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WSTĘP
Czynnikiem napędowym gospodarki przez kolejne lata będą innowacje. Innowacje są różnie
definiowane, przy czym najpopularniejsza interpretacja wskazuje na zmianę jednego sposobu
działania na inny, bardziej efektywny. Innowacje Dotyczą nie tylko nowych technologii
produkcji, ale także handlu czy logistyki itp.
W wymiarze makroekonomicznym innowacje traktowane są jako jeden z
podstawowych czynników wzrostu gospodarczego. Z kolei w sferze mikroekonomicznej
pozwalają na podniesienie jakości produkcji, obniżenie kosztu produkcji, poszerzenie
asortymentu oferowanych produktów, lepsze zaspokajanie potrzeb konsumentów, szybsze
reagowanie na zmiany oczekiwań nabywców itd.
Dyskusja na temat innowacyjności polskiej gospodarki sprzyja powstawaniu publikacji
poświęconych problematyce innowacji w gospodarce, co należy uznać za zjawisko niezmiernie
pozytywne. Publikacje pozwalają na zaprezentowanie Autorów zajmujących się niniejszą
problematyką oraz przedstawianie wyników badań naukowych przez nich realizowanych.
Niniejsza publikacja stanowi element platformy możliwej współpracy między Autorami
artykułów a biznesem. Współpraca ta stać się może zalążkiem dla przyszłej intensyfikacji
powiązań na linii nauka – biznes.
Zachęcam do lektury artykułów zaprezentowanych w monografii.

Dr Artur Borcuch
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Łukasz Antos1

OCENA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA
PRZYKŁADZIE SP. Z O.O. (Łukasz Antos)
Streszczenie: Przeprowadzanie oceny zadłużenia jednostki gospodarczej pozwala na otrzymanie
informacji, niezbędnych zarówno dla interesantów wewnętrznych do których zaliczamy pracowników
zarząd, jak i interesantów zewnętrznych w śród których należy wymienić, kontrahentów, konkurentów,
banki oraz instytucje finansowe. Posiadanie informacji na temat zdolności jednostki do regulowania
zaciągniętych zobowiązań długo bądź krótkoterminowych pozwala zainteresowanym stronom zarówno
wewnętrznym jak i zewnętrznym na podejmowanie decyzji finansowych, inwestycyjnych bądź
kontraktowych.
Słowa kluczowe: Sp. z o.o. analiza wskaźnikowa, wskaźniki zadłużenia.

1. Wprowadzenie
Kapitał obcy jest jednym ze źródeł finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw.
Zaangażowanie zobowiązań́ zarówno krótko bądź długo terminowych daje możliwość
wykorzystania dźwigni finansowej oraz tarczy podatkowej 2. Przeprowadzenie analizy
zadłużenia jednostki pozwala wskazać czy wielkość́ zaangażowanych kapitałów obcych nie
zagraża bezpieczeństwu jednostki w odniesieniu do możliwości obsługi zadłużenia,
zachowania płynności finansowej3. Celem artykułu jest identyfikacja poziomu zadłużenia
jednostki gospodarczej poddanej badaniu.
2. Materiał i metoda badania
Badanie przeprowadzono na podstawie danych otrzymanych od jednostki będącej sp. z o.o.
Otrzymane zestawienia to sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Zakres
podmiotowy badania stanowi podmiot działający na rynku województwa świętokrzyskiego
będący spółką z o.o. W pierwszym etapie badań dokonano charakterystyki badanego

Mgr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
M. R. Tyran, Wskaźniki ekonomiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2000.
3
D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna Wolters
Kluwer, Warszawa 2003.
1
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przedsiębiorstwa natomiast w drugim oceniono poziom jego zadłużenia.

W tym celu

wykorzystano następujące wskaźniki: wskaźnik ogólnego zadłużenia (relacja zobowiązań́ i
rezerw na zobowiązania do aktywów razem), wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (relacja
zobowiązań i rezerw na zobowiązania do kapitału własnego), wskaźnik udziału zobowiązań́
powyżej 1 roku w zobowiązaniach ogółem (relacja zobowiązań́ powyżej 1 roku do zobowiązań́
ogółem), wskaźnik zadłużenia długoterminowego (relacja zobowiązań́ długoterminowych do
kapitału własnego), wskaźnik poziomu zadłużenia rzeczowych aktywów trwałych (relacja
rzeczowych aktywów trwałych do zobowiązań́ długoterminowych)4. Zakres czasowy badań
dotyczył lat 2011-2016.
3. Wyniki z przeprowadzonego badania
W tabeli 1 zaprezentowano następujące danej jednostki poddanej badaniu, wartość aktywów
trwałych i obrotowych oraz kapitału własnego, zobowiązań́ i rezerw na zobowiązania, w latach
2011- 2016. Dane te pozwoliły na przeprowadzenie analizy dynami i struktury aktywów jak
również pasywów przedsiębiorstwa. Następnie dokonano oceny zadłużenia jednostki. Wartość́
wybranych wskaźników zadłużenia zaprezentowano w tabeli 2.

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004.
4
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Tabela 1. Dane finansowe jednostki poddanej badaniu
Bilans
Dane finansowe
2011
2012
2013
Aktywa trwałe
60026492,85
87870386,02
262351830,30
Rzeczowe aktywa trwałe
85964947,28
58210144,85
260200457,74
Aktywa obrotowe
60191698,30
66780000,28
70548263,28
Zapasy
802951,60
815630,94
944973,25
Należności krótkoterminowe
5997739,43
10765757,13
18161217,91
Należności długoterminowe
0,00
0,00
0,00
Środki pieniężne
53190268,09
52275978,80
51075198,85
Krótkookresowe rozl. międzyokr.
200739,18
2922633,41
366873,27
Aktywa razem (AR)
120218191,15
154650386,30
332900093,58
Kapitał własny
85852510,35
91646390,51
102590174,04
Zobowiązania i rezerwy na zobow.
34365680,80
63003995,79
230309919,54
Zobowiązania długoterminowe
306027,90
20361800,28
135452291,17
Zobowiązania krótkoterminowe
7450450,04
14576580,38
30042802,68
Pasywa razem
120218191,15
154650386,30
332900093,58
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych jednostki z lat 2011- 2016.
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2014
296921265,50
291604400,04
103425170,88
957707,09
8997935,01
2040,00
93305642,13
163886,65
400346436,38
109836173,79
290510262,59
145904582,26
44028059,85
400346436,38

2015
283012415,91
278629437,16
105100352,49
1230322,95
12653952,45
2160,00
90488935,07
727142,02
388112768,40
117439102,57
270673665,83
134828191,35
37972330,63
388112768,40

2016
292210547,14
288225897,66
90218650,82
1564542,04
11055936,29
2160,00
77274218,18
323954,31
382429197,96
143199020,59
239230177,37
127553507,83
23505999,70
382429197,96
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Analiza dynamiki aktywów przeprowadzona na podstawie obliczonych odchyleń i wskaźników
dynamiki pozwala stwierdzić, iż w latach 2011-2016 nastąpił wzrost całości majątku o 318%.
Wynika to z prowadzonego przez spółkę procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie wzrostu
wartości środków trwałych. Również majątek trwały uległ zmniejszeniu z 146% do 103% tj.
43%. Wartość majątku obrotowego uległa zmniejszeniu z 111% do 86%tj. tj. 25%, przy czym
wartość zapasów wzrosła z 102% do 127% tj. 25%, należności krótkoterminowe spadły z 179%
do 87% tj. 92% oraz środki pieniężne uległy nieznacznemu zmniejszeniu z 98% do 85% tj.
13%. Analizując zmiany w strukturze zachodzące w majątku Wodociągów kieleckich Sp. z
o.o., należy zauważyć nieznaczny spadek udziału majątku trwałego w aktywach ogółem a
mianowicie z 50% do 76% tj. o 26%, ale przy spadku udziału majątku obrotowego z 50% do
24% tj. również o 26%. W majątku trwałym spadek ten wiązał się ze spadkiem udziału wartości
rzeczowego majątku trwałego z 143% do 99% tj. o 44%. Wskaźnik pokrycia akt. Trwałych
kapitałem własnym przyjmował w latach 2011-2012 wartości przekraczające 1. Od 2013 roku
na skutek wzmożonych działań inwestycyjnych oraz skokowego wzrostu wartości majątku
trwałego przy niewspółmiernym wzroście kapitału własnego, zaobserwować można spadek
wartości wskaźnika poniżej 1. Z analizy dynamiki pasywów wynika, że w latach 2011 – 2016
przedsiębiorstwo zanotowało znaczny wzrost poziomu kapitałów własnych z 107% do 122%
tj. o 15% przy czym zobowiązania i rezerwy na zobowiązania uległy zmniejszeniu o 95%, przy
równoczesnym spadku zobowiązań długoterminowych z 6654% do 95%. Natomiast
zobowiązania krótkoterminowe wzrosły z 196% do 62% tj. o 134%. Analiza struktury
pasywów wykazuje poważny spadek udziału kapitałów własnych w pasywach ogółem, z 71%
do 37% (tj. o 34%) przy czym udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania w pasywach ogółem
wzrósł o 34%. Udział zobowiązań długoterminowych w pasywach ogółem to wzrost o 33%,
natomiast udział zobowiązań krótkoterminowych zachował się w roku 2016 na takim samym
poziomie, jak w roku 2011 (6%).
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Tabela 2. Wskaźniki zadłużenia w latach 2011-2016
ANALIZA ZADŁUŻENIA
Wskaźniki

Wzór

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Wsk.ogólnego zadł.akt.

Zob. ogółem/Aktywa ogółem x 100%

28,59%

40,74%

69,18%

72,56%

69,74%

62,56%

Wsk.zadł.kap.włas.

Zobow ogółem/Kapit. Własny

0,40

0,69

2,24

2,64

2,30

1,67

Wsk.zadł.długoter.

Zobow.długoterm./ Kapit. Własny

0,00

0,22

1,32

1,33

1,15

0,89

Wsk. ogólnego zadłużenia

Kapitały obce/ aktywa ogółem

0,29

0,41

0,69

0,73

0,70

0,63

0,71

0,59

0,31

0,27

0,30

0,37

280,91

2,86

1,92

2,00

2,07

2,26

Wsk.udz. kap.wł. w finans.
majątku

Kapitał własny/ Aktywa ogółem

Wsk.pokr.Zobow. Dług. Rzecz. Rzeczowe

składniki

majątku

trwałego/

Skł. Maj.
Zobow. Dł.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabela 1.
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72,56%

69,18%

69,74%
62,56%

40,74%
28,59%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Wskaźnik ogólnego zadłużenia dla badanej jednostki określa stosunek wszystkich posiadanych
przez jednostkę zobowiązań do aktywów. Mówi zatem w jakim stopniu przedsiębiorstwo
finansuje się kapitałem obcym. W analizowanym okresie zobowiązania ogółem badanej
jednostki wzrastały szybciej niż całkowite aktywa, dlatego też można zauważyć ciągły wzrost
wskaźnika zadłużenia w 2011 roku wynosił on 28,59% natomiast 3 lata później już 72,56%.
Oznacza to, że przedsiębiorstwo w ponad połowie finansuje się długiem. Tak wysoki poziom
wskaźnika ogólnego zadłużenia zwiększa ryzyko niewypłacalności i w przypadku pogorszenia
się koniunktury może dojść do problemów finansowych w spółce. Wzrost wskaźnika ogólnego
zadłużenia wynikał z konieczności zaciągnięcia zobowiązań kredytowych na pokrycie wkładu
własnego do sfinansowania inwestycji infrastrukturalnych.

1,33

1,32

1,15
0,89

0,22
0,00
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Drugi z badanych wskaźników opisuje relację pomiędzy zobowiązaniami długoterminowymi
zaciągniętymi przez przedsiębiorstwo a posiadanym kapitałem własnym. W latach 2011 – 2012
12
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kształtował się on na niskim poziomie odpowiednio 0,00 i 0,22. W związku z tym, że w 2013
roku zobowiązania długoterminowe wzrosły ponad sześciokrotnie w porównaniu z rokiem
poprzednim 2012, wskaźnik zadłużenia długoterminowego wzrósł do poziomu 1,32, a
następnie w 2014 roku do 1,33. Nie jest to pożądana sytuacja, gdyż może doprowadzić do
wystąpienia problemów z tytułu nadmiernego zadłużenia.

2,64
2,30

2,24

1,67

0,69
0,40

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Trzecim wskaźnikiem wykorzystanym do oceny zadłużenia jednostki gospodarczej jest
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego. Wskaźnik ten określa stopień zaangażowania kapitału
obcego w stosunku do kapitałów własnych. Wzrost wskaźnika w latach 2013-2014 oznacza
większe zaangażowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych, a więc
zwiększenie stopnia zadłużenia. Oddziałuje to bezpośrednio na poziom ryzyka finansowego z
powodu wyższych rat kapitałowych i odsetek.

0,71
0,59

0,37
0,31

2011

2012

0,27

2013

2014

13

0,30

2015

2016
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Ostatnim wykorzystanym wskaźnikiem jest udział kapitału własnego w finansowaniu majątku
jednostki. Jak wynika z przedstawionych w powyższej tabeli danych, w 2013-2015 roku
wielkość wskaźnika udziału kapitału własnego w finasowaniu majątku była najniższa w całym
analizowanym okresie i utrzymywała się na poziomie ok 30%. Niski poziom wskaźnika wynika
z gruntownej modernizacji posiadanych aktywów wykorzystywanych do prowadzenia
podstawowej działalności gospodarczej. Spółka nie była w stanie sfinansować modernizacji
budynków i zakupu nowych środków trwałych bez konieczności zadłużenia się.
4. Zakończenie
W toku badania stwierdzono, że jednostka będąca spółką o.o. cechuje się wysokim stopniem
zadłużenia co przekłada się na wyższe zagrożenie utratą zdolności do zwrotu kapitału obcego.
Zaprezentowane wskaźniki począwszy od wskaźnika ogólnego zadłużenia wskazującego, iż
jednostka w ponad 60% korzysta z obcych źródeł finansowania. Następne z przedstawionych
wskaźników przedstawią wzrost zobowiązań w jednostce w badanym okresie. Ostatnim
wskaźnikiem wykorzystanym do przeprowadzenia oceny zadłużenia sp. z o.o. jest wskaźnik
udziału kapitału własnego w finansowaniu majątki jednostki. Zaprezentowane wskaźniki
jednoznacznie wskazują na stały wzrost zadłużenia jednostki oraz na możliwość wystąpienia
trudności w regulowaniu zaciągniętych zobowiązań.
5. Literatura
1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
2. Tyran M. R., Wskaźniki ekonomiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2000.
3. Wędzki D, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Oficyna
Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa 2003.

ASSESSMENT OF DEBT OF ENTERPRISE ON AN EXAMPLE OF LIMITED LIABILITY COMPANY

Summary: Conducting an assessment of the enterprise's indebtedness allows us to receive information
necessary for both internal clients, including the employees of the management board, as well as external
clients in the middle, which should be exchanged, contractors, competitors, banks and financial
institutions. Having information about the entity's ability to settle long or short-term liabilities allows
internal and external stakeholders to make financial, investment or contract decisions.
Keywords: ratio analysis, debt ratio.
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Marcin Banaszek1

EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA JAKO WSPÓŁCZESNY
MODEL BIZNESOWY (Marcin Banaszek)
Streszczenie: Artykuł wyjaśnia pojęcie oraz istotę ekonomii współdzielenia. Prezentuje mega trendy,
które przyczyniły się do powstania i rozwoju sharing economy. Przedstawia przedsiębiorczość
społeczną jako nowy model biznesowy oparty na założeniach ekonomii współdzielenia.
Słowa kluczowe: Ekonomia współdzielenia, rynek, przedsiębiorczość.

1. Wstęp
Współcześnie przedsiębiorcy i ustawodawcy stoją przed wyzwaniami związanymi z
dynamicznym rozwojem technologii, które dostarczają nowych narzędzi wykorzystywanych w
biznesie. Skuteczne zagospodarowanie innowacyjnych narzędzi może w znacznym stopniu
poprawić jakość obsługi klientów oraz przyśpieszyć rozwój danego przedsiębiorstwa. Bez
wątpienia transformacja modeli biznesowych jest dziś koniecznością. Przedsiębiorstwa muszą
być w procesie stałej zmiany, aby spełnić oczekiwania nowych konsumentów chociażby poprzez
lepszą identyfikację ich potrzeb. Warto zastanowić się nad tym, jak nowe technologie cyfrowe
zmienią przyszłość sektorów w którym działają obecne przedsiębiorstwa i jak w nowym
otoczeniu przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać szanse oraz mocne strony swojego biznesu by
nie utracić budowanej przez lata pozycji rynkowej.
2. Pojęcie, istota oraz zakres ekonomii współdzielenia
Termin ekonomia współdzielenia (sharing economy) znany był już w 1978 r. Po raz pierwszy
zagadnienia z dziedziny współdzielenia dóbr z innymi konsumentami poruszyli Marcus Felson i
Joe L. Spaeth w pracy pt. Community Structure and Collaborative Consumption: A routine
activity approach2. Jednak najbardziej dynamiczny rozwój ekonomii współdzielenia przypada na
pierwszą i drugą dekadę XXI wieku. Obecnie można się spotkać z różnymi określeniami: sharing
economy, peer-to-peer economy, collaborative consumption, collaborative economy. Ekonomia
współdzielenia definiowana jest jako nowy nurt ekonomiczno-społeczny zbudowany wokół

Mgr, Instytut Zarzadzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
M. Felson, J. Spaeth, Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach,
„American Behavioral Scientist” 1978, No. 21 (March–April), s. 614–624.
1
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współdzielenia zasobów ludzkich i materialnych3. Zdaniem A. Stephan’ego ekonomia
współdzielenia czerpie wartość z podejmowania nie w pełni wykorzystywanych aktywów i
udostępniania ich online dla społeczeństwa, co wiąże się z ograniczeniem zapotrzebowania na
posiadanie tych aktywów na własność. Tak definiowana ekonomia współdzielenia opiera się na
pięciu filarach4: wartości, niewykorzystanych w pełni aktywów, dostępności online, społeczności
oraz ograniczonym zapotrzebowaniem na własność.
Ekonomia współdzielenia bez wątpienia jest jednym z najbardziej zdumiewających i
skłaniających do refleksji zjawisk z jakimi społeczeństwo ma do czynienia we współczesnej
gospodarce. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii tworzy obiecujące perspektywy
przyszłego rozwoju. Staje się ogromną szansą i jednocześnie wyzwaniem, które przyczynia się
do zmiany modeli biznesowych oraz funkcjonowania współczesnego rynku, do którego
ludzkość jest przyzwyczajona5. Ekonomia współdzielenia za pomocą platform internetowych
łączy osoby umożliwiając im świadczenie usług lub korzystanie z zasobów, umiejętności,
kapitału, czasu, bez przekazywania praw własności. Istota tego nowego nurtu stanowi
możliwość wykorzystania posiadanych zasobów w tym samochodów, nieruchomości, treści
medialnych – do konkurowania z tradycyjnymi przedsiębiorcami. Z pojawieniem się sharing
economy powstają prosumenci, czyli konsumenci i producenci w jednym, którzy mają
potencjał, aby dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Dodatkowo lokalni przedsiębiorcy, dzięki
wykorzystaniu platform internetowych mogą w dużo łatwiejszy sposób działać na globalnym
rynku6.
Jak wynika z raportu „(Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie
istnieje” w Polsce już 40% dorosłych Polaków słyszało o usługach sharing economy, z czego
26% aktywnie z nich korzysta. Dzięki dynamicznemu rozwojowi zjawiska ekonomii
współdzielenia na świecie prognozuje się, że globalny przychód generowany przez sharing
economy, tylko w pięciu sektorach (usługi finansowe i profesjonalne, turystyka, transport,
hotelarstwo) osiągnie 335 miliardów dolarów do 2025 r. Modele ekonomii współdzielenia
zyskują popularność zwłaszcza wśród młodego pokolenia, gdyż precyzyjnie odpowiadają na
ich kluczowe potrzeby: niskich cen, wygody oraz indywidualizacji. Możliwe jest to dzięki
efektywnemu łączeniu wolnych zasobów (samochodów, umiejętności, mieszkań) z popytem na
M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast, „Ekonomia Społeczna” 2016,
nr 1, s. 51-59.
4
A. Stephany, The Business of Sharing, Making it in the New Sharing Economy, Palgrave Macmillan, United
Kingdom 2015, s. 13-20.
5
(Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, Raport PWC, www.pwc.pl [14.02.2018].
6
Ekonomia współdzielenia to początek ery prosumentów, http://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-02-23ekonomia-wspoldzielenia-to-poczatek-ery-prosumentow.html [14.02.2018].
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nie. Zdaniem K. Sengera wicedyrektora w zespole Innowacje i B+R koszt posiadania jest często
wyższy niż koszt dostępu, dlatego ten drugi model, promowany przez ekonomię współdzielenia,
zyskuje na znaczeniu. Co ciekawe, sharing economy działa aż w trzech modelach: C2C, B2C,
jak też B2B. Również firmy o ustalonej pozycji rynkowej mogą skorzystać na tym zjawisku. Po
pierwsze, dywersyfikując swoje modele biznesowe poprzez dodanie do nich elementów
satysfakcjonujących ‘nowego konsumenta’. Po drugie, optymalizując koszty, dzieląc się z
innymi firmami niewykorzystanymi środkami trwałymi, własnością intelektualną, czy zasobami
ludzkimi7.
Komisja Europejska w 2015 roku rozpoczęła publiczne konsultacje na temat Otoczenie
regulacyjne platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, chmur
obliczeniowych i gospodarki współpracy. Przez Komisję Europejską ekonomia współdzielenia
jest postrzegana jako szansa dla europejskiej przedsiębiorczości, która dostarczy silnego bodźca
rozwojowego, dzięki któremu będzie można uczynić z innowacyjnych modeli biznesowych
jedno z kół zamachowych gospodarki8.
Można wyróżnić kilka mega trendów, które przyczyniły się do powstania i rozwoju
ekonomii współdzielenia9:
•

przełom technologiczny – sharing economy możliwa jest dzięki rozwojowi Internetu,
który zwiększa swój globalny zasięg. W 2016 roku było 3,42 mld ludzi na świecie,
którzy posiadali do niego dostęp. W porównaniu do roku 2015 odnotowano 10% (332
mln) wzrost internautów. Smartfonów używa blisko 3,8 mld ludzi na świecie, dzięki
czemu konsumenci mają bezpośredni dostęp do szerokiej palety produktów i usług od
możliwości wypożyczania roweru do finansowania pomysłu na biznes10;

•

ograniczony dostęp do zasobów – obecnie coraz częściej koszt alternatywny posiadania
pewnych dóbr i usług jest wyższy od dostępu do tych produktów i usług. Przykładowo
przeciętnie samochód jest użytkowany godzinę dziennie, a posiadanie samochodu w
dużym mieście wiąże się głównie z problemami komunikacyjnymi (zatory drogowe) i
trudnościami w znalezieniu miejsc parkingowych. Wyższy jest koszt posiadania
samochodu, gdyż mając do niego tylko dostęp płaci się za czas jego użytkowania;

7

Ibidem.
(Współ)dziel i rządź…, op. cit.
9
Ibidem.
10
Digital in 2016 od We Are Social, https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 [14.02.2018].
8
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•

urbanizacja – urbanizacja stworzyła nieformalny ruch społeczny nabywców usług,
który obniżył koszty jednostkowe dotarcia platform współdzielenia zasobów do
akceptowalnego poziomu dla odbiorcy końcowego;

•

zmiany demograficzne i społeczne – główną siła napędową ekonomii współdzielenia
jest tak zwane pokolenie Y, czy pokolenie cyfrowe, ponieważ jest to pokolenie, które
wchodziło w życie w dobie upowszechnienia innowacyjnych technologii i świetnie
rozumie systemy peer-to-peer. Jest to także pokolenie ceniące niezależność oraz
pokolenie dużo bardziej elastyczne niż jego poprzednicy.
Do roku 2025 pokolenie Y będzie stanowić blisko 75% światowej podaży pracy, będąc

zarazem najlepiej dotychczas wyedukowanym pokoleniem. Badania YouthSpeak 2015
dowodzą, że dla ponad 60% ludzi pokolenia cyfrowego ważne jest, aby zdobywać
międzynarodowe doświadczenie i być bez żadnych ograniczeń w zakresie mobilności.
Ekonomia współdzielenia umożliwia im nie tylko lepszą lokację zasobów własnych, takich jak
czas, ale także ułatwia zdobywanie nowych doświadczeń chociażby poprzez m.in. Airbnb. Z
badań wynika również, co warto podkreślić, że młode pokolenie nie ufa mediom czy
instytucjom. Rzadko ogląda telewizję, a zdecydowanie rzadziej sięga po drukowaną prasę. Ich
głównym źródłem informacji jest Internet. Nawiązują kontakt poprzez media społecznościowe,
ale także za ich pośrednictwem poszukują informacji. Negatywnie reagują na reklamy, ale
śledzą profile w mediach społecznościowych swoich ulubionych marek. Należy podkreślić, że
młode pokolenie dorastające w globalnie połączonym świecie, w którym każdy moment życia
jest chętnie dokumentowany oraz rozpowszechniany za pośrednictwem takich portali
społecznościowych jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, czy innych podobnych portali,
prywatność straciła większość swego uroku. Wolność dla młodego pokolenia oznacza radość z
możliwości kontaktu z innymi i włączeniu do globalnej wirtualnej przestrzeni publicznej11.
Pojawiające się na świecie procesy tworzenia i łączenia organizacji z obszaru ekonomii
społecznej oraz dostosowywanie polityki do potrzeb lokalnej przedsiębiorczości oraz wspólnot
świadczą o początku nowej, bardziej zrównoważonej gospodarki. Inicjatywy tego typu
rozwijają się na świecie, ponieważ ludzie zauważyli, że istnieje alternatywa dla business as
usual12.

J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów, ekonomia współdzielenia,
zmierzch kapitalizmu, Studio Emka, Warszawa 2016, s. 88.
12
B. Cieślak, Ekonomia współdzielenia, „Magazyn Miasta” 2015, nr 1(9), s. 26.
11
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3. Nowy model biznesowy – społeczna przedsiębiorczość
Innowacyjne modele biznesowe powstają wokół nowych wehikułów finansowych i walut
społecznościowych w celu zaspokojenia wymagań dwóch różnych gospodarek – gospodarki
kapitalistycznej i gospodarki opartej na współpracy. Nowe modele poszukują wartości w
przestrzeniach w których oba typy gospodarki mają symbiotyczne relacje. Są one najlepiej
przygotowane do wypełnienia luki pomiędzy dwoma typami gospodarki ze względu na swój
układ architektoniczny i zasady działania13.
Jednym z ciekawszych przykładów nowego modelu biznesowego jest ,,spółka pożytku
publicznego” (benefit corporation) działająca w Stanach Zjednoczonych, która podejmuje
próby przemiany konwencjonalnej, kapitalistycznej firmy w firmę sprytniejszą i zdolną do
manewrowania w hybrydowym świecie rynków i wspólnot. Jedną z najbardziej znanych firm,
której udało się przekształcić w korporację jest kalifornijska wytwórnia odzieży sportowej
Patagonia14.
Korporacje, które są już uznawane i poddawane regulacjom jako jednostki prawne w 18
stanach, oferują przedsiębiorcom rodzaj ochrony prawnej przed inwestorami zewnętrznymi,
którzy mogliby zmuszać przedsiębiorców do rezygnacji ze zobowiązań środowiskowych,
społecznych w zamian za korzyści finansowe15. Spółki pożytku publicznego działają tak jak
inne firmy kapitalistyczne i również są odpowiedzialne wobec swoich akcjonariuszy, ale
posiadają także nowy status prawny, który pozwala na realizację celów społecznych,
ekologicznych bez żadnego ryzyka ze strony inwestorów16.
Firmy tego typu określane są ogólnie jako przedsiębiorczość społecznościowa, która
pobudza wyobraźnie młodego pokolenia. Przedsiębiorczość społeczna skupia organizacje non
profit, które stanowią bazę wspólnot, ale także spółki akcyjne. Dzięki czemu te dwa modele
wchodzą we wzajemną relacje i przejmują wzajemnie niektóre ze swoich atrybutów, dzięki
czemu niwelują pojawiające się różnice między sobą17. Przedsiębiorczość społeczna pozwala
organizacjom non profit i przedsiębiorstwom nastawionym na zysk stworzyć nowy rodzaj
rozwiązań biznesowych złożony ze wspólnoty współpracy i gospodarki rynkowej.
Dotychczas nowe firmy wchodząc na rynek dojrzałych korporacji musiały pokonać
wiele barier, chociażby związane z ekonomią skali, która przemawiała za dużymi graczami
J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych…, op. cit., s. 291.
M. Hugo, Outdoor Retailer Patagonia Puts Environoment Abead of Sales Growth, ,,Los Angeles Times”, 24
May 2012, http://articles.latimes.com/2012/may/24/business/la-fi-patagonia-20120525 [14.02.2018].
15
What are B Corps? – Legislation, B Corporation, 18 kwietnia 2013, http://www.bcorporation.net/what-are-bcorps/legislation [14.02.2018].
16
J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych…, op. cit., s. 291.
17
Ibidem.
13
14
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tworząc barierę nakładów początkowych inwestycji. Firmy wchodzące na rynek niebyły w
stanie konkurować ceną oraz osiągnąć mniejszego kosztu jednostkowego produkcji.
Współcześnie wchodzący na rynek innowacyjnego modelu biznesowego przyjmują platformy
technologiczne, które biorą na siebie ryzyko niezadowolenia i pozwalają oszczędzić czas
klienta. Przesłanką do stworzenia tego typu modelu jest fakt, że większość czasu zasoby są
niewykorzystywane. Taki model biznesowy cechuje się szybką skalowalnością, która osiąga
dzięki wykorzystaniu technologii i dużej liczby połączonych ze sobą urządzeń18.
Nadal poszukiwany jest standardowy model biznesowy w ekonomii współdzielenia.
Zasadniczo wyróżnia się dwa podstawowe:
•

model oparty o popyt na konkretne dobro lub usługę – użytkownicy zgłaszają konkretne
zapotrzebowanie na platformie, a następnie są kojarzeni z ludźmi, którzy taki produkt
bądź usługę oferują;

•

model oparty o podaż dóbr lub usług – oferowane są produkty i usługi na określonych
warunkach takich jak odległość, stawka godzinowa, itp. przez użytkowników, którzy
mogą poszukiwać ofert zgodnie z wybranymi parametrami.
Oba te modele podejmują próbę dywersyfikacji przychodu, która uczyniłaby biznes

opłacalnym. To samo wyzwanie stawiane jest podmiotom z sektora ekonomii współdzielenia,
które obiecują zwrot dla inwestorów. Pierwsza faza rozwoju powodzeniem kończy się, gdy
wprowadzona platforma osiągnie wysoki obrót, natomiast druga trudniejsza faza wymaga
poszukiwania trwałych źródeł przychodu. Platformy nie są identyczne, różnią się one przede
wszystkim skalą działania oraz kapitalizacją, która pozwala szybko wejść na nowe rynki.
Dojrzałe firmy przyglądają się rozwojowi platformom, które zyskują na szybkiej kapitalizacji,
ponieważ to one mogą szybciej i sprawniej przenosić się na główny rynek. Efekt agregacyjny
tych mikro-efektywności może okazać się bardzo znaczący. W dłuższym okresie czasu należy
spodziewać się dodatkowych efektów zmian społeczno-kulturowych (przejście od perspektywy
użytkownika do społeczeństwa prosumentów) i społeczno-ekonomicznych (np. zabezpieczenia
emerytalne, socjalne, zdrowotne, wyzwanie niestabilności zawodów)19.
Najwięksi gracze sharing economy, aby osiągnąć rentowność upatrują szanse w
algorytmach do analityki danych. Stworzenie strony internetowej, czy napisanie aplikacji
mobilnej, a nawet gromadzenie danych nie jest dziś problemem. Problemem jest prawidłowa
interpretacja zebranych danych, bo to ona decyduje o sukcesie rynkowym. Dla wielu
pracodawców bardzo cenne są informacje z wielu źródeł, które pochodzą od klientów.
18
19

Ibidem.
(Współ)dziel i rządź…, op. cit., s. 11. [16.02.2018].
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Przykładowo Uber dzięki analityce stosuje surge pricing (dynamiczne ceny), co oznacza, że w
sytuacji, kiedy rośnie popyt na przejazdy algorytm danych zaczyna stosować system
mnożników, bilansując popyt z podażą na usługę20.
Zmiany modelu biznesowego dają się odczuć również w sektorze usług publicznych.
Wykorzystując dostępne ogromne ilości danych mieszkańcy wraz z władzami oraz firmami
mogą redefiniować sposoby realizacji usług publicznych. Wspomniany wcześniej Uber dzieli
się swoimi zebranymi danymi z Bostonem w celu wsparcia miasta by jak najlepiej dopasować
transport publiczny do rzeczywistych potrzeb transportowych. Firma Airbnb również we
współpracy z firmą Esri wspiera miasto San Francisco dostarczając danych dotyczących miejsc,
liczby oraz częstotliwości noclegów w konkretnych miejscach. Przekazywane dane mogą
pomóc miastom zrozumieć motywy wybieranych miejsc oraz przebieg najpopularniejszych tras
wybieranych przez turystów w mieście21.
Z badań przeprowadzonych w 2010 roku przez Latitude Research wynika, że 75%
badanych przewiduje, że dzielenie się przedmiotami oraz przestrzeniami bardziej upowszechni
się w ciągu najbliższych kilku lat. Blisko 80% respondentów uważa, że ich interakcje z innymi
w sieci sprawiają, że stają się oni bardziej otwarci na koncepcję dzielenia się z obcymi ludźmi.
Dla 85% badanych technologie mobilne i sieć odegrają w przyszłości zasadniczą rolę w
tworzeniu społeczności dzielenia się na wielką światową skalę22. Warto podkreślić, że wielu
analityków branżowych zgadza się z uzyskanymi wynikami badania. W roku 2011 w
magazynie ,,Time” można było przeczytać, że konsumpcja oparta na współpracy stanie się
jedną z dziesięciu idei, które odmienią świat23.
Od kilku lat można zaobserwować, że klienci flotowi rezygnują z posiadania
samochodu na rzecz mobilności. Podyktowane jest to głównie poszukiwaniem przez firmy
optymalizacji kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jedno jest
pewne ekonomia współdzielenia będzie wywierać wpływ na wiele branż. Zdaniem T. Życkiego
– dyrektora Marki SEAT w Polsce – jedną z branż przed którą stoi wyzwanie związane z
pojawieniem się sharing economy w najbliższych latach jest branża motoryzacyjna ,,…
wyzwanie to jest o tyle istotne, iż segment rynku klienta indywidualnego w Polsce z roku na rok
maleje. Z jednej strony konieczna jest edukacja „starszych” / tradycyjnych klientów w obszarze

20

Ibidem.
Ibidem.
22
N. Gorenflo, The New Sharing Economy, Shareable, December 2010, http://www.shareable.net/blog/the-newsharing-economy [14.02.2018].
23
B. Walsh, 10 Ideas that Will Change the World: Today’s Smart Choice: Don’t Own. Share, ,,Time”, March
2011, http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html [14.02.2018].
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nowych rozwiązań mająca na celu przekonanie ich, że mobilność jest przyszłością i
zdecydowanie lepszym sposobem w aspekcie ekonomicznym z czerpania przyjemności z jazdy
ukochaną marka samochodu; z drugiej zaś strony szukanie oferty dopasowanej do potrzeb i
oczekiwań grupy młodszych konsumentów”24.
Sukces przedsiębiorców społecznościowych mierzony jest poprawą jakości życia na
rzecz społeczności dla których działają, a nie zwrotem z zainwestowanego kapitału. Kapitał
społeczny odzwierciedla więzy solidarności i zaufania nawiązane w wyniku współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwem a społecznością. Dlatego organizacje non profit mają przewagę
nad przedsiębiorstwami nastawionymi na osiąganie zysku, choć nie zawsze, gdyż zasadniczą
motywacją jest raczej czynienie dobra niż radzenie sobie dobrze w biznesie25. Przedsiębiorstwa
społecznościowe w Stanach Zjednoczonych mają roczne przychody rzędu 500 miliardów
dolarów. W 2012 roku przedsiębiorstwa te dały w przybliżeniu 3,5% krajowego PKB. Blisko
35% tych firm to organizacje non profit, a 31% to korporacje lub sp. z o.o. Są to
przedsiębiorstwa, które skupiają się na rozwiązywaniu pojawiających się problemów w
otoczeniu, w którym funkcjonują26.
4. Zakończenie
Dziś zjawisko ekonomii współdzielenia jest dla wielu graczy rynkowych ogromną szansą, dla
niektórych jednak w przyszłości może okazać się niedocenionym wyzwaniem. Za tempem zmian
technologicznych muszą nadążyć nie tylko przedsiębiorcy, ale także ustawodawcy, wytyczając
pewne ramy funkcjonowania oraz różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczające podmioty, które
działają w ramach nowego modelu ekonomii współdzielenia. Ważne, aby w obecnie toczących
się dyskusjach na szczeblu europejskim dotyczących m.in. dylematów prawnych i podatkowych
związanych z ekonomią współdzielenia Polska nie została wykluczona z ustalania powszechnie
obowiązujących przepisów prawnych związanych z sharing economy.
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Marcin Banaszek1

EUROPEJSKA WALUTA W POLSCE – OPINIE POLAKÓW
(Marcin Banaszek)
Streszczenie: Artykuł w części teoretycznej w sposób syntetyczny przedstawia podstawy integracji
walutowej w Europie oraz prezentuje szanse i zagrożenia wynikające z przyjęcia przez Polskę waluty
euro. Natomiast w drugiej części artykuł przedstawia analizę wyników badań empirycznych
przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) dotyczących opinii
społeczeństwa polskiego na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także poparcia dla
wprowadzenia euro w Polsce, które zostały przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich
wspomaganych komputerowo na przełomie marca i kwietnia 2017 r.
Słowa kluczowe: Pieniądz, waluta, euro, środek płatniczy.

1. Wstęp
W ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć pytanie o przyszłość Unii Europejskiej.
Refleksji tej sprzyjają przede wszystkim wyzwania, które stoją przed Unią wynikające
chociażby z kryzysu w strefie euro, kryzysu migracyjnego czy Brexitu. Współcześnie można
dostrzec jak bardzo kraje unijne różnią się między sobą i jak niekiedy odmiennie, definiują
swoje interesy.
Wobec toczących się dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej powrócił do debaty
publicznej postulat możliwie szybkiego przyjęcia przez Polskę euro. Ma to zagwarantować, że
Polska znajdzie się wśród państw tworzących rdzeń przyszłej Europy i zapewni jej istotny
wpływ na politykę Unii. Polska jako członek Unii Europejskiej zgodnie z przepisami traktatów,
zobowiązana jest do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. Zobowiązanie to stanowi jednak
duże wyzwanie dla całej polityki gospodarczej kraju. Akcesja do unii gospodarczej i walutowej
ostatecznie przesądziłaby o włączeniu polskiej gospodarki w strukturze jednolitego rynku.
Pomimo upływu lat w kraju ciągle trwają spory dotyczące faktycznej gotowości polskiej
gospodarki do uczestnictwa w systemie wspólnej waluty.
2. Teoretyczne podstawy integracji walutowej w Europie
Teoria integracji walutowej w literaturze przedmiotu utożsamiana jest z teorią optymalnego
obszaru walutowego (TOOW). Jako pierwszy określenie optymalny obszar walutowy użył R.A.

Mgr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
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Mundell w Teorii optymalnych obszarów walutowych na początku lat 60. XX w. Mundell
zdefiniował optymalny obszar walutowy (OOW) jako region, w którym cyrkuluje jedna lub wiele
walut o sztywnym kursie względem siebie2. Natomiast H. G. Grubel OOW definiował jako
zdolność regionu do lepszego zaspokajania potrzeb ludności po włączeniu się do obszaru
wspólnego pieniądza. Zatem zdaniem Grubela używanie wspólnej waluty w danym regionie
przyczynia się do wzrostu dobrobytu3.
Współczesna gospodarka funkcjonuje w coraz większym stopniu w wymiarze
międzynarodowym. Faktem są współzależności ekonomiczne między poszczególnymi krajami.
Świat stał się bardziej otwarty, coraz głębsza symbioza ekonomiczna między krajami oraz
regionami stanowiła źródło dynamicznego wzrostu gospodarczego. Handel międzynarodowy
oraz rozwój specjalizacji gospodarek pozwala na lepsze wykorzystanie wytwórczych mocy oraz
optymalnej struktury produkcji. Szeroki rynek zbytu oraz ułatwiony dostęp do zewnętrznych
zasobów produkcyjnych to argumenty przemawiające za międzynarodową integracją
ekonomiczną, która ogranicza bariery wzrostu gospodarczego. Tendencje do jednoczenia się
rynków pod względem handlowym wymagały poszukiwania odpowiedniej formuły unifikacji
monetarnej, które miały ułatwić rozliczenia płatnicze między krajami. Nie jednolity pieniądz
zakłóca obrót zewnętrzny poprzez brak stabilności oraz przejrzystości we wzajemnych relacjach
cenowych, a partnerzy handlowi są skazani na ponoszenia uciążliwych kosztów transakcyjnych4.
Wprowadzenie wspólnej waluty euro stało się owocem długoletnich wysiłków w sferze
integracji monetarnej. Bezprecedensowy oraz złożony charakter tej operacji sytuuje ją wśród
najważniejszych wydarzeń ekonomicznych, jak i politycznych. Wspólna waluta przesądza o
ukształtowaniu scalonego rynku wewnętrznego Wspólnoty, dzięki czemu ułatwiona została
współpraca gospodarcza między krajami członkowskimi. Przyjęcie jednolitej waluty wiąże się
z utratą autonomii monetarnej. Jednak koszt ten można skutecznie minimalizować poprzez
stosowanie się do zaleceń teorii optymalnego obszaru walutowego. Sprowadza się to do
wykształcenia w gospodarce odpowiednich mechanizmów, które zastąpią tradycyjne
instrumenty niezależnej polityki pieniężnej oraz kursowe. Ważnym elementem jest również
osiągnięcie

odpowiedniego

stopnia

zbieżności

strukturalnej

oraz

koordynacji

makroekonomicznej między gospodarkami. Przed przystąpienie do wspólnej strefy monetarnej
istotne jest wcześniejsze przygotowanie kraju. Zbyt długie odkładanie decyzji o przystąpieniu

R.A. Mundell, A Theory of Optimum Currency Areas, “American Economic Review” 1961, November, s. 4.
H. G. Grubel, The Theory of Optimum Currency Areas, “Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne
d'Economique” 1970, No. 3 (2), s. 318.
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M. Pronobis, Polska w strefie euro, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 11-12.
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do strefy euro a zwłaszcza w przypadku Polski, oznaczałoby poważne straty ekonomiczne oraz
marginalizację polityczną w Unii Europejskiej5.
3. Szanse i zagrożenia przyjęcia euro w Polsce
Polska przyjmując europejską walutę może skorzystać w obszarach gospodarczych,
politycznych i społecznych. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest środkiem
wzmocnienia pozycji państwa na arenie międzynarodowej oraz środkiem wzmocnienia
stabilności finansowej kraju. Przystępując do strefy euro Polska również może liczyć na pewne
korzyści, ale nie są one już tak widoczne jak w samym uczestnictwie w Unii Europejskiej.
Warto podkreślić, że gospodarka w pewnym stopniu osiąga korzyści już na samym etapie
przygotowań do strefy euro, natomiast wymagana jest determinacja oraz aktywna postawa
rządu polskiego, aby spełnić kryteria formalne, do których zalicza się: zrównoważone finanse
publiczne, stabilność podaży pieniądza kursu walutowego, stóp procentowych, niską inflację
oraz konwergencję prawną6. Konwergencja prawna ma zapewnić zgodność krajowego
ustawodawstwa z Traktatem oraz ze statusem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i
Europejskiego Banku Centralnego. Do spełnienia tego kryterium przez Polskę potrzebna jest
zmiana konstytucji, co może nastąpić w drodze ustawy uchwalonej przez Sejm większością co
najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Korzyści płynące z przyjęcia euro w Polsce uwidocznią się zarówno w krótkim jak i w
długim okresie czasu. W chwili przystąpienia do strefy euro znikną koszty wymiany walut oraz
występujące ryzyko związane ze zmianą kursu złotego do euro. Eksperci przewidują również
spadek stóp procentowych, co jest szczególnie istotne dla wielu osób oraz firm, które zaciągają
kredyty. Warto wspomnieć, że będzie również ułatwione podróżowanie oraz porównywanie
cen, bez przeliczania złotego na euro i odwrotnie. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu
powinien nastąpić wzrost inwestycji, a także ożywienie wymiany handlowej i zwiększenie
wiarygodności makroekonomicznej Polski7.
Duża część społeczeństwa obawia się wzrostu cen po wejściu do strefy euro, jednak te
obawy są niesłuszne. Wprowadzenie euro jest zmianą waluty, a nie zmianą cen. Zmianie ulega
tylko jednostka, w której cena jest podawana. Wszystkie ceny towarów oraz usług zostaną
przeliczone według ustalonego kursu. Możliwe jest, że sprzedawcy wykorzystają ten moment

5

Ibidem, s. 47-48.
P. Krajewski, Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe, PWE, Warszawa
2012, s. 65.
7
Euro w Polsce. Co się zmieni?, Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/cie/download/eurowpolsce.pdf
[24.02.2018].
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do nieuzasadnionych podwyżek cen, jednak są sposoby przeciwdziałania takim zachowaniom.
W innych państwach członkowskich UE, które znajdują się w strefie euro zostały powołane
odpowiednie instytucje, które monitorują zmiany cen. Ponadto do przeliczania cen będą służyły
specjalne kalkulatory, które są poręczne i bardzo proste w obsłudze. Każdy obywatel państwa
wprowadzających euro otrzyma takie urządzenie bezpłatnie. Ich zadaniem będzie pomoc przy
codziennych zakupach, jeśli będziemy chcieli sprawdzić czy sprzedawca dobrze przeliczył
cenę. Wszystkie zasady zaokrąglania cen zostaną określone w specjalnych przepisach 8.
Aby można było czerpać powyższe korzyści najpierw należy podjąć długoletnie
przygotowania, które mogą się wiązać z okresowymi kosztami i ryzykiem pojawienia się
pewnych zagrożeń. Cały proces wymiany waluty jest złożonym przedsięwzięciem
organizacyjno-technicznym z uwagi na konieczność dostosowania gospodarki w aspekcie
ekonomicznym, organizacyjnym oraz instytucjonalno-prawnym9. Warto podkreślić, że
zagrożenia tak jak i korzyści wynikające z przyjęcia euro w Polsce uwidocznią się zarówno w
krótkim jak i długim okresie czasu. Zagrożenia te mogą oddziaływać na gospodarkę zarówno
bezpośrednio jak i pośrednio. Wpływ bezpośredni będzie przejawiał się w horyzoncie
krótkookresowym, a wpływ pośredni w wymiarze długookresowym. Do zagrożeń
krótkookresowych można zaliczyć m.in. koszty zmaterializowania zagrożenia związanego z
ograniczeniem użycia instrumentów polityki makroekonomicznej w celu spełnienia kryteriów
konwergencji10. W czasie wprowadzania europejskiej waluty do obiegu gotówkowego może
pojawić się ryzyko wystąpienia nietypowych skutków cenowych, które będą wynikać z
zaokrąglania cen. Do bezpośrednich kosztów wynikających z przyjęcia euro zalicza się
wszystkie wydatki administracyjne i techniczne, które dotyczą banków centralnych,
administracji publicznej oraz przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych11.
Kosztem długookresowym wynikającym z przyjęcia euro jest rezygnacja z dotychczasowej
polityki pieniężnej na szczeblu krajowym i przejęcie kompetencji przez Europejski Bank
Centralny, który jest odpowiedzialny za realizację polityki pieniężnej dostosowanej do sytuacji
gospodarczej w obszarze całej Unii Europejskiej12. Istnieją również pewne obawy, że jeśli
zostaną obniżone stopy procentowe doprowadzi to do nadmiernego wzrostu konsumpcji, co z
kolei prowadzi do szybkiego wzrostu cen i płac, a to zaś prowadzi do zmniejszenia
8

Ibidem.
Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2010, s. 21.
10
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2015, s. 37
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konkurencyjności przedsiębiorstw na wspólnym rynku. Dodatkowo uważa się, że jeśli Polska
pozbędzie się złotego to jednocześnie rezygnuje z ochrony jaką daje kurs wymiany złotego na
euro w przypadku tzw. szoków asymetrycznych13.
Proces wymiany wiąże się z ponoszeniem kosztów zarówno w sektorze prywatnym jak
i publicznym, a ich wysokość jest uzależniona od zasięgu kampanii informacyjnej oraz od
zastosowanych rozwiązań logistycznych. Odpowiednia polityka gospodarcza, koordynacja
instytucji odpowiedzialnych za proces wymiany, jak i również dużą świadomość społeczeństwa
mogą wpłynąć na sprawne wprowadzenie europejskiej waluty i znaczne obniżenie kosztów
całego przedsięwzięcia14.
4. Analiza wyników badań empirycznych
W artykule wykorzystano badania CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej), które zostały
przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo
w dniach od 30 marca do 6 kwietnia 2017 roku na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie
losowej dorosłych mieszkańców Polski. Celem tych badań było poznanie opinii społeczeństwa
polskiego na temat członkostwa Polski w UE, a także zbadanie poparcia dla wprowadzenia euro
w Polsce.
Jak wynika z przeprowadzonych badań bardzo wysoko utrzymuje się poziom
społecznego poparcia dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do jego zwolenników zalicza
się dziś aż 88% dorosłych Polaków, natomiast przeciwnikiem przynależności kraju do UE jest
8% badanych (zob. rys. 1).

Euro
–
szanse
o
zagrożenia,
Narodowy
Bank
Polski,
https://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Fakt3/polak_przedsiebiorczy_6_fakt.pdf [24.02.2018].
14
M. Andrzejewska, I. Górczyńska, Szanse… op. cit., s. 39.
13
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Rysunek 1. Stosunek do członkostwa Polski w UE
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Źródło: Jakiej Unii chcą Polacy?, Raport CBOS, Nr 059, Warszawa 2017.

W polskim społeczeństwie o ile potrzeba przynależności Polski do UE nie była
kwestionowana, tak rozwój integracji europejskiej wzbudzał kontrowersje. Niewątpliwie do
zwątpienia w projekt dalszego rozwoju integracji przyczynił się kryzys strefy euro – od 2009 r.
do 2013 r. przybywało w Polsce głosów, że zjednoczenie Europy zaszło już za daleko. W roku
2014 nastąpił wzrost poparcia dla zacieśniania integracji europejskiej, co mogło wynikać ze
wzrostu poczucia zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz za sprawą wydarzeń
na Ukrainie. Obecnie poparcie dla pogłębienia integracji europejskiej jest największe i wynosi
48% badanych. O połowę mniej respondentów (24%) ma przekonanie o zbyt daleko idącej
integracji (zob. rys. 2).
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Rysunek 2. Niektórzy uważają, że Europa powinna się zjednoczyć jeszcze bardziej. Inni
sądzą, że zjednoczenie Europy już zaszło za daleko. A jakie jest Pana(i) zdanie? Proszę
określić swoje poglądy korzystając ze skali od 0 (Zjednoczenie Europy już zaszło za daleko)
do 10 (Europa powinna zjednoczyć się jeszcze bardziej)
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Źródło: Jakiej Unii chcą Polacy?, Raport CBOS, Nr 059, Warszawa 2017.

Na temat wspólnej waluty w kraju toczą się dyskusje, jednak zdecydowana większość
Polaków, bo aż 72% jest przeciwna wprowadzeniu w Polsce euro. Procent ten jest większy o 4
punkty procentowe niż w poprzednich badaniach z roku 2014. Obecnie tylko 22% badanych jest
za wprowadzeniem euro. Co ciekawe, sprzeciw wobec przyjęcia euro jest nie tylko częstszy, ale
także bardziej kategorycznie wyrażany (odpowiedzi zdecydowanie nie są częstsze niż raczej nie.)
Największe poparcie sięgające 41% (razem odpowiedzi zdecydowanie tak oraz raczej tak) dla
zastąpienia złotego przez euro odnotowano w 2010 r. W kolejnych latach to poparcie spadało,
kiedy już były znane problemy finansowe Grecji, a następnie innych państw europejskich (zob.
rys. 3).
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Rysunek 3. Czy zgodził(a)by się Pan(i) na zastąpienie polskiego pieniądza (złotego)
wspólnym dla wielu państw UE pieniądzem – euro?
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Źródło: Jakiej Unii chcą Polacy?, Raport CBOS, Nr 059, Warszawa 2017.

Należy podkreślić, że sprzeciw wobec przyjęcia w Polsce europejskiej waluty przeważa
we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Najwięcej zwolenników
euro jest wśród mieszkańców miast liczących od 100 000 do 499 999 ludności (32%) i
większych (39%), a także osób o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym: respondenci z
wyższym wykształceniem (34%) oraz badani zarabiający miesięcznie per capita 2000 zł i
więcej (32%). Zaskakujący jest fakt, że ludzie młodzi częściej niż przeciętnie popierają
wprowadzenie euro. Osoby od 18 do 24 roku życia (30%), uczniowie i studenci (41%). Wśród
najmłodszych badanych można spotkać stosunkowo najwięcej przeciwników członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, co wynika stąd, że młodzi ludzie często są mniej spójni w swoich
przekonaniach i zdarza im się deklarować jednocześnie dezaprobatę członkostwa w UE i
poparcie dla przyjęcia euro, co praktycznie wśród ogółu badanych nie ma miejsca. Z analizy
danych empirycznych wynika również, że stosunek młodych ludzi do integracji jest bardziej
zróżnicowany niż w całym społeczeństwie. Częściej niż wśród ogółu badanych można wśród
nich spotkać zarówno przeciwników przynależności Polski do UE i jednocześnie
przeciwników przystąpienia do strefy euro, jeszcze częściej można wśród nich znaleźć
zwolenników obecności Polski w UE i przyjęcia euro (zob. tab. 1).
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Tabela 1. Stosunek do członkostwa w UE i przyjęcie przez Polskę euro
Stosunek do członkostwa w UE i przyjęcie przez Polskę
euro

Ogół badanych

Zwolennicy członkostwa w UE i przyjęcia euro
Zwolennicy członkostwa w UE i przeciwnicy przyjęcia euro
Przeciwnicy członkostwa w UE i przyjęcia euro
Przeciwnicy członkostwa w UE i zwolennicy przyjęcia euro
Inne

Badani w
wieku 18-24
lata
w procentach
21
25
61
46
8
16
0
5
10
8

Źródło: Jakiej Unii chcą Polacy?, Raport CBOS, Nr 059, Warszawa 2017.

