie z danymi w trzecim kwartale 2015 roku współczynnik aktywności 
zawodowej24 w Polsce wynosił: 
                                                        
23 Monitoring rynku pracy. Kwartalne informacja o rynku pracy, Warszawa 25.11.2015, s. 3, 
[za:] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-
zawodowowgbael/kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-iii-kwartale-2015-r-
,12,22.html  
(online 22.12.2015). 
24 Do ludności aktywnej zawodowo zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej 
uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie z definicjami podanymi niżej. Za pracującą 
uznano każdą osobę, która w badanym tygodniu: wykonywała pracę przynoszącą zarobek 
lub dochód jako pracownik najemny, pracujący na własny rachunek lub  pomagający czło-
nek rodziny,  miała pracę, ale jej nie wykonywała: z powodu choroby, urlopu macierzyńskie-
go, rodzicielskiego lub wypoczynkowego, z innych powodów, przy czym długość przerwy 
w pracy wynosiła:  do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy, ale osoba ta była pracownikiem na-
jemnym i w tym czasie otrzymywał co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia. Bez-
robotni, według BAEL, są to osoby w wieku 15-74 lata, które spełniały jednocześnie 3 wa-
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 w gronie pracowników w wieku od 15 do 24 roku życia – 33,2%, 
 w gronie pracowników w wieku od 25 do 34 roku życia – 85,3%, 
 w gronie pracowników w wieku od 35 do 44 roku życia – 88,0%, 
 w gronie pracowników w wieku od 45 do 59/64 roku życia – 70,4%, 
 w gronie pracowników w wieku 60/65 lat i więcej – 7,6%. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane, można zauważyć, iż współczesny 
rynek pracy to konglomerat pracowników znacznie się od siebie różnią-
cych, mających odmienny stosunek do wykonywanej pracy, jak i zróżnico-
wane potrzeby.  

Organizacje podejmując działania w zakresie employer branding 
ukierunkowane zarówno na aktualnych, jak i przyszłych pracowników po-
winny mieć świadomość, że działania te mogą być odmiennie interpreto-
wane i ocenianie przez poszczególne grupy pracowników. Pozytywne opi-
nie o działalności personalnej pochodzące od pokolenia Baby Boomers 
mogą być całkowicie rozbieżne z opiniami pokolenia X, czy też Y, co 
w pewnym stopniu komplikuje działania w sferze personalnej, a tym sa-
mym utrudnia kształtowanie odpowiedniej postawy względem pracy, 
w głównej mierze satysfakcji z pracy. 

 
 

Kształtowanie satysfakcji z pracy pokolenia Baby Boomers, 
X oraz Y 
 
Umiejętne kształtowanie satysfakcji z pracy wielopokoleniowej społeczno-
ści pracowników wymaga w pierwszej kolejności podjęcia działań ukie-
runkowanych na poznanie potrzeb i wartości poszczególnych pracowni-
ków, co nie jest zadaniem łatwym. Bogata literatura poświęcona zagadnie-
niu różnych generacji pracowników na współczesnym rynku pracy, dostar-
cza często rozbieżnych informacji o wspomnianych zagadnieniach, co może 
być przyczyną podejmowania nieskutecznych działań. Najwięcej rozbież-
ności pojawia się w literaturze obcojęzycznej, co wydaje się być skutkiem 
odmienności kulturowej, a zatem również innych realiów rynku pracy.  

                                                                                                                                                    
runki: w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, aktywnie poszukiwały 
pracy, były gotowe podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu bada-
nym. Do bezrobotnych należą także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały 
pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz 
były gotowe tę pracę podjąć. [za:] ibidem, s. 1. 

 

Każda organizacja chcąca świadomie oddziaływać – reagować na 
potrzeby pracowników, a co za tym idzie budować swój pożądany wizeru-
nek, powinna przeprowadzić własne badania, celem identyfikacji potrzeb 
i oczekiwań pracowników. Potrzeba badania satysfakcji pracowników do-
strzegana jest przez organizacje jako szczególnie istota z uwagi na rosnący 
problem, jakim jest odchodzenie z pracy dobrych pracowników o wysokim 
poziomie kompetencji. Organizacje, zastanawiając się nad koniecznymi 
działaniami mającymi na celu niedopuszczenie do takiej sytuacji, coraz 
częściej poszukują pomocy u samych pracowników, ponieważ wysłuchanie 
opinii osób bezpośrednio zainteresowanych, często pozwala na odkrycie 
przyczyny większości problemów kadrowych. Pomiar satysfakcji z pracy 
jest skomplikowanym działaniem, gdyż dotyczy czynnika abstrakcyjnego, 
istniejącego jedynie w umyśle pracownika, dlatego badanie wymaga do-
kładnego przygotowania, a przede wszystkim zrozumienia wpływu po-
szczególnych czynników na poczucie satysfakcji z pracy oraz umiejętności 
selekcji i diagnozy elementów o kluczowym znaczeniu. 

Poziom satysfakcji z wykonywanej pracy w organizacjach mierzony 
jest zazwyczaj przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego prze-
prowadzonego techniką ankiety z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest 
kwestionariusz ankiety. Do najbardziej znanych technik ankietowania 
ukierunkowanych na pomiar poziomu satysfakcji, zalicza się: Minnesota 
Satisfaction Questionnaire (Minesocki Kwestionariusz Satysfakcji – MSQ), 
Job Descriptive Index (Indeks Opisu Pracy) oraz Job Satisfaction Survey 
(Kwestionariusz Satysfakcji z Pracy). Należy jednak zaznaczyć, że każda 
organizacja prowadząc badania satysfakcji z pracy ma możliwość skon-
struowania własnego, autorskiego kwestionariusza ankiety, który będzie 
uwzględniał m.in. specyficzną kulturę organizacyjną danej instytucji. 

W prowadzonych badaniach warto jest pamiętać o kilku kluczowych 
wskazówkach, takich jak:  

 badania powinny być anonimowe, co zwiększa szanse na uzyskanie 
wiarygodnych wyników;  

 badania należy przeprowadzić na reprezentatywnej próbie badaw-
czej, a jeśli istnieje możliwość na populacji generalnej;  

 w badaniach należy posługiwać się skalą R. Likerta25;  

                                                        
25 Skala R. Likerta należy do najczęściej stosowanych w przypadku badania postaw skal 
szacunkowych. Zawiera następujące poziomy: zdecydowanie tak, raczej tak, ani tak ani 
nie, raczej nie, zdecydowanie nie. 
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 w pytaniach metryczkowych należy umieścić pytanie o wiek bada-
nych, co pozwoli na określenie potrzeb z podziałem na poszczegól-
ne grupy pracowników;  

 warto jest rezygnować z pytań otwartych na rzecz pytań półotwar-
tych, z możliwym wariantem odpowiedzi ,,inne, proszę podać jakie”;  

 pytania otwarte należy pozostawić jedynie w celu zebrania infor-
macji o proponowanych rozwiązaniach, zmianach np. w zakresie 
wynagradzania pracowników26. 
Po przeprowadzeniu badań, wyniki powinny stać się podstawą do 

oceny działalności personalnej w organizacji, a tym samym ustalenia ob-
szarów wymagających usprawnień, których obecny stan negatywnie od-
działuje na poziom satysfakcji z pracy. 

Powstaje zatem pytanie: jakie czynniki wpływają na satysfakcję 
z pracy pokolenia Baby Boomers, X oraz Y? Autorka niniejszego artykułu 
w celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie, przeprowadziła bada-
nia empiryczne z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, reali-
zowanego techniką ankiety, z wykorzystaniem narzędzia jakim był kwe-
stionariusz ankiety. W badaniach wzięło udział 163 pracowników27. 

W ramach badań poproszono respondentów o wskazanie czynni-
ków związanych z pracą zawodową, które są najważniejsze niezależnie od 
miejsca wykonywanej pracy. W ramach odpowiedzi respondenci mieli do 
wyboru następujące czynniki:  

 rodzaj zadań na stanowisku,  
 możliwość samorealizacji poprzez pracę,  
 wysokość otrzymywanego wynagrodzenia,  
 możliwość rozwoju i awansu zawodowego,  
 samodzielność na stanowisku pracy,  
 możliwość wykorzystania własnych umiejętności na stanowisku, 
 uznanie i akceptacja ze strony przełożonego,  
 dobre relacje ze współpracownikami. 
 Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono za pomocą rysun-

ku 7. 
                                                        
26 Duża liczba pytań otwartych często zniechęca respondentów do udzielania odpowiedzi, 
co wynika m.in. z trudności w konstruowaniu odpowiedzi pisemnych, czy też braku czasu 
na udzielenie odpowiedzi. 
27 Przeprowadzone badania realizowane były w ramach badań do rozprawy doktorskiej, 
poświęconej problematyce determinantów satysfakcji z pracy pracowników naukowo-
dydaktycznych. 

 

 

 
 

Rysunek 7. Wartości związane z pracą zawodową 
Źródło: wyniki badań własnych. 
 
 
 Analizując uzyskane wyniki można zauważyć, iż do grupy trzech 
kluczowych czynników związanych z pracą zawodową pracownicy z poko-
lenia Baby Boomers zaliczyli: możliwość samorealizacji poprzez pracę, do-
bre relacje ze współpracownikami oraz samodzielność na stanowisku pra-
cy. Z kolei przedstawiciele pokolenia X wskazali w tym miejscu na możli-
wość rozwoju i awansu zawodowego, możliwość samorealizacji poprzez 
pracę oraz dobre relacje ze współpracownikami. Natomiast pracownicy 
zaliczani do pokolenia Y podkreślili: możliwość rozwoju i awansu zawo-
dowego, możliwość samorealizacji poprzez pracę, jak i wysokość otrzy-
mywanego wynagrodzenia.  
 Warto zaznaczyć, że znaczne rozbieżności w opiniach ankietowa-
nych dotyczyły takich czynników, jak: 

 samodzielność na stanowisku pracy. Czynnik ten miał istotne zna-
czenie dla Baby Boomersów, natomiast pracownicy z pokolenia 
Y umieścili powyższy czynnik na ostatnim miejscu, co wynika 
w  głównej mierze z preferencji pracy zespołowej tej grupy pracow-
ników oraz niechęci do samodzielnego podejmowania decyzji, na 
rzecz wspólnego poszukiwania rozwiązań. 

 dobre relacje ze współpracownikami. Stanowiły one kluczowy 
czynnik dla pokolenia Baby Boomers, zaś dla pokolenia Y czynnik 
ten nie miał aż tak istotnego znaczenia, co jest przede wszystkim 
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przejawem mniejszego przywiązania tych pracowników do organi-
zacji, wynikającego z częstej zmiany miejsca pracy. 

 możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Był to istotny czynnik 
zarówno dla pokolenia X jak i Y. Miał on jednak zdecydowanie  
mniejsze znaczenie dla Baby Boomersów, co w głównej mierze wy-
nika z dużego przywiązania tych pracowników do stanowiska pracy, 
mniejszej chęci rozwoju związanej z wiekiem i obniżającej się moż-
liwości przyswajania wiedzy. 

 W przeprowadzonych badaniach ankietowani zostali również po-
proszeni o wskazanie, wedle swojej opinii, wartości najważniejszych 
w życiu. Wyniki badań przedstawiono za pomocą rysunku 8. 
 
 

 
Rysunek 8. Wartości kluczowe dla poszczególnych pokoleń pracow-
ników 
Źródło: wyniki badań własnych. 
  
 

Z przeprowadzonych badań wynika, że pracownicy pokolenia Baby 
Boomers do kluczowych wartości zaliczyli: rodzinę, wiedzę, uczciwość, 
odpowiedzialność, mądrość, prawdę, niezależność i przyjaźń. Przedstawi-

 

ciele pokolenia X wskazali natomiast na: rodzinę, zdrowie, uczciwość, wie-
dzę, mądrość, przyjaźń i szczęście. Z kolei pracownicy zaliczani do pokole-
nia Y wyróżnili: zdrowie, rodzinę, miłość i szczęście, co jest wynikiem do-
ceniania przez tę grupę pracowników zdolności wypracowania sobie rów-
nowagi pomiędzy pracą a innymi sferami życia oraz chęci realizacji wła-
snych pasji. Warto podkreślić, że praca zawodowa jako wartość w przy-
padku pracowników pokolenia Y, znalazła się dopiero na 16 miejscu wśród 
19 czynników wyróżnionych w badaniach, co potwierdza wcześniej przed-
stawioną charakterystykę pokolenia Y. 
 Konkludując, kształtowanie satysfakcji z pracy pracowników nale-
żących do trzech generacji tj.: pokolenia Baby Boomers, X oraz Y to działa-
nia wymagające od pracodawców dobrej znajomości potrzeb pracowni-
ków, którzy są przedstawicielami poszczególnych generacji. Identyfikacja 
tych potrzeb pozwala na podjęcie decyzji o konkretnych działaniach, któ-
rych realizacja pozwoli na zwiększenie zaangażowania pracowników 
i wzrost satysfakcji z pracy. Działania te powinny być dopasowane do cha-
rakterystyki zatrudnionych pracowników, ponieważ tylko wówczas będą 
odczuwali oni satysfakcję z wykonywanej pracy i stanął się ambasadorami 
marki pracodawcy. 
 
 
Podsumowanie 
 
Kształtowanie wizerunku organizacji jako dobrego pracodawcy, to działa-
nia coraz bardziej świadomie podejmowane przez współczesne organiza-
cje i ukierunkowane zarówno na aktualnych jak i przyszłych pracowników. 
Organizacje, które doceniają wartość opinii pracowników, kierują się 
w swojej działalności następującymi założeniami: satysfakcja pracowni-
ków to klucz do sukcesu organizacji, sukces organizacji można budować 
jedynie na bazie usatysfakcjonowanych pracowników, dlatego też satys-
fakcję pracowników należy badać regularnie. Tylko regularność prowa-
dzonych badań pozwoli na dokonanie kontroli wdrożonych rozwiązań, 
ukierunkowanych na usprawnienie konkretnego aspektu, który zdaniem 
pracowników w głównej mierze odpowiada za ich poziom satysfakcji 
z pracy.  

Zaangażowani pracownicy są zadowoleni, bardziej lojalni i emocjo-
nalnie przywiązani do organizacji. Stanowią wizytówkę organizacji pozwa-
lającą na przyciągnięcie do organizacji najbardziej wartościowych kadr 
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funkcjonujących na rynku pracy. Z tego też względu działania ukierunko-
wane na budowanie wizerunku organizacji poprzez oddziaływanie na 
klientów wewnętrznych muszą być dokładnie przeanalizowane i zaprojek-
towane. Szeroka wiedza o pracownikach w organizacji, ich potrzebach, klu-
czowych wartościach oraz przynależności do danej generacji pozwala na 
intencjonalne kształtowanie pożądanego wizerunku organizacji, co w efek-
cie przekłada się na wzrost jej zdolności konkurencyjnych na współcze-
snym rynku. 
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ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM 
W URZĘDACH GMIN WIEJSKICH 

 
mgr Agata Dybioch 

 
 
Wprowadzenie 
 
Powszechne patrzenie na działalność Urzędów Gmin Wiejskich poprzez 
pryzmat uwarunkowań zewnętrznych przesłania znaczenie wartości ich 
wewnętrznego potencjału. Szereg istniejących i faktycznie utrudniających 
funkcjonowanie Urzędom Gmin Wiejskich czynników z otoczenia tworzy 
niejednokrotnie barierę nie do pokonania, tłumacząc i usprawiedliwiając 
wszystkie pojawiające się niepowodzenia, także te pochodzące z wewnątrz 
organizacji. Efektywność działań Urzędu Gminy Wiejskiej zależeć powinna 
także od uruchomienia niematerialnego, niewidzialnego potencjału, który 
ukryty tkwi w całej gminie. Znaczenie tego materiału wzrasta, jako że 
trudno jest dziś dostrzec szczególne możliwości kreowania czy umacniania 
pozycji Urzędu w otoczeniu lokalnym tylko na gruncie potencjału finanso-
wego. Odpowiednio wykorzystany kapitał intelektualny może, zatem stać 
się kluczową kompetencją Urzędu Gminy Wiejskiej. Ważne jest, by naj-
pierw go dostrzec, uświadomić jego istnienie, po to, by dalej móc poprzez 
określony zbiór działań próbować przekształcać go  w istotny czynnik 
rozwoju. 

 
 

Istota kapitału intelektualnego 
 

Kapitał intelektualny stał się ostatnio przedmiotem zainteresowania licznej 
rzeszy teoretyków i praktyków zarządzania. Pracują oni nad możliwie jak 
najszerszym i jak najgłębszym poznaniem istoty tego pojęcia. Konsekwen-
cją takiego stanu rzeczy jest z jednej strony porządkowanie wiedzy o kapi-
tale intelektualnym, z drugiej zaś pojawiające się coraz to nowe pytania 
i dylematy z nim związane. Jedno jest pewne – dla wszystkich zaintereso-
wanych tym tematem, wyzwaniem jest znalezienie wspólnego na całym 
świecie języka, zapewniającego każdemu zrozumienie tego samego pod 
pojęciem kapitału intelektualnego: jak go zdefiniować, jak zmierzyć jego 
wzrost i spadek, jak go sprawdzać, żeby inwestorzy bądź inni udziałowcy 
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mogli porównać rożne podmioty w taki sam sposób, jak się to robi w przy-
padku klasycznych ksiąg, a menedżerowie efektywnie nim zarządza1. 

Różnorodność definicji oraz niejednoznaczność w opisie kapitału in-
telektualnego wymagają indywidualnego porządkowania zagadnień oraz 
przyjęcia określonego kierunku, dzięki któremu możliwe będzie prowa-
dzenie badań literaturowych oraz empirycznych nad istotą kapitału inte-
lektualnego. Wydaje się, że można to zrobić, dokonując analizy porównaw-
czej składników kapitału intelektualnego. Fundamentalne różnice między 
opisami kapitału intelektualnego i sposobami zarządzania nim wynikają 
z rożnego stopnia agregacji jego elementów. I wprawdzie każdy autor ak-
centuje rolę innych składników, to jednak wszystkie systemy klasyfikacji 
dokonują dość wyraźnego podziału na kapitał ludzki, organizacyjny  i rela-
cyjny2. 

Wiele koncepcji zarządzania dostrzegało i dostrzega wiedzę, umie-
jętności pracowników, relacje społeczne, wizerunek organizacji, znak han-
dlowy, know-how itd. Jednak w owych koncepcjach poszczególne zasoby 
niematerialne są rozproszone i nieusystematyzowane. Istnieje więc ko-
nieczność ich uporządkowania, sklasyfikowania, a także dokonania do-
głębnej charakterystyki, głownie w celu optymalizowania ich wykorzysta-
nia. Odpowiedzią na to wyzwanie jest koncepcja kapitału intelektualnego. 
Staje się ona podstawą dla sukcesywnego odchodzenia od koncentrowania 
się niemal wyłącznie na zasobach finansowych i materialnych w prowa-
dzeniu działalności nie tylko gospodarczej. Odzwierciedla w sobie, i zara-
zem akcentuje doniosłą rolę, którą przypisuje się człowiekowi, i temu 
wszystkiemu co on wnosi do organizacji, jako strategicznemu i pozamate-
rialnemu składnikowi współczesnych podmiotów rynkowych. Dzięki niej 
powoli odchodzi się od zasady podejmowania ważnych decyzji wyłącznie 
na podstawie danych czysto finansowych na rzecz wskaźników gospodar-
czych umożliwiających pomiar, a co za tym idzie praktyczne wykorzystanie 
zasobów niematerialnych będących pochodną wiedzy i doświadczenia pra-
cowników oraz reputacji i potencjału rozwojowego samej organizacji. Od-
powiednie wykorzystanie kapitału intelektualnego stwarza organizacji 
podstawy do generowania coraz większej wartości na rynku. Dlatego też 
w coraz większej liczbie podmiotów prywatnych i publicznych na świecie 
                                                        
1 A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, 
Warszawa 2005, s.11. 
2 J. Fazlagić, ,, Know-how w działaniu? Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządza-
niu wiedzą, Helion, Gliwice 2010, s. 88. 

 

rozumie się już teraz, że wiedza pracowników oraz zależność pomiędzy 
nimi i organizacją mogą być o wiele ważniejszym majątkiem, niż klasyczne 
materialne aktywa ujęte w zwykłych bilansach.  

W porównaniu z tradycyjną procedurą księgowania, zasady defi-
niowania i wyceny kapitału intelektualnego są niejasne, ale kiedy już raz 
się go odkryje, zdefiniuje, opisze i wykorzysta, może on dostarczyć każdej 
organizacji nowego źródła możliwości wykorzystania, i co najważniejsze 
rozwoju. 
 
 
Pomiar kapitału intelektualnego 
 
Kapitał intelektualny, podobnie jak pozostałe zasoby organizacji, potrzebu-
je właściwego zarządzania. Tylko wtedy może być, bowiem efektywnie 
wykorzystany dla celów organizacyjnych. Do należytego zarządzania kapi-
tałem intelektualnym konieczny jest jego pomiar. Dla efektywnego zarzą-
dzania kapitałem intelektualnym każdej organizacji niezbędne jest wpro-
wadzenie metod pomiaru składników tego kapitału. Bez skutecznego in-
strumentarium pomiaru niemożliwe jest zarządzanie tym kapitałem a tak-
że kształtowanie w sposób najbardziej odpowiadający realizacji celów or-
ganizacjom. Proces pomiaru kapitału intelektualnego jest niezwykle trud-
ny, gdyż dotyczy czynników z trudem mierzalnych, niejednostajnych, któ-
rych wpływ na wyniki organizacji bywa bardzo ulotny3. Istotne jest także 
to, że kapitalne znaczenie ma, jakość czynników, które decydują o wartości 
kapitału intelektualnego danej organizacji, a mniejsze liczba tych czynni-
ków będących w dyspozycji analizowanego podmiotu. Ze względu na trud-
ny wybór, co do jednoznaczności oceny kapitału intelektualnego nie udało 
się stworzyć ogólnoświatowych standardów i metod pomiaru tej kategorii. 
Do mierzenia wartości kapitału intelektualnego stosuje się szerokie spek-
trum metod, ponieważ tylko takie działanie, które jest oparte na analizach 
wielokryteriowych, może przyczynić się do wskazania i wyceny czynników 
o największym znaczeniu dla kreowania wartości kapitału intelektualne-
go4. 

                                                        
3 J. Fazlagić,  Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce, Vistula, War-
szawa 2013, s. 68. 
4 A. Fazlagić, Jakościowe i ilościowe metody pomiaru kapitału intelektualnego, „Problemy 
Jakości” 2005, nr 9, s. 6. 
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Wobec powyższego, do pomiaru stosuje się zarówno tradycyjne me-
tody analityczne, dobrze znane zarządzającym organizacjami, jak i metody, 
które zostały opracowane lub zmodyfikowane charakterystycznie dla po-
miaru tego kapitału. 

Istnieje wiele klasyfikacji metod pomiaru kapitału intelektualnego. 
Jedną z najprostszych jest podział tych metod na dwie grupy: 

 metody finansowe pozwalające na wyrażenie wyniku pomiaru kapi-
tału intelektualnego w postaci pieniężnej. 

 metody jakościowe, przy użyciu, których, za pomocą szeregu 
wskaźników, można ukazać zmiany jakościowe w kapitale ludzkim 
badanego podmiotu5. 
Doświadczenie pokazuje, że przeważające znaczenie mają metody 

służące jednoznacznie mierzyć i ocenić intensywność badanego zjawiska. 
Z tego względu, stosując metody jakościowe pomiaru, dąży się do przed-
stawienia uzyskanych wyników w sposób mierzalny (ilościowy lub warto-
ściowy) oraz do ograniczenia subiektywizmu przeprowadzanej analizy. 

Ponadto w literaturze przedmiotu proponuje się dwa podejścia do 
pomiaru kapitału intelektualnego, które: 

 są oparte na wyodrębnieniu poszczególnych elementów kapitału in-
telektualnego i gruntownej analizie konkretnych, wyodrębnionych 
składników, 

 systemowe, zgodnie, z którym zakłada się, że kapitał intelektualny 
powinno się mierzyć na poziomie całej organizacji, bez dzielenia go 
na poszczególne składniki6. 
Zastosowanie konkretnej metody do pomiaru kapitału intelektual-

nego zależy od decyzji podejmowanych w rezultacie tej analizy przez me-
nadżerów konkretnego podmiotu. Dodatkowym elementem wpływającym 
na wybór metody pomiaru jest pracochłonność i związana z nią koszto-
chłonność stosowania poszczególnych narzędzi. D. Luthy i M. Williams, 
którzy zaprezentowali dwa podejścia służące do pomiaru kapitału intelek-
tualnego zauważyli, że pomiar poszczególnych komponentów kapitału in-
telektualnego powinien być realizowany za pomocą wskaźników właści-
wych dla każdego składnika kapitału. Komplet wskaźników powinien być 
odpowiednio dostosowany, aby łącznie odzwierciedlały kumulatywny cel 

                                                        
5 www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/04_Lukasiewicz_Grzegorz.pdf (online: 01.05.2015). 
6 Ibidem. 

 

i strategię organizacji. D. Luthy określił to mianem zintegrowanych syste-
mów pomiaru kapitału intelektualnego7. 

Inny badacz G. Kannan dokonując analizy w sferze korzyści płyną-
cych z mierzenia kapitału intelektualnego zauważył, że w skutek takiego 
myślenia o kapitale: 

 wszyscy pracownicy danej organizacji potrafią zdefiniować, czym 
jest dla nich kapitał intelektualny, 

 menedżerowie dokonali identyfikacji i kategoryzacji aktywów nie-
materialnych 

 rozpoznano kanały przepływu wiedzy w organizacji, 
 ustalono hierarchię ważności w odniesieniu do kapitału intelektual-

nego, 
 wspomagano procesy uczenia się i zdobywania wiedzy w organiza-

cji, 
 określono najlepsze praktyki wykorzystania kapitału intelektualne-

go we wnętrzu organizacji, 
 podjęto systematyczne monitorowanie aktywów niematerialnych, 
 zauważono konieczność budowania środowiska do dzielenia się 

wiedzą, 
 podjęto próby wprowadzenia innowacyjności, 
 delegowanie pracowników (zaufanie wobec powierzonych im za-

dań), 
 stworzono kulturę organizacyjną zorientowaną na działanie8. 

Zalety określenia kapitału intelektualnego do celów wewnętrznych 
każdej organizacji są szeroko dyskutowane i opisywane w literaturze. Do-
konanie wewnętrznej analizy tego zjawiska powszechnie należy postrzegać 
w kontekście usprawnienia procesu podejmowania decyzji. Ponadto raport 
wewnętrzny o kapitale intelektualnym pozwala kadrze zarządzającej oce-
nić efektywność jego wykorzystania a także określić kierunki działania na 
przyszłość9.  Choć na ten najwyższy poziom dokonywania identyfikacji 
i pomiaru wspiął się sektor prywatny - najczęściej przedsiębiorstwa okre-
ślane, jako wysoko rozwinięte gospodarczo, to wzorzec ten niczym latarnia 
                                                        
7 http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/51-2012/FRFU-51-683.pdf  
(online: 09.02.2015). 
8 G. Kannan, W. Aulbur, Intellectual Capital. Measurement Effectiveness, “Journal of Intellec-
tual Capital”, 2004, nr 3, s.390. 
9 Fazlagić J., Kapitał intelektualny organizacji a portale intranetowe, Politechnika Gdańska, 
Gdańsk 2014, s. 127. 
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morska wytyczna kierunki rozwoju sektorowi publicznemu w tym także 
Urzędom Gmin Wiejskich, które świadczą usługi na słabiej rozwiniętym 
terytoriom. 

W trakcie dokonywania oceny uzasadnionym jest stosowanie na-
rządzi uniwersalnych, dopasowanych do oceny wszystkich rodzajów dzia-
łalności, jak również do uwzględnienia specyfiki branży i otoczenia lokal-
nego, co powoduje dobór określonych metod oraz czynników branych pod 
uwagę, zwłaszcza w kontekście jednostek samorządu terytorialnego10. 

 
 

Zarządzanie w jednostkach samorządowych  
 
Sfera życia publicznego jest ciągle tym obszarem, w którym wiele zjawisk 
pozostaje nieodkrytych lub nienazwanych. Podmiotami zarządzania pu-
blicznego są organizacje publiczne, które oferują dobra i usługi publiczne 
i są skoncentrowane na realizacji celów publicznych. Organizację publiczną 
można określić, jako złożoną całość posiadającą cechy charakterystyczne 
dla wszystkich organizacji, wyróżniająca się specyficznym systemem celów 
i wartości, a konsekwencji właściwym jej charakterem związków we-
wnątrz organizacyjnych oraz ze środowiskiem zewnętrznym11. W ramach 
organizacji publicznych można wyodrębnić: 

 państwowe jednostki budżetowe 
 państwowe fundusze celowe 
 agencje rządowe 
 państwowe szkoły wyższe 
 państwowe instytucje kultury 
 inne państwowe jednostki sektora publicznego 
 -komunalny sektor publiczny12. 

Samorząd terytorialny jako element komunalnego sektora publicz-
nego stał się w Polsce kluczowym składnikiem podstawowych instytucji 
ustrojowo-prawnych i organizacji życia społecznego. Ustawodawca wypo-
sażył go w uprawnienia dotyczące ważnych zadań publicznych samoist-
nych, tzn. należących tylko do samorządu terytorialnego, jak również za-

                                                        
10 www.ur.edu.pl/file/21943/02.pdf (dostęp 01.05.2014). 
11 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, War-
szawa 2004, s. 87. 
12 Ibidem s. 105. 

 

dań publicznych zleconych przez administracje rządową. W następstwie 
powyższych kompetencji prawnych uczestniczy aktywnie w wielu obsza-
rach naszego codziennego życia, wpływając na jego treść i jakość. Gospoda-
ruje olbrzymimi zasobami majątkowymi, finansowymi i ludzkimi. Jego bu-
dowa jest procesem ciągłym. Przeobrażeniom na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu lat uległa nie tylko struktura samorządu terytorialnego, ale także 
organizacja i metody działania. 

Jednostki samorządowe, jak każda organizacja, posiadają swoją od-
rębną specyficzną naturę organizacyjną. Specyfika tej natury wymaga do-
stosowania form działania organizacji do zmieniającego się otoczenia ze-
wnętrznego, szczególnie w ujęciu makro. Duże zmiany w otoczeniu poli-
tycznym, prawnym, społecznym, technologicznym narzucają samorządom 
trendy rozwojowe. Społeczeństwo oczekuje aby lokalny urząd, był tak sa-
mo dostępny i nowoczesny jak pozostałe organizacje prywatne. Wśród me-
tod, które zostały wdrożone, bądź których wdrożenie warto rozważyć, 
wymienić można przede wszystkim Total Quality Management, Outsour-
cing, Reinżynierię procesów oraz Kulturę sprzyjającą uczeniu się. Metody 
te w swojej konstrukcji nie wymagają szczególnej adaptacji na potrzeby 
jednostek samorządu terytorialnego, a spodziewane efekty po wdrożeniu 
będą zbliżone do efektów w organizacjach produkcyjnych czy usługo-
wych13. 

Analizując rezultaty przedsiębiorstw w podniesieniu efektywności                                                             
i sprawności działania, można przyjąć założenie, że wprowadzenie wybra-
nych współczesnych koncepcji zarządzania do jednostek samorządowych 
przyniesie nie mniejsze efekty. Potwierdza to fakt, że coraz częściej cało-
ściowo lub w częściach niektóre z koncepcji zostały wprowadzone do 
urzędów samorządu terytorialnego, a wymierne korzyści można zacząć już 
obserwować. Specyfika pozostałych współczesnych koncepcji zarządzania 
w mniejszym stopniu odpowiada charakterowi organizacji samorządo-
wych. Jednak implementacja ich poszczególnych elementów czy rozwiązań 
może stać się inspiracją dla tworzenia nowej wartości zarządzania. 

 
 
 

                                                        
13 http://www.wzieu.pl/zn/598/ZN_598.pdf  (online: 10.01.2016). 



400 401

 

Identyfikacja składników kapitału intelektualny w Urzę-
dach Gmin Wiejskich  
 
W globalnej gospodarce, coraz powszechniej bazującej na zasobach intelek-
tualnych, paradoksalnie, mimo wzrostu mobilności czynników wytwór-
czych, konkurencja przybiera charakter terytorialny związany z konkretną 
przestrzenią geograficzną, ekonomiczną i społeczną. Istotne fundamenty 
długookresowych przewag konkurencyjnych podmiotów gospodarczych, 
a w konsekwencji regionów i całych krajów, tworzą, bowiem czynniki spe-
cyficzne - o charakterze niematerialnym, jakościowym i endogenicznym - 
wyróżniające terytoria i lokalne społeczności, dostępne jedynie w określo-
nych lokalizacjach, dodatkowo o ograniczonej mobilności przestrzennej.  

Zasoby kapitału intelektualnego tkwią w różnych funkcjach, struk-
turach, technologiach, ulokowanych na różnych poziomach systemu 
(mieszkańcy, przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje, cechy odnoszące 
się do regionu, jako całości). Na najniższym poziomie, w ujęciu mikroeko-
nomicznym, akumulacja tego kapitału dokonuje się na skutek indywidual-
nych działań. Mają one przede wszystkim charakter inwestycji ukierunko-
wanych na człowieka, ale także wyrażają się w twórczej działalności jedno-
stek, w wyniku, której powstaje nowa wiedza. Na wyższych poziomach 
agregacji w proces ten zaangażowane są organizacje, przedsiębiorstwa 
i jednostki publiczne, a kapitał intelektualny powstaje również w wyniku 
interakcji społecznych. W szerszym zakresie tworzenie każdej z kategorii 
kapitału intelektualnego może być wspierane przez racjonalne, zaprogra-
mowane i poddane społecznej kontroli działania instytucjonalne na szcze-
blu lokalnym, regionalnym oraz centralnym. 

Urząd Gminy Wiejskiej dysponuje także zasobami, które służą reali-
zacji przyjętych planów, zarówno prawno-instytucjonalnymi, jak i ludzkim 
i finansowymi. Od umiejętności gospodarowania zasobami i od tego, jak 
Urząd będzie wykorzystywać swoje szanse, zależy jej rozwój. Wejście do 
Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło przed Polską wiele możliwości, 
w tym w zakresie inwestycji, i ułatwiło pokonywanie barier dzielących 
nasz kraj od wyżej rozwiniętych państw Europy. Nowe możliwości polega-
ją w dużej mierze na pomocy w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyj-
nych. Jednocześnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej i rozwój gospo-
darczy wymagają od Urzędów Gmin Wiejskich coraz bardziej kreatywnego 
myślenia w zakresie przyciągania nowych inwestorów, co  w konsekwencji 
powiększa szanse rozwojowe gmin wiejskich.  

 

Inwestowanie w kapitał intelektualny jest obecnie traktowane, jako 
ważny element polityki rozwoju obszarów wiejskich i całego kraju. W ra-
porcie „Polska 2030” kapitał intelektualny został wskazany, jako kluczowy 
obszar warunkujący poprawę warunków życia w Polsce14. Problematyka 
kapitału intelektualnego pojawia się także w kontekście wykorzystania 
szans rozwojowych związanych z programami unijnymi. Środki unijne ma-
ją stymulować rozwój tego kapitału, z drugiej strony absorpcja środków 
jest związana poziomem tegoż właśnie kapitału. 

Zaufanie do instytucji publicznych jest zróżnicowane: niezmiennie 
wysokim zaufaniem cieszą się organizacje charytatywne. Warty podkreśle-
nia jest fakt, że rolnicy darzą zaufaniem władze lokalne gminy oraz Unię 
Europejską. W tym ostatnim przypadku w okresie od 2004 r. do 2008 r. 
zaufanie wzrosło o 51 pkt proc. Rolnicy, jak żadna inna grupa, przeszli dro-
gę od wysokiej nieufności do UE do wysokiego zaufania15. 

Na podstawie powyższych informacji wnioskuje się, że poszukiwania 
czynników rozwoju i modernizacji Urzędów Gmin Wiejskich w dużej mie-
rze powinny koncentrować się na elementach niematerialnych, które moż-
na rozwijać przez przemyślane inwestycje realizowane za pomocą różnych 
polityk lokalnych samorządowych. Zakładany „wielofunkcyjny rozwój 
gmin wiejskich” możliwy jest dzięki zaangażowaniu wykształconych, 
przedsiębiorczych, szybko adaptujących się do zmian pracowników Urzę-
dów Gmin Wiejskich oraz społeczności potrafiących współpracować.  
 
 
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w Urzędach Gmin 
Wiejskich 

 
Zarządzanie kapitałem intelektualnym Urzędów Gmin Wiejskich stało się 
przedmiotem zainteresowań stosunkowo niedawno. Na arenie życia pu-
blicznego w Polsce istnieje zaledwie około kilkunastu lat, jednak do tej po-
ry nie doczekało się jeszcze szerszego naukowego zainteresowania i opisu. 
Owszem zaczyna się wprowadzać tematykę dotyczącą identyfikacji, syste-
mu pomiaru i zarządzania nim, jako przykład myślenia naukowego - inno-
                                                        
14 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa 
Rady Ministrów 
15 Zaufanie społeczne. Komunikat z badań CBOS, nr 4268, marzec 2010 r., 
www.cbos.pl/PL/ publikacje (online: 20.08.2015). 
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wacji społecznej, elementu Nowego Zarządzania Publicznego czy wielosek-
torowej Aktywnej Polityki Społecznej. Niemniej jednak pozostały dorobek 
badawczy pochodzi najczęściej ze sfery praktyków zarządzania rozwojem, 
jakością i usługami publicznymi, który sporządzony był na ogół, – jako za-
danie zlecone.  

Niemniej jednak jak wskazują dotychczasowe wyniki badań w tym 
obszarze myślenie w kategoriach zarządzania i stosowanie jego instrumen-
tów wciąż nie należą do kanonu działania jednostek administracji samo-
rządowej w Polsce. Podstawowa trudność budowania „klimatu” dla działań 
związanych z zarządzaniem wynika z mentalności i nawyków reprezentan-
tów władz lokalnych oraz pracowników urzędów. W społecznym wyobra-
żeniu wójta pojawiają się wprawdzie echa tradycji, zgodnie z którą wszyst-
kie te osoby winny być „dobrymi gospodarzami” w odpowiednich dla nich 
obszarach działania, jednak wyobrażenia te nie zawsze skupiają się na za-
daniach wynikających z pełnionych obowiązków i związanych z nimi spe-
cyficznych umiejętnościach zarządzania. Badania wykazują, że ok. 40% JST 
inicjuje działań na rzecz wzmocnienia zasobów wiedzy i poprawy efektyw-
ności jej wykorzystania, ale równocześnie 43% JST zaprzecza, aby podej-
mowało inicjatywy związane z zarządzaniem bądź transferowaniem wie-
dzy. Aż 55% JST nie podejmuje inicjatyw zakładających identyfikowanie 
pokładów wiedzy ukrytej bądź nie jest świadome jej istnienia. Co gorsze, 
samorządy w sferze zasobów wiedzy niejawnej prowadzą wręcz destruk-
cyjną politykę, której wyrazem są m.in. abstrahowanie od elektronicznego 
archiwizowania danych (35%) oraz brak inicjatyw na rzecz monitorowania 
od wewnątrz procesów zarządzania wiedzą (13%). Badania wykazały 
również, że JST unikają tworzenia komórek badawczo-rozwojowych 
(14%), wspólnot praktyków (11%) oraz sieci zawodowych (6%) stymulu-
jących procesy zarządzania wiedzą,  a narzędziami jej transferu są w głów-
nej mierze poczta elektroniczna (85%) i Internet (ok. 80%). Równocześnie 
pomimo tak wysokiego odsetka wskazań w blisko 1/3 gmin nie działa elek-
troniczny system obiegu dokumentów, a dla 3/4 jednostek abstrakcją jest 
funkcja brokera wiedzy. Niemal 52% badanych JST deklaruje wykorzysty-
wanie do tego celu szkoleń organizowanych wewnątrz urzędu, a dalsze 
27% potwierdza wprowadzanie programów dzielenia się „dobrymi prak-
tykami”. Tylko 5% jednostek w działaniach na rzecz dzielenia się wiedzą 
wykorzystuje czaty oraz fora, a niespełna 4% tworzy programy mentor-
skie. W rezultacie ponad 2/3 JST nie posiada wypracowanych procedur 
wdrażania innowacji w sferze świadczenia usług publicznych, a wdrożenia 

 

nowych rozwiązań dokonywane są głównie w oparciu o doświadczenia 
będące wynikiem uprzednio zrealizowanych projektów (85%) . Dodając do 
tego niewystarczającą dbałość o transfer indywidualnych kompetencji 
w obrębie struktur urzędów, bardzo silnie uwidacznia się rozdźwięk po-
między możliwym a realnym wykorzystaniem potencjału, jaki stanowią 
pokłady wiedzy w organizacji16. 

U podstaw tego artykułu leży przekonanie, że jednym z kluczowych 
czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i efek-
tywna administracja Urzędu Gminy Wiejskiej, która inicjuje i wspiera dzia-
łania na rzecz modernizacji tych obszarów. Aby Urzędy Gmin Wiejskich 
mogły wypełniać te zadania na miarę istniejących i pojawiających się po-
trzeb, konieczne jest wzmocnienie ich potencjału intelektualnego. Po poję-
ciem tym rozumie się właściwe procesy zarządzania oraz kompetentnych 
i sprawnych urzędników. Albowiem okazuje się, że odpowiedni potencjał 
intelektualny pozwala Urzędom Gmin Wiejskich świadczyć usługi publicz-
ne wysokiej jakości oraz efektywnie wspierać rozwój lokalny. Na terenach 
tych władza publiczna odgrywa kluczową rolę we wspieraniu szeroko ro-
zumianego rozwoju lokalnego. Zagadnienia to nabiera dodatkowego zna-
czenia w aspekcie członkostwa z Unią Europejską. O zdolności do pozyska-
nia i optymalnego wykorzystania zewnętrznych środków finansowych na 
realizację przedsięwzięć lokalnych decyduje sprawność Urzędów Gmin 
Wiejskich - m.in. umiejętność wypracowania odpowiednich projektów, 
skupienia się wokół nich lokalnych partnerów oraz efektywnego zarządza-
nia przedsięwzięciami publicznymi. 

 
 

Podsumowanie 
 
Podsumowując wybór tego tematu autorka chce podkreślić, że procesy 
decydujące o rozwoju społeczno-gospodarczym Polski skupiają się przede 
wszystkim w ośrodkach silniej zurbanizowanych, gdzie nie występują ba-
riery dostępu do infrastruktury, gdzie wysoko wykwalifikowane zasoby 
ludzkie mają do niej powszechny dostęp i mogą z niej efektywnie korzy-
stać. Te zależności decydują o tym, że obszary wiejskie mają mniejsze moż-
                                                        
16 Badanie przeprowadzone w roku 2009 przez zespół badawczy w składzie dr Tomasz 
Skica (Katedra Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie) oraz mgr Magdalena Żmuda (Katedra 
Polityki Społecznej i Gospodarczej WSIiZ  w Rzeszowie) na reprezentatywnej próbie gmin 
woj. Podkarpackiego. 
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liwości rozwojowe niż ośrodki miejskie. De faworyzacja zasobów ludzkich 
na obszarach wiejskich wynika z licznych negatywnych czynników, wśród 
których należy wymienić: niski poziom rozwoju gospodarczego, wysokie 
zatrudnienie w rolnictwie oraz ograniczoną liczbę pozarolniczych miejsc 
pracy, niski poziom wykształcenia, niską świadomość korzyści płynących 
z wykształcenia, trudności w dostępie do infrastruktury społecznej, eduka-
cyjnej i kulturalnej. Wymienione powyżej czynniki powodują zmniejszenie 
solidarności, zaufania społecznego, rodzą poczucie niesprawiedliwości, 
stają się przyczyną konfliktów społecznych. Niwelowanie różnic w pozio-
mie życia społeczeństwa jest jednym z podstawowych wyznaczników 
awansu gospodarczego i społecznego kraju. Działania te wymagają wyko-
rzystania różnorodnych czynników. Wśród nich jednym z bardziej znaczą-
cym jest szeroko rozumiany kapitał intelektualny. Krytyczna analiza do-
stępnych źródeł literaturowych pozwala wysunąć wnioski, że kapitał inte-
lektualny w wielu Urzędach Gmin Wiejskich jest jeszcze kapitałem „uśpio-
nym”, co widać po małej aktywności gospodarczej tych terenów. Znalezie-
nie właściwych metod aktywizacji tych obszarów w dużej mierze zależy od 
pomysłowości władz i pracowników Urzędów Gmin Wiejskich. 

Gdyby pomiar kapitału intelektualnego miał stanowić tylko okreso-
wą modę, czy przemijający trend w naukach o zarządzaniu publicznym 
zapewne nie wymagałby zainteresowań badawczych, czy szerzej dociekań 
naukowych.  Jednakże skoro trend ten rozrasta się z roku na rok, staje się 
standardem prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego warto 
by nauka wsparła sferę praktyki, która nie mając zbyt wielu doświadczeń 
w tym temacie popełnia błędy w zarządzaniu, prowadzące do niewykorzy-
stania szans rozwoju, zaniechania wdrażania nowatorskich metod rozwią-
zywania problemów nieefektywnego wydatkowania środków publicznych 
oraz realizacje zadań. 

Z punktu widzenia praktyki zarządzania JST widać narastającą po-
trzebę budowania systemu zarządzania kapitałem intelektualnym by wy-
pracować formy kształtowania nowych umiejętności u kadry zarządzającej 
tymi jednostkami. Wymiar praktycznej użyteczności tego systemu zawrze 
się w katalogu rekomendacji dla osób zarządzających JST. Posłuży on efek-
tywniejszemu wykorzystaniu ich potencjału. Zebranie doświadczeń urzę-
dów z całej Polski pozwoli wskazać na warunki optymalizacji procesu za-
rządzania tak nietypową strukturą. Pozwoli gminom w praktyce genero-
wać wartości materialne i niematerialne dla środowisk lokalnych, a tym 

 

samym wpływać na innowacyjność i przyspieszone uczenie się pracowni-
ków instytucji samorządowych. 
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Wprowadzenie 
 
Rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oparte na profilach 
kompetencyjnych coraz częściej są wykorzystywane nie tylko w dużych 
międzynarodowych organizacjach, ale również w małych i średnich przed-
siębiorstwach, jak i instytucjach państwowych. W licznych publikacjach 
poświęconych problematyce zarządzania kompetencjami, kompetencje 
zawodowe pracowników określane są jako determinanta efektywności 
funkcjonowania organizacji. Jednak sam fakt dysponowania w organizacji 
kompetentnymi pracownikami nie gwarantuje sukcesu. Niezbędny jest 
przemyślany, dokładnie zaplanowany i skutecznie implementowany sys-
tem zarządzania kompetencjami. 

Przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami 
pracowników w organizacji, wymaga ogromnej wiedzy od podmiotów od-
powiedzialnych za to zadanie - wiedzy obejmującej m.in. znajomość defini-
cji terminu kompetencje, cech kompetencji, typologii kompetencji, zasad 
budowania profili kompetencyjnych, czy też podstawowych błędów jakich 
należy unikać w realizacji tego procesu.  

Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przybliżenie osobom za-
interesowanym wykorzystaniem w działalności personalnej systemów 
opartych na kompetencjach, podstawowych zagadnień dotyczących pro-
blematyki projektowania i zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
profili kompetencyjnych. 
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Definicja i cechy kompetencji 
 

W literaturze poświęconej problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, 
psychologii pracy, czy też doradztwu zawodowemu, autorzy przytaczają 
liczne definicje terminu kompetencje, w niektórych przypadkach zupełnie 
od siebie różne. Zdaniem nie tylko W. Tatarkiewicza: naczelnym wymaga-
niem stawianym przez naukę językowi jest, aby każdy wyraz miał jedno tylko 
znaczenie. Inaczej mówiąc: aby było tylko jedno pojęcie tam, gdzie jest jeden 
wyraz. Wymaganiu temu nie czyni jednak zadość większość wyrazów (..)1. 
Brak jest jednej powszechnie akceptowanej definicji kompetencji, a trudno-
ści przysparza również potoczne rozumienia tego terminu, zgodnie z któ-
rym kompetencje często utożsamiane są z uprawnieniem do wykonywania 
zleconych zadań (prawo do wykonywania określonych czynności wynika 
np. z uregulowań wewnętrznych danej organizacji). Wymagający podkre-
ślenia jest fakt, iż nawet w Słowniku języka polskiego PWN, termin kompe-
tencje definiowany jest w pierwszej kolejności jako: zakres uprawnień 
urzędu lub urzędnika do zajmowania się określonymi sprawami i podejmo-
wania dotyczących ich decyzji2. Trudność z zdefiniowaniu terminu kompe-
tencje, wyjaśnia Ch. Woodruffe, zdaniem którego termin kompetencje ma 
dwa potencjalne znaczenia:  

 kompetencja jako pojęcie dotyczące osób i odnoszące się do wymia-
rów zachowania leżącego u podstaw kompetentnego działania, 

 kompetencja jako pojęcie związane z pracą i odnoszące się do dzie-
dzin pracy, w których dana osoba jest kompetentna.3 
Aby dokładnie zrozumieć termin kompetencje, warto jest sięgnąć do 

podstawy etymologicznej tego wyrazu. Źródłosłowem terminu kompeten-
cje jest wyrażenie competentes, oznaczające odpowiedni, zdolny. Termin ten 
był wykorzystywano w starożytnym Rzymie, a określano nim mistrzów, 
sędziów, czy też urzędników mogących wypowiadać się w danej kwestii, 
sądzić w danej sprawie4. Można zatem za G. Filipowiczem przyznać, iż:  

                                                        
1 W. Tatarkiewicz, O szczęściu, PWN, Warszawa 1979, s. 15. 
2 Słownik języka Polskiego PWN, [za:] http://sjp.pwn.pl/szukaj/kompetencje.html (pobra-
no 05.01.2016). 
3 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, 
s. 243. 
4 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna Wol-
ters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 11. 