Większość osób przekonanych o zasadności przyjęcia euro w Polsce sądzi, że nie należy
się z tym śpieszyć. Tego zdania jest blisko dwie trzecie zwolenników euro (63%). Natomiast
31% ankietowanych którzy popierają decyzję wprowadzenia euro uważa, że euro w Polsce
należy wprowadzić najszybciej, jak to będzie możliwe (zob. rys. 4).
Rysunek 4. Opinie respondentów na temat wprowadzenia waluty euro
euro w Polsce należy wprowadzić najszybciej jak to możliwe
z wprowadzeniem euro nie należy się spieszyć
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Źródło: Jakiej Unii chcą Polacy?, Raport CBOS, Nr 059, Warszawa 2017.

5. Zakończenie
Mimo bardzo wysokiego poparcia społecznego dla członkostwa w Unii Europejskiej i znacznej
aprobaty pogłębiania europejskiej integracji, utrzymuje się wyraźny sprzeciw wobec przyjęcia
euro przez Polskę. Moment przyjęcia europejskiej waluty przez Polskę jest uzależniony od wielu
czynników chociażby od tempa procesów dostosowawczych polskiej gospodarki oraz od
determinacji oraz aktywnej i odważnej postawy rządu polskiego. Niewątpliwie przyjęcie
wspólnej waluty jest istotnym zagadnieniem, ponieważ w przyszłości będzie miał zasadniczy
wpływ na codzienność całego społeczeństwa polskiego.
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EUROPEAN CURRENCY IN POLAND – RESPONDENT’S OPINION FROM POLAND
Summary: The article in the theoretical part presents in a synthetic way the foundations of monetary
integration in Europe and presents the opportunities and threats resulting from the adoption of the euro
by Poland. In the second part, the article presents an analysis of the results of empirical research carried
out by the Public Opinion Research Center (CBOS) regarding the opinion of Polish society on Poland's
membership in the European Union, as well as support for the introduction of the euro in Poland, which
was carried out by means of direct computer-assisted interviews at the turn of the March and April 2017.
Keywords: Money, currency, euro.
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Artur Borcuch1

NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS. TWO APPROACHES:
INSTITUTION-AS-RULES AND INSTITUTION-ASEQUILIBRIA (Artur Borcuch)
Abstract: In this article I study some of main approaches to new institutional economics: institutionas-rules and institution-as-equilibria.
Keywords: New institutional economics.

1. Introduction
Institutional economic is an economic perspective that attempts to extend economics by
focusing on the social and legal norms and rules that underlie economic activity.
As D. C. North suggests, formal institutions intend to reduce the transaction costs based
on regulations2. Whereas informal institutions exist to reduce the uncertainty caused by the
decision making of all individuals3.
2. Theoretical overview
There are two methods of an institutional analysis. Institutions-as-rules approach (D. North)
and institutions-as-equilibria approach (A. Greif, M. Aoki). The institutions-as-rules approach
has been complemented with other important approaches within NIE (New Institutional
Economics). Greif and Kingston and E. Brousseau, P. Garrouste, and E. Raynard distinguished
two areas of new institutional theories. On one hand, according to North, institutions are viewed
as rules imposed on individuals, whereby the focus is on the strategic games among coalitions
that aim to promote or block new rules. On the other hand, according to M. Aoki and A. Greif,
the mutual expectations about others’ behaviors may configure self-enforcing institutions, and
institutional change is studied as a switch of institutional equilibrium. The institutions-as-rules
approach assumes that rules are exogenously predetermined by the existence of a hierarchical
order. When institutions are presented as rules, the enforcement of the rules is considered a
distinct issue from the formation and content of the rules themselves, and institutional change

1

Ph. D., Institute of Management, The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland.
D. C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press,
Cambridge 1990.
3
D. C. North, Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton 2005.
2
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is about changing the rules. In this case, there will be coalitions of agents supporting new rules
and coalitions looking for the status quo4.
The core idea in the institutions-as-equilibria approach is that it is ultimately the
behavior and the expected behavior of others rather than prescriptive rules of behavior that
induce people to behave (or not to behave) in a particular way5. The institutions-as-equilibria
approach provides an analytical formulation in game-theoretic perspective for the view of
institutions as spontaneously and/or endogenously shaped and sustained in the repeated
operational plays of the game itself. In this approach, institutions are salient effects of the
societal games played, being played, and believed to be played in a population, wherefore the
approach calls for equilibrium thinking. When institutions are viewed as equilibria, a theory of
motivation is placed at the center of the analysis, and the evolution of behaviors and beliefs
implies the process of institutional change. Therefore, the study of the way new shared beliefs
emerge is crucial in this approach. Assuming that institutional dynamics involve interactions of
economic, organizational, political, and social domains, Aoki showed that equilibrium of the
game - an institution - cannot be sustained in a single domain, independently of other domains.
Studying the dynamics counterparts of institutional linkages and interdependencies across
domains, Aoki presented three mechanisms of endogenous, interactive institutional change:
dynamic

institutional

complementarities,

overlapping

social

embeddedness,

and

Schumpeterian bundling innovation. These mechanisms demonstrate the complexity and
interlinking of past, present, and future institutions6.
3. Summary

The institutions-as-rules approach, identifies institutions as the rules of the game in a society,
including both formal rules such as constitutions and laws enforced by the state, and informal
constraints. The institutions-as-equilibria approach focuses on motivation provided by beliefs,
norms, and expectations that both shape individual behavior whilst simultaneously themselves
being a product of the strategic interplay between agents (individuals or organizations).

4

G. Caballero, D. Soto-Oñate, The Diversity and Rapprochement of Theories of Institutional Change: Original
Institutionalism and New Institutional Economics, “Journal of Economic Issues” 2015, Vol. XLIX, No. 4, p. 964.
5
A. Greif, Ch. Kingston, Institutions: Rules or Equilibria [in:] Political Economy and Institutions, Democracy
and Voting, N. Schofield, G. Caballero (eds.), Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2011, p. 25.
6
G. Caballero, D. Soto-Oñate, The Diversity and Rapprochement of Theories of Institutional Change: Original
Institutionalism and New Institutional Economics, “Journal of Economic Issues” 2015, Vol. XLIX, No. 4, p. 964965.
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Artur Borcuch1

SOCJOLOGIA PIENIĄDZA PRZYKŁADEM
INTERDYSCYPLINARNOŚCI FINANSÓW (Artur Borcuch)
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytanie - czy próba
wyodrębnienia socjologii finansów daje szanse na lepsze zrozumienie współczesnych finansów, czy
może zamazuje ich tradycyjny charakter?
Słowa kluczowe: Socjologia pieniądza, socjologia finansów.

1. Wstęp
Problematyka pieniądza zajmuje główne miejsce w nauce o finansach. Istnieje jednak
konieczność eksplorowania i rozwijania relacji pomiędzy finansami a pozostałymi naukami
społecznymi. Świat nie jest jednorodny, zaś zjawiska finansowe zachodzą w wymiarze
globalnym, regionalnym czy lokalnym. Stąd wynika potrzeba relacyjnego 2 podejścia do
finansów zwracając uwagę na socjologiczny design pieniądza3.
2. Interdyscyplinarność finansów
Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia do finansów wymaga zaprojektowania roli pieniądza
w kontekście wielofunkcyjnych więzów sieci. Istnieje bowiem sieć wzajemnych powiązań
pomiędzy finansami a: socjologią4, psychologią, politologią, filozofią (etyką) czy kulturą.
Zawężając analizowaną problematykę do wymiaru socjologicznego warto zestawić
proces dematerializacji pieniądza z głównymi zmianami społecznymi: rozwój populacji i
wzrost gęstości zaludnienia na świecie; kultura i natura; hazard i środowisko na poziomie
globalnym; globalne rynki (globalizacja); wiedza jako kluczowy czynnik; konsumowanie
zasobów; rozwój nowych „funkcjonalnych” subkultur o globalnym efekcie (np. od bankierów

Dr, Instytut Zarzadzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
J. T. Deragon, The Relationship Factors [w:] The Emergence of The Relationship Economy. The New Order of
Things to Come, red. S. Allen, J. T. Deragon, M. G. Orem, C. F. Smith, Happy About, Cupertino 2008, s. 40.
3
B. G. Carruthers, Money and Society: New Interdisciplinary Perspectives, “Sociological Forum” 2005, Vol. 20,
Issue 4, s. 643.
4
Szerzej rzecz ujmując warto odnotować, iż pomimo tego, że socjologia i ekonomia wzajemnie się ignorowały
przez dekady, w obu dyscyplinach w okresie ostatnich 20 lat można dostrzec zbliżenie, które przełamuje zastaną
granicę. J. Beckert, Beyond the Market. The Social Foundations of Economic Efficiency, Princeton University
Press, Princeton – Oxford 2002, s. 1.
1

34

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

po bezdomnych); tożsamość ludzi: kulturowy wymiar zmiany technologicznej5. Wymienione
zmiany implikują potrzebę wyodrębnienia i zgłębienia socjologii finansów.
Warto dodać, że przewagą socjologii nad ekonomią/finansami jest jej zainteresowanie
złożonością realiów życia społeczno-gospodarczego. Socjologia może zatem dodać więcej
realizmu do założeń ekonomistów, wskazując na znaczenie struktury społecznej, instytucji i
kultury dla funkcjonowania i rozwoju gospodarek6.
3. Socjologia pieniądza – przeszłość
Kiedy środek wymiany staje się generalnie akceptowanym w społeczeństwie możemy go
nazwać pieniądzem7. Według historyków, pieniądz powstał, gdyż ludzie poszukiwali
uniwersalnego, wygodnego i praktycznego środka wymiany, którym wcześniej były mniej
wygodne produkty spożywcze czy metale szlachetne. Pieniądz w takim rozumieniu jest przez
rożnych autorów nazywany: rynkowym, przynależnym sferze profanum lub narzędziem8.
Pieniądz w swojej naturze jest społeczny. Składa się ze złożonej praktyki społecznej
która zawiera relacje mocy i klasy, społeczne skonstruowane znaczenie i streszczenie wartości
społecznej9. G. Simmel idzie krok dalej stwierdzając, że pieniądz to twór wyłącznie
socjologiczny, w odniesieniu do jednostki zupełnie pozbawiony sensu, który może
spowodować jakąś zmianę zastanego statusu tylko jako zmianę stosunków jednostek do
siebie10.
Według G. Simmela, pieniądz jako instytucja historycznego świata symbolizuje
zachowania obiektów i określa specjalne relacje, jakie zachodzą w nich i pomiędzy nimi 11. A
zatem pieniądz jest nie tylko symbolem i wyrazem, lecz również nośnikiem przemian społecznych. Ewolucję pieniądza G. Simmel postrzegał natomiast jako środek ukazania procesów
uspołecznienia człowieka. Warto podkreślić, że G. Simmel był pierwszym socjologiem, który
badał funkcjonowanie pieniądza w płaszczyźnie społecznej i w ten sposób stworzył
subdyscyplinę socjologiczną – socjologię pieniądza. Jego dzieło pt. Filozofia pieniądza, oprócz
5

H-J. Bischoff, Introduction [w:] Risk in Modern Society, red. H-J. Bischoff, Springer Science+Business Media
B.V., Mannheim 2008, s. 5-7.
6
M. Brzeziński, M. Gorynia, Z. Hockuba, Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Miedzy
imperializmem a kooperacją, „Ekonomista” 2008, nr 2, s. 226.
7
J. G. Hülsmann, The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2008, s. 23.
8
T. Zaleśkiewicz, Psychologia pieniądza, WN PWN, Warszawa 2011, s. 179.
9
L. R. Wray, Banking finance and money: a social economics approach [w:] The Elgar Companion to Social
Economics, red. J. B. Davis, W. Dolfsma, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2008, s. 483.
10
G. Simmel, Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 128.
11
G. Simmel, The Pace of Life and the Money Economy [w:] High-Speed Society. Social Acceleration, Power,
and Modernity, red. H. Rosa, W. E. Scheuerman, The Pennsylvania State University Press, University Park
Pennsylvania 2009, s. 56.
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aspektów właściwej ekonomii podejmuje zagadnienia psychospołeczne związane z istnieniem
i funkcjonowaniem pieniądza12. Potrzeba pogłębienia tego zagadnienia wynika z faktu
niewyobrażalnego dla czasów ówczesnych rozwoju finansów. Proces globalizacji rynków
finansowych jest tego głównym przykładem.
Tabela 1. Etapy rozwoju pieniądza jako odmienne treści i formy w życiu społecznym wg.
G. Simmela
Pieniądz kruszcowy

Banknoty, pieniądz
bankowy13

- Oddziaływał przede wszystkim na formy życia społecznego;
- Pojęcie formy w pracy G. Simmla jest definiowane jako określenie
filozoficzne, które w płaszczyźnie socjologicznej może przyjmować
postać stosunków społecznych, szczególnego rodzaju wzajemnego
oddziaływania występującego pomiędzy jednostkami, jednostką a
grupą czy grupami społecznymi.
- Nośnik symbolicznych treści;
- Według G. Simmla treść stanowi to wszystko, co powoduje, że
jednostka nawiązuje stosunki społeczne. Jest ona przyczyną a
zarazem celem działania. Pieniądz odwołujący się do symboli jest
nośnikiem treści obiektywnej, podobnie jak zobiektywizowane
wytwory kultury, prawo itp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Partycki, Społeczne funkcje rynku…, s. 117.

G. Simmel wyznaczył główne sfery, w ramach których toczy się debata na temat
socjologicznego myślenia o pieniądzu. Są to:
1. Istota pieniądza, jego funkcje i cechy;
2. Społeczne warunki istnienia i rozwoju pieniądza;
3. Społeczne konsekwencje funkcjonowania pieniądza14.
Ten rejestr makrospołecznych wymiarów problematyki pieniądza warto uzupełnić o
zaakcentowaną przez J. Górniaka problematykę związaną z:
4. Postrzeganiem pieniądza, postawami wobec pieniądza, używaniem pieniądza w
różnych sytuacjach społecznych i wzorami gospodarowaniem nim 15.
G. Simmel zaznaczył również, że od kiedy pieniądz jest postrzegany jako socjologiczny
fenomen przyjmujący formę interakcji ludzkich, szczególnie ważne stał się zaufanie16.

S. Partycki, Społeczne funkcje rynku…, s. 117.
Pieniądz papierowy był znany w czasach Simmla tylko od najgorszej strony jako nieszczęście społeczeństw,
które go wprowadzały, źródło hiperinflacji i związanej z nią ruiny wierzycieli i rentierów oraz wyniszczeniem
gospodarki. Pieniądz papierowy był pieniądzem wojny i rewolucji. J. Górniak, My i nasze pieniądze. Studium
postaw wobec pieniądza, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2000, s. 23.
14
J. Górniak, op. cit., s. 56.
15
Tamże.
16
J. Pixley, Emotions in Finance. Distrust and Uncertainty in Global Markets, Cambridge University Press,
Cambridge - New York – Melbourne – Madrid - Cape Town – Singapore - Săo Paulo 2004, s. 12.
12
13
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Socjolog i ekonomista M. Weber eksponował techniczny punkt widzenia pieniądza.
Jego zdaniem, z czysto technicznego punktu widzenia pieniądz jest „najdoskonalszym”
środkiem rachunku gospodarczego, a zatem najbardziej racjonalnym formalnie środkiem
orientacji działania gospodarczego. Dlatego to rachunek pieniężny, a nie faktyczne
posługiwanie się pieniądzem, stanowi swoisty środek celowo racjonalnej gospodarki
nastawionej na dostarczanie17.
Społeczny charakter pieniądza uwydatniał w swoich pracach G. Schmölders. W swojej
książce pt. Psychologia pieniądza (1966 r.) podjął krytykę funkcjonalnej koncepcji pieniądza.
Schmölders zarzuca definicji funkcjonalnej cyrkularność co oznacza, iż z faktu spełniania przez
pieniądz określonych funkcji w opartej na podziale pracy gospodarce współczesnej usiłuje się
wyprowadzić pojęcie pieniądza sprowadzające się do tych funkcji: pieniądzem jest to, co
spełnia funkcje pieniądza. A przecież współczesne życie gospodarcze, do którego odnoszą się
owe funkcje pieniądza, samo jest produktem pieniądza. Nie jest więc poprawne wywodzenie
pieniądza z jego własnego produktu, którym jest współczesna gospodarka oparta na podziale
pracy18.
Szczególny wymiar społecznego charakteru pieniądza podjęła V. Zelizer w swojej pracy
pt. The Social Meaning of Money (1994 r.). Autorka odrzuciła koncepcję jednorodnego
pieniądza rynkowego zaakceptowanego i propagowanego przez ekonomistów. Zdaniem Zelizer
pieniądz to nie tylko pieniądz rynkowy, to nie jednorodne medium wyodrębniające subsystem
ekonomiczny z systemu społecznego, to nie uniwersalna instytucja społeczna spełniająca
funkcje bezosobowego narzędzia ułatwiającego wymianę. Jej krytyka akcentowała fakt, iż
rozważania na temat pieniądza prowadzone są na ogół „w liczbie pojedynczej”. Szukamy bądź
wprost istoty pieniądza, bądź też związków pieniądza z innymi zjawiskami społecznymi
przyjmując, że pieniądz jest czymś jednorodnym. Nawet w ekonomii współczesnej, bez
wątpienia realizującej postulaty metodologicznego nominalizmu, rozumie się pieniądz jako
względnie jednorodną kategorię, zdefiniowaną funkcjonalnie. Mówiąc o pieniądzu mamy więc
na uwadze jeden pieniądz lub jakąś ideę pieniądza19. Oznacza to, że nie powinniśmy używać
liczby pojedynczej, bo w społeczeństwie mamy do czynienia nie z pieniądzem, lecz z wieloma
różnorodnymi pieniędzmi. Pieniądze te nie są swobodnie zamienne, lecz społecznie
naznaczone. Ludzie posługują się pieniędzmi, którym uprzednio nadali znaczenie i które

M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 61.
18
J. Górniak, op. cit., s. 40-41.
19
Tamże, s. 41.
17
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przeznaczyli na określone cele. Naznaczanie pieniędzy jest kluczowym sposobem
posługiwania się nimi20.
Zastanawiając się nad tezami Zelizer można odnieść wrażenie, że chęć wykazania
wszelkimi sposobami tego, że coś takiego jak jednorodny pieniądz nie istnieje, że są tylko różne
pieniądze przypisane do różnych społecznych kontekstów i bardzo różne obiekty, które są
pieniądzem, spowodowała, że straciła ona z pola widzenia istotne aspekty funkcjonowania
pieniądza w społeczeństwie. Zaciera różnicę pomiędzy perspektywą indywidualną i grupową21.
Czy zatem nie mieli racji G. Simmel i M. Weber dostrzegając w pieniądzu stymulator
racjonalizacji świata, podobnie jak i J. Habermas opisując proces kolonizacji świata życia przez
gospodarkę za pośrednictwem pieniądza jako medium komunikacyjnego? Zapewne ciągle w
wielu sytuacjach społecznych bronimy się przed inwazją pieniądza i nie ogarnia on wszelkich
sfer naszego życia22.
N. Luhmann rozumie pieniądz jako społecznie wytworzony i podtrzymywany środek
koordynacji działań społecznych, czyli uogólnione medium komunikacyjne. Pieniądz jako
medium

komunikacyjne

integruje

przekazywanie

selekcji

-

dokonanych

spośród

kontyngentnych możliwości - z motywacją do przyjęcia tej selekcji przez odbiorcę komunikacji
i ułatwia w ten sposób redukcję złożoności w obrębie subsytemu gospodarki, który się
wyodrębnia na bazie pieniądza. Pojawienie się pieniądza w życiu społecznym prowadzi zatem
do zwiększenia skuteczności komunikacji. Dzięki pieniądzowi gospodarka uzyskuje
integralność. Podstawową jednostką komunikacyjną w subsystemie gospodarczym jest zapłata.
Zapłata to stworzenie przyjmującemu ją możliwości dalszej zapłaty. Ceny są w tym układzie
zależności „programami opartymi na oczekiwaniach”, natomiast wartość pieniądza reguluje
autopoietyczną reprodukcję systemu. Swoją funkcję wypełnia pieniądz pozostający w stałym
niedoborze. Niedobór pieniądza reprezentuje niedobór zasobów, do których dostęp, ze względu
na ich niewystarczalność, musi być regulowany. Niedobór oznacza zawsze konieczność
odpowiedzi na pytanie: kto ma prawo dostępu do zasobów23.
J. Habermas rozwija koncepcję T. Parsonsa przystosowując ją do swojego systemu
opartego na dialektyce systemu i świata życia. Pieniądz, w odróżnieniu od języka, nie jest
jednak medium, które przez sam fakt swojego funkcjonowania budzi wystarczające „zaufanie
systemowe”. Pieniądz wymaga instytucjonalnego zakotwiczenia we własności i kontrakcie.

Tamże, s. 42.
Tamże, s. 46.
22
Tamże, s. 47.
23
Tamże, s. 49.
20
21
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Ponieważ interakcje sterowane przez pieniądz odrywają się od kontekstów świata życia,
konieczne jest ponowne sprzężenie tego medium ze światem życia, które uzyskuje postać
prywatnoprawnych unormowań stosunków wymiennych poprzez własność i kontrakt.
Jednakowoż kodując celowo racjonalne obchodzenie się z podatnymi na kalkulację zasobami
wartości i umożliwiając uogólniony, strategiczny wpływ na decyzje innych partnerów
interakcji - pieniądz wypiera i pozbawia znaczenia kontekst świata życia, w którym osadzone
są procesy porozumiewania się24.
M. Castells opisuje współczesny świat jako „przestrzeń przepływów” – m.in.
przepływów kapitału25. Przepływy te są świadectwem kluczowych dla naszego istnienia
procesów w sferze ekonomicznej, społecznej i symbolicznej. Poszukując źródeł zmian
powodowanych przez technologię i przepływy finansowe, ekonomiści zwykli określać je
mianem czynników egzogenicznych, czyli wywodzących się spoza społeczeństwa. Są jednak w
błędzie. W obydwu wymienionych przypadkach mamy do czynienia z konsekwencjami decyzji
i działań podjętych przez człowieka. Choć niektóre z nich mogły być oparte na nieprecyzyjnych
lub wręcz błędnych założeniach, które dziś kwestionujemy, to przecież nie były dziełem
przypadku. Nasze przyszłe działania powinny charakteryzować się większą świadomością
kontekstu, różnorodnych powiązań i możliwych konsekwencji. Po etapie zalewania świata
skomplikowanymi systemami technologicznymi (dodawanymi do wcześniej istniejących
systemów biologicznych i społecznych) przejście ku zrównoważonej gospodarce musi polegać
na porzuceniu bezmyślnego rozwoju na rzecz rozważnych strategii projektowych 26.
4. Socjologia finansów – teraźniejszość
Socjologia finansów dotyczy przepływu pieniądza zarówno wewnątrz jak i pomiędzy krajami
oraz obejmuje kwestie związane m.in. z rynkami kapitałowymi, papierami wartościowymi oraz
różnymi typami surogatów pieniądza tzn. czekami, kartami debetowymi i innymi kartami
plastikowymi, które przechowują wartość pieniężną, jak również kartami kredytowymi27.
Podejmując próbę scharakteryzowania socjologii finansów, warto w pierwszej
kolejności zdefiniować samo pojęcie „finanse”. Finanse to zjawiska związane z gromadzeniem

Tamże, s. 49-50.
Pojmowanie transakcji finansowych w kategorii przepływu jest formą metafory strukturalnej. K. Sosenko,
Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008, s. 38.
26
J. Thackara, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Academica Wydawnictwo SWPS,
Warszawa 2010, s. 169.
27
L. A. Vitt, Financial sociology [w:] Blackwell Encyclopedia of Sociology Online, red. G. Ritzer, WileyBlackwell 2007. http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode?id=g9781405124331_chunk_g9781405
12433112_ss1-57#citation z dn. 10.06.2009.
24
25
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i wydatkowaniem środków pieniężnych, wraz z całym otoczeniem, które polega na planowaniu,
ewidencji, sprawozdawczości, kontroli. W związku z tym finanse są immanentnie związane z
pieniądzem, co wyklucza ich istnienie w gospodarce naturalnej 28. Mówiąc bardziej
szczegółowo, główną cechą finansów jest koncentracja na mobilizacji zasobów monetarnych29.
Warto dodać, iż współczesne finanse jako dyscyplina akademicka zawdzięczają swe główne
idee przedstawicielom ekonomii monetarnej, tzn. A-R-J. Turgotowi, D. Ricardo, J. S. Millowi,
A. Marshallowi i D. Robertsonowi, a także L. Walrasowi i J.M. Keynesowi30.
W relacji do finansów oraz socjologii życia codziennego, J. K. Solarz zaproponował
nowe określenie - finanse codzienności, które odnosi się do kompetencji finansowych
członków

gospodarstw

domowych,

a

dotyczy badania

następstw

ekonomicznych

podejmowanych w warunkach ograniczonych informacji i wiedzy31. Ludzie z każdym
codziennym dniem muszą zmierzać się z potrzebą zarządzania pieniądzem, jakie jedzenie
kupować, z jakiej rozrywki korzystać, jakie miejsca odwiedzać i gdzie poznawać nowych
ludzi32.
Warto przypomnieć, że to właśnie socjologia ubiegła ekonomię w badaniu codzienności
poświęcając wiele uwagi rutynowym zachowaniom oraz mechanizmom powielania zachowań
masowych. Dorobek socjologów w tym zakresie pozostał w znacznej mierze zignorowany
przez akademicką ekonomię. Jedynie jej nurt krytyczny z zainteresowaniem przyjął pojawienie
się codzienności jako instytucji społecznej o doniosłym znaczeniu praktycznym oraz
teoretycznym33.
Czynnikami, które obecnie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania gospodarstwami
domowymi w kontekście ich finansów są:
•

teorie endogenicznego wzrostu gospodarczego, które udowadniają, że za rozwój
gospodarczy kraju odpowiedzialne są przede wszystkim rodzimy kapitał intelektualny
oraz rodzinna przedsiębiorczość. Warto tu dodać, iż do lat 70. XX wieku przy badaniu
wzrostu gospodarczego pomijano aspekty związane z rynkiem finansowym;

E. Ruśkowski, Ogólna charakterystyka finansów publicznych. Próba definicji [w:] Finanse publiczne i prawo
finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 19.
29
T. Evans, Money and Finance Today [w:] Global Finance and Social Europe, red. J. Grahl, Edward Elgar,
Cheltenham – Northampton 2009, s. 3.
30
J. Żyżyński, System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem, „Ekonomista”
2006, nr 4, s. 544.
31
J. K. Solarz, Finanse codzienności a wzrost gospodarczy [w:] Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, red.
J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 31-32.
32
R. Popescu-Zeletin, S. Arbanowski, S. Steglich, I-Centric Communications [w:] Digital Communities in a
Networked Society. e-Commerce, e-Business and e-Government, ed. M. J. Mendes, R. Suomi, C. Passos, Kluwer
Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow 2004, s. 162.
33
J. K. Solarz, Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 9.
28
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•

sukces rynkowy oferty dla ludzi majętnych. W tej sferze na uwagę zasługują tzw. oazy
podatkowe, czy oferta bankowości prywatnej;

•

zmiany demograficzne, które są wynikiem m.in. wydłużeniem średniego statystycznego
życia po przejściu na emeryturę;

•

szerzenie edukacji ekonomicznej biorąc pod uwagę kontekst kryzysu finansowego 34.
Socjologia finansów dotyczy przepływu pieniądza zarówno wewnątrz jak i pomiędzy

krajami oraz obejmuje kwestie związane m.in. z rynkami kapitałowymi, papierami
wartościowymi oraz różnymi typami surogatów pieniądza tzn. czekami, kartami debetowymi i
innymi kartami plastikowymi, które przechowują wartość pieniężną, jak również kartami
kredytowymi35.
Warto odnotować, iż istnieje jeszcze jeden obszar związany z socjologią pieniądza. Jest
nim socjologiczna analiza instytucji finansowych. Można ją podzielić na trzy główne obszary:
•

socjologię bankowości;

•

socjologię ubezpieczeń;

•

socjologię systemu podatkowego36.
Z takiej perspektywy, wraz z socjologią pieniądza sensu stricto można te dziedziny

badawcze określić jako socjologię finansową. Przenikają się one wzajemnie, gdyż nie sposób
oderwać pieniądza współczesnego od jego wszelakich instytucjonalnych kontekstów i uwikłań.
Tak więc, gdy mowa o socjologii pieniądza czy socjologii bankowości, to można mieć na myśli
raczej pewien odcień badań, skupienie uwagi, raczej perspektywę niż jakiś odrębny obszar
badań w stosunku do pozostałych obszarów socjologii finansowej. Wszystkie one są ze sobą
powiązane37.

J. K. Solarz, Finanse codzienności a wzrost…, op. cit., s. 32.
L. A. Vitt, op. cit.
36
J. Górniak, op. cit., s. 56.
37
J. Górniak, op. cit., s. 57.
34
35

41

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

Rysunek 1. Typologia socjologii finansów
socjologia pieniądza

socjologia bankowości

socjologia instytucji
(organizacji) finansowych

socjologia ubezpieczeń

socjologia finansów

socjologia systemu
podatkowego
ŹródŁo: Opracowanie własne na podstawie: J. Górniak, My i nasze pieniądze. Studium postaw wobec pieniądza,
Wydawnictwo Aureus, Kraków 2000, s. 56.

W powyższej typologii warto rozwinąć aspekt dotyczący socjologii rynków
finansowych czy szerzej socjologii systemu finansowego. Rynki finansowe to „obszar”, na
który socjologowie zwrócili uwagę dopiero kilka lat temu. Jedną z wyodrębnionych tu sfer jest
makrosocjologiczna teoria spekulacji, która stara się nawiązywać do zagadnień związanych z
„paniką, załamaniami, chaosem” oraz do charakterystyki pieniądza jako takiego 38. W zakresie
organizacji finansowych warto odnotować, iż pieniądz jest tu „inny” niż w przypadku towarów
czy usług, ponieważ powoduje wzrost niepewności. Pieniądz jest również w inny sposób
„produkowany”. Jest debetowy od momentu stworzenia relacji debetowych. Pieniądz w
naszych portfelach jest częścią abstrakcyjnego łańcucha społecznych relacji wzajemnych żądań
i kredytów39.
Analiza instytucjonalna systemu finansowego jest poświęcona analizie mechanizmu
rynkowego, zachowań organizacyjnych w toku wymiany w sieciach kreujących zaufanie
między stronami transakcji z udziałem pieniądza. Podstawą do rozwijania socjologii systemu
finansowego jest postawienie pytań poznawczych dotyczących braku harmonii w rozwoju
systemu finansowego oraz następstw narastania luki między skalą i tempem rozwoju
społeczeństwa ryzyka a umiejętnością zarządzania nim. Harmonia pomiędzy systemem
finansowym a społeczeństwem ryzyka zakłada profesjonalne zarządzanie ryzykiem rozwoju
technologii oraz ryzykiem systemu finansowego. Analiza instytucjonalna systemu finansowego
bada zmiany charakteru więzi społecznej w podmiotach systemu finansowego, a więc jest
głęboko zakorzeniona w systemie wartości danego społeczeństwa. Każda z tych wartości może

38
39

A. T. Paul, op. cit., s. 10-11.
J. Pixley, op. cit., s. 7.
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być zagrożona w wyniku braku profesjonalnego podejścia do zarządzania ryzykiem systemu
finansowego40.
Socjologia systemu finansowego korzysta z dorobku nurtu instytucjonalnego. Możliwe
do wykorzystania w tym względzie są cztery podstawy metodologiczne. Pierwsza polega na
analizie rzeczywistości na podstawie jej empirycznych badań oraz uczynienia z wymiany,
grupy lub narodu kluczowych kategorii socjologii systemu finansowego. Druga postawa polega
na poszukiwaniu teoretycznych uogólnień i próbie ich syntezy w ramach multidyscyplinarnej
teorii badanego zjawiska, w tym przypadku systemu finansowego. Oznacza to przyjęcie
indywidualizmu metodologicznego i koncepcji człowieka ekonomicznego za podstawę
wyjaśniania zachowań aktorów systemu finansowego. Kolejne, trzecie podejście to
wykorzystanie dorobku komparatystyki finansów - jej przedmiotem są instytucje zarówno
formalne, jak i nieformalne. Z kolei czwarta postawa stara się pogodzić holizm metodologiczny
z

indywidualizmem

metodologicznym

w

formie

funkcjonalizmu.

Funkcjonalizm

metodologiczny opiera się na przekonaniu, że zachowania systemu finansowego nie dadzą się
zredukować do działań jednostek. Nawet we względnie stabilnym społeczeństwie procesy
zmiany strukturalnej zachodzą stale w wielu, zazwyczaj zinstytucjonalizowanych,
podsystemach społeczeństwa. Inaczej mówiąc, złożony system społeczny jako całość nie jest
ani stabilny, ani zmieniający się. Natomiast w różnych jego częściach i w różnych kwestiach
zawsze zachodzą obydwa procesy41.
5. Zakończenie
Rozumienie i zarządzanie procesami społecznymi nie może być ignorowane przez współczesny
świat finansów. Naturą pieniądza jest jego społeczny charakter. W swoich pracach wyraźnie to
podkreślał G. Simmel, zaś ten punkt widzenia kontynuował G. Schmölders oraz obecnie V.
Zelizer. Socjologia finansów może stać się ważnym obszarem nauki wyjaśniającym społeczny
charakter pieniądza w sferze organizacji finansowych, ubezpieczeń czy systemu podatkowego.
6. Bibliografia
1. Beckert J., Beyond the Market. The Social Foundations of Economic Efficiency,
Princeton University Press, Princeton – Oxford 2002.
2. Bischoff H-J., Introduction [w:] Risk in Modern Society, red. H-J. Bischoff, Springer
Science+Business Media B.V., Mannheim 2008.

40
41

J. K. Solarz, Nanofinanse…. op. cit., s. 128.
Tamże, s. 129-130.
43

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

3. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku
XXI w. Miedzy imperializmem a kooperacją, „Ekonomista” 2008, nr 2.
4. Carruthers B. G., Money and Society: New Interdisciplinary Perspectives, “Sociological
Forum” 2005, Vol. 20, Issue 4.
5. Deragon J. T., The Relationship Factors [w:] The Emergence of The Relationship
Economy. The New Order of Things to Come, red. S. Allen, J. T. Deragon, M. G. Orem,
C. F. Smith, Happy About, Cupertino 2008.
6. Evans T., Money and Finance Today [w:] Global Finance and Social Europe, red. J.
Grahl, Edward Elgar, Cheltenham – Northampton 2009.
7. Górniak J., My i nasze pieniądze. Studium postaw wobec pieniądza, Wydawnictwo
Aureus, Kraków 2000.
8. Hülsmann J. G., The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute, Auburn
2008.
9. Pixley J., Emotions in Finance. Distrust and Uncertainty in Global Markets, Cambridge
University Press, Cambridge - New York – Melbourne – Madrid - Cape Town –
Singapore - Săo Paulo 2004.
10. Popescu-Zeletin R., Arbanowski S., Steglich S., I-Centric Communications [w:] Digital
Communities in a Networked Society. e-Commerce, e-Business and e-Government, ed. M. J.
Mendes, R. Suomi, C. Passos, Kluwer Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht,
London, Moscow 2004.
11. Ruśkowski E., Ogólna charakterystyka finansów publicznych. Próba definicji [w:] Finanse
publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 2003.
12. Simmel G., Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.

13. Simmel G., The Pace of Life and the Money Economy [w:] High-Speed Society. Social
Acceleration, Power, and Modernity, red. H. Rosa, W. E. Scheuerman, The
Pennsylvania State University Press, University Park Pennsylvania 2009.
14. Solarz J. K., Finanse codzienności a wzrost gospodarczy [w:] Globalne rynki finansowe
w dobie kryzysu, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala, CeDeWu, Warszawa
2009.
15. Solarz J. K., Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, C.H. Beck, Warszawa 2012.
16. Sosenko K., Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo UE w
Krakowie, Kraków 2008.

44

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

17. Thackara J., Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Academica
Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2010.
18. Vitt L. A., Financial sociology [w:] Blackwell Encyclopedia of Sociology Online, red.
G.

Ritzer,

Wiley-Blackwell

2007.

http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode?id=g9781405124331_chunk_
g9781405 12433112_ss1-57#citation z dn. 10.06.2009.
19. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
20. Wray L. R., Banking finance and money: a social economics approach [w:] The Elgar
Companion to Social Economics, red. J. B. Davis, W. Dolfsma, Edward Elgar, Cheltenham,
Northampton 2008.

21. Zaleśkiewicz T., Psychologia pieniądza, WN PWN, Warszawa 2011.
22. Żyżyński J., System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a
wyobcowaniem, „Ekonomista” 2006, nr 4.

MONEY SOCIOLOGY AS AN EXAMPLE OF INTERDISCIPLINARY IN FINANCE
Summary: The purpose of this article is an attempt to answer the following question - does an attempt
to distinguish the sociology of finance give a chance for a better understanding of contemporary finances
or does it blur their traditional character?
Keywords: Money sociology, finance sociology.
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Artur Borcuch1

ZNACZENIE DESIGNU W ROZWOJU GOSPODARKI (Artur
Borcuch)
Streszczenie: Zasadniczym celem artykułu jest przeprowadzenie analizy dotyczącej roli designu w
rozwoju gospodarczym z uwzględnieniem obszaru gospodarki kreatywnej.
Słowa kluczowe: Design, gospodarka, ekonomia kreatywności, gospodarka kreatywna.

1. Wstęp
W warunkach współczesnej gospodarki, design stanowi coraz istotniejsze narzędzie w
procesach innowacyjnych przedsiębiorstw. Dla konsumentów, pięknie zaprojektowane formy
mogą mieć korzystny wpływ na ich rozwój kulturowy. W Europie początki wzornictwa bardziej
kojarzą się ze sztuką użytkową, z naciskiem na jego cechy kulturotwórcze i użytkowe. Obecnie
mamy następujące modele wzornictwa: społeczne (skierowane do grup potrzebujących) oraz
rynkowe (generujące zysk i rozwój gospodarczy).
2. Ekonomia kreatywności – teoria
Przedmiot ekonomii kreatywności stanowi ekonomiczne uwarunkowania budowania kapitału
kreatywności, kojarzony jest z budżetem działów B+R organizacji (w mikroskali), oraz z
nakładami z budżetu na naukę i badania, czyli z niedostatecznym wspieraniem finansowym
twórczości, oznaczającym problemy z bazą lokalową czy wyposażeniem laboratoriów, działów
konstrukcyjno-technologicznych czy komórek badawczo-rozwojowych w nowoczesną
aparaturę, a nawet z brakiem dostępu do baz danych i literatury światowej, czyli do zasobów
wiedzy technicznej i informacji naukowej (w makroskali)2.
Kreatywność można zdefiniować jako zdolność do tworzenia idei lub rozwiązań, które
mają charakter nowatorski, nieimitacyjny. Innowacyjność z kolei to zdolność do komercyjnego
zastosowania wyników myślenia kreatywnego, będącego podstawą innowacji. Łącznikiem
między kreatywnością a innowacyjnością jest design, który pozwala na zmaterializowanie

Dr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarzadzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
A. Lipka, Ekonomia kreatywności – z pogranicza kreatologii i ekonomii [w:] Ekonomia kreatywności. Jakość
kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, red. A. Lipka, S. Waszczak, Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s.
21-22.
1
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nowych idei w formie akceptowalnej przez nabywcę. Estetyczny wymiar wzornictwa
przemysłowego pozwala na zwiększenie postrzeganej przez nabywców wartości nabywanych
dóbr3.
3. Gospodarka kreatywna
Kluczowym elementem badań jest określenie, jakie branże i zawody postrzegać należy jako
przynależące do przemysłów (sektora) kultury oraz przemysłów kreatywnych. Pracom nad
kwestiami definicyjnymi towarzyszyła analiza źródeł danych statystycznych z 2008 roku
(takich jak GUS, Eurostat, The Economy of Culture in Europe, UNESCO, European Cluster
Observatory, Ecorys), która zweryfikowała praktyczną (możliwą do wykorzystania w
badaniach) przydatność definicji. W rezultacie przemysły kultury oraz przemysły kreatywne
określono, opierając się przede wszystkim na propozycji zawartej w raporcie The Economy of
Culture in Europe z 2007 roku, według której działalność związaną z kulturą można podzielić
na kilka okręgów. Pierwszy zawiera działalność nieprodukcyjną, związaną głównie ze sztukami
plastycznymi, takimi jak film, ze sztukami performatywnymi oraz z instytucjami kultury. Drugi
odnosi się do przemysłów kultury. Oba okręgi składają się na sektor kultury. Zatem do sektora
kultury zaliczono następujące branże: publikowanie; reprodukcje (część); handel antykami
(część); sprzedaż gazet, książek, muzyki i nagrań wideo; usługi sieci kablowych (część);
tworzenie, dystrybucja i wyświetlanie filmów; nagrania dźwiękowe; transmisje; twórczość
literacka, artystyczna, działalność instytucji sztuki; biblioteki, muzea i obiekty zabytkowe. Z
kolei przyjęta definicja przemysłów kreatywnych jest rozszerzona względem sektora kultury o
publikowanie

oprogramowania;

specjalistyczne

projektowanie

i

design;

usługi

architektoniczne (część); usługi fotograficzne (część); reklamę oraz działalność agencji
informacyjnych4.

Ł. Mamica, Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i
obuwniczego w Polsce, „Equilibrium” 2010, nr 1, s. 220.
4
P. Lewandowski, M. Ponichter, Przemysły kreatywne a polska gospodarka, „Znak” 2011, nr 673.
3
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Rysunek 1. Możliwości funkcjonowania designu w systemie innowacyjnym Europy
Europejski design na skalę światową

Design w europejskim systemie innowacyjnym

Design w europejskich przedsiębiorstwach
Możliwości funkcjonowania designu
w systemie innowacyjnym Europy
Design w europejskim systemie publicznym

Design w europejskim systemie badawczym

Design w europejskim ssytemie edukacyjny,

Źródło: Design for Growth & Prosperity. Report and Recommendations of the European Design Leadership
Board, European Commission, 2012, s. 7.

Do tzw. sektora branż kreatywnych, obok sztuki, rzemiosła, mediów, reklamy czy
architektury wliczane jest również wzornictwo (design) rozpatrywane w kategoriach
gospodarczych5. Samo pojęcie design odnosi się do produktów, usług i systemów powstających
na skutek działania narzędzi, organizacji oraz porządku postmodernistycznego kapitalizmu,
jako część innowacji. Design jest również rozumiany jako aktywność twórcza, zawierająca
cechy sztuki posiada ex definitione charakter innowacyjny6.
Warto przypomnieć, iż początki rozwoju wzornictwa przemysłowego jako dyscypliny
są mocną powiązane z rewolucją przemysłową. Pojawienie się zawodu designera (projektanta)
było związane z podziałem pracy. Zainteresowanie warunkami pracy i produkcji przemysłowej
oraz słabej jakości przemysłowych produktów było podstawą do teorii designu. Troska o jakość
przemysłowo wyprodukowanych produktów została podzielona i dała początek powstania
ruchu „sztuka i rzemiosło” (arts & crafts), i zaczęła się w połowie XIX wieku w Wielkiej
Brytanii. Ten ruch był mocno skojarzony/powiązany z nazwiskami: krytyka sztuki i
architektury J. Ruskina oraz designera, socjalisty i pisarza Williama Morrisa. Obaj martwili się
B. Bochińska, I. Palczewska, Diagnoza stanu wzornictwa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa
2008, s. 6.
6
Design as a driver of user-centered innovation, Commision of the European Communities, Commision Staff
Working Document, Brussels, 7.04.2009, SEC (2009).
5
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ubogimi i niebezpieczną pracą oraz warunkami życia pracowników fabryk jak również słabej
jakości produktami przemysłowymi7.
Z kolei patrząc w przyszłość zakłada się, iż do 2020 roku, system innowacji Europy
stanie się istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego krajów oraz konkurencyjności
przedsiębiorstw. W szczególności:
•

odpowiedzialny europejski design będzie odgrywał centralną rolę w podejmowaniu
strategicznych decyzji, szczególnie dla firm sektora MSP i w tradycyjnym biznesie,
który znajduje się poza kreatywnymi sektorami;

•

przedsiębiorstwa i organizacje europejskie systematycznie i strategicznie będą stosować
design, co wpłynie na społeczne i środowiskowe bogactwo, i w ten sposób powstaną
nowe perspektywy i nowe możliwości dla rynków zarówno lokalnych jak i globalnych;

•

wiele firm zmieni swoje lokalizacje (przemysłowej) produkcji w Europie, i w ten sposób
będzie sprzyjać wysoko wykwalifikowanym pracom w krajach członkowskich. Przez
wiele sektorów, wiele przedsiębiorstw i organizacji zastosuje/wprowadzi innowacyjne
metody oparte na „otwartym designie”;

•

design będzie postrzegany przez przedsiębiorców i inwestorów w postaci materialnych
i niematerialnych aktywów przedsiębiorców;

•

w sektorze publicznym, design będzie miał wpływ na szybki rozwój usług publicznych,
które będą przyjazne dla użytkownika, przyjazne dla środowiska, efektywne
ekonomicznie i w końcu dostępne dla wszystkich;

•

design będzie głównym źródłem w procesach podejmowania decyzji na poziomie
europejskim, krajowym, regionalnym względem rozwiązywania kompleksowych
lokalnych i globalnych wyzwań mających wpływ na jakość życia w Europie;

•

Europa

będzie

znana

i

rozpoznawana

międzynarodowo

jako

design

gospodarki/społeczeństwa8.
4. Zakończenie
Design coraz częściej uznawany jest za wyznacznik nowoczesnej gospodarki kraju stając się
jednym z jej wskaźników kreatywności i innowacyjności. Design ma swój udział we wzroście
konkurencyjności przedsiębiorstw przyczyniając się do wzbogacenia społecznego i

S. Dorrestijn, P-P. Verbeek, Technology, Wellbeing and Freedom: The Legacy of Utopian Design “International
Journal of Design” 2013, Vol. 7, No. 3, s. 48.
8
Design for Growth & Prosperity. Report and Recommendations of the European Design Leadership Board,
European Commission, 2012, s. 27.
7
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przyrodniczego ich otoczenia. Niewątpliwie warto promować i rozwijać design wśród
europejskich przedsiębiorstw, aby wzmocnić ich pozycję na arenie międzynarodowej.
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DESIGN AND ITS INFLUENCE AT THE ECONOMY DEVELOPMENT
Summary: The main goal of the article is to analyze the role of design in economic development,
including the area of creative economy.
Keywords: Design, economy, creative economy.
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PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (Z
UWZGLĘDNIENIEM WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW RPO
NA LATA 2014-2020) (Artur Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch)
Streszczenie: Celem opracowania jest zaprezentowanie perspektyw rozwoju przedsiębiorstw
województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem wykorzystania przez nie środków RPO na lata 20142020. Badanie przeprowadzono w okresie luty-sierpień 2015 roku za pomocą ankiety zawierającej
szereg pytań zamkniętych i otwartych. Informację o realizowanym badaniu wraz z linkiem do ankiety
internetowej zamieszczono na stronie Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan
oraz w serwisie społecznościowym Facebook.
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo, województwo świętokrzyskie.

1. Perspektywy

rozwoju

przedsiębiorstw

województwa

świętokrzyskiego

(z

uwzględnieniem wykorzystania środków RPO na lata 2014-2020) - wyniki badań
własnych
Badanie przeprowadzono w okresie luty-sierpień 2015 roku za pomocą ankiety zawierającej
szereg pytań zamkniętych i otwartych. Informację o realizowanym badaniu wraz z linkiem do
ankiety internetowej zamieszczono na stronie Świętokrzyskiego Związku Pracodawców
Prywatnych Lewiatan oraz w serwisie społecznościowym Facebook.
Stronę internetową, w której opublikowano kwestionariusz ankiety wyświetliło 66 firm
(osób), spośród których ankietę wypełniło 20 firm (osób), co daje podstawę do sformułowania,
że badanie ma charakter pilotażowy.
W badaniu wzięły udział przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa funkcjonujące na
rynku do 5 lat (55%) z branży usługi oraz handel (35%). Ponad połowa badanych firm
zaznaczyła, że główną siedzibę zlokalizowaną ma w Kielcach (55%).
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Tabela 3. Wielkość przedsiębiorstwa
Procent
70,0
25,0
5,0

Mikroprzedsiębiorstwo (do 9 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników)
Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników)
Źródło: Badania własne.

Tabela 4. Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku
Procent
55,0
25,0
10,0
10,0

Do 5 lat
5-10 lat
11-15 lat
Powyżej 15 lat
Źródło: Badania własne.

Tabela 5. Branża
Procent
35,0
30,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0

Usługi
Handel
Kultura/edukacja
Budownictwo
Produkcja/Przemysł
Bankowość, usługi finansowe
Rolnictwo
Źródło: Badania własne.

Tabela 6. Powiat, w którym ma główną siedzibę reprezentowane przez Pana/Panią
przedsiębiorstwo?
Procent
55,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0

kielecki grodzki (Kielce)
staszowski
kielecki ziemski
ostrowiecki
jędrzejowski
włoszczowski
sandomierski
Źródło: Badania własne.

Głównymi argumentami założenia przez respondentów własnej firmy były kwalifikacje
zgodne z branżą (50%) oraz doświadczenie zdobyte w pracy (40%).
Tabela 7. Co wpłynęło na Pana/Pani decyzję o założeniu własnej firmy? (można zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Kwalifikacje zgodne z branżą
Doświadczenie zdobyte w pracy
Zagrożenie bezrobociem
Sukces innych, którzy zajęli się podobną działalnością
Sprzyjające okoliczności na rynku
Tradycje rodzinne
Porada rodziny, znajomych
52
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50,0
40,0
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30,0
30,0
10,0
10,0
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Relacje rodzinne
Inne
Relacje towarzyskie
Lokalne tradycje

10,0
10,0
5,0
5,0

Źródło: Badania własne.

Badane firmy w okresie ostatnich 3 lat rozwinęły się przede wszystkim w obszarze
obsługi nowych grup klientów (55%), zatrudniły nowych pracowników (50%) oraz
przeprowadziły znaczące inwestycje (40%).
Tabela 8. Czy Pana/Pani firma w ciągu ostatnich 3 lat rozwinęła się w poniższych
obszarach? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Procent
55,0
50,0
40,0

Zaczęła obsługiwać nowe grupy klientów
Zatrudniła nowych pracowników
Przeprowadziła znaczące inwestycje (zakup budynków, maszyn, urządzeń
itd.)
Wprowadziła nowe produkty, usługi
Pozyskała nowe źródła finansowania (kredyty, fundusze UE itd.)
Wyszła poza rynek lokalny/regionalny
Wprowadziła nowe technologie
Wyszła poza rynek krajowy
Firma w ciągu ostatnich 3 lat nie rozwinęła się

35,0
25,0
25,0
20,0
10,0
5,0

Źródło: Badania własne.

Następne pytanie dotyczyło barier rozwoju badanych firm. Respondenci zaznaczali
przede wszystkim stawki podatku dochodowego od działalności gospodarczej, pozapłacowe
koszty pracy oraz brak przejrzystości systemu podatkowego (wymiar krajowy).
Z drugiej strony badane firmy nie dostrzegały większych barier (lub w ogóle nie
odnotowano takich barier) w popycie na oferowane produkty/usługi, w poszukiwaniu
wykwalifikowanych

pracowników

(wymiar

lokalny),

stosowaniu

elastycznych

form

zatrudnienia czy w nieelastycznym prawie pracy (wymiar krajowy).
Na powyższe pytanie udzielono jednej otwartej odpowiedzi: „Nasz kraj dbając o dobry
PR w zakresie działań gospodarczych nie działa z korzyścią dla przedsiębiorców. Zamiast
budować kolejne rzesze bezproduktywnych urzędników usadzonych w "pałacach" - czyt.
parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości etc. państwo powinno skupić się
na przywilejach dla pracodawców: zmienić prawo na jaśniejsze, ograniczyć kompetencje
urzędników, itp.”.
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Tabela 9. Proszę wskazać bariery rozwoju Pana / Pani firmy (0 – nie odnotowano takiej
bariery; 1- niewielka bariera; 10 – bardzo duża bariera)
Niski popyt na
produkty / usługi
Silna konkurencja w
branży
Trudności w
dostępie do
kredytów
preferencyjnych
Trudności w
dostępie do
funduszy UE
Częste zmiany
przepisów prawa i
ich zawiłość
Zatory płatnicze
Brak
wykwalifikowanych
pracowników
Brak możliwości
stosowania
elastycznych form
zatrudnienia
Nieelastyczne
prawo pracy
Stawki podatku
dochodowego od
działalności
gospodarczej
Brak przejrzystości
systemu
podatkowego
Pozapłacowe koszty
pracy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26,3

10,5

10,5

0,0

5,3

21,1

10,5

5,3

5,3

0,0

5,3

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

25,0

5,0

0,0

10,0

15,8

5,3

5,3

15,8

10,5

21,1

10,5

0,0

5,3

0,0

10,5

10,5

5,3

0,0

0,0

26,3

15,8

10,5

21,1

0,0

0,0

10,5

10,5

5,3

0,0

10,5

10,5

10,5

21,1

10,5

10,5

5,3

5,3

11,1
20,0

5,6
10,0

0,0
10,0

11,1
10,0

11,1
20,0

11,1
5,0

11,1
15,0

16,7
0,0

16,7
5,0

0,0
0,0

5,6
5,0

31,6

5,3

10,5

10,5

15,8

15,8

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

22,2

5,6

16,7

11,1

11,1

5,6

5,6

5,6

11,1

5,6

0,0

0,0

5,3

0,0

10,5

0,0

21,1

10,5

15,8

15,8

15,8

5,3

10,5

0,0

0,0

5,3

5,3

10,5

5,3

21,1

10,5

10,5

21,1

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

20,0

10,0

10,0

15,0

10,0

15,0

Źródło: Badania własne.

Wykres 1. Proszę wskazać bariery rozwoju Pana / Pani firmy (0 – nie odnotowano takiej
bariery; 1- niewielka bariera; 10 – bardzo duża bariera)

Niski popyt na produkty / usługi

Silna konkurencja w branży
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Trudności w dostępie do funduszy
UE

Częste zmiany przepisów prawa i
ich zawiłość

Zatory płatnicze

Brak wykwalifikowanych
pracowników

Brak możliwości stosowania
elastycznych form zatrudnienia

Nieelastyczne prawo pracy

Stawki podatku dochodowego od
działalności gospodarczej

Brak przejrzystości systemu
podatkowego

Pozapłacowe koszty pracy

Źródło: Badania własne.

Zdecydowana większość firm zadeklarowała, że w ciągu najbliższych 5 lat planuje
rozwój (84,2%).
Tabela 10. Czy w perspektywie najbliższych 3 lat Pana/Pani firma zamierza się rozwijać
TAK
NIE - Firma w ciągu najbliższych 3 lat nie planuje rozwoju, lecz zamierza
utrzymać działalność na dotychczasowym poziomie
Źródło: Badania własne.

Procent
84,2
15,8

Głównymi kierunkami rozwoju świętokrzyskich firm w perspektywie najbliższych 3 lat
są obsługa nowych grup klientów oraz wyjście poza rynek lokalny/regionalny.
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Z drugiej strony firmy nie wykazały chęci zatrudnienia nowych pracowników czy
prowadzenia działalności charytatywnej np. na rzecz społeczności lokalnej.
Tabela 11. Które z poniższych aspektów rozwoju chce Pan/Pani rozwijać w perspektywie

najbliższych 3 lat (0 – wcale; 1 – w najmniejszym stopniu; 10 – w największym stopniu)
Obsługa nowych grup
klientów
Wprowadzenie nowych
produktów, usług,
poszerzenie zakresu
działalności
Zatrudnienie nowych
pracowników
Przeprowadzenie
znaczących inwestycji
(zakup budynków,
maszyn, urządzeń itd.)
Wprowadzenie nowych
technologii
Pozyskanie nowych
źródeł finansowania
(kredyty, fundusze UE
itd.)
Prowadzenie działalności
charytatywnej np. na
rzecz społeczności
lokalnej
Wyjście poza rynek
lokalny/regionalny
Wyjście poza rynek
krajowy
Źródło: Badania własne.

0
11,1

1
0,0

2
0,0

3
0,0

4
0,0

5
5,6

6
5,6

7
16,7

8
11,1

9
5,6

10
44,4

6,3

6,3

0,0

0,0

6,3

25,0

0,0

25,0

6,3

12,5

12,5

23,5

11,8

11,8

0,0

0,0

11,8

0,0

29,4

0,0

5,9

5,9

17,6

5,9

0,0

5,9

5,9

11,8

0,0

41,2

5,9

5,9

0,0

18,8

6,3

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

25,0

25,0

12,5

0,0

5,9

0,0

0,0

5,9

11,8

11,8

11,8

11,8

23,5

11,8

5,9

16,7

11,1

11,1

16,7

0,0

16,7

5,6

5,6

11,1

0,0

5,6

11,8

0,0

0,0

5,9

11,8

11,8

0,0

11,8

17,6

0,0

29,4

25,0

12,5

12,5

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

6,3

12,5

25,0

Przeprowadzona analiza korelacji rang Spearmana pokazała szereg pozytywnych
związków pomiędzy aspektami, które planują rozwijać badane firmy w perspektywie
najbliższych 3 lat. Na szczególną uwagę zasługuje dodatnia, silna korelacja pomiędzy
wprowadzeniem nowych technologii a wyjściem poza rynek lokalny/regionalny (rho = 0,891,
p = 0,001).
Tabela 12. Istotne statystycznie korelacje rho-Spearmana dla zmiennych z pytania: Które
z poniższych aspektów rozwoju chce Pan/Pani rozwijać w perspektywie najbliższych 3 lat
Sektor 1

Sektor 2

Istotność
(dwustronna)

Obsługa nowych grup klientów

Wyjście poza rynek
lokalny/regionalny
Wprowadzenie nowych
technologii

,040

Wartość
współczynnika
korelacji rhoSpearmana
,502

,005

,666

Wprowadzenie nowych
produktów, usług, poszerzenie
zakresu działalności
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Wprowadzenie nowych
produktów, usług, poszerzenie
zakresu działalności
Zatrudnienie nowych
pracowników
Zatrudnienie nowych
pracowników
Wprowadzenie nowych
technologii
Wprowadzenie nowych
technologii
Przeprowadzenie znaczących
inwestycji (zakup budynków,
maszyn, urządzeń itd.)
Przeprowadzenie znaczących
inwestycji (zakup budynków,
maszyn, urządzeń itd.)
Przeprowadzenie znaczących
inwestycji (zakup budynków,
maszyn, urządzeń itd.)
Pozyskanie nowych źródeł
finansowania (kredyty,
fundusze UE itd.)
Źródło: Badania własne.

Wyjście poza rynek
lokalny/regionalny

,017

,586

Przeprowadzenie znaczących
inwestycji (zakup budynków,
maszyn, urządzeń itd.)
Wyjście poza rynek krajowy

,005

,669

,008

,636

Pozyskanie nowych źródeł
finansowania (kredyty,
fundusze UE itd.)
Wyjście poza rynek
lokalny/regionalny
Wprowadzenie nowych
technologii

,031

,541

,000

,891

,033

,534

Wyjście poza rynek
lokalny/regionalny

,036

,511

Wyjście poza rynek krajowy

,039

,519

Wyjście poza rynek
lokalny/regionalny

,002

,690

W latach 2007-2013, badane firmy korzystały przede wszystkim z własnych zasobów
finansowych (90%).
Tabela 13. Czy i z jakich źródeł finansowana korzystała Pana/Pani firma w latach 20072013 (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Własne zasoby finansowe
Kredyty bankowe udzielone na działalność gospodarczą
Fundusze unijne
Leasing
Linia kredytowa banku
Dotacje z innych źródeł niż fundusze unijne
Pożyczki od znajomych
Kredyty konsumpcyjne
Pożyczki od rodziny
Preferencyjne kredyty (oprocentowanie niższe niż w bankach)
Firma nie korzystała z żadnych źródeł finansowania
Kredyty udzielone przez fundusze pożyczkowe

Procent
90,0
30,0
35,0
35,0
25,0
10,0
10,0
15,0
15,0
5,0
5,0
0,0

Źródło: Badania własne.

Głównymi źródłami informacji o rynku, na którym działa badana firma są własne
doświadczenie (45%) oraz Internet (45%).

57

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

Tabela 14. Z jakich głównych źródeł czerpie Pan/Pani informacje o rynku na którym

działa Pana/Pani firma? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Procent
45,0
45,0
35,0
30,0
25,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
5,0

Własne doświadczenia
Internet
Własne badania
Obserwacja konkurencji
Opinia klientów
Media/prasa codzienna
Reklama i targi
Prasa branżowa, specjalistyczna
Konferencje
Spotkania branżowe
Firmy doradcze
Spotkania nieformalne
Prasa ogólnotematyczna
Źródło: Badania własne.

Respondenci zostali zapytani o sektory gospodarki regionu, które warto rozwijać w
województwie świętokrzyskim z wykorzystaniem środków RPO na lata 2014-2020.
Najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorców okazały się usługi dla biznesu oraz
nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo przemysłowe.
Tabela 15. Proszę wskazać sektory gospodarki regionu, które warto rozwijać w
województwie świętokrzyskim korzystając ze środków RPO na lata 2014-2020 (0 – w
ogóle nie warto; 1- najmniej warto; 10- najbardziej warto)
Branża targowokongresowa
Nowoczesne
rolnictwo i
przetwórstwo
spożywcze
Zasobooszczędne
budownictwo
Przemysł
maszynowy i
metalowy
Turystyka
zdrowotna i
prozdrowotna
Zrównoważony
rozwój
energetyczny
Technologie
informacyjnokomunikacyjne
(ICT)
Przemysł drzewny i
meblarski

0
0,0

1
21,1

2
5,3

3
0,0

4
15,8

5
21,1

6
5,3

7
0,0

8
0,0

9
21,1

10
10,5

0,0

0,0

5,3

0,0

10,5

15,8

5,3

15,8

5,3

15,8

26,3

0,0

5,3

0,0

0,0

5,3

31,6

0,0

15,8

5,3

21,1

15,8

5,6

5,5

0,0

5,6

16,7

27,8

5,6

5,6

5,6

11,1

11,1

10,5

5,3

5,3

0,0

10,5

15,8

15,8

5,3

15,8

5,3

10,5

5,3

0,0

5,3

10,5

10,5

10,5

15,8

15,8

10,5

0,0

15,8

0,0

0,0

5,3

5,3

0,0

21,1

26,3

5,3

0,0

15,8

21,1

0,0

5,6

5,6

5,6

0,0

22,2

27,8

16,7

5,6

5,6

5,6
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Biogospodarka
Usługi dla biznesu
Przemysły
kreatywne

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5,3
0,0
0,0

0,0
0,0
11,1

0,0
5,3
11,1

26,3
15,8
11,1

26,3
5,3
11,1

10,5
21,1
11,1

15,8
15,8
11,1

10,5
15,8
11,1

5,3
21,1
22,2

Źródło: Badania własne.

Na powyższe pytanie udzielono jednej otwartej odpowiedzi: „Trzeba wykorzystywać
zasoby regionu, a nie tworzyć sztuczne, na które nie ma popytu”.
Przeprowadzona analiza korelacji rang Spearmana pokazała kilka pozytywnych
związków pomiędzy sektorami gospodarki regionu, które zdaniem badanych należy rozwijać.
Na szczególną uwagę zasługuje dodatnia, silna korelacja pomiędzy usługami dla biznesu a
przemysłami kreatywnymi (rho = 0,829, p = 0,001).
Tabela 16. Istotne statystycznie korelacje rho-Spearmana dla zmiennych z pytania:
Proszę wskazać sektory gospodarki regionu, które warto rozwijać w województwie
świętokrzyskim korzystając ze środków RPO na lata 2014-2020
Sektor 1

Sektor 2

Istotność

Branża targowo-kongresowa

Turystyka zdrowotna i
prozdrowotna
Technologie informacyjnokomunikacyjne (ICT)
Przemysły kreatywne

,012

Wartość
współczynnik
a korelacji
rhoSpearmana
,564

,043

,469

,000

,829

Zrównoważony rozwój
energetyczny
Usługi dla biznesu
Źródło: Badania własne.

Dla badanych firm, podmiotami najatrakcyjniejszymi względem współpracy w latach
2014-2020 okazały się firmy konsultingowe (45%).
Tabela 17. Proszę wskazać typy podmiotów, z którymi Pana/Pani firma wyraża chęć
współpracy w latach 2014-2020 (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Firmy konsultingowe
Publiczne instytuty badawcze
Prywatne firmy badawczo - rozwojowe
Uczelnie wyższe
Pracownicy instytucji naukowo-badawczych
Nie wyrażam chęci współpracy z żadnymi podmiotami tego typu

Procent
45,0
40,0
40,0
35,0
30,0
20,0

Źródło: Badania własne.

Większość badanych firm nie korzystała z dofinansowania ze środków UE w latach
2007-2013 (55,5% firm nie ubiegało się o dofinansowanie; 25% firm nie otrzymało
dofinansowania pomimo złożenia odpowiedniego wniosku).
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Tabela 18. Czy w okresie 2007-2013 Pana/Pani firma korzystała z dofinansowania ze
środków UE?
Procent
55,5
25,0
20,0

Nie - nie ubiegaliśmy się o takie dofinansowanie
Nie - nasze wnioski zostały odrzucone
Tak
Źródło: Badania własne.

Jeżeli chodzi o ubieganie się o dofinansowanie ze środków UE w okresie 2014-2020, to
taki zamiar wskazało 55% badanych firm.
Tabela 19. Czy w okresie 2014-2020 Pana/Pani firma zamierza ubiegać się o
dofinansowanie ze środków UE?
Procent
45,0
55,0

Nie
Tak
Źródło: Badania własne.

Argumenty respondentów, którzy nie zamierzają ubiegać się o dofinansowanie ze
środków UE w okresie 2014-2020 były następujące:
•

„Brak takiej potrzeby”,

•

„Fundusze unijne tylko na pierwszy rzut oka wyglądają tak preferencyjnie. Wiąże się
to z kontrolami, nadmierną biurokracją i zamiast przyspieszać rozwój firmy, to go
hamują”,

•

„Typ działalności nie kwalifikuje się do dofinansowań”,

•

„Z powodu zbyt wielkich zawiłości formalnych na każdym etapie ubiegania się o
dofinansowanie, wdrażania działań, których dotyczy i sprawozdawczości z jego
wykonania”,

•

„Nie mam wkładu własnego”,
Z kolei respondenci, którzy planują aplikować o dofinansowanie ze środków UE

wskazali na:
•

„Stworzenie laboratorium / ośrodka badawczo rozwojowego”,

•

„Eksport i rozwój”,

•

„Rozwój firmy”,

•

„Szeroko pojęty rozwój firmy i ekspansja na nowe rynki zbytu”,

•

„Technologie komunikacyjne i automatyzujące pracę”,

•

„Wielokierunkowy rozwój firmy i promocję oferty”,
Firmy, które zadeklarowały chęć aplikowania o dofinansowanie ze środków UE

przeznaczyłyby te środki przede wszystkim na zakup sprzętu komputerowego i/lub
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oprogramowania (25%), doradztwo (25%), maszyny i urządzenia (25%) czy prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych (25%).
Tabela 20. Jeżeli Pana/Pani firma zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE

to na co przeznaczone zostałoby takie dofinansowanie?
Procent
25,0
25,0
25,0
25,0
20,0
20,0
15,0
15,0
10,0
10,0

Sprzęt komputerowy i/lub oprogramowanie
Doradztwo
Maszyny i urządzenia
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
Szkolenia
Wdrożenie nowej technologii
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Nieruchomości zabudowane
Nieruchomości gruntowe
Środki transportu
Źródło: Badania własne.

Na powyższe pytanie udzielono dwóch otwartych odpowiedzi:
•

„Działania proeksportowe”,

•

„Promocja na nowych rynkach zbytu”.
Ostatnie pytanie dotyczyło szkoleń i form doradztwa, jakimi byłyby zainteresowane

firmy korzystające z dofinansowania ze środków UE na lata 2014-2020. Badane firmy
wskazały, że byłyby zainteresowane szkoleniem i doradztwem dotyczącym programów
komputerowych np. MS Excel, MS Word czy narzędzi wspomagających zarządzanie (30%) oraz
tworzenia planów marketingowych, marketingu firmy, produktu czy usługi (25%).
Tabela 21. Korzystając z dofinansowania ze środków UE, w jakich obszarach byłby/aby
Pan/i zainteresowany/a szkoleniami i doradztwem (proszę wskazać maksymalnie 3
obszary tematyczne)
W zakresie IT, np.: Microsoft Excel, Word, narzędzia wspomagające
zarządzanie
Plany marketingowe, marketing firmy, produktu, usługi
Pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej
Tworzenie biznesplanów
Zakładanie i prowadzenia działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Sposoby rozliczania podatkowego
Finanse firmy
Źródło: Badania własne.
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THE PERSPECTIVES OF ENTERPRISES DEVELOPMENT IN ŚWIĘTOKRZYSKIE
VOIVODESHIP (INCLUDING USE OF REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME FOR
THE YEARS 2014-2020)
Summary: The purpose of the article is to present the development perspectives of the Świętokrzyskie
voivodship enterprises taking into account the use of RPO resources for 2014-2020. The survey was
conducted in February-August 2015 using a survey containing a number of closed and open questions.
Keywords: Entrepreneurship, Świętokrzyskie voivodship.
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Jophin George1

ENTREPRENEUR IN 21th CENTURY (Jophin George)
Key words: Entrepreneur, business.

1. Introduction
In 21st century, young people dream of strong and long-lasting entrepreneurship. But a few put
their thought on healthy, cultured and authentic business plan. “Neglecting to broaden their
view has kept some people doing one thing all their lives.”- Napoleon Hill. We see every year
a countless new business spring up and sooner or later they die like mushroom.
When I look at an entrepreneur who is dreaming of his own business I always divide
him to three parts.
1. The entrepreneur
2. The idea
3. The mental frame to run the business.
I believe that when these three elements are blended in the right proportion, success is
guaranteed.
2. The Entrepreneur
The entrepreneur before jumping into any business, not to die out from the market like
mushroom, there has to be a tuning time. Great musicians before they go up for the stage- show,
they spent considerable amount of time in tuning their instruments. So that when they strike,
the right note follows. So there has to be a period of tuning time for a new entrepreneur. This
tuning time is very vital to bring about the hidden potentialities, to educate one, to explore the
local market and to discover the business tie. The tuning period can be long or short.
This tuning time is also the time when you create a subconscious feeling or the sixth
sense. What is this feeling? When I say subconscious feeling or the sixth sense is all about
creating a gut feeling regarding decision making. Business is all about decisions and the right
decisions.
Many people hesitate to get into the business because they consider that business is all
about risk. I would say differently, business is not about risk but about passion by developing
1
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subconscious feelings to succeed. What I am suggesting is that, during the time of tuning if you
really tune well yourself with passion, you develop the gut feeling or the subconscious happy
feelings. Let me put it in a simple way; you think of your business you rise up from your bed
with passion, this is subconscious happy feelings. At this point one can say that he has reached
the subconscious happy feeling about his business. This tuning will bring out a happy feeling
to make the decisions not a risk feeling for decisions. This is wholeness where you feel a grand
success with a bright future not a fearful risk.
Now the question is how to develop these subconscious feelings. One can develop this
feeling while in the tuning time by total dedication, working on your goal by repeating to
yourself your purpose of business every day and even every moment. One must drill so deep
his or her business purpose, so deep that at any juncture of making a decision the subconscious
happy feeling will take over automatically and one makes a wise and successful decision.
One’s purpose of business should be a concrete statement where the sole aim of business is
written. The financial permanence the entrepreneur wish to have in 5 years time or 10 years
time. Every statement should be concretely written with dates and even the amount of money
one wishes to acquire. This is called the concrete purpose of business. If the entrepreneur has
the concrete purpose of business, then task is achieved easily.
3. The idea
Every business starts with an idea. The new entrepreneur makes the mistake of conceiving the
idea from Google. Any concept can be Googled and processed as a business plan. An
entrepreneur who does not go beyond the Google, likely to be engulfed by the market. His idea
becomes irrelevant and uninteresting. When I say an idea or the concept for business in 21 st
century should have the following characters.
A. Out of the ordinary
B. Mind Blowing
C. Straightforward
D. Sensational

A. Out of the ordinary.
21st century is a century of ideas. These days the ideas can be communicated easily due to
advancement in the area of ICT. Information and technology has reached at a speed which was
impossible few decades. We live in a world of ideas, so the new entrepreneurship idea should
be Out of the ordinary and outstanding. An idea need to stand on its merit and should change
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your audience opinion and behaviour. The idea should raise one step ahead of the normal market
idea, which means it should be out of the ordinary and motivating. In this century to create an
extra- ordinary and interesting idea for your business is pain taking and involves commitment
and personalised meditation. I believe and idea is not created but just born out of deep desire,
outcome of profound mediation and burning desire for success.
B. Mind blowing
We can say this is the back born of today’s business. This has the capacity to attract the
consumers and market automatically without much effort. A mind blowing idea or an
entrepreneurship is the key to success in this modern world. A mind blowing idea makes people
to fall in love with your entrepreneurship and they continue to love your business as long as
you exist.
C.

Straightforward

Business idea should stand on its own merit. This should change your audience opinion and
behaviour. The entrepreneurs should be authentic and born without the result of duplication.
Duplication of business ideas makes business boring and unattractive to the modern market.
People in the modern world do the purchase by free will not by compulsion because the market
offers multiple choices to meet the demand of the client. Your business should be all about,
how your products or service can change the clients’ life. How can your company bring about
a concrete and a positive changes in the client life? In 21th century what the market is missing
and the people are looking for is straightforwardness. Your idea offer more value when it is
truthful and can bring about change in the client’s life. Many entrepreneurs make the mistake
of thinking, how can my business bring about changes in my life? This is a wrong start and also
not a lasting business strategy. The logic is so simple, if you manage to make more customers
happy and bring positive changes in their life, your business become credible, and you are able
to bring changes in your life too.
D. Sensational
Entrepreneurship is all about sensation. Your idea or your business should give satisfaction to
the five senses of the clients. The products you sell should have the capacity to win all the
senses of your clients. Now the question is how to satisfy all the senses of a person with
products. This is possible by not focussing the things that are hot but by focussing on the things
be unique. In the business world, the uniqueness has won the senses of the clients. Always
uphold your uniqueness and focus on your concept that satisfies the senses of your customers.
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4. The Mental Frame to Run the Business
Once the idea is formed the entrepreneur should fall in love with his idea. The business concepts
can be, interesting, mind blowing, truthful and sensational, but the entrepreneur does not fall in
love with the business concepts be sure that a long run will be questionable.
Idea by itself is nothing but idea gives and maintains life. A new business idea to be
successful the entrepreneur should just falling in love with his business. The entrepreneur
should be mentally prepared like a soldier who has the confident that he will come back from
the war alive. How do you build this confidence?
21st century to start a business is so easy, effort is minimised both legally and financially.
But the preparation and the training the entrepreneur is really not taken care off. Entrepreneur
should have the presets of mind to face the market. His /her mind should be filled with positive
signal so that she/he can illuminate confidence. Educate your brain only to pick up positive
waves. A successful entrepreneur should have the following mental frames.
A. Fall in love with your plan
Most fundamental aspect of an entrepreneur is to fall in love with his business plan and the
business itself. Love will lead to sacrifice, love brings commitment, love leads not to count the
cost, love brings joy in doing things and love leads to stay on what one started. Put a pinch of
love to the business be sure that you have won half the battle. The love for one’s business brings
the endurance to move forward even at the adverse situations.
B. Never limiting yourself
In the olden days people used to say sky is the limit, but I would say, this universe is not the
limit. Whatever one’s mind can conceive can be achieved. Training your mind to set a goal
higher and to work for that goal will bring about desired outcome. Human being generally seeks
comfort. In a comfort stage no humans has ever achieved anything. Human nature has the
tendency to be lazy. Our mind does not want to move out from the general comfort zone of our
life. A little discomfort, our mind automatically tries to take us away from that situation. That
is the main reasons many people limit their existence to a small and discontented life. The
purpose of birth as a mere existence, counting the time to pass. “If you are born poor it’s not
your mistake, but if you die poor it’s your mistake.” ― Bill Gates . The only remedy to laziness
is to set high value and to have the plan to achieve.
Today’s world we have numerous examples of people who have achieved wonders not limiting
their mental power. For example, Jack Ma the co-founder and executive chairman of Alibaba
group, from a simple teacher to a billionaire. Patrick Bet-David CEO of PHP Agency a refuge

66

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

to millionaire and many others. An entrepreneur’s life is like the iceberg. Two third of the work
you put in the world will never see only the one third will be known by the people ‘the glory’.
C. Going Beyond your target
An entrepreneur draws the business plan for the year. But a true entrepreneur goes beyond this
yearly plan. I mean to say go an extra mile. Plan is a guideline but in reality the entrepreneur
should go one step beyond the drawn plan and this brings success. Success is not a stagnant but
it is dynamic and progressive stage.
For example, one makes a business plan for half a million zloty. During the course of time one
discovers that she/ he can go beyond the target if she or he walks an extra mile. This extra mile
attitude is the secret of success. In every field of life the extra miles bring success. Extra miles
in personal relationship bring joy and satisfaction. The attitude of going extra-mile brings an
entrepreneur a joyful business.
D. Personalize contact
There is huge difference between personal contact and personalised contact. In personalised
contact one becomes convinced with personalities or feeling rather than with general or
abstracts matter. I feel sorry that this element is missing in many 21st century entrepreneurship.
We meet the entrepreneurs with love, passion, high ability to work and execute the plan, but
see them fail. Actually, this is missing link to success, a personalised contact.
Today almost everyone misses a personalised touch. Factories produce massive scales of items,
but every production centre or a shop or salesman misses to add the feeling to it. We see people
are looking for personalised contact to fill their emptiness. Many people do the shopping is to
fill the vacuum of the lack of personalised touch.
We are in a busy world, so busy that everyone needs affection, love and it is due lack of quality
time. Here is the opportunity for the entrepreneur, to make a personalised approach to his
clients. Advantage of personalised business is that the client remembers you all the time and
your are creating a positive image about you and your business in your client’s mind. This
positive impression is so deep that it remains with the clients all the time. As a result the
entrepreneur last longer in the business.
5. Conclusion
In the 21st century business is all about human relation not money relation. One should take at
most care on focusing on the clients and their enhanced life style by your products or services.
Go that extra-mile so that you can eliminate the competition of the market. Make your company
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a unique company. You are here to serve to improve the universe. Become a creative servant to
your masters- clients.
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Aju Kurian1

A STUDY ON THE CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS
ONLINE SHOPPING IN DARJEELING DT. WEST BENGAL
(Aju Kurian)
Summary: This article explores the factors influencing customer’s online shopping decisions and how
these factors affect customer’s satisfaction using Descriptive Research Design. This study also looks
into the influences of online shopping perceived benefits namely convenience, pricing and wider
selection towards online customer satisfaction. The results of this study will help the businesses or
ventures which are looking to expand the online marketing and it is also beneficial for the academic
enhancement. A well-structured questionnaire was designed and administered to collect samples across
the district. Due to the need for the variety of respondents who have had previous experience with online
shopping, judgement sampling technique was chosen. The study has been undertaken with reference to
a sample size of 100 respondents. After collecting the data, the data was classified, tabulated and
codified.
Keywords: Online shopping experience, customer satisfaction.

1. Background of the Online Shopping Industry in India
Today competing in a high-pressure business scenario has become a huge challenge for the
retailers. The business endeavours are looking at the internet, as an effective alternative sales
channel which gives them direct access to target the customers. Online retailing (also known as
e-tail) is a web-enabled interface between a retailer and its target consumers for selling products
and services on the web with the facility of e-commerce. Almost all retailers are now actively
uses World Wide Web for the business purposes.
Down through the years the online shopping environment has gone through a lot of
changes and developing faster and in diversified ways. It has become very popular in the areas
of apparel, arts and handicrafts, books, car rentals, computers and electronics, cosmetics,
financial services, gifts and novelties, etc. It has become natural choice for retailers due to low
investment cost, direct access to target customers, quick return on investment and speedy and
more efficient delivery of products and services to the customer. The availability of the point
of transaction data helps the retailers to analyze and interpret their target customers. It has
become the most efficient way to offer valuable information to the customers like discounts,

1
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promotions, new and existing products as per the customer’s requirements and past shopping
behaviour.
The increasing purchasing power of the Indian customers leads to online shopping boom
in India. In addition to Advertising through social media websites like Facebook, Twitter,
Google+, Instagram etc the retail leaders are also trying to adopt video, mobile and other social
media strategies with a view to provide richer, more engaging and user-friendly experience.
Online retailing is set to create sensation even in the rural areas of India. The change in the FDI
(Foreign Direct Investment) strategies, is a wake-up call for retailers that have done too little to
develop an online strategy as retail giants like Amazon, Flipkart, etc to develop action plans
and strategies for implementing in the Indian retail market.

2. Online consumer buying behaviour
Everyone is a consumer because we buy and consume goods and services in life. Consumer
behaviour is very complex which can be can be defined as those acts of individuals directly
involved in obtaining, using and disposing of economic goods and services and it depends to a
large extent by social and psychological factors.
To succeed in modern marketing one needs to understand the consumer behaviour. The
needs of two consumers are not same. There is a great variation in their needs, wants and
desires. To survive in the market, a firm has to be constantly innovative and also need to
understand the latest needs, desire, wants, tastes and preferences of its customers. It will be
extremely useful in exploiting marketing opportunities and in meeting the challenges that the
Indian market offers. Online consumer behaviour parallels that of offline consumer behaviour.
The stages of the consumer decision process are basically the same whether the consumer is
online or offline. In the online model, web site features along with consumer skills, product
characteristics, attitudes towards online purchasing and perceptions about control over the Web
environment plays a vital role. Consumer skills refer to the knowledge that consumer has about
how to conduct online transactions. Product characteristics refer to the fact that some products
can be easily described, packaged and shipped over the Internet whereas others cannot.
Combined with traditional factors such as brand, advertising and firm capabilities, these factors
lead to specific attitudes about online shopping.
Consumer behaviour regarding the use of internet for shopping varies. Some customers
either lack access or resist using this new channel of distribution, primarily due to privacy and
security concerns. Other shoppers choose to browse the Web so as to gather information and
then visit the stores to negotiate the purchase face to face with the retailer. Few shoppers visit
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retail stores first and then buy products online. Still there are customers who do all the shopping
online: gathering information, negotiating, purchasing and either arranging for delivery or
picking up the merchandise in the store.
It takes time for individuals to build up confidence to shop online. Initially shoppers
may restrict themselves to searching for information only. As their confidence grows, their use
of the Internet for purchase is likely to increase, with a move to higher value items and more
frequent purchases.

3. SCOPE OF THE STUDY
The increased uses of the internet among customers have resulted in more and more retailers
providing online avenues for customers to make purchases at the click of the mouse. Customers
not only use the internet to make purchases but also to search for detailed information about the
product or service being provided. Internet has changed business’ strategies. The E-Marketers
are weighing the possible options to analyze and understand the factors influencing Indian
customers’ online behaviour, to fine-tune their business strategies to cater to the needs and
preferences of the customers.
This study deals with the customers’ perceptions towards the following aspects of online
shopping and how the presence or lack of these aspects in an online shopping environment
affects customer satisfaction:
•

Product categories that customers purchase online,

•

Quality & availability of the product,

•

Mode and Speed of delivery of the product,

•

Product price / Offers provided for online shoppers,

•

Payment options available for the customers,

•

Shipping, Return and Exchange policies,

•

Features of the shopping website such as:
•

Design,

•

Information provided,

•

Accessibility,

•

Ease of use.
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4. OBJECTIVES OF THE STUDY
The primary objective of this study is to identify and understand the factors affecting customer
satisfaction with respect to online shopping in Darjeeling District, India.
The Secondary Objectives are:
•

To identify product categories for which customers favour online shopping

•

To identify the features that customers expect at an online shopping portal.

•

To identify the different payment and delivery systems preferred by the customers.

•

To identify the inhibitions faced by customers during online purchases.

•

To identify how these factors, interact to influence customer purchase decisions.

5. LITERATURE REVIEW
Online shopping is fast growing. According to eBay India Census (2011) published on
September 28th 2011 at Bangalore, Online Shopping is mainstream & a nationwide
phenomenon: India had over 3,311 e-Commerce hubs across the country.
In India, people used internet to compare and evaluate options and went back to
traditional approach for the actual purchase. But this trend is changing now due to increasing
internet awareness and accessibility, PC penetration etc. According to The Times of India’s article on Online Retail Industry published on July 3rd 2011- "A booming economy and rising
disposable incomes have contributed to the evolution of online shopping,"
According to an article published in The Economic Times about an ASSOCHAM
survey dated October 19th 2011, “Products like mobile phones, e-tablets, consumer electronics,
gift articles, apparel and ornaments are the major attractions for consumers who shop online”.
One of the main reasons why customers prefer online shopping for such products is because of
the large variety of these items available in the online market. The websites enables customers
to search and compare products with ease, 24X7 shopping advantage and the home delivery of
products. Shopping websites also provide discounts, vouchers and free gifts to attract
customers.
It is believed that online shopping is only favoured by the customers from the metro
cities. However, several surveys and studies which disprove that belief. An article published in
The Economic Times about the growth of E-Commerce in smaller cities in India dated February
5th 2012 states that companies selling products and services online are targeting the non-Metro
cities. This article states that among the 3311 Indian cities identified as E-Commerce hubs in
the eBay India census 2011, 1267 are non-metro cities. According to this census, while metros
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contributed the largest share to online purchases in India in 2011, Tier 2 and Tier 3 cities are
catching up fast.
This article also talks about the different motivating factors that influence online
shopping in metro cities and non-metro cities. “While consumers in the metros buy products
and services mainly because of convenience, those in the non-metros buy due to non-availability
of products.” Big brands cannot afford to open and maintain shops in small cities. Thus these
branded items are not available for people living in smaller cities in stores. But online shopping
provides a win-win situation for both the customers and the businesses. It is the easiest route
for the big brands to cater to the needs of customers from the smaller cities. Increase in the
usage of mobile internet is expected to increase in the online shopping in India.
Thus it is important that we understand factors influencing consumer behaviour in this
growing industry.

6. RESEARCH METHODOLOGY
Descriptive research design adopted to identify and describe customer expectations, influencing
variables etc. In Darjeeling Dt. Pariticulary in Siliguri town there are thousands of customers
using online shopping sites for purchasing products. These customers constitute the study
population. In the present study, 100 online shopping customers based in Siliguri of Darjeeling
Dt. constitute the sample. For conducting this study, it is proposed to collect both primary and
secondary data. The primary data is collected by administering a structured questionnaire to
consumers who use internet for shopping. The questionnaire was circulated manually and
information was completed from the respondents.

7. ANALYSIS AND INTERPRETATIONS
Most of the respondents use the Internet for more than 2 hours per day . The most popular
activities for which the respondents use the Internet (based on percentage of responses) are:
Browsing, Shopping, Banking, Chatting, Social Networking. A large percentage of the
respondents use the Internet for information search prior to making purchase decisions.
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Features of shopping portals that the respondents consider most important (based on
percentage of responses) are: Payment Options, Product Variety or Availability, Speed &
Quality of Delivery, Security and User Friendly Presentation.
Most preferred payment options of the respondents are Cash on Delivery and Internet
Banking. Factors that annoy customers the most, (based on percentage of responses) while
shopping online are failed transactions and insecure payment options. Most frequented
shopping portals in India (based on percentage of responses) are: Amazon, FlipKart and
Snapdeal.
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Majority of the customers are willing to spend Rs 1000- Rs 5000 monthly (44%) on
purchasing goods online. Almost all the respondents (78%) agree that online shopping helps
save time and is convenient. Majority of the respondents agree that it is easier to search for and
compare products online (90% approximately). 41% of the respondents believe that online
shopping will supersede traditional shopping eventually.
Majority of the respondents miss the touch and feel of the products while shopping
online and they do not like to wait for products to be delivered to them. Respondents below 35
years of age consider themselves more aware of the Internet. This strongly influences their
confidence towards online shopping behaviour. Respondents in the age group of 18-34 years
shop online more often than respondents of other age groups.
Frequency of shopping online is independent of respondents’ gender. 60% of the
respondents expect discounts and better deals while shopping online when compared to what is
offered at traditional stores. 43% of the respondents hesitate to give out debit or credit card
information due to privacy and security issues.

8. CONCLUSIONS AND SUMMARY
The findings and results reflect the perceptions, preferences and factors influencing satisfaction
of online shoppers in Siliguri. The results indicate that the respondents are becoming more
internet savvy by the passing of each day. As they become more confident they are ready to
buy high value products through online portals. Businesses venturing into or expanding into the
online market need to reduce the customer perceived risks by making shopping portals easier
to navigate, providing secure payment options as per norms, ensuring speed and quality of
delivery to gain and maintain customer trust, better presentation and categorization to make up
for the missing touch and feel experience etc.
Efforts need to be made to educate the online buyers on the steps that need to be
undertaken while making an online purchase. Moreover, the feedback of an online buyer should
be captured to identify flaws in service delivery. This can be done through online communities
and blogs that serve as advertising and marketing tools and a source of feedback for enterprises.
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Teresa Michalska1

ISTOTA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (Teresa
Michalska)
Streszczenie: W artykule przedstawiono istotę, pojęcie, genezę, cele i zasady zarządzania zasobami
ludzkimi. Celem artykułu jest udowodnienie tezy, iż skuteczne działanie w wymiarze strategicznym
wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów działających w sferze zasobów ludzkich organizacji,
które zapewnią jej uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
Słowa kluczowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi.

1. WSTĘP
Zarządzanie zasobami ludzkimi ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której firma osiąga
sukces przy pomocy ludzi2. Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest podwyższenie poziomu
efektywności i umiejętności organizacji, tzn. zdolności osiągnięcia wyznaczonych celów
poprzez jak najlepsze wykorzystanie zasobów3.
Celem artykułu jest udowodnienie tezy, iż skuteczne działanie w wymiarze
strategicznym wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów działających w sferze zasobów
ludzkich organizacji, które zapewnią jej uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
2. POJĘCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Podejmując próbę zdefiniowania zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) warto w pierwszej
kolejności wyjaśnić pojęcie zasobu ludzkiego. Po pierwsze, należy przyjąć, że ludzie nie są
zasobem, lecz dysponują zasobem, czyli ogółem cech i właściwości w nich ucieleśnionych,
które umożliwiają pełnienie różnych ról w organizacji. Do najważniejszych składników
zasobu ludzkiego należą: wiedza, zdolności, umiejętności, zdrowie, postawy i wartości oraz
motywacja. Po drugie trzeba pamiętać, iż właścicielem zasobu ludzkiego są poszczególni
pracownicy i to oni ostatecznie decydują o stopniu zaangażowania tego zasobu podczas
pracy. W związku z powyższym, organizacja ma ograniczoną władzę nad zasobem ludzkim,
który wykorzystuje w procesach biznesowych. Wynika to z faktu, iż na rynku pracy nie

Mgr prawa oraz mgr administracji uzyskanych w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.
C. Boon, R. Eckardt, D. P. Lepak, P. Bosielie, Integrating strategic human capital and strategic human resource
management, “The International Journal of Human Resource Management” 2018, Vol. 29, Issue 1.
3
C. Bailey, D. Mankin, C. Keliher, T. Garavan, Strategic Human Resources Development, Oxford University
Press, Oxford 2018.
1
2

81

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

występuje transferowalność praw własności, co ma istotne konsekwencje dla zachowań w
procesie zarządzania zasobami ludzkimi4.
Po zaprezentowaniu istoty zasobów ludzkich można przystąpić do sformułowania
definicji zarządzania zasobami ludzkimi wpisującej się we współczesną koncepcję realizacji
funkcji personalnej organizacji.
Według M. Armstonga „zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczne i spójne
podejście do zarządzania najcenniejszymi aktywami organizacji, to znaczy zatrudnionymi
w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do osiągania celów tej
organizacji. Najważniejszymi cechami zarządzania zasobami ludzkimi są:
•

nacisk na strategiczne zarządzanie ludźmi (kapitałem ludzkim organizacji), którego
efektem jest dopasowanie lub integracja strategii przedsiębiorstwa i strategii
zarządzania zasobami ludzkimi,

•

uznanie, że interesy pracowników i pracodawców są wspólne (zasada
współzależności), a zatem odrzucenie poglądu, że interesy te mają być rozbieżne,

•

przypisanie zarządzania zasobami ludzkimi do zakresu odpowiedzialności
menedżerów liniowych”5.
Z kolei A. Pocztowski definiuje zarządzanie zasobami ludzkimi następująco:

„… jest określoną koncepcją zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w
której zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności
oraz postuluje się strategiczną integrację spraw personalnych ze sprawami biznesowymi,
aktywną rolę kierownictwa liniowego w rozwiązywaniu kwestii personalnych oraz
budowania zaangażowania pracowników jako narzędzi osiągania celów”6. Podobnie w
definicji autorstwa Z. Pawlaka znajduje się uwzględnienie interesów pracowników:
„zarządzanie zasobami ludzkimi polega na takim kształtowaniu i stosowaniu zasobów
ludzkich firmy, aby było możliwe pełne osiągniecie jej celów, przy uwzględnieniu interesów
pracodawcy i pracobiorców”7. Jako ostatnią przytoczę ogólną definicję, zawartą w pracy
R.W. Griffina: „zarządzanie zasobami ludzkimi to termin oznaczający działania organizacji
związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej efektywnie.
Termin ten jest pewnym skrótem, który czasem powoduje nieporozumienia - to nie ludzie
są zasobem, lecz dysponują oni zasobami: wiedzą, zdolnościami, itp. Pamiętać jednak

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 33.
M. Armstong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyny Ekonomicznej, Kraków 2005, s. 29.
6
A. Pocztowski, Zarządzanie…, op. cit., s. 34
7
H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 55.
4
5
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należy, że podpisując umowę zatrudniamy całego człowieka, a nie tylko zasoby, którymi
dysponuje”8. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, chciałabym przedstawić syntetyczną
definicję zarządzania zasobami ludzkimi (Rysunek 1).
Rysunek 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – synteza definicji

3. w określonych
uwarunkowaniach
zewnętrznych i
wewnętrznych

1. Aktualna
koncepcja realizacji
funkcji personalnej
organiacji

2. której zadaniem
jest dostosowanie
cech zasobów
ludzkich do
organizacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 55.

3. GENEZA I ROZWÓJ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Genezę zarządzania zasobami ludzkimi należy przedstawić w kontekście rozwoju funkcji
personalnej w przedsiębiorstwie9, przy czym już od epoki paleolitu można mówić o istnieniu
określonych kwestii personalnych, związanych ze wspólnymi polowaniami, połowami,
sprawowaniem przywództwa czy podziałem pracy10.
Szczególny okres w ewolucji poglądów na temat podejścia do rozwiązania
problemów związanych z zarządzaniem ludźmi w przedsiębiorstwie przypada na lata 18851920. Był to czas dominacji szkoły naukowego zarządzania. W polu zainteresowania
wybitnych reprezentantów tej szkoły (Taylor, Gantt oraz Adamiecki) znalazły się m.in.
problemy wzrostu wydajności pracy. Przez analizę pracy i jej mierzenie starano się
eliminować zbędne czynności oraz dążyć do usprawnienia pracy11.
O ile przedstawiciele szkoły naukowego zarządzania kierowali swoją uwagę głównie
na podniesienie wydajności pracy wykonawczej, o tyle w centrum uwagi reprezentantów
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 420.
Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 11.
10
A. Pocztowski, Zarządzanie…, op. cit., s. 15.
11
Ibidem, s. 17.
8
9
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klasycznej szkoły zarządzania, zwanej także szkołą administrowania, znalazły się kwestie
wzrostu efektywności organizacji jako całości. W okresie rozkwitu tego kierunku
teoretycznego, przypadającego na lata 1920-1950, wybitni jej przedstawiciele (Weber,
Bernard) zajmowali się opracowaniem zasad, które pomagałyby osobom zarządzającym
podnosić efektywność ich działań12.
Kolejną ewolucję dotyczącą problematyki zasobów ludzkich przedstawili Mayo i
Roethlisberger (szkoła stosunków międzyludzkich). Zwrócili oni uwagę na znaczenie takich
czynników, jak interakcje między pracownikami czy nacisk grupy, które mogą mocniej
oddziaływać na pracowników niż np. bodźce finansowe. Postulowano w związku z tym
działania poprawiające zadowolenie z pracy, które prowadzą do wzrostu wydajności.
Zalecano stosowanie skuteczniejszego nadzoru, udzielanie pracownikom porad, stwarzanie
im możliwości komunikowania się podczas pracy i zaspokajania ich potrzeb społecznych.
Rozwinięciem i jednocześnie modyfikacją niektórych twierdzeń szkoły stosunków
międzyludzkich zapoczątkowanej latach 50 XX wielu jest szkoła behawioralna. Istotny
wpływ na jej powstanie i rozwój miały postęp w dziedzinie psychologii i socjologii oraz
rozwój nowych technik badań po II wojnie światowej. Do najbardziej znanych
przedstawicieli tej szkoły należą: Likert i McGregor. Przedmiotem prowadzonych przez nich
badań była analiza napięć powstających na styku tradycyjnych struktur organizacyjnych i
indywidualnych potrzeb pracowników, których wynikiem jest m.in. marnotrawstwo
zasobów ludzkich. Tymczasem rozwój zasobów ludzkich, prowadzący do wzrostu ich
efektywności, uważano za sposób na podniesienie efektywności całej organizacji. W
związku z tym starano się konstruować modelowe rozwiązania strukturalne, które
harmonizowałyby

indywidualne

cele

pracowników

z

ekonomicznymi

celami

przedsiębiorstwa. Tym samym dążono do rozwiązania wielkiego dylematu organizacyjnego,
tj. do stworzenia organizacji efektywnej i humanistycznej zarazem.
Dalszy rozwój w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi nastąpił po II wojnie
światowej. Oprócz tradycyjnych problemów, takich jak: organizowanie pracy, nagradzanie
pracowników, prawne aspekty pracy oraz wydajność pracy, w centrum zainteresowania
znalazły się m.in. problemy ochrony pracy, partycypacji pracowników w zarządzaniu
przedsiębiorstwem, humanizacja pracy, rozwój kwalifikacji pracowniczych, organizacja
czasu pracy i rachunek zasobów ludzkich13.

12
13

Tamże, s.17.
Tamże, s.18.
84

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

Dokonujące się, od 1989 roku, zmiany systemowe w Polsce mają swój wyraz w
podejściu do funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw
państwowych, jak i prywatnych. Firmy państwowe, modyfikując system zarządzania,
zostaną zmuszone prędzej czy później do wprowadzenia rozwiązań systemowych w sferze
zatrudnienia. Także firmy prywatne, których historia jest względnie krótka, stają przed
wyzwaniem ujęcia spraw personalnych w pewne ramy, określające cele, zadania i techniki
zarządzania. Mimo dostrzegalnych zmian w podejściu do sprawowania funkcji personalnej,
trudno byłoby dzisiaj mówić o ostatecznym przełamaniu nie najlepszych tradycji w tej
dziedzinie. Ranga funkcji personalnej ciągle nie jest dostatecznie wysoka, a firmy
doceniające strategiczne znaczenie zasobów ludzkich stanowią jak na razie mniejszość14.
Podsumowując, można stwierdzić z całą stanowczością, że rozwój funkcji
personalnej jest jednym z czynników, który ukształtował współczesne zarządzanie zasobami
ludzkimi.
4. CELE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Cele zarządzania zasobami ludzkimi mają wymiar sprawnościowy oraz humanistyczny
(społeczny) 15. Wymiar sprawnościowy powinno się interpretować (z jednej strony) jako
dążenie przedsiębiorstwa do uzyskania określonej pozycji rynkowej, pozycji w branży,
osiągnięcia zaplanowanej wielkości produkcji, sprzedaży, zysku, oraz (z drugiej strony) jako
podjęcie przez nie wysiłku organizacyjnego i wsparcie finansowe dla pracowników na rzecz
rozwoju i wzbogacania ich kwalifikacji oraz zaangażowania w pracy, które stanowią jeden
z istotnych warunków konkurencyjności. Wymiar humanistyczny celów zarządzania
zasobami ludzkimi należy z kolei wiązać z podmiotowym podejściem do ludzi w
organizacji, stwarzaniem przez pracodawcę odpowiednich warunków do ich rozwoju
zawodowego i osobowego, budowaniem odpowiedniej atmosfery i właściwego klimatu
społecznego w miejscu pracy, sprzyjającego współdziałaniu i osiąganiu efektów16.
Podstawowym

celem

zarządzania

zasobami

ludzkimi

jest

umożliwienie

przedsiębiorstwu osiągania sukcesu dzięki zatrudnionym ludziom17. Jak to zauważają Ulrich
i Lake: „systemy ZZL mogą być dla organizacji źródłem umiejętności umożliwiających jej
Tamże, s. 20-21.
T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia.”, Wyd. Akademii Ekonomicznej,
Wrocław 2000, s. 8.
16
A. Sajkiewicz, Ł. Sajkiewicz, Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Wyd. Poltext,
Warszawa 2002, s. 9.
17
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkim. Strategia i działanie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 2000, s. 19-20.
14
15
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zdobywanie i kapitalizowanie nowych możliwości”18. Zarządzanie zasobami ludzkimi
koncentruje się z jednej strony na kwestiach dotyczących kapitału ludzkiego, z drugiej zaś
na rozwijaniu możliwości procesów, to znaczy na rozwijaniu zdolności organizacji do
podejmowania skutecznych działań19.
Jednym z istotnych celów ZZL jest rozwój potencjału pracowników przez stworzenie
im możliwości uczenia się i stałego rozwoju. Konieczne jest więc dbanie o to, by każda
zatrudniona w organizacji osoba miała odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz poziom
kompetencji wymagany do efektywnego wykonywania powierzonych jej zadań, by wyniki
poszczególnych pracowników i zespołów były stale poprawiane oraz by pracownicy
rozwijali się, zwiększając swoje możliwości awansu.
Docenianie pracowników jest również celem ZZL, który przekłada się na
wzmocnienie motywacji i zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez stosowanie
polityki i procesów zapewniających, że będą oni doceniani i nagradzani za swoją pracę i
osiągnięcia oraz za nabyte umiejętności i poziom fachowości.
Kolejnym celem ZZL jest także stworzenie atmosfery, w której będzie możliwe
utrzymanie produktywnych i harmonijnych stosunków partnerskich między kadrą
kierowniczą a pracownikami, oraz w której rozwijać się będzie praca zespołowa20.
Osiąganie wymienionych wyżej celów zarządzania zasobami ludzkimi pozwala na
wzmacnianie cech wymaganych współcześnie od konkurencyjnego przedsiębiorstwa tj.:
•

kształtowania kapitału ludzkiego,

•

dynamizmu działań,

•

profesjonalnych kompetencji21.
Dokonując analizy celów zarządzania zasobami ludzkimi można dojść do wniosku,

że nie ma na świecie działającej organizacji, która nie miałaby jasno wytyczonych celów,
dla których realizacji funkcjonuje.
5. ZASADY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Aby zarządzanie zasobami ludzkimi skutecznie wypełniało funkcję wspierania celów
biznesowych, realizowanych przez przedsiębiorstwa (podstawowe cele organizacji),
powinno być oparte na kilku zasadach.