 

1. Kompetencja odnosi się do kluczowego obszaru działalności. Nie 
można być w ogóle kompetentnym, kompetentnym w każdym za-
kresie. 

2. Kompetencja uprawomocnia działania i podejmowane decyzje, po-
przez połączenie dwóch aspektów: gotowości do określonych dzia-
łań i prawa do ich wykonywania. 

3. Kompetencje nabywa się w wyniku edukacji i gromadzenia do-
świadczeń.5  
Przegląd najczęściej przytaczanych definicji terminu kompetencje 

przedstawiono za pomocą tabeli nr 1. 
 
 

Tabela 1. Przegląd delicji terminu kompetencje 
Autor/Autorka Definicja 

R. Boyatzis 
(…) potencjał istniejący w człowieku, prowadzący do takiego za-
chowania, które przyczynia się do zaspokojenia wymagań na da-
nym stanowisku pracy w ramach parametrów otoczenia organiza-
cji, co z kolei daje pożądane wyniki6. 

A. Sajkiewicz 
(…) zbiór wiedzy, uzdolnień, stylów działania, osobowości, wyzna-
wanych zasad, zainteresowań i innych cech, które używane i rozwi-
jane w procesie pracy prowadzą do osiągnięcia rezultatów zgod-
nych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa7. 

M. Kocór,  
A. Strzebońska 

Kompetencje zawodowe to wiedza, umiejętności i postawy określo-
ne przez specyfikę pracy w danym zawodzie8. 

T. Oleksyn 

Kompetencje pracowników obejmują ich zainteresowania, uzdol-
nienia i predyspozycje, wykształcenie i wiedzę, doświadczenie  
i praktyczne umiejętności, wewnętrzną motywację, postawy i za-
chowania ważne w pracy zawodowej, stan zdrowia i kondycję psy-
chofizyczną, formalne wyposażenie w prawo do działania w imieniu 
danej organizacji, wyznawane wartości i zasady etyczne9. 

                                                        
5 Ibidem, ss. 11-12. 
6 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy 
ABC, Kraków 2001, ss. 241-242. 
7 A. Sajkiewicz, Jakość zasobów ludzkich, Poltext, Warszawa 2002, s. 90. 
8 M. Kocór, A. Strzebońska, Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?, PARP, 
Warszawa 2010, s.12. 
9 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2006, s. 39. 
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Autor/Autorka Definicja 

T. Rostkowski 
(…) wszelkie cechy pracowników, które używane i rozwijane  
w procesie pracy prowadzą do osiągnięcia rezultatów zgodnych ze 
strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa10. 

G. Filipowicz 
Kompetencje są to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności  
i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowied-
nim poziomie11. 

D. Thierry,   
Ch. Sauret,  
N. Monod 

Kompetencje w znaczeniu ogólnym to zdolność pracownika do 
działania prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu w da-
nych warunkach, za pomocą określonych środków. Kompetencje to 
ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw i gotowość pra-
cownika do działania w danych warunkach, a więc także zdolność 
przystosowania się do tych zmieniających się warunków12. 

H. Król  
Kompetencje - to predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności  
i postaw, zapewniające realizację zadań zawodowych na poziomie 
skutecznym i/lub wyróżniającym, stosowane do standardów okre-
ślonych przez organizację dla danego stanowiska13. 

Źródło: opracowanie własne.  
  
 
Analizując definicje zawarte w tabeli nr 1 warto zauważyć, że kom-

petencje można definiować przez pryzmat pracownika, stanowiska pracy 
i jednostki w oderwaniu od pracy zawodowej. Zasadnym jest zatem uzna-
nie, iż kompetencje to zestaw wiedzy, umiejętności, zdolności, cech osobo-
wości, postaw i motywacji, z jednej strony niezbędnych do sprawnego wy-
konywania pracy na danym stanowisku, z drugiej zaś charakteryzujących 
pracowników dobrze wykonujących pracę. W trzecim przypadku, kompe-
tencje to połączenie wiedzy, umiejętności, zdolności, cech osobowości, po-
staw i motywacji danej osoby, będące wynikiem procesu uczenia się i gro-
madzenia doświadczeń, niezbędne do funkcjonowania jednostki w społe-
czeństwie (jednostki niewykonującej pracy zawodowej).  

Wyjaśniając termin kompetencje, należy zauważyć, iż często termin 
ten jest stosowany zamiennie z terminem kwalifikacje. Kwalifikacje zgod-

                                                        
10 T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami w UE, [w:] M. Juchnowicz (red.), Standardy 
europejskie w zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2004. 
11 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 46. 
12 D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach 
w procesie zmian, Poltext, Warszawa 1994, s. 6.  
13H. Król, Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński 
(red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, 
Warszawa 2006, s. 82. 

 

nie ze Słownikiem języka polskiego PWN definiowane są jako: wykształce-
nie i uzdolnienia potrzebne do pełnienia jakiejś funkcji lub wykonywania ja-
kiegoś zawodu14. Z kolei M. Kocór, A. Strzebońska podkreślają, że kwalifika-
cje to taka wiedza i umiejętności, które zostały potwierdzone w procesie for-
malnej procedury walidacyjnej (w wąskim sensie za kwalifikacje można 
uznać tylko taki rodzaj wiedzy i umiejętności, które zostały potwierdzone 
przez akredytowaną przez władze publiczne jednostkę oceniającą). Kwalifi-
kacjami będą zatem przykładowo prawo jazdy określonej kategorii, posiada-
nie certyfikatu językowego itp.15  

Można zatem uznać, iż termin kompetencje, jest szerszy od terminu 
kwalifikacje, gdyż kompetencje jednostka nabywa również w procesie 
gromadzenia doświadczeń, socjalizacji, co może nie być potwierdzone do-
kumentem formalnym.  

Pełne zrozumienie terminu kompetencje wymaga również znajo-
mości podstawowych cech kompetencji. Zgodnie z poglądami G. Filipowi-
cza do cech kompetencji, zalicza się: 

1. Związek kompetencji z zadaniami – co oznacza, że kompetencje 
można określić wówczas, gdy pracownik wykonuje dane zadania, 
gdyż kompetencje przejawiają się w zachowaniach, a zachowania są 
podstawą działalności nie tylko zawodowej człowieka. Niektóre za-
dania wymagają od pracownika więcej niż jednej kompetencji, gdyż 
kompetencje przenikają się nawzajem i przejawiane są przez po-
dobne zakresy zachowań. Kompetencje nie są jednak równoznaczne 
z zachowaniem, gdyż zachowanie danej jednostki może być zacho-
waniem przypadkowym, całkowicie niewynikającym z posiadania 
danej kompetencji. 

2. Zmienność – poziom posiadanych kompetencji, może ulec zmianie 
w czasie, gdyż kompetencje można doskonalić, z drugiej zaś strony 
ulegają one degradacji (obniżeniu się).  

3. Mierzalność – istnieje możliwość dokonania pomiaru poziomu po-
siadanych przez pracownika kompetencji, poprzez zastosowanie 
stosownej metody. Mierzalność jako cecha kompetencji ma kluczo-
we znaczenie w procesie zarządzania kompetencjami, gdyż bez 
możliwości zdiagnozowania poziomu wyjściowego kompetencji da-

                                                        
14 Słownik języka polskiego PWN, [za:] http://sjp.pwn.pl/szukaj/kwalifikacje.html (pobra-
no 05.01.2016). 
15 M. Kocór, A. Strzebońska, op. cit., s. 12. 
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nego pracownika, nie istnieje możliwość podjęcia stosownych dzia-
łań ukierunkowanych na osiągniecie stanu pożądanego16. 
Podsumowując, kompetencje mogą być różnie definiowane, zaś 

podjęcie działań ukierunkowanych na zarządzanie kompetencjami pra-
cowników jest możliwe dopiero wówczas, gdy zrozumiana zostanie istota 
kompetencji, cechy kompetencji oraz różnica między kompetencjami 
a kwalifikacjami.  

 
 

Typologie kompetencji 
 
Wieloznaczność terminu kompetencje często tłumaczona jest prezentowa-
nym przez autorów punktem odniesienia, czyli grupą kluczowych kompe-
tencji, w oparciu o które dana definicja powstała i do których się odwołuje. 
W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele typologii kompetencji, 
w tym typologie wiodące, prezentowane przez kluczowych autorów zajmu-
jących się problematyką zarządzania kompetencjami i zasobami ludzkimi. 
Pierwszy przytoczony podział kompetencji, autorstwa M. Armstronga, za-
wiera następujące rodzaje kompetencji:  

 kompetencje ogólne – wymagane od wszystkich, którzy wykonują 
dany zawód (np. lekarze, prawnicy) lub od wszystkich pracujących 
na podobnych stanowiskach (np. pracownicy działu sprzedaży, me-
nedżerowie), 

 kompetencje szczegółowe – odróżniające konkretne stanowisko 
pracy lub konkretną rolę organizacyjną od innych, 

 kompetencje progowe – pozwalające na podstawowe spełnianie 
wymagań danego stanowiska, 

 kompetencje dotyczące działania – umożliwiające podział pracow-
ników na osoby lepiej i gorzej wykonujące dane zadania, 

 kompetencje różnicujące – określają cechy behawioralne widoczne 
u osób uzyskujących dobre wyniki, a nieobecne są u osób mniej sku-
tecznych w działaniu17. 
Z kolei A. Pocztowski rozważając zagadnienie typologii kompetencji 

podaje, że kompetencje można podzielić na dwie grupy: na kompetencje 
podstawowe – mające kluczowe znaczenie dla prawidłowego wykonywa-

                                                        
16 Por. G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., ss. 46-49. 
17 M. Armstrong, op. cit., s. 245. 

 

nia pracy na danym stanowisku (zalicza się do nich: wiedzę i umiejętności) 
oraz wyróżniające – pozwalające na odróżnienie pracownika efektywnego 
od pracowników nieefektywnych, a obejmują postawy, motywy i warto-
ści18. 

Odmienną typologię kompetencji prezentuje G. Filipowicz w książce 
„Zarządzanie kompetencjami zawodowymi”. Zgodnie z poglądami autora 
można wyróżnić: 

 kompetencje bazowe – określane są mianem podstawowych dyspo-
zycji, ich doskonalenie pozwala na rozwój innych kompetencji 
(kompetencje bazowe autor dzieli na kompetencje poznawcze, spo-
łeczne i osobiste); 

 kompetencje wykonawcze – ściśle związane są z wykonywanymi 
w miejscu pracy zadaniami (kompetencje wykonawcze autor dzieli 
na biznesowe, firmowe i menedżerskie) 19. 
G. Filipowicz podkreśla, że przypisując kompetencje danemu sta-

nowisku pracy należy pamiętać, aby w grupie kompetencji znajdowały się 
zarówno kompetencje bazowe jak i wykonawcze, a ich ogólna liczba nie 
powinna przekraczać 14 kompetencji20. Autor wyróżnia również kompe-
tencje korporacyjne, jako odpowiedź na sytuację mającą miejsce na rynku 
pracy, a związaną z rozwojem korporacji. Kompetencje korporacyjne są to 
kluczowe kompetencje wspierające realizację misji firmy (…) zasadniczo 
obejmują wszystkich jej pracowników - tak jak misja – oraz budują kulturę 
organizacji21. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się również podział kompetencji 
na kompetencje firmowe, fachowe i społeczne. M. Sidor-Rządkowska wyja-
śnia powyższe kompetencje w następujący sposób22: 

 kompetencje firmowe (korporacyjne) – są to kompetencje charakte-
rystyczne dla pracowników danej organizacji, posiadane przez każ-
dego pracownika bez względu na to, jakie stanowisko piastuje w or-
ganizacji, 

                                                        
18 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-Procesy-Metody, PWE, Warsza-
wa 2003, s. 155. 
19 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004, s. 37-39. 
20 Ibidem, s. 39. 
21 Ibidem, s. 39-40. 
22 M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra-
żanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, 
s. 25-26. 
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 kompetencje fachowe (zawodowe) – są to kompetencje ściśle zwią-
zane z wykonywaną pracą, czyli charakterystyczne do osób, które 
zajmują np. stanowisko prawnika, lekarza, informatyka, 

 kompetencje społeczne – są to kompetencje, jakie powinny posiadać 
osoby, które w swojej pracy mają kontakt z klientem (zarówno we-
wnętrznym jak i zewnętrznym) oraz z innymi ludźmi (np. kierownik 
działu powinien posiadać takie umiejętności jak: umiejętność mo-
tywowania, współpracy w zespole)23.  
Prezentowane przez licznych autorów klasyfikacje kompetencji 

można wykorzystać podczas budowania profili kompetencyjnych stano-
wisk pracy, aczkolwiek każda organizacja powinna w oparciu o identyfika-
cję kompetencji pracowników stworzyć własną klasyfikację, która będzie 
możliwa do wykorzystania w praktyce, nie pozostając jedynie teoretycz-
nym hasłem. Prezentowane w literaturze podziały wraz z przykładowymi 
kompetencjami, nie mogą być bezrefleksyjnie wykorzystywane, co wynika 
ze złożoności i specyfiki organizacji. Kompetencja w jednej organizacji na-
zywana bazową, w innej może być zaliczona do wykonawczej, co nie będzie 
błędem działaniem.  

 
 

Identyfikacja i opis kompetencji 
 

Po zapoznaniu się z klasyfikacjami kompetencji, kolejnym krokiem jest 
dokonanie identyfikacji i opisu kompetencji, wymaganych od pracowników 
na poszczególnych stanowiskach pracy. Celem tych działań jest 
przygotowanie profili kompetencyjnych stanowisk pracy, stanowiących 
formalny dokument, w którym znajdują się informacje o kompetencjach 
jakie powinien posiadać pracownik wykonujący zadania na danym 
stanowisku pracy.  

Ogół działań ukierunkowanych na sporządzenie profili 
kompetencyjnych wraz z kartą kompetencji (stanowiącą również skalę 
obserwacyjną), przedstawiono za pomocą rysunku nr 1. 

 

                                                        
23 D. Kurek, T. Majewski, J. Wyszecka, Zarządzanie kompetencjami pracowników. Teoria 
i ćwiczenia, AON, Warszawa 2013, ss. 17-18. 

 

 
Rysunek nr 1. Projektowanie profilu kompetencyjnego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Per-
spektywa firmowa  
i osobista, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 76-121. 

 
 

Sporządzenie profili kompetencyjnych wymaga w pierwszej 
kolejności zidentyfikowania kompetencji wymaganych od pracowników 
danej organizacji. Identyfikacji kompetencji można dokonać stosując wiele 
metod, do których zalicza się: wywiady z pracownikami, badanie 
dokumantacji kadrowej, dokumentacji ekonomicznej oraz wytworów 
pracy na danym stanowisku. Warto również zaczerpnąć wiedzę 
o kompetencjach specyficznych dla danej grupy pracowników, z literatury 
przedmiotu, w której prezentowane są kompetencje pozwlające na 
sprawne wykonywanie zadań na danym stanowisku. Charakterystykę 
wybranych typów badań wykorzystywanych w procesie identyfikacji 
kompetencji przedstawiono za pomocą tabeli nr 2. 

Z kolei za A. Szczęsną i T. Rostkowskim, techniki identyfikacji 
kompetencji można podzielić na:  

 techniki opierające się na wcześniejszych doświadczeniach 
polegające one m.in. na badaniu materiałów archiwalnych 
(np. analiza raportów sprzedaży), badaniu dokumentacji kadrowej. 
Przy tej metodzie warto też przeprowadzać wywiady z pra-
cownikami mające na celu ustalenie, jakie kompetencje są 
szczególnie cenione w firmie. 

 techniki opierające się na projekcji przyszłości. Wymagają jasnej 
wizji przyszłości. Po przeanalizowaniu wewnętrznych 
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i zewnętrznych uwarunkowań działania opracowywane są 
prognozy dotyczące kompetencji potrzebnych w firmie24. 
Jeżeli organizacja dysponuje dużym budżetem przeznaczonym na 

sporządzenie profili kompetencji stanowisk pracy, może skorzystać 
również z pomocy specjalistów z firmy zewnętrznej. Należy jednak 
pamiętać, że bez względu na wybraną metodę, zawsze należy sprawdzić 
uzyskane wyniki za pomocą innej metody, tak by uniknąć subiektywizmu 
w identyfikacji kompetencji.  

 
 

Tabela 2. Wybrane rodzaje badań w procesie identyfikacji 
kompetencji 

Typ badania Istota badania Zalety Wady 

Wywiady 
ustrukturyzowane  

Rozmowy z pracow-
nikami z danych sta-
nowisk pracy  

Pozwala zebrać 
najwięcej 
informacji, daje 
możłiwość zada-
wania 
dodatkowych 
pytań  

Proces 
czasochłonny, 
subiektywizm 
odpowiedzi  

Kwestionariusze  
Badanie przy 
pomocy wcześniej 
przygotowanych 
kwestionariuszy  

Łatwość zebrania 
informacji od 
wielu pracow-
ników w krótkim 
czasie  

Trudność w 
doborze pytań, 
później w analizie  
i interpretacji 
odpowiedzi  

Metody wydarzeń 
krytycznych  

Uzyskanie od 
pracowników 
informacji o do-
tychczasowych doś-
wiadczeniach 
zawodowych  

W oparciu o 
uzyskane 
informacje można 
wnioskować o 
zadaniach, umie-
jętnościach  

Bazowanie na 
dotychczasowych 
doświadczeniach, 
proces czaso-
chłonny  

Opis słowny  

Opis mocnych i sła-
bych stron pracow-
nika dokonywany 
przez przełożonych, 
pracowników  

Uzyskanie 
informacji z wielu 
źródeł  

Subiektywizm 
uzyskanych 
informacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Szczęsna, T. Rostkowski, Zarządzanie 
kompetencjami, [w:] T. Rostkowski (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami 
ludzkimi, Difin, Warszawa 2004, s. 50. 

 
                                                        
24 A. Szczęsna, T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami, [w:] T. Rostkowski (red.), No-
woczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004, ss. 49-51. 

 

 
Kolejnym etapem działań, jest zdefiniowanie kompetencji25, gdyż 

znaczenie kompetencji w różnych organizacjach może być odmienne, na co 
wpływa w znacznej mierze kultura organizacyjna. Zdefiniowanie 
poszczególnych kompetencji jest bardzo przydatne, gdyż pozwala uniknąć 
sytuacji, w której jedna kompetencja, w różnych profilach kompetencji, jest 
odmiennie nazywana.  

Po zdefiniowaniu kompetencji wyróżniane są wskaźniki 
kompetencji, definiowane jako: zbiór charakterystycznych zachowań, które 
można zaobserwować w codziennym funkcjonowaniu zawodowym 
pracownika26. Wskaźnik jest zatem zachowaniem dającym się zaobser-
wować, którego rejestracja stanowi podstawę wnioskowania o posiadaniu 
przez pracownika danej kompetencji. Na przykład wskaźnikami 
kompetencji jaką jest umiejętność delegowania zadań, są: określanie zadań 
do realizacji przez pracowników, dobór zadań do poziomu kompetencji 
pracowników, dostarczenie pracownikowi niezbędnych informacji do 
realizacji zadania, przekazanie właściwych uprawnień, czy też wspieranie 
i motywowanie pracownika do realizacji danego zadania27. 

Wyróżnione wskaźniki należy następnie opisać stosując wybraną 
skalę. W praktyce organizacje mają do wyboru następujące skale: 

 skalę rozwojową (przykładowe poziomy: poważne braki, uczący się, 
dobry, ekspert, wybitny), 

 skalę wprawy (nieświadoma niekompetencja, świadoma 
niekompetencja, świadoma kompetencja, nieświadoma 
niekompetencja), 

 skalę addytywną (każdy kolejny poziom na skali zawiera w sobie 
poprzednie poziomy oraz nowe jakościowo zachowania, co 
w całości określa dany poziom opanowania kompetencji), 

 skalę względną (przykładowe poziomy: niezgodny z oczekiwaniami, 
zgodny z oczekiwaniami, przewyższający oczekiwania)28. 

                                                        
25 Organizacje mają również możliwość zakupienia gotowego słownika kompetencji. 
Słownik taki zawiera listę kompetencji wraz z definicjami oraz wskaźnikami kompetencji 
opisanymi na skali, wraz z podaniem przykładów konkretnych zachowań, będących za-
chowaniami typowymi dla danego poziomu opanowania kompetencji. 
26 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 80. 
27 Wymienione wskaźniki są przykładowymi wskaźnikami, jakie mogą, ale nie muszą zna-
leźć się w grupie wskaźników kompetencji - umiejętność delegowania zadań. 
28 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami…, ss. 49-57. 
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Zastosowanie danej skali powinno dotyczyć całej organizacji, co 
pozwala w późniejszym etapie na wykorzystanie profili kompetencyjnych 
m.in. w procesie zarządzania ścieżkami karier pracowników. 

Trudność w budowaniu profili kompetencyjnych potęguje fakt, iż 
nie wszystkie kompetencje warto jest i można stopniować. Przygtowując 
profil kompetencyjny stanowiska pracy należy zatem udzielić 
odpowiedzieć na następujące pytania29: 

1. Czy i w jaki sposób można zauważyć występowanie lub brak danej 
kompetencji  
u pracownika? (udzielenie odpowiedzi na to pytania pozwala na określenie 
wskaźników kompetencji); 

2. W jaki sposób można zmierzyć poziom opanowania danej 
kompetencji (i czy w ogóle jest to możliwe)? 

3. Czy można za pomocą szkolenia oddziaływać na poziom 
opanowania danej kompetencji?  

4. Ile poziomów kompetencji należy określić? (szczególnego 
rozważenia wymaga decyzja jaką skalę zastosować: parzystą z typowym 
błędem rozproszenia, czy nieparzystą, z będem tendencji centralnej);  

5. Czy w stosunku do wszystkich kompetencji można określić tyle 
samo poziomów jej opanowania? (poprzez zastosowanie skal np. 
pięciostopniowych poziomy niektórych kompetencji są opisane w sposób 
całkowicie utrudniający identyfikację typowych zachowań); 

6. Czy można wyróżnić pozytywne i negatywne zachowania, które 
charakteryzują poziom opanowania danej kompetancji, ewentualnie jej 
brak u pracownika? 

Udzielenie pdowiedzi na powyższe pytania  zwiększa czytelność 
i użyteczność profili kompetencyjnych sporządzanych w organizacjach. 

  
 

Profile kompetencyjne 
  

W praktyce organizacyjnej wykorzystuje się dwa rodzaje graficznych 
profili kompetencyjnych: tabelaryczny (liniowy) profil kompetencyjny 
(rysunek nr 2) oraz profil kołowy – radarowy (rysunek nr 3). 

 
 

                                                        
29 M. Sidor-Rządkowska, op. cit., s. 37-38. 

 

 
Poziom kompetencji wymaganych 
Poziom kompetencji posiadanych przez pracownika 
Rysunek nr 2. Tabelaryczny profil kompetencyjny 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

W tabelarycznym, jak i kołowym profilu kompetencyjnym, 
nakładając na pożądany na stanowisku pracy profil kompetencji, profil 
kompetencji pracownika, można wyznaczyć tzw. lukę kompetencyjną, czyli 
rozbieżność między poziomem kompetencji wymaganym na danym 
stanowisku pracy, a poziomem kompetencji rzeczywiście prezentowanym 
przez pracownika. Określenie luki kompetencyjnej jest istotne 
np. w trakcie procesu selekcji pracowników, gdyż pozwala na przyjęcie do 
pracy kandydata posiadającego najmniejszą lukę kompetencyjną 
(przykładowa luka kompetencyjna widoczna na rysunku nr 3: wymagany 
jest poziom czwarty opanowania kompetencji jaką jest umiejętność 
zarządzania procesami, natomiast pracownik opanował tę kompetencję na 
poziomie trzecim).  
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Rysunek nr 3. Kołowy profil kompetencyjny  
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż profile kompetencyjne ulegają 

dezaktualizacji, w związku z pojawiającymi się nowymi oczekiwaniami 
względem pracowników, czy też np. poszerzeniem zakresu obowiązków 
w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej. Istotne jest zatem, 
aby przed rozpoczęciem procesu rekrutacji dokonana została weryfikacja 
aktualności danego profilu.  
 
 
Kluczowe błędy w procesie projektowania profili kompe-
tencyjnych 
 
Projektowanie profili kompetencyjnych, jak każde działanie może być rea-
lizowane niesprawnie. Do kluczowych błędów popełnianych podczas two-
rzenia profili kompetencyjnych zalicza się: 

1. Błędną identyfikację kompetencji wymaganych od pracowników na 
danym stanowisku pracy, wynikającą z subiektywizmu osób doko-
nujących oceny, czy też sugerowania się kompetencjami ogólnie 
wymaganymi od podmiotów wykonujących pracę na analizowanym 
stanowisku bez uwzględnienia specyfiki danej kultury organizacyj-
nej. Takie działanie skutkuje przyjmowaniem do organizacji pra-

 

cowników kompetentnych ale w zakresie nieadekwatnym do po-
trzeb związanych z realizacją wyznaczonych zadań. 

2. Identyfikację zbyt dużej liczby kompetencji, skutkującą powstaniem 
profili niemożliwych do przedstawienia w formacie A4. Nadmierna 
liczba kompetencji często jest wynikiem niezrozumienia istoty pro-
fili kompetencyjnych. 

3. Identyfikację kompetencji w oparciu o kompetencje pracowników 
aktualnie wykonujących pracę na danym stanowisku. Należy pamię-
tać, iż takie działanie jest nieracjonalne szczególnie w przypadkach, 
gdy osoby wykonujące pracę na danym stanowisku nie posiadają 
kompetencji opanowanych na poziomie pozwalającym na sprawne 
wykonywanie pracy zawodowej. 

4. Brak zdefiniowania wymaganych od pracowników kompetencji. 
Brak słownika kompetencji utrudnia wprowadzenie standardów 
w zakresie rozumienia istoty danej kompetencji, przez co w profi-
lach kompetencyjnych różnych stanowisk mogą znaleźć się kompe-
tencje odmiennie nazywane, co znacznie utrudnia późniejsze wyko-
rzystanie profili np. przy ocenie stopnia spełnienia wymagań awan-
sowania. 

5. Błędny dobór skali, w oparciu o którą dokonywane są opisy stopni 
opanowania wymaganych kompetencji. Wybór skali powinien być 
podyktowany znajomością wad i zalet poszczególnych skal, w tym 
skal parzystych i nieparzystych. Powyższy błąd powiązany jest 
również z tendencją do tworzenia wielopoziomowych opisów kom-
petencji, w których znajduje się np. 8 poziomów opanowania danej 
kompetencji, jak i z tworzeniem skal dwupoziomowych, w których 
poziom pierwszy opisywany jest jako brak danej kompetencji, 
a drugi jako posiadanie kompetencji.  

6. Niewłaściwe wyróżnienie wskaźników kompetencji wynikające 
z sugerowania się wskaźnikami dostępnymi np. w literaturze 
przedmiotu. Wskaźniki powinny wynikać z przyjętej definicji kom-
petencji, jak i wymagań stawianych pracownikom w danej organi-
zacji. 

7. Błędne określenie wymaganego stopnia opanowania danych kom-
petencji, zazwyczaj polegające na zawyżeniu pożądanego poziomu. 
Takie działanie realnie utrudnia prowadzenie procesu rekrutacji – 
zwiększa koszty pozyskania kompetentnych pracowników.  
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8. Niezaangażowanie w proces budowania profili kompetencyjnych 
kierowników poszczególnych działów, bądź przerzucenie odpowie-
dzialności za realizację tego procesu na podmioty nieposiadające 
wiedzy i umiejętności tworzenia profili.  

9. Brak wykorzystania profili kompetencyjnych w procesach perso-
nalnych. Takie działanie zniechęca pracowników jak i podmioty 
oceniające do wypełniania kwestionariuszy ocen. 
Powyższe błędy w zasadniczy sposób wpływają na skuteczności 

procesów w organizacji realizowanych w oparciu o profile kompetencyjne. 
Co czyni zasadnym, w wielu przypadkach, skorzystanie z pomocy firm ze-
wnętrznych specjalizujących się w tym zakresie (posiadających bogate do-
świadczenie i szereg dobrych praktyk). 

 
 

Przykładowy zakres możliwości wykorzystania profili 
kompetencyjnych 
 
Profile kompetencyjne mają szeroki zakres zastosowania w działalności 
personalnej organizacji, dlatego też tak ważne jest ich właściwe przygoto-
wanie i aktualizowanie.  
  Profile kompetencyjne mogą być wykorzystane na etapie warto-
ściowania stanowisk pracy, definiowanego za A. Ludwiczyńskim jako: pro-
ces analizy i oceny wymagań danej pracy, którego celem jest zróżnicowanie 
i wycena prac pod względem trudności, wykorzystywany w zarządzaniu za-
sobami ludzkimi, w tym szczególnie w kształtowaniu relacji wynagrodzeń 
stałych30. Już w 1950 r. wraz z powstaniem tzw. schematu genewskiego, 
zwrócono uwagę, iż obok wymagań fizycznych, odpowiedzialności i wa-
runków wykonywania pracy, kluczowym kryterium wartościowania są 
również wymagania umysłowe31. W wielu metodach wartościowania wy-
korzystywano pierwowzory profili kompetencji, jak np. w metodzie AWP-
2BIS autorstwa T. Oleksyna, w której w poszczególnych kryteriach oceny 
przygotowano do pięciu wariantów odpowiedzi, z pośród których należało 
dokonać wyboru zgodnego z wymaganiami stanowiska pracy (tabela nr 3). 
 
 

                                                        
30 A. Ludwiczyński, Wartościowanie pracy, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński, op. cit., s. 233. 
31 Ibidem, s. 235. 

 

Tabela 3. Metoda AWP-2BIS 
Kryte-
rium 

Warianty odpowiedzi 
a b c d e 

Wy-
kształce-
nie 

podsta-
wowe + 
przyucze-
nie do 
wykony-
wania ze-
społu 
czynności 

zasadnicze 
zawodowe 
o wy-
maganym 
profilu i 
aktualiza-
cja wiedzy 

średnie o 
wymaga-
nym pro-
filu i aktua-
lizacja 
wiedzy 

wiedza o 
wymaga-
nym pro-
filu i aktua-
lizacja 
wiedzy 

wyższe o wyma-
ganym profilu  
i specjalizacja 
zawodowa lub 
studia podyplo-
mowe, aktuali-
zacja wiedzy 

Samo-
dziel-
ność, 
innowa-
cyjność 

nie ma 
takich 
wymagań 

samodziel-
ność reali-
zacyjna i 
decyzyjna 
bez wymo-
gu tworze-
nia nowych 
rozwiązań 

wymagane 
śledzenie, 
inspirowa-
nie, adap-
towanie i 
wdrażanie 
nowych 
rozwiązań 

osobiste 
projekto-
wanie, 
testowanie 
i wdraża-
nie roz-
wiązań 
nowych w 
firmie 

osobiste projek-
towanie nowych 
rozwiązań o 
cechach know 
how 

Źródło: opracowanie na podstawie T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, MSM, Warszawa 
1997, ss. .213-214. 
  
 
 Dokonanie wyboru poziomu spełnienia danego kryterium pozwala na 
porównanie poszczególnych stanowisk pod względem wymagań jakościo-
wych pracy, dzięki czemu możliwa jest wycena trudności pracy na stano-
wisku i tym samym dokonanie zaszeregowania płacowego.  
 Profile kompetencyjne stanowią również wsparcie procesów rekru-
tacji i selekcji, gdyż: 

 dostarczają rzetelnych informacji, obiektywnych standardów kom-
petencji stanowiących podstawę skuteczności powyższych proce-
sów, 

 kompetencje zawarte w profilach przenoszone są do ogłoszeń re-
krutacyjnych, dzięki czemu nawet niedoświadczony rekruter do-
kładnie wie, jakich kandydatów poszukuje, 

 pozwalają na zaprojektowanie procesu selekcji, w tym metod selek-
cji umożliwiających zweryfikowanie wymaganych kompetencji i ich 
dokładnego poziomu, 
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 zwiększają obiektywizm procesu oceny kandydatów do pracy, gdyż 
ocenie podlegają konkretne kompetencje wymagane na stanowisku 
pracy, 

 profile kompetencyjne wykorzystywane są również w trakcie sto-
sowania metody Assessment Center, a skale obserwacyjne stanowią 
podstawę rejestracji i późniejszej klasyfikacji zachowań pracowni-
ków, co pozwala na ustalenie poziomu opanowania danej kompe-
tencji przez kandydatów do pracy. 

 Z kolei w procesie ocenianie pracowników przygotowane profile 
kompetencyjne stanowią bogate źródło informacji pozwalających na przy-
gotowanie arkuszy oceniania pracowników, które znacznie ułatwiają pro-
ces oceny, jak i późniejszą prezentację wyników oceny. Profile kompeten-
cyjne mogą być bezpośrednio wykorzystane w procesie oceniania, wów-
czas podmiot oceniający bazując tylko na skali obserwacyjnej może zazna-
czyć które zachowania prezentowane w skali są typowe dla ocenianego 
pracownika. Podobna sytuacje może mieć miejsce w procesie samooceny – 
pracownik po zapoznaniu się ze skalą obserwacyjną zaznacza zachowania 
które najbardziej pasują do jego postawy. Po naniesieniu na profil kompe-
tencji pożądanych, profil aktualnych kompetencji danego pracownika, 
przełożony uzyskuje informacje niezbędne do przeprowadzenia m.in. roz-
mowy oceniającej. 
 Wyniki procesu oceniania pracowników stanowią również bogate 
źródło informacji niezbędnych do skutecznej realizacji procesu doskonale-
nia. Zidentyfikowana luka kompetencji staje się podstawą do skierowania 
pracownika na konkretne szkolenie, co pozwala na minimalizację luki 
transferu efektów szkolenia do praktyki. Dokładna wiedza o potrzebach 
pracowników staje się podstawą do zaprojektowania właściwego szkole-
nia, dobranego do wieku pracowników, ich poziomu rozwoju kompetencji, 
wymagań organizacyjnych itp. 
 Profile kompetencyjne można również wykorzystać w procesie za-
rządzania karierami pracowników. Ustalenie stanu pożądanego kompeten-
cji oraz poziomu kompetencji u danego pracownika pozwala na efektywne 
zaplanowanie działań rozwojowych, w tym podjęcie decyzji o kierunku 
doskonalenia pracownika i czasie niezbędnym na rozwój kompetencji. 
W oparciu o profile możliwe staje się określenie momentu, w którym po-
ziom posiadanych przez pracownika kompetencji pozwala na realizację 
kariery zawodowej w ramach wyznaczonej ścieżki w organizacji. Dodat-
kowo porównanie wymagań kompetencyjnych stawianych wobec osób 

 

pragnących piastować wyższe stanowisko pracy z ich aktualnymi kompe-
tencjami, umożliwia wyznaczenie luki kompetencyjnej i przekazanie pra-
cownikowi informacji zwrotnej w jakim kierunku musi się rozwijać, a które 
kompetencje ma rozwinięte na pożądanym poziomie. Feedback przekaza-
ny pracownikowi stanowi również bodziec motywujący do pracy.  
 
 
Podsumowanie 
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na profilach kompetencyjnych jest 
realizowane przez coraz to większą liczbę organizacji, często przy wspar-
ciu specjalizujących się w tym zakresie firm zewnętrznych. Skuteczne 
przygotowanie i wykorzystanie w praktyce organizacyjnej profili kompe-
tencyjnych wymaga zrozumienia istoty kompetencji, opanowania umiejęt-
ności diagnozowania kompetencji, opisywania poziomów opanowania 
kompetencji, jak i właściwego wykorzystania profili kompetencyjnych 
w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi.  

Podejście kompetencyjne do zarządzania zasobami ludzkimi przy-
nosi zarówno organizacji, jak i samym pracownikom wiele korzyści. Po-
zwala przede wszystkim na dokładne i jednoznaczne określenie ról po-
szczególnych pracowników, wraz ze wskazaniem kompetencji niezbędnych 
do sprawnego wykonywania przypisanych zadań. Stworzenie profilu kom-
petencyjnego pozwala na usprawnienie i zwiększenie trafności procesu 
pozyskiwania. W procesie oceniania pracowników profile kompetencyjne 
pozwalają na dokładne sprecyzowanie, które kompetencje i w jakim stop-
niu zostały opanowane przez pracownika, a które wymagają dalszego do-
skonalenia, co znacznie ułatwia również rozwój kompetencji. Profile kom-
petencyjne mogą być również wykorzystane w procesie zarządzania ścież-
kami karier pracowników, czy też wartościowania stanowisk pracy.  
 Konkludując, organizacje chcące racjonalnie wykorzystać potencjał 
istniejący w pracownikach, powinny oprzeć działania w zakresie zarządza-
nia zasobami ludzkimi na właściwie przygotowanych profilach kompeten-
cyjnych. 
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Wprowadzenie 
 
Celem artykułu  jest próba określenia, jakie nietypowe komunikaty są wy-
korzystywane w procesie rekrutacyjnym.  Sformułowano następujący pro-
blem badawczy: w jakim zakresie niestandardowe komunikaty mają zasto-
sowanie do zatrudnienia właściwego kandydata do pracy? Sformułowano 
hipotezę, iż przydatne w tym zakresie mogą być metody rekrutacji kandy-
datów: metody grupowe np. grupy dyskusyjne, zespołowe gry symulacyjne 
oraz formy wywiadów: wywiad panelowy, wywiad stresujący przeprowa-
dzany w warunkach stresu, testy psychologiczne.  Dokonano weryfikacji 
hipotezy w oparciu o wnioskowanie na podstawie literatury przedmiotu.  

 
 

Pozyskiwanie kandydatów 
 
Współcześnie zasadniczym czynnikiem konkurencyjności stają się zasoby 
ludzkie, a ściślej wiedza, umiejętności, motywacje, zachowania i postawy 
pracowników wobec pracy i problemów organizacji. Dlatego też efektyw-
niejsze zarządzanie zasobami ludzkimi nabiera coraz większego znaczenia 
w przeżyciu i właściwym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Stąd też już na 
etapie planowania zasobów ludzkich winno się odpowiednio zaplanować 
jakich kandydatów firma poszukuje1. 

Celem rekrutacji jest obsadzenie wakujących stanowisk pracy wła-
ściwymi kandydatami. Odpowiednio wybrani kandydaci do pracy, będą 
w przyszłości realizować swoje obowiązki zawodowe.  Skuteczność rekru-
tacji można zatem ocenić ex post, badając po upływie pewnego czasu, jak 

                                                        
1 J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010, s. 15. 
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kandydaci zrekrutowano na stanowiskach pracy realizują swoje zadania.  
Czynniki, od których skuteczność będzie zależy, to: 

 trafność rozpoznania i zdefiniowania rzeczywistych potrzeb ka-
drowych organizacji, 

 trafność określenia ważnych elementów z punktu widzenia potrzeb 
organizacji takich jak: umiejętności zawodowe kandydatów, cechy 
psychiczne kandydatów,  

 skuteczność w dotarciu do właściwych kandydatów,  
 trafność rozpoznawania i oceny umiejętności oraz cech kandyda-

tów,  
 trafność decyzji o wyborze najbardziej odpowiedniego spośród 

kandydatów2. 
Kandydatów do pracy można poszukiwać zarówno wewnątrz firmy, 

jak i poza firmą. Obie strategie rekrutacji mają zalety i wady, które należy 
rozważyć przy podejmowaniu decyzji. Rekrutacja wewnętrzna opiera się 
na wyłonieniu kandydata wewnątrz organizacji poprzez np. wykorzystanie 
opinii szefów poszczególnych jednostek organizacyjnych, wyniki pracy 
pracownika, czy osiągnięcia kandydata. Zorganizowanie konkursu we-
wnętrznego w organizacji, czyli wewnętrznej rekrutacji może skutkować 
zatrudnieniem właściwego kandydata do pracy, przy czym powinny być 
ustalone jawne zasady i podane do wiadomości ewentualnym kandydatom. 
Zalety stosowania  rekrutacji wewnętrznej to: niskie koszty, pozytywny 
wpływ na kulturę organizacyjną i atmosferę, pozytywny wpływ motywa-
cyjny na pracowników organizacji, kandydaci są znani, byli poddani 
uprzednio weryfikacji i obserwacji – duża przewidywalność sukcesów. 
Wadami natomiast jest ograniczona liczba ewentualnych kandydatów czy 
też fakt, że kandydaci nie wnoszą w pełnione funkcje nowych doświadczeń 
poszerzających perspektywy i zwiększających kreatywność.  Zdaniem au-
tora  M. Suchara zalety stosowania rekrutacji zewnętrznej to: możliwość 
dotarcia do bardzo dobrych fachowców, możliwość skorzystania z do-
świadczenia kandydatów nabytego w innych organizacjach czy też fakt, że 
kandydaci weryfikowani przez poprzednio ich zatrudniające organizacje. 
Zaś wśród wad autor wymienia: koszty związane z przeprowadzeniem re-
krutacji zewnętrznej, czas trwania, a także to, że rekrutacja zewnętrzna 
może wpływać demobilizująco na postawę kandydatów wewnętrznych, 
poprzez pozbawienie ich możliwości awansu. Ponadto kandydaci z ze-

                                                        
2  M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 1. 

 

wnątrz wymagają pewnego czasu adaptacji.3 Rekrutacja zewnętrzna pro-
wadzona jest często przy użyciu większego zakresu metod niż wewnętrz-
na. Zróżnicowanie metod zależy w dużym stopniu od tego, czy firma reali-
zuje model sita czy model kapitału ludzkiego. Wśród wielu metod rekruta-
cji z rynku zewnętrznego wyróżnia się: informacje ustne, listy polecające, 
rekomendacje; ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, fachowej; 
współpracę z państwowymi biurami pracy; prowadzenia akcji „otwartych 
drzwi: prowadzenie kontaktów ze szkołami, uczelniami, organizacjami 
studenckimi, korzystanie z pomocy doradców, agencji doradztwa perso-
nalnego, firm konsultingowych4. 

Organizacje uwzględniają wybór strategii winny uwzględnić po-
trzeby i możliwości firmy. W prawidłowo funkcjonującej organizacji nie ma 
potrzeby uruchamiać procesu rekrutacji zewnętrznej, gdyż firma powinna 
zapewnić i dbać o rozwój zawodowy i awansowanie personelu.   

W przypadku rekrutacji wewnętrznej zorganizowanie konkursu 
wewnętrznego powinno mieć charakter sformalizowany oraz jawny dla 
kandydatów. Można wyróżnić kilka etapów konkursu:  
1) ustalenie zasad wyłaniania i oceniania kandydatów; 
2) wybranie osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji selekcyjnych 

i określenie trybu ich działania (czyli komisji konkursowej); 
3) wytyczne w odniesieniu do osób mogących uczestniczyć w konkursie 

(piony, jednostki organizacyjne, zawody, wykształcenie, stanowiska); 
4) przedstawienie oferty udziału w konkursie ewentualnym kandydatom; 
5) przeprowadzenie oceny kandydatów i wyłonienie najwłaściwszego kan-
dydata spośród zgłoszonych ofert, czyli „zwycięzcy”. 

Przyjęcie strategii rekrutacyjnej wewnętrznej przynosi wiele korzy-
ści, bowiem może wpływać motywacyjnie na pracowników firmy. Zatem 
rekrutacja wewnętrzna stanowi zachętę pracowników do angażowania się 
w pracę oraz mobilizuje ich do doskonalenia i rozwoju. Organizowanie 
konkursu wewnętrznego może silnie wiązać pracowników  
z organizacją, którzy dostrzegają w pracy szanse na awans i rozwój zawo-
dowy5. 

                                                        
3  M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 
s. 28. 
4  R. Jurkowski, Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wy-
dawniczy ABC, Warszawa 2000 ss. 74-75. 
5  M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 
s. 29. 
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Z kolei rekrutacja zewnętrzna opiera się na wyłonieniu odpowied-
niego kandydata do pracy spoza organizacji. Organizacje wynajmują firmy 
rekrutacyjno-selekcyjne bądź sama organizacja zajmuje się procesem re-
krutacyjnym. Firmy rekrutacyjne podzielić można na dwa rodzaje:  

 firmy rekrutacyjno-selekcyjne, które pomagają w rekrutacji pra-
cowników na wszystkie bądź wybrane rodzaje stanowisk pracy sto-
sując w tym celu wszelkich możliwych metod i technik (ogłoszeń 
prasowych, poszukiwań bezpośrednich). Firmy takie dokonują 
również oceny przydatności kandydatów na właściwe stanowiska 
pracy  przy użyciu rozmaitych metod. Niektóre firmy specjalizują się 
w konkretnych sektorach gospodarki, zaś inne na przykład w han-
dlu, produkcji czy usługach. Tak więc, firmy mogą poszukiwać kon-
kretnych specjalistów, na przykład informatyków czy księgowych, 
bowiem w tej branży są wyspecjalizowani.  Specyfika tych firm 
opiera się na stosowaniu bardzo często testów psychologicznych 
czy technik assessment center;  

 firmy typu executive search. Metoda rekrutacji, która opiera się na 
obsadzeniu stanowisk kierowniczych, często wyłącznie przy użyciu 
metody określanej jako poszukiwanie bezpośrednie (ang. direct 
search). Konsultanci z takich firm, wykorzystując informacje i kon-
takty bezpośrednio docierają namierzonych wcześniej ewentual-
nych kandydatów. Konsultanci pełnią rolę pośredników pomiędzy 
organizacjami a kandydatami. Często w sposób nieformalny określa 
się ich jako łowcy głów (ang. head hunters) bądź też oficjalnie jako 
executive search consultants (konsultanci obsadzający najwyższe 
stanowiska menedżerskie metodą executive search). Zaletami sto-
sowanie tej metody jest możliwość pozyskania najlepszych po-
tencjalnych kandydatów do pracy na specyficzne stanowiska. 
Natomiast wadą jest wysoki koszt usług firm typu  executive 
search6. 
Sposób poszukiwania kandydatów  do pracy przez bezpośrednie 

poszukiwanie wymaga: niezwykle dużej wiedzy na temat różnorodnych 
branż i biznesów, rozbudowanych kontaktów i doświadczenia, szczegól-
nych umiejętności komunikacyjnych, dyskrecji, sprawności i zmysłu dy-

                                                        
6 M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 
ss. 30-31. 

 

plomacji konsultanta, zdolności oceny merytorycznych i psychologicznych 
zalet i wad potencjalnych kandydatów7. 

Decyzją strategiczną odnoszącą się do rekrutacji i doboru jest usta-
lenie, w jakich sytuacjach polecane lub wręcz konieczne jest korzystanie 
z firm doradztwa personalnego, a w jakich jest ono niewskazane. Z uwagi 
na zajmowaną pozycję na rynku organizacja może przyjąć strategię i tak-
tykę, polegającą na wstrzymaniu jakiejkolwiek rekrutacji i ograniczeniu 
doboru do podejmowania decyzji o zatrudnieniu bądź niezatrudnieniu 
zgłaszających się kandydatów do pracy. Wobec tego, można mówić o stra-
tegii rekrutacji pasywnej, w przeciwieństwie od strategii rekrutacji aktyw-
nej, więc opartej mniej lub bardziej ofensywnym poszukiwaniem ze strony 
pracodawców i wysyłaniu przez nich komunikatów do ewentualnych pra-
cowników.8 

Autorki S.L. Rynes I A.E. Barber prezentują trzy grupy strategii przy-
ciągania pracowników, które powinny występować równocześnie, a mia-
nowicie: 

 Strategie w zakresie rekrutacji. W skład strategii rekrutacji wchodzą 
decyzje związane z doborem osób reprezentujących organizację 
oraz wybór źródła (czyli rekrutacja zewnętrzna czy wewnętrzna) 
oraz sposób informowania o planowanej akcji rekrutacyjnej,  
a także czasu przeprowadzenia samej rekrutacji.  

 Strategie zachęt, motywatorów opiera się na stosowaniu zachęt za-
równo o charakterze pieniężnym, jak i nie pieniężnym. Jednakże or-
ganizacja powinna zdecydować, która metoda przyciągania będzie 
bardziej skuteczna w odniesieniu do ewentualnych pracowników.  