18

D. Ulrich, D. Lake, Organizational Capability: Competing from the inside out, Wiley, New York 1990.
M. Armstong, Zarządzanie…, op. cit., s. 32.
20
Ibidem, s. 32-33.
21
A. Sajkiewicz, Ł. Sajkiewicz, Nowe metody…, op. cit., s. 14.
19
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Po pierwsze pracownicy i menadżerowie powinni być faktycznie, a nie
deklaratywnie traktowani jako najważniejszy zasób i zarazem kapitał każdej organizacji. Od
ich kompetencji oraz motywacji zależy w dużej mierze konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo to powinno posiadać koherentną (wewnętrznie spójną), elastyczna
strategię biznesu (strategię ogólną). Ze strategii ogólnej winna wynikać strategia personalna
i skutecznie ją wspomagać. Realizację zamierzeń i celów strategicznych, określonych w
planie strategicznym powinno wspierać zarządzanie zasobami ludzkimi. A podłożem dla
zarządzania tymi zasobami powinna być kultura organizacyjna, a w szczególności system
wartości i norm kształtujących tożsamość przedsiębiorstwa jako organizacji oraz postawy i
zachowania pracowników. Odpowiedzialność za kształtowanie tych wartości powinno
spoczywać na naczelnym kierownictwie firmy.
Po drugie, warunek optymalnego wykorzystania tych zasobów ludzkich musi
stanowić połączenie celów pracodawcy z interesami pracowników, opartych na
współdziałaniu oraz profesjonalnym zaangażowaniu, a nie na środkach przymusu. Tak, więc
najważniejszym zadaniem naczelnego kierownictwa w tym zakresie jest zagwarantowanie
odpowiednich możliwości organizacyjnych, finansowych, personalnych dla przygotowania
i realizacji właściwej strategii personalnej oraz operacjonalizacji wynikającej z jej celów i
zadań. Menadżer personalny wraz z podległymi mu pracownikami (departament, dział
personalny) odpowiada za stworzenie i realizację takiej strategii. Ponosi również
odpowiedzialność za kreowanie i wewnętrzny serwis rozwiązań oraz systemów
motywowania, zarządzania rozwojem pracowników, a także pozostałych funkcji
zarządzania zasobami ludzkimi. Każdy menadżer natomiast jako przełożony kieruje swoimi
podwładnymi i ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za ich ocenianie, motywowanie,
rozwój. Powinien on także mieć prawo do swobodnego doboru pracowników do swojego
zespołu. Zadaniem menadżera personalnego jest także pomoc i doradztwo wewnętrzne w
zakresie rozwiązywania problemów społecznych w przedsiębiorstwie na rzecz wszystkich
pozostałych menadżerów, zwłaszcza kierowników liniowych. Stanowi to wyraz
„uwewnętrznienia funkcji personalnej” w tkance organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Po trzecie proponowane rozwiązania i narzędzia kadrowe powinny być
skonstruowane możliwie prosto, aby łatwo można je było stosować. Muszą być one
dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa i faktycznych potrzeb kierowników.
Rozwiązania te należy modyfikować i aktualizować zgodnie ze zmieniającymi się celami i
zadaniami biznesowymi przedsiębiorstwa oraz wynikającymi z nich priorytetami
zarządczymi.
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Po czwarte, w kierowaniu zespołami pracowniczymi zaleca się stosowanie zasad
„absolutyzmu psychologicznie oświeconego” (niewchodzenie w rolę ratownika, ofiary ani
prześladowcy), umożliwiającego skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych,
kulturowych organizacyjnych z uwzględnieniem ich rodzaju, treści i charakteru, a także
interesu firmy oraz skutków dla zatrudnionych w niej ludzi.
Współczesne organizacje działają w warunkach permanentnych, coraz trudniej
przewidywalnych zmian. Z tego względu zatrudnieni w nich ludzie powinni być kreatywni,
innowacyjni i elastyczni w swoich poczynaniach. Muszą oni potrafić przystosować się do
zmian zachodzących w otoczeniu22, aby zapewnić lepszą realizację zadań, dzięki którym
organizacja będzie sprawniej funkcjonowała23.
6. STRUKTURA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Współcześnie funkcjonujące przedsiębiorstwa, w związku z dużą dynamiką otoczenia24,
zmuszone są do nieustannego monitorowania otoczenia w celu identyfikacji czynników
mających wpływ na ich obecność na rynku. Niepewność, jaka towarzyszy ich działaniu
bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian
zachodzących w globalizującej się gospodarce25.
Punktem

wyjścia

przy

analizie

problematyki

poświęconej

strukturom

organizacyjnym jest przytoczenie definicji, określających istotę tego pojęcia. Zatem, w
pierwszej kolejności należy udzielić odpowiedzi na pytanie: czym jest struktura?
Encyklopedia Powszechna PWN określa strukturę jako „układ części składowych
oraz zespół związków między nimi, właściwy dla danego systemu jako całości albo sposób
wzajemnego podporządkowania części składowych i połączenia ich w pewną całość”. Z
kolei J. Zieleniewski pisze: „struktura to ogół stosunków między częściami zorganizowanej
całości oraz między nimi i całością”. Podobną definicję formułuje T. Pszczołowski, dla
którego jest ona „zbiorem określonych relacji zachodzących pomiędzy elementami
przedmiotu złożonego (systemu) nie wchodzących do jakości owych elementów”26. Z kolei

Cz. Zając, Zarządzanie..., op. cit., s. 18-20.
L. G. Bolman, T. E. Deal, Reframing Organizations. Artistry, Choice, and Leadership, John Willey & Sons, San
Francisco 2008.
24
L. J. Gutierrez-Gutierrez, V. Baralles-Molina, H. Kayak, The role of human resource-related quality
management practices in new product development: A dynamic capacity perspective, “International Journal of
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J. Kardos oraz M. Wójcik-Augustyniak stwierdzają, e „struktura jest właściwością każdej
złożonej całości”27.
Pojęcie struktury występuje także w wielu zestawieniach frazeologicznych. Mówi
się o strukturze kryształu, strukturze dzieła literackiego lub muzycznego, o strukturze
społeczeństwa czy o strukturze gospodarki. Jak stwierdza M. Romanowska „z pojęciem
struktury spotykamy się również wtedy, gdy realizacja jakiegoś przedsięwzięcia przekracza
możliwości jednego wykonawcy, a współpraca wielu wykonawców musi być sprawna”28.
Z kolei S. Sudoł traktuje strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa jako „podział na
odpowiednio mniejsze części (piony komórki) wraz z ustaleniem ich zadań, kompetencji i
odpowiedzialności oraz określeniem stosunków i powiązań między nimi, przy czym
najważniejszy jest stosunek podporządkowania”29.
Tak więc, strukturę organizacyjną należy traktować jako podstawowe narzędzie, za
pomocą którego realizowane są funkcje zarządzania. Umiejętność doboru rozwiązań
strukturalnych, dostosowanych do celów organizacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych
warunków ich realizacji jest czynnikiem decydującym o skuteczności zarządzania. Struktura
ta pełni istotne funkcje regulacyjne, które polegają na kształtowaniu szeroko pojętego ładu
wewnętrznego w organizacji. Ów ład polega na określeniu miejsca każdego pracownika w
systemie

organizacyjnym

oraz

na

wyznaczeniu

pożądanych

sposobów

działań

indywidualnych i zbiorowych30.
7. INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
W zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje się wiele różnorodnych metod, technik i
narzędzi z obszaru zarządzania, socjologii pracy, psychologii społecznej, ergonomii czy
analizy ekonomicznej. Są one stosowane zarówno przez menadżerów (zarządzanie),
przedstawicieli nauki (badania naukowe), jak i konsultantów (doradztwo).
Do najczęściej stosowanych narzędzi tworzących instrumentarium zarządzania
zasobami ludzkimi należy zaliczyć:
•

analizę pracy,

•

metody planowania zatrudnienia,

•

metody i techniki rekrutacji i selekcji pracowników,

J. Kardos, M. Wójcik – Augustyniak, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Wyd. Diffin, Warszawa 2008, s. 180.
M. Romanowska (red), Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 185.
29
S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE,
Warszawa 2006, s. 198.
30
Cz. Sikorki, Zachowanie ludzi w organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 50.
27
28
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•

systemy okresowych ocen pracowniczych,

•

systemy motywowania pracowników i menadżerów,

•

systemy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej,

•

wartościowanie pracy,

•

rachunek kosztów pracy,

•

techniki szkoleń,

•

formy organizacji czasu pracy,

•

analizę czynników wydajności pracy,

•

programy rozwoju pracowników,

•

audyt personalny,

•

analizy wskaźnikowe,

•

socjometrię,

•

analizy przypadków,

•

układy zbiorowe,

•

regulaminy pracy,

•

regulaminy wynagradzania i premiowania,

•

systemy emerytalno-rentowe,

•

systemy ubezpieczeń społecznych,

•

formy partycypacji pracowniczej,

•

systemy monitorowania nastrojów społecznych w organizacji,

•

systemy informacji kadrowej.
Zakres i sposoby wykorzystania systemów operacyjnych narzędzi zarządzania

zasobami ludzkimi zależy od wielkości przedsiębiorstwa, możliwości finansowych,
możliwości organizacyjnych, tradycji doświadczeń, wiedzy oraz nastawienia do spraw
personalnych naczelnego kierownictwa (osobowość prezesa zarządu).
Wymienione wyżej metody, systemy operacyjne i narzędzia zarządzania zasobami
ludzkimi powinny być odpowiednio skonstruowane oraz dostosowane do potrzeb
podmiotów, które je wykorzystują, a także specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. Ze
względu na permanentne zmiany, jakie zachodzą we współczesnych organizacjach ich
otoczeniu, wymagają one również stałej aktualizacji i modyfikacji, a często zastępowania
nowymi rozwiązaniami31.

31

Cz. Zając, Zarządzanie..., op. cit., s. 25-26.
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8. STRATEGICZNY WYMIAR ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Jednym z najistotniejszych czynników wewnętrznych, wpływających na zarządzanie zasobami
ludzkimi w określonej firmie jest strategia biznesowa. W literaturze przedmiotu spotyka się
różne określenia istoty strategii, odnoszące ją najczęściej do:
•

celów kierunkowych,

•

polityki obejmującej określone wytyczne i zasady,

•

planu działania, w którym następuje integracja celów, zasad, działań, decyzji
oznaczających wybór kierunku działania, programów zawierających kolejne zadania w
ramach planu32.
K. Obłój podkreśla, że w ujęciu teoretycznym strategia oznacza tworzenie i

utrzymywanie wartości dla odbiorcy, a w ujęciu praktycznym najczęściej odzwierciedla cele
i sposoby ich osiągania ukierunkowane na osiąganie przewagi konkurencyjnej33.
W świetle tej interpretacji można przyjąć, że strategia zarządzania zasobami
ludzkimi stanowi spójną konfigurację działań obejmujących wytyczanie długofalowych
celów, formułowanie zasad, planów i programów działania ukierunkowanych na tworzenie
oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego organizacji, gwarantującego osiąganie i
utrzymywanie przez nią przewagi konkurencyjnej. W takim ujęciu strategia personalna jest
permanentnie odnawiającym się procesem. Określoną kwestię personalną i decyzję w
sprawie sposobu jej rozwiązania można uznać za strategiczną, jeżeli jest ważna, angażuje
znaczące środki oraz jest trudno odwracalna. Przykładami problemów strategicznych w
obszarze funkcji personalnej mogą być: optymalizacja poziomu i struktury zatrudnienia,
kształtowanie u personelu postaw prorynkowych, wdrożenie kompleksowego systemu
motywacyjnego opracowanie systemu rozwoju karier.
Strategia zarządzania zasobami ludzkimi może mieć charakter kompleksowy i
obejmować swoim zakresem podstawowe strategie np. dla poszczególnych funkcji w tej
dziedzinie zarządzania, takich jak wynagradzanie personelu czy też rozwój personelu.
W wielu przypadkach strategie zarządzania zasobami ludzkimi mają charakter
fragmentaryczny, odnosząc się do poszczególnych funkcji, bądź też są tworzone według
innych kryteriów, np. procesów biznesowych, strategicznych jednostek biznesu czy

32
33

A. Pocztowski, Zarządzanie…, op. cit., s. 52.
K. Obłój, Tworzywo sztucznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 22.
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segmentów rynku (Rysunek 2). Zależy to od stopnia integracji strategii zarządzania
zasobami ludzkimi z pozostałymi składnikami firmy34.
Rysunek 2. Rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi

Procesy
biznesowe

Strategiczne
jednostki
biznesu

Grupy
personelu

Strategia
kompleksowa

Segmenty
rynku

Funkcje

Kraje

Źródło: A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2003, s. 54.

Proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi odpowiada ogólnemu
podejściu do zarządzania strategicznego, obejmującemu fazę analizy strategicznej, fazę
formułowania strategii, fazę implementacji i monitorowania strategii. Naturalnym punktem
wyjścia w procesie tworzenia, a następnie wdrażania strategicznych zmian w sferze zasobów
ludzkich jest nadrzędna strategia biznesowa, określająca główne kierunki rozwoju firmy i
sposoby osiągania konkurencyjności, z których wynikają określone implikacje dla stanu
oraz struktury zatrudnienia, dotyczące m.in.:
•

pozyskiwania i stabilizowania wymaganej liczby pracowników o wysokich
kompetencjach,

•

zapewnienia wysokiego zaangażowania personelu w wykonywane zadania,

•

stworzenia programów kreowania pożądanych postaw i zachowań wśród
pracowników.
Tak więc, plan strategiczny stanowi podstawę określenia strategicznych celów w

sferze zatrudnienia. Jednak ich realizacja może również prowadzić do modyfikacji założeń
34

A. Pocztowski, Zarządzanie…, op. cit., s. 53.
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wyjściowych ogólnej strategii firmy. Dopasowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
do nadrzędnej strategii firmy określa się mianem integracji pionowej. Natomiast integracja
pozioma oznacza spójność między poszczególnymi substrategiami w ramach strategii
zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Równie ważną sprawą jest analiza
otoczenia organizacji, które wpływa zarówno na ogólne wybory strategiczne, jak i na cele
odnoszące się do zatrudnienia.
Celem analizy otoczenia jest identyfikacja konkretnych czynników, które mają i będą
miały istotny wpływ na zatrudnienie, stanowiąc szansę jego zwiększenia bądź zagrożenie w
postaci możliwych redukcji. Do czynników tych należą: sytuacja na rynku pracy, poziom
edukacji, przepisy prawa pracy, postawy i polityka związków zawodowych, organizacji
pracodawców, organów samorządowych oraz banków, zmiany technologiczne, doradztwo
personalne, a także sprawność systemu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
Analiza otoczenia stanowi integralną część analizy strategicznej, w zakres której
wchodzi również badanie posiadanych zasobów ludzkich. Obejmuje ona następujące
zagadnienia: liczbę zatrudnionych pracowników i strukturę zatrudnienia według np.
wykształcenia, stażu pracy, koszty pracy, stosunki społeczne, ruchliwość wewnętrzną i
zewnętrzną oraz cechy kultury organizacyjnej. Analizę zasobów ludzkich należy uzupełnić
oceną systemu zarządzania tymi zasobami. W konsekwencji otrzymuje się swoisty
inwentarz atutów i ograniczeń w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Następnym etapem
jest formułowanie celów i planów działań w sferze zasobów ludzkich, ich krytyczna ocena
oraz wybór. Czynnikami ważnymi przy podejmowaniu decyzji strategicznych są
wspomniane już cele nadrzędne firmy, wyniki analizy otoczenia i wnętrza organizacji, a
ponadto system wartości kadry kierowniczej oraz poczucie odpowiedzialności społecznej.
Etap implementacji wybranej opcji strategicznej polega na przygotowaniu
programów działania zawierających konkretne zadania będące rozwinięciem przyjętych
wcześniej celów strategicznych i przeznaczone do realizacji na poziomie operacyjnym.
Uwiarygodnieniem przyjętych programów strategicznych będą plany finansowe (budżety).
Bardzo ważną sprawą w procesie wdrażania strategii personalnej jest jasny podział ról
między zarządem, kierownikami operacyjnymi i kierownikami personalnymi oraz
ewentualnie doradcą personalnym.
Strategia wdrażania zawiera zarówno elementy strategii zamierzonej, jak i elementy
strategii wyłaniającej się, co wynika z faktu, iż strategia jest planem długofalowym, oraz z
faktu burzliwości otoczenia, w którym działają współczesne firmy. Stąd też proces
zarządzania strategicznego zmianami zatrudnienia powinien zawierać monitoring
93

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

obejmujący swoim zakresem wszystkie etapy wspomnianego procesu. Jego celem jest
ustawiczne sprawdzanie, czy prawidłowo i wyczerpująco są wykonane poszczególne
działania oraz czy jest zachowywana wspomniana już strategia pionowa między strategią
kształtowania zarządzania zasobami ludzkimi a ogólną strategią firmy35.
9. Zakończenie
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi dotyczy wszystkich aspektów zatrudniania
pracowników i zarządzania nimi. Obejmuje różne działania m.in.: zarządzanie kapitałem
ludzkim, pozyskiwanie pracowników, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój
organizacji, zarządzanie przez efekty, zarządzanie wynagrodzeniami, stosunki pracy.
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi ma silną postawę teoretyczną w ramach szkoły
naukowego zarządzania, klasycznej szkoły zarządzania, szkoła stosunków międzyludzkich czy
szkoła behawioralnej.
Podjęte w artykule rozważania pozwalają na stwierdzenie, że skuteczne działanie w
wymiarze strategicznym niewątpliwie wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów
działających w sferze zasobów ludzkich organizacji, które zapewnią jej uzyskanie i utrzymanie
przewagi konkurencyjnej.
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THE MEANING OF HUMAN MANAGEMENT RESOURCES
Abstract: The article presents the meaning, concept, genesis, goals and principles of human
management resources. The aim of the article is to confirm the thesis that effective action in the
strategic dimension requires the involvement of all entities operating in the sphere of human
resources of the organization that will ensure its achievement and maintenance of competitive
advantage.
Keywords: Human management resources.
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Teresa Michalska1

O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH SŁÓW KILKA (Teresa
Michalska)
Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje wybrane aspekty związane z prawami autorskimi z
uwzględnieniem wymiaru globalnego jak i krajowego.
Słowa kluczowe: Roszczenia za naruszenie praw autorskich w Polsce, plagiat, art. 78 Prawa
autorskiego.

1. Wstęp
W dyskusjach o kształcie prawa autorskiego często odwołujemy się do amerykańskich autorów
lub orzecznictwa amerykańskich sądów. W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie jest to
naturalne2. Internetowi giganci, tacy jak Google, Spotify czy Facebook, to firmy amerykańskie.
Świadczone przez te firmy usługi można potraktować za szczególnie istotny obszar korzystania
z twórczości. W podejmowanych dyskusjach trzeba jednak pamiętać, że anglosaski i
kontynentalny system prawa autorskiego mają zupełnie inne korzenie aksjologiczne 3.
Zrozumienie tych różnic może pomóc uporządkować dyskusję oraz dostrzec głębokie
przyczyny problemów na styku globalizacji rynku korzystania z twórczości i kontynentalne go
systemu prawa autorskiego.
2. Prawa autorskie – aspekt historyczny
Impulsem dla prawnej ochrony twórczości było wynalezienie druku i związana z tym
ekonomiczna

potrzeba

zabezpieczenia

inwestycji

wydawcy,

który

ponosił

koszty

przygotowania książki do druku. Potrzeba ta przerodziła się w ustanawianie tak zwanych
przywilejów drukarskich, które polegały na zapewnianiu wyłączności na wydawanie i
sprzedawanie danego dzieła przez określony czas. Pionierami były tu państwa włoskie Wenecja i Mediolan. I właśnie, w oparciu o te przywileje oraz w oparciu o idee utylitarystyczne,
wprowadzono w Anglii w 1709 roku tzw. Statut Anny, który uważany jest za pierwszą
prawnoautorską regulację4.

Mgr administracji; studentka na kierunku prawo w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.
Por. A. Appadurai, Grassroots Globalization and Research Imagination, “Public Culture” 2000, Vol 12, Issue 1,
s. 2.
3
S. Mulhaney‐Clements, The impacts of the differences between UK and US copyright laws for sound
recordings on musicians, “Management Decision” 2010, Vol. 48, Issue 9, s. 1388-1389.
4
A. Sewerynik, Prawo autorskie czy copyright?, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/312119992Aleksandra-Sewerynik-Prawo-autorskie-czy-copyright.html [Dostęp: 11.12.2016].
1
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Na wymienionych ideach i regulacjach oparte jest polskie prawo autorskie. Znalazło to
odzwierciedlenie w ustawie z 1926 roku, w której zawarto pierwszą na świecie syntetyczną
definicję utworu jako „każdego przejawu działalności duchowej, noszącego cechę osobistej
twórczości”5.
W skrócie można powiedzieć, że anglosaskie „copyright” skupia się na aspekcie
ekonomicznym (zwrot inwestycji) oraz utylitarnym (zachęta do tworzenia). Z kolei
kontynentalne „droit d'auteur” koncentruje się na prawie autora do dysponowania efektami
swojej pracy twórczej6.
Można zauważyć, że w dzisiejszym globalnym świecie kontynentalne idee monopolu
autorskiego, pielęgnowane w doktrynie i orzecznictwie, w praktyce ustępują kapitalistycznym
„prawom rynku”. Twórcy zazwyczaj przenoszą swoje (wyłączne) prawa autorskie na
posiadających znaczną przewagę ekonomiczną wydawców, prym zaś wiodą wszelacy
pośrednicy na linii autor (wydawca) – odbiorca, czyli wspomniane serwisy, np. YouTube7.
Mam zaś wrażenie, że dominacja tych ostatnich tak samo boli autorów jak i wydawców.

3. Roszczenia za naruszenie praw autorskich w Polsce
Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 roku, autorskie prawa osobiste i majątkowe podlegają ochronie prawnej. W
sytuacji ich bezprawnego naruszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią, ich twórca ma
zagwarantowane określone roszczenia. Tak naprawdę środki przysługujące twórcy zależą od
rodzaju naruszonych praw autorskich – osobistych lub majątkowych.
Zgodnie z treścią art. 78 prawa autorskiego, twórca, którego autorskie prawa
osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie
dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne
oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może
przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
lub - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na
wskazany przez twórcę cel społeczny. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z

J. Fiołka, Kilka uwag krytycznych o ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 2, s. 263.
6
R. Ratajczak, Prawo autorskie = copyright?, http://prawo-autorskie-blog.pl/prawo-autorskie-copyright/ [Dostep:
07.06.2012].
7
A. Sewerynik, Prawo autorskie czy copyright?, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/312119992Aleksandra-Sewerynik-Prawo-autorskie-czy-copyright.html [Dostęp: 11.12.2016].
5
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powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w
jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa. Jeżeli twórca nie wyraził
innej woli, osoby wymienione powyżej są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania
autorskich praw osobistych zmarłego twórcy. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z
powództwem może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj
twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy.
Dla prawno-autorskiej ochrony utworu nie ma znaczenia, w jaki sposób dokonujący
naruszenia wszedł w jego posiadanie lub też, w jaki sposób utwór do niego dotarł. Pamiętajmy,
że w procesie o ochronę dóbr osobistych, pozwany ma obowiązek wykazać, że jego działanie
nie było bezprawne. Bezprawność działania wyłącza zgoda uprawnionego. Istnienia zgody
uprawnionego ani jej zakresu nie domniemywa się.
Z kolei art. 79 prawa autorskiego przewiduje, że uprawniony, którego autorskie prawa
majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
•

zaniechania naruszania;

•

usunięcia skutków naruszenia;

•

naprawienia wyrządzonej szkody:

•

na zasadach ogólnych albo

•

poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w
przypadku, gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia,
które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

•

wydania uzyskanych korzyści.
Niezależnie od powyższych roszczeń, uprawniony może się domagać:

•

jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej
treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo
całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie
określonym przez sąd;

•

zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy
pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści
odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym
mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach
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działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby
na cudzy rachunek8.
Pamiętać jednak należy, że sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa
majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku, gdy naruszenie jest
niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie
naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie
dotkliwe. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o
bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich
wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu
na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę
naruszenia oraz interesy osób trzecich.
Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt V CSK56/11),
do ustalenia stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskiego prawa majątkowego - w
wypadku, gdy nie ma zatwierdzonych tabel wynagrodzenia - stosuje się wypracowane kryteria,
do których zalicza się przede wszystkim stawki rynkowe powszechnie stosowane w obrocie
krajowym, a odpowiednio także - w zagranicznym. Istotną wskazówkę mogą także stanowić
stawki wynegocjowane z większością operatorów na rynku w ramach tzw. kontraktu
generalnego, jeżeli doszło do zawarcia takiego kontraktu. W tym celu możemy sięgać
pomocniczo do charakteru i zakresu korzystania z utworów oraz uzyskiwanych wpływów.
Kryterium takim nie można odmówić znaczenia w sytuacji, w której wyjściową podstawą
określenia wysokości odszkodowania jest wynagrodzenie, które byłoby należne z tytułu
udzielonej licencji, czyli w ramach stosunku umownego. Należy też mieć na względzie
powinność jednakowego traktowania uprawnionych oraz wymaganie proporcjonalności i
racjonalności obciążeń nałożonych na użytkowników9.

4. Plagiat
W prawie autorskim, w obszarze tzw. działań zabronionych najpowszechniejszą kategorią jest
plagiat. Pojęcie to nie występuje bezpośrednio ustawie, lecz zostało wykształcone na gruncie
doktryny dla określenia się dwóch czynności wymienionych w art. 115 ust. 1 ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a mianowicie przypisywanie sobie autorstwa cudzego
utworu, bądź też wprowadzanie w błąd co do autorstwa. Plagiat sankcjonowany był już pod
8

Roszczenia za naruszenia praw autorskich, http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,15790,roszczenia-zanaruszenie-praw-autorskich,strona,1 [Dostęp: 26.02.2016].
9
Roszczenia za naruszenia praw autorskich, http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,15790,roszczenia-zanaruszenie-praw-autorskich,strona,2 [Dostęp: 26.02.2016].
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rządami Ustawy o prawie autorskim z 1952 roku, której przepisy karne jako jedyne
przestępstwo wymieniały właśnie przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego dzieła.
Porównując obydwie regulacje należy wskazać na wzmacnianie ochrony praw osobistych
widoczne poprzez wzmocnienie sankcji karnych. W minionym stanie prawnym za czynności
tego rodzaju groziła kara aresztu do lat dwóch i grzywny do 50.000 zł, przy czym mogły być
one stosowane alternatywnie10. Na gruncie obecnych przepisów sankcje te przyjmują trzy
formy: grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 3. Druga
kategoria czynów wymienionych w art. 115 ust. 2 obejmuje rozpowszechnianie cudzego
utworu w sposób zatajający autorstwo dzieła, które to czynności mogą dotyczyć różnych pól
eksploatacji, w tym m.in. radia, telewizji czy Internetu. Dokonywane są one w zamiarze
bezpośrednim obejmującym dążenie do zapewnienia szerokiego dostępu do utworu, bez
względu na efekt takiego działania. Przepis ten sankcjonuje także publiczne zniekształcenie
utworu. Czynność taka musi mieć charakter umyślny, sama zaś deformacja utworu może
dotyczyć zarówno jego treści, jak i formy. Dla wyczerpania wszystkich przesłanek czyn musi
być też dokonany publicznie, a więc w sposób umożliwiający zapoznanie się z efektem takiego
działania przez bliżej nieokreśloną liczbę osób11. Czynności takie zagrożone są karą grzywny,
karą ograniczenia lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa określa także w art.115 ust.
3 odpowiedzialność za inne niż wymienione wcześniej czyny naruszające prawa autorskie w
celu uzyskania korzyści majątkowych. Należy w tym kontekście zauważyć, iż przedmiotem
działań naruszających ten przepis może być także szereg innych praw wykraczających poza
droit moral autora. Katalog działań penalizowanych w tym przepisie sformułowany jest w
sposób otwarty, co może budzić niejasności związane z określeniem, jakie zachowania będą na
tej podstawie penalizowane12.
Istotną do omówienia kwestią jest także płaszczyzna prawnokarna Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w ramach której wymienia się szereg czynów skierowanych
przeciwko interesom majątkowym autora przybierających postać:
1) bezprawnego rozpowszechniania cudzego utworu, określanego powszechnie mianem
piractwa (art. 116),

Ł. Ciołek, Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”2014, nr 103, s. 260.
11
M. Mozgawa, J. Radoniewicz, Przepisy karne w prawie autorskim. Zagadnienia teorii i praktyki, „Prokuratura
i Prawo” 1997, nr 7-8, s. 12.
12
E. Czarny-Drożdżejko, Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Prace Naukowe z Zakresu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1999, z. 71, s. 170.
10
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2) bezprawnego rozpowszechniania, utrwalenia lub zwielokrotnienia cudzego dzieła (art.
117),
3) prowadzonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nabywania, pomagania w
zbyciu, przyjmowania lub pomagania w ukryciu przedmiotu będącego nośnikiem
utworu, rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego
warunkom, zwane także paserstwem (art. 118),
4) produkcji, obrotu, reklamy, posiadania, przechowywania lub wykorzystywania
urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do nielegalnego usuwania lub
obchodzenia

technicznych

zabezpieczeń

przed

nielegalnym

odtwarzaniem,

przegrywaniem lub zwielokrotnianiem (art. 1181),
5) uniemożliwiania lub utrudniania prawa do kontroli (art. 119).
Bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu dotyczy niedozwolonego dokonywania
reprodukcji przedmiotów prawa autorskiego dla celów handlowych oraz czynności
polegających na handlu tak wytworzonymi kopiami. Czyny takie zarówno w doktrynie, jak też
w języku potocznym określane są mianem piractwa. Podlegają one karze grzywny, karze
ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2. Przepisy ustawy przewidują
ponadto dwa kwalifikowane typy piractwa. Pierwszy z nich, polegający na działaniu w celach
osiągnięcia korzyści majątkowych, sankcjonowany jest karą pozbawienia wolności do lat 3,
drugi zaś przewidujący sytuację, w której sprawca z działań bezprawnych uczynił sobie stałe
źródło dochodu albo organizuje bądź kieruje działalnością przestępczą naruszającą we
wskazany sposób prawa majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat
5. Przestępstwo to nie musi być popełnione umyślnie, bowiem czyny o takim charakterze
zostają uznane za niezgodne z prawem, również wtedy gdy nie były zawinione. Brak winy
umyślnej jest jednak przesłanką dla złagodzenia kary, przewidując jako sankcję grzywnę, karę
ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do roku13.

6) Piractwo komputerowe
Do najbardziej rozpowszechnionych przestępstw związanych z technologią informatyczną bez
wątpienia należy tzw. „piractwo komputerowe”. Działalność piratów komputerowych
powoduje wymierne straty finansowe tak u producentów jak i w budżecie państwa poprzez
zmniejszenie wpływów z podatków. Dodatkowo wysoki poziom „piractwa” nie wpływa
zachęcająco na zagranicznych inwestorów szczególnie z branż których podstawą
J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Z. Zawadzka, Plagiat [w:] Prawo własności intelektualnej, J. SieńczyłoChlabicz (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 213.
13
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funkcjonowania jest właśnie prawo autorskie. Znaczna liczba osób nadal nie zdaje sobie sprawy
z konsekwencji kopiowania i używania tak nielegalnie skopiowanego oprogramowania jak i
innych utworów chronionych przez prawo autorskie. W związku z tym chciałabym teraz
przedstawić wybrane aspekty podstawy prawnej ochrony programów komputerowych.
Dla

wyjaśnienia

dość

złożonego

problemu

ochrony

prawnej

programów

komputerowych niezbędne jest zdefiniowanie podstawowych pojęć z tej dziedziny. Piractwo
to kopiowanie, reprodukowanie, używanie i wytwarzanie bez zezwolenia produktu
chronionego przez prawo autorskie. Piractwo komputerowe często współistnieje z
crackerstwem rozumianym jako zespół czynności mających na celu usunięcie lub przełamanie
zabezpieczeń programów14 a w szczególności analiza, śledzenie i badanie zdeasemblowanego
kod programu, oraz tworzenie programów automatycznie generujących odpowiednie kody
seryjne, w celu usunięcia zabezpieczeń chroniących oryginalny software przed kopiowaniem,
usuwanie restrykcji w darmowych wersjach programu (np. aktywacja opcji, które teoretycznie
dostępne są tylko w pełnych wersjach programu, wyłącznie limitu czasowego) a po części jest
od niego zależne. Znaczna bowiem część programów użytkowych czy gier posiada
zabezpieczenia uniemożliwiające ich kopiowanie. Dopiero więc złamanie takiego
zabezpieczenia (co jest domeną crackerów) umożliwia wykonywanie kolejnych kopii
programu. Należy sobie zdać sprawę z tego, że tzw. „piractwo komputerowe” jest niczym
innym jak charakterystyczną ze względu na specyfikę programu komputerowego kradzieżą.
Odpowiedzialność za tego typu czyn przewiduje art. 278 par. 1kk, który mówi: „Kto zabiera w
celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat”. A w odniesieniu do programu komputerowego par. 2 tegoż art. stwierdza: „Tej samej
karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej”15.
Z informacji opublikowanych przez Deloitte wynika, że łączne roczne straty
generowane w polskiej gospodarce w wyniku istnienia zjawiska piractwa treści w Internecie
wyniosły w ubiegłym roku ponad 3 mld zł. akt, że piractwo komputerowe zakrojone jest na tak
szeroką skalę to także 27,5 tys. utraconych miejsc pracy, czyli tyle ile pozwoliłoby całkowicie
zlikwidować bezrobocie np. w mieście Łódź16.

What is hacking?, http://computinga2z.blogspot.com/2013/05/hacking-and-piracy.html [Dostęp: 21.05.2013].
Piractwo komputerowe, http://hack.pl/baza-wiedzy/prawne-aspekty/piractwo-komputerowe.html [Dostęp:
15.06.2018].
16
Piractwo komputerowe kosztuje nas krocie. Ile tracimy?, http://www.egospodarka.pl/141906,Piractwokomputerowe-kosztuje-nas-krocie-Ile-tracimy,1,39,1.html [Dostęp: 28.06.2018].
14
15
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Tabela 1. Łączne roczne straty generowane w polskiej gospodarce z tytułu istnienia
piractwa treści w Internecie (dane z 2016 roku)
3 mld zł utraconego PKB

Roczne straty generowane w
polskiej gospodarce z tytułu
istnienia piractwa treści w
Internecie

386 mln zł strat dla Skarbu Państwa

27,5 tys. utraconych miejsc pracy
Źródło: Piractwo komputerowe kosztuje nas krocie. Ile tracimy?, http://www.egospodarka.pl/141906,Piractwokomputerowe-kosztuje-nas-krocie-Ile-tracimy,1,39,1.html [Dostęp: 28.06.2018].

W wymiarze globalnym, w 2017 roku użytkownicy Internetu odwiedzili ponad 300 mld
stron internetowych określanych jako pirackie17. Szacuje się, że każdego dnia internauci
odwiedzają ok. 167 mln stron internetowych z tzw. piracką zawartością. Co więcej, 98,8%
danych przesyłanych przez sieci P2P to dane przesyłane nielegalnie. Dodatkowo, 95% muzyki
ściąganej online jest nielegalna. Zaś 12,5 mld USD to kwota, jaką traci przemysł muzyczny ze
względu na piractwo internetowe18.

7) Podsumowanie
Przyznając ochronę szczególnej relacji pomiędzy twórcą a jego dziełem ustawodawca dał
wyraz swemu romantycznemu postrzeganiu twórczości – jako wzniosłego aktu kreacji dzieł
artystycznych. Niespotykane dotąd tempo rozwoju techniki oraz postępujące wraz z nim
przemiany na gruncie świadomości społeczeństw i jednostek wymagają nowego zdefiniowania
funkcji prawa autorskiego, w tym systemu autorskich praw osobistych. Być może tło dla ich
określenia powinna stanowić rzeczywistość społeczna, w której coraz istotniejszą rolę
odgrywa, jak sądzę, prawidłowy obieg informacji19. W czasach nieograniczonego niemal
dostępu do danych znaczenia nabiera umiejętność dokonywania oceny ich wagi oraz
przydatności. Wiedza o źródle informacji byłaby tutaj istotną wskazówką – jednostka miałaby
17

T. Spangler, Global Piracy in 2017: TV and Music Illegal Activity Rose, While Film Declined,
https://variety.com/2018/digital/news/piracy-global-2017-tv-music-film-illegal-streaming-1202731243/ [Dostęp:
21.03.2018].
18
Piracy, DMCA Takedowns, https://internetremovals.com.au/pages/dmca [Dostęp: 20.06.2018].
19
M.A. Wilkinson, The public interest in moral rights protection, “Law Publications. Western University” 2006,
Paper 49, s. 193-234.
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w takim przypadku możliwość stwierdzenia, w jakim stopniu jest ono w jej odczuciu
wiarygodne. Z drugiej strony, wskazuje się na swoistą ewolucję źródeł władzy, za które
pierwotnie uznawano władztwo nad terenami rolniczymi, następnie nad produkcją
przemysłową, a obecnie nad „kanałami komunikacji”, tj. różnego typu przekazem
medialnym20. Podsumowując powyższe rozważania chciałabym podkreślić, że przepisy prawa
autorskiego w Polsce w najbliższej przyszłości będą wobec zmian w prawie międzynarodowym
jak i europejskim dostosowywane do postępu technologicznego jak i gospodarczego.
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Teresa Michalska1

PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI
(Teresa Michalska)
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi
w organizacji – teorii potrzeb Maslowa, dwuczynnikowej teorii Herzberga ora teorii X i Y McGregora.
Słowa kluczowe: Zasoby ludzkie, rekrutacja, motywowanie.

1. Wstęp
Jakość organizacji w zasadniczym stopniu zależy od zatrudnionych w niej ludzi. Zgodnie z
ustaloną w organizacji hierarchią, pracownicy pełnią funkcje menedżerskie, wykonawcze i
pomocnicze. Funkcje te realizowane są w oparciu o odpowiedni system kar i nagród stosowany
w organizacji.
Sprawny kierownik to osoba, która zna i stosuje różnorodne teorie zarządzania
zasobami ludzkimi. Jedną z nich jest teoria hierarchii potrzeb, sformułowana przez Abrahama
Maslowa. Podobnie jak w koncepcji Fredericka Herzberga wykorzystuje się ją do
motywowaniu pracowników. Na uwagę zasługuje również teoria X i Y McGregora, której
znajomość pomaga kierownikowi w delegowaniu zadań pracownikom.
2. Rekrutacja i dobór kadr
Jakość organizacji w zasadniczym stopniu zależy od zatrudnionych w niej ludzi2. Powodzenie
większości firm wiąże się z wyszukaniem pracowników o umiejętnościach potrzebnych do
wykonania zadań, niezbędnych do osiągnięcia strategicznych celów. Decyzje i metody doboru
pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi mają kluczowe znaczenie w zatrudnianiu i
utrzymaniu przez organizację odpowiedniego personelu3.
Pierwszym etapem procesu pozyskiwania pracowników jest rekrutacja kandydatów.
Jest ona swoistym sposobem komunikowania się organizacji z wewnętrznym bądź
zewnętrznym rynkiem pracy, w celu zainteresowania potencjalnych kandydatów podjęciem
pracy na nieobsadzonych stanowiskach. Proces rekrutacji powinien być tak przygotowany, aby

Mgr administracji; studentka na kierunku prawo w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.
J. Ziomek, R. Tylżanowski, Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach w
Polsce, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 3, s. 193.
3
S. P. Robbins, D. A. Decanzo, Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s.
263.
1
2
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zachęcał kompetentnych kandydatów, a równocześnie eliminował tych, którzy nie spełniają
podstawowych wymagań sformułowanych przez pracodawcę. Proces rekrutacji powinien
spełniać trzy zasadnicze funkcje: informacyjną, motywacyjną i wstępnej selekcji4.
Kandydatów można wyszukać wykorzystując wiele źródeł komunikacji, w tym strony
internetowe czy serwisy społecznościowe. Źródła te powinny jednak uwzględniać lokalny
rynek pracy, rodzaj lub szczebel stanowiska i rozmiar rekrutującej organizacji5.
Kiedy działania rekrutacyjne doprowadzą do zebrania puli kandydatów, kolejnym
etapem procesu zatrudniania jest ustalenie, która z osób ma najlepsze kwalifikacje na dane
stanowisko. Proces doboru staje się swoistym prognozowaniem – przewiduje się, którzy
kandydaci w razie ich przyjęcia do pracy „odniosą sukces”, czyli spełnią kryteria określone
przez organizację. Na przykład, w poszukiwaniu kandydatów na stanowisko administratora
sieci, w procesie doboru powinno się przewidywać, którzy z nich będą potrafili zarządzać siecią
komputerową używaną przez organizację. Z kolei przy wyborze kandydatów na stanowisko
przedstawiciela handlowego należy prognozować, które z nich skutecznie przyczyniają się do
osiągnięcia dużego wolumenu sprzedaży6.
Po dobraniu kompetentnych ludzi trzeba im pomóc w dostosowaniu się do reguł i zasad
funkcjonujących w organizacji oraz zapewnić aktualizację ich wiedzy oraz fachowych
umiejętności7. Robi się to organizując kursy i szkolenia przygotowujące do wykonywania
powierzonych zadań w organizacji8.
3. Stosowanie nagród i kar w organizacji
Stosowanie nagród i kar w organizacji to ważne narzędzia motywacyjnego oddziaływania na
zachowania pracowników. Są one związane przede wszystkim z wynagrodzeniem oraz
możliwościami awansu9. Funkcja nagród, z punktu widzenia stosującego je kierownictwa,
polega na kształtowaniu lub utrwalaniu zachowań służących osiąganiu celów organizacyjnych.
Kary służą natomiast eliminowaniu zachowań niezgodnych z oczekiwaniami zarządzających
organizacją.

H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s.
198.
5
S. P. Robbins, D. A. Decanzo, op. cit., s. 269.
6
Tamże, s. 271.
7
E. Bombiak, Kompetencje pracownicze – istota, pomiar i sprawozdawczość, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2014, nr 103, s. 177.
8
S. P. Robbins, D. A. Decanzo, op. cit., s. 264.
9
U. Bukowska, G. Łukasiewicz, Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji,
„Organizacja i Kierowanie” 2017, nr 3, s. 83.
4
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Zasady stosowania

wzmocnień

są

zawarte

w

odpowiednich

regulaminach

organizacyjnych. W praktyce, najczęściej korzystają z nich bezpośredni przełożeni. Stosują oni
„wachlarz” nagród i kar, wynikający (niejednokrotnie) z cech ich osobowości i przekładający
się na sposób traktowania podwładnych. Część kierowników (dyrektorów, prezesów) dostrzega
przede wszystkim pozytywne cechy i zachowania podwładnych i nagradza je. Inni
menedżerowie koncentrują się na wyłapywaniu błędów u pracowników i w stosowaniu kar.
Ważnym źródłem wzmocnień są także zachowania innych uczestników organizacji - jednostek
i grup społecznych.
Warto zwrócić uwagę na specyfikację motywacyjnego oddziaływania nagród oraz kar.
Nagrody sprawiają ludziom przyjemność, a związane z nimi pozytywne emocje przenoszą się
na całe środowisko pracy. Pracownicy czują się docenieni a w konsekwencji sami zaczynają
cenić i lubić wykonywaną przez siebie pracę oraz firmę. Przewaga nagród może zatem sprzyjać
integracji pracownika z organizacją, stwarza duże szanse na ukształtowanie pozytywnej
postawy pracownika wobec stanowiska pracy, która zwykle implikuje większa wydajnością i
jakością pracy, większą kreatywnością oraz chęcią do współdziałania z innymi dla dobra całej
organizacji. Z drugiej strony kary (a w szczególności ich nadmiar) wywołują przeciwne
konsekwencje – zmniejsza się atrakcyjność i pogarsza atmosfera pracy w organizacji. Niechęć
do kary ulega generalizacji. Negatywne emocje będące tego implikacją, sprzyjają obniżaniu
wydajności i jakości, dezintegracji i podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu w innej firmie. W
takich warunkach – w krótkim okresie – konieczne jest stosowanie bezpośredniego i ciągłego
nadzoru kierowniczego oraz przymuszanie podwładnych do pracy. W ten sposób zamyka się
„błędne koło” nadmiaru kar.
W związku z powyższym można postawić pytanie: jakie warunki powinny być
spełnione, aby zwiększyć skuteczność oddziaływania nagród i kar na zachowanie
pracowników?
Próbując odpowiedzieć na pytanie warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze,
należy zaznajomić pracowników ze stosowanym w organizacji systemem nagradzania i
karania. Ważne jest, aby był przejrzysty i został zaakceptowany przez kadrę kierowniczą oraz
podwładnych. Szczególnie ważne jest uzyskanie akceptacji podziału na kategorie zachowań
zasługujących na nagrodę lub karę oraz rodzaju i wielkości odpowiadających im wzmocnień.
Tak więc nagrody powinny być odpowiednio atrakcyjne, a kary odpowiednio surowe. Dość
często zdarza się, że kierownictwo zbyt niskim kosztem chce uzyskać nadzwyczajne efekty np.
proponując długoletniemu pracownikowi bezpłatny bilet do ZOO.
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Po drugie, konieczne jest przestrzeganie zasady gradacji nagród i kar. Istotą gradacji
nagród jest tworzenie „ścieżki” sukcesów zawodowych. Co prawda, poruszanie się po niej
wymaga coraz większych wysiłków, lecz w zamian na pracownika czekają coraz większe
benefity. W przypadku kar jest to ścieżka porażek. Jednak musi być ona na tyle długa, by
dawała czas na refleksję oraz szansę na zatrzymanie się w bezpiecznym miejscu. Odstępstwem
od tej zasady jest ustawienie na początku ścieżki zbyt atrakcyjnych nagród lub zbyt surowych
kar. Przyczyniają się one do dezorganizacji procesów motywowania, a w skrajnym przypadku
załamują je całkowicie. Po przyznaniu głównej nagrody lub wymierzeniu najostrzejszej kary
nie ma już bowiem czym nagradzać i karać, zatem wszystko, co nastąpi „po”, ma już niewielkie
znaczenie.
Po trzecie, konieczne jest dynamiczne wzmacnianie zachowań. Dla przykładu, można
dokonać porównania dwóch systemów wynagradzania. W pierwszym systemie pracownik
dostaje drogi telewizor z okazji świąt Bożego Narodzenia. W drugim otrzymuje mniejszą
nagrodę (np. pieniężną) po wykonaniu szczególnie cennej dla firmy pracę. Pracownik często
otrzymujący nagrody (mimo, iż są one mniejsze) wyraźniej dostrzega związek pomiędzy
ilością/jakością pracy a płacą. Z kolei otrzymany na święta telewizor traktowany jest raczej
jako prezent niż nagroda.
Oczywiście nie wolno zapominać o konsekwencji w stosowaniu wzmocnień. Każde
pożądane zachowanie powinno być nagrodzone (choćby uśmiechem czy życzliwym słowem),
każde niewłaściwe – ukarane (np. upomnieniem). Niektórzy kierownicy mają problemy ze
stosowaniem kar. Na przykład, pan Henryk w ciągu tygodnia spóźnia się już trzeci raz do pracy,
a jego „wrażliwy” kierownik, pan Felicjan udaje, że tego nie widzi, bo obawia się, że decydując
się na ukaranie winnego, będzie miał większy dyskomfort od „sprawcy” z zaistniałej sytuacji.
W tej sytuacji pan Felicjan ma nadzieję, że pan Henryk zrozumie niestosowność swego
zachowania i z własnej woli przestanie się spóźniać. Niestety w wyniku takiego zachowania
szefa (unikanie konfrontacji) pan Henryk będzie miał poczucie przyzwolenia kierownictwa na
swoje spóźnialstwo i będzie to robił częściej.
Z drugiej strony bywają szczególnie wymagający szefowie, którzy nie lubią
nagradzania, i uważają każde właściwe działanie podwładnych „wyłącznie” za wypełnianie
elementarnych obowiązków pracowniczych, opłacanych przez organizację. Taka postawa
również rodzi liczne problemy. Na przykład pani Agnieszka, sama niezwykle obowiązkowa nie
nagrodzi nawet dobrym słowem pracowników, którzy sumiennie wykonują swoją pracę, czy
nawet biorą na siebie jakieś dodatkowe obowiązki, bo uważa, że poświęcanie firmie każdej
dodatkowej godziny jest obowiązkiem pracownika. W konsekwencji pracownicy czują się
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zmęczeni i niedoceniani, a niektórzy, będący „mniejszymi” perfekcjonistami od szefowej
zaczynają się zastanawiać się „po co to wszystko”. W końcu dochodzą do wniosku, że nie warto
nic szczególnego robić, bo i tak nie wywoła to żadnej reakcji.
Na podstawie powyższych przykładów należy stwierdzić, że „dobry” przełożony
stosując nagrody i kary powinien dostosować je do osobowości podwładnego oraz tego, co jest
dla niego naprawdę ważne. Potrzeba indywidualizacji wiąże się zarówno z doborem rodzaju
wzmocnienia, jak i z jego „natężeniem”. Każdy człowiek wykazuje wrażliwość na działanie
innego rodzaju nagród i kar. Warto więc rozszyfrować tę indywidualną strukturę wrażliwości i
wykorzystać ją do bardziej racjonalnego motywowania. U niektórych ludzi po negatywnym
zachowaniu rodzi się ogromne poczucie winy, zwane potocznie wyrzutami sumienia. Silne
dodatkowe kary z zewnątrz mogą spowodować u nich nerwicę, strach, a nawet załamanie
nerwowe10.
Podsumowując powyższe rozważania należy zauważyć, że bez systemu kar i nagród nie
jest możliwe efektywne funkcjonowanie żadnej organizacji, ponieważ brak odpowiednich
przepisów regulujących ten stan rzeczy prowadziłby do chaosu.
4. Potrzeby człowieka a motywacja do pracy
Motywowanie jako jedna z klasycznych funkcji zarządzania organizacją stanowi istotny
element zarządzania zasobami ludzkimi. Bez skutecznego motywowania pracowników i
menadżerów do pracy nie jest możliwe optymalne wykorzystanie całego kapitału społecznego
przedsiębiorstwa11. W konsekwencji prowadzi to do bardzo poważnego ograniczenia
potencjału konkurencyjnego organizacji. Skuteczne motywowanie tworzy i kształtuje
motywację ludzką, w tym motywację do pracy12.
Najbardziej znanym sposobem rozpatrywania motywacji jest teoria hierarchii potrzeb,
sformułowana przez Abrahama Maslowa. Przedstawił on hipotezę, że u każdej istoty ludzkiej
występuje hierarchia pięciu potrzeb:
1. Potrzeby fizjologiczne: głód, pragnienie, potrzeba schronienia i potrzeby cielesne,
2. Potrzeby bezpieczeństwa: potrzeba ochrony przed krzywdą fizyczną lub
psychiczną,
3. Potrzeby społeczne: uczucie, poczucie przynależności, akceptacji i przyjaźni,

A. Koźmiński, W. Piotrkowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005, s. 317-319.
11
Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s. 133.
12
M. Adamiec, Środowisko organizacyjne a motywowanie pracowników, „Biuletyn Międzynarodowej Szkoły
Bankowości i Finansów w Katowicach” 2000, nr 16, s. 22.
10
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4. Potrzeby uznania: potrzeby wewnętrzne (szacunek dla samego siebie, niezależność,
osiągnięcia) oraz potrzeby zewnętrzne (pozycja, uznanie, uwaga ze strony innych),
5. Potrzeby samorealizacji, czyli dążenie do tego, co jest dla danej osoby osiągalne:
rozwój osobisty, wykorzystanie własnych możliwości i samospełnienie.
Kiedy zaspokoi się w znacznym stopniu jedną z potrzeb, zaczyna dominować kolejna.
W kategoriach przedstawionych na poniższym rysunku, jednostka wspina się po szczeblach
hierarchii. Z punktu widzenia motywacji z teorii Maslowa wynika, że chociaż żadna potrzeba
nie jest zaspokojona w pełni, to jednak taka, która została zaspokojona w znacznym stopniu,
przestaje motywować.
Rysunek 1. Hierarchia potrzeb według Maslowa
potrzeby
samorealizacji

potrzeby szacunku i
uznania

potrzeby afiliacji

potrzeby bezpieczeństwa

potrzeby fizjologiczne
Źródło: M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej,
Kraków 2004, s.114.

Hierarchię potrzeb Maslow dzieli na potrzeby niższego i wyższego rzędu. Opisuje
potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa jako niższego rzędu, zaś społeczne, uznania i
samorealizacji za potrzeby wyższego rzędu. Podział ten jest oparty na założeniu, że potrzeby
wyższego rzędu są zaspokajane wewnętrznie, natomiast niższego rzędu zaspakajane są
zazwyczaj z zewnątrz (dzięki takim czynnikom, jak płace, układy zbiorowe lub staż pracy).
Naturalnym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z hierarchii Maslowa jest to, że w
okresach dobrej sytuacji ekonomicznej potrzeby niższego rzędu u wszystkich pracowników
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zatrudnionych na stałe są w znacznym stopniu zaspokajane13. Tak więc źródłem czynników
motywacyjnych pracownika są jego potrzeby14, a przedstawiona hierarchia jest użytecznym
narzędziem kategoryzacji ludzkich pragnień i sposobem ich zaspokojenia15. Pozwala także
uświadomić sobie, jak wielkie mogą być różnice indywidualne między ludźmi, jak dużo
różnorodnych czynników – biologicznych, psychicznych, społecznych – wpływa na tworzenie
się potrzeb poszczególnych jednostek i związane z tym motywy ich działania16.
Na zakończenie warto odnotować, że teoria potrzeb Maslowa zdobyła powszechne
uznanie, zwłaszcza wśród praktyków zarządzania. Uznanie to można przypisać logice i
łatwości jej intuicyjnego zrozumienia. Wielu kierowników zna hierarchię potrzeb Maslowa i z
sukcesem ją wykorzystuje przy motywowaniu pracowników.
5. Czynniki motywujące do pracy
Psycholog Frederick Herzberg opracował koncepcję czynników motywujących do pracy17.
W przekonaniu, że relacja człowieka do pracy ma podstawowe znaczenie i że sukces lub
jego brak (niepowodzenie) w znacznym stopniu zależy od jego postawy do pracy, Herzberg
podjął próbę odpowiedzi na pytanie: czego ludzie oczekują od swojej pracy? W związku z
tym poprosił pracowników firm o szczegółowe opisanie, w jakich sytuacjach w pracy czuli
się dobrze lub źle.
Herzberg doszedł do wniosku, że odpowiedzi ludzi, którzy w pracy czuli się dobrze,
były w znaczący sposób rozbieżne z odpowiedziami osób, które w pracy czuły się źle. Wyróżnił
cechy (wewnętrzne), które wiążą się z zadowoleniem z pracy oraz cechy (zewnętrzne)
powiązane się z niezadowoleniem (rysunek 2). Czynniki wewnętrzne, takie jak: osiągnięcia,
uznanie, sama praca, odpowiedzialność i awanse wiążą się z zadowoleniem z pracy.
Respondenci, którzy dobrze się czuli w pracy, na ogół wymieniali te czynniki jako ich
dotyczące. Natomiast respondenci niezadowoleni z pracy na ogół wymieniali następujące
czynniki zewnętrzne: polityka firmy i system administrowania, nadzór, stosunki międzyludzkie
i warunki pracy.

13

S. P. Robbins, Zachowanie w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 95-97.
A. Szałkowski (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2002, s. 103.
15
M. Sidor–Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej, Kraków
2004, s. 114.
16
Tamże.
17
A. Koźmiński, W. Piotrkowski, op. cit., s. 327.
14
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Zdaniem Herzberga przeciwieństwem zadowolenia nie jest niezadowolenie, jak to
tradycyjnie sądzono. Usunięcie cech powodujących niezadowolenie z danej pracy
niekoniecznie oznacza, że stanie się ona zadowalająca. Herzberg wysnuł zatem tezę, że istnieje
dwoista ciągłość: przeciwieństwem „zadowolenia” jest „brak zadowolenia”, przeciwieństwem
zaś „niezadowolenia” jest „brak niezadowolenia”.
Rysunek 2. Dwuczynnikowa teoria Herzberga
Czynniki higieniczne wpływające na
niezadowolenie z pracy:
• jakość nadzoru
• wynagrodzenie
• polityka firmy
• fizyczne warunki pracy
• stosunki ze współpracownikami
• pewność zatrudnienia

Duże niezadowolenie z pracy

Czynniki motywacyjne wpływające na
zadowolenie z pracy:
• możliwość awansu
• możliwość rozwoju osobistego
• uznanie
• odpowiedzialność
• osiągnięcia

0

Duże zadowolenie z pracy

Źródło: S. P. Robbins „Zachowanie w organizacji”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 99.