 Strategie wyboru źródeł rekrutacji (dostępnych kandydatów). Skie-
rowanie działań zachęcających na ludzi, którzy nie są atrakcyjni dla 
konkurencji czy rynku pracy bądź pozostają niezauważeni przez in-
nych pracodawców.  
Strategie przyciągania odpowiednich kandydatów pozostają pod 

silnym wpływem czynników otoczenia, jak również czynników znajdują-
cych się wewnątrz samej organizacji. Wśród tych czynników można wy-
mienić: warunki panujące na rynku pracy, opis wolnego wakatu, charakte-
rystyka przedsiębiorstwa, faza procesu przyciągania kandydatów oraz sze-
roko pojęte uwarunkowania prawne. Podejścia powyższe przyciągania od-
                                                        
7 Ibidem, s. 51. 
8 A. Lipka, Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra-
ków 2000, ss. 124-125. 
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powiednich kandydatów do pracy ujawniają różne spojrzenie na proces 
pozyskiwania wyjątkowych pracowników. Bowiem z jednej strony to firmy 
powinny aktywnie starać się o pozyskiwanie wyjątkowego pracownika, tak 
więc wszelkie koncepcje kreowania wizerunku pracodawcy są zasadne.  
Zaś nadmierne promowanie w mediach określonych podmiotów, jako do-
brych pracodawców spowodować może efekt nachalności czy narzucania 
się ewentualnym kandydatom. Ponadto, to nie tylko organizacjom powinno 
zależeć na pozyskiwaniu najlepszych pracowników, ale również pracowni-
kom  powinno zależeć, aby w przyszłości współpracować z dobrym praco-
dawcą.9 Trudności z pozyskiwaniem wyjątkowym pracowników mogą wy-
nikać z wielu przesłanek: niewłaściwego system wynagrodzeń, braku od-
powiednich akcji kreowania wizerunku pracodawcy, czy też negatywnego 
postrzegania firmy na rynku pracy. Jednakże najistotniejszym czynnikiem 
wpływającym na trudności z pozyskaniem wyjątkowego pracownika są 
działania prowadzone tradycyjnie przez dział zarządzania zasobami ludz-
kimi – rekrutacja i selekcja.10 

Niezależnie od tego czy rekrutację zleca się firmie zewnętrznej, czy 
przeprowadza się samodzielnie, organizacje mogą wykorzystać jedną lub 
kilka równolegle stosowanych metod poszukiwań odpowiednich kandyda-
tów. Przy wyborze metody powinno się wziąć pod uwagę wady  zalety sto-
sowanej metody. Bowiem niektóre metody są bardziej kosztowne, są bar-
dzie pracochłonne, czasochłonne oraz efektywność danej metody jest moż-
liwa przy pomocy zewnętrznych specjalistów. Popularną metodą poszuki-
wań kandydatów do pracy są ogłoszenia prasowe, które są pewną formą 
docierania do kandydatów. Skuteczność ogłoszeń rekrutacyjnych można 
osiągnąć przez umieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie specjali-
stycznej, zaadresowanej do węższego, ale fachowego kręgu odbiorców. 
Niestety specjalistyczna prasa to periodyki, stosunkowo rzadziej się ukazu-
jące, o dość długim cyklu produkcyjnym. Zatem ogłoszenia rekrutacyjne 
czy oferty pracy przez pracodawców mogą być już nieaktualne.11 Pojawie-
nie się internetu znacznie  obniżyło pułap cenowy zamieszczania ofert 
w prasie. Najbardziej popularną metodą rekrutacyjną jest internet jako 
źródło pozyskiwania kandydatów. Ciągle powstają wyspecjalizowane ser-
                                                        
9 T. Ingram, Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ss. 66-68. 
10  Ibidem,  s. 70. 
11 J. Marek, Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji, Difin, 
Warszawa 2008, ss. 92-93. 

 

wisy internetowe oferujące swoje usługi rekrutacyjne. Pierwsze powstały 
w 1996r. Aktualnie jest bardzo dużo serwisów internetowych związanych 
z publikacją ofert pracy. Dzięki internetowi jest możliwość dokonania re-
krutacji on-line. Rynek pracy staje się otwarty i dostępny dla każdego bez 
względu na odległość, jakie dzielą go z potencjalnym pracodawcą. Proces 
rekrutacji internetowej można podzielić na 4 etapy:  

1. Przyciąganie uwagi potencjalnego kandydata, czyli zainteresowanie 
optymalnej liczby potencjalnych kandydatów nawet tych, którzy są 
już w zatrudnieni w konkurencyjnych firmach. Dlatego też, ważna 
jest marka i reputacja firmy;  

2. Sortowanie aplikacji, czyli wybór kandydatów spełniających okre-
ślone wymogi;  

3. Nawiązanie kontaktu z wybranymi osobami, dzięki rekrutacji inter-
netowej szybciej możemy skontaktować się z wybranym kandyda-
tem poprzez e-mail, telefon;  

4. Sfinalizowanie rekrutacji, czyli wybór kandydata na wakujące sta-
nowisko pracy oraz podpisanie umowy przez pracownika; 
Dzięki interentowi większa szansa jest kontaktów z kandydatami 

oraz większa szansa nawiązania z nimi współpracy, aniżeli przy zastoso-
waniu ogłoszeń prasowych12.  
 
 
Strategia selekcji kandydatów 
 
Selekcja kandydatów jest procesem zbierania informacji o kandydatach  
i dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego, o największej przydat-
ności na wakujące stanowisko pracy.13  Termin - przydatność zawodowa 
jest określana - w jakim stopniu kandydat spełnia określone kryteria za-
warte w profilu zawodowym wakującego w organizacji pracownika oraz 
przewidywania osiągnięcia sukcesu przez wybranego kandydata na dane 
stanowisko pracy.  Selekcji dokonuje się pośród kandydatów pozyskanych 
wskutek przeprowadzonej rekrutacji.14 Dla wybrania kandydatów na naj-
                                                        
12 J. Marek, Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji, Difin, 
Warszawa 2008, ss. 97-98. 
13 R. Jurkowski, Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wy-
dawniczy ABC, Warszawa 2000 s. 82. 
14 J. Marek, Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji, Difin, 
Warszawa 2008, s.101. 
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większej przydatności zawodowej organizacje mogą posłużyć się jedna ze 
strategii: 

 Strategia negatywna polega na wyborze takich kryteriów i przyjęciu 
takich metod selekcji, aby łatwo wykluczyć nieodpowiednich kan-
dydatów. Strategia negatywna jest bardziej asekuracyjna aniżeli 
strategia pozytywna, obarczona ryzykiem. Wymaga użycia metod 
umożliwiających wykrywanie słabych stron kandydata. Strategia 
negatywna chroni organizacje przed popełnianiem błędów polega-
jącego na wybraniu nieodpowiednich kandydatów. 

 Strategia pozytywna polega na wyborze takich kryteriów i przyjęciu 
takich metod selekcji, aby bardziej odpowiednich kandydatów. 
Wymaga użycia metod umożliwiających odkrywanie mocnych stron 
kandydatów.  Strategia pozytywna daje możliwość wyboru odpo-
wiednich, dobrych kandydatów.  
Wybór właściwej strategii jest sprawą kluczową dla określenia dal-

szego sposobu postępowania rekrutacyjnego.  Wyznacza kolejne etapy 
procesu rekrutacji i determinuje wybór metod selekcyjnych15. Menedżer 
wybierając metodę selekcji powinien uwzględnić16: 

 określone stanowisko pracy, 
 wybór metody, która  wpłynie  na kandydatów, 
 wybór metody, które wpłyną na menedżera i inne osoby zajmujące 

się rekrutacją i selekcją kandydatów,  
 możliwość stosowania metody, z rozważeniem: wymaganych środ-

ków (miejsce, materiały, sprzęt) i kosztów, umiejętności potrzeb-
nych do zaprojektowania i stosowania metody, czasu, jaki muszą 
poświecić menedżerowie, kandydaci, 

 zastosowanie metody jak wpłynie na organizację, 
 prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanego rezultatu. 

Proces selekcji obejmuje wiele etapów, na których organizacje wy-
korzystują stosowne metody selekcji, między innymi: 

 Zapoznawanie się pisemnymi ofertami pracy. Pisemne oferty kan-
dydatów są formalnym stwierdzeniem chęci kandydatów do za-
trudnienia się w określonej organizacji. Pisemna oferta kandydata 

                                                        
15 M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 
ss. 53 -54. 
16 M. Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna ekonomiczna, Dom wy-
dawniczy ABC, Kraków 2001, s. 155. 
 

 

obejmuje: podanie, życiorys, dokumenty potwierdzające informacje 
zawarte w podaniu czy życiorysie. Pisemna aplikacja kandydata 
stanowi pierwsze i podstawowe źródło informacji o kandydacie.  

 Wstępna selekcja kwalifikacyjna obejmuje wybór kandydatów do 
dalszego etapu selekcji. Na podstawie dokumentów oraz wstępnej 
rozmowy, rekruterzy dokonują wyboru właściwszych kandydatów.  

 Testowanie, grupowe metody selekcji.  Testowe badanie jest eta-
pem selekcji, który służy do rozpoznania  zainteresowań, zdolności, 
umiejętności, zdolności do uczenia się kandydatów oraz  cech oso-
bowości  dominujących kandydatów. Metody testowe muszą speł-
niać ważne warunki17: 

1. test powinien być wystandaryzowany – stosowany zawsze w ten 
sam sposób,  

2. test powinien być obiektywny, czyli osoba przeprowadzająca test 
nie powinna mieć wpływu na jego wynik, 

3. test powinien być trafny - mierzyć to co powinien mierzyć, czyli 
prawidłowość stosowanego określonego testu do grupy kandyda-
tów, 

4. test powinien być rzetelny - czyli dokładnie weryfikować kandyda-
ta, 

5. test powinien być znormalizowany - mieć układ odniesienia, w któ-
rym można porównać wyniki  kandydata badanego z odpowiednio 
dużą liczbą wyników innych przebadanych osób. 
Istnieje w literaturze wiele testów stosowanych w badaniu przydat-

ności zawodowej kandydatów do pracy, m.in.: 
 Testy na inteligencję mierzące poziom sprawności umysłowej, czyli 

umiejętność analizowania, wyciągania wniosków, umiejętność ko-
munikowania się oraz strategicznego myślenia. Testy na inteligencję 
związane są również z procesem odczuwania, tj. umiejętności wy-
wierania wpływu na otoczenie czy umiejętności interpersonalne. 

 Testy osobowości wskazujące określone cechy osobowości 
w aspekcie wykonywanych lub przyszłych zadań. Weryfikuje się ce-
chy osobowościowe kandydatów według następującej klasyfikacji 
(tzw. big five): 

 równowaga emocjonalna – spokojny, neurotyczny, 
                                                        
17 R. Jurkowski: Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wy-
dawniczy ABC, Warszawa 2000 ss. 83-85. 
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 towarzyskość – ekstrawertyczny, introwertyczny, 
 rzetelność – sumienny, niesumienny,  
 zgodność – taktowny, przychylny, nieprzystępny, chłodny, 
 otwartość intelektualna – twórczy, konwencjonalny.  
 Testy sprawnościowe badające konkretne działania pod kątem 

sprawności i wykonywania, np. szybkość pisania na maszynie, zna-
jomość obsługi komputera, znajomość specjalistycznych progra-
mów komputerowych, znajomość  języka obcego. Testy zadaniowe 
najlepiej odzwierciedlają wymagania na danym stanowisku pracy. 
Testy zadaniowe umożliwiają pomiar takich cech jak: dokładność 
pracy z dokumentami, dbałość o szczegóły, przedsiębiorczość, 
umiejętność analizowania problemu, umiejętność podejmowania 
decyzji, zdolność do perspektywicznego myślenia, zdolność do po-
dejmowania ryzyka z uwzględnieniem ograniczeń18. 
Dodatkowo, w badaniu przydatności zawodowej stosuje się również 

badanie różnych wymiarów osobowości, a także temperamentu. Wśród 
najczęściej używanych zmiennych psychologicznych są: asertywność, od-
porność na stres, zdolności komunikacyjne,  zrównoważenie emocjonalne, 
ekstrawersja / introwersja. Testy stosowane w selekcji oraz testy psycho-
logiczne mogą być różnej jakości, bowiem mogą być należycie skonstruo-
wane, ale błędnie interpretowane. Dlatego też, warto skorzystać z pomocy 
fachowca – psychologa zwłaszcza do pomocy interpretacji testów psycho-
logicznych. Organizacje, które byłyby zainteresowane stosowaniem testów 
psychologicznych w selekcji mogą uzyskać informacje o dostępnych meto-
dach w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego19. 

 Wywiad szczegółowy, czyli ostateczna rozmowa kwalifikacyjna. 
Wywiad szczegółowy powinien uzupełnić luki informacyjne o kan-
dydacie. Wywiad powinien być starannie przygotowany i profesjo-
nalnie przeprowadzony. Osoba przeprowadzająca wywiad powinna 
uważnie słuchać odpowiedzi z uwzględnianiem poziomu emocjo-
nalnego rozmówcy.  

                                                        
18 J. Marek, Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji, Difin, 
Warszawa 2008, ss. 119-122. 
19 M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 
ss. 82- 85. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna być tak zaplanowana, aby unik-
nąć niezręcznych sytuacji mających negatywny wpływ na przebieg roz-
mowy i samopoczucie kandydata. Plan wywiadu powinien zawierać:  

1) wprowadzenie: powitanie kandydata, przedstawienie osób biorą-
cych udział w rozmowie kwalifikacyjnej, rozładowanie napięcia 
chwilą neutralnej rozmowy (np. o dojeździe, o pogodzie); 

2) udzielenie ważnych informacji na temat obowiązków, stanowiska, 
firmy: szczegółowe przekazanie informacji zawartych w ofercie re-
krutacyjnej z możliwością pytań kandydata; 

3) pozyskiwanie informacji o kandydacie, czyli umiejętne stosowanie 
pytań (zamkniętych, otwartych oraz otwartych z wyborem odpo-
wiedzi), pytania dotyczące przeszłości, bowiem tylko takie ułatwiają 
weryfikację kandydata. Nie powinno się stosować pytań naprowa-
dzających, które mogą zostać odebrane jako próba dyskryminacji, 
np. o wiek, płeć, religię, stan cywilny, pochodzenie; 

4) zamknięcie: podsumowanie informacji o kandydacie oraz uzupeł-
nienie danych jeżeli wystąpią luki;   

5) zakończenie rozmowy: podziękowanie za rozmowę, informacja 
o sposobie i terminie powiadomienia kandydata o zakończonym 
procesie rekrutacyjnym; 

6) ocena przydatności kandydata: dokonywana bezpośrednio po za-
kończeniu rozmowy, zgodnie z uprzednio przygotowanym  pla-
nem20. 

 Weryfikacja informacji o kandydacie,  służy ustaleniu wiarygodno-
ści informacji zawartych w dokumentacji przedstawionej przez 
kandydata. Przykładem są dokumenty: świadectwa, dyplomy, za-
świadczenia, certyfikaty potwierdzające np. znajomość języków ob-
cych, czy też referencje wystawione przez poprzedniego pracodaw-
cę21. 
Jedną z form testowania kandydatów jest metoda Assessment Cen-

ter, czyli grupowe metody selekcji.  Metoda ta definiowana jest jako gru-

                                                        
20 R. Jurkowski, Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wy-
dawniczy ABC, Warszawa 2000 s. 87. 
21 M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 
s. 91. 
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powe badanie kandydatów, prowadzone przez zespół badaczy wyposażo-
nych w kryteria analizy i oceny uzyskiwanych informacji22.  

Assessment Center często określana jest jako „centrum oceny", zna-
na jest także pod nazwą „oceny zintegrowanej" lub określana jest skrótem 
AC. Nie istnieje jednolity model, tylko raczej jest podejściem i metodologią 
badań selekcyjnych, charakteryzującą się tym, że wykorzystują różnorodne 
metody jednocześnie.23 Wśród nich można przykładowo wymienić: 

1. Metody grupowe:  
 Grupy dyskusyjne polegające na przekazaniu kandydatom proble-

mu celem przedyskutowania na forum. Obserwatorzy zwracają 
uwagę na treść wypowiedzi kandydatów, zachowania kandydatów 
w grupie i podczas spotkania24. 

 Zadania rozwiązywane grupowo – kandydaci mają do wykonania 
określone zadanie. Praca polega na pracy zespołowej.  

 Zespołowe gry kierownicze (z podziałem na role lub oparte na stu-
dium przypadku). 

 Gry symulacyjne – przykładem mogą być gry  negocjacyjne25. 
2. Formy wywiadów: panelowe, przeprowadzane  w  warunkach stre-

su,  wielokrotne, sytuacyjne. 
3. Ćwiczenia symulacyjne konkretne zadania zawodowe 

Metoda in basket (poczta przychodząca) jako rodzaj zadania odnoszącego 
się do konkretnych sytuacji zawodowych. Kandydat powinien na podsta-
wie dokumentów, zanalizować informacje zawarte w nich i podać konkret-
ne i praktyczne rozwiązanie.  Przykładowe zadania zawodowe: zaplanuj 
spotkanie, zredaguj list, opracuj analizę sektora rynku, przygotuj prelekcję, 
zaprojektuj pismo, ulotkę itd. 26 

4. Testy psychologiczne27 (porównaj wcześniej). 
Grupowe metody selekcji powodują ujawnienie się cech behawio-

ralnych kandydatów i ich predyspozycji do pełnienia ról zawodowych 
                                                        
22 R. Jurkowski, Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wy-
dawniczy ABC, Warszawa 2000 s. 86. 
23 M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 
s.86 
24  M. Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Dom wy-
dawniczy ABC, Kraków 2001, s. 171. 
25 M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 
s.86 
26 Ibidem, s.86. 
27 Ibidem, s. 86. 

 

w danej grupie zawodowej.28 Można zatem zaobserwować: umiejętności 
interpersonalne, zdolności komunikacyjne, skłonności przywódcze, rodzaj 
ról najchętniej podejmowanych przez osobę w zespole, styl działania 
w sytuacjach konfliktowych, styl decyzyjny danej osoby. Grupowe metody 
selekcji opierają się na pracy od kilku do kilkunastu kandydatów. Istotne 
jest, aby odpowiednio zaaranżować sytuację i przygotować właściwe zada-
nia dla grupy, aby móc wówczas dokonać obserwacji  kandydatów29.  

Organizacje powinny pamiętać, że barwny, atrakcyjny scenariusz 
sytuacyjny nie jest warunkiem wystarczającym do ich skuteczności. Ważne 
jest, aby dana sytuacja rzeczywiście wyzwalała i pozwalała obserwować 
zachowania uczestników, które chcemy uczynić przedmiotem badania30. 

 
 

Opis niestandardowych komunikatów w procesie rekruta-
cyjnym i jej przypisanie do metod rekrutacji i selekcji pra-
cowników 
 
Coraz częściej można spotkać niestandardowe komunikaty występujące  
w procesie rekrutacyjnym pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracow-
nikiem. Przykładem może być firma Heineken gdzie „potencjalny praco-
dawca mdleje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a  z dachu budynku do 
skoku przymierza się samobójca….”.31 Wysyłając takie komunikaty praco-
dawca chciał pozyskać nowych pracowników. Jedni kandydaci w trakcie 
rozmowy wyszli z pokoju rekrutacyjnego, inni zaś starali się pomóc 
w trudnej sytuacji. Gdy osoba prowadząca rozmowę „odgrywała” rolę – 
np. zsuwała się z krzesła, kandydaci próbowali zdjąć krawat utrudniający 
oddychanie. Kandydaci, którzy  okazywali pomoc przechodzili do następ-
nego etapu rekrutacji. Inny przykład komunikacji, który zastosowała  firma 
Heineken jest komunikat wydany przez asystentkę, która przyszła do po-
koju, gdzie odbywają się rekrutacje z informacją, że na dachu stoi samobój-
ca. Kandydaci wyszli przyglądać się zdarzeniu. Jeden z kandydatów zaofe-
                                                        
28 R. Jurkowski, Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wy-
dawniczy ABC, Warszawa 2000 s. 86. 
29 M. Suchar: Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, 
s. 87. 
30 Ibidem, s. 90. 
31 B. Sendrowicz: Rekrutacja z pomysłem,  Dodatek Gazetapraca.pl do Gazety Wyborczej 
z dn. 14.12.2015r. Nr 50(1073), s. 1. 
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rował pomoc strażakom, którzy asekurowali osobę. Zaangażowanie i go-
towość chęci udzielenia pomocy opłaciły się, gdyż ten kandydat został wy-
brany w nietypowej rekrutacji. W trakcie meczu piłkarskiego kandydat 
został poinformowany o swojej wygranej w sposób nietypowy, ponieważ 
informacja została wyświetlona na telebimie. Na pewno zastosowane na-
rzędzie w procesie rekrutacyjnym przyniosły firmie Heineken spory roz-
głos i reklamę, jako pomysłowego, niebanalnego pracodawcę. Inny przy-
kład dotyczy firmy  meblarskiej IKEA, która poszukując do nowego oddzia-
łu w Bydgoszczy, firma zorganizowała akcję „Make a chair and take a seat” 
(ang. „zrób krzesło i usiądź”). Akcja polegała na tym, że kandydaci do pracy 
w IKEA otrzymali od rekrutera zadanie złożenie krzesła. Ponad setka stu-
dentów na ochotnika składała krzesła.  Osoby chętne mogły wziąć udział 
w testach kompetencyjnych. W tej nietypowej akcji 10 osób dostało propo-
zycję pracy. Dzięki przeprowadzonej akcji dokumenty aplikacyjne do skle-
pu IKEA przesłało ponad 8 tys. kandydatów.32 Organizacje poszukują  ory-
ginalnych, niestandardowych metod w celu pozyskania najlepszych pra-
cowników. Pytanie, czemu zwykła rozmowa rekrutacyjna już nie wystar-
czy? Organizacje powinny znać skuteczne metody pozyskiwania pracowni-
ków. Natomiast niestandardowe  komunikaty w procesie rekrutacyjnym 
mogą wręcz wpływać na mniejszą liczbę na kandydatów. Co więcej, wysy-
łane komunikaty mogę wpłynąć negatywnie na stan zdrowia samego kan-
dydata. Nietypowe sytuacje rekrutacyjne mogłyby być przydatne, ale po-
chodzące od potencjalnego pracodawcy.  

Inny przykład nietypowej komunikacji w procesie rekrutacyjnym 
dotyczy 30-letniego mężczyzny z Warszawy. W poszukiwaniu wymarzonej 
pracy ten  bezrobotny marketingowiec chciał zareklamować siebie w spo-
sób nietypowy.  Stworzył prezentację własnej osoby, umieszczając na bill-
boardzie sformułowanie: „Witaj mam na imię Dawid. Zajmuję się marke-
tingiem. Obecnie szukam pracy. Pomożesz mi ją zdobyć?.”33 Oprócz billbo-
ardu umieszczonego w wagonach  linii metra co 20 minut wyświetlana by-
ła reklama akcji Pana Dawida. Pytanie czy taka autopromocja może przy-
ciągnąć uwagę wymarzonego przez młodego marketingowca pracodawcy? 
Bywa, że wręcz przeciwnie, gdyż autor tego pomysłu jest wystawiony na 
publiczną krytykę  i wytykanie błędów. Wydaję się, że pomysłodawca jest 
                                                        
32 Ibidem,  s. 1. 
33 A. Kinasiewicz, W poszukiwaniu wymarzonej pracy, Dodatek Gazetapraca.pl do Gazety 
Wyborczej  
z dn. 06.07.2015r,  Nr 27 (1079), s. 3. 

 

jednak zadowolony, ponieważ  odzywają się do niego firmy z propozycją 
spotkania. Warto się wyróżnić, jednak istnieją zagrożenia, takich kampanii 
reklamowych, jak np. autorzy zyskują ogromną rozpoznawalność i duży 
rozgłos, co nie zawsze jest zaletą. Wydaję się, że pomysł jest trafny, gdyż  
informuję potencjalnego pracodawcę o kompetencjach kandydata.  Warto 
zatem takiej osobie dać szansę, gdyż sam kandydat zadał sobie trud, stwo-
rzył wieloelementową akcję, pokazał, że ma potencjał. Poszukiwanie pracy 
w sposób kreatywny powinien być cenny przez pracodawców, ponieważ 
sami rekruterzy w organizacjach otrzymują  tyle dokumentów rekrutacyj-
nych, że bardzo trudno przykuć ich uwagę34. 

 
 

Wywiad stresujący 
 
Wywiad stresujący jako nowoczesny sposób komunikowania się z kandy-
datem daje większy rozgłos organizacjom, które go przeprowadzają.  
Omawiany wcześniej przykład można przypasować do tej właśnie metody 
selekcyjnej.  Innym przykładem komunikowania się z kandydatem do pra-
cy jest rozmowa „pod napięciem”, podczas której rekruter próbuje wypro-
wadzić z równowagi kandydata.  

M. Piątkowska opisuje w Gazecie Wyborczej jak rekruter przepro-
wadza nietypową rozmowę z kandydatem oraz niewłaściwie przeprowa-
dza rozmowę z kandydatem. Kandydat siedzi w pokoju, gdzie słyszy roz-
mowy z zewnątrz przez celowo niedomknięte drzwi. Słyszy treść wypo-
wiedzi: „Co to ma być? Kogo mi tu przysłałaś?”35. Następnie rekruter 
wchodzi do pokoju, gdzie ignoruję wyciągniętą rękę przez kandydata  zada-
je pytanie :” ile ma Pan lat?”36 Kandydat odpowiedział: „32. Zamieściłem tę 
informację w swoim życiorysie”37.  Odpowiedź rekrutera wzbudza kontro-
wersje, bowiem,  wiele osób poczułoby się nieswojo będąc właśnie uczest-
nikiem nietypowej rozmowy kwalifikacyjnej.  Odpowiedź rekrutera brzmi: 
„Nikt tego nie czyta. Nie wiem, czy nie będzie pan trochę za stary”38.  Dalej 
rozmowa przebiega równie bulwersująco, gdyż  rekruter informuje kandy-
                                                        
34 M. Piątkowska, Stress interview: rozmowa pod napięciem, Dodatek Gazetapraca.pl do 
Gazety Wyborczej z dn. 12.08.2013r., s. 3. 
35 Ibidem,  s. 3. 
36 Ibidem,  s. 3. 
37 Ibidem,  s. 3. 
38 Ibidem,, s. 3. 
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data o nieprofesjonalizmie swojej sekretarki. Następnie celowo, rekruter 
pomylił stanowiska pracy, na który zaproszono kandydata. Z kolei, kiedy 
kandydat otrzymał zadanie do wykonania: sprzedanie ołówka, usłyszał 
komentarz rekruter: „No, ołówek - jest pan dyrektorem, nie muszę pana 
uczyć, co?”39.  Samo zlecenie zadania nie jest czymś złym, ponieważ firmy 
powinny sprawdzać jak w przyszłości kandydat sprawdzi się na danym 
stanowisku pracy. Natomiast niektórzy kandydaci nie wytrzymują napięcia 
i wychodzą w trakcie rozmowy. Tego typu wywiad prowadzony w silnym 
napięciu ma przetestować niektóre cechy kandydata, takie jak: asertyw-
ność, pracowitość, pewność siebie, odporność na stres. Cel przeprowadze-
nia w ten sposób rozmowy ma sprawdzić, jak kandydat radzi sobie w sytu-
acjach stresowych, których najprawdopodobniej nie zabraknie na stanowi-
sku, na które aplikuje. Rekruter sprawdza opanowanie kandydata to, w jaki 
sposób udziela odpowiedzi, kiedy znajduje się pod wpływem silnych emo-
cji. Pomimo silnych emocji,  wzburzenia czy kandydat potrafi logicznie my-
śleć, podejmować decyzje, jak szybko powraca do spokojnego stanu. Wy-
wiad stresujący może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin. Na koniec 
nietypowej rozmowy tłumaczy się kandydatowi,  co właśnie zaszło, oraz 
w miły i spokojny sposób przechodzi do omawiania szczegółów zatrudnie-
nia. Niektórzy rekruterzy specjalnie ignorują kandydata przez dłuższy czas 
- sprawdzają wiadomości w telefonie, poprawiają formularze czy przez 
długi czas milczą. Dla kandydata to sytuacja bardzo krępująca. Oczywiście, 
nie powinno być tak, że rekruter czerpie przyjemność z obcesowej rozmo-
wy z kandydatem. Wcześniej rekruter czyta dokładnie aplikację kandydata, 
potwierdza doświadczenie zawodowe.  Często wiadomo od razu, że zapra-
szany kandydat to najodpowiedniejsza osoba na danym stanowisku pracy. 
Jednakże, rozmowa ma tylko to potwierdzić i sprawdzić jak zachowuje się 
kandydat w trudnych warunkach. Bez względu na zajmowane stanowisko 
pracy doświadczamy stres. Organizacje same decydują na jaki element 
zwrócą uwagę i jak bardzo dla nich będzie istotny. Tak naprawdę wszystko 
może być sprawdzianem, np. gdzie usiądziemy, czy patrzymy rozmówcy 
w oczy itd. Najlepszym sposobem na przejście takich testów jest zachowa-
nie się w sposób naturalny, zgodny z tym, jak na co dzień postępujemy. 
Kandydaci nie powinni wszystkiego analizować, czy też każde pytanie, gest 
mają jakieś ukryte znaczenia. Bowiem takie myślenie doprowadzi kandy-

                                                        
39 Ibidem, s. 3. 
 

 

data do niepotrzebnych spięć, zdenerwowania i wówczas szybciej kandy-
dat może popełnić błąd.40 

Przeprowadzane wywiady w  warunkach silnego stresu może do-
prowadzić kandydatów do silnego wyczerpania psychicznego czy fizyczne-
go. Pytanie również, czy takie działania są wpisane w filozofię, kulturę or-
ganizacji?  Czy można mówić o etyce w przypadku wcześniej omawianego 
przykładu? Zarówno są zwolennicy i przeciwnicy tych „nowoczesnych” 
form stosowanych przy wyborze właściwego kandydata. Niektórzy będą 
w takim procesie uczestniczyć ze stoickim spokojem, inni zaś po prostu 
wyjdą z pomieszczenia rekrutacyjnego i negatywnie będą postrzegać orga-
nizację. We wszystkich działaniach ważny jest umiar. Wywiad stresujący 
może okazać się przydatną metodą rekrutacyjną, ale ich ocena etyczna jest 
wątpliwa.  

Obecnie można zaobserwować, że coraz więcej organizacji angażuje 
się w planowanie strategiczne i wykorzystuje biznesplany przy podejmo-
waniu decyzji i działań. Ważną rolę odrywa tutaj analiza SWOT, obejmująca 
otoczenie organizacji, jej działanie i zasoby. Rekrutacja i selekcja powinna 
zmierzać do minimalizacji słabych stron i zwiększania mocnych stron or-
ganizacji. Ocena procesu winna koncentrować się na jego wkładzie w efek-
tywność organizacji: 

 Czy wykorzystane procesy i wybrany kandydat przyczyni się 
w osiągnięciu pożądanej efektywności i wyników? Czy można zaob-
serwować  powiązanie pomiędzy umiejętnościami, przedstawiony-
mi w profilu osobowym, i rolą przedstawioną w opisie stanowiska 
a tymi, które są potrzebne do osiągnięcia celów wynikających z biz-
nesplanu i kryteriów strategicznych? 

 Czy proces i decyzje końcowe o wyborze najwłaściwszego kandyda-
ta doprowadziły do rozwiązania istniejących problemów, czy też 
powstały nowe problemy?  Niektóre decyzje o zatrudnieniu kandy-
data mogą przynosić więcej szkody niż pożytku, a jeśli proces był 
nieprawidłowo stosowany, spowodowane przez niego szkody mogą 
prowadzić do niższej produktywności. 

 Czy ujęto etyczne dylematy organizacji? Przebieg procesu rekrutacji 
i selekcji może być sprzeczny z wyznawanymi przez organizację 
wartościami. Przykładem może być firma, która szczyci się swoją 

                                                        
40 M. Piątkowska, Stress interview: rozmowa pod napięciem, Dodatek Gazetapraca.pl do 
Gazety Wyborczejz dn. 12.08.2013r., s. 3. 
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otwartością, wówczas nie powinna przeprowadzać procesu wybie-
rania na stanowisko w tajemnicy.  

 Czy poprawiła się reputacja przedsiębiorstwa? Rekrutacja i selekcja 
są z reguły przeprowadzane  do publicznej wiadomości, np.  ogło-
szenia są ogólnodostępne. Dyskryminujące ogłoszenia, nieprawi-
dłowej treści, jakości czy naruszenie prywatności, źle zorganizowa-
ne wydarzenia selekcyjne czy też brak informacji zwrotnych są po-
wszechnie znanymi przykładami złej praktyki. Oczywiście, nie po-
mogą one w stworzeniu obrazu profesjonalnej firmy41.  
Właściwy dobór pracowników opiera się na zasadach: planowości, 

systemowości, otwartości i konkurencyjności, obiektywizmu oraz facho-
wości.  Planowość wiąże się z określeniem metod zapotrzebowania pra-
cowników.  Zasada systemowości  opiera się  również na pewnej rutynie, 
gdyż niekiedy dobór pracowników jest powiązany z innymi funkcjami per-
sonalnymi, np. ze zwalnianiem. Otwartość i konkurencyjność powinna wią-
zać się z ogólnymi zasadami wynikającymi z dyskryminowania kandyda-
tów do pracy. Obiektywizm wiąże się ze standaryzacją kryteriów przyjmo-
wania kandydatów do pracy. Zaś zasada metodyczności określa poszcze-
gólne etapy procesu rekrutacji i selekcji, gdzie stają się dla menedżerów 
rutyną. Wykorzystanie ilości i rodzaju metod selekcji zależy w dużej mierze 
od  pomysłowości rekruterów.  Przebieg całego procesu w dzisiejszym 
świecie  wymaga od specjalistów ds. rekrutacji i selekcji kreatywnego po-
dejścia, bowiem kreatywne podejścia przyczyni się do przyciągnięcia więk-
szej liczby kandydatów do pracy42. 

Organizacje poszukują nowych rozwiązań w celu pozyskiwania no-
wych pracowników. Chcąc przy tym być uważani za kreatywni stosują róż-
ne narzędzia selekcji, jak wcześniej wspomniano. Odpowiednie wykorzy-
stanie nowych pomysłów przez rekruterów, wdrożenie ich i   pozyskanie 
najlepszego kandydata mogą przyczynić się do przewagi konkurencyjnej 
firmy na rynku. Kompetencje twórcze odnoszą się  do pracowników perso-
nalnych, którzy muszą efektywnie radzić sobie przy rozwiązywaniu róż-
nych strategicznych problemów w niekorzystnych warunkach pracy, gdyż 
są często pod presją czasu. Menedżerowie personalni powinni współdzia-
                                                        
41 M. Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Dom wy-
dawniczy ABC, Kraków 2001, s. 284-285. 
42 A. Winnicka-Wejs, Rutyna kontra kreatywność w wybranych operacyjnych działaniach 
personalnych, [w]: A. Lipka,  M Król, A. Winnicka-Wejs: Kreatywność i rutyna w działalności 
personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu, Difin, Warszawa 2011, s. 84-85. 

 

łając z innymi szukać kreatywnych opcji działania, nowych rozwiązań, po-
winni być kreatywni w opracowywaniu różnych wariantów wykorzystania 
istniejącego w organizacji kapitału ludzkiego.  Jest to istotne, gdyż przy 
doborze pracowników z jakich metod rekruter korzysta czy z tradycyjnych 
czy z nowoczesnych. Nowoczesne zarządzanie to twórcze zarządzanie,  tak 
więc zawierające pewnego rodzaju kreatywny sposób myślenia, zdolności 
analitycznych, wyobraźni i intuicji43.  

 
 

Podsumowanie 
 
Współczesne organizacje chcą pozyskiwać pracowników w sposób niety-
powy, oryginalny. W ten sposób chcą zachęcić kandydatów to zgłaszania 
swojej kandydatury.  Niestandardowy proces rekrutacyjny zapewne da 
rozgłos i reklamę organizacji. Natomiast może wzbudzić kontrowersję do-
tyczącą stosowanych metod.  

W opracowaniu przedstawiono metody rekrutacji i selekcji pracow-
ników oraz nowoczesne niestandardowe metody komunikowania się or-
ganizacji z kandydatami. Opracowanie  pozwoliło spojrzeć na problem, 
jakim jest nietypowy proces doboru pracowników z punktu widzenia pra-
codawcy oraz kandydatów.  
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FORMY LOBBINGU I TECHNIKI JEGO PROWADZENIA 
 

Martyna Siwak 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 
 
Wprowadzenie 

 
We współczesnym świecie nie dziwi już nikogo fakt, że losy państwa są 
w rękach funkcjonujących na terenie danego kraju partii politycznych. 
Kontrowersje budzi natomiast aktywna działalność grup interesu oraz lob-
bystów, którzy skutecznie oddziałują na kształtowanie polityki państwa, 
dążą do wprowadzania konkretnych zmian w projektach legislacyjnych lub 
stoją na straży przychylnego dla nich prawodawstwa1. Znaczna część pol-
skiego społeczeństwa przekonana jest o nieuczciwości działań lobbingo-
wych. Profesjonalne rzecznictwo interesów często mylone jest z zachowa-
niami korupcjogennymi, jednak, jak tłumaczy Mirosław Barszcz (ekspert 
gospodarczy BCC (Business Centre Club) oraz były Wiceminister Finan-
sów) „Prawdziwy lobbing jest całkowitym zaprzeczeniem społecznego wy-
obrażenia o nim. Wymaga pełnej transparentności, dużego doświadczenia 
i wiedzy lobbysty, a przede wszystkim integralności i zaufania. (...) Odnie-
sienie sukcesu w zawodzie lobbysty to najlepsza możliwa gwarancja jako-
ści moralnej i etycznej człowieka. Trudno w to uwierzyć wiedząc, że w Pol-
sce lobbing kojarzy się z korupcją i ,,załatwianiem”. Tak jednak być nie po-
winno. Bez skutecznie działającego lobbingu Polska pozostanie krajem 
ogarniętym biurokracją, skutecznie blokującą wzrost gospodarczy”2.  

Zakres lobbingu jest bardzo szeroki. Może on obejmować jedynie 
zwykłą wymianę informacji, jak i dużo bardziej zaawansowane sposoby 
wpływania na instytucje podejmujące decyzje. Jednak wywieranie wpływu 
wymaga specjalnych technik. Grupy interesu przez cały okres swego ist-
nienia, niemalże do perfekcji opanowały liczne metody i skonstruowały 
wiele narzędzi, które teraz stanowią podstawę ich działania3.  
 Kwestia lobbingu, zwłaszcza w naszym kraju jest dość kontrower-
syjna i budzi silne emocje. Niniejsza praca stanowi I część rozważań na te-
mat działalności lobbingowej w Polsce. Celem publikacji była próba roz-
                                                        
1 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 7. 
2 B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 2010, s. 8. 
3 M. Clamen, Lobbing i jego sekrety, FELBERG SJA, Warszawa 2005, s. 1. 
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wiania wątpliwości, co do legalności działań lobbingowych i przybliżenie 
związanych z nimi treści. W rozdziale podano ustawowe pojęcie lobbingu, 
wskazano na jego głównych adresatów i opisano rodzaje działalności lob-
bingowej. W szczególności jednak, skupiono się na omówieniu technik 
i narzędzi jej prowadzenia, a metodą badawczą zastosowaną w pracy było 
studium dostępnej literatury.  

 
 
Lobbing w świetle prawa 
 
Pojęcie „lobbingu” niestety nie jest jednoznacznie artykułowane. Rozważa-
nia na ten temat, warto zatem rozpocząć od przytoczenia innych terminów, 
pod którymi kryje się to określenie. Najczęściej spotykanymi synonimami 
są: rzecznictwo interesów, grupy nacisku, grupy wpływu, grupy zorgani-
zowane, czy też zorganizowane interesy4.  

Istnieje wiele definicji słowa „lobbing”, a według jednej z podstawo-
wych: „Lobbing to integralny element porządku demokratycznego pań-
stwa. Istotą lobbingu są działania zmierzające do wywarcia wpływu na in-
stytucje rządowe, parlamentarne i samorządowe w procesie tworzenia 
prawa, przy użyciu legalnych metod i technik. Rzecznictwo interesów wią-
że się z demokracją i z rozwojem państwa obywatelskiego, bo w procesie 
tym grupy o odmiennych interesach dochodzą do konsensusu”5. 

 Inna definicja, istotna zwłaszcza dla społeczeństwa polskiego, została 
zawarta w Ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa w Polsce. Według niej, działalność lobbin-
gowa polega na prowadzeniu działań „metodami prawnie dozwolonymi, 
zmierzającymi do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w proce-
sie stanowienia prawa”6. Mimo dużej liczby formuł określających to poję-
cie, należy wymienić dwa zasadnicze elementy działań lobbingowych, któ-
re odnaleźć można prawie w każdej z nich, a są to: oddziaływanie na kon-
struowanie prawa w toku jego powstawania oraz sięganie jedynie po le-

                                                        
4 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 19, J. F. Czub, 
Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, 
[w:] Wojtaszek A.K. (red.), Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej, 
ASPRA-JR, Warszawa 2011, ss. 71-72. 
5 B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 2010, s. 13. 
6 Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051691414 (online: 15.09.2015). 

 

galne metody i techniki. Zatem, z definicji lobbing jest jak najbardziej dzia-
łaniem prawym i legalnym7.  

 Dyspozycje ustawy charakteryzują ponadto czym jest zawodowa 
działalność lobbingowa. Mianowicie jest to „zarobkowa działalność lobbin-
gowa wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej przez przedsię-
biorcę albo osobę fizyczną, która przedsiębiorcą nie jest, prowadzoną na 
rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa 
interesów tych osób”8. Mówiąc o Ustawie o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa działającej w Polsce, warto wspomnieć, że 
jest to jedna z nielicznych na całym świecie. W innych państwach, kwestia 
lobbingu jest najczęściej porządkowana wewnętrznymi aktami normatyw-
nymi. Niestety trzeba przyznać, że polska ustawa ma sporo wad, takich jak 
chociażby brak konsekwencji za jej nieprzestrzeganie, czy niedookreślenie 
definicji samego lobbysty9 (rozważaniom na ten temat, jak i na temat pozy-
cji lobbysty we współczesnym świecie, został poświęcony kolejny rozdział 
pt.: „Lobbysta – zawód jak każdy inny?”). Chcąc natomiast skupić się na 
elementach różnicujących definicję lobbingu zawartą w polskiej ustawie, 
od definicji prawnie przyjętych w innych krajach, to w szczególności: „pol-
ska” definicja lobbingu odnosi się jedynie do procesu stanowienia prawa; 
poprzez lobbing rozumie się też działania nieodpłatne oraz działania wy-
konywane we własnym imieniu10. 
 
 
Adresaci działalności lobbingowej 
 
Lobbing z racji tego, iż polega na nawiązywaniu kontaktów z elitami rzą-
dzącymi oraz uczestnictwie w procesach decyzyjnych państwa, skierowany 
jest w szczególności do odpowiedzialnych za to osób, czyli: posłów, mini-
strów, doradców rządu, wyższych urzędników. Jednakże, częstym adresa-
tem poczynań lobbingowych są również inni lobbyści, media, osoby cieszą-
ce się autorytetem, poważane osobistości oraz różne instytucje oddziałują-
ce na polityczno-gospodarczą sferę państwa, co w skrócie oznacza wszelkie 

                                                        
7 B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 2010, s. 13. 
8 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, ss. 40-41. 
9 B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 2010, 
ss. 16-17. 
10 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 41. 
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ośrodki budujące opinię publiczną11. Określenie, który ośrodek władzy jest 
najbardziej pożądanym obiektem ze strony grup interesu nie jest proste, 
jednak można przypuszczać, iż jest to rząd oraz administracja rządowa, 
ponieważ to właśnie tu zgromadzonych jest najwięcej kompetencji decy-
zyjnych12. Podmiotami najczęściej realizującymi działalność lobbingową są 
wyspecjalizowane firmy lobbingowe, konsultingowe, doradcze, PR-owskie, 
a także kancelarie prawnicze. Zaś kluczowe obszary, których dotyczy dzia-
łalność lobbystów, to: energetyka, obronność oraz ochrona zdrowia13. 
 
 
Dominujące rodzaje lobbingu 
 
Lobbing dzieli się ze względu na różne kryteria, jednak za najpowszech-
niejsze uchodzą14: 

 sposób przyjętej taktyki realizowanych zadań: 
 lobbing pośredni (reprezentacyjny) - działanie za pośrednictwem 

innych organizacji, tj. związki zawodowe, koalicje, itp. 
 lobbing bezpośredni – bezpośrednie dotarcie przez grupę interesu  

do adresatów działań. 
 cel: 
 lobbing ofensywny – popieranie, a nawet tworzenie projektów ko-

rzystnych dla grupy wpływu,  
 lobbing defensywny – redukcja niekorzystnych dla grupy wpływu 

wyników projektu. 

                                                        
11 E. Karpowicz, Lobbing we współczesnym świecie – zarys uwarunkowań prawnych i dzia-
łań praktycznych, Raport nr 167, Biuro Studiów i Ekspertyz RP, Warszawa 1999, s. 2, 
M. Kaja, Społeczna recepcja lobbingu, [w:] Kubiak K. (red.), Społeczna recepcja Public Rela-
tions, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, ss. 4-5. 
12 G. Makowski, Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? Raport o potrzebie lepszych regulacji 
i dobrych praktyk działalności lobbingowej, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 
2015, s. 9. 
13 G. Makowski, Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? Raport o potrzebie lepszych regulacji 
i dobrych praktyk działalności lobbingowej, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 
2015, s. 15, B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 
2010, s. 19. 
14 M. Kaja, Społeczna recepcja lobbingu, [w:] Kubiak K. (red.), Społeczna recepcja Public 
Relations, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, ss. 9-10, M. Clamen, Lobbing i jego 
sekrety, FELBERG SJA, Warszawa 2005, s. 170. 

 

Inne natomiast źródła, dzielą lobbing na 3 typy: lobbing ad hoc, 
„dziki” lobbing oraz lobbing profesjonalny. Różnią się one od siebie stylem 
oraz sposobami osiągania swoich celów. Lobbing ad hoc stanowi określe-
nie sporadycznej działalności lobbingowej, będącej niejako wypełnieniem 
innych zadań statutowych bądź społecznych osoby/organizacji.  

Są to zatem sporadyczne, często jednorazowe akcje, prowadzone 
w celu osiągnięcia konkretnego wyniku. „Dziki” lobbing opisuje aktywność 
grup nacisku, nierzadko uciekających się do działań wątpliwych z punktu 
widzenia etyki biznesu. Bazuje on na czerpaniu z układów towarzyskich 
i zawodowych oraz wykorzystywaniu radykalnych środków nacisku, plasu-
jących się na granicy prawa. Przykładem takich działań może być akcja 
blokowania dróg, czy okupowania obiektów publicznych. Często owe grupy 
nacisku wywodzą się ze środowiska byłych decydentów, którzy powiązani 
są ze światem polityki i wciąż mają kontakty z jego reprezentantami. 
Ostatnim typem tego zestawienia jest lobbing profesjonalny, który w od-
różnieniu od dwóch pozostałych, nie stanowi działalności amatorskiej, lecz 
wręcz przeciwnie, jest to działalność zawodowa, opierająca się na prakty-
kach public relations oraz marketingu15.  
 
 
Metody prowadzenia lobbingu 
 
Nie istnieje jedna uniwersalna metoda osiągania celów działalności lobbin-
gowej. Jest to aktywność niezwykle złożona i wielowymiarowa. Można 
uciekać się w niej do wszelkich sposobów, które nie są zabronione przepi-
sami prawa, jednak nie oznacza to, iż można robić „cokolwiek”. Lobbyści 
muszą być świadomi delikatnych zasad prowadzenia lobbingu, tak aby 
w wysublimowany sposób prezentować swoje postulaty i odnosić skutek 
poprzez odpowiednio wywartą na decydentach presję16. Poniżej zostały 
omówione najpowszechniejsze techniki prowadzenia lobbingu, z rozróż-
nieniem na lobbing pośredni i lobbing bezpośredni. 
 
 
 

                                                        
15 K. Jasiecki, Lobbing gospodarczy (2), 30.10.2009, http://www.epr.pl/lobbing-
gospodarczy-2,lobbying,1397,1.html, (online: 15.09.2015). 
16 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 75. 
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Techniki lobbingu bezpośredniego 
 
Jak zostało wspomniane wcześniej, lobbing bezpośredni obejmuje wszyst-
kie zabiegi oparte na osobistej komunikacji z decydentem. Techniki bezpo-
średnie uważane są za najefektywniejsze metody prowadzenia lobbingu, 
a większość lobbystów sądzi, że poprzez rozmowę face to face decydent 
jest bardziej skłonny do rozpatrzenia ich wniosku17. Ta metoda jest też 
mniej czasochłonna od chociażby technik lobbingu pośredniego i jest sto-
sunkowo tania, gdyż koszty, które należy pokryć, dotyczą najczęściej ceny 
obiadu podczas umówionego spotkania. Największą trudność w prowa-
dzeniu działalności lobbingowej tą metodą sprawia organizacja spotkania. 
Aby mieć większą szansę na powodzenie w rozmowie, należy wyszukać 
osobę o podobnym lub przynajmniej neutralnym stanowisku w danej 
sprawie. Zastanowić się można też, co jest najczęstszym powodem, dla któ-
rego mocodawcy decydują się na wdrożenie przedstawianego im projektu, 
bądź korekty danej ustawy. Otóż, najpowszechniejszą przyczyną decyzji 
o współpracy jest poszukiwanie informacji (90% przypadków). Mianowi-
cie, lobbyści dysponują dużym zasobem wiedzy, informacji, badań, opra-
cowań oraz rozmaitych ekspertyz, których rzetelność może być kluczem do 
porozumienia z decydentem. Jest to wiedza, na której przedstawicielom 
świata polityki mocno zależy, ponieważ sami takiej wiedzy nie posiadają, 
a na jej zdobycie potrzebowaliby nie tylko sporych środków finansowych, 
ale przede wszystkim czasu. Współpracując z kolei z grupami interesu mo-
gą zapewnić sobie szybki i łatwy dostęp do interesujących ich informacji18.  

W bezpośredniej działalności lobbingowej, wyróżnić możemy dwie 
grupy narzędzi: lobbing personalny, obejmujący takie narzędzia jak: roz-
mowy, spotkania, konferencje prasowe, wystąpienia publiczne, przesłu-
chania w komisjach, itp., oraz lobbing pisany,  wykorzystujący listy, 
e-maile, badania, dane statystyczne, książki, itp.19. Ponadto,  koncentrując 
się na lobbingu bezpośrednim, warto zwrócić uwagę na opracowane przez 

                                                        
17 K. Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, WAM, 
Kraków 2012,          s. 337. 
18 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, ss. 77-78. 
19 M. Kaja, Społeczna recepcja lobbingu, [w:] Kubiak K. (red.), Społeczna recepcja Public 
Relations, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 11, Praktyczny przewodnik po lob-
bingu w samorządzie województwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, s. 23.  