Według Herzberga, czynniki prowadzące do zadowolenia z pracy są odmienne i
niezależne od czynników powodujących niezadowolenie z pracy. A zatem kierownicy starający
się wyeliminować czynniki powodujące niezadowolenie z pracy, mogą doprowadzić do
spokoju, lecz niekoniecznie do motywacji. Będą raczej uspokajać swoich pracowników niż ich
motywować. Na podstawie tego „odkrycia” Herzberg określił takie czynniki jak: polityka
przedsiębiorstwa i jej system administracji, nadzór, stosunki międzyludzkie, warunki pracy i
płace, jako czynniki higieniczne. Kiedy są one wystarczające (dostateczne), ludzie nie będą
niezadowoleni, ale nie będą też zadowoleni. Jeżeli chce się motywować ludzi w pracy,
Herzberg radził położyć nacisk na osiągnięcia, uznanie, samą pracę, odpowiedzialność i rozwój
osobisty. Te czynniki stanowią dla ludzi wewnętrzną nagrodę.
Zaproponowana przez Herzberga teoria czynników motywacyjnych i higienicznych w
literaturze przedmiotu spotkała się z krytyką. Zdaniem adwersarzy Herzberga:
•

Przyjęta procedura przyjęta zawiera ograniczenia wynikające z metodologii. Kiedy
wszystko idzie dobrze, ludzie są skłonni przypisywać za to zasługę sobie samym.
Natomiast za niepowodzenia winią otoczenie,
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•

Metodologia nie jest wiarygodna. Ankieterzy muszą dokonywać interpretacji
odpowiedzi, mogą więc zniekształcać ustalenia, interpretując w różny sposób udzielone
odpowiedzi,

•

Nie zastosowano jednej, ogólnej miary zadowolenia. Dana osoba może nie lubić takiego
czy innego elementu swojej pracy, a jednak uznać ją za możliwą do przyjęcia w całości,

•

Teoria jest niezgodna z wynikami wcześniejszych badań. Teoria czynników
motywacyjnych i higienicznych pomija zmienne sytuacyjne,

•

Założono występowanie zależności między zadowoleniem i wydajnością, niemniej
zastosowana przez Herzberga metodologia badań uwzględniała jedynie zadowolenie, a
nie wydajność. Aby badania te można było uznać za znaczące, trzeba założyć
występowanie silnej zależności między zadowoleniem a wydajnością18.
Mimo takiej krytyki, teoria Herzberga zdobyła dużą popularność. Niewielu jest dziś

kierowników, którzy nie znaliby zaleceń wypracowanych przez naukowca.
6. Rola kierownika. Teoria X i Y
Podejmując próbę określenia roli kierownika w organizacji uważam, że punktem wyjścia
będzie zaprezentowanie definicji kierowania. Mary Parker Follet kierowanie określiła mianem
sztuki realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Definicja ta zwraca uwagę na fakt,
iż kierownicy osiągają cele organizacji powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych,
nie zaś drogą wykonania ich przez nich samych19. Zatem w procesie funkcjonowania
organizacji określoną strukturę rodzajową kierowników identyfikuje się w zależności od
rodzaju organizacji, spełnianych w nim funkcji i kryteriów.
Najprostszym kryterium wyróżniania kierowników jest szczebel zarządzania w danej
organizacji. Mimo, że dla wielkich organizacji typowe jest zarządzanie wieloszczeblowe,
najbardziej rozpowszechnione ujęcie eksponuje trzy szczeble podstawowe20:
•

Najwyższy,

•

Średni,

•

Operatywny, inaczej kierownicy pierwszej linii.
Kierownicy najwyższego szczebla stanowią względnie niewielką grupę kadry

kierowniczej kontrolującej organizację, wyznaczają jej cele, tworzą strategię działania, a także
18

S. P. Robbins op. cit., s. 98-100.
K. Jaremczuk (red.), Zarządzanie. Wybrane zagadnienia, Skrypty Uczelniane WSAiZ nr 76, Przemyśl 2004, s.
70.
20
J. Machaczka, „Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s.
14.
19
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politykę operacyjną. Reprezentują również oficjalną organizację kontaktach zewnętrznych.
Podejmują decyzje dotyczące takich działań jak zakup innych firm, inwestycje badawczo –
rozwojowe, wchodzenie na określone rynki lub wycofanie się z nich, a także budowa nowych
organizacji itp. Często pracują dłużej niż szeregowy pracownik i spędzają znaczną część swego
czasu na spotkaniach i rozmowach biznesowych. Kierownicy średniego szczebla stanowią
najczęściej najliczniejszą grupą kierowników w większości organizacji. Odpowiadają przede
wszystkim za realizację polityki i planów opracowanych na najwyższym szczeblu oraz za
nadzorowanie i koordynację działań kierowników niższego szczebla. I w końcu, kierownicy
pierwszej linii nadzorują i koordynują działania pracowników wykonawczych21.
Wymienione szczeble i role kierowników nie wyczerpują szerokiej gamy ich
funkcjonowania, gdyż w wielu organizacjach występują wyspecjalizowane stanowiska
kierownicze, nie dające się zakwalifikować do jednego z wymienionych szczebli.
Powyższa analiza byłaby niekompletna, gdyby pominąć klasyczną teorię X i Y. Otóż,
Douglas McGregor przedstawił dwa odmienne poglądy na postawy ludzi: jeden negatywny,
określany jako teoria X, i drugi pozytywny, określony jako teoria Y.
McGregor na podstawie analizy sposobu postępowania kierowników z pracownikami
doszedł do wniosku, że pogląd kierownika na naturę ludzką jest oparty na pewnym zbiorze
przyjmowanych przez niego założeń, i że kierownik kształtuje swoje zachowania w stosunku
do pracowników odpowiednio do tych założeń.
Zatem kierownik stosujący teorię X przyjmuje cztery założenia:
•

Pracownicy z natury nie lubią pracy i unikają jej, kiedy tylko to jest możliwe,

•

Skoro pracownicy nie lubią pracy, należy ich zmuszać do pracy, sprawować nad nimi
kontrolę lub grozić karami, by osiągnąć zamierzone cele,

•

Pracownicy unikają odpowiedzialności. Chcą otrzymywać wyraźne polecenia, kiedy
tylko to jest możliwe,

•

Większość pracowników ceni przede wszystkim bezpieczeństwo i wykazuje się małą
ambicją.
Z kolei kierownik stosujący teorię Y przyjmuje zupełnie inne (również cztery)

założenia:
1. Pracownicy traktują pracę na równi z odpoczynkiem czy zabawą,
2. Pracownik angażujący się w dążenie do osiągnięcia celów sam sobą kieruje i sam się
nadzoruje,

21

K. Jaremczuk (red.), op. cit., s.73-74.
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3. Pracownik może nauczyć się podejmowania odpowiedzialności, a nawet może do niej
dążyć,
4. Uzdolnienia twórcze – to znaczy umiejętność podejmowania trafnych decyzji –
powszechnie występują w całej populacji i niekoniecznie są wyłączną domeną
kierownictwa.
Mając na uwadze powyższe rozważania, warto zadać pytanie o wnioski dotyczące
motywacji w organizacji. Wydaje się, że ramy odniesienia zaproponowane przez Maslowa
stanowią dobry asumpt do udzielenia odpowiedzi. Teoria X wskazuje, że ludzie są
zdominowani przez potrzeby niższego rzędu. W oparciu o teorię Y ludzie zdominowani są
przez potrzeby wyższego rzędu. Sam McGregor twierdził, że założenia teorii Y są bardziej
uzasadnione niż założenia teorii X. Propagował zatem koncepcje partycypacji w podejmowaniu
decyzji, pracy odpowiedzialnej i stanowiącej wyzwania oraz dobrych stosunków w grupie jako
sposobu maksymalizowania motywacji pracowników do pracy. Niestety, nie ma
jednoznacznych dowodów potwierdzających zasadność któregokolwiek z dwóch zbiorów
założeń ani też tego, że przyjęcie założeń teorii Y i odpowiednie dostosowanie do niej
postępowania kierownika zwiększy motywację pracowników22. Należy zatem podkreślić, że w
zależności od sytuacji trafne mogą być zarówno założenia teorii X jak i założenia teorii Y.
7. Zakończenie
Planowanie zasobów ludzkich określa poziom potrzeb kadrowych. Jest to niezbędny proces w
określaniu i realizowaniu strategii zarządzania. Organizacja powinna dążyć, aby pracownicy
potrafili we właściwy sposób realizować zamierzone cele. Dlatego kierownictwo powinno
dążyć do tego, by z wykorzystaniem sprawdzonych teorii zarządzania zasobami ludzkimi,
prowadzone były prognostyczne działania polegające na budowaniu różnorodnych planów
uwzględniających sposoby i cele osiągnięcia.
8. Bibliografia
1. Adamiec M., Środowisko organizacyjne a motywowanie pracowników, „Biuletyn
Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach” 2000, nr 16.
2. Bombiak E., Kompetencje pracownicze – istota, pomiar i sprawozdawczość, „Zeszyty
Naukowe

Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego

Administracja i Zarządzanie” 2014, nr 103.

22

S. P. Robbins, op. cit., s. 97-98.
116

w

Siedlcach.

Seria:

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

3. Bukowska U., Łukasiewicz G., Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie
w organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 2017, nr 3.
4. Jaremczuk K. (red.), Zarządzanie. Wybrane zagadnienia, Skrypty Uczelniane WSAiZ
nr 76, Przemyśl 2004.
5. Koźmiński A., Piotrkowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2005.
6. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
7. Machaczka J., „Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, Kraków 2001.
8. Robbins S. P. Zachowanie w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2004.
9. Robbins S. P., Decanzo D. A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2002.
10. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Wydawnictwo Oficyny
Ekonomicznej, Kraków 2004.

11. Sidor–Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Wydawnictwo
Oficyny Ekonomicznej, Kraków 2004.
12. Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
13. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej,
Poznań 2007.
14. Ziomek J., Tylżanowski R., Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w innowacyjnych
przedsiębiorstwach w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 3.

HUMAN RESOURCES PLANNING IN THE ORGANIZATION
Summary: The aim of the article is to present selected concepts of human resources management in an
organization - Maslow's hierarchy of needs, Harzbergs two-factor theory if motivation and McGregor
theory X and Y.
Keywords: Human resources, recruitment, motivation.
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Magdalena Peszko-Doktor1

ZASTOSOWANIE MODELU BIZNESOWEGO CANVAS W
ANALIZIE APLIKACJI „AFAST. POWIEDZ TO!” (Magdalena
Peszko-Doktor)
Streszczenie: Artykuł koncentruje się na charakterystyce koncepcji Business Model Canvas i jej
wykorzystaniu w analizie aplikacji „Afast! Powiedz to”.
Słowa kluczowe: model biznesowy, Business Model Canvas.

1. Wstęp
Model biznesowy rozumiany jest jako zbiór pojęć, założeń i zależności, który pozwala na
modelowanie działalności biznesowej. Szczególnie popularny, w ostatnich latach stał się
Business Model Canvas, który dzieli się na dziewięć zależnych od siebie elementów:
segmentacja klientów, struktura przychodów, relacje z klientami, kanały, propozycja wartości,
struktura kosztów, kluczowe działania, kluczowe zasoby oraz partnerzy. Artykuł koncentruje
się na charakterystyce koncepcji Business Model Canvas i jej wykorzystaniu w analizie
aplikacji „Afast! Powiedz to”.
2. Model biznesowy - istota
Pojęcie modelu biznesowego po raz pierwszy zostało użyte w artykule naukowym przez R.
Bellmana i C. Clarka w 1957 roku. Z kolei G. Jones jako pierwszy ten termin umieścił w tytule
artykułu oraz abstrakcie z 1960 roku2.
W literaturze przedmiotu idea modelu biznesowego prezentowana jest w różnorodny
sposób. Jedni utożsamiają model biznesowy z pomysłem na zarabianie pieniędzy przez
przedsiębiorstwo, inni interretują jako metodę powiększania i wykorzystania zasobów, w celu
przedstawienia klientom oferty produktów i usług, której wartość przewyższa ofertę
konkurencji i która jednocześnie zapewnia firmie dochodowość3. Model biznesowy to także
przyjęta przez firmę długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu

Studentka III roku na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Marketingiem i Sprzedażą) w Wyższej
Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu; Media Director agencji reklamowo-marketingowej
MadoArt w Krakowie.
2
J. Bis, Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej [w:] Modele biznesowe,
red. B. Kożuch, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 13, Część II, Wydawnictwo Społecznej
Akademii Nauk, Łódź 2013, s. 54.
3
M. Pierścieniak, The Business Model Canvas – narzędzie zarządzania dla start-upów, „Przedsiębiorstwo i
Region” 2016, nr 8, s. 57.
1
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przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym
zapewnieniu dochodowości. Dobry model biznesowy ma na celu uzyskanie, a w późniejszym
etapie utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Model biznesowy stanowi jeden z trzech
głównych determinantów efektywności gospodarczej4. Istnieje również pogląd, że model
biznesowy to układ czterech uzupełniających się elementów: źródło wartości dla klienta,
formuła generowania zysków, kluczowe zasoby oraz kluczowe procesy5.
Zdaniem K. C. Laudona i C. G. Traver, efektywny model biznesowy powinien składać
się z ośmiu elementów odpowiadających na kluczowe, przyporządkowane im pytania:
•

dlaczego klienci powinni od „ciebie” kupować? (propozycja wartości),

•

jak będziesz zarabiał pieniądze? (model przychodów),

•

na jakim rodzaju rynku będziesz działał i jaki jest jego rozmiar? (możliwości wejścia
na rynek),

•

kto jeszcze funkcjonuje na rynku? (rozmiary konkurencji),

•

jakie szczególne korzyści twoja firma „wprowadzi” na rynek? (przewaga
konkurencyjna),

•

jak zamierzasz reklamować swoje produkty/usługi, aby przyciągnąć uwagę klientów,
do których produkty/usługi są kierowane? (strategia rynkowa),

•

jaki typ struktury organizacyjnej w firmie jest niezbędny do wprowadzenia, aby
zrealizować biznes plan? (rozwój organizacyjny),

•

zespół kierowniczy - jakie doświadczenie i umiejętności powinni posiadać liderzy
firmy? (zespół kierowniczy)6.

Ł. Nęcki, Budowa nowoczesnego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu biznesowego canvas, „Zarządzanie
– Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2013, nr 11, s. 27.
5
W. Szpringer, Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa 2012, s. 44.
6
K. C. Laudon, C. G. Traver, E-Commerce: Business, Technology, Society, Pearson/Addison Wesley, Ithaca/New
York 2004, s. 62.
4
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Rysunek 1. Elementy modelu biznesowego
pozycja przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości
wartość dla klienta
źródła przychodów
strategia konkurowania
Model biznesowy
zasoby/kompetencje

relacje z partnerami
oferowane produkty
koszty
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Bis, Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie
przewagi konkurencyjnej [w:] Modele biznesowe, red. B. Kożuch, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV,
Zeszyt 13, Część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013, s. 56.

Interesującego porównania dwudziestu trzech koncepcji dokonała M. Zysińska
identyfikując dziesięć najczęściej pojawiających się komponentów. Należą do nich:
•

propozycja wartości dla klienta (występuje w 22 koncepcjach),

•

źródła przychodów (w 15),

•

kształt łańcucha wartości / miejsce w łańcuchu dostaw (w 11),

•

kluczowe zasoby, kompetencje (i ich konfiguracja) (w 11),

•

segmenty rynku/klienci (w 9),

•

relacje z otoczeniem (partnerami) (w 9),

•

źródła zysków (w 8),

•

strategia (w 8),

•

oferta firmy (w 8),

•

koszty, rentowność (w 4)7.

M. Łuczak, P. Senkus, Model biznesu wykorzystujący otwartość na współpracę – wdrożenie koncepcji Internet
of Things przez firmę Samsung, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Seria: Administracja i Zarządzanie” 2016, nr 111, s. 188.
7
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3. Koncepcja Business Model Canvas
Koncepcja Business Model Canvas (przetłumaczona na język polski jako „szablon modelu
biznesowego”) od kilku lat zyskuje na popularności w Polsce stając się pewnego rodzaju
punktem wyjścia dla organizacji poszukujących skutecznych sposobów budowania przewagi
konkurencyjnej w oparciu o innowacyjny model biznesowy. Koncepcja ta została
zaprezentowana w książce wydanej w 2010 roku pt. Business Model Generation: A Handbook
for Visionaries, Game Changers, and Challengers, którą napisali A. Osterwalder, Y. Pigneure
wraz z 470 praktykami biznesu z 45 krajów8. W Polsce została zaprezentowana w 2012 roku w
pracy pt. Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Charakteryzuje się
dziewięcioma obszarami składającymi się na sukces, czyli realny zysk, firmy. Owe obszary są
przydzielone do czterech fundamentalnych składników każdego biznesu: klienta, oferty,
infrastruktury i finansów. Prezentowany model biznesowy polega na zobrazowaniu
wspomnianych fundamentów w łatwy do zrozumienia sposób9.
Podstawą modelu jest dostarczenie konkretnej wartości dla odpowiednich grup
klientów. Organizacja może tego dokonać odpowiednio organizując swoje zasoby i
czynności10. W Business Model Canvas wyodrębnione zostały następujące elementy: docelowe
grupy klientów, unikalna propozycja wartości, kanały dotarcia do klientów (kanały sprzedaży,
sposób obsługi klientów, źródła przychodów, zasoby potrzebne do prowadzenia biznesu,
główne działania/procesy, kluczowi partnerzy oraz struktura kosztów11.
Głównym elementu Modelu Business Canvas jest segmentacja klientów. Aby lepiej
zrozumieć i efektywniej zaspokajać potrzeby klientów, przedsiębiorstwa dzielą ich na grupy o
podobnych potrzebach, zachowaniach lub innych cechach. W modelu biznesowym można
zdefiniować jeden lub więcej segmentów klientów. Podstawą wyróżniania segmentów klientów
według Buisness Model Canvas mogą być takie cechy, jak:
•

zaspokojenie potrzeb segmentu klientów wymaga uzasadnionej biznesowo
wyróżniającej się oferty,

•

klienci w danym segmencie są osiągalni dzięki użyciu specyficznych kanałów
dystrybucji,

•

określony segment generuje szczególne sposoby zachowań i budowania relacji
z klientami,

8

J. Bis, op. cit., s. 58-59.
M. Pierścieniak, op. cit., s. 58.
10
M. Łuczak, P. Senkus, op. cit., s. 187.
11
A. Walczyk, Koncepcja modelu biznesu przedsiębiorstwa działającego w branży odlewniczej, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 475, s. 345.
9
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•

każdy z segmentów klientów posiada wyodrębnioną rentowność,

•

klienci z różnych segmentów są w stanie zapłacić inaczej za różne usługi
firmy12.

Następnym elementem jest wartość dodana dla przedsiębiorstwa. Są to usługi lub
produkty, które firma dostarcza klientom z wyróżnionych segmentów. Dla klienta wartością
jest zaspokajanie jego potrzeb lub rozwiązywanie problemów przez firmę. Wartością dodaną
może być także obietnica wykonania danej pracy za jej nabywcę.
Kolejnym elementem są kanały dystrybucji, które opisują, w jaki sposób firma
komunikuje się z klientami, aby dostarczyć wartość dodaną. Komunikacja, dystrybucja oraz
sprzedaż to sfery kontaktu firmy z klientami, dlatego odgrywają one ważną rolę w tworzeniu
doświadczenia konsumentów. Kanały spełniają kilka funkcji:
•

dostarczają klientowi wiedzę na temat produktów i usług firmy,

•

pomagają klientom ewaluować wartość dodaną firmy,

•

umożliwiają kupno produktów lub usług firmy,

•

dostarczają posprzedażowe wsparcie.
Według konwencji Business Model Canvas kanały składają się z pięciu faz. Dany kanał

może zawierać kilka z nich lub wszystkie. Kluczem jest znalezienie odpowiedniej konfiguracji
kanałów w celu dostarczenia wartości dodanej na rynek. W pierwszej fazie dostarcza się
klientowi informacje dotyczące produktów lub usług firmy w taki sposób, aby był świadomy
ich istnienia. W drugiej fazie należy pozwolić klientowi na sprawdzenie wartości dodanej.
Kolejną fazą jest zakup, po którym następuje (faza czwarta) dostarczenie produktu. Ostatnia
faza to wsparcie posprzedażowe. Dobry model biznesowy pokrywa wszystkie pięć faz 13.
Struktura przychodów to element, który określa sposób, w jaki firma generuje przychód
z poszczególnych segmentów klientów. W związku z tym firma musi odpowiedzieć sobie na
pytanie: za jaką propozycję wartości dany segment klientów naprawdę chce zapłacić? Innym
sposobem generowania strumienia przychodów może być opłata pobierana za używanie usługi
bądź produktu. Im więcej i częściej korzysta się z danej usługi, tym więcej się finalnie płaci.
Zasobami potrzebnymi do wygenerowania wartości dodanej oraz dotarcia do klienta za pomocą
kanałów dystrybucji są zasoby fizyczne, zasoby intelektualne oraz zasoby ludzkie. Zasoby
fizycznie to maszyny, samochody, punkty sprzedaży, serwery. Są one zazwyczaj bardzo
kapitałochłonne. Zasoby intelektualne to marka, patent czy prawa autorskie. Zasoby te są trudne

12
13

Ł. Nęcki, op. cit. s. 32-33.
Tamże, s. 33.
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do wytworzenia, ale posiadane potrafią zbudować bardzo silną wartość. Dziś zasoby ludzkie
nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza w firmach z branży kreatywnej czy opartej na
dystrybucji wiedzy.
Kluczowe czynności scharakteryzowane są jako te, które firma musi wykonywać, aby
dostarczyć wartość dodaną, nawiązać relację z klientem oraz wygenerować strukturę
przychodów. Kluczowe aktywności można podzielić na produkcję, rozwiązywanie problemów
oraz prowadzenie platformy/sieci. Produkcją jest projektowanie, tworzenie oraz dostarczanie
produktów w określonych ilościach. Rozwiązywanie problemów to aktywność polegająca na
wsparciu klienta w zrozumieniu niejasności czy pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach.
Pojęcie kluczowych partnerów opisuje sieć dostawców i kontrahentów, którzy sprawiają, że
firma funkcjonuje. Mogą to być najważniejsi dostawcy, spółki zakładane w celu dostarczenia
nowego produktu bądź usługi, strategiczne partnerstwo pomiędzy konkurentami lub
strategiczny sojusz z firmą z innej branży14.
Struktura kosztów opisuje wszystkie koszty, które generuje model biznesowy.
Tworzenie i dostarczanie wartości dodatkowej, utrzymywanie relacji z klientem i generowanie
przychodu powodują koszty. Można je obliczyć po zdefiniowaniu kluczowych zasobów,
kluczowych aktywności i kluczowych partnerów. Modele biznesowe napędzane redukcją
kosztów skupiają się na minimalizacji kosztów. Wykorzystują wartość dodaną niegenerującą
wysokich kosztów, znaczną automatyzację relacji z klientem15.

14
15

Tamże, s. 34.
Tamże, s. 35.
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Rysunek 2. Elementy składowe Business Model Canvas
segmentacja klientów (customer segments)
propozycja wartości (value proposition)
kanały (channels)
relacje z klientami (customer relations)
Business Model Canvas

strumień przychodów (revenue streams)
kluczowe zasoby (key resources)
kluczowe działania (key activities)
kluczowi partnerzy (key partners)
struktura kosztów (cost structure)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Bis, Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie
przewagi konkurencyjnej [w:] Modele biznesowe, red. B. Kożuch, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV,
Zeszyt 13, Część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013, s. 59-60.

Pomimo spektakularnej popularyzacji i przedstawionych zalet koncepcji Business Model
Canvas nie wolno zapominać o głosach krytycznych. Jeden z nich stwierdza, że koncepcja nie
uwzględnia aspektu dynamicznych zmian w modelu biznesowym, przez co podejście do
formułowania pomysłu na biznes staje się podejściem statycznym16. Kolejny głos dotyczy
braku wskazania w istotny sposób przez model, że proces kreacji wartości opiera się na
posiadaniu oraz dysponowaniu zasobami niematerialnymi, które dzięki odpowiedniej integracji
z zasobami materialnymi przesądzają o przewadze konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa17.
4. Aplikacja „Afast! Powiedz to!”
Afast to bezpłatna i innowacyjna aplikacja18, dostępna dla wszystkich osób mających dostęp
do sieci internet, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Aplikacja posiada wiele
funkcjonalności, które można wykorzystać w usprawnianiu funkcjonowania rehabilitowanego
pacjenta.
Zadaniem aplikacji jest wsparcie rehabilitacji osób z afazją czyli z rozpadem sprawności

J. Bagrij, Ujęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym, „Nauki o Zarządzaniu – Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 3, s. 14.
17
Tamże.
18
Innowacyjna i darmowa rehabilitacja afazji, przygotowana przez specjalistów, www.afast.pl z dn. 20.04.2018.
16
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językowych i komunikacyjnych u osób chorych neurologicznie. Nie ma ona jednak na celu
zastąpienia współpracy ze specjalistami - logopedami, a jedynie uzupełnienie terapii pomiędzy
kolejnymi konsultacjami. Umożliwia ona wykonywanie ćwiczeń przez pacjenta samodzielnie
lub ze wsparciem np. członków rodziny, bez konieczności opuszczania przez niego miejsca
zamieszkania. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów zamieszkujących mniejsze
miejscowości, a przez to mających utrudniony dostęp do specjalistów. Zwykle w takich
miejscach brak jest specjalistów lub jest ich niewielu, a dotarcie do większego miasta łączy się
nie tylko z koniecznością poświęcenia większej ilości czasu, ale często też z obecnością drugiej
osoby, która pełni rolę opiekuna.
Należy podkreślić, że powstanie samego narzędzia było możliwe dzięki trójstronnej
współpracy TechnoParku Gliwice, Fundacji Salus Publica i Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Niniejsza aplikacja jest zatem dowodem, że możliwa jest współpraca
ośrodków o tak różnej specyfice jak organizacje pozarządowe, ośrodki naukowo-badawcze
oraz placówki technologiczne. Środki finansowe na jego realizację pochodziły z konkursu
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu “Innowacje
społeczne”.
Opracowane propozycje działań marketingowych czy mechanizmów finansowania
działań promocyjnych – w oparciu o Business Model Canvas - będą dotyczyły rynku polskiego,
gdyż aktualnie na nim funkcjonuje projekt. Docelowo jego twórcy chcieliby dążyć do
rozbudowy jego funkcjonalności oraz umiędzynarodowienia projektu poprzez tłumaczenie go
na języki obce. Wtedy też konieczne będzie modyfikowanie działań promocyjnych,
dostosowane do charakteru nowych rynków, na które będzie wdrażany projekt.

Tabela 1. Business Model Canvas dla aplikacji „Afast! Powiedz to!”
SEGMENTY KLIENTÓW
• rodziny chorych
• specjaliści pracujący z chorymi (logopedzi, neurologopedzi,
psychologowie, neuropsychologowie, lekarze neurolodzy)
RELACJE Z
KLIENTAMI
• budowanie
społeczności
użytkowników
• współtworzenie i
unowocześnianie

1.
•
•
•

KANAŁY
miejsca pobytu klientów
(pacjentów)
specjalistyczne oddziały
szpitalne
placówki leczniczo-opiekuńcze
poradnie specjalistyczne
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STRUKTURA
PRZYCHODÓW
1. korzystanie ze
wszystkich
możliwości jakie
daje narzędzie dla
użytkowników jest
bezpłatne
2. finansowanie:
• granty/dotacje
emisja reklam na
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narzędzia
• łatwy dostęp do
zasobów
narzędzia

2. kanały dotarcia
• mailing do placówek
medycznych i opiekuńczych
• wysyłka plakatów
informacyjnych do placówek
medycznych i opiekuńczych
• strona www projektu
• obecność w mediach
społecznościowych
obecność w czasopismach
branżowych

portalu

PROPOZYCJA WARTOŚCI
• łatwy dostęp – wystarczy mieć komputer lub tablet i dostęp
do internetu
• niskie koszty - brak opłat za korzystanie z narzędzia, a
jedynie koszty za dostęp do sieci internet
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
• innowacyjne rozwiązanie (jeśli masz dostęp do sieci internet,
masz je w domu w każdej chwili i nie musisz czekać na
termin u specjalisty
STRUKTURA KOSZTÓW
• dostosowane do potrzeb pacjentów, ich rodzin i terapeutów
• utrzymanie
możliwość systematycznej pracy dla chorego bez
infrastruktury
konieczności wizyt u specjalistów
technicznej i
KLUCZOWE ZASOBY
technologicznej
1. zasoby niezbędne, aby
• nakłady finansowe
zaoferować propozycję
na promocję
wartości
rozwiązania wśród
• infrastruktura technologiczna
potencjalnych
KLUCZOWE
(serwery itp.)
użytkowników
DZIAŁANIA
(chorych, rodzin,
• współpraca ze specjalistami
• zapewnienie
terapeutów, itp.)
(logopedzi itp.)
ciągłości dostępu
nakłady na
• źródła finansowania działań
do usługi
utrzymanie zespołu
2. zasoby niezbędne, aby dotrzeć
• rozwój i
technicznego
do klienta i
udoskonalanie
nadzorującego
nawiązać z nim relację
usługi (nowe
projekt
• nadzór nad stałą dostępnością
języki i rynki,
narzędzia online
nowe możliwości
• baza kontaktów do placówek
aplikacji – nowe
medycznych i terapeutycznych
ćwiczenia)
• zespół współpracowników
odpowiedzialnych za kontakt z
potencjalnymi odbiorcami
zespół współpracowników
odpowiedzialnych za rozwój
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merytoryczny projektu
PARTNERZY
projekt powstał w partnerstwie placówki naukowobadawczej, NGO i placówki technologicznej
Źródło: Opracowanie własne.

Przechodząc do propozycji działań promocyjnych, które powinny zostać zrealizowane
celem nagłośnienia projektu wskazuje się, iż ich dobór zależy od:
•

grupy docelowej, do której chcemy trafić,

•

możliwości finansowych, które zostały zabezpieczone we wniosku konkursowym,

•

innych możliwości, które dają zapisy projektu.
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia propozycje kanałów mediowych, które

należałoby wykorzystać, aby dotrzeć do maksymalnie dużej ilości odbiorców z informacją o
projekcie. Zależnie od posiadanych środków mogą być one w dowolny sposób modyfikowane.
Tabela 2. Schemat proponowanych działań promocyjnych dla aplikacji „Afast! Powiedz
to!”
NARZĘDZIA POMOCNE W DOTARCIU DO POSZCZEGÓLNYCH
SEGMENTÓW KLIENTA W OPARCIU O RYNEK POLSKI
•
•
•
•
•

RODZINY CHORYCH
SEO/SEM
media społecznościowe
media o charakterze społecznym (radio,
TV, prasa)
informacja w placówkach medycznych,
gdzie przebywają chorzy
informacja w organizacjach
zrzeszających chorych i ich rodziny

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY Z CHORYMI
(neurolodzy, logopedzi, neuropsychologowie)
• informacja w specjalistycznych
czasopismach branżowych
• prezentacja projektu podczas
konferencji naukowych i szkoleń
specjalistycznych
przekazanie informacji o projekcie do
poradni specjalistycznych

Źródło: Opracowanie własne.

Mechanizmy finansowe umożliwiające działania promocyjne dla projektu:
• budżet promocyjny zawarty we wniosku konkursowym dla projektu,
• granty/dotacje na promocję projektów innowacyjnych,
• granty/dotacje na promocję projektów prospołecznych i zdrowotnych,
• patronaty medialne,
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• udział przedstawicieli w konferencjach branżowych dla lekarzy neurologów i
logopedów specjalizujących się w tematyce terapii afazji,
• pozyskanie sponsorów,
• crowdfunding.
5. Zakończenie
Modele biznesowe to przydatne narzędzia w prowadzeniu działalności biznesowej oraz
projektów łączących sektor publiczny i prywatny. Na podstawie aplikacji „Afast! Powiedz to!”
zaprezentowano przydatność koncepcji Business Model Canvas w praktyce. Zdiagnozowano
dziewięć zależnych od siebie elementów, które mają na celu rozpropagowanie projektu
zarówno w kraju, jak i za granicą.
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THE USE OF BUSINESS MODEL CANVAS IN THE ANALYSIS OF INTERNET
APPLICATION “AFAST! POWIEDZ TO”
Summary: The main purpose of this article is to present the use of Business Model Canvas in the
analysis of internet application “Afast! Powiedz to”
Keywords: Business model, Business Model Canvas.
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Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczące
najlepszych gadżetów reklamowych.
Słowa kluczowe: Reklama, gadżet reklamowy, promocja, upominek, prezent.

1. Wstęp
Pamiętacie tego zabawnego detektywa-cyborga, tropiącego złowrogiego Doktora Klaufa, który
chciał przejąć władzę nad światem? Dzisiaj wraz z Inspektorem Gadżet udamy się na
poszukiwania do świata gadżetów i spróbujemy podpowiedzieć Wam jak najlepiej wybrać
gadżety dla firmy by zawładnąć sercami Waszych klientów.
Pewnie dla większości z Was gadżety kojarzą się w pierwszej kolejności ze sprzętem
elektronicznym, od którego pękają w szwach nasze mieszkania, kieszenie czy firmowe biurka.
My jednak zajmiemy się gadżetami związanymi z rynkiem reklamowym. Nie brak wśród nich
jednak w ostatnich latach również elektroniki i akcesoriów z nią związanych.
Ze względu na specyfikę branży reklamowej i jej dużą zmienność, niewiele jest
dostępnych publikacji książkowych w tym zakresie. Dlatego w przygotowaniu opracowania
pomocne będą materiały branżowe pochodzące z różnego rodzaju raportów, czasopism,
blogów, stron internetowych czy katalogów producentów.
Rysunek 1. Inspektor Gadżet

Źródło: Inspektor Gadżet, https://onyszko.com/2017/01/24/inspektor-gadzet/ [dostęp z dnia 22.06.2018].

Studentka III roku na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Marketingiem i Sprzedażą) w Wyższej
Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu; Media Director agencji reklamowo-marketingowej
MadoArt w Krakowie.
1
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2. Krótka historia reklamy
W dzisiejszych czasach reklama przybiera bardzo różnorodne kształty, a przez to
towarzyszy nam praktycznie wszędzie. Nie jest ona jednak wynalazkiem naszych czasów.
Pierwsze działania reklamowe podejmowane były już w starożytności. Początek wymiany
handlowej stał się jednocześnie początkiem dla reklamy, jaką znamy dzisiaj. Pierwszą formą
promocji produktów była reklama ustna – de facto chodziło o to, aby zaprezentować
proponowany produkt w jak najbardziej zachęcający sposób.
Już w starożytności zaczęto wykorzystywać w celach reklamowych afisze i ogłoszenia,
które umieszczane były na murach lub ryte na tabliczkach. Antyczne tablice reklamowe
odnaleziono m.in. na terenie Grecji, Rzymu oraz w ruinach Pompejów.
Przełomem dla rozwoju reklamy okazał się 1445 rok, kiedy to Jan Gutenberg wynalazł
druk. Wtedy po raz pierwszy możemy mówić o produkcji ulotek reklamowych. Pojawiły się na
nich nie tylko informacje o produkcie czy usłudze, ale także symbole cechów. Były one często
rozwieszane na ścianach, w taki sposób jak obecnie wykorzystuje się plakaty reklamowe.
Pierwsza reklama prasowa została natomiast wydrukowana w Paryżu w 1612 roku,
ukazała się w „Journal Generla d’Affiches”. Przypominała ona bardziej ogłoszenie, niż reklamę
jaką znamy obecnie.
Historia gadżetów reklamowych sięga XVIII wieku, kiedy to George Washington
wykorzystał małą przypinkę z brązu potocznie zwaną pinsem do promocji swojej reelekcji w
kampanii z 1789 roku.
Początków dynamicznego rozwoju branży reklamowej szukać należy w XIX wieku.
Fakt ten zbiega się w czasie z rozwojem kolei, a także rozpowszechnieniem wykorzystania
telegrafu. Wydarzenia te spowodowały wzrost zintensyfikowania działań handlowych co w
efekcie doprowadziło do szukania nowych form reklamy.
W połowie XIX wieku zaczęły pojawiać się także pierwsze profesjonalne agencje
reklamowe. Początkowo zajmowały się one przede wszystkim zamieszczaniem ogłoszeń
reklamowych w prasie, a rozwój technologii drukarskich doprowadził do tego, że reklamy w
prasie stawały się coraz bardziej atrakcyjne graficznie. Z czasem jednym z zadań agencji
reklamowych stało się obmyślanie reklam, które nie tylko prezentowały produkt i zachęcały do
jego nabycia, ale także na tyle oryginalnych, by zapadały w pamięć odbiorcy. Dynamiczne
zmiany zachodzące na rynku reklamy wymuszają również, a może szczególnie dziś na
agencjach reklamowych wykorzystywanie coraz bardziej niestandardowych sposób na
przyciągnięcie uwagi klienta.
Pod koniec XIX wieku do najczęściej reklamowanych produktów należały wyroby
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medyczne, jednak wkrótce sytuacja ta się zmieniła. Pojawiły się także reklamy kosmetyków
oraz produktów spożywczych. Pierwsze reklamy takich marek jak Coca-Cola czy Colgate
pochodzą natomiast z początku XX wieku.
Kolejnym powodem pojawienia się zmian w reklamie stało się wynalezienie radia. Już
w latach dwudziestych XX wieku wyemitowano pierwszą reklamę radiową. Pierwszy spot
telewizyjny to lata czterdzieste XX wieku.
Przełom XX i XXI wieku to z kolei rozkwit mediów elektronicznych i reklamy
internetowej. Poza artykułami sponsorowanymi czy banerami na stronach kluczową rolę
odgrywają aktualnie reklamy na portalach społecznościowych. Kluczowym atutem reklamy w
Internecie jest fakt, że pozwala ona na szybkie zaprezentowanie produktów albo usług
potencjalnym odbiorcom praktycznie z całego świata, a jej koszty w porównaniu z innymi
mediami są niewielkie2.
3. Definicja gadżetu
Rozpoczynając rozważania na temat roli gadżetów reklamowych w budowaniu wizerunku
przedsiębiorstwa czy organizacji, która je wykorzystuje, określić należy czym tak naprawdę
jest gadżet reklamowy.
Jest to niewielkich rozmiarów przedmiot, który może być wykorzystywany przez firmy
lub instytucje w celach promocyjnych i reklamowych. Gadżety reklamowe przeznaczone są do
bezpłatnej dystrybucji i powinny być opatrzone znakiem, tekstem lub grafiką jednoznacznie
kojarzącą się z reklamowaną firmą3. Często otrzymać go można przy okazji kupna produktu,
zwiedzania targów lub wizyty w firmie czy instytucji.
Philip Kotler – światowy „guru marketingu” opisuje je jako „użyteczne przedmioty
oznaczone nazwą przedsiębiorstwa lub marki, wręczane klientom jako upominki”.
Wojciech Budzyński, autor książki „Reklama. Techniki skutecznej perswazji”,
podkreśla, że nie może on być produktem, który chcemy promować, ale dobrze by było, aby
miał związek z ofertą firmy lub samą firmą. Obaj są zgodni, że musi on być znakowany.
Wielkość znakowania zależna powinna być natomiast od przeznaczenia gadżetów – większe
dla klientów, a mniejsze dla partnerów biznesowych4.
Jerzy Altkorn i Teodor Kramer w „Leksykonie marketingu” definiują gadżet reklamowy
Historia reklamy – kilka informacji, https://gadzety-reklamowe.com/blog/2015/02/historia-reklamy-kilkainformacji/ [dostęp z dnia 22.06.2018].
3
Gadżet, https://pl.wikipedia.org/wiki/GadżCet [dostęp z dnia 21.06.2018].
4
Firmowy gadżet z charakterem, https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/firmowy-gadzet-z-charakterem-jakpromowac-firme/sb8jz0p [dostęp z dnia 26.06.2018].
2

132

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

jako wszystkie materiały reklamowe i promocyjne, jakimi posługuje się przedsiębiorstwo, z
wyjątkiem reklam emitowanych w mediach.
Wojciech Budzyński – autor książki "Reklama techniki skutecznej perswazji" zastępuje
gadżet pojęciem upominek reklamowy. Określa je jako nośniki wspomagające, ale ważne, bo
w przychylny sposób nastawiającym do firmy obdarowanego. Uważa on ponadto, że gadżetem
może być wszystko, co jest na tyle duże, aby mogło zostać oznakowane znakiem firmowym,
albo inną treścią definiującą konkretnego przedsiębiorcę.
Materiały promocyjne są zwykle zaopatrzone w znak towarowy lub markę stanowiące
nazwę, termin, symbol, napis, wzór albo ich kombinację, kompozycję kolorystyczną lub
zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu odróżnienia danego produktu
od produktów pochodzących od konkurencyjnych.
Gadżet reklamowy niesie ze sobą treść, z wykorzystaniem której firma przekazuje
komunikat swojemu otoczeniu. Dzięki temu każdy gadżet będący materiałem promocyjnym
staje się nośnikiem reklamy.
Najwcześniejszych przykładów znakowania (sygnowania) należy poszukiwać w sztuce.
Już w starożytności malarze i rzeźbiarze podpisywali wykonane przez siebie prace. Podobne
praktyki od wieków stosowali rzemieślnicy nadając osobisty charakter swoim produktom przez
podpis lub używając wyróżniającego ich prace symbolu. Praktyki takie miały na celu ochronę
nabywcy, jak i autora oraz umożliwiać odróżnienie oryginalnych prac od ich kopii. Przykładem
mogą tu być np. Wyroby złote czy srebrne, na których wytłaczana jest próba stanowiąca
gwarancję zawartości kruszcu w wyrobie5.
4. Czy gadżety działają? - wyniki badań amerykańskich, europejskich i polskich
Jeśli zastanawiasz się nad zasadnością wykorzystania gadżetów w działaniach promocyjnych,
to koniecznie zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej wynikami badań.
Advertising Speciality Institute opublikował raport z badania przeprowadzonego w
2016 roku. Badaniem została objęta grupa 100 000 Amerykanów zamieszkujących duże miasta,
przedmieścia, obszary wiejskie, a także mieszkańcy miast kanadyjskich, Mexico City, Sydney
oraz Paryża, Londynu, Berlina, Rzymu i Madrytu. Respondenci pytani byli o produkty
reklamowe, które otrzymali w ostatnim czasie.
Najbardziej popularne wśród mieszkańców USA były: T-shirty (58%), akcesoria do

Business
Media
"Pojęcie
i
definicje
gadżetu
reklamowego,
http://www.giftstar.pl/artykulymedia/archiwum/91/BUSINESS-MEDIA---Pojecie-i-defin?page=5 [dostę z dnia
26.06.2018].
5
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napojów (53%), odzież zewnętrzna, przybory do pisania i torby (po 50%). W przypadku innych
badanych w czołówce znalazły się przybory do pisania (Kanada, Sydney, Paryż, Londyn,
Berlin) i T-shirty (Madryt, Rzym). Meksykanie natomiast wskazali na pierwszym miejscu
akcesoria do napojów.
Badania wykazały ponadto, że najbardziej pożądanym gadżetem będzie pamięć USB.
42% badanych wskazało, że będzie miało lepszą opinię o produkcie, jeśli będzie on przyjazny
dla środowiska. W grupie tej znajdują się głównie osoby w wieku 18-34 lata z przewagą
kobiet. Natomiast aż 53% wolałoby produkt rodzimego pochodzenia (made in USA).
Ponad połowa badanych nie wyrzuca gadżetów, tylko przekazuje je innym.
Najczęściej działania takie podejmują mieszkańcy Londynu (67%), Kanady, USA i Sydney
(powyżej 60%). Jeśli chodzi o strukturę wiekową, to przeważają tu osoby powyżej 55 roku
życia (70%).
Najważniejszą cechą produktu jest jego użyteczność (ok.82% badanych). Dlatego nie
dziwi wysoka pozycja w rankingu zajmowana przez przybory piśmiennicze i USB.
Można pokusić się o stwierdzenie, że Amerykanie to gażeciaże, gdyż badania wykazały,
że posiadają oni średnio 10 gadżetów reklamowych, a dla porównania mieszkańcy Meksyku
tylko 6.
Badania wykazały ponadto, że konsumenci poniżej 55 roku życia wolą produkty
reklamowe od innych form reklamy. Są one najbardziej zauważalne. 85% badanych
pamięta reklamę, która znalazła się na otrzymanym gadżecie.
Zwrócono również uwagę na inne argumenty. Gadżety to najbardziej aktywny sposób
reklamowania powodujący interakcję z odbiorcą, bardzo dobrze sprawdza się, gdy firma chce
dotrzeć do konkretnej grupy klientów. Koszty gadżetów są stabilne, co odgrywa znaczącą rolę
przy planowaniu budżetu zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw.
W 2017 roku został natomiast opublikowany przez The British Promotional
Merchandise Association (BPMA) raport zatytułowany „Siła produktów promocyjnych”.
Wyniki pokazały, że 89% miało na swoim biurku przynajmniej jeden produkt reklamowy, a
44% przyznało się do posiadania co najmniej czterech takich produktów (66% to długopisy,
43% – notesy, 20% – kubki, 17% – podkładki).
W Polsce również zrealizowano podobne badania. Realizatorem badań był Ipsos, a
realizacja nastąpiła na zlecenie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych (PIAP). Stwierdzono
na ich podstawie, że najbardziej liczącymi się cechami artykułów reklamowych jest ich
funkcjonalność oraz jakość wykonania. Mile widziane są również unikalności, ciekawe
wzornictwo i pozytywne zaskoczenie produktem. Ostatnie z wymienionych cech pozwalają na
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wyróżnienie się na tle konkurencji.
Zbadano też zależność pomiędzy wielkością firmy a wykorzystaniem gadżetów jako
reklamy. Badań wynika, że sięgają po nie głownie średnie i małe firmy. Dla firm tych są one
jednymi z pierwszych narzędzi marketingowych i skutecznych kanałów komunikacji z
klientem. Duże przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na dywersyfikację budżetu
reklamowego oraz wykorzystanie większej ilości kanałów reklamowych. Do najbardziej
docenianych należą upominki z okazji jubileuszy, gdyż odznaczają się one największą
personalizacją.
Z raportu wynika ponadto jakie upominki sprawdzają się zależnie od okazji ich
wykorzystania, ich mocne i słabe strony, odbiór upominków przez klientów biznesowych i
prywatnych, a także jaka jest rola opakowań prezentowych6.
5. Festiwal gadżetów, czyli kiedy warto o nich pomyśleć?
Wybrałeś barwy firmowe, masz logo, stronę internetową, spersonalizowane materiały biurowe,
a nawet szyld. Może nawet zainwestowałeś w promocję firmy czyli widoczny i uchwytny dla
klienta symbol, że działasz. Szczególnie dzięki tym ostatnim działaniom stałeś się widoczny.
Teraz pozostaje podziałać tak, aby klient nie tylko widział twoją firmę, ale też ją dobrze
zapamiętał. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz w swojej branży dużą konkurencję. Tu właśnie
z odsieczą mogą przyjść gadżety.
Budżet początkującego przedsiębiorcy jest nieporównywalny do budżetów światowych
koncernów, ale nawet mała firma może wykazać się kreatywnością w wyborze upominków dla
klientów. Warunkiem jest jednak, że podejdzie do tematu z głową - zrozumie, jak wiele dobrego
może przynieść mądry i oryginalny upominek firmowy.
Ze względu na pojawiające się i znikające mody, a także sezonowe nowinki warto
szczególnie na początku podglądnąć jakie rozwiązania wykorzystuje konkurencja.
6. Jak wybrać gadżet idealny?
Wystarczy, że odpowiesz sobie na poniższe, proste pytania, a prawdopodobieństwo wybru
właściwego gadżetu do promocji twojego biznesu wzrośnie.
•

Komu chcesz podarować gadżet i jaką branżę reprezentuje twoja firma?

•

Z jakiej okazji przygotowujesz upominki?

•

Jaki masz budżet na działania?

Czy gadżety reklamowe działają?, http://goldenberry.com.pl/czy-gadzety-reklamowe-dzialaja/ [dostęp z dnia
26.06.2018].
6
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•

Gadżet użyteczny czy oryginalny? A może da się połączyć jedno i drugie?
Gadżet idealny powinien być zatem dopasowany do specyfiki firmy, którą ma

promować, klienta, do którego mają trafić, użyteczny, z praktycznym zastosowaniem,
estetycznie wykonany, ze znakowaniem wysokiej jakości, wyróżniający na rynku w danej
branży, budzący pozytywne skojarzenia z ofiarodawcą.
Przy planowaniu upominków dla kontrahentów należy zwrócić uwagę nie tylko na
sezonowość, czyli dopasowanie tematyki upominku do pory roku, wielofunkcyjność gadżetów,
ich zaawansowanie technologiczne, ale także na ekologiczność, design i bezpieczeństwo.
Zanim wręczymy gadżet warto zadać sobie pytanie przy jakiej okazji i komu zostanie on
wręczony. Podczas imprez targowych, w których uczestniczy wiele osób na stoiskach waro
mieć drobne gadżety (np. smycze, długopisy, słodycze reklamowe, katalogi informacyjne). Nie
należy też zapominać o prezentach premium dla wybranych partnerów biznesowych 7.
7. Dlaczego warto wykorzystywać gadżety?
Powodów do wykorzystania gadżetów jest co najmniej kilka. Biorąc pod uwagę rozwój technik
marketingowych oraz łatwy dostęp do nowych rozwiązań, coraz trudniej jest znaleźć tą, która
pozwoli wyróżnić się na rynku, a dobrze dobrane gadżety nadal przyciągają klientów. Każdy z
nas lubi dostać więcej, niż tylko to za co zapłacił. Gratis, za darmo, bezpłatnie – to słowa
kluczowe

we

współczesnym

marketingu.

Wspomagają

one

również

budowanie

rozpoznawalności marki oraz lojalności klienta wobec niej.
8. Czy warto się w tej dziedzinie wyróżniać?
Tak, ale tak jak w każdej innej dziedzinie tylko pozytywnie. Jeśli gadżet ma być słabej jakości,
niedopasowany do odbiorcy i nieprzemyślany, to będą to zupełnie niepotrzebnie wyrzucone
pieniądze, a na domiar złego mogą pozostawić opinię o ofiarodawcy jako mało poważnym i
niekompetentnym przedsiębiorcy.
Wybierając prezent dobrze jest postawić na pomysłowość, bo mile zaskoczony klient na
dłużej zapamięta firmę, od której ten prezent otrzymał.

9. Gadżetowe wyzwania dla agencji reklamowych
Wybór właściwych gadżetów reklamowych to nie tylko zmora przedsiębiorców. To również
Badanie: Globalne trendy na rynku gadżetów, reklamy indoor i outdoor, https://www.signs.pl/badanie:-globalnetrendy-na-rynku-gadzetow,-reklamy-indoor-i-outdoor,15517,artykul.html [dostęp z dnia 26.06.2018].
7
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ciężki orzech do zgryzienia dla wielu agencji doradzających swoim klientom. No bo niby jak
w gąszczu tylu możliwości odnaleźć ten najbardziej pasujący do specyfiki klienta,
niepowtarzalny, niedrogi i jeszcze szybki w wykonaniu gadżet? A może da się tchnąć nowego
ducha w często wykorzystywane gadżety nadając im wyjątkowy urok dzięki znakowaniu?
Poniżej przedstawiamy przygotowany przez naszą agencję kubek na konferencję, w której brali
udział naukowcy z całego świata. Żeby zaskoczyć uczestników konferencji, wystarczyło
dobrać odpowiedni nadruk na znany wszystkim i lubiany kubek termiczny. Połączyliśmy tu
funkcjonalność gadżetu z pamiątkowym grawerem, który poza nazwą i terminem konferencji
pokazuje również jeden z krakowskich zabytków.
Rysunek 2. Kubek termiczny z grawerem zabytków Krakowa

Źródło: Archiwum MadoArt

10. Gadżety ekologiczne
Moda na „eko” już dawno opanowała nasze kuchnie, ale nie pozostała bez wpływu również na
świat reklamy. Najpopularniejszym ekologicznym gadżetem reklamowym są torby
materiałowe, które znaleźć może każdy z nas wśród materiałów reklamowych, którymi
wielokrotnie jesteśmy obdarowywani. Gama produktów eko, które możemy wykorzystać jako
materiały reklamowe jest zdecydowanie szersza. Poza walorami biodegradowalności i są one
estetyczne, trwałe i oryginalne.

Rysunek 3. Parasol wykonany z korka
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Źródło: Katalog producenta.

Pamiętajmy jednak o tym, iż nawet najlepszy gadżet z firmowym logo, sam nie sprzeda,
ale jest niezwykle ważny jako element wsparcia sprzedaży. Różnorodność dostępnych
gadżetów pozwala na wielokrotne wykorzystanie tej strategii w działaniach promocyjnych i daj
emożliwość wykorzystania za każdym razem innego, ciekawego gadżetu.
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Magdalena Peszko-Doktor1

SYSTEMY ERP DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM (Magdalena
Peszko-Doktor)
Streszczenie: Celem artykułu jest scharakteryzowanie dostępnych na polskim rynku systemów
wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: ERP, systemy informatyczne, firma, zarządzanie w firmie, przedsiębiorstwo.

1. Wstęp
Bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstw wymusza tworzenie rozwiązań do sprawnego
zarządzania ich zasobami. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi prężnie rozwijający się
rynek rozwiązań IT i produkowane przez niego oprogramowanie. Wiele firm nie wyobraża
sobie na dzień dzisiejszy swojego funkcjonowania bez wykorzystania tego typu systemów, ale
jednak jeszcze wiele w tym zakresie pozostaje do zrobienia.
2. Zmiany gospodarki i metod zarządzania
W związku z trwającą w Polsce dynamiczną transformacją gospodarki spowodowaną zmianami
politycznymi ostatnich 30 lat, koniecznym stało się jej zorientowanie na rynek. Doprowadziło
to do konieczności pracy nad doskonaleniem i rozwojem metod zarządzania. Miały one
prowadzić do zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwach.
Pociągnęło to za sobą również konieczność modyfikacji i tworzenia nowych narzędzi do
zarządzania i rozwijania zasobów w przedsiębiorstwach. Istotne miejsce w tych zmianach
przypada na informatyczne systemy wspomagania procesów zarządzania, które są skutkiem
gwałtownego rozwoju informatyki na świecie w ostatnich latach, a także wzrostu jej znaczenia
w życiu codziennym i pracy zawodowej. Wyróżnić wśród nich można zarówno specjalistyczne
aplikacje wspomagające poszczególne procesy zarządzania jak również duże zintegrowane
systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) obejmujące ogół realizowanych w
przedsiębiorstwach zadań2.
Mimo panującej ogólnie informatyzacji dotyczącej zarówno życia codziennego jak i
Studentka III roku na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Marketingiem i Sprzedażą) w Wyższej
Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu; Media Director agencji reklamowo-marketingowej
MadoArt w Krakowie.
2
A. Lamek, Narzędzia wsparcia zarządzania we współczesnych organizacjach: ERP a MBS – porównanie,
„Zeszyty Naukowe WSOWL” 2013, nr 1, s. 186.
1
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biznesu, wykorzystanie tego typu aplikacji jest zdecydowanie mniejsze niż wskazywałby na to
potencjał rozwoju branży. Widoczna jest jednak jedna tendencja – im większe
przedsiębiorstwo, tym częściej i chętniej korzysta z takich rozwiązań. Nie bez znaczenia przy
wdrażaniu taki rozwiązań będzie skala i stopień skomplikowania prowadzonego
przedsiębiorstwa, ale kluczowym czynnikiem jest cena dostępnego oprogramowania.
Aktualnie racjonalne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa opiera się w znacznej
mierze na podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji. Proces ten wymusza zastosowanie coraz
bardziej zaawansowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.
Przedsiębiorstwa działające na dynamicznie zmieniającym się rynku rosnącej konkurencji oraz
zmian w potrzebach klientów zmuszone są do szukania nowych rozwiązań i narzędzi pracy z
zasobami przedsiębiorstwa. Do głównych zadań współczesnych systemów informatycznych
stosowanych w zarządzaniu należy integracja przepływu danych dotyczących procesów
planowania zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym.
Wzrost szybkości przepływu informacji prowadzi do skrócenia procesów zachodzących
w całym łańcuchu dostaw, a także wpływa na informatyzację wszelkich działań, które mają
wpływ na szybkość podejmowanych decyzji. Na przestrzeni lat prowadzi to do ustawicznego
uszczegóławiania, uaktualniania i rozbudowywania tych systemów o kolejne funkcje i
funkcjonalności.
Na dzień dzisiejszy w rozwoju systemów informatycznych wspierających zarządzanie
w obszarze planowania zasobów, wyróżnić można następujące etapy:
•

systemy sterowania zapasami (Inventory Control – IC)

•

systemy planowania zapotrzebowania materiałowego (Material Requirement Planning
– MRP)

•

systemy planowania zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning –
MRP II)

•

systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning – ERP)

•

systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa umożliwiające pracę w sieci Internet
(ERP II)3.

Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP w wybranych przedsiębiorstwach Wielkopolski, red. Ł. Hadaś,
Piotr Cyplik, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2012, str. 7-13.
3
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3. Systemy ERP
Systemy ERP są to informatyczne systemy wspomagania zarządzania zasobami
przedsiębiorstwa4. Często określane są jako metoda efektywnego planowania zasobów
przedsiębiorstwa, a ich cechą charakterystyczną jest całościowe podejście do wspomagania
zarządzania na wszystkich szczeblach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwalają na
realizację funkcji kierowniczych we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy ze
szczególnym uwzględnieniem produkcji i sprzedaży. Głównym obszarem wspomagania,
podstawą funkcjonowania i przetwarzania w tych systemach jest szeroko pojęty obszar
finansów.
Wspomagają zarówno wyspecjalizowane funkcje produkcyjne np., zarządzanie
zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi, jak i zarządzanie jakością, remontami,
serwisem czy tworzenie raportów dla kierownictwa. Wśród wielu zadań systemów ERP,
charakterystycznym elementem jest generowanie wszechstronnych analiz finansowych na
potrzeby naczelnego kierownictwa.
Do cech wspólnych wszystkich oferowanych systemów klasy ERP zalicza się przede
wszystkim:
•

uwzględnienie wszystkich dziedzin działalności firmy,

•

konstrukcja modułowa umożliwiająca kilkuetapowe wdrażanie prezentowanego
systemu,

•

integracja podsystemów i funkcji przedsiębiorstwa,

•

uwzględnienie zarówno przedsięwzięć realizowanych w obrębie logistyki wewnątrz
firmy, jak również innych związanych ze współpracą w ramach łańcucha dostaw,

•

możliwość

dostosowania

do

zróżnicowanych

warunków

organizacyjnych

i

przedmiotów działalności firm,
•

otwartość pozwalająca na instalowanie nowych modułów, a także na połączenia z
systemami zewnętrznymi,

•

zorientowanie na procesy,

•

wspomaganie controllingu,

•

ustalenie indywidualnych uprawnień dostępu dla poszczególnych pracowników, przy
zachowaniu standardowego interfejsu użytkownika,

•

umożliwienie użytkownikom wykonanie procesów planowania przy zastosowaniu
różnych metod i wprowadzania w zaplanowanych procesach zmian (nanoszenia

5 najlepszych darmowych systemów ERP, http://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/systemy-erpmrp/45-5-najlepszych-darmowych-systemow-erp z dn. 22.11.2014.
4
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poprawek) wynikających ze zmiany uwarunkowań zewnętrznych (np. gwałtownych
wahań cen surowców)5.
Poniżej szczegółowo zobrazowano do jakich obszarów działalności mają zastosowanie
systemy ERP (Rysunek 1).
Rysunek 1. Obszary wykorzystania ERP w przedsiębiorstwie

Źródło: Systemy ERP w Polsce, http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/rynek-systemow-klasy-erpraport/strona/24125.html z dn. 03.01.2014.

Początek oprogramowania ERP sięga lat 50-tych XX wieku. Wtedy to wykorzystywano
nieskomplikowane systemy do panowania nad stanami magazynowymi. Z biegiem lat pojawiły
się kolejne funkcjonalności oprogramowania. Wpływ na to miało pojawienie się nowych metod
prognozowania, technik zarządzania zapasami, a także rosnące możliwości sprzętowe oraz
rozwój szeroko pojętego zarządzania i optymalizacji baz danych 6.
W ostatnich latach coraz częściej mamy do czynienia z nowym standardem
oprogramowania – ERP II. ERP II to systemy zarządzania, które pozwalają na pracę w sieci.
Dostęp do Internetu jest dziś właściwie standardem, a dostęp do bazy danych z dowolnego
miejsca stał się zjawiskiem powszechnym.
Podstawowe cechy ERP II, które odróżniają go od poprzednich systemów to:
•

dostęp za pośrednictwem przeglądarek internetowych,

5

System ERP, https://mfiles.pl/pl/index.php/System_ERP z dn. 23.12.2017.
E. Abramek, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, H. Sroka, Kierunki badań i perspektywy rozwoju zintegrowanych
systemów zarządzania, „Informatyka Ekonomiczna” 2014, nr 1, s. 115.
6
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•

funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie kontaktami z klientem (CRM),

•

narzędzia analityczne Business Intelligence,

•

możliwość tworzenia serwisów internetowych z dostępem dla klientów i
kontrahentów7.

4. Rynek ERP na świecie
Światowy rynek ERP w roku 2012 szacowany był na 24,6 miliarda dolarów. Szczegółowy
podział rynku obrazuje poniższy wykres (Rysunek 2).
Rysunek 2. Udział firm produkujących systemy ERP w rynku światowym za rok 2012

Źródło: Systemy ERP w Polsce, http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/rynek-systemow-klasy-erpraport/strona/24125.html z dn. 03.01.2014.

5. Liderzy informatyzacji w Polsce
Raport GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce” (2015) pokazuje, że zaledwie co piąta
firma w Polsce korzystała w roku 2015 z systemów klasy ERP ułatwiających zarządzanie
przedsiębiorstwem. Polski rynek ma zatem w tym zakresie duży potencjał rozwoju. Wśród
polskich przedsiębiorców rośnie świadomość korzyści niesionych przez wdrożenie systemu
ERP, a tego typu oprogramowanie jest stosowane już nie tylko w wielkich firmach z kapitałem
zagranicznym. Obecnie przychody dostawców systemów ERP w głównej mierze generuje
rynek MŚP, a większość klientów pochodzi z sektorów produkcyjnego, handlu detalicznego i
hurtowego oraz usług specjalistycznych. Do najgorzej zinformatyzowanych należy zaliczyć

Kilka uwag na temat systemów ERP II, ich historii i metod ich wyboru, http://itconsulting.pl/autoinstalator/wordpress/2012/02/17/kilka-uwag-na-temat-systemow-erp-ii-ich-historii-i-metodich-wyboru/ z dn. 17.02.2012.
7
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firmy z branży odzieżowej i spożywczej. Najlepiej zinformatyzowane są firmy zajmujące się
produkcją elektroniki, urządzeń elektrycznych i maszyn oraz firmy z branży motoryzacyjnej 8.
Fakt ten obrazuje poniższe zestawienie (Rysunek 3).
Rysunek 3. Udział procentowy firm korzystających z systemów klasy ERP w
poszczególnych branżach gospodarki

Źródło: Sz. Pociask, Systemy ERP – polskie przedsiębiorstwa nadal w ogonie Europy,
https://www.jcommerce.pl/jpro/article/systemy-erp-polskie-przedsiebiorstwa-w-ogonie-europy
z
dn.
06.07.2016.

Pomimo panującego powszechnie przekonania, że systemy ERP są dość powszechnym
standardem zarządzania w dużych i średnich firmach, wyniki badania GUS pokazują coś
zupełnie innego – ponad połowa firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników, czyli firm
średnich nie korzysta z żadnego systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Pod
względem informatycznego zaawansowania plasuje to polskie przedsiębiorstwa na jednym z
ostatnich miejsc w Europie. Wyprzedzają nas m.in. Słowacja, Bułgaria, Grecja oraz Czechy.
6. Jak wybrać system informatyczny dla firmy?
Wybór systemu informatycznego dla firmy nie należy do prostych. Dostępność różnorodnych
rozwiązań jak i firm wdrożeniowych jest ogromna. Komu zatem zaufać i jaki produkt wybrać?
Poniżej przedstawiam kilka rad, jeśli zależy nam na tym, aby wybrać najbardziej optymalne dla
naszej firmy rozwiązanie:
•

Określ jakiego systemu szukasz – jakie funkcjonalności powinien posiadać, aby
osiągnąć cele, do których dążysz,

Sz. Pociask,
Systemy ERP
– polskie przedsiębiorstwa nadal w ogonie Europy,
https://www.jcommerce.pl/jpro/article/systemy-erp-polskie-przedsiebiorstwa-w-ogonie-europy z dn. 06.07.2016.
8
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•

Znajdź najlepsze rozwiązanie – tu możesz posłużyć się porównywarkami oraz
skorzystać z opinii użytkowników poszczególnych systemów dostępnych na
różnorodnych forach internetowych lub wśród znajomych,

•

Zapoznaj się z dostępną wersją demo oprogramowania – zwróć uwagę na ergonomię
pracy, sposób nawigacji, wyszukiwania danych, szybkość działania oraz interesujące
Cię inne funkcjonalności testowanego oprogramowania,

•

Jeśli pracujesz w zespole, zdecydujcie wspólnie – pamiętaj, że o sukcesie wdrożenia
nie decydują możliwości systemu informatycznego, a ludzie korzystający z niego i
widzący w nim wartość dodaną9.

7. Jak nie kupować systemów informatycznych?
A może warto popatrzyć na to czego lepiej nie robić? Jeśli chcesz być pewny, że wybrałeś
najlepsze rozwiązanie dla swojego przedsiębiorstwa, warto wziąć pod uwagę również poniższe
wskazówki:
•

Nie działaj w pośpiechu i pod presją czasu – lepiej zadziała, jeśli rozpoczniesz od
analizy potrzeb twojego przedsiębiorstwa w tym zakresie oraz określenia celu jaki
chcesz osiągnąć po wdrożeniu systemu ERP,

•

Nie kieruj się wyłącznie ceną – jest ważna, ale przeanalizuj dokładnie jakie elementy
zawiera system (zastanów się czy wystarczy Ci wersja „pudełkowa” czy oczekujesz
czegoś więcej),

•

Nie polegaj wyłącznie na poleceniu innych – ich rady są cenne, ale pamiętaj, że nikt nie
zna lepiej twojego przedsiębiorstwa od Ciebie i Twoich współpracowników i to Wy
najlepiej wiecie czego potrzebuje firma,

•

Nie wybieraj oprogramowania bez jego wcześniejszego porównania – pamiętaj, że
sprzedawcy zawsze będzie zależało na sprzedaży prezentowanego przez niego
oprogramowania, ale to Tobie ma ono ułatwiać pracę,

•

Nie wybieraj oprogramowania w oderwaniu od faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa
– zanim podejmiesz decyzję zastanów się czy poszukujesz oprogramowania do
fakturowania czy czegoś zdecydowanie bardziej zaawansowanego, ale też jakim
zapleczem technicznym (infrastrukturą komputerową) dysponujesz10.

Jaki wybrać system informatyczny dla firmy?, http://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/56-jakwybrac-system-informatyczny-dla-firmy z dn. 30.01.2015.
10
Jak nie kupować systemów informatycznych?, http://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/30-jak-niekupowac-systemow-informatycznych z dn. 05.06.2014.
9
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8. Korzyści przemawiające za wdrożeniem w przedsiębiorstwie systemu klasy ERP
Wykorzystanie systemów ERP wpłynąć może pozytywnie na różne obszary działalności
przedsiębiorstwa. Do najważniejszych zaliczyć można:
•

obniżenie kosztów pracy,

•

szybki, realny zwrot z inwestycji,

•

zwiększenie produktywności pracowników,

•

szybkie i wiarygodne raportowanie,

•

redukcję stanów magazynowych,

•

wspólną bazę danych dla firmy,

•

łatwy dostęp do kluczowych informacji dla użytkowników systemu,

•

automatyzację procesów,

•

usprawnienie organizacji pracy,

•

minimalizację ilości błędnych decyzji,

•

zwiększenie kontroli nad przedsiębiorstwem.

9. Korzyści wynikające z użytkowania systemów klasy ERP
Użytkowanie systemów klasy ERP usprawnia działanie wielu obszarów przedsiębiorstwa
takich jak finanse, logistyka, produkcja, zasoby ludzkie czy obsługa klienta. Do
najistotniejszych zysków związanych z zastosowaniem opisywanych systemów zaliczyć
można:
•

wzrost efektywności procesów gospodarczych poprzez zmniejszenie ilości zapasów
oraz lepsze wykorzystanie zasobów,

•

ulepszenie

procesów

zarządzania

dzięki

połączeniu

posiadanych

zasobów

informacyjnych pochodzących ze wszystkich obszarów działalności oraz sprawne ich
przetwarzanie,
•

usprawnienie procesów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem informacji oraz
wzrost poziomu ich wiarygodności,

•

doskonalenie procesów logistycznych i produkcyjnych.

10. Koszty wdrożenia systemów informatycznych w firmie
Wpływ na koszty wdrożenia ma wiele czynników. W zależności od rodzaju systemu oraz
sposobu jego wdrażania, różna będzie jego cena. Nie oznacza to jednak, że nie mając do
dyspozycji wysokiego budżetu, nie jesteśmy w stanie skorzystać z wartościowego
oprogramowania biznesowego. W pełni samodzielna implementacja open source'owego
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systemu dowolnej klasy w zasadzie nie będzie się wiązała z żadnym wydatkiem finansowym –
poza własnym czasem pracy poświęconym na wdrożenie. Sięgnięcie po komercyjny,
dostosowany do indywidualnych potrzeb produkt i profesjonalne usługi wdrożeniowe może się
wiązać z wydatkiem kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych. Kwoty te uzależnione
są m.in. wielkości firmy, jej specyfiki, zakresu wdrożenia, liczby użytkowników, ceny
wybranego oprogramowania. Pamiętać należy też, że wysiłek organizacyjny spowodowany
zmianami w wykorzystywanym przez firmę oprogramowaniu to również istotny koszt dla
przedsiębiorstwa, a ponoszony jest on niezależnie od tego, czy do implementacji systemu
wykorzystujemy firmę zewnętrzną, czy stawiamy wyłącznie na zasoby osobowe i wiedzę
pracowników przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać, że decydując się na wdrożenie
systemu, koszty jakie poniesiemy nie będą miały jedynie związku z zakupem licencji czy jego
implementacją, ale również z późniejszą jego modyfikacją czy ewentualnymi opłatami
abonamentowymi za wykorzystanie licencji (jeśli takie rozwiązanie wybierzemy jako
korzystniejsze).
11. Oferta systemów ERP na polskim rynku
Zgodnie z danymi IDC Polska (dane za rok 2013) rynek systemów ERP w Polsce to zaledwie
2% europejskiego rynku systemów tej klasy. Jednak prognozy dotyczące zmian w tym
sektorze przewidują systematyczny wzrost sprzedaży na kolejne lata. Kierunki rozwoju i
trendy, będące kluczowym elementem polskiego rynku nie odbiegają od zachowań jakie
obserwować można w przypadku rynku globalnego. Podobnie jak na świecie, zaobserwować
można wzmożone zainteresowanie systemami ERP udostępniane w chmurowym modelu SaaS.
Konkurencja na polskim rynku w zakresie systemów ERP jest bardzo duża. Wśród
najpopularniejszych producentów oprogramowania dostępnego na polskim rynku przeważają
amerykańskie firmy Microsoft i Oracle oraz niemiecka firma SAP. Do największych graczy
wśród

dostawców

oprogramowania

do

efektywnego

planowania

zarządzania

przedsiębiorstwem na polskim rynku jest również Comarch S.A. Do popularnych należą
również rozwiązania oferowane przez takie firmy jak IFS, czy BPSC. Mniejsi producenci
oprogramowania szukając niszy dla siebie często proponują rozwiązania zorientowane na
konkretne usługi i obsługę ściśle określonych procesów biznesowych oraz systemy
dedykowane, dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. Podejście takie pozwoliło w
ostatnich latach na przejęcie części klientów największym graczom. Inne firmy oferujące swoje
systemu ERP na polskim rynku, to m.in.: Sage, enova, Exact, CleAR, InsERT, Asseco, Epicor,
ODL, PC Guard, Sente, Simple, Streamsoft, Infor, Unit4 TETA czy Macrologic.
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Z powyższego opisu wynika, że wybór oprogramowania tej klasy na polskim rynku jest
bardzo różnorodny. Poniżej znaleźć można diagram obrazujący udział w rynku polskim
największych graczy w branży (Rysunek 4). Znaleźć wśród nich można zarówno polskich jak
i zagranicznych producentów.
Rysunek 4. Polski rynek systemów ERP w roku 2012

Źródło: Systemy ERP w Polsce, http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/rynek-systemow-klasy-erpraport/strona/24125.html z dn. 03.01.2014.

Poniżej zamiszczono bardziej szczegółowy opis wybranych, przykładowych rozwiązań,
które mamy do wyboru w Polsce w obszarze ERP (Tab.1). Będą to SAP Business One, Comarch
ERP Optima, Sage Symfonia Start, InsERT Subiekt GT, ERPNext. Zestawienie obejmuje
porównanie zarówno oprogramowania, które wymaga zakupienia odpowiedniej licencji, jak
również oprogramowanie z grupy open source (ERPNext).
Tabela1. Porównanie wybranych systemów ERP dostępnych na polskim rynku
Wybrani producenci i ich oprogramowanie
Obszar
zastosowania

SAP
Business One

Comarch
ERP Optima

InsERT
Subiekt GT

ERPNext

Zakupy

tak

tak

tak

brak danych

Sprzedaż

tak

tak

tak

tak

Zarządzanie
zapasami

tak

tak

tak

tak

Rozliczenia
z klientami

tak

tak

tak

tak

CRM

tak

tak

tak

brak danych
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Dedykowane
branże

handel, produkcja,
usługi, sprzedaż i
dystrybucja

handel, usługi, serwis,
placówki edukacyjne i
szkoleniowe, szkoły,
poligrafia, hotele,
sanatoria, ośrodki
wczasowe,
windykacja,
gastronomia, biura
rachunkowe,
kancelarie prawne, ecommerce, gabinety
medyczne,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe,
zarządcy
nieruchomości

handel, usługi

branża nie ma
znaczenia –
ważniejsza jest
wielkość firmy

Dostęp do
wsparcia
technicznego
na terenie
Polski

tak

tak

tak

brak wsparcia
technicznego i
polskiej wersji
językowej
programu

Przewidywany
czas wdrożenia

ok. 1 miesiąc

ok. 14 dni

ok. 14 dni

szybka
instalacja

Dodatkowe
możliwości

E-handel –
integracja ze
sklepem
internetowym

wersja stacjonarna
oraz w chmurze

Orientacyjny
koszt
wdrożenia

średniej wielkości
ok. 850 zł –
projekt
abonament
wdrożeniowy to ok. miesięczny dla wersji
200 tys. zł
w chmurze

wersja stacjonarna daje możliwość
oraz w chmurze,
prowadzenia
rozbudowana obsługa
firmowej
urządzeń
strony www
zewnętrznych np. kasa lub bloga oraz
fiskalna
zarządzania
projektami
ok. 1000 zł za roczną
subskrypcję na 3
stanowiska (koszt
wersji podstawowej)

open source

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze stron www producentów systemów ERP.

12. Który zatem system wybrać?
Odpowiedzi na to pytanie musi poszukać każdy z przedsiębiorców indywidualnie, gdyż nie ma
na dzień dzisiejszy jedynego słusznego rozwiązania. Z jednej strony mamy dostęp do dużej
ilości funkcjonujących na rynku rozwiązań, a z drugiej strony powodem tego jest różnorodność
firm funkcjonujących na rynku oraz różnorodnych doświadczeń ludzi, którzy je tworzą. Stąd
też często firmy reprezentujące jedną branżę, będą korzystały z różnych rozwiązań.
Dla wielu przedsiębiorców kluczowy pewnie będzie koszt wdrożenia i utrzymania
infrastruktury, ale jak pokazała powyższa analiza (Tabela 1) istnieją możliwości skorzystania z
dobrodziejstwa systemów ERP bez konieczności inwestowania w nie ogromnych kwot. Warto
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w tym miejscu wrócić do oprogramowania open source dostępnego w chmurze.
Warto też wziąć pod uwagę pozyskanie finansowania na implementację systemu ze
struktur Unii Europejskiej. Aktualnie obowiązująca perspektywa na lata 2014-2020 daje
możliwość finansowania tego typu rozwiązań w ramach dotacji na innowacje i nowe
technologie.
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Abstract: The aim of the article is to characterize enterprise resource management systems available
on the Polish market.
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Augustyna Piękoś1

MOTYWACJA PRACOWNIKA – DEFINICJE, CZYNNIKI
ORAZ MODELE (Augustyna Piękoś)
Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych instrumentów, które mogą wspomóc tak
trudny proces jakim jest motywacja pracownika.
Słowa kluczowe: Motywacja pracownika.

1. Wstęp
Zdaniem Jolanty Wilsz człowiek będący w relacji z otoczeniem, oddziałując na nie za
pośrednictwem reakcji mogących przejawiać się w wypowiadanych słowach, wykonywanych
czynnościach itp., wywołuje zmiany, które dotyczą zarówno ludzi jak i przedmiotów2.
Motywowanie pracownika polega właśnie na tak rozumianym oddziaływaniu. Biorąc pod
uwagę złożoność psychologiczną każdego pracownika, niezależnie od wykonywanej przez
niego pracy i stanowiska, które obejmuje, należy pamiętać jakie ogromne znaczenie dla
organizacji ma umiejętne motywowanie pracowników. Żeby organizacja mogła dobrze
prosperować jako spójna całość, każda z jej najdrobniejszych części (członkowie firmy) musi
być zaangażowana w ten proces. Pracownik, który posiada możliwość zaspokojenia swoich
potrzeb ma zapewnione godziwe warunki pracy i wynagrodzenia odczuwa stan komfortu
psychicznego czego wyrazem jest satysfakcja z przynależności do danej organizacji. Im wyższy
jest jej poziom tym większe jest zaangażowanie danego pracownika a w konsekwencji
efektywność wykonywanej przez niego pracy.
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych instrumentów, które mogą wspomóc
tak trudny proces jakim jest motywacja pracownika.
2. Motywacja pracownika w ujęciu definicyjnym
Chcąc wyjaśnić znaczenie terminu motywacja pracownika zacznijmy od określenia samego
pojęcia motywacja (ang. motivation, fr. motivation). Termin ten stosowany jest w wielu
dziedzinach nauk i w związku z tym przybiera różne znaczenia, np.:

1
2

Studentka II roku kierunku Logistyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Kielcach.
J. Wilsz, Teoria pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 122.
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•

w psychologii - ogół procesów pobudzania, podtrzymywania i regulowania aktywności,
zmierzających do osiągnięcia jakiegoś celu,

•

w utworze literackim - system uwarunkowań i uzasadnień, któremu podporządkowane
są postawy i działania postaci literackich,

•

w lingwistyce - stosunek między dwoma lub więcej morfemami polegający na tym, że
funkcja jednego z nich determinowana jest przez inny morfem3.
Z etymologicznego punktu widzenia nazwa motywacja pochodzi od słowa „movere” co

oznacza poruszać się lub dokładniej od łacińskich słów „moveo movi, motum” oznaczających
poruszać, wprawiać w ruch, ale także od „se movere” - czyli gotować się do czegoś, wzruszać,
wywoływać, powodować4. Motywacja to chęć dokładania wszelkich starań dla osiągnięcia
zamierzonych celów lub siła, która wywołuje, kierunkuje i podtrzymuje zachowanie ludzi5.
Stopień intensywności tych inspiracji uzależniony jest od poziomu indywidualnych potrzeb.
Spoglądając na psychologiczny aspekt potrzebą jest: trwała właściwość człowieka polegająca
na tym, że bez spełnienia określonych warunków nie może on osiągnąć albo utrzymać
odpowiednich stanów lub celów. To właśnie ona determinuje postępowanie ludzi. Warunkiem
powstania motywacji jest odczucie rozbieżności między subiektywną oceną aktualnego
poziomu zaspokojenia potrzeby a sytuacją pożądaną. Potrzeba musi więc zostać pobudzona, a
odczucie rozbieżności wywoła wówczas stan napięcia motywacyjnego 6.W warunkach
działającego przedsiębiorstwa za motywację uznać należy wszystkie procesy posługiwania się
czynnościami człowieka tak, aby doprowadziły one do określonego efektu, takiego jak zmiana
w fizycznym lub społecznym stanie rzeczy, zmiana w sobie albo zmiana własnego położenia
fizycznego bądź społecznego7.
Poszukując źródeł motywacji warto wskazać na naturę biologiczną człowieka. Na
uwagę zasługują właściwości systemu nerwowego jak podstawa uaktywniania pewnych
zachowań lub w innych biologicznych konfiguracjach odpowiadających za wyzwalanie
pewnych schematów zachowań8.W ujęciu biologicznym motywy wynikają więc z ludzkiej
natury. Analizując szczegółowo biologiczne źródła motywacji wyróżniamy jej dwa rodzaje,

Encyklopedia pedagogiczna XXI w., tom III, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 422-423.
H. Gasiul, Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
2007, s. 222.
5
M. Juchnowicz, Motywowanie w toku pracy [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 2000, s. 199.
6
Tamże, s. 199.
7
J. Żurek red., Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2016, s.142.
8
H. Gasiul, Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
2007, s. 225.
3
4
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mianowicie: proces fizyczny i fizjologiczny. Jako fizyczny proces motywacja analizowana jest
jako przemiana energetyczna tkanek organizmu. Chcąc odpowiedzieć na pytanie jakie są źródła
motywacji należy wskazać na: a) bezpośrednie energetyczne źródła zachowania; b) bodźce
pochodzące z otoczenia i wnętrza organizmu uwalniające zgromadzoną w ciele energię; c)
przemianę energii prowadzącą do wytwarzania ciepła i pracy organizmu; d) zużycie energii,
które jest regulowane i ukierunkowywane w taki sposób, aby wytworzyć pewne efekty w
zachowaniu9.
Motywacja jako proces fizjologiczny koncentruje się na warunkach mających za
zadanie regulowanie i pobudzanie do aktywności. Wywołane są one przez złożone procesy na
które wpływ ma praca komórek receptorycznych. Pobudzone są one przez zewnętrzne i
wewnętrzne bodźce oddziałujące w ludzkim organizmie znajdującym się w stanie ciągłej
aktywności. Oprócz ujęcia biologicznego źródeł motywacji, wyróżniamy również jej aspekt
psychiczny i noetyczny. Psychiczne źródła motywacji mogą być sprowadzone do poziomu
aktywności podejmowanych pragnień, chęci, stanów wewnętrznych przeżyć emocjonalnych
(np. uczucia, stresy, frustracje)10. W tym aspekcie znaczącą rolę odgrywają zarówno
mechanizmy wartościowania, jak i poznania. Natomiast perspektywa wymiaru noetycznego
wiąże motywację z wolnością woli człowieka, z jego intencjami i sposobami wartościowania11.
Do źródeł motywowania możemy zaliczyć również wewnętrzne stany podmiotu jak i
zewnętrzne stany otoczenia.
3. Czynniki determinujące motywację pracowników
Człowieka należy badać w kontekście jego relacji z otoczeniem, gdyż występuje między nimi
sprzężenie zwrotne. Dlatego tak istotne znaczenie na rozwój pracownika ma atmosfera
panująca w jego miejscu pracy. Jolanta Wilsz twierdzi, iż: „im skuteczniej człowiek będzie
oddziaływał na otoczenie, tym więcej może uzyskać od tego otoczenia i tym korzystniejsze
zmiany rozwojowe mogą zajść w nim samym, czego konsekwencją powinno być to, że kolejne
jego oddziaływanie zwrotne będą dla niego jeszcze bardziej korzystne”12. Do źródeł motywacji
u pracowników w sensie wewnętrznych stanów podmiotu zaliczamy wszelkie właściwości i
zdarzenia, które zachodzą w podmiocie niezależnie od ich charakteru. Dlatego „bodźce
wywołujące u człowieka emocje pozytywne sprzyjają i przyspieszają jego reakcje, a bodźce
wywołujące u człowieka emocje negatywne opóźniają jego reakcje, a w skrajnych przypadkach
Tamże, s. 225.
Tamże, s. 225-226.
11
Tamże, s. 226.
12
J. Wilsz, Teoria pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 113.
9

10
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mogą całkowicie je zablokować”13. Człowiek jako podmiot powinien mieć możliwość
pobierania oraz wydawania informacji oraz energii. Jeśli zostanie mu to ograniczone, będzie
odczuwał naruszenie własnej podmiotowości, przy czym pobieraniem informacji z otoczenia
jest przede wszystkim uzyskiwanie wiedzy, pobieraniem energii –głównie konsumpcja,
natomiast wypowiedzi, decyzje i działalność są przekazywaniem informacji i energii do
otoczenia. Podejmowanie decyzji dotyczących człowieka w pracy na podstawie wiedzy czy
przekonań sprzecznych może spowodować, że będzie on uchylał się od wykonywania
powierzonych mu zadań, przeciwstawiał się im, a nawet je sabotował14. Istotną rolę w
poszukiwaniu pozytywnej atmosfery, która wpływa na zwiększenie efektywności pracy
pracownika ma „kultura procesów”. Koncentruje ona swoją uwagę na ich przebiegu.
Profesjonalna, perfekcyjna, konsekwentna realizacja zadań znajduje się tu w pierwszym rzędzie
wartości15. Współpraca w takiej organizacji jest uporządkowana, co podkreśla się ubiorem
pracowników, sposobem bycia jak również stosownym wynagrodzeniem. Naturalną
konsekwencją dobrze zorganizowanej pracy i sprawnie funkcjonujących zespołów jest
maksymalne zadowolenie klientów, a co się z tym wiąże również satysfakcja pracowników16.
Do najważniejszych teorii procesu motywacji Joanna Moczydłowska zalicza „teorię
oczekiwań, poznawczą teorię oceny, teorię wyznaczania celów, teorię sprawiedliwości, teorię
modyfikacji zachowań oraz społecznego uczenia się”17.
Z kolei za twórcę teorii oczekiwań zwanej również teorią oczekiwanej wartości uważa
się V. Vrooma. Twierdzi on, iż chęć pracowników do działania wyraźnie uzależniona jest od
oceny ich oczekiwań, co do efektów uzyskanych po wykonaniu pracy. Ważącymi czynnikami
w tak rozumianej ocenie są:
•

oczekiwanie - subiektywna analiza relacji między wysiłkiem a efektywnością (jest to
dokonana przez pracownika ocena prawdopodobieństwa, że wysiłek włożony w
wykonanie pracy przełoży się na pożądane efekty) 18. Wartość prawdopodobieństwa
tego oczekiwania mieści się w przedziale od 0 do 1. Jeżeli wartość tej oceny zbliża się
do 1 oznacza to, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zdolności danego
pracownika do wykonania określonego zadania. Natomiast przeciwieństwem stanie się
wartość, która zbliża się do wartości zero,

Tamże, s. 116.
Tamże, s.117-118.
15
A. Sajkiewicz, Kierowanie procesami pracy [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 2000, s. 183.
16
Tamże, s. 182-183.
17
J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2010, s. 119.
18
Tamże, s.119.
13
14
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•

instrumentalność - określenie przez pracownika stopnia prawdopodobieństwa, że
osiągnięte efekty aktywności zawodowej przełożą się na pożądane nagrody)19. Wartość
instrumentalności wynosi 1 w sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, iż otrzyma
pozytywną ocenę wykonania zadania a w jej konsekwencji zostanie uruchomiony
system nagród. Zerowy poziom instrumentalności dotyczy głównie przedsiębiorstw,
które nie posiadają systemu nagradzania,

•

walencja - subiektywna ocena wartości potencjalnej nagrody, którą pracownik może
otrzymać za wykonane zadanie w kontekście możliwości zaspokojenia potrzeb)20.
Relacje te mogą przybrać wartości od +1 do -1. Im bardziej nagrody odpowiadają
indywidualnym potrzebom i celom pracowników tym wyższą wartość przybiera
walencja. Oceniane jako niepożądane mają wartość ujemną. Poziom zero oznacza
obojętny stosunek pracownika do nagrody, którą otrzyma.
Natomiast Marta Juchnowicz określa teorię V. H. Vrooma jako trzy czynniki, które

determinują motywację. A mianowicie:
•

potrzeby, cele - oczekiwania;

•

związek przyczynowo - skutkowy między wysiłkiem a celem;

•

prawdopodobieństwo, że określone działanie przyniesie zaspokojenie odczuwanej
potrzeby21.

4. Inspiracje do tworzenia programów motywacyjnych
Mechanizm powstawania motywacji jest procesem złożonym, a jego znajomość wymusza
powinność zainteresowania się w pierwszej kolejności problemem ludzkich potrzeb i
oczekiwań. Ten fakt docenił Mc. Ginnis, który sformułował jedną z dwunastu zasad
wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze: „zauważaj potrzeby drugiego człowieka”.
Uczeni stworzyli szereg koncepcji, które dostarczają odpowiedzi na pytanie: Jakie potrzeby
chcą ludzie zaspokoić poprzez pracę, i jak wpływają one na ich zachowania?22. Koncepcje te
zwane teoriami treści stały się tematem prac m.in. Maslowa, Alderfera, Atkinsona, Mc.
Clellanda oraz Herzberga. Niezwykle cenną inspiracją do tworzenia programów
motywacyjnych w organizacjach jest teoria Maslowa, która brzmi: „potrzeby niższego rzędu –
potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa niezaspokojone stają się dominantą motywacji,
Tamże, s. 120.
Tamże.
21
M. Juchnowicz, Motywowanie w toku pracy [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 2000, s. 200.
22
Tamże, s. 201.
19
20
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natomiast zaspokojone przestają pełnić funkcje motywacyjne. Potrzeby wyższego rzędu są
niemożliwe do wygaszenia, gdyż ich zaspokajanie potęguje oddziaływanie motywacyjne”23.W
praktyce zarządzania przyjęcie teorii A. Maslowa oznacza konieczność identyfikacji potrzeb
będących w danym czasie motywatorem działania pracownika oraz umożliwienie zaspokojenia
potrzeb dominujących przez uwarunkowanie pożądanych przez pracownika nagród
wykonaniem działań oczekiwanych przez organizację24. Przy opracowywaniu współczesnych
programów motywowania pracowników niezwykle pomocnicze okazuje się założenie
Alderfera mówiące o tym, że „spełnienie potrzeb niższego rzędu nie jest warunkiem
koniecznym pojawienia się potrzeb wyższego rzędu”25. W swojej hierarchii potrzeb zwanej
teorią ERG wyróżnia on trzy grupy potrzeb a mianowicie:
•

egzystencję (existence) (E): potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa typu materialnego;

•

kontakty (relatedness) (R): np. kontakt społeczny, przyjaźń;

•

rozwój osobisty (growth) (G): dążenie do wykorzystania umiejętności i zdolności oraz
rozwijanie potencjału intelektualnego26.
Teoria Claytona Alderfera zawiera dodatkowo czynnik frustracji i regresji czego

przyczyną staje się niezaspokojenie pewnej potrzeby. W konsekwencji pracownik odczuwa
obniżenie poziomu aspiracji i chęci rekompensaty. Natomiast wywołane trudności na drodze
samoregulacji mogą ukierunkować jego zainteresowanie wyłącznie na kontakty koleżeńskie
lub pogoń za pieniędzmi. C. Alderfer przez nadanie bardzo wysokiej rangi potrzebom rozwoju
zapoczątkował motywowanie przez umożliwienie doskonalenia osobistego pracowników w
ramach organizacji, np. przez rozwój kompetencji w toku szkoleń, metody zarządzania
uwzględniające autonomię i partycypację pracowników, systemy wynagrodzeń oparte na
ocenie posiadanych umiejętności27.
Model motywacji Davida O. Mc. Cllelanda eksponuje znaczenie dla motywacji i
efektywności pracowników trzech rodzajów potrzeb: osiągnięć, afiliacji oraz władzy28.
Przeprowadzone badania wykazują wyraźne powiązanie między odczuwaniem tych potrzeb a
poziomem osiągniętego sukcesu. Mogą one mieć charakter doświadczeń wyuczonych lub
niewyuczonych. Oznacza to, że proces kształtowania kompetencji zawodowych pracownika

Tamże, s. 202.
J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010, s. 113.
25
M. Juchnowicz, Motywowanie w toku pracy[w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 2000 s. 203.
26
Tamże, s. 203.
27
J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010, s. 115.
28
M. Juchnowicz, Motywowanie w toku pracy [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 2000 s.203.
23
24
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powinien być poprzedzony rozpoznaniem jego predyspozycji osobowościowych w obszarze
dominujących potrzeb29.
Frederick Herzberg zawarł w swojej dwuczynnikowej teorii założenie, że na
pracowników oddziałują dwie grupy czynników:
1) czynniki zewnętrzne związane z otoczeniem i warunkami pracy (tzw. czynniki higieny
psychicznej),
2) czynniki wewnętrzne wynikające z samej pracy oraz sukcesów odnoszonych w pracy30.
Każda z nich wywołuje u pracowników zróżnicowany poziom zadowolenia. Zdaniem
Herzberga stan zadowolenia wywołują jedynie czynniki drugiej grupy. Dlatego proces
motywowania powinien składać się z dwóch faz. W pierwszej fazie należy zapewnić
pracownikowi bezpieczną pracę, godziwą płacę, właściwe stosunki międzyludzkie oraz
możliwy do zaakceptowania styl kierowania31. Natomiast w drugiej należy wzbogacić treść
pracy, wyrażać uznanie jak również stworzyć perspektywę rozwoju zawodowego. W tej
perspektywie nietypowe było podejście Herzberga do systemu wynagrodzeń. Zaliczając płacę
do czynników higieny uznał, że jej niski poziom może powodować ewentualne niezadowolenie,
ale jednocześnie nawet bardzo wysokie wynagrodzenie nie stanowi źródła satysfakcji z pracy i
gwarancji wzrostu jakości wykonania zadań zawodowych32. Autor tej teorii jako jeden z
pierwszych zwrócił uwagę na to, iż nie jest możliwa praca na poziomie oczekiwanym przez
organizację bez satysfakcji z pracy. Konsekwencją doceniania znaczenia treści pracy jako
motywatora była wdrożona w wielu przedsiębiorstwach nowa formuła zarządzania zasobami
ludzkimi idąca w kierunku zwiększania ich partycypacji w zarządzaniu oraz tworzenia
warunków do rozwoju osobistego pracowników33.
Istotą motywowania jest kształcenie zaangażowania u pracowników. Jak zauważa
S.Borkowska „motywacja przedstawia określony stan odczuć pracownika, ma więc wymiar
atrybutowy, natomiast motywowanie jest działaniem, a więc ma wymiar czynnościowy,
funkcjonalny”34.

J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010, s. 118.
M. Juchnowicz, Motywowanie w toku pracy[w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa, 2000, s. 204.
31
Tamże, s. 205.
32
J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010, s. 115.
33
Tamże, s.116-117.
34
M. Juchnowicz, Motywowanie w toku pracy[w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa, 2000, s. 205.
29
30
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5. Modele oddziaływań motywacyjnych
Model oddziaływań motywacyjnych ewaluował począwszy od jego formy strachu przed karą
do odmiennych modeli motywowania. U podstaw założeń motywacyjnych modelu
tradycyjnego leży przekonanie, że dla nagrody pieniężnej pracownik będzie tolerował
zrutynizowanie, bardzo rozdrobnione rodzaje prac35.To główne założenie modelu tradycyjnego
zajmuje do dziś ważną pozycję w systemach motywacyjnych. Nowsze teorie dowodzą, że nie
tylko rola wynagrodzeń ma decydujący wpływ na pracownika, ale również inne czynniki.
Takim podejściem charakteryzuje się model „stosunków międzyludzkich” (human relations).
W latach 30-tych rozpoczęto badania, których efektem miało być znalezienie odpowiedzi na
pytanie: dlaczego model tradycyjny był nieodpowiedni do motywowania ludzi?
Przedstawiciele nowej szkoły zarządzania zakładali, że najlepszym sposobem motywowania
jest wzbudzenie u pracowników poczucia użyteczności i ważności pracy, którą wykonują,
wyrażanie im uznania oraz stworzenie możliwości zaspokajania potrzeb społecznych. Okazało
się jednak, że założenia modelu stosunków międzyludzkich są uproszczonym i niekompletnym
opisem zachowania ludzi w pracy. Natomiast od lat sześćdziesiątych zaczęły powstawać nowe
koncepcje oddziaływań motywacyjnych m.in. model zasobów ludzkich. Zakłada on, iż
pracownicy są wstępnie umotywowani do działania, gdyż samoczynnie wykazują chęć
samorealizacji a praca niekoniecznie musi być nieprzyjemna, ponadto pracownicy są zdolni
podejmować znaczące i racjonalne decyzje więc ich autonomia leży w najlepszym interesie
organizacji, jak również pozwala określić poziom ich zadowolenia.
Model zasobów ludzkich traktuje człowieka jako istotę motywowaną przez złożony
zestaw czynników jak np. pieniądze, potrzeba afiliacji, potrzeba osiągnięć, chęć wykonywania
ważnej pracy36. Każdy pracownik ma do zaoferowania różny pakiet swoich możliwości jak
również poszukuje różnych celów. Zadaniem osób zarządzających jest ich wydobywanie i
stwarzanie możliwości do jak najpełniejszego rozwoju. Przedstawione modele stanowią
wsparcie zarządzania jednak należy pamiętać, że w każdym przypadku potrzebna jest
„diagnoza kultury firmy, celów strategicznych, zasobów”37. Nauki o zarządzaniu stają się więc
koniecznością poszukiwania modelu, odpowiadającego warunkom działania początku XXI w.
Inspirację może stanowić filozofia zarządzania opisywana przez Bolestę-Kukułę jako
„zarządzanie potencjałem społecznym” lub też nowy kierunek teorii zarządzania określony
przez Stonera, Freemana i Gilberta jako „dynamiczne zarządzanie”38. System motywacyjny
Tamże, s. 207.
Tamże, s. 209.
37
Tamże, s. 210.
38
Tamże.
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musi opierać się na wyznaczonej filozofii zarządzania w przeciwnym razie uzyskanie
skutecznego efektu nie przyniesie zamierzonego rezultatu, wręcz przeciwnie może przyczynić
się do regresji danej organizacji. Według Janusza Żurka trzema podstawowymi elementami
mającymi wpływ na system motywacyjny przedsiębiorstwa są:
•

jakościowe warunki motywowania,

•

organizacja mechanizmów motywowania,

•

szczegółowe instrumenty kształtujące ostatecznie aktywność i decyzje czynnościowe w
pracy39.

Jakościowe warunki motywowania to głównie zbiory regulacji ogólno-prawnych,
wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzeń, uchwał i zarządzeń wykonawczych. W warstwie
praktycznej funkcjonują one w obowiązującym w przedsiębiorstwie układzie zbiorowym pracy
czy też regulaminie pracy, które nadają ramy realizacyjne problemom:
•

zatrudnienia, w zakresie zawierania stosunku pracy,

•

wykonywania treści stosunku pracy,

•

nadzoru nad przestrzeganiem zasad pracy,

•

przedstawicielstw pracowników w tworzeniu i stosowaniu zasad świadczenia pracy,

•

ubezpieczeń społecznych40.
Za organizację mechanizmów motywowania odpowiedzialne są głównie bodźce

materialne. Należą do nich przede wszystkim wynagrodzenia pieniężne jak i wszelkie dobra
konsumpcyjne jakie można za nie nabyć. Do grupy tej można również zaliczyć pozapłacowe
dochody z tytułu wypracowanego zysku netto lub „współposiadania praw do własności i
zarządzania jednostką”41. Oprócz bodźców materialnych znaczący wpływ na mechanizmy
motywowania mają bodźce niematerialne.
W ogólnej systematyce bodźce niematerialne można podzielić na grupy argumentów
związanych ze środkami przymusu, apelami czy też wyróżnieniami, a za szczegółowe ich
wymiary w przedsiębiorstwie uznaje się :oceny, pochwały, możliwości prezentowania
własnego dorobku, współzawodniczenie i uczestnictwo w konkursach na stanowiskach,
uwalnianie się od bezpośredniej kontroli, możliwość partycypowania i ustalania celów, decyzji,
zadań czy obowiązków, możliwość podnoszenia kwalifikacji, wykształcenia, awanse,
możliwość rozwoju zawodowego czy wreszcie wartościowania tolerancji 42. Fakt wzajemnego
J. Żurek red., Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2016, s. 142.
40
Tamże, s. 143.
41
Tamże.
42
Tamże.
39

160

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

przenikania obu tych grup bodźców powoduje, że motywująco działa tylko zapłata lub
wynagrodzenie. Dlatego stymulujące powinny być mechanizmy działające pobudzająco:
•

wynagrodzenia stałego, związanego przede wszystkim z faktem zatrudnienia i
utrzymania pracowników w przedsiębiorstwie, wykorzystującego głównie reguły
kształtowania płacy zasadniczej w formie czasowej, dodatków funkcyjnych, dodatków
stażowych i nagród jubileuszowych,

•

wynagrodzenia zmiennego, mającego kształtować sposoby wykonywania pracy, wyniki
realne tej pracy oraz skłaniać zatrudnionych do oczekiwanego zachowywania się w
pracy; w grę wchodzą głównie wynagrodzenia w formie akordowej i prowizyjnej,
premiowanie i inne płace dodatkowe, wynikające z Kodeksu pracy oraz nagrody
jednorazowe,

wynikające

z

faktów

pojawiania

się

szczególnych

zdarzeń,

wymagających od pracujących kreowania wyjątkowej aktywności,
•

wynagrodzenia bezosobowego, stanowiącego element dochodowy pracujących,
pochodzącego jednak nie z umowy o pracę, lecz z powierzenia wykonującemu
zamkniętego zadania dodatkowego, niemieszczącego się w codziennie występujących
obowiązkach jego zawodu; wynagrodzenie to występuje z reguły w postaci umowy
zlecenia bądź umowy o dzieło43.
Kierowanie tak rozumianą motywacją jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem,

wymagającym od oddziałującego na osobę konsekwencji, cierpliwości i wysiłku, a zarazem
elastyczności, spostrzegawczości i taktownego dystansu44. Dlatego osoba zarządzająca
powinna wyróżniać się pewnymi cechami osobowości takimi jak: łatwość przetwarzania dużej
ilości informacji, łatwość powstawania nowych skojarzeń nawet z bardzo odległych dziedzin,
tzw. Inteligencja ogólna, wszechstronność, umiejętność kompleksowego podejścia do
problemów, umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach, skuteczność przeprowadzania
analizy i ceny zaistniałych faktów, umiejętność logicznego myślenia i dokonywania syntezy,
szerokie horyzonty, umiejętność podejmowania optymalnych decyzji45. Konieczność
sprostania wyzwaniom związanym z globalizacją, hiperkonkurencją, różnorodnością
kulturową, ciągłymi zmianami oznacz w praktyce koncentrację organizacji na elastyczność
działania, zdolności do szybkiego uczenia się i podnoszenia kompetencji pracowników. Stąd
ewolucji podlega także ocenianie pracy i pracowników46. Począwszy od ocen skupionych na

Tamże, s. 143-144.
Encyklopedia pedagogiczna XXI w., tom III, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 423.
45
J. Wilsz, Teoria pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s.107
46
J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 93.
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wskaźnikach ilościowych do współczesnego podejścia „oceniania rozwojowego”, które
oznacza, iż głównym przedmiotem oceniania staje się potencjał rozwojowy pracownika47. Na
pierwszy plan wysuwa się potrzeba przewidywania przyszłych potrzeb organizacji w zakresie
kompetencji pracowników. Ocena ułatwia więc ustalenie czego pracownik potrzebuje i czego
organizacja oczekuje od pracownika. Jednym z głównych celów oceny pracowników jest ich
motywowanie. Tak rozumiana kultura zarządzania wyróżnia takie organizacje, które kładą
nacisk na jakość, pracę zespołową, współpracę międzywydziałową, gotowość przystosowania
się do nowych wymagań, poparcie dla nowych i ulepszonych sposobów wykonywania pracy
raz wykazują skłonność do ich rewidowania i modyfikacji48. Istotną rolę w dążeniu organizacji
do rozwoju ma udział pracowników w zarządzaniu. Dotyczy on zarówno procesów realnych
jak i regulacyjnych, decyzyjnych. Uczestnictwo w tych procesach może występować jako
partycypacja pracownicza sensu largo, czyli udział pracowników w zarządzaniu i we własności,
lub partycypacja pracownicza sensu stricte, która oznacza uczestniczenie pracowników w
zarządzaniu przedsiębiorstwem na niektórych lub wszystkich jego szczeblach49. Dzięki
wprowadzeniu partycypacji pracowniczej pracownik zwiększa swoją rolę w firmie, co wiąże
się w dalszym etapie z dbaniem o wspólne dobro, czyli interes firmy. Czego oczekuje każdy
pracownik firmy? Pragnie być zadowolony i odczuwać satysfakcję z przynależności do
organizacji, zaspokajać potrzebę indywidualnych sukcesów, posiadać autonomię decyzji i
działań jak również posiadać prawo do sprawiedliwej oceny i godziwych warunków pracy.
Ważną rolę odgrywa również poczucie więzi społecznej. Aby sprawnie i skutecznie
„uruchomić w pracownikach wszystkie siły do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa” 50. Należy
tak ukierunkować role kierowniczego zarządzania zasobami ludzkimi aby dążyły do realizacji
następujących celów: systematycznej poprawy jakości produktów, usług i pracy, troski o
klientów, sprawnej obsługi i bezpośredniego kontaktu, racjonalnego gospodarowania zasobami
pracy-rachunku produktywności, zwiększania wydajności pracy związanej z głębszą
motywacją, autonomii wewnętrznych jednostek firmy przez decentralizację uprawnień
decyzyjnych i związania wynagrodzeń z wynikami pracy ;popierania przedsiębiorczości i
innowacyjności wszystkich pracowników, poprawy jakości kadr kierowniczych51. Pracownicy

Tamże.
M. A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000, s.
72.
49
M. Juchnowicz, Udział pracowników w zarządzaniu [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000, s. 337.
50
A. Sajkiewicz, Kierowanie procesami pracy [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 2000, s. 195.
51
Tamże, s. 194-195.
47
48
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przedsiębiorstwa powinni poznać jego misję, gdyż dzięki temu możliwa jest szybsza
identyfikacja z przedsiębiorstwem, nawet jeżeli wykonują oni jedynie zadania podrzędne.
Pracownicy, którzy znają misję swojego przedsiębiorstwa są bardziej podatni na motywację.
Podczas rozwiązywania problemów wykazują większe zrozumienie konstruktywnie przy tym
współpracują. Jeżeli pracownicy są przekonani o słuszności misji przedsiębiorstwa, to
przybiera na sile także ich zaangażowanie52. Podnoszenie poziomu zaangażowania
pracowników w organizacji uzależnione jest w dużej mierze od efektywności ich
motywowania. Jest to niezwykle trudna sztuka, ale warto podjąć trud jej wdrożenia i rozwoju,
gdyż może ona okazać się wręcz ważąca o losach i sukcesie danej organizacji.
6. Zakończenie
Proces motywacji pracowników pełni ważną rolę w efektywnym zarządzaniu organizacją.
Decydujące znaczenie odgrywają czynniki oddziaływujące na pracowników takie jak:
mechanizmy wartościowania, poznania, wolności woli, kultura procesów organizacji,
bezpieczeństwo pracy, godziwe wynagrodzenie jak również stosunki międzyludzkie.
Analizując szczegółowo każdy z nich warto zwrócić uwagę na ich dwuczłonowość. Z
pierwszym członem mamy do czynienia biorąc pod uwagę zespół procesów zachodzących
wewnątrz ludzkiego organizmu. Natomiast zawartość drugiego członu pełni całokształt
czynników otoczenia z bodźcami materialnymi i niematerialnymi. Aby sprawnie dowodzić
procesem motywowania osoba oddziaływująca musi posiadać odpowiednie cechy charakteru,
predyspozycje jak również odpowiedni poziom wiedzy. Pomocne stają się modele oddziaływań
motywacyjnych zarówno te tradycyjne jak i model stosunków międzyludzkich, zasobów
ludzkich czy dynamiczne zarządzanie. Inspiracją do tworzenia procesów motywacyjnych są
teorie m.in. Maslowa, Alderfera, Atkinsona, Mc.Clellanda czy Herberga. Wykazują one jak
ogromny wpływ na rozwój i sukces danej organizacji mają wszelkie interakcje w niej
zachodzące.
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EMPLOYEE MOTIVATION - DEFINITIONS, FACTORS AND MODELS
Summary: The purpose of this article is to present selected instruments that can support such a difficult
process as employee motivation.
Keywords: Employee motivation.
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OCZEKIWANIA STUDENTÓW UCZELNI KIELECKICH
WOBEC POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW (Magdalena PiłatBorcuch, Artur Borcuch)
Streszczenie: Głównym celem niniejszego opracowania jest diagnoza kompetencji i oczekiwań (wobec
przyszłych pracodawców) studentów uczelni kieleckich.
Słowa kluczowe: Studenci, pracodawcy, Kielce.