 

Michaela Clamena tzw. techniki judo, które ułatwiają osiągnięcie wyzna-
czonego przez lobbystę celu20: 

1. „Wkład własny”. Zgodnie z ta zasadą, grupa interesu wyrażając swo-
je zdanie, powinna mieć stworzony tekst, gotowy już do bezpośred-
niego wcielenia w życie przez parlamentarzystów. Dla decydentów 
jest to wartościowa pomoc, gdyż nie muszą poświęcać oni swojego 
czasu na konstruowaniu konkretnego przepisu.  

2. „Alibi”. Lobbyści powinni poznać intencje władz publicznych, po to, 
aby w drodze ich realizacji, urzeczywistniać swoje zamierzenia, np. 
pomagając we wprowadzeniu danego projektu, jednocześnie postu-
lować za wdrożeniem korzystnego dla nich wyjątku od reguły. 

3. „Wślizgiwanie się w procedury administracji”. Działalność lobbin-
gowa powinna być prowadzona tak, aby akcentować własne pro-
blemy, lecz w odniesieniu do całego społeczeństwa. Należy tak pro-
wadzić działania, aby interesy cząstkowe nie były nadto ekspono-
wane, a słuchacze odbierali lobbystów, jako obrońców interesu spo-
łecznego.  

4. „Bycie częścią struktur”. Grupy interesu powinny dążyć do posiada-
nia swojego przedstawiciela w organach administracyjnych, aby 
móc stale uczestniczyć w działaniach decyzyjnych.  

5. „Granie na zwłokę”. Ta metoda ma za zadanie rozstrojenie i osłabie-
nie sił przeciwnika, w skutek ciągłego oddawania spraw do roz-
strzygnięcia wymiarowi sprawiedliwości.  
W sytuacjach, gdy nie ma możliwości skontaktować się z decyden-

tem osobiście, lobbyści stosują wspomniany lobbing pisany. Ta forma kon-
taktu nie jest jednak tak pewna i skuteczna, gdyż nie można przewidzieć, 
czy przedstawiony raport w ogóle zostanie  rozpatrzony, a co więcej, nie 
ma możliwości obserwowania reakcji decydenta na kolejno wysuwane po-
stulaty21.  

Kolejną opcją z szeregu metod bezpośrednich jest zeznawanie  
na przesłuchaniach kongresowych, po które lobbyści sięgają najczęściej. 
Choć nie jest to metoda tak skuteczna jak rozmowa face to face, to jest to 
dobry sposób na prezentację swoich argumentów. Dodatkowo, jest to czas 
na „wyedukowanie” legislatorów w sprawie omawianych kwestii. Cechą tej 
metody jest jej publiczny charakter i jawność, a podstawą prezentowania 
                                                        
20 M. Clamen, Lobbing i jego sekrety, FELBERG SJA, Warszawa 2005, ss. 130-142. 
21 K. Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, WAM, 
Kraków 2012,          s. 338. 
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swojego stanowiska, o którą zainteresowani koniecznie muszą dbać, jest 
wiarygodność22.  

Podsumowując kwestię bezpośredniej działalności lobbingowej, na-
leży pamiętać o tym, że jest to aktywność silnie powiązana z wiedzą na te-
mat zasad komunikacji i skutecznej negocjacji. Bez tych umiejętności szan-
se na przekonanie do swojego pomysłu mogą być znikome. W zależności 
od grupy, do której lobbyści się zwracają, muszą dopasować cechy języka 
oraz sposób prowadzenia dyskusji, gdyż precyzyjne dobranie kanału ko-
munikacji do odbiorców komunikatu, jest kluczem do dalszego powodze-
nia23.  

 
 
Techniki lobbingu pośredniego 
 
Urozmaicenie metod zaliczanych do lobbingu pośredniego, znacznie prze-
wyższa różnorodność grupy technik bezpośrednich. Nie są one jednak tak 
skuteczne, chociażby z tego względu, iż informacja podczas jej przekazy-
wania może ulec zniekształceniu. Lobbing pośredni polega na oddziaływa-
niu na podmioty trzecie, które w dalszej kolejności wywierają presję na 
legislatorach oraz na wykorzystywaniu zainteresowania daną sprawą opi-
nii publicznej24. Wyróżnić można trzy główne techniki takiego oddziały-
wania.  
 Pierwszą z nich jest kreowanie wizerunku i budowanie odpowied-
niego otoczenia wokół sprawy. W ramach tego działania, organizuje się 
spotkania nie tylko z władzami, ale także i z obywatelami. Grupy wpływu 
liczą na to, iż pod naciskiem opinii publicznej decydenci będą zmuszeni 
dostosować się. Sojusznikiem są ponadto media, bez udziału których szan-
se na powodzenie działania są bardzo niskie. Pamiętać jednak trzeba,  
że jest to przedsięwzięcie kosztowne i długofalowe, stąd też wymóg sta-
rannego jego przygotowania25. Ważnym aspektem jest też wybór mediów. 
Najlepszym sposobem na opisanie sytuacji i przekazanie argumentów oka-
zuje się być forma pisemna, a taktyką jaką najlepiej przyjąć – zorganizowa-
                                                        
22 Ibidem, ss. 339-341, P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 
2010, s. 79. 
23 B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 2010, s. 36. 
24 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 82. 
25 Ibidem, ss. 83-84, M. Kaja, Społeczna recepcja lobbingu, [w:] Kubiak K. (red.), Społeczna 
recepcja Public Relations, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 12. 

 

ny przeciek, czyli wprowadzenie w obieg dokumentu o przyjętym stanowi-
sku, który rzekomo miał być tajny. Ciekawym także rozwiązaniem, stoso-
wanym od lat w Stanach Zjednoczonych jest tzw. „książka – lobbing”, będą-
ca jedną z wielu innych książek powszechnie dostępnych w księgarni, lecz 
zawierająca profesjonalny reportaż na dany temat26.  
 Kolejną techniką jest lobbing oddolny (ang. grassroots loobbying), 
charakteryzujący się wzbudzaniem zainteresowania u osób bezpośrednio 
dotkniętych decyzją władzy. Zalicza się do niej takiej działania jak27: 

 masowa przesyłka protestacyjnych listów, e-maili, faksów, apeli, 
 petycje, 
 organizacja demonstracji, manifestacji, protestów, bojkotów.  

Zaletą protestów jest przede wszystkim fakt, że cieszą się one du-
żym zainteresowaniem mediów, co rzecz jasna wpływa na skuteczność tej 
techniki. Jednak jest to metoda bardzo brutalna, dlatego też stosowana jest 
w ostateczności. Ponadto, manifestacje poza sprawianiem sporego wraże-
nia, nie przekazują praktycznie żadnej głębszej informacji, a co więcej, mo-
gą zostać potraktowane jako porażka grupy interesu28. Łagodniejszą formą 
są petycje, będące też najstarszą metodą lobbingu. 

Ostatnim z najpowszechniejszych sposobów, jest po prostu zbiera-
nie środków pieniężnych na realizację danego projektu, czyli tzw. lobbing 
finansowy29. 
 
 
Podsumowanie metod prowadzenia lobbingu  
 
Bezsprzecznie stwierdzić można, że główną formę działalności lobbingo-
wej, stanowi lobbing bezpośredni. Daje on możliwość do szczerej rozmo-
wy, omówienia pomysłu  wraz ze wszystkimi szczegółami, do zbliżenia 
kontaktów, a także do zawarcia umowy w sposób dżentelmeński. Jednak 

                                                        
26M. Clamen, Lobbing i jego sekrety, FELBERG SJA, Warszawa 2005, ss. 143-146.  
27 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 83, Praktyczny 
przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa, Instytut Spraw Publicznych, War-
szawa 2010, s. 24.  
28 M. Clamen, Lobbing i jego sekrety, FELBERG SJA, Warszawa 2005, ss. 147-148, M. Kaja, 
Społeczna recepcja lobbingu, [w:] Kubiak K. (red.), Społeczna recepcja Public Relations, 
Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, ss. 12-13,  
29 M. Kaja, Społeczna recepcja lobbingu, [w:] Kubiak K. (red.), Społeczna recepcja Public 
Relations, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 13. 
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w dzisiejszych czasach, świat polityki staje się coraz bardziej otwarty, 
a decydenci zwracają większą uwagę na to, co mówią ludzie w ich okręgach 
wyborczych. Co za tym idzie, wykorzystywanie lobbingu pośredniego,  
a w tym lobbingu oddolnego, stało się dla licznych grup interesu nieod-
łącznym elementem prowadzenia działań lobbingowych. Należy tylko pa-
miętać, że publiczna debata nie daje tak komfortowej sytuacji, jak rozmowa 
w cztery oczy z decydentem. Nie daje też możliwości przekazania wszyst-
kich szczegółów sprawy, a jedynie szansę naświetlenia ogólnego tematu, 
dotyczącego raczej aspektów ideologicznych, a nie konkretnych regulacji 
prawnych30.  Mimo wszystko, metod i narzędzi, którymi lobbyści mogą po-
sługiwać się w swojej pracy jest bardzo wiele, a ich wybór determinowany 
jest przede wszystkim poziomem otwartości przedstawicieli władzy.  

 
 

Podsumowanie 
 
Sumując, lobbing, mimo niekorzystnej powszechnej opinii, jest działaniem 
legalnym, a co najważniejsze, stanowi bardzo mocne narzędzie demokracji. 
Przedsiębiorcy w dzisiejszych czasach powinni dążyć do poznawania pro-
cesów i mechanizmów związanych z rzecznictwem interesów. Działalność 
lobbingowa takich grup jest pożyteczna dla gospodarki kraju, gdyż to wła-
śnie oni wiedzą najlepiej, jakie regulacje prawne są niezbędne dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Na podstawie przeanalizowanych treści, można wy-
różnić kilka podstawowych elementów, jakich do swego funkcjonowania 
potrzebuje lobbing, a są to: wiedza merytoryczna, znawstwo procesów le-
gislacyjnych, efektywność organizacyjna oraz wiedza na temat technik ko-
munikacji i negocjowania31. Jeśli chodzi o strategie działalności lobbingo-
wej, to są one mocno zróżnicowane,  lecz żeby mogły przynieść oczekiwany 
skutek, to ich dobór powinien być bardzo dokładnie przemyślany. 
 
 
 
 

                                                        
30 K. Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, WAM, 
Kraków 2012, ss. 395-397, 407. 
31B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 2010, ss. 38, 
146. 
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Wprowadzenie 
 
Percepcja zawodu lobbysty w polskim społeczeństwie niestety wciąż jest 
dość niekorzystna. Przyczyną po części jest ciągłe utożsamianie obecnego 
lobbingu z lobbingiem pochodzącym chociażby z XIX wieku, gdzie rzeczy-
wiście opierał się on na korupcji i licznych nadużyciach. Innym powodem 
jest fakt, iż do jego wykonywania nie potrzeba ściśle określonego wy-
kształcenia, a na uczelniach nie działa jeszcze konkretny kierunek  
„lobbing”, w związku z czym, bardzo często lobbyści postrzegani są jako 
osoby, które bazują głównie na kontaktach i powiązaniach1. 
 Jednakże obecnie, można zaobserwować pewne pozytywne zmiany 
tego zjawiska. W szczególności odnosi się to do stopniowej profesjonaliza-
cji zawodu i wizerunku lobbysty. Zaczyna być on postrzegany jako po-
trzebny, a wręcz niezbędny do rozwoju demokracji gracz na arenie poli-
tycznej. Choć stosunek społeczeństwa do tych podmiotów wciąż jest nieko-
rzystny, to zauważa się rosnącą ich aktywność oraz wzrastającą skutecz-
ność ich działalności. O wielkości zjawiska lobbingu mogą świadczyć dane 
ukazujące ilość profesjonalnie działających w Waszyngtonie lobbystów, 
a zgodnie z danymi z roku 2010 było ich 20 tys., podczas gdy liczba parla-
mentarzystów wynosiła 535. Kolejnym przykładem jest Bruksela, gdzie 
w tym czasie osób zawodowo trudniących się lobbingiem było 
ok. 15-20 tys.2  

I choć w wielu krajach wciąż nie ma precyzyjnej definicji pojęcia 
„lobbysta”,  
co dotyczy także Polski, to warto poświęcić tej profesji wiele uwagi. W roz-
dziale przyjęta definicja tego terminu mówi, iż lobbystą jest każdy, kto 
„w sposób przewidziany w ustawie wpływa na proces stanowienia pra-
wa”3. Niniejsza praca stanowi II część rozważań na temat działalności lob-
                                                        
1 K. Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, WAM, 
Kraków 2012, s. 304. 
2 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 45. 
3 Ibidem, s. 41. 
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bingowej w Polsce, a jej głównym celem była charakterystyka podmiotów 
lobbingu oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy profesja lobbysty powinna 
być traktowana na równi z innymi zawodami. Artykuł ponadto zawiera 
opis najważniejszych cech dobrego lobbysty i wskazuje na stawiane im 
zadania. Metodą badawczą było studium dostępnej literatury i raportów 
przygotowanych przez CBOS oraz Fundację Batorego. 
 
 
Kto może być lobbystą 
 
Grupa podmiotów działalności lobbingowej jest bardzo szeroka. Można 
wyróżnić podmioty wykonujące działalność lobbingową zawodowo, jak 
i te, których praca nie ma zarobkowego charakteru. Do tych pierwszych 
zalicza się: stowarzyszenia pracodawców, izby producentów, izby rze-
mieślników, przedsiębiorców oraz adwokatów. Ich przykładami mogą być: 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zajmująca się 
rozwiązywaniem problemów gospodarczych i społecznych pracodawców, 
Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Federacja Producentów Żywności, Pol-
ska Organizacja Handlu i Dystrybucji, itp. Do drugiej zaś grupy zalicza się 
m. in.: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, pra-
sę4. W praktyce, profesjonalnymi lobbystami są najczęściej prawnicy 
(co trzeci), rzecznicy prasowi, dziennikarze, specjaliści PR, a także byli poli-
tycy. W krajach zachodnich, bardzo często działalność lobbystyczna pro-
wadzona jest przez wyspecjalizowane agencje, kancelarie prawnicze oraz 
firmy PR, gdyż praca ta wymaga dużej wiedzy z dziedziny prawa oraz do-
brej znajomości świata polityki5.  

Warto wspomnieć, że poza gronem lobbystów zatrudnianych w or-
ganizacjach, czy różnorakich firmach, istnieją również tzw. „lobbyści pa-
sjonaci”, którzy zazwyczaj za swą działalność nie otrzymują wynagrodze-
nia, a robią to w imię sprawy, z którą się utożsamiają i która osobiście ma 
dla nich duże znaczenia. Mimo iż tę grupę stanowią lobbyści amatorzy, to 
zajmują oni ważne miejsce, gdyż stanowią ok. 10% całej puli lobbystów. 

                                                        
4 B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 2010, s. 54, 
M. Kaja, Społeczna recepcja lobbingu, [w:] Kubiak K. (red.), Społeczna recepcja Public Rela-
tions, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 4.  
5T. Maliszewski, Lobbyści – agenci interesów, 30.10.2009, http://www.epr.pl/lobbysci-
agenci-interesow,lobbying,1394,1.html, (online: 29.09.2015). 

 

Ciekawostką jest to, że aż 75% przedstawicieli lobbystów pasjonatów, to 
kobiety6.  

Inne kryterium podziału podmiotów lobbingu stanowi podział ze 
względu na powiązanie z organizacją, w której to lobbyści pracują.  

Pierwszą kategorię tworzą „lobbyści członkowie grupy”. Reprezen-
tują oni jedynie tego klienta lub tę firmę, z którą są związani zawodowo, 
lecz lobbing nie jest ich zajęciem podstawowym. Mogą to być chociażby 
prezesi lub członkowie zarządu firm, a przykładem organizacji prowadzą-
cych taką działalność lobbingową są np. Microsoft, czy Public Citizen7.  

Drugą grupę stanowią „lobbyści in-house”, czyli zatrudnieni w danej 
grupie interesu. Od poprzedniej grupy różnią się tym, iż lobbing jest ich 
pracą zawodową. Tacy lobbyści są zatrudniani przez konkretną grupę inte-
resu i pracują dla niej w wyznaczonej do tego komórce firmy, która jest 
całkowicie oddzielnym i samodzielnie funkcjonującym działem przedsię-
biorstwa. Zatem, na miejsce stacjonującego w poprzedniej grupie prezesa, 
wkracza tu główny lobbysta korporacji, zwany często menedżerem od sto-
sunków z rządem. Zaś liczba wewnętrznych lobbystów jest różna, w zależ-
ności od wielkości danej firmy. Posiadanie lobbystów z tej kategorii ma 
dużą zaletę, gdyż są oni specjalistami i zajmują się tylko i wyłącznie spra-
wami lobbingu, w związku z czym są bardziej zaangażowani w swoją pra-
cę8. 

Trzecią kategorię tworzą „lobbyści kontraktowi”, inaczej nazywani 
najemnikami.  
Ta grupa w ostatnich czasach rozwija się najszybciej i jest najbardziej zau-
ważalna przez media. Lobbyści kontraktowi utrzymują stały kontakt ze 
środowiskiem politycznym, w związku z czym ich skuteczność jest wyższa, 
a łatwość dostępu do konkretnych osób, to jedna z największych zalet tego 
rodzaju organizacji lobbingowych. Ponadto, utrzymywanie w firmie wła-
snego lobbysty, czyli lobbysty in-house, dla licznych przedsiębiorstw jest 
nieopłacalne i generuje wysokie koszty9. 

Mocne strony lobbystów kontraktowych, są także powodem wzra-
stającego zainteresowania profesjonalnymi firmami lobbingowymi. Firmy 
te wynajmowane są w celu zaprezentowania konkretnej grupy lub jakiejś 
                                                        
6 K. Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, WAM, 
Kraków 2012, s. 311. 
7 Ibidem, s. 305. 
8 Ibidem, s. 306. 
9 Ibidem, ss. 306-307. 
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szczególnej kampanii. Często przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia lepszego 
efektu zatrudnia jednocześnie kilka firm lobbingowych10.  
 
 
Byli politycy jako lobbyści 
 
Interesującą jest kwestia prowadzenia działań lobbingowych przez byłych 
decydentów. Z badań Salisbury’ego wynika, że ponad połowa działających 
w Waszyngtonie lobbystów zasiadała już wcześniej na różnych szczeblach 
władzy publicznej. Największą ich zaletą jest to, że doskonale znają już za-
równo odpowiednich ludzi, jak i dokładne zasady funkcjonowania świata 
polityki. Cieszą się oni dużym zainteresowaniem organizacji i firm, ze 
względu na możliwy łatwy dostęp do potrzebnych zasobów, liczne powią-
zania, jak i ze względu na swój prestiż i poważanie. Z grona przedsię-
biorstw przebadanych przez Schlozmana i Tierneya, aż 86% zatrudniało 
lobbystów wywodzących się z grona byłych decydentów. Jeśli zaś chodzi 
o liczbę osób odchodzących z polityki i angażujących się w dalszej kolejno-
ści w działania lobbingowe, to dla przykładu, w Waszyngtonie jest to ten-
dencja oscylująca wokół 30-40% odchodzących11.  

Jednakże, istotnym zagadnieniem jest też podejście do ich działalno-
ści lobbingowej opinii publicznej. W Polsce lobbing postrzegany jest nieko-
rzystnie i kojarzony jest z nadużyciami i korupcją, a aktywność lobbystycz-
na byłych polityków, odbierana jest tym bardziej negatywnie. Dla bada-
nych, nie ma też większego znaczenia rodzaj wcześniej pełnionej funkcji, 
gdyż ankietowani są przeciwni, aby jacykolwiek byli politycy reprezento-
wali interesy publicznych firm12, a dokładny stosunek polskiego społe-
czeństwa do tej sytuacji, w zależności od piastowanego stanowiska przed-
stawia Rysunek 1: 

 
 
 
 
 
 

                                                        
10Ibidem, s. 307. 
11 Ibidem, ss. 312-315. 
12K. Kowalczuk, Konflikty interesów i lobbing – dylematy polityków, CBOS, Warszawa 2013, 
ss. 3, 6.  

 

 

 
Rysunek 1. Stosunek polskiego społeczeństwa do prowadzenia dzia-
łań lobbingowych przez byłych decydentów, w rozróżnieniu na zaj-
mowane wcześniej stanowisko 
Źródło: K. Kowalczuk, Konflikty interesów i lobbing – dylematy polityków, CBOS, Warszawa 
2013, s. 3. 
 
 
 Aby nieco niwelować negatywny odbiór działalności lobbingowej 
byłych polityków przez opinię publiczną, niektóre państwa wprowadzają 
reguły lekko ograniczające tę praktykę. Przykładem mogą być przepisy 
litewskie, stanowiące, iż byli urzędnicy państwowi i politycy, przez rok od 
zakończenia kadencji nie mogą podejmować żadnych działań lobbingo-
wych. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie wysocy urzędnicy 
także przez rok muszą wstrzymać się od takich działań13, a w przypadku 
byłych kongresmenów jest to dwa lata (jednak odnosi się to tylko do lob-
bingu bezpośredniego, w związku z czym mogą oni być zatrudniani w or-
ganizacjach i firmach lobbingowych)14.  
 
 
 
 

                                                        
13 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 46. 
14K. Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, WAM, 
Kraków 2012, s. 316. 



466 467

 

Podsumowanie podmiotów działalności lobbingowej 
 
Raz jeszcze należy podkreślić, że czołowe miejsce wśród lobbystów zajmu-
ją prawnicy, znający nie tylko ,,odpowiednich” ludzi, tajniki powstawania 
prawa i funkcjonowania instytucji publicznych, lecz przede wszystkim cie-
szący się poważaniem społecznym, co jest bardzo istotnym czynnikiem 
powodzenia działań lobbingowych. Ponadto, bardzo często aktywność lob-
bingową prowadzą ekonomiści, adwokaci, urzędnicy i byli parlamentarzy-
ści. Nie oznacza to jednak, że osoby trudniące się inną pracą, nie mogą zaj-
mować się lobbingiem. Podstawową jednak kwestią jest umiejętność odna-
lezienia się w środowisku politycznym, a nadto wszystko, zyskanie jego 
akceptacji i zaufania15. 
 
 
Charakterystyka dobrego lobbysty 

 
Michel Clamen w książce pt.: „Lobbing i jego sekrety” napisał: „jeśli dobry 
lobbysta osiąga swe cele, to dlatego, że wywiera wpływ na rozmówców 
dzięki celności, jasności i szybkości informacji. Potrafi on zawrzeć wszyst-
kie dane w jasnej i przekonującej syntezie. To właśnie ta cecha pozwala 
określić poziom profesjonalizmu firmy lobbingowej”. Słowa te świadczą 
o tym, że jednym z kluczowych elementów na drodze do osiągnięcia sukce-
su jest odpowiedni sposób karmienia informacją rozmówcy. Stąd też tak 
częste łączenie tematu lobbingu z dziedziną public relations. Odpowiednia 
sztuka negocjacji, perswazji i zdolność do efektownej komunikacji stano-
wią podstawę pracy lobbysty. Takt, sztuka argumentowania i przyciągania 
uwagi także odgrywają dużą rolę. Lobbysta musi umieć wzbudzić zaintere-
sowanie, a jego mowa nie może przypominać bezemocjonalnej wyliczanki 
wcześniej przygotowanych argumentów16. Michel Clamen opracował złote 
zasady, w oparciu o które powinien pracować profesjonalny lobbysta (Ry-
sunek 2):  

                                                        
15 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, ss. 45-46. 
16 M. Clamen, Lobbing i jego sekrety, FELBERG SJA, Warszawa 2005, s. 104.  

 

 
Rysunek 2. Podstawowe zasady profesjonalnego lobbysty 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Clamen, Lobbing i jego sekrety, FELBERG 
SJA, Warszawa 2005, ss. 26-27. 
 
 

Jeśli chodzi o sylwetkę wzorowego lobbysty, to obecnie przyjęło się, 
iż powinien on posiadać świadectwo ukończenia wyższej uczelni, 
a w szczególności legitymować się dyplomem prawa, dziennikarstwa, eko-
nomii, politologii lob socjologii. W niektórych krajach wymóg posiadania 
wyższego wykształcenia został odgórnie narzucony przez państwo17. Fak-
tem jest, że większość lobbystów podejmuje działalność lobbingową dopie-
ro w późniejszym wieku, w związku z czym mają oni już za sobą inne do-
świadczenia zawodowe. Jest to jednak dodatkowym atutem, gdyż owe do-
świadczenie jest niezmiernie istotne w pracy lobbysty. Jak zostało wspo-

                                                        
17 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, ss. 47-48. 
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mniane wcześniej, nierzadko lobbyści wyłaniają się z grona byłych decy-
dentów, posiadając już w swoim arsenale wiele umiejętności przydatnych 
w działalności lobbingowej18.  

Lobbystą ponadto nie musi być osoba w całości oddająca się temu 
zajęciu. Amerykańska ustawa z 1995 r. na temat lobbingu określa, że lob-
bystą jest osoba, która poświęca działalności lobbingowej co najmniej 20% 
czasu pracy w ciągu sześciu miesięcy. Stąd też, tak jak w przypadku pra-
cowników firmy PR, można zostać lobbystą, gdy jest taka potrzeba i prze-
stać nim być, gdy zlecenie zostanie wykonane19.  
 Podsumowując rozważania poświęcone sylwetce lobbysty, należy 
stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, lobbystą w Polsce 
może być właściwie każdy. Nie ma znaczenia ani wykształcenie, ani wiek, 
ani obywatelstwo.  
 
 
Zadania lobbysty 
 
Można zadać sobie pytanie, po co tak właściwie ci lobbyści są i jaką stano-
wią wartość dla społeczeństwa. Oczywistym otóż jest, iż lobbyści pełnią 
ważną rolę w konstruowaniu ustaw i rozporządzeń, lecz w rzeczywistości 
mają oni wpływ na rozwój całego kraju we wszystkich obszarach jego 
funkcjonowania.  
 W coraz większym stopniu pożądani oni są przez przedsiębiorców, 
co dowodzi jeden z sondaży przeprowadzonych w 2010 r. przez Business 
Centre Club. Według zgromadzonych danych, w tym czasie, aż 60% przed-
siębiorców rozważało podjęcie działań lobbingowych, 78% uważało, 
iż aktualne przepisy prawne utrudniają prowadzenie ich działalności, 
a 100% badanych stwierdziło, że lobbing jest narzędziem społecznie pożą-
danym, umożliwiającym walkę z wadliwymi przepisami prawa20.  
  Jednakże lobbyści, mimo utrzymującego się do nich negatywnego 
stosunku ze strony opinii publicznej, pełnią też dużą rolę dla całego społe-
czeństwa. Przyczyniają się oni do rozwiązywania problemów o znaczeniu 
społecznym i gospodarczym, wpływają na zwiększenie zaangażowania 
obywateli w proces sprawowania władzy, monitorują funkcjonowanie 
                                                        
18K. Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, WAM, 
Kraków 2012, s. 312. 
19 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 48. 
20 B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 2010, s. 18. 

 

prawa i różnych instytucji, a w tym wymiaru sprawiedliwości, a ponad to 
wszystko, w dużej mierze kształtują postawy obywatelskie21. Prawdopo-
dobnie, lobbysta na pytanie, czym się zajmuje, nie udzieliłby jednoznacznej 
odpowiedzi, a terminarz większości zawodowych lobbystów jest całkowi-
cie wypełniony22.  
 Wyraźnie zatem widać, że cele stawiane lobbystom są bardzo trud-
ne do realizacji. Można śmiało powiedzieć, że wyzwania, którym muszą 
podołać lobbyści są poważniejsze nawet od zadań ministrów czy parla-
mentarzystów. Ponadto, muszą oni mierzyć się z ograniczającymi ich re-
strykcyjnymi przepisami prawa23. 
 
 
Rejestr lobbystów, sankcje i etyka zawodowa 
 
Powstałe w wielu państwach publicznie dostępne rejestry lobbystów, mają 
za cel ujawnianie działań lobbingowych. Zawierają one nie tylko dane oso-
bowe lobbysty, ale także informacje o grupie, na zlecenie której lobbysta 
pracuje i kierunku planowanych przez niego działań. Taki rejestr funkcjo-
nuje także w Polsce, lecz wymóg obwieszczania się w tym spisie dotyczy 
jedynie lobbystów zawodowych, których w Polsce jest niewielu. Z kolei 
lobbyści etatowi, zgodnie z przyjętą ustawą nie muszą, a wręcz nie mogą 
wpisać się do tegoż rejestru. Konsekwencją takiego prawodawstwa jest 
unikanie zlecania działań profesjonalnym firmom lobbingowych, na rzecz 
podejmowania współpracy z pracownikami korporacji, czy członkami sto-
warzyszeń. Innym mankamentem ustawy jest wymóg wniesienia opłaty za 
wpis do rejestru. I choć opłata nie jest wygórowana, to i tak równa jest 
maksymalnej wysokości dopuszczonej ustawą24. Istnieje także kara pie-
niężna za wykonywanie zawodowej działalności lobbingowej bez wcze-
śniejszego dokonania wpisu do rejestru. Wynosi ona od 3 000zł do 
50 000 zł, a zależna jest od stopnia wpływu podmiotu na dane rozstrzy-
gnięcie organu władzy publicznej oraz od zakresu i charakteru podjętych 

                                                        
21 Ibidem, ss. 22-23. 
22 T. Maliszewski, Lobbyści – agenci interesów, 30.10.2009, http://www.epr.pl/lobbysci-
agenci-interesow,lobbying,1394,1.html (online: 29.09.2015). 
23B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes, prawo, polityka, Poltext, Warszawa 2010, 
ss. 22-23. 
24 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, ss. 185-188. 
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przez podmiot działań25. W konsekwencji, nie da się dokładnie określić 
skali działalności lobbingowej w Polsce. Nawet lobbyści podlegający reje-
stracji, nie mają przymusu publikowania sprawozdań ze swej działalności. 
Nie można też powiedzieć, ile pieniędzy jest przeznaczanych na rzecznic-
two interesów.  
 W związku z tym, że regulacje prawne nie rozwiązują wszystkich 
problemów związanych z prowadzeniem działalności lobbingowej, opra-
cowywane są kodeksy etyczne, które określają obowiązki grup interesu 
i pomagają w utrzymaniu społecznej kontroli jakości wykonywanego przez 
lobbystów zawodu. W Polsce jednak, ogólnie obowiązującym dokumentem 
jest jedynie Kodeks etyki w działalności gospodarczej26. Profesjonalny lob-
bysta ma jednak świadomość, iż nie musi działać sprzecznie z etyką zawo-
dową, ponieważ wie, że może osiągnąć bardzo wiele, w oparciu o wyłącz-
nie legalne techniki działania.  
 
 
Podsumowanie 
 
Po szczegółowym omówieniu podmiotów działalności lobbingowej można 
dostrzec, jak zróżnicowane jest to środowisko. Lobbingiem zajmują się 
prawnicy, adwokaci, specjaliści PR, dziennikarze, a nawet politycy. Uderza 
również w świadomość fakt, na jak wielu płaszczyznach i za pomocą jak 
różnorodnych sposobów lobbyści wchodzą w proces tworzenia polityki. 
Podkreślić warto, że lobbyści funkcjonujący w Polsce, mają dodatkowo 
utrudnioną sytuację, w związku z nieprzychylnym nastawieniem do ich 
działalności opinii publicznej. Lobbysta chcąc osiągnąć sukces musi odzna-
czać się nie tylko znajomością zasad funkcjonowania prawa, polityki, sztu-
ką negocjacji itd., lecz ważny jest też jego osobisty temperament i siła woli. 
Sukces w dużej mierze zależy od jego uporu, determinacji i zaangażowa-
nia27.  

Widać dokładnie jak niełatwą pracą jest zawód lobbysty. Wymaga 
on znajomości wielu dziedzin, od prawa począwszy, a na public relations 
kończąc. Lobbysta musi być zarówno dobrym doradcą, rzecznikiem, ideal-
                                                        
25 Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, s. 9, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051691414 (online: 6.10.2015). 
26 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 240. 
27 M. Clamen, Lobbing i jego sekrety, FELBERG SJA, Warszawa 2005, s. 282, Sztuka lobbingu 
w Polsce. Przewodnik, USAID / GEMINI , 1995, s. 13. 

 

nym dyplomatą i specjalistą PR. Chcąc odnosić sukcesy musi on poznać 
wiele technik i strategii działania (poszczególne metody i techniki lobbingu 
zostały zawarte w I części artykułu poświęconego tej tematyce, pt.:  
„Formy i techniki prowadzenia lobbingu”).  
 Zastanawiać się można, na jaką skalę rozwinie się lobbing i jak po-
wszechnym stanie się zawód lobbysty. Z jednej strony, mimo już dość dłu-
giej tradycji działalności lobbingowej, stale w naszym kraju funkcjonuje 
negatywny jej odbiór. Z drugiej jednak strony, w języku potocznym, na 
rozpowszechnieniu zyskało pojęcie „piątej władzy”, określające właśnie 
działalność lobbystów. Niektórzy wręcz uważają, iż oddziałują oni silniej 
niż „czwarta władza”, czyli media. Faktem przemawiającym za coraz więk-
szą popularnością zawodu lobbysty są też obroty trudniących się tym firm 
(szacunki w USA wskazują na kilkanaście miliardów dolarów rocznie). Po-
nadto, nie da się ukryć, iż wzrasta zapotrzebowanie na tego typu specjali-
stów, a prognozy przewidują dalszy taki trend28. Jakiś czas temu nie my-
ślano, że rynek będzie potrzebował chociażby specjalistów od marketingu, 
czy public relations, dlatego być może taka sama przyszłość czeka lobby-
stów, którzy dodatkowo, ze względu na swe kompetencje, mogą być przy-
datni nie tylko w sprawach rzecznictwa interesów. Część z ich umiejętności 
jest podstawowymi składnikami nowoczesnych kompetencji menedżer-
skich. Takie umiejętności jak: współdziałania z innymi, negocjacji, wywie-
rania wpływu na ludzi, czy znajomość różnych technik i narzędzi, są opi-
sywane w książkach skierowanych do młodych i ambitnych osób, planują-
cych karierę w międzynarodowych firmach i korporacjach. Zatem przewi-
dywać można, iż wraz ze wzrostem liczby osób dysponujących takimi 
umiejętnościami, osiągnie rozrost grono osób profesjonalnie zajmujących 
się rzecznictwem interesów, a tym samym, wzrośnie powszechność tego 
zajęcia29.  

Można śmiało przypuszczać, że z czasem rzecznictwo interesów bę-
dzie traktowane jak inne zawody, a profesja lobbysty zostanie w pełni za-
akceptowana przez opinię publiczną, na stałe wkraczając w życie. Kwalifi-
kacje zawodowe zaś, będzie można zdobywać już w trakcie studiów.  

                                                        
28T. Maliszewski, Lobbyści – agenci interesów, 30.10.2009, http://www.epr.pl/lobbysci-
agenci-interesow,lobbying,1394,1.html (online: 29.09.2015). 
29 Jasiecki K., Lobbing gospodarczy (2), 30.10.2009, http://www.epr.pl/lobbing-
gospodarczy-2,lobbying,1397,1.html, (online: 6.10.2015). 
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Introduction 
 
One of the most popular definitions of economy is one indicating it is 
a science of managing limited resources in condition of unlimited needs 
and alternatives1. People all over the world have problem with acknowl-
edging this fact. In the economic science this problem is called rarity of re-
sources. The end of 20th and the beginning of 21st century finally brings so-
cial reflexion on the limits of such expansive economic development. Ex-
ceptionally resounding opinion is delivered by the ecologists and environ-
mentalists. They suggest that Earth cannot stand such devastating pace of 
development, mostly on the grounds of rarity of natural resources as fresh 
water, coal, natural gas etc. Scientists and world leaders started to propose 
restraint as an attitude protecting our society from the collapse of social 
and economic system. This is why recently more and more theories and 
ideas which persuade people to reflect about social greed and cupidity be-
came popular. The most commonly known are Corporate Social Responsi-
bility2, sustainable development3, restraint economy and New Pragma-
tism4. Nevertheless, these theories do not only suggest managing natural 
resources or reasonable capital accumulation; all of them focus in fact on 
humans and their particular needs. So it is important to emphasize that 
human resources (employees) is also one of the most important resource 
which needs to be managed in mindful, well-balanced and well-adjusted 
way. One of the most interesting ideas associated with management, which 
                                                        
1 M. Nasiłowski,  System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 
1996, p.18. 
2 A. B. Carrol, Corporate Social Responsibility, “Business and Society”, 1999, nr 38 (3), pp. 
268-295.  
3 J. Pezzey,  Sustainable Development Concepts. Economic Analysis. The International Bank 
for Reconstruction and Development, Washington 1992. 
4 G. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2013. 
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respond to voices recommending sustainability, is age management con-
cept. This way of thinking about people has its origins in – becoming re-
cently more and more popular among the researchers – humanistic man-
agement. According to prof. M. Kostera from the Jagiellonian University, it 
is based on Kant’s assumption that human has to be the goal itself and it 
cannot be treated instrumentally as a tool to reach other, external goals, as 
a profit or effectivity5. It brings very important implications for research-
ers, engaging age management, who analyse it very often from the compa-
ny perspective. It is the matter of academic choice between some para-
digms and particular attitudes. The most popular definition of age man-
agement, constructed by Polish Agency of Entrepreneurship Development, 
is based on humanistic approach. Age management is a group of employer 
operations toward employees, which are orientated to improve standard and 
quality of a worksite and its environment. It also includes an attempt to in-
crease a possibility and ability to operate professional tasks successfully, re-
gardless of age6. As it can be seen, the quoted definition leaves a wide range 
of activities which can be qualified as age management policy. Examples of 
such operations will be described in the second part of the paper. 
 
 
Socio-economic situation, and its influence on the meaning 
of age management 
 
Before presenting current socio-economic situation it should be empha-
sized that age management is not only connected with elderly people, but it 
recommends extending support for all age groups. To show an example of 
implementation as complex approach, one of the biggest Polish IT compa-
nies needs to be mentioned. Its Age Management Policy is generally fo-
cused on implementing operations and solutions for elderly employees, but 
the company remembers also about graduates and newly-hired. For exam-
ple, there is Young Talent Programme which responds to development 
needs of this particular age group7. Nevertheless, the greatest emphasis in 
                                                        
5 M. Kostera, Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Akademic-
kie SEDNO, Warszawa 2015, p. 9. 
6 POKL Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty kon-
kursowe, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  Zespół Instrumentów Szkolenio-
wych/Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia, Warszawa 2010, p. 3. 
7 Own studies. 

 

this paper is placed on the needs and the situation of elderly workers, be-
cause of the increasing importance of this group in the context of demo-
graphic changes in Poland. 

It is therefore essential to present here important prediction - or 
better way to put it - demographic prognosis, which will influence signifi-
cantly the age structure of workforce of the future. In 2014 Central Statisti-
cal Office published a meaningful for this matter document: “Population 
prognosis for Poland 2014 - 2050” 8. Analyzing data from the publication, it 
can be clearly noticed that workforce aging in Poland is very advanced. In 
the long term, this situation will only upset the balance between the pro-
ductive population and those who are past that stage. Nevertheless, retired 
people remain beyond field of view of age management in an organization-
al perspective, so all attention is focused on the workers of the age 45 to 
retirement age. Researchers, legislators and even international organiza-
tions, define differently age level which qualifies someone to “older em-
ployees” or so-called “immobile employees” 9. From a business science per-
spective, it is not a good idea to determine specific age limit. It is better to 
focus on the situation when an employee starts to lose certain physical and 
psychical skills and abilities, which hinders him in performing responsibili-
ties10. According to many researches, including Polish, it has to be stated 
that these kind of limitations – for example connected with performing 
physical work or working in difficult conditions – can occur around age of 
4511. This is why this age is commonly accepted in European Union, and it 
is also a reason of adopting this limit in Central Statistical Office report. An 
upper limit is impossible to indicate because according to law12, retirement 
age in Poland is progressively rising up to age of 67. As a result, in different 
stages of analyzed time lag, an upper limit of age range will be changing. 
For women the target age will have been achieved in 2040, and for men it 
will apply since 202013. 
 
                                                        
8 Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014. 
9 Ibidem, p. 147. 
10 W. Wychowaniec, Starsi pracownicy, a potrzeby organizacji. Powody wdrażania polityki 
zarządzania wiekiem, „Karpacki Przegląd Naukowy”, 2014, nr 1(9), pp. 61-76. 
11 J. Bugajska, Aktywność zawodowa pracowników w aspekcie starzejącego się społeczeń-
stwa. Raport z realizacji zadania PCZ, 2004, p. 21 . 
12 Ustawa z dnia 11 maja 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 637). 
13 Prognoza ludności na lata 2014-2050, op. cit., p. 147. 
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Table  1 The age structure prognosis of polish workforce on labour 
market 2013-2050 (in thousands) 

 2013 2020 2035 2050 
Pre-productive age (0-17) 6 995 6 733 5 568 4 963 
Productive age - mobile group (18-44) 15 338 14 219 10 725 9 331 
Productive age  - immobile group (45-emer.) 9 210 9 601 11 844 9 717 
Post-productive age  (emer.+) 6 952 7 585 8 340 9 939 

Reference: Own elaboration based on: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 
2014-2050, Warszawa 2014, s. 148. 
 
 

As it is shown in table 1, an amount of workers from the mobile 
group (18-44) will continue to decline in subsequent years. Within 22 
years between 2013 and 2035, a numerical amount of this group will fall 
from 15 million to 9 million people, while a number of workers from im-
mobile group will increase insignificantly (about 0,5 million). Table 2 and 
graph 1 presents these data in percentages. This prognosis suggests that 
currently (2013) for one worker from immobile group we have around two 
workers aged to 44, but in 2035 this relation will be more around 1:1, or 
even mobile group will be overtaken numerally. 
 
 
Table 2 The age structure prognosis of polish workforce on labour 
market 2013-2050 (in percentages) 

 2013 2020 2035 2050 
Productive age - mobile group 
(18-44) 

62,48 59,69 47,52 48,99 

Productive age  - immobile 
group (45-emer.) 

37,52 40,31 52,48 51,01 

Reference: Own elaboration based on: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 
2014-2050, Warszawa 2014, s. 148. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figure 1 The age structure prognosis of Polish workforce on labor 
market 2013-2050 (in percentages) 
Reference: Own elaboration based on: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 
2014-2050, Warszawa 2014, s. 148. 
 
 

If the prognosis becomes reality which is highly possible, Polish la-
bor market will have to compete with new, unfamiliar and unprecedented 
situation. It will bring new terms and conditions for employers who will 
have to face unknown challenges. Business owners and managers will have 
to manage theirs diversified teams consisting of people having different 
needs and interests14. Unfortunately due to formal requirements, you can-
not find an analysis of differences between age cohorts in this article, but 
the academic literature is widely available. It needs to be said that an in-
creasing number of older workers will not be a pathological situation for 
labor market and it could not be perceived as a negative term for business. 
Just because of these circumstances, managers will have to adapt to the 
situation. World history teaches us, after all, that there were many people 

                                                        
14 A. Bańka, Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne 
metody i strategie pomocy bezrobotnym, Print-B, Poznań 1995, p. 135 T. Cummings,  
C. Worley, Organization development and change, Cengage Learning, Stamford 2009, 
pp. 454 – 455. 
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who were dealing with age limitations in their work, or even were exhibit-
ing higher efficiency than that they used to have at an earlier age. 

 Thomas Alva Edison, quitting inventive activity, was managing a re-
search project successfully to his death in the age of 84. 

 Pope Gregory IX, elected to be the head of the church while 80 years 
old, was leading his followers effectively for 14 years. 

 Galileo Galilei, when 72 years old discovered moon librations and 5 
years later, as a blind person, constructed pendulum clock. 

 Victor Hugo in the age of 80 published a drama Torquemada, and 
a year later Legend of the centauries. 

 Michelangelo Buonarotti , being 89 years old, sculpted Rondanini 
Pieta15. 
 
 

Standards and good practices in age management 
 
The following article is focused on the subject of age management in organ-
izational terms. This means the problem is presented from the company 
perspective, especially from the owner’s point of view. However, age man-
agement also often has national or transnational character. For example, 
according to Eurofound research, Restructuring during recession and coeffi-
cient of the activity in the labour market, European governments began to 
focus on promoting different forms of work reduction (flexible forms of 
employment), instead of typical redundant16. It is happening due to the fact 
that one-third of Europeans declare that they can see a possibility to con-
tinue working after reaching retirement age17. Activities of international 
organizations and governments contribute to implementing good practices 
of age management in many enterprises. Several classifications of stand-
ards and reasonable ways of managing in this matter exist. For the purpose 
of this article, the author decided to use classification evolved by Eurolink 
Age in 2000, in the project: Combating Age Barriers in Employment 18. 
In this report good practices in age management are divided into the areas: 
                                                        
15 W. Szewczuk, Psychologia człowieka dorosłego. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo 
Wiedza Powszechna,  Warszawa 1959, pp. 103 – 106. 
16 Wpływ recesji na politykę zarządzania wiekiem (streszczenie), Eurostat, 2011, p. 1. 
17 Active Ageing – Report, Eurobarometr, 2012,  p. 74. 
18 J. Liwiński, U. Sztanderska, Wstępne standard zarządzania wiekiem w przedsiębior-
stwach, PARP, Warszawa 2010, p. 23. 

 

 Recruitment and selection, 
 Training and competence development, 
 Promotion system and internal recruitment, 
 Flexible employment, 
 Flexible retirement, 
 Prevention, healthcare, job security and ergonomics, 
 Intergenerational management. 

First area is connected with recruitment and selection. Standards, 
in this case, advocate the removal of age boundaries in recruitment pro-
cess. All candidates should have an equal chance to fulfill the expectations 
of employer19. Standards postulate, inter alia formulating job advertise-
ments in the encouraging way, regardless of applicant age. The other idea 
is connected with mixing method of publishing information about vacan-
cies, it is preferable to choose not only Web, but also using employment 
agencies, public message boards or even personal contacts. It could help to 
reach the older people, who do not use Internet efficiently. Good practices 
are also applied in the matter of training and competence development. 
Dutch company called Achmea have been implementing a program stating 
that 45+ employees  have the possibility to take advantage of regular ca-
reer consultancy and they can also take a sabbatical leave in order to train 
or study20. The third area of age management is promotion system and in-
ternal recruitment. Research confirms that many companies decide to 
move workers in the organizational structure to adjust character of re-
sponsibilities to personal capability. For example some elderly employers 
can be moved to office; teaching or managing staff, if their previous job re-
quires good health condition or physical strength. These kind of good prac-
tices are implemented in many western European enterprises, for instance 
AVR – waste management and recycling company, or in German Ford 
Werke21. In the area of flexible employment an effective approach is being 
promoted. This idea is connected with the assumption that an employer is 
able to keep high effectivity, implementing flexible employment forms. In 
the Italian L’Incontro Cooperative workers are given the right to choose 
                                                        
19 J. Fabisiak, S. Prokurat, Age Management as a Tool for the Demographic Decline in the 
21st Century: An Overview of its Characteristics, “Jurnal of Enterpreneurship, Management 
and Innovation”, 2012, nr. 8(4), p. 92. 
20 J. Liwiński , Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania  wiekiem w przedsiębior-
stwach polskich oraz innych krajów UE, Warszawa 2010, p. 10. 
21 Ibidem, p. 14. 
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work hours, if they reach certain age22. Demographic prognosis signalize 
that it is important to allow workers reaching retirement age to decide if 
they want to remain professionally active. Some companies let their work-
ers to retire in flexible way, which consists in successive declining of work 
hours, up to cease of employment. This kind of practice was implemented 
by National Shipyard in Riga (Latvia) because of lack of young and well-
educated candidates23. Age management standards includes also: project-
ing friendly work-environment and health prevention. One of the leaders in 
this type of solutions is Dalkia Poznań Company. An Enterprise provides 
elderly workers possibility to take part in free treatment in sanatorium and 
for the others organizes educational meetings and medical examinations.  

What is more, company employs ergonomists whose job involves 
designing and organizing workplace in line with people’s needs, connected 
also with age24. Apart from the solutions presented above, many compa-
nies focus on organizing health prevention courses and encouraging work-
ers to active recreation. Unfortunately, very often the most difficult bound-
ary, which foreclose effective management in age diverse environment, is 
mentality and misapprehension. In our society one comes across many un-
justified stereotypes about workers from immobile group which, frequent-
ly, come from ignorance. One of the best solution being recommended by 
experts in order to eliminate prejudices is to create multigenerational 
teams, which helps people to know and to understand each other. Polish 
company Centrum Techniki Okrętowej  has very positive experience in this 
matter25. 

 
 

Conclusion 
 
In the light of presented demographic data it is quite incomprehensible 
that the idea of age management is not more popular in the business envi-
ronment, especially given that it is very probable that the predictions will 
are right. What is more, scientific literature as well as good practices de-
                                                        
22 A. Walker, Combating Age Barriers in Employment. European Research Report, European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997, . 66. 
23 J. Liwiński, U. Sztanderska, Wstępne…, op.cit., p. 32. 
24 M. Budny, I. Pogoda, M. Szostakowska, Diagnoza dobrych praktyk – metod aktywizacji 
zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa 2013, p. 22. 
25 Ibidem, p. 39. 

 

scriptions are widely available for entrepreneurs. In view of this article it 
seems to be remarkably important to promote the idea of age management 
in business environment as it will have fundamental role in effective ad-
ministration of diversified human resources in the future. 
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