1. Wprowadzenie
Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań studentów (przyszłych
pracowników) wobec swoich przyszłych pracodawców, wydaje się istotne dla obu stron.
Skłania do tego zarówno wysoka stopa bezrobocia wśród absolwentów uczelni, jak i niedobory
odpowiedniej kadry – co z kolei podkreślają pracodawcy. Warto zatem podejmować próby
łączenia interesów obu stron, co będzie korzyścią nie tylko dla danych podmiotów, lecz
przyczyni się do rozwoju województwa świętokrzyskiego.
Głównym celem niniejszego opracowania jest diagnoza kompetencji i oczekiwań
(wobec przyszłych pracodawców) studentów uczelni kieleckich.
2. Metodologia badań
Przedmiotem badania są umiejętności, które badani studenci kieleckich uczelni deklarują, że
mogą zaoferować potencjalnym pracodawcom, oraz oczekiwania tych studentów względem
potencjalnych pracodawców.
W związku z obranym przedmiotem badania, jego celem jest ustalenie stosunku
badanych do oferowanych przez siebie umiejętności praktycznych oraz do oczekiwań
zawodowych względem potencjalnych pracodawców.
Określenie przedmiotu i celu badań pozwala na sformułowanie pytań badawczych.
Nawiązując do przedstawionego przedmiotu i celu badania, problemem głównym badania jest:
Jakie umiejętności praktyczne mogą zaoferować studenci uczelni kieleckich i jakie są
ich oczekiwania zawodowe względem potencjalnych pracodawców.
Dr, Instytut Zarzadzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
Dr, Instytut Zarzadzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
1
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W odniesieniu do problemu zasadniczego wyłoniono następujące problemy
szczegółowe:
•

[P1] Jakie oczekiwania zawodowe mają studenci uczelni kieleckich względem
potencjalnych pracodawców?

•

[P2] Jakie umiejętności praktyczne mogą zaoferować studenci uczelni kieleckich
potencjalnym pracodawcom?

•

[P3] Czy studenci uczelni kieleckich planują po studiach szukać pracy w Kielcach?

•

[P4] W jakich podmiotach (w instytucjach publicznych czy w firmach prywatnych)
studenci kieleckich uczelni chcieliby pracować po zakończeniu studiów?
Tak więc w odniesieniu do sformułowanych problemów badawczych przyjęto

następujące hipotezy badawcze:
•

[H1] Najbardziej cenionymi umiejętnościami praktycznymi jakie mogą zaoferować
studenci uczelni kieleckich potencjalnym pracodawcom są umiejętności z grupy
MIĘKKIE czyli: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole itd.

•

[H2] Studenci uczelni kieleckich za najbardziej cenione oczekiwania zawodowe
względem

potencjalnych

pracodawców

uznają

oczekiwania

z

grupy

INNOWACYJNOŚĆ, tj.: oferować ciekawy zakres obowiązków, zapewniać dostęp do
najnowszych technologii.
Odnosząc się do metod badawczych, prowadząc badania posłużymy się metodą sondażu
diagnostycznego.
Do badań zastosowano metodę badawczą w postaci sondażu diagnostycznego, technikę
badawczą w postaci ankiety, zaś narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.
Metodą doboru respondentów do próby badanej była metod kuli śnieżnej. Badanie
zostało przeprowadzone w okresie 12.01-03.02.2015 roku. Kwestionariusz ankiety został
opublikowany na stronie internetowej, zaś link z dostępem do niego opublikowano w serwisie
społecznościowym Facebook oraz rozpowszechniano drogą mailową.
3. Wyniki badań
W badaniu wzięło udział 185 studentów: 80% kobiet i 20% mężczyzn. W kategorii rok studiów,
najliczniejszą grupę stanowili studenci 3 roku I stopnia (33%).
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Wykres 1. Rok studiów
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stopnia

2 rok studiów I
stopnia

3 rok studiów I
stopnia

1 rok studiów II
stopnia

2 rok studiów II
stopnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W celu uzyskania większej czytelności wyników badań, dokonano rekodowania danych
w pytaniu rok studiów i utworzono dwie kategorie: studenci studiów I stopnia (licencjackich)
oraz studenci II stopnia (magisterskich). W efekcie, 63% badanych stanowili studenci studiów
I stopnia (licencjackich), pozostałe 37% ankietowanych stanowili studenci II stopnia
(magisterskich).
Wykres 2. Poziom studiów
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10%
0%
Studenci studiów I stopnia
(licencjackie)

Studenci studiów II stopnia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W kategorii tryb studiów, 62% ankietowanych to studenci studiów stacjonarnych, z
kolei 38% to studenci studiów niestacjonarnych.
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Wykres 3. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

studia
niestacjonarne
38%

studia
stacjonarne
62%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Warto odnotować, że 32% wszystkich ankietowanych zaznaczyło, że posiada
doświadczenie w pracy zawodowej, co oznacza, że osoby te pracowały i/lub nadal pracują.
Wykres 4. Studenci z doświadczeniem i bez doświadczenia w pracy zawodowej
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70%
60%
50%
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0%
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zawodowej

bez doświadczenia w pracy
zawodowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W grupie studentów z doświadczeniem w pracy zawodowej, 52,5% stanowili studenci
studiów stacjonarnych, z kolei wśród studentów studiów niestacjonarnych odsetek ten wyniósł
47,5%. Z kolei przyjmując za kryterium stopnień studiów, 49,2% stanowili studenci I stopnia,
natomiast studentów II stopnia było 50,5%3.
Ze względu na duże zróżnicowane liczebności w poszczególnych grupach, przy
prezentacji części wyników analiz statystycznych, dokonano połączenia grup studentów
wybranych kierunków. Stworzono grupę (która okazała się najliczniejsza) studentów
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego kierunków Ekonomia, Logistyka i Zarządzanie – 82%.
Pozostałą grupę (określaną dalej jako studenci pozostałych kierunków) stanowili studenci

3

Brakujące 0,3% dotyczy osób, które nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi w kategorii stopień studiów.
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kierunków humanistycznych, inżynieryjnych oraz pielęgniarskich/fizjoterapii studiujący w
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, Politechnice Świętokrzyskiej czy Wyższej Szkole
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 18%.
Przechodząc do zawartych w kwestionariuszu ankiety pytań,

pierwsze dotyczyło

oczekiwań (studentów) względem dobrego pracodawcy. Zmienną niezależną był stopień
studiów. Oczekiwania badanych studentów względem dobrego pracodawcy dotyczyły przede
wszystkim: zapewnienia stabilności zatrudnienia (pierwszy stopień 72,4% vs. drugi stopień
75,4%), stwarzania możliwości awansu (obie grupy ok. 45%) oraz elastyczności pozwalającej
na godzenie życia zawodowego z osobistym (obie grupy ok. 38%).
Pewnie różnice w oczekiwaniach pomiędzy studentami I i II stopnia dotyczyły kwestii,
które można określić mianem płacowych i pozapłacowych. I tak, studenci I stopnia mają
wyższe oczekiwania (w porównaniu do studentów II stopnia) w kategorii oferowanych przez
pracodawcę zarobków, które byłyby wyższe od przeciętnego wynagrodzenia (46,6% vs. 39,1%).
Z kolei dla studentów II stopnia ważniejsze okazało się dbanie przez pracodawcę o atmosferę
w firmie (50,7% vs. 34,5%).
Wykres 5. Oczekiwania studentów wobec dobrego pracodawcy (dobry pracodawca
powinien…)
Umożliwiać elastyczność pozwalajacą na godzenie zycia
zawodowego z osobistym
Umożliwiać rozwój w zagranicznych strukturach firmy
Zapewniać dodatkowy pakiet świadczeń
Oferować zarobki wyższe od przeciętnego wynagrodzenia
Zapewniać dostęp do najnowszych technologii/wiedzy
Zapewnieniać samodzielność w działaniu
Oferować ciekawy zakres obowiązków
Mieć wyznaczoną jasną scieżkę kariery
Drugi stopień
Pierwszy stopień

Dawać możliwość awansu
Dbać o atmosferę w firmie
Zapewniać stabilność zatrudnienia

0%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Odpowiedzi studentów Ekonomii, Logistyki i Zarządzania były w zasadzie zbliżone do
odpowiedzi wszystkich respondentów. Również i tu zauważono, że oczekiwania studentów I
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stopnia były bardziej materialne (finansowe), z kolei, aspekt stabilności zatrudnienia czy dbania
o atmosferę w firmie ważniejszy okazał się dla studentów II stopnia.
Wykres 7. Oczekiwania studentów kierunku Ekonomia, Logistyka i Zarzadzanie wobec
dobrego pracodawcy (dobry pracodawca powinien…)
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Zapewniać dostęp do najnowszych technologii/wiedzy
Zapewnieniać samodzielność w działaniu
Oferować ciekawy zakres obowiązków
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Drugi stopień
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Następne pytanie dotyczyło oczekiwań finansowych (wynagrodzenie netto) względem
pierwszego pracodawcy. Najwięcej studentów, zarówno I jak i II stopnia (I stopnia 37,1% vs.
II stopnia 37,7%) zaznaczyło, że podjęłoby pierwszą pracę za płacę netto w wysokości 1501zł2000zł. Przy płacy netto 1001zł-1500zł, większy odsetek studentów II stopnia (30,4%)
zaakceptowałoby taką płacę, w porównaniu do studentów I stopnia (21,6%). Z kolei wyższe
oczekiwania studentów I stopnia w porównaniu do oczekiwań studentów II stopnia można było
zaobserwować w przypadku wynagrodzenia powyżej 2001 zł.
Do analizy statystycznej zależności między zmienną stopnień studiów a zmienną
oczekiwania finansowe względem pierwszego pracodawcy zastosowano test chi-kwadrat z
poprawką Fishera. Wynik tego testu osiągnął wartość Chi2 = 3,035 przy empirycznym
poziomie istotności p>0,05. Można stwierdzić, że nie zachodzi zależność stochastyczna między
zmiennymi.
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Wykres 8. Oczekiwania finansowe (wynagrodzenie netto) badanych studentów wobec ich
pierwszego pracodawcy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Oczekiwania finansowe studentów Ekonomii, Logistyki i Zarządzania były zbliżone do
oczekiwań wszystkich badanych studentów. Również i tu największy odsetek studentów
(40,8%) zaakceptowałby płacę netto w wysokości 1501zł-2000zł. Z kolei 24,3% zgodziłoby się
na płacę w wysokości 1001zł-1500zł. Oczekiwania płacowe w wysokości 2001zł-2500zł miało
22,4%, natomiast w wysokości 2501zł-3000zł – 7,2%.
Wykres 9. Oczekiwania finansowe (wynagrodzenie netto) studentów kierunku Ekonomia,
Logistyka i Zarządzanie wobec ich pierwszego pracodawcy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Następne pytanie dotyczyło umiejętności, jakie badani studenci mogą zaoferować
pracodawcom. Studenci mogą zaoferować przede wszystkim tzw. umiejętności miękkie: praca
w zespole (I stopień 69,8% vs. II stopień 73,9%) oraz komunikatywność (I stopień 71,6% vs. II
stopień 68,1%). Największe różnice w umiejętnościach deklarowanych przez studentów I i II

171

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

stopnia zaobserwowano w kategorii orientacja na klienta. Umiejętność taką zaznaczyło 36,2%
studentów II stopnia i 23,3% studentów I stopnia. Zaskakującym jest fakt, że w najmniejszym
stopniu badani studenci mogą zaoferować kreatywność (I stopień 2,6% vs. II stopień 10,1%).
Wykres 10. Umiejętności, jakie badani studenci mogą zaoferować pracodawcom
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Studenci Ekonomii, Logistyki i Zarządzania mogą zaoferować pracodawcom przede
wszystkim umiejętność pracy w zespole (I stopień 73,7% vs. II stopień 79,2%) oraz
komunikatywność (I stopień 66% vs. II stopień 71,7%). Również i tu najniższy odsetek
badanych zadeklarował kreatywność w ofercie dla pracodawców (I stopień 1% vs. II stopień
7,5%).
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Wykres 11. Umiejętności, jakie studenci kierunku Ekonomia, Logistyka i Zarządzanie
mogą zaoferować pracodawcom
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50%
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Drugi stopień
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Przechodząc do doświadczenia, jakie studenci zdobywają podczas trwania studiów
studenci na uwagę zasługują praktyki lub staż w firmie (I stopień 44% vs. II stopień 36,2%)
oraz udział w seminariach, szkoleniach i kursach doszkalających (I stopień 28,4% vs. II stopień
37,7%). Największe różnice w odpowiedziach studentów I i II stopnia wystąpiły w kategorii
praca zawodowa (I stopień 25% vs. II stopień 43,5%).
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Wykres 12. Doświadczenie pozyskiwane przez studentów w trakcie studiowania
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Odpowiedzi studentów Ekonomii, Logistyki i Zarządzania zasadniczo się nie różniły od
odpowiedzi wszystkich respondentów. Prawie co dziesiąty student Ekonomii, Logistyki i
Zarządzania wskazał na zaangażowanie w studenckie koła naukowe. Niepokojący jest jednak
odsetek osób, które zaznaczyło, że nie zdobywa żadnego doświadczenia. Oznacza to bowiem,
że prawie co czwarty student studiów I stopnia (24,2%) oraz prawie co piąty student studiów II
stopnia (18,9%) uważa, że nie posiada żadnego doświadczenia.
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Wykres 13. Doświadczenie pozyskiwane przez studentów kierunku Ekonomia, Logistyka
i Zarządzanie w trakcie studiowania
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Następne pytanie brzmiało, czy student planuje po zakończeniu studiów aplikować o
pracę w Kielcach. Zdecydowana większość badanych odpowiedziała na to pytanie twierdząco.
Na szczególną uwagę zasługują studenci II stopnia, którzy w najbliższych latach ukończą
studia. 69,6% studentów II stopnia zamierza aplikować o pracę w Kielcach. W grupie
studentów Ekonomii, Logistyki oraz Zarządzania odsetek ten wyniósł 64,2%.
Do analizy statystycznej zależności między zmienną stopień studiów a zmienną
kierunek studiów (po rekodowaniu) zastosowano test chi-kwadrat. Wynik tego testu osiągnął
wartość Chi2 = 2,150 przy empirycznym poziomie istotności p>0,05. Można stwierdzić, że nie
zachodzi zależność stochastyczna między zmiennymi.
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Wykres 14. Odsetek studentów deklarujących aplikowanie o pracę w Kielcach po
zakończeniu studiów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Biorąc pod uwagę kryterium tryb studiów, 70,3% studentów studiów stacjonarnych
zadeklarowało zamiar aplikowania o pracę po zakończeniu studiów. Z kolei spośród studentów
studiów niestacjonarnych odsetek ten wyniósł 53,6%. Można zatem sądzić, że uczelnie
kieleckie kształcą w głównej mierze osoby związane (np. miejscem zamieszkania) z regionem
świętokrzyskim, a także, że w Kielcach łatwiej znaleźć pracę niż w innych miejscowościach
województwa świętokrzyskiego.
Wykres 15. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych deklarujący aplikowanie
o pracę w Kielcach po zakończeniu studiów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Następne pytanie dotyczyło instytucji, w której studenci po zakończeniu studiów
chcieliby pracować. Biorąc pod uwagę zmienną płeć można zauważyć, że większość kobiet
(42,2%) w porównaniu do mężczyzn (13,5%) chciałoby pracować w instytucji publicznej np.
urzędzie skarbowym, czy urzędzie miasta. Proporcja uległa odwróceniu w kategorii chęć
założenia własnej firmy. 45,9% mężczyzn zadeklarowało taką chęć w porównaniu do 21,1%
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kobiet. Podobny odsetek kobiet i mężczyzn chciałby pracować w firmie prywatnej (kobiety
36,7% vs. mężczyźni 40,5%).
Wynik przeprowadzonego testu niezależności Chi2 osiągnął wartość Chi2 = 13,785
przy liczbie stopni swobody - df = 2 oraz empirycznym poziomie istotności p<0,001. Świadczy
to, iż możemy twierdzić, że zachodzi zależność stochastyczna między zmienną płeć a zmienną
instytucja, w której chciałby pracować student po ukończeniu studiów. Wspołczynnik VCramera osiągnął poziom 0,274, co świadczy o słabej sile związku.
Wykres 16. Instytucja, w której chciałby pracować student po ukończeniu studiów
(kobiety vs. mężczyźni)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Biorąc pod uwagę tryb studiów (studia stacjonarne i studia niestacjonarne) różnice nie
były tak znaczące, jak w przypadku kobiet i mężczyzn. Studenci studiów niestacjonarnych
wykazują większe zainteresowanie podmiotami sektora prywatnego (praca w firmie prywatnej
lub założenie własnej firmy) niż publicznego.
Wynik przeprowadzonego testu niezależności Chi2 osiągnął wartość Chi2 = 2,701 przy
liczbie stopni swobody - df = 2 oraz empirycznym poziomie istotności p>0,05. Świadczy to,
iż możemy twierdzić, że nie zachodzi zależność stochastyczna między zmienną tryb studiów a
zmienną instytucja, w której chciałby pracować student po ukończeniu studiów.
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Wykres 17. Instytucja, w której chciałby pracować student po ukończeniu studiów
(studenci studiów stacjonarnych vs. studiów niestacjonarnych)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

U studentów kierunku Ekonomia, Logistyka i Zarzadzanie również wystąpiły różnice w
odpowiedziach kobiet i mężczyzn. Kobiety preferują instytucje publiczne (kobiety 40,2% vs.
mężczyźni 17,2%) z kolei większość mężczyzn chciałoby założyć własną firmę (mężczyźni
44,8% vs. kobiety 18,9%). Nie wystąpiły natomiast znaczące różnice pomiędzy kobietami i
mężczyznami deklarującymi chęć pracy w firmie prywatnej (kobiety 41% vs. mężczyźni
37,9%).
Wynik przeprowadzonego testu niezależności Chi2 osiągnął wartość Chi2 = 10,128
przy liczbie stopni swobody - df = 2 oraz empirycznym poziomie istotności p<0,01. Świadczy
to, iż możemy twierdzić, że zachodzi zależność stochastyczna między zmienną płeć a zmienną
instytucja, w której chciałby pracować student po ukończeniu studiów. Wspołczynnik VCramera osiągnął poziom 0,259, co świadczy o słabej sile związku.
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Wykres 18. Instytucja, w której chciałby pracować student kierunku Ekonomia,
Logistyka i Zarządzanie po ukończeniu studiów (kobiety vs. mężczyźni)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Biorąc pod uwagę zmienną tryb studiów odpowiedzi studentów kierunku Ekonomia,
Logistyka i Zarządzanie były zbliżone do odpowiedzi wszystkich respondentów.
Wynik przeprowadzonego testu niezależności Chi2 osiągnął wartość Chi2 = 2,341 przy
liczbie stopni swobody - df = 2 oraz empirycznym poziomie istotności p>0,05. Można
twierdzić, że nie zachodzi zależność stochastyczna między zmienną tryb studiów a zmienną
instytucja, w której chciałby pracować student po ukończeniu studiów w grupie studentów
kierunku Ekonomia, Logistyka i Zarządzanie.
Wykres 19. Instytucja, w której chciałby pracować student kierunku Ekonomia,
Logistyka i Zarządzanie po ukończeniu studiów (studenci studiów stacjonarnych vs.
studenci studiów niestacjonarnych)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Szczegółowa analiza danych dotyczących instytucji, w której chciałby pracować student
kierunku Ekonomia, Logistyka i Zarządzanie, wg. podziału na lata studiów prowadzi do
interesujących wniosków. Największe zainteresowanie instytucją publiczną wykazali studenci
I roku I stopnia (50%) oraz studenci 3 roku I stopnia (47,2%). Największą chęć pracy w firmie
prywatnej wykazali studenci 2 roku II stopnia (60%). Martwić może natomiast niskie
zainteresowanie studentów założeniem własnej firmy. Najwyższy odsetek studentów
deklarujących chęć założenia własnej firmy dotyczył studentów 2 roku studiów I stopnia
(34,1%). Jeżeli chodzi o studentów 2 roku II stopnia (czyli osoby, które niedługo skończą
studia) tylko 10% zadeklarowało taki zamiar.
Wykres 20. Instytucja, w której chciałby pracować student kierunku Ekonomia,
Logistyka i Zarządzanie po ukończeniu studiów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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którzy
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własnej

firmy

zadano

uszczegóławiające pytanie dotyczące powodów takiego wyboru. Zarówno kobiety jak i
mężczyźni wskazali przede wszystkim na chęć osiągania większych korzyści finansowych
(64,5%). Istotna okazała się również chęć realizowania własnych zainteresowań, choć bardziej
aktywni w tym względzie okazali się mężczyźni od kobiet (58,5% vs. 45,2%).
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Wykres 21. Argumenty świadczące za założeniem firmy przez studentów (kobiety vs.
mężczyźni)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analizując odpowiedzi studentów kierunku Ekonomia, Logistyka i Zarządzanie w
zestawieniu z odpowiedziami studentów pozostałych kierunków zaobserwowano różnice w
kategorii chęć osiągnięcia większych korzyści finansowych. Dla studentów Ekonomii, Logistyki
i Zarządzania korzyści finansowe okazały się szczególnie istotne czego nie odnotowano u
studentów pozostałych kierunków (72,2% vs. 41,7%). Odwrotna relacja miała miejsce w
kategorii chęć wykorzystania możliwości samozatrudnienia (studenci pozostałych kierunków
58,3% vs. studenci kierunku Ekonomia, Logistyka i Zarządzanie 36,1%).
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Wykres 22. Argumenty przemawiające ze założeniem firmy przez studentów (Studenci
kierunku Ekonomia, Logistyka i Zarządzanie vs. studenci pozostałych kierunków)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

4. Podsumowanie
Wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów uczelni kieleckich pozwalają na
wyciągnięcie interesujących wniosków. Wnioski te zostaną zaprezentowane w postaci
odpowiedzi na postawione problemy badawcze oraz hipotezy badawcze.
[P1] Jakie oczekiwania zawodowe mają studenci uczelni kieleckich względem
potencjalnych pracodawców? Oczekiwania badanych studentów względem dobrego
pracodawcy dotyczyły przede wszystkim: zapewnienia stabilności zatrudnienia (pierwszy
stopień 72,4% vs. drugi stopień 75,4%). Pewnie różnice w oczekiwaniach pomiędzy studentami
I i II stopnia dotyczyły kwestii, które można określić mianem płacowych i pozapłacowych. I
tak, studenci I stopnia mają wyższe oczekiwania związane z płacą, z kolei dla studentów II
stopnia ważniejsza jest atmosfera w firmie.
[P2] Jakie umiejętności praktyczne mogą zaoferować studenci uczelni kieleckich
potencjalnym pracodawcom? Studenci mogą zaoferować pracodawcom przede wszystkim tzw.
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umiejętności miękkie: praca w zespole (I stopień 69,8% vs. II stopień 73,9%) oraz
komunikatywność (I stopień 71,6% vs. II stopień 68,1%).
[P3] Czy studenci uczelni kieleckich planują po studiach szukać pracy w Kielcach? Na
uwagę zasługują studenci II stopnia, którzy w najbliższych latach ukończą studia. 69,6%
studentów II stopnia zamierza aplikować o pracę w Kielcach. W grupie studentów Ekonomii,
Logistyki oraz Zarządzania odsetek ten wyniósł 64,2%. Biorąc pod uwagę kryterium tryb
studiów, 70,3% studentów studiów stacjonarnych zadeklarowało zamiar aplikowania o pracę
po zakończeniu studiów.
[P4] W jakich podmiotach (w instytucjach publicznych czy w firmach prywatnych)
studenci kieleckich uczelni chcieliby pracować po zakończeniu studiów? Większość kobiet
(42,2%) w porównaniu do mężczyzn (13,5%) chciałoby pracować w instytucji publicznej np.
urzędzie skarbowym, czy urzędzie miasta. Proporcja uległa odwróceniu w kategorii założenia
własnej firmy. 45,9% mężczyzn zadeklarowało taką chęć w porównaniu do 21,1% kobiet.
[H1] Najbardziej cenionymi umiejętnościami praktycznymi jakie mogą zaoferować
studenci uczelni kieleckich potencjalnym pracodawcom są umiejętności z grupy MIĘKKIE
czyli: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole itd. Hipoteza H1 została potwierdzona.
Studenci mogą zaoferować przede wszystkim: praca w zespole (I stopień 69,8% vs. II stopień
73,9%) oraz komunikatywność (I stopień 71,6% vs. II stopień 68,1%).
[H2] Studenci uczelni kieleckich za najbardziej cenione oczekiwania zawodowe
względem potencjalnych pracodawców uznają oczekiwania z grupy INNOWACYJNOŚĆ, tj.:
oferować ciekawy zakres obowiązków, zapewniać dostęp do najnowszych technologii.
Hipoteza H2 została sfalsyfikowana. Oczekiwania studentów I stopnia dotyczą przede
wszystkim wyższych od przeciętnych zarobków. Z kolei oczekiwania studentów II stopnia
skierowane są ku atmosferze w pracy.
Zwracając uwagę na studentów kierunku Ekonomia, Logistyka i Zarządzanie
szczególnego znaczenia nabiera fakt, że tylko 10% studentów 2 roku studiów II stopnia
zadeklarowało chęć założenia własnej firmy. Należałoby zatem poczynić starania polegające
na wspieraniu „świeżych” absolwentów w zakładaniu przez nich własnych firm. To przede
wszystkim te osoby ze świeżymi pomysłami i energią powinny mieć udział w rozwoju
województwa świętokrzyskiego.
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Magdalena Piłat-Borcuch1

ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY A ŻYCIE SPOŁECZNE
(Magdalena Piłat-Borcuch)
Streszczenie: Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na problematykę rozwoju technologicznego i jego
następstw dla życia współczesnego człowieka. Autorka charakteryzując procesy technologiczne,
akcentuje ich wpływ na więzi społeczne.
Słowa kluczowe: Rozwój technologiczny, życie społeczne.

1. Wstęp
Artykuł zwraca uwagę na problematykę rozwoju technologicznego i jego następstw dla życia
współczesnego człowieka. Następstw, które zmieniły to życie w sposób, który bardzo trudno
było przewidzieć, także za sprawą ich tempa. Wszechobecność nowych technologii jest faktem.
Technologie wtargnęły w nasze życie zmieniając je w sposób nieodwracalny, wraz z
pozytywnymi i negatywnymi tego następstwami.
Artykuł rozpoczyna opis przeobrażeń, które zapoczątkowały technologiczną rewolucję.
Rozwinięciem artykułu jest charakterystyka procesów technologicznych, jak również
wskazanie relacji pomiędzy rozwojem technologicznym a więziami społecznymi. Artykuł
kończą rozważania na temat zagrożeń będących następstwem procesów technologicznych.

2. Rewolucja technologiczna jako źródło przeobrażeń życia społecznego
Punkt wyjścia procesów technologicznych stanowi laboratorium. Następnie naukowcy
wyprowadzają poza laboratoria wypracowane w ten sposób sztuczne układy, na przykład w
postaci instrumentów, maszyn lub procesów technologicznych, które wymagają rozszerzenia
na świat zewnętrzny2.
Za początek rewolucji technologicznej uznaje się drugą połowę XX wieku. Wówczas to
zaczął zmieniać się krajobraz ludzkiego życia. Rewolucja technologiczna, skoncentrowana
wokół technik informacyjnych, przeobraziła z dużym przyspieszeniem materialne podstawy
społeczeństwa. Gospodarki na całym świecie zaczęły stawać się globalnie współzależne,
wprowadzając nową formę związków między ekonomią, państwem i społeczeństwem.
Dr, Instytut Zarzadzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
Ł. Afeltowicz, K. Pietrewicz, Koniec socjologii, jaką znamy, czyli o maszynach społecznych i inżynierii
socjologicznej, „Studia Socjologiczne” nr 3, 2008, s. 44.
1

184

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

Załamanie się sowieckiego etatyzmu i późniejszy zmierzch międzynarodowego ruchu
komunistycznego zakończyły zimną wojnę, zredukowały ryzyko nuklearnej zagłady i w sposób
zasadniczy zmieniły globalną geopolitykę3.
Wówczas też panowało przekonanie, że źródła modernizacji krajów mniej rozwiniętych
tkwią w postępie technologicznym, a jego „wtłoczenie" do zacofanych gospodarek miało
zagwarantować dynamiczny wzrost, który - jak wówczas sądzono - w przewidywalnej
perspektywie miał doprowadzić do wyrównania poziomu rozwoju między krajami
rozwiniętymi i rozwijającymi się4.
Stało się jednak inaczej, dystans między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się tylko
się zwiększył, zaś korzystanie z nowych technologii stało się udziałem mieszkańców przede
wszystkim tych rozwiniętych. Rozwój metod i technik informacyjnych uznaje się za - epokę
cywilizacyjną, przez niektórych określaną jako epokę przetwarzania informacji, której
podstawową cechą jest właśnie przetwarzanie informacji i kreowanie wiedzy. „(…) Dzięki
wysokiej jakości wiedzy i umiejętności jej spożytkowania, możliwe staje się kreowanie coraz
bardziej wydajnych procesów sterowania i zarządzania, co prowadzi do powstawania nowych
produktów i użytkowania nowoczesnych technologii, do tworzenia organizacji inteligentnej”.
Wzrost znaczenia nauki i rozwój techniki przyniósł szczególny skok cywilizacyjny, który
naznaczony jest nowymi cudami techniki, ale oznacza także nieporównanie głębsze wniknięcie
w tkankę naszego życia naukowej wiedzy i naukowej refleksji z dziedzin szeroko pojmowanych
nauk społecznych5.
Wiedza naukowa jest dziś na wyciągniecie ręki i każdy kto posiada dostęp do Internetu
może z niej korzystać. Problemem jest jednak jej nadmiar, a umiejętność oddzielenia tego co
ma sens, od tego co tego sensu jest pozbawione, wymaga kompetencji, o które znacznie trudniej
niż o sam dostęp do Internetu. Uniwersalnym miernikiem jakości nowoczesnego rozwoju
socjoekonomicznego, politycznego i kulturowego staje się ilość, jakość oraz złożoność
kompleksowych
praktyce

systemów

gospodarczej.

techniczno-organizacyjno-informacyjnych

Przewidywania

i

prognozy

uznają

stosowanych

kompleks

w

technologii

informacyjnych za główny czynnik napędzający w przyszłości rozwój gospodarki światowej 6.
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, s. 19.
K. Czaplicka, Problemy społeczno-gospodarcze krajów rozwijających się i wybrane koncepcje ich
przezwyciężenia [w:] P. Bagiński, K. Czaplicka, J. Szczyciński, Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju.
Ewolucja, stan obecny i perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 39.
5
I. Krzemiński, Socjologia a przemiany współczesnego świata, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2004, s.
10-11.
6
W. Grudzewski, I. K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich
komercjalizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 29.
3
4
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Zdaniem I. Krzemińskiego, rewolucja technologiczna przyczyniła się również do
zaktywizowania ruchów obywatelskich. Dodaje, że ani obecny terroryzm, ani antyglobalizm
nie byłyby możliwe w takiej formie bez technologicznej rewolucji, którą przyniósł przełom
wieków, rewolucji komunikacyjnej, komputerowej i związanej także z mediami, z rozwojem
telefonii i telewizji. To zresztą te same czynniki, które zadecydowały o zjawisku globalizacji,
zwłaszcza rozumianym jako możliwości łatwych operacji kapitałowych, a zatem i gospodarczo
produkcyjnych w dowolnym miejscu globu ziemskiego7.
3. Procesy technologiczne i ich znaczenie
Ekspansywny rozwój nowych technologii rozpoczął się wraz z nadejściem nowoczesności i
narodzin nowoczesnego społeczeństwa.
Wśród generalnych zasad organizujących nowoczesność w kontekście ekonomii można
wskazać:
1. niespotykaną dotąd prędkość i skalę wzrostu gospodarczego, co oczywiście nie
wyklucza, okresowych lub lokalnych recesji;
2. przejście z produkcji rolniczej do przemysłowej, będącej głównym sektorem gospodarki;
3. koncentrację produkcji w miastach i aglomeracjach;
4. wykorzystanie nieożywionych źródeł energii w miejsce siły ludzi i zwierząt;
5. wszechobecność innowacji technicznych obejmujących wszystkie sfery życia;
6. otwarcie konkurencyjnych rynków pracy;
7. koncentrację siły roboczej w fabrykach i wielkich przedsiębiorstwach przemysłowych;
8. kluczową rolę przedsiębiorców, kierowników, „liderów biznesu" w kierowaniu
produkcją8.
Procesy technologiczne które zmieniają na naszych oczach społeczną rzeczywistość
skupiają się w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Poniższa tabela przedstawia
źródła technologii i ich rolę w budowaniu nowoczesnego9 społeczeństwa.

I. Krzemiński, Socjologia a przemiany współczesnego świata, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2004, s. 18.
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 83.
9
Społeczeństwo nowoczesne nazywane jest także: informacyjnym, postindustrialnym, pokapitalistycznym,
postrynkowym, trzeciej fali, ryzyka, sieciowym, technologicznym, opartym na wiedzy, końca pracy, a także epoką
postcywilizacji, okresem refleksyjnej modernizacji, późnym kapitalizmem, zdezorganizowanym kapitalizmem,
kapitalizmem konsumpcyjnym. Zob.: A. Niesporek, Czy koniec socjologii jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań
zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 11.
7
8
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Tabela 1. Źródła technologii i ich role
Źródła
• uniwersytety i instytuty techniczne
• rządowe laboratoria badawcze
• przemysłowe instytuty badawcze
• programy badawcze
• badania wojskowe i kosmiczne
• współpraca badawcza
• produkcja kontraktowa, licenjonowanie,
joint-ventures, akwizycja
• badania własne
• komercyjne JBR

Role
• edukacja, badania podstawowe i stosowane
• badania specjalizowane, rozwiązania ogólne
• badania ogólne problemów branżowych
• edukacja społeczna, popularyzacja
• potrzeby narodowe, generatory technologii
• badania i projekty komercyjne
• działalność komercyjna, transfer technologii
podlegających szybkiemu postępowi
• rozwój nowych produktów i procesów

Źródło: W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk: Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich
komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 46.

Tabela stanowi przybliżenie źródeł technologii o strategicznym znaczeniu dla rozwoju
społecznego. Znamienny jest fakt degradacji sektora przemysłowego, który nie przystaje do
wyzwań

przyszłego

świata,

którego

sztandarem

będą

(są)

technologie

będące

urzeczywistnieniem idei wymagających wyspecjalizowanej edukacji i nieustannego
kształcenia.
Praca w dzisiejszym świecie wymaga nie tylko zdolności do posługiwania się
technologiami informacyjnymi i przetwarzania informacji, ale również umiejętności uczenia
się.

Istotne jest generowanie „samoprogramującej” siły roboczej, która byłaby źródłem

produktywności, konkurencyjności, a zatem najważniejszym czynnikiem produkcji,
umożliwiającej pozyskanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce informacyjnej 10.
Społeczeństwa informacyjne na całym świecie mają wspólne cechy strukturalne:
zasadzają się na generowaniu wiedzy oraz przetwarzaniu informacji za pomocą technologii
informacyjnych opartych na mikroelektronice. Fundamentem tych społeczeństw jest
informacjonizm, który oznacza zdominowanie ludzkiej aktywności przez technologie
informacyjne. Społeczeństwa informacyjne są zorganizowane w sieci, a ich centralne czynności
powiązane są w sieć na skalę globalną dzięki infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz
transportowej11.
W problematykę nowoczesności i późnej nowoczesności wpisana jest problematyka
„społeczeństwa ryzyka”. Pojęcie to zaproponowane przez U. Becka określa rozwojową fazę
nowoczesnego społeczeństwa, w której społeczne, polityczne, ekonomiczne i indywidualne
M. Castelis, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 21-22.
11
Tamże.
10
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ryzyko coraz bardziej wymyka się instytucjom trudniącym się monitorowaniem i ochroną".
Pojawiają się też nowe formy niepewności, które są skutkiem rozwoju nauki i techniki, a próby
konstruowania przyszłości wyzwalają nieprzewidziane konsekwencje12.
Przyrost wiedzy w nowoczesnym społeczeństwie jest bardzo dynamiczny, przy czym
wiedza ma skłonność do szybkiej dezaktualizacji. Zdaniem M. Boguni-Borowskiej, fakt ten
ilustruje przykład związany z produkcją i upublicznianiem wiedzy. Czas upływający od
napisania książki do jej wydania powinien być minimalnie skrócony, aby zabezpieczyć przed
zgromadzoną w niej wiedzę przed dezaktualizacją. Jednakże duża liczba odkryć powoduje, że
niezwykle szybko traci ona swoją wartość. „Taka sytuacja z pewnością sprzyja zwrotowi ku
przeciętnemu człowiekowi, który dokonuje selekcji, odrzucenia lub adaptacji idei w trakcie
konstruowania własnej biografii w codziennym życiu. Życie człowieka jest tutaj rozumiane
jako rodzaj laboratorium, w którym testuje się globalne procesy, nowe technologie oraz
sposoby komunikowania się czy akceptacje wiedzy”13.
Zdaniem J. E. Stiglitza, kraje, które chcą uczestniczyć w globalizacji w świecie opartym
na wysokiej technice, potrzebują nowych technologii, komputerów i innego wyposażenia, w
celu powiązania się z resztą świata. Natomiast osoby, które chcą konkurować w tej globalnej
gospodarce, muszą mieć do tego odpowiednie kwalifikacje i środki14.
W nowym zglobalizowanym świecie opartym na wysokiej technice pojawiły się nowe
możliwości, których siłą sprawczą są właśnie nowe technologie komunikacyjne. Nowe
technologie właśnie przekształcają te już istniejące, dostosowując się do nowych warunków.
Przy umasowieniu technologicznych przedmiotów codzienności, na przykład telefonów
komórkowych z wmontowanym aparatem fotograficznym, pojawiają się nowe opcje badawcze,
które czynią badanych badaczami-eksploratorami rzeczywistości15.
Istotną kwestią wpisującą się w problematykę rozwoju technologicznego jest zaufanie,
którym darzymy (bądź nie) osoby które ów rozwój generują.
Zdaniem P. Sztompki, w przypadku zaufania konsumpcyjnego ufamy w działania
projektantów, konstruktorów i producentów albo tych, którzy nadzorują produkcję (kontrolując
jakość, wprowadzając standaryzację, określając normy produkcyjne). W przypadku zaufania
technologicznego ufamy tym, którzy zaprojektowali systemy eksperckie, tym, którzy je
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 98.
M. Bogunia-Borowska, Codzienność i społeczne konteksty życia codziennego [w:] M. Bogunia-Borowska (red.),
Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 10.
14
J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycja usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 74.
15
M. Bogunia-Borowska, Codzienność i społeczne konteksty życia codziennego [w:] M. Bogunia-Borowska (red.),
Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 12.
12
13
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obsługują, i tym, którzy nadzorują ich funkcjonowanie (na przykład pilotom, kontrolerom
ruchu lotniczego i technikom)16.
Każdy sposób rozwoju ma również strukturalnie wyznaczaną zasadę działania, wokół
której organizowane są procesy technologiczne. Informacjonizm jest zorientowany na
akumulację wiedzy oraz na wyższy poziom złożoności w przetwarzaniu informacji. „Mimo że
technologia i techniczne stosunki produkcji są zorganizowane w paradygmaty powstające w
dominujących sferach społeczeństwa (np. proces produkcji, kompleks militarno-przemysłowy),
to rozpowszechniają się one przez cały zbiór relacji społecznych i struktur społecznych” 17.
Warto zauważyć, że rozwój technologiczny rozpowszechniający się przez relacje
społeczne nie pozostaje bez wpływu na ich jakość. Relacje międzyludzkie nabrały zupełnie
nowych kształtów, a liczba społecznych interakcji stale rośnie. Jednak zwielokrotnienie
społecznych więzi, czyni je coraz bardziej fragmentarycznymi i powierzchownymi, a także
łatwiejszymi do zerwania.

4. Rozwój technologiczny a więzi społeczne
Rozwój technologiczny i mass media są siłą sprawczą powstania nowego typu relacji
międzyludzkich – relacji wirtualnych. Można wskazać dwie zasadnicze cechy relacji
wirtualnych:
1. są to relacje anonimowe, nawiązywane przez Internet, a także powstające w Internecie
swoiste wspólnoty zainteresowań, pasji, doświadczeń czy poglądów politycznych;
2. są to relacje wyobrażone, na przykład łączące nas ze sławnymi postaciami, celebrities:
idolami popkultury, gwiazdami filmowymi, ludźmi sukcesu18.
Stopień zaangażowania w ten typ relacji zależy od czasu, który przeznaczamy na
korzystanie z Internetu i stopnia zaangażowania w „relacje wyobrażone”. Nie ulega jednak
wątpliwości, że czas ten stale się zwiększa, a postacie ze świata wirtualnego stają się w coraz
większym stopniu „znaczącymi innymi”.
Z badań dotyczących używania Internetu przez rodziny brytyjskie wynika, że ludzie
– zamiast dostosowywać swoje zachowania do nowej technologii, dostosowują Internet do
swoich zachowań19.

P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 111.
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 33.
18
P. Sztompka, Przestrzeń życia codziennego [w:] M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza
socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009 s. 37-38.
19
M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy
REBIS, Poznań 2003, s. 148.
16
17
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M. Castells podkreśla, że najważniejsza rola, jaką odegrał Internet w tworzeniu związków społecznych, polega jednak na jego wkładzie w nowy wzorzec kontaktów międzyludzkich
oparty na indywidualizmie. „Ludzie nie tylko organizują się w sieci społeczne, lecz też coraz
częściej w sieci, w których komunikacja odbywa się za pomocą komputerów. A zatem to nie
Internet tworzy wzorzec indywidualizmu sieciowego, lecz rozwój Internetu dostarcza
odpowiedniej platformy materialnej upowszechniania się takiego wzorca jako dominującej
formy kontaktów międzyludzkich”20.
W dzisiejszym świecie nikt już nie musi być sam – pisze Z. Bauman, w każdej chwili
naciskając przycisk na klawiaturze, możemy wyczarować sobie towarzystwo podobnie jak my
samotnych osób. W wirtualnym świecie zawsze znajdą się osoby do których można wysłać
SMS lub z którymi da się „poczatować”. Internet pozwala nawiązać kontakt z innymi ludźmi
bez konieczności zaciągania obustronnych zobowiązań, połączenie można w każdej chwili
zerwać, nie ponosimy żadnego ryzyka, więc nie musimy zmyślać usprawiedliwień, przepraszać
ani kłamać21. Co ciekawe, w Internecie raczej liczba połączeń, a nie ich jakość decyduje o
potencjalnym sukcesie bądź porażce22.
Rozwój technologii, w tym Internetu nie pozostaje również bez wpływu na naszą
aktywność zawodową.
Chociaż w XX wieku średni czas pracy skrócił się o połowę i przewidywano, że wraz z
rozwojem technologii cyfrowych i komunikacyjnych czas ten skróci się jeszcze bardziej, a czas
wolny się wydłuży, to nic takiego się nie stało. I choć praca w kręgu cywilizacji europejskiej
rzeczywiście ulega formalnemu skróceniu, to nie jest to tożsame z generowaniem dodatkowego
czasu wolnego23.
Dyspozycyjność pracownika stała się podstawowym jego atrybutem, której nie
zrekompensuje nawet skracająca się ilości godzin, które ten winien spędzić w konkretnym
miejscu pracy. Dyspozycyjność bowiem oznacza, że nawet weekend (dotąd oznaczający czas
wolny od pracy) staje się czasem oczekiwania na telefon od szefa, który przecież „tylko” może
a nie musi zadzwonić. Nieustanna konieczność nieoddalania się od swojego telefonu (który
przestał być jedynie telefonem) a daje nam też możliwość sprawdzenia poczty, odwiedzenia

Tamże, s. 151.
Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 15-16.
22
Tamże, s. 28-29.
23
T. Szlendak, Co się dzieje z czasem wolnym? Od codziennego znoju i odpoczynku do codzienności, w której czas
eksplodował [w:] M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 201-202.
20
21
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portali społeczności, bycia „na bieżąco” ze wszystkim co dzieje się wokół, czyni z nas osoby
wiecznie pracujące (a przynajmniej nieodpoczywające), lub w gotowości do pracy.
Jednocześnie – pisze T. Szlendak, mamy do czynienia ze zjawiskiem „wydrapywania”
czasu wolnego z czasu pracy. Kiedyś chwilą relaksu w pracy był papieros, którego paliło się
średnio siedem minut. Dzisiaj zaś przychodzimy do pracy, robimy sobie kawę i „wklepujemy"
adresy portali społecznościowych albo plotkarskich. Przeglądanie tych stron w pracy zabiera
nam całe godziny. Za sprawą uzyskanego dzięki technologii dostępu do rozmaitych zasobów,
coraz częściej symulujemy pracę w miejscu pracy, co powoduje z kolei, że z konieczności
ciągniemy ją za sobą do domu24.
Zintensyfikowanie się sieci międzyludzkich, które wydaje się wielką zdobyczą
wirtualnej rzeczywistości idzie w parze z kosztami, negatywnymi ich konsekwencjami.
Zdaniem P. Sztompki „więź intymną, bezpośrednią i wielotematyczną zastępują relacje
pośrednie nawiązywane przy pomocy mediów technicznych, często anonimowych,
powierzchownych i wycinkowe. To właśnie owa „samotność w sieci” z tytułu powieści Janusza
Wiśniewskiego”25.
3. Na zakończenie o zagrożeniach rozwoju technologicznego
Rozwój technologiczny, poza niekwestionowanymi możliwościami, które stwarza, niesie ze
sobą również ryzyko ubocznych jego skutków.
P. Sztompka wskazuje na trzy zasadnicze formy ryzyka występujące w
zglobalizowanym świecie:
1. zagrożenia ze strony techniki, uboczne skutki rozwoju technologii (np. efekt
cieplarniany), zniszczenia ekologiczne, choroby cywilizacyjne;
2. globalizacja konfliktów politycznych, religijnych i cywilizacyjnych, zagrożenia
związane z terroryzmem międzynarodowym czy nowej formy wojen, prowadzonych
już nie przez państwa, ale przez nieuchwytne sieci ponadnarodowych konspiracji;
3. ryzyko światowego kryzysu ekonomicznego, globalnej recesji czy i tak zwane ryzyko
kursowe związane z nieprzewidywalnymi wahaniami koniunktury ekonomicznej i
relacji walutowych w świecie.26
Z. Bauman ostrzega przed możliwościami jakie oferuje postęp technologiczny w
kontekście środowiska naturalnego. Uważa, że jeśli postęp technologiczny oferuje nowe środki
Tamże, s. 205.
P. Sztompka, Przestrzeń życia codziennego [w:] M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza
socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009 s. 45.
26
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 389.
24
25
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przetrwania w środowiskach poprzednio uznawanych za nieodpowiednie dla ludzkich osiedli,
to również niszczy zdolność wielu środowisk do podtrzymania populacji poprzednio tam
zamieszkałych i znajdujących pokarm. Natomiast postęp gospodarczy sprawia, że coraz to
nowe sposoby zarobkowania stają się nieopłacalne, a tym samym przyczynia się do
zwiększania obszarów ziemi jałowej, leżącej odłogiem i porzucanej27.
Zagrożenia związane z rozwojem technologicznym obejmują także współczesną
biotechnologię. F. Fukuyama uważa, że „(…) największa groźba współczesnej biotechnologii
wynika z faktu, iż może ona zmienić naturę ludzką i w związku z tym przenieść nas w
„poczłowieczy” etap historii”. Oczywiście możliwa jest optymistyczna wizja zakładająca, że
techniki związane z tą dziedziną nauki będą dużo mniej potężne, niż nam się dziś wydaje, lub
też ludzie będą używać ich ostrożnie i umiarkowanie. F. Fukuyama ma jednak powody by nie
być zbytnim optymistą, gdyż biotechnologia, w przeciwieństwie do wielu innych osiągnięć
nauki, łączy w całość oczywiste korzyści z mniej oczywistymi zagrożeniami 28. Rewolucja
biotechnologiczna to coś więcej niż inżynieria genetyczna. Rewolucja technologiczna nie
dotyczy po prostu naszej zdolności odczytywania i manipulacji DNA, lecz jest zjawiskiem o
dużo większym zasięgu, obejmującym wszystkie nauki biologiczne. „Ta rewolucja naukowa
korzysta z odkryć i postępu w wielu powiązanych ze sobą dziedzinach - oprócz biologii
molekularnej są to nauka o zdolnościach poznawczych mózgu, genetyka populacyjna, genetyka
behawioralna, psychologia, antropologia, biologia ewolucyjna oraz neurofarmakologia. Postęp
naukowy w każdym z tych obszarów ma potencjalne skutki polityczne, ponieważ powiększa
on naszą wiedzę o mózgu, źródle wszelkich ludzkich zachowań, a więc i naszą zdolność do
manipulowania nim.”29
Problematyka zagrożeń rozwoju technologicznego koresponduje bezpośrednią z
problematyką ekskluzji społecznej. Bowiem poza zwycięzcami, którzy z radością przyjmują
dobrodziejstwo postępu, istnieje rzesza przegranych, którzy w galopującej rzeczywistości nie
widzą szans na poprawę swojej sytuacji, lecz jest ona dla nich przysłowiowym „gwoździem do
trumny”.
Z. Bauman, przegranych na skutek gospodarczego i technologicznego postępu nazywa –
kontrowersyjnie, lecz w sposób, który zmusza do refleksji, którego nie sposób zignorować, a

Z. Bauman, Praca – Konsumpcjonizm i Nowi Ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 164.
F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Wydawnictwo Znak, Kraków
2006, s. 20.
29
Tamże, s. 34.
27
28
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jednocześnie przystający do bezwzględnej rzeczywistości, „ludzkimi odpadami”, „ludźmi,
którzy odpadli”30.
Ponury obraz niektórych tylko zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii
sprawia wrażenie, że same technologie są siłą sprawczą wszelkich rewolucji. Należy jednak
pamiętać, że są one jedynie/aż narzędziem służącym realizacji społecznych potrzeb. Płynna
rzeczywistość bowiem niesie ze sobą płynne potrzeby, które w samym już założeniu są płynne.
Płynność jest stałością, a na stałość w płynności nie ma już miejsca, czego świadomość zdają
się mieć młodzi ludzie, którzy będą w przyszłości budowniczymi jeszcze bardziej
skomplikowanej rzeczywistości.
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND SOCIAL LIFE
Summary: The article is an attempt to illustrate some problems on technological development and its
after-effects for life of the present man. Authoress characterizing technological
processes, emphasizes their influence on social ties.
Keywords: Technological development, social life.
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Agnieszka Sochańska1

ROLA INTERNAL RELATIONS W ORGANIZACJI (Agnieszka
Sochańska)
Streszczenie: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie wewnętrznego PR, w procesie
efektywnego funkcjonowania organizacji, w dobie zmieniającego się rynku pracy w naszym kraju.
Słowa kluczowe: Internal relations, wewnętrzne public relations, wewnętrzna komunikacja, employer
branding, human relations.

1. Wstęp
Artykuł zwraca uwagę na rolę wewnętrznego PR w organizacji. Ostatnimi czasy ewoluujący
rynek pracy zmienia się na korzyść pracowników stawiając tym samym nowe wyzwania
pracodawcom. Coraz niższa stopa bezrobocia w naszym kraju znacząco wpływa na wakaty
i brak fachowców z różnych dziedzin. Dla pracowników oznacza to okazję na znalezienie
korzystniejszej posady, a dla pracodawców nieobsadzone stanowiska pracy. W dobie zmian na
rynku pracy, wewnętrzne public relations oraz dbałość o zasoby ludzkie w organizacji, pełnią
kluczową rolę. Niestety w wielu firmach bardziej stawia się na relacje zewnętrzne, natomiast
wewnętrzne public relations jest pomijane lub schodzi na dalszy plan.
2. Znaczenie wewnętrznej komunikacji w zmieniającym się rynku pracy
Przez wiele lat rynek pracy był bardziej przychylny organizacjom. To pracownik musiał się
natrudzić w poszukiwaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz umiejętnie zaprezentować się
potencjalnemu chlebodawcy. W ostatnim czasie tendencja ta uległa zmianie. Rynek pracy stał
się rynkiem pracownika. Przyczyniły się do tego masowe emigracje, wzrost PKB, niż
demograficzny oraz starzejące się społeczeństwo. Dodatkowo likwidacja szkół zawodowych w
naszym kraju, wpłynęła na deficyt absolwentów szkół zawodowych. Jak podał Główny Urząd
Statystyczny w grudniu 2017 roku, stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła 6,6%. W wyniku
czego firmy narzekają na brak rąk do pracy. Organizacjom coraz trudniej będzie pozyskać i
zatrzymać specjalistów danych dziedzin. Ewoluujący rynek pracy stawia nowe wyzwania
pracodawcom.

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, specjalność Public Relations w Wyższej Szkole
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
1
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Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez „emplo” pod nazwą: „Efektywność
biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej”, co czwarta osoba zatrudniona w średnich
i dużych firmach w naszym kraju nie czuje się odpowiednio informowana o działaniach
swojego pracodawcy. 71% ankietowanych pracowników uważa, że sukces biznesowy firmy
uzależniony jest od otwartej i partnerskiej komunikacji z zatrudnionymi. Z kolei 67% badanych
twierdzi, że menedżerowie i kierownicy działów powinni być odpowiedzialni za efektywny
przepływ informacji w organizacji. I w końcu 75% respondentów uważa, że najlepiej
współpracuje się z przełożonymi, którzy traktują ich jak partnerów, a nie podwładnych 2.
Według raportu „Efektywność biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej”
działaniami, które najbardziej wpływają na skuteczność biznesową w organizacji są:
•

Efektywna komunikacja z zatrudnionymi – 41,9%;

•

Jawne cele wyznaczane osobom, zespołom, całej organizacji – 35%;

•

Możliwość zgłaszania usprawnień i pomysłów przez pracowników – 34,5%;

•

Włączanie osób zatrudnionych w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji –
24,1%;

•

Upraszczanie procesów biznesowych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii
– 22,9%;

•

Bliski kontakt zarządu z kadrą firmy – 21%3.
Cykliczne badania Confidence Index, prowadzone przez organizację rekrutacyjną

Michael Page ukazują, że przestrzeganie przez przedsiębiorców CSR (społecznej
odpowiedzialności biznesu), jest istotne dla ponad 66% osób w naszym kraju. Spośród
badanych 33% deklaruje, że powodem zmiany pracodawcy jest potrzeba zatrudnienia się w
bardziej etycznej firmie. Dla 70% respondentów w wieku 18–29 lat oraz 66% w wieku 30–40
lat, przestrzeganie CSR jest kluczowym aspektem. 44% pracodawców uznało, że społeczna
odpowiedzialność biznesu jest pomocna w zdobyciu zaufania i lojalności zatrudnionych. Z
kolei dla 64% firm CSR stanowi szansę na ulepszenie swojego wizerunku4.
Powyżej zaprezentowane wyniki badań (audytów komunikacyjnych) potwierdzają,
iż wydajność pracy dobrze poinformowanego pracownika wzrasta o ok. 30% w stosunku

HR w liczbach. Komunikacja a efekty biznesowe, „Personel i Zarządzanie”, 2017, nr 8, s. 78.
Tamże.
4
Flesz. Odpowiedzialne firmy atrakcyjniejsze dla pracowników, „Personel i Zarządzanie”, 2018, nr 6, s. 6.
2
3
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do pracownika niepoinformowanego. Z tego też względu internal relations powinny stanowić
istotny cel działań public relations w organizacjach5.

3. Instrumenty internal relations oraz ich funkcje
Internal relations to działania, które mają na celu kształtowanie relacji i wizerunku wewnątrz
organizacji. Do działań tych zaliczane są relacje z: współpracownikami, zarządem czy liderami
opinii wewnętrznej6.
Wewnętrzny PR polega na umiejętnym informowaniu, dlatego określa się je również
mianem internal communication, (wewnętrzna komunikacja), a także human relations7.
Stosowanie instrumentów wewnętrznego public relations wpływa na zadowolenie kadry, a tym
samym przyczynia się do efektywnego funkcjonowania organizacji.
Najczęściej stosowane instrumenty internal relations (wraz z ich funkcjami) to:
1. System komunikacji bezpośredniej:
•

bezpośrednie rozmowy informacyjne – komunikacja w ramach jednego lub
kilku działów (z jednym prelegentem, dyskusja panelowa czy burza mózgów,
zachęcanie do Feedbacku). Przed spotkaniem należy ustalić jego cel i
poinformować o nim pracowników. Zebranie nie powinno odbywać się w
godzinach 14 – 16, ze względu na spadek aktywności organizmu w tym czasie
oraz nie trwać dłużej niż godzinę. Na początku należy omówić najważniejsze
sprawy, umiejętnie sformułować wnioski, uwypuklić rezultaty, dokonać
odpowiednich ustaleń, zakończyć pozytywnym akcentem;

•

godziny konsultacji zarządu – ustalenie dogodnych dni i godzin, w których
zarząd będzie spotykał się z pracownikami, którzy chcą porozmawiać o
nurtujących ich zagadnieniach.

2. Wydawnictwa firmowe: (również w formie elektronicznej – newslettery). Pełnią
funkcję informacyjną, integracyjną, motywacyjną (skierowane do obecnych
i emerytowanych pracowników, ich rodzin, i zaprzyjaźnionych firm);

T. Soliński, D. Tworzydło, Zasady komunikacji wewnętrznej w organizacji, [w:] Public relations
w przedsiębiorstwie, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
Rzeszów 2006, s. 173.
6
Tamże, s. 176.
7
B. Rozwadowska, Public relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa
2002, 2006, s. 116.
5
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•

podręcznik pracownika (wprowadzający) – zawiera informację o genezie
organizacji, jej misji, strukturze organizacyjnej, przedmiocie działalności,
zasadach w niej obowiązujących oraz kto się czym zajmuje w przedsiębiorstwie;

•

gazeta firmowa – informuje o organizacji, jej produktach czy usługach, planach
na przyszłość, przybliża nowe przepisy prawne dotyczące osób zatrudnionych,
opis życia socjalnego przedsiębiorstwa, kto dołączył do zespołu, fotoreportaże
z imprez firmowych, anegdoty, wymianę opinii różnych grup pracowniczych;

•

kronika firmowa – przedstawia historię i zbiór istotnych wydarzeń firmy.

3. Tablice informacyjne – tani i skuteczny środek wewnętrznej komunikacji. Istotne jest,
aby tablice były atrakcyjne (kolorystycznie, graficznie, podzielone tematycznie,
dostosowane do różnych grup pracowników), na bieżąco aktualizowane, usytuowane w
strategicznych miejscach organizacji. Do zamieszczania informacji powinna być
wyznaczona jedna osoba.
4. Ulotki – powinny zawierać zwięzłe informacje o przedsiębiorstwie, jego aktualnych
osiągnięciach, wydarzeniach, jak również wyjaśnienia przyczyn kłopotów w sytuacjach
kryzysowych. Pracownik na bieżąco informowany, nie dowiaduje się o kryzysie z
prasy. Nie snuje niepotrzebnych domysłów, z których powstają plotki.
5. Serwis telefoniczny – może funkcjonować w dwóch formach tzn. jako biuletyn
aktualności o organizacji (utrwalony na płycie, odtwarzany przy użyciu odpowiedniego
numeru) i/lub w formie dyżuru oddelegowanych pracowników, którzy udzielają
odpowiedzi na indywidualne pytania kadry.
6. Intranet – wewnętrzna sieć komputerowa, pomocna w szybkim przekazywaniu
informacji w obrębie organizacji.
7. Radiowęzeł – jest korzystnym rozwiązaniem w dużych zakładach produkcyjnych,
usprawnia pracę w marketach. Podnosi satysfakcję wśród załogi. Wykorzystywany
do przekazywania firmowych komunikatów może służyć rozrywce.
8. Skrzynka na pomysły i zażalenia – pomaga w zbieraniu pomysłów. Pozwala na
anonimowe wyrażanie opinii. Przydatna, jeśli pracownik z różnych względów boi się o
czymś otwarcie zakomunikować.
9. Mąż zaufania – stworzenie stanowiska dla osoby cieszącej się powszechnym zaufaniem,
szacunkiem, wiedzą dotyczącą stosunków międzyludzkich, która będzie pełniła funkcję
doradcy, coacha czy mediatora w kryzysowych sytuacjach.
10. Imprezy dla pracowników – organizowane bez okazji. Pełnią funkcję integracyjną,
odstresowującą. W nieformalnych, miłych rozmowach z dala od problemów można się
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zrelaksować. Imprezy powinny być dopasowane do oczekiwań załogi (przyjęcia
w restauracji, ognisko, wyjazd na żagle, szkoła przetrwania). Mogą być również
połączone ze szkoleniem związanym z pracą czy samodoskonaleniem. Jeśli przyświeca
im określony cel, wówczas są lepiej oceniane.
11. Imprezy rodzinne – organizowane dla pracowników i ich rodzin: pikniki, wycieczki,
bale karnawałowe itp. Pełnią funkcję rozrywkową, integracyjną, przybliżają rodzinom
zatrudnionych – firmę i charakter pracy ich bliskich. Budują pozytywny wizerunek na
zewnątrz.
12. Imprezy okolicznościowe (spotkania okolicznościowe) - pokazują zadowolenie zarządu
z określonych osiągnięć firmy, na które wpływ miała cała załoga. Ukazują, że rola
pracowników w tworzeniu sukcesu organizacji jest zauważana i doceniana, (w formie
gratyfikacji, prezentu, dyplomu). Imprezy okolicznościowe to najczęściej: jubileusze
przedsiębiorstwa, realizacja lub przekroczenie planu itp.
13. Szkolenia, treningi, programy rozwojowe w kraju i za granicą – podnoszą umiejętności
i kwalifikacje kadry. Integrują i umożliwiają nawiązywanie kontaktów, pomagają
przełamywać blokady i zahamowania. Wpływają na zaangażowanie i wydajność
zatrudnionych.
14. Konkursy dla pracowników – organizowanie wewnętrznych konkursów: na hasło
reklamowe, logo, wystrój stoiska targowego itp. Budują poczucie wspólnoty
i odpowiedzialności za losy firmy.
15. Rekreacja; karta MultiSport – finansowanie załodze karnetów na: aerobik, siłownię
basen, korty tenisowe i inne. Zakładanie drużyn sportowych, organizowanie zawodów
itp. Zadowolenie załogi przekłada się na jej zaangażowanie w sprawy firmy.
16. Ułatwienia wspomagające opiekę nad dziećmi – udogodnienia dla rodziców typu:
przedszkola, świetlice, dodatki pieniężne na opiekę nad dziećmi, elastyczność
zatrudnienia, praca w domu – przesyłana elektronicznie. Firmie bardziej opłaca się
wprowadzenie tych udogodnień niż przyjmowanie i szkolenie nowych pracowników.
Obie strony są zadowolone.
17. Kluby

i

stowarzyszenia

–

sprzyjają

integracji,

poczuciu

wspólnoty

z współpracownikami i firmą poprzez spędzanie wolnego czasu, przy wspólnym hobby.
Mogą to być drużyny sportowe, klub szachowy itp.
18. Telewizja – najczęściej stosowana w dużych koncernach międzynarodowych; inne
instrumenty wizualne. Pełnią wizualną funkcję informacyjną zarządu z personelem.
Pomocne w barierach geograficznych.
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19. Strona internetowa, blog tematyczny – ogólnodostępne, pełnią funkcję informacyjną
oraz integracyjną przy zaangażowaniu w nie pracowników.
20. Elementy garderoby, oznakowania samochodów firmowych – wspólne elementy
charakterystyczne dla danej organizacji. Zakładane lub użytkowane przez załogę,
spajają i budują tożsamość z firmą.
21. Instrumenty sprzyjające dobrej atmosferze: odpowiedni wystrój, kolorystyka, czystość
i estetyka pomieszczeń. Kawa, herbata, zimne napoje, owoce, ciastka na koszt firmy.
Upominki z okazji urodzin. To elementy, które sprzyjają dobrej atmosferze
i samopoczuciu w pracy.
22. Usługi dodatkowe dla pracowników i ich rodzin – pakiet prywatnej, bezpłatnej opieki
medycznej, dodatkowe ubezpieczenie na życie i zdrowie, wsparcie socjalne, darmowe
wejściówki na wydarzenia kulturalne, do renomowanych lokali. Wszystko to wpływa
na zadowolenie i efektywność kadry8.
Paleta instrumentów internal relations jest różnorodna. Jednak, aby działania te były
skuteczne i przyniosły oczekiwany skutek, powinny być dostosowane do potrzeb danej
organizacji.
4. Internal relations w procesie zarządzania
Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji uzależnione jest od zaangażowania i
umiejętności przełożonych. To od nich w dużej mierze zależy, w jaki sposób będzie przebiegała
wewnętrzna komunikacja w firmie.
Bariery i zaburzenia w procesie komunikowania się w organizacji mają różne podłoże.
Jednym z nich jest odrębny układ odniesienia (nadawcy – przełożonego a odbiorcy –
podwładnego), który może powodować różnice w postrzeganiu tego samego zjawiska.
Niespójne nadanie i odbiór komunikatu wynikają z rozbieżności osobistych zasobów
i doświadczeń życiowych (osobowości, kultury, rasy, płci, wykształcenia)9.
Najczęściej wymieniane bariery efektywnej komunikacji w firmie to:
•

Nadmiar komunikatów przeładowanych propagandą;

•

Brak szczerości zarządu;

•

Lekceważenie przez kadrę zarządzającą znaczenia komunikacji;

Opracowanie własne na podstawie: W. Budzyński, Public relations, zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo
POLTEXT, Warszawa 1998, s. 82–84; B. Rozwadowska, Public relations, teoria, praktyka, perspektywy, dz. cyt.,
s. 124–133.
9
Ch. Hamilton, Skuteczna komunikacja w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 29–30.
8
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•

Własne zahamowania, mające podłoże w niskim poczuciu własnej wartości, strachu,
trudności w wyrażaniu emocji;

•

Myślenie w kategoriach statusu – kto ma informację, ma władzę i prestiż, dlatego wielu
nie chce się nią dzielić z innymi; lekceważąca i wyniosła postawa menedżerów, którzy
utrudniają do siebie dostęp oraz unikają spotkań z pracownikami;

•

Rywalizacja między poszczególnymi pracownikami czy działami;

•

Brak umiejętności wysławiania się i słuchania;

•

Trudności w zrozumieniu na gruncie fachowym – niezrozumienie wyrażeń
specjalistycznych;

•

Brak spójności komunikacyjnej zarządu – różnice między tym co mówią, a tym co
robią.

•

Nieodpowiedni

system

informacyjny;

brak,

nadmiar

czy

nieodpowiednie

wykorzystanie istniejących instrumentów np. tablic ogłoszeń, zebrań; błędy wynikają
również ze złego usytuowaniu informatorów w hierarchii organizacyjnej firmy10.
Błędami w procesie komunikacji jest również arogancja, obojętność i zadufanie.
Arogancja wynika z obojętności i przekonania, że mało istotne jest to, co inni czują, wiedzą
i potrzebują. Jeśli ludzie nas nie obchodzą, nie zbudujemy z nimi pozytywnych relacji.
Zadufanie przejawia się postawą, zgodnie z którą z góry wiadomo, co ludzie wiedzą, czują i
czego potrzebują. W tym wypadku różne założenia i uogólnienia powodują nieporozumienia.
Człowiek jest istotą emocjonalną. Dlatego ważne jest, aby przy porozumiewaniu się trafiać nie
tylko do jego umysłu, ale również serca. Taka zdolność menedżera wpływa na efektywność w
procesie zarządzania11.
Istotne jest, aby skuteczny lider wyróżniał się takimi cechami jak: „[…] ambicja, brak
uprzedzeń, ciekawość, wiarygodność, motywacja do przewodzenia, pewność siebie, zdolność
do integrowania i interpretowania wielu danych, znajomość branży i spraw technicznych,
kreatywność oraz umiejętność przystosowywania się do ludzi i sytuacji” 12. Dobry menedżer
powinien umiejętnie budować strategię internal relations w organizacji. Nie tylko informować,
ale przede wszystkim zachęcać podwładnych do dialogu i informacji zwrotnej. Nawet, jeśli nie
zgadza się ze zdaniem nadawcy, winien z uwagą go wysłuchać i starać się zrozumieć jego punkt
odniesienia. Istotnym jest, aby jego reakcje werbalne i niewerbalne na dany komunikat były ze

T. Soliński, D. Tworzydło, Zasady komunikacji wewnętrznej w organizacji, dz. cyt., s. 174–175.
M. Malicka, Stacja samorozwój (2). Komunikacja – przyczyna porażki lub sukcesu menedżera, „Personel
i Zarządzanie, 2017, nr 8, s. 81.
12
Ch. Hamilton, Skuteczna komunikacja w biznesie… dz. cyt., s. 392–393.
10
11
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sobą spójne. Powinien wyróżniać się otwartością, asertywnością, umieć konstruktywnie
wyrażać swoje opinie, mieć zdolności organizatorskie. Szanować poglądy i koncepcje
zatrudnionych oraz dbać o ich najważniejsze potrzeby. Pracownik, który jest odpowiednio
motywowany i doceniany bardziej angażuje się w sprawy firmy. Jak mawiał R. W. Emerson –
amerykański poeta i myśliciel XIX wieku – „podstawową potrzebą człowieka jest to, żeby mieć
kogoś, kto go natchnie tak, by stał się tym, kim może i pragnie być”. Efektywny menedżer,
powinien być właśnie takim „natchnieniem”, dla swoich podwładnych.
Tworzenie przez przełożonych przyjaznych i konstruktywnych human relations oraz
dobrych warunków pracy, sprzyja sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu organizacją. Zasady
internal relations są następujące:
•

okazuj pracownikowi szacunek;

•

mów zawsze prawdę;

•

dysponuj czasem wolnym dla pracownika i wysłuchaj jego spraw;

•

umożliwiaj wyrażanie konstruktywnej krytyki (a nawet ją inicjuj);

•

nawiązuj kontakty bezpośrednie – komunikacja bezpośrednia jest najlepszym sposobem
kontaktu interpersonalnego;

•

kreuj pozytywną relację;

•

planuj przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie wizerunku zewnętrznego poprzez
wizerunek wewnętrzny13.
Zbudowanie sprawnie działającego internal relations w organizacji to trudny proces,

dlatego ważne jest, aby był poprzedzony analizą danej firmy. Działania usprawniające powinny
być starannie zaplanowane, ciągłe i dopasowane do struktury danego przedsiębiorstwa.
5. Dobre praktyki wewnętrznego i zewnętrznego PR
Nieliczne organizacje, które chcą pozyskać i zatrzymać dobrego pracownika, sięgają po środki
z zakresu employer branding. „[…] Są to wszystkie działania, jakie podejmuje organizacja,
skierowane do obecnych oraz potencjalnych pracowników, mające na celu budowanie jej
wizerunku, jako atrakcyjnego pracodawcy, a także wspierające jej strategiczne cele
biznesowe”14.
Taką właśnie strategią posłużyła się firma Lidl Polska. Stworzyła kampanię employer
brandingową, do której zaprosiła swoich pracowników. W wyniku castingu wyłoniono ponad
T. Soliński, D. Tworzydło, Zasady komunikacji wewnętrznej w organizacji… dz. cyt., s. 176.
M. Kozłowski, Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2012, s. 13.
13
14
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60 zatrudnionych, którzy stali się ambasadorami firmy na zewnątrz15. Wybrane osoby stały się
twarzami i głosami organizacji. Promocja marki w różnych mediach oraz wygłaszane hasła
typu: „Lidl zaczyna się od ludzi”, „Znajdź u nas swoje miejsce!”, odbiły się głośnym echem w
największych miastach kraju.
Rysunek 1. Pracownicy Lidla w kampanii „Lidl zaczyna się od ludzi”

Źródło: Nowa kampania employerbrandingowa Lidla, serwis EmployerBranding.pl,
http://employerbranding.pl/nowa-kampania-employerbrandingowa-lidla/, [dostęp: 19.06.2018].

[online:]

Połączenie wewnętrznego i zewnętrznego PR w kampanii employer brandingowej
okazało się skuteczną strategią. W efekcie, po ostatniej odsłonie do firmy wpłynęło około 9 tys.
podań o pracę16. Organizacja poprzez swoich pracowników, ukazała się w kampanii jako
przyjazny pracodawca, który dba o swoją kadrę poprzez stosowanie odpowiednich
instrumentów wewnętrznego PR. Angażowanie kadry w sprawy przedsiębiorstwa miało
kluczowe znaczenie. Dało pracownikom poczucie własnej wartości, przynależności,
tożsamości czy świadomości realnego wpływu na losy firmy. Organizacja w jednej kampanii
pozyskała zaufanie obecnej i przyszłej kadry. Projekt pod hasłem: „Lidl zaczyna się od ludzi”
został uznany za najlepsze działanie typu employer branding w naszym kraju w trzeciej edycji
konkursu organizowanego przez GoldenLine17. Firma trzy razy z rzędu od 2016 do 2018 roku

H. Guryn, Zerwać ze stereotypami. Strategia HRM i budowa wizerunku pracodawcy w Lidlu, „Personel
i Zarządzanie”, 2017, nr 7, s. 62–63.
16
Tamże, s. 63.
17
Tamże, s. 62.
15
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otrzymała prestiżowy certyfikat Top Employers. Top Employers Institute od 25 lat certyfikuje
warunki pracy w organizacjach na całym świecie18.
6. Zakończenie
Mając na uwadze dobro organizacji w zmieniającym się rynku pracy warto dbać o zasoby
ludzkie i wewnętrzny PR, które rzutują na zewnętrzne public relations. Stwarzanie
odpowiednich warunków pracy, dbałość o kadrę poprzez stosowanie odpowiednich
instrumentów internal relations, przestrzeganie obowiązującego prawa, wewnętrznych norm,
etyki, przeciwdziałanie rotacjom kadr, sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu organizacji i
wpływają na jej rozkwit. Skuteczne human relations można przyrównać do zasady
wzajemności R. Cialdiniego. Osoby zatrudnione, które zostaną doceniane, szanowane i
sprawiedliwie traktowane, będą starały się odwzajemnić. To właśnie skuteczne wewnętrzne
public relations kształtuje wśród załogi poczucie zaangażowania, lojalności i solidarności
z firmą, a przez to rzutuje na jej efektywność. Zadowolony pracownik nie będzie szukał
sposobności do odejścia z takiego przedsiębiorstwa, ale zaangażuje w nie swoją wiedzę,
umiejętności oraz talent. Należy mieć to na uwadze, ponieważ niezadowolenie rodzi czarny PR
i rozprzestrzenia się „pocztą pantoflową” w sposób błyskawiczny. Skuteczne działania
z zakresu human relations są dobrze postrzegane nie tylko przez obecnych i potencjalnych
pracowników, ale również partnerów biznesowych, mass media i społeczeństwo. Ludzie są
gotowi zatrudniać się i wiązać swoją przyszłość z taką firmą. Pozostają lojalni i bardziej
angażują się w jej sprawy. Partnerzy biznesowi chętniej nawiązują współpracę z takimi
przedsiębiorcami. Środki masowego przekazu częściej komentują i upubliczniają ich
pozytywny wizerunek. Instytucje promujące employer branding przyznają im nagrody. Klienci
widząc społeczną odpowiedzialność biznesu takiej firmy chętniej kupują jej produkty czy
usługi. To wszystko przyczynia się do rozwoju stabilności marki i decyduje o jej sukcesie na
rynku.

Top Employers Polska 2018: poznaliśmy 48 wyjątkowych pracodawców, „Dziennik Gazeta Prawna” 08.02.2018
r.,
[online]
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1103136,top-employers-polska-2018-poznalismy-48wyjatkowych-pracodawcow.html, [dostęp: 27.02.2018].
18
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THE ROLE OF INTERNAL RELATIONS IN ORGANIZATION
Abstract: The aim of the article is to draw attention on importance of internal relations in the process
of organization's effective functioning, in the era of changing labor market in our country.
Keywords: Internal relations, internal communication, employer branding, human relations.
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Joanna Tutak1

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W SPOŁECZEŃSTWIE
- WYBRANE FORMY SEKTORA OBYWATELSKIEGO
(Joanna Tutak)
Streszczenie: Sektor organizacji pozarządowych jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów
społecznych. Organizacje te cechuje dobrowolne uczestnictwo, chęć współpracy, zaufanie,
zaangażowanie, wyznawanie podobnych norm, wartości i celów. Organizacje pozarządowe mają na celu
wzrost aktywizacji społecznej. Przedmiotem artykułu jest analiza pojęcia ,,organizacji pozarządowej”.
W artykule dokonano również analizy poszczególnych typów organizacji.
Słowa kluczowe: Organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, trzeci sektor, NGOs, organizacje
non–profit.

1. Wprowadzenie
Organizacje pozarządowe w Polsce pojawiły się wraz z rozwojem demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego. Działają w tych obszarach, w których rola państwa lub sektora prywatnego
jest niewystarczająca2. Społeczeństwo potrzebuje aktywności nakierowanej na sprostanie
wymogom

współczesnego

świata.

Ustawowym

obowiązkiem

jednostek

samorządu

terytorialnego jest tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Organizacja społeczna jako system elementów więzi społecznej
Organizacjami społecznymi są trwałe zrzeszenia osób fizycznych lub prawnych, które
posiadają wspólny cel oraz stałą więź organizacyjną, niewchodzące w skład aparatu
państwowego oraz nie będące spółkami cywilnymi3.
,,Organizacja społeczna to najbardziej adekwatne w języku polskim pojęcie dla
określania aktywności społecznej, obywatelskiej artykułującej się w formie zorganizowanej.
Posiada zwykle strukturę organizacyjną, osobowość prawną i określone położenie prawne. Jest
to kategoria szeroka, obejmuje ogromny obszar partycypacji ludzi w życiu publicznym. Jej

Mgr, zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w
Staszowie. Studentka studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Prawa,
Administracji i Zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2
Więcej na temat współczesnych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego w: J. Dzwończyk, Polityczne aspekty
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, 2009, s. 21.
3
E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania się w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 15.
1
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zaletą jest to, że w Polsce posługiwano się nią zawsze. Ma ugruntowaną tradycję. […] W
literaturze przedmiotu organizacja społeczna ma zastosowanie zwłaszcza w odniesieniu do
tradycji aktywności obywatelskiej w Polsce, stąd cieszy się dużym uznaniem historyków. Jest
przez nich wykorzystywana przez cały XX wiek. Pojęcie to używane było w okresie
międzywojnia w literaturze naukowej, ale nade wszystko w wystąpieniach politycznych i w
publicystyce sanacji. […] Pojęcie organizacja społeczna jest często używane przez prawników.
Z kategorii tej skorzystano w Konstytucji z 1952 roku i szeroko w innych aktach prawnych (nie
tylko w okresie PRL). Dla potrzeb postępowania administracyjnego kategorię organizacja
społeczna zdefiniowano w kodeksie postępowania administracyjnego, gdzie zostało
podkreślone, że ,,są to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje
społeczne”4. Nazwa organizacje społeczne może odwoływać się zarówno do pojęcia „pracy
społecznej” będącej – jak w przypadku organizacji ochotniczych – podstawą ich istnienia, jak
i celów działań, które mają charakter społeczny5. W dawnej literaturze terminem organizacje
społeczne były objęte również partie polityczne. Sylwester Zawadzki6 organizację społeczną
określał następująco: ,,w szerokim znaczeniu organizacją społeczną jest każde zrzeszenie
obywateli, istniejące odrębnie od państwa (…). W tym szerokim sensie, którego wprowadzenie
ma na celu odróżnienie organizacji społecznych od organów i organizacji państwowych,
organizacjami społecznymi są zarówno partie polityczne, jak i organy samorządu społecznego,
a także organizacje społeczne sensu stricte. W węższym znaczeniu organizacje społeczne
stanowią tylko część społecznego mechanizmu i oznaczają dobrowolne zrzeszenia, skupiające
obywateli dla czynnego udziału realizacji określonych celów politycznych, społecznych,
gospodarczych i kulturalnych w sposób zorganizowany.”
Piotr Winczorek organizacjami społecznymi określił dobrowolne zrzeszenia tworzone
przez ludzi w celu zaspokojenia różnych potrzeb i interesów. Wśród nich wyodrębnił partie
polityczne. Zaznaczył, iż skupiają one ludzi w celu samodzielnego, wolnego od udziału
państwa, zaspakajania potrzeb i interesów swoich członków oraz innych osób. ,,Mogą one
stanowić niejako alternatywę wobec państwa, jeśli chciałoby ono podejmować się takich zadań.
Jedynie państwa totalitarne, autokratyczne i skrajnie scentralizowane usiłują wyręczyć
obywateli w zaspakajaniu tych potrzeb, ponosząc tu zresztą z reguły porażki”7.

A. Szustek, Polski Sektor Społeczny, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 23-24.
M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007, s. 4950.
6
W. Lang, J. Wróblewki, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 312 -314.
7
P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Wyd. LIBER, Warszawa 1995, s. 168 – 169.
4
5
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3. Organizacje pozarządowe a organizacje pożytku publicznego
Wskazując na zadania jakie ma do spełnienia we współczesnej demokracji trzeci sektor należy
wskazać na doktrynę subsydiarności, która określa jego miejsce i rolę w systemie politycznym.
Zakłada

ona

pierwszeństwo

przedsięwzięć

społecznych

przed

przedsięwzięciami

państwowymi8. Realizacja tej zasady wiąże się ,,z poszukiwaniem właściwych proporcji
między tym, co żywiołowe i oddolne, a tym co regulowane i odgórne w relacjach jednostkapaństwo9”.
Zasada subsydiarności wywodzi się z katolickiej nauki społecznej. Zakłada ona
pierwszeństwo jednostki przed grupami społecznymi, a wspólnot mniejszych i „niższych” nad
większymi i „wyższymi”. W szczególności państwo, jako wspólnota najwyższa, nie powinno
zastępować wspólnot niższych w zaspokajaniu ich usprawiedliwionych potrzeb, chyba że
wspólnoty te nie są w stanie sprostać swoim potrzebom. Wspólnoty wyższe powinny wówczas
iść z pomocą wspólnotom niższym10. Ważnym elementem jest nacisk na uprzywilejowanie
najmniejszej wspólnoty, gdyż to ona jest najbliższa ludziom i ich problemom11.
,,Organizacje pozarządowe to pojęcie popularne w Polsce od niedawna. Próbuje
w niektórych kręgach wypierać kategorię organizacje społeczne. Jest to dosłowne tłumaczenie
non-governmental organization – (w skrócie NGO). Zwykle powiada się, że są to organizacje
niezależne. Termin organizacje pozarządowe stosowany jest w prawie międzynarodowym.
W polskich aktach prawnych pierwszy raz kategoria organizacja pozarządowa została użyta
w 1997 r., ale zdefiniowano ją w zasadzie dopiero 24 kwietnia 2003 r. w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie [...]. Dalej ustawa wyłącza spod kategorii organizacje
pozarządowe: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy
zawodowe, spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej i niektóre fundacje.
W świetle tej ustawy organizacją pozarządową nie może być większość (choć nie wszystkie)
fundacji Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 ust.2,4)12”. Nie można się
nie zgodzić ze słowami autorki komentarza do ustawy o działalności publicznej i wolontariacie,
iż ,,wyróżnione cechy wskazują na specyficzny charakter tej formy samoorganizacji społecznej.

S. Kantyka, Organizacje pozarządowe-partner samorządu w: Samorządowa polityka społeczna, pod. red.
A.Frączkiewicz-Wronka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002, s. 202.
9
A. Pawłowska, cyt. za: Encyklopedia politologii, t.1: Teoria polityki, pod. red. W. Sokół, M. Żmigrodzki,
Zakamycze, Kraków 1999, s.272.
10
Ibidem, s. 116.
11
W. Martens, Zasada subsydiarności w konstrukcji Europy federalnej w: Dwie Europy, Wyd. Wokół Nas, Gliwice
1995, s. 74.
12
A. Szustek, op. cit., s. 24-25.
8
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Podstawowy argument sprowadza się do stwierdzenia, iż celem organizacji pozarządowych nie
jest przejmowanie władzy (chcą one pozostać jak sama nazwa wskazuje, organizacjami
pozarządowymi), co nie przekreśla wzajemnej ich współpracy z organami administracji
publicznej. Ponadto organizacje pozarządowe kierują się zasadami i wartościami, do których
zalicza się dobro wspólne, solidaryzm społeczny. Z tych względów ich działalność
ukierunkowana jest na realizację celów pożytku publicznego. Na uwagę zasługuje również teza,
iż organizacje te nie są instytucjami dochodowymi (motyw komercyjny nie jest podstawą ich
działalności). Nie oznacza to, że nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, jednak cel
musi być przeznaczony na cele statutowe13.
Tabela 1. Pojęcia charakteryzujące typy organizacji pozarządowych
Organizacje
pozarządowe
QUANGO
Organizacje non- profit

Organizacje charytatywne
Organizacje społeczne
Organizacje obywatelskie
Organizacje ochotnicze
(wolontarystyczne)
Organizacje użyteczności
publicznej
Organizacje pożytku
publicznego
Organizacje niezależne
Organizacje pośredniczące
Organizacje korzystające z
przywilejów podatkowych

Podkreślenie, iż instytucja nie należy do sektora rządowego, niepaństwowego.
Dosłowne tłumaczenie z angielskiego non-governmental organizations, W
Polsce powszechnie nazywany skrótem od angielskiej nazwy NGO.
Organizacje zależne od państwa quasi-NGO (QUANGO) istnieje tu zależność
od państwa poprzez kontrolę państwa, istnienie zależne od wpływów
budżetowych. W Polsce to m. in. fundacje Skarbu Państwa.
Odróżnienie od sektora nastawionego na dochody, zaznaczająca, iż działalność
nie jest nastawiona na zysk. Wypracowane zyski w całości przeznaczane są na
statutowy cel fundacji. Nazywana również fundacją nie dla zysku (non for
profit)
Charitable organizations – organizacje dobroczynne, polega na wspieraniu
biednych i potrzebujących pomocy, organizacje te mogą ubiegać się o status
organizacji pożytku publicznego.
Bardzo często określenie to zostaje wypierane na rzecz ,,organizacje
pozarządowe". Odwołuje się do pojęcia pracy społecznej. Mają charakter
społeczny.
Tworzone przez obywateli dla obywateli. Charakteryzują się samoorganizacją w
różnych celach.
Voluntary organizations lub voluntary sector
Cechą podstawową w działalności tej organizacji jest wolontariat.
Nawiązuje do działania dla dobra obywateli, dla dobra publicznego.
Charakteryzuje się dużą aktywnością z zakresu ochrony zdrowia, edukacji.
Posiadające status organizacji pożytku publicznego. Legalny termin
wprowadzony przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Independent organizations – cechują się, jak sama nazwa wskazuje
niezależnością, jako pilotażowy system działania organizacji.
Intermediate organizations – Odwołująca się do bycia tą ,,pomiędzy" sektorem
państwowym a biznesowym.
Tax-exempt organizations – używane w państwach, gdzie jest możliwa opcja
odpisania od podstawy opodatkowania lub od kwoty podatku sumy podarowanej
przez darczyńców, wiąże się również z korzystnymi ulgami organizacji.

Opracowanie własne na podstawie: M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007
oraz J. Wygnański, Elementarz III sektora, Warszawa 2005.
J. Blicharz, Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w: Ustawa o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer SA,
Warszawa 2012, s. 20.
13
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Istnieją cztery warunki, które muszą być spełnione, aby organizacje można było nazwać
pozarządową:
1. Organizacje pozarządowe nie mogą być jednostkami sektora finansów publicznych, do
których zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się: organy władzy
publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony
prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz
związki, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
jednostek budżetowych, fundusze celowe, państwowe szkoły wyższe, jednostki
badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i
samorządowe instytucje kultury, ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze, NFZ,
PAN i tworzone przez nie jednostki organizacyjne, państwowe lub samorządowe osoby
prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego14.
2. Działanie organizacji nie może być działaniem w celu osiągnięcia zysku. Podmioty
uznane przez ustawodawcę za przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej lub kodeksu cywilnego nie mogą uzyskać statusu organizacji
pozarządowych, ponieważ ich działalność jest działalnością podejmowaną w celach
zysku15.
3. Organizacje pozarządowe muszą posiadać osobowość prawną lub na podstawie
odrębnych przepisów ustawowych muszą być uznane za jednostki nieposiadające
osobowości prawnej. Jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej są np.:
stowarzyszenia zwykłe, koła gospodyń16.
4. Za organizacje pozarządowe prowadzące działalność użytku publicznego nie mogą być
uznane mimo, iż spełniają warunki 1-3): partie polityczne, związki zawodowe,
fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu
terytorialnego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, albo majątek tych fundacji
nie jest w całości mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w
rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacje prowadza działalność
statusową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki, fundacje utworzone przez

N. Kowal, Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w: Tworzenie i rejestracja
organizacji pożytku publicznego, http://lex.online.wolterskulwer.pl dostęp: (17.04.2018).
15
Ibidem, dostęp: (17.04.2018).
16
Ibidem, dostęp: (17.04.2018).
14
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partie polityczne, spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej17.
Określenie działalności pożytku publicznego zostało wprowadzone do polskiego
systemu prawnego dnia 1 stycznia 2004 r. przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.,,Działalność pożytku publicznego” jest
pojęciem znacznie szerszym od ,,organizacji pożytku publicznego”, ponieważ każda
organizacja pożytku publicznego musi prowadzić działalność gospodarczą, ale nie każda
organizacja prowadząca działalność musi mieć status organizacji pożytku publicznego. Termin
działalności pożytku publicznego odnosi się zarówno do świadczenia usług, zaspakajających
konkretne potrzeby społeczne w ramach określonych zadań publicznych, czyli usług społecznie
użytecznych, jak i określonego kręgu podmiotów je realizujących18.
Julian Auleytner pisze, iż poprzez zmianę ustroju w Polsce i przełom w podejściu do
organizacji pozarządowych, przestały być one zagrożeniem dla władzy, a także zaznaczył, że
nawet najskuteczniej działający rząd nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb
społeczeństwa,

a organizacje

społeczne

potrafią

szybciej

i

sprawniej

dotrzeć

do

potrzebujących19. Organizacje pozarządowe powstają z woli obywatela ,,aby sprostać
wymogom popytu na dobra publiczne, które z powodu innych decyzji alokacyjnych i
ograniczoności środków publicznych nie są dostarczane przez państwo20. Mówiąc o
organizacjach pozarządowych warto zakreślić definicje, które ściśle wiążą się z tym terminem,
a także zagłębić się w definicję społeczeństwa obywatelskiego.
Wśród pionierów badaczy społecznych był Alexis de Tocqueville21 – Francuz, który
wyemigrował do Ameryki zafascynowany obywatelskością tego kraju. Zaznaczał, iż
społeczeństwo obywatelskie należy do strefy niepolitycznej, jednakże ma wielkie znaczenie
polityczne, a aktywni w sferze niepolitycznej mogą aktywnie oddziaływać na państwo.
Tocqueville pisał, że: ,,Mieszkaniec Nowej Anglii przywiązuje się do gminy dzięki jej sile i
niezależności; interesuje się jej życiem, ponieważ bierze udział w rządzeniu; kocha ją,
ponieważ nie ma powodu uskarżać się na swój los; z nią wiąże ambicje i nadzieje na przyszłość,

Ibidem, dostęp: ()17.04.2018).
J. Herbst, Wstęp – pole przedsiębiorczości społecznej w: Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej
– wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa 2008, s.7.
19
J. Auleytner, Przemiany edukacyjne, Polityka społeczna globalna i lokalna. Pod. red. A. Kurzynowskiego,
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1999, s. 463.
20
T. Michalak, J. Wilkin w: W stronę aktywnej polityki społecznej pod red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 51.
21
Podkreślał związek teoretyczny i praktyczny pomiędzy społecznością obywatelską a liberalną demokracją,
uznając istnienie społeczeństwa obywatelskiego jako konieczne, aby porządek demokratyczny dobrze
funkcjonował. Zaznaczał, że sztuka stowarzyszania się powinna konstytuować społeczeństwo demokratyczne.
17
18
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uczestniczy w każdym wydarzeniu w jej życia [...] Bez instytucji gminnych naród może
stworzyć wolny rząd, lecz nie będzie w nim ducha wolności".22 Organizacje pozarządowe
najczęściej działają w formie stowarzyszeń lub fundacji23.
Piotr Gliński wskazuje, iż podstawową blokadą samoorganizacji obywatelskiej w
Polsce jest niechętna sektorowi pozarządowemu postawa większości polskich elit w tym
kulturalnych, medialnych, biznesowych, a także intelektualnych, gdyż odnoszą się w stosunku
do organizacji pozarządowych wręcz z góry z pogardliwym nastawieniem. Podkreślił również,
że podczas ostatnich kilkunastu lat nie odbyła się rzetelna debata poświęcona kondycji
polskiego społeczeństwa obywatelskiego24.
Organizacje pożytku publicznego to typ organizacji, które posiadają status pożytku
publicznego, nadany orzeczeniem sądowym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Takie
organizacje w Polsce istnieją od 2003 roku, po wprowadzeniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Ze względu na grupę organizacji ,,uprzywilejowanych” mają
możliwość do pozyskiwania funduszy poprzez odprowadzanie 1 procentu z podatków. Zakres
działania organizacji pożytku publicznego jest bardzo duży. Mają one zadania związane z
realizacją pomocy charytatywnej, wyrównujące szanse społeczne, jak również mające na
względzie rozwój zarówno w obszarach: edukacyjnym, kultury, sportu, a także mają charakter
integrujący25. ,,Konsekwencją uzyskania przez stowarzyszenie statusu organizacji pożytku
publicznego jest możliwość prowadzenia przez nie nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego (art. 6 – 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie26)
oraz prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań
publicznych (art.11 – 19 u.d.p.p.w.). Organizacjom takim przysługuje również, na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od: podatku dochodowego od osób
prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty
skarbowej, opłat sądowych – w odniesieniu do prowadzonej przez nie działalności pożytku
publicznego (art.24 ust. 1 u.d.p.p.w.). Mogą one również na zasadach określonych w odrębnych

A.de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Wyd. Znak, Kraków, Warszawa 1996, s. 61-62.
W świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku ,,Konstytucja zapewnia wolność tworzenia i działania
związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich,
innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji" (art.12).
24
P. Gliński, Wprowadzenie [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, praca zbiorowa pod red.
P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego przy współpracy P. Frątczaka i R. Skrzypca, IfiS PAN, Warszawa
2012, s. 17.
25
Szerzej na ten temat: Dz. U z 2003 roku, Nr 234, poz 1536.
26
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła nową kategorię organizacji
pozarządowych, to jest organizacje pożytku publicznego. Ustawa daje możliwość organizacjom pozarządowym
do ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego. W niniejszej pracy mówiąc o ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie autorka posługiwała się skrótem: u.d.p.p.w.
22
23
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przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących
własnością skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 24 ust. 2 u.d.p.p.w.).
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku odliczonego
zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku
publicznego (art. 27 u.d.p.p.w.)27.
Działalność pożytku publicznego jest definiowana jako ,,działalność społecznie
użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych” (art. 3
ust.1). Istotnymi elementami w tej definicji są trzy elementy28:
działalność powinna mieć charakter społecznie użyteczny,
prowadzić ją mogą organizacje pozarządowe,
działalność ta powinna być w określonej sferze życia publicznego.
,,Działalność społecznie użyteczna” jest rozumiana jako działalność na rzecz dobra
wspólnego, w odniesieniu do większej społeczności. Działalność ta nie może mieć na celu
zaspakajania partykularnych interesów, czy też, aby dawała im preferencje.
,,Organizacja pozarządowa” jest jednostką prawną lub jednostką nieposiadającej
osobowości prawnej, działalność statutowa nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Nie może
to być jednostka sektora finansów publicznych. Tak rozumiane organizacje pozarządowe mogą
prowadzić działalność pożytku publicznego. Z organizacjami pozarządowymi zostały
zrównane w prawach osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego lub o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych. Taką samą pozycję mają stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego.
Działalnością pożytku publicznego nie jest działalność prowadzona przez: partie
polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, sportowe
spółki akcyjne, fundacje partii politycznych, fundacje Skarbu Państwa oraz fundacje jednostek
samorządu terytorialnego. Prowadzenie działalności pożytku publicznego jest możliwe, jeżeli
wyżej wymienione fundacje prowadzą swoją działalność statutową w zakresie nauki. Trzecim
elementem definiujący działalność pożytku publicznego jest strefa zadań publicznych, w
których ta działalność może być realizowana. Ustawowy katalog obejmuje następujące
dziedziny życia: pomoc społeczną, działalność charytatywną, podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
27
28

P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 57-58.
A. Szustek, op. cit., s. 78-79.
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kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych, ochrony i promocji zdrowia,
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechnianiem i ochroną
praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność
wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność
wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i
wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałaniom patologii społecznej, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz
obronności państwa, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania mające na celu rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony
ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w
kraju i za granicą, upowszechniania i obrony praw konsumentów, działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i
organizacji wolontariatu, działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe (art. 4 ust.1).
3. Zakończenie
Analizując przedstawione zagadnienia stwierdzam, iż zadania w trzecim sektorze, czyli
organizacjach społecznych należą do tej grupy podmiotów funkcjonujących na rynku, których
podstawowymi zadaniami jest podejmowanie zadań związanych ze zwiększeniem spójności
społecznej. Jako niepaństwowe organizacje zaspakajają wspólne cele a realizacja zadań jest
dobrem dla wszystkich. Warto nadmienić, iż zasadą ogólną w sektorze organizacji społecznych
jest nakierowanie na rozwiązywanie problemów społecznych.
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NONGOVERMENTAL ORGANIZATIONS IN SOCIETY – SELECTED FORMS OF CIVIL
SECTOR
Summary: To a significant exent the NGO sector is aimed at solving social problems. The organizations
are characterized by: voluntary participation, willingesss to cooperate, committment, trust, having
similar norms, values and purposes. NGO aims to increase social activation. The subject of the article
is the analysis of the term NGO. The article also analyses particular types of this organization.
Keywords: social organizations, non-governmental organizations, voluntary sector, NGOs, non-profit
organizations.
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Joanna Tutak1

ZNACZENIE SYSTEMU MOTYWACJI W ZARZĄDZANIU
ZASOBAMI LUDZKIMI (Joanna Tutak)
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie teorii oraz modeli zarządzania zasobami ludzkimi.
Przedstawione są również czynniki wpływające na motywację pracowniczą oraz rozwiązania jakie może
podjąć pracodawca by skutecznie zmotywować swój zespół.
Słowa kluczowe: Motywacja, zarządzanie, zasoby ludzkie.

1. Wprowadzenie
Motywacja jest tajemniczym zjawiskiem o wielu znaczeniach, najczęściej rozumie się przez
nią stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. W tym rozumieniu jedni ludzie
mają większą motywację do pracy niż inni. W zarządzaniu korzysta się z różnych
psychologicznych modeli motywacji by pobudzić pracowników i spowodować bardziej
intensywną pracę. Praca dla jednych jest środkiem do osiągania celów, a dla innych celem
samym w sobie. Oczekiwania wobec pracy mogą być bardzo różne, w zależności od wieku,
płci, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kultury oraz wielu innych czynników.
Miejsce pracy jest źródłem tworzenia się nowych oczekiwań pozytywnie ocenianych przez
uczestników procesu pracy. Proces pracy i jej warunki powinny być dostosowywane do
wymagań i oczekiwań pracownika. Pracownik jako istota rozumna, wykonując swoje zadania,
dokonuje stale wyboru, wśród własnego, stale kształtowanego pod wpływem różnych
czynników systemu wartości2. Zagadnienie systemu motywacji w zarządzaniu zasobami
ludzkimi było i jest analizowane od wieków, temat zarządzania zasobami jest wciąż żywy i
budzi wiele emocji. Każde przedsiębiorstwo uzależnia swoje efektywne działanie od wielu
czynników. Jednak podstawowym, najważniejszym, jest czynnik pracy ludzkiej. Aby praca
przynosiła oczekiwane rezultaty, potrzebne są również odpowiednie motywacje, nie tylko te
płacowe. W każdym przedsiębiorstwie powinna być tworzona strategia odpowiedniego
motywowania, tak by przynosiła korzyści nie tylko przedsiębiorstwu, ale i pracownikom.

Mgr; słuchaczka studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Prawa, Administracji
i Zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; zatrudniona na stanowisku Komendanta Straży
Miejskiej w Staszowie w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów.
2
Z. Jankowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 110.
1
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2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

A. Koźmiński3 zarządzanie określa jako wędrówkę przez chaos. Istotą zarządzania jest
panowanie nad różnorodnością i przekształcanie potencjalnego konfliktu we współpracę.
Według M. Amstronga zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza strategiczne, spójne
i wszechstronne spojrzenie na problemy związane z kierowaniem i rozwojem zasobów ludzkich
w ramach struktur przedsiębiorstw, z czego każdy aspekt tego procesu stanowi istotny element
zarządzania organizacją jako całością. Zasoby ludzkie postrzega jako cenne źródło sukcesów
firmy i traktuje ich nie jako koszty zmienne, lecz trwały majątek stały, uważa iż, należy
zapewnić jak najlepszych przywódców i możliwości pełnego rozwoju posiadanych zdolności4.
Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi aktualną koncepcję realizacji funkcji
personalnej organizacji, której zadaniem jest dostosowanie cech (charakteru) zasobów
ludzkich do celów organizacji zharmonizowanych z potrzebami pracowników, w określonych
warunkach zewnętrznych i wewnętrznych5.
Zarządzanie zasobami ludzkimi różni się od zarządzania personelem na tym, iż to
pracownik jest cennym zasobem w organizacji strategicznej. W zarządzaniu personelem,
ujawnia się czysto administracyjne podejście. Poza tym w zarządzaniu zasobami ludzkimi dąży
się do pełnego zaangażowania pracowników w realizację celów.
Jakość stosunków międzyludzkich w organizacji uzależniona jest od osobowości
kierownika oraz jego stylu zarządzania. Duże znaczenie w zarządzaniu ma empatia oraz
tolerancja. Skuteczność zachowań kierowniczych uwarunkowana jest stylem, jaki preferuje
menadżer w kierowaniu ludźmi. Sposób w jaki kierownik zespołu sprawuje władzę, ma
niezwykle ważne znaczenie dla efektywności działania podległych mu pracowników.
Efektywny kierownik to taki, który zapewnia swoim podwładnym poczucie siły zamiast
niemocy, sprawia, że pracownicy czują się odpowiedzialni za własne zachowania, panują nad
nimi i kontrolują je6.
Reasumując zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem dynamicznych działań
zamierzonych polegających na próbie określonych celów, które są celami strategicznymi.

A. Koźmiński, Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2007, s. 56-57.
M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1996, s. 9.
5
H. Król, A. Ludwiczyński [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kapitał ludzki w organizacji, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s.71.
6
J. Berny, M. Leśniewski, P. Górski, Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna
problemu [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, 2012, Nr 92, s. 78.
3
4
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3. Teorie motywacji oraz ich modele – istota motywacji pracowniczej

Jednym z podstawowych składników rozwoju personelu jest motywacja do pracy, ponieważ w
niej tkwią siły uruchamiające działania pracowników. Z doktryny marksistowskiej wynika, iż
praca jest jedynym źródłem wartości. Wychodząc z założenia, że praca stworzyła człowieka,
zaprzecza zarazem jej autotelicznym wartościom w określonych warunkach ustrojowych.
Słynnym stwierdzeniem Marksa jest, że królestwo wolności zaczyna się tam, gdzie kończy się
praca, którą dyktuje nędza i celowość zewnętrzna, wyraźnie wskazuje na warunki skutecznego
motywowania do pracy. Można zatem przypuszczać, że wszędzie tam, gdzie człowiek
podejmuje pracę z przymusu pochodzącego z zewnątrz, jego motywacja jest skrajnie uboga. W
tym czasie i warunkach pojawia się alienacja człowieka zarówno w procesie pracy oraz jej
wytworów. Zgodnie z poglądem marksistowskim człowiek się alienuje w procesie pracy, z
uwagi na fakt, że praca polega na przeciwstawianiu się przyrodzie. Skuteczność oraz
efektywność tego przeciwstawiania jest zależna od techniki. Społeczny podział pracy z jednej
strony oferuje nowe zawody i specjalności a z drugiej strony jest bardziej złożony. Pojawiają
się ograniczenia takie jak zmiany w gospodarce, tempo zmian w technice i technologii7.
Kojarzenie pracy ludzkiej z uwarunkowaniami egzystencji i potrzeb człowieka
eksponuje jej aspekt czynnościowy. Materialistyczny pogląd na istotę pracy ludzkiej odrzucany
jest w chrześcijańskiej filozofii pracy. Przyjmuje się w niej aksjomat, według którego w
procesie rozwoju osobowości człowieka współwystępuje jedność ducha z materią, co w
połączeniu z działaniem zwanym pracą tworzy wartość. W podmiotowym ujęciu pracy
eksponuje się jej aspekt etyczny, który przyjmuje formę tezy, że choć przeznaczeniem
człowieka jest praca, to jest ona dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Wysuwa się tu
pierwszeństwo podmiotowego znaczenia pracy przed przedmiotowym.
Praca jest realizowana w określonych sytuacjach, które stanowią element środowiska
człowieka. W owym środowisku człowiek podlega zmianom zwłaszcza gospodarczym. Zmiany
środowiskowe mogą dotyczyć fizycznych warunków pracy, w więc temperatury, hałasu wilgoci
itp., zgodnie z podejściem systemowym zmiany powodują pochodne w innych elementach
systemu, w których pracownik wykonuje swoje zadania. Fizyczne warunki są szczególnie
ważnym przedmiotem analizy pracy i to ona stanowi punkt odniesienia w procesie zarządzania.
Proces motywowania rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb jednostki, potrzeby interpretuje
się jako braki doznawane przez jednostkę. Braki te mogą mieć różne podłoże od
psychologicznego przez fizjologiczne do socjologicznego.
A. Szałkowski, Motywowanie i przywództwo [w:] Rozwój personelu, red. A. Szałkowski, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 94-98.
7

219

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

Ludzie podejmując obowiązki wynikające ze społecznego podziału pracy pozostają
pod wpływem określonych potrzeb, ich oczekiwania są takie, że praca doprowadzi po pewnym
czasie do zapewnienia tych potrzeb. Przykładem jest, iż pracownicy odczuwający silną
potrzebę władzy będą działać w tym kierunku, aby do tego doprowadzić oraz uzyskać taki
status w przedsiębiorstwie. W najbardziej rozpowszechnionej hierarchii potrzeb Maslowa
pojawiają się wzmianki dotyczące motywacji. Za najważniejsze założenia owej teorii uznaje
się warunek pojawienia się kolejnej potrzeby po zaspokojeniu uprzedniej. Spełnienie tego
warunku uruchamia proces odczuwania i zaspakajania potrzeb. Całokształt hierarchii pojawia
się w następującej kolejności: 1 potrzeby fizjologiczne, 2 bezpieczeństwa, 3 przynależności i
miłości, 4 szacunku, 5 samorealizacji. Zwykle owe potrzeby prezentowane są w tzw. piramidzie
potrzeb. Ta graficzna forma sugeruje zmniejszenie się liczby potrzeb na poszczególnych
szczeblach w hierarchii. W przeciwieństwie do A. Maslowa, według którego potrzeby
wyższego stopnia pojawiają się po zaspokojeniu potrzeb niższego stopnia.
C. Alderfer uważał, iż szereg różnych potrzeb z różnych poziomów może aktywizować
człowieka w tym samym czasie. Jego nowe ujęcie hierarchii rozpowszechnione w XX w (zwane
jako ERG). Wyodrębnił on trzy grupy ludzkich potrzeb, są to następujące potrzeby: 1 potrzeby
egzystencji, 2 potrzeby integrujące oraz 3 potrzeby rozwoju. Teoria ERG nie została jeszcze
wszechstronnie

zweryfikowana,

choć

poddano

ją

różnorodnym

sprawdzianom

w

amerykańskim kręgu kulturowym. Za główną teorię ERG uznaje się uogólnianie dotyczące
sposobu zmniejszania frustracji osób nie mogących zaspokoić pojawiających się potrzeb.
Kolejną koncepcję przedstawił D. McClelland wyszedł on z założenia, iż to środowisko
determinuje trzy główne grupy zachowań człowieka. Są to potrzeby: 1. przynależności, 2.
władzy, 3. osiągnięć.
B.F. Skinner w swojej indywidualistycznej teorii motywacji wyeksponował teorie:
1 warunkowania instrumentalnego, 2 słusznej pracy oraz 3 wartości oczekiwanej. Wg. Skinnera
człowiek zmierza do zachowań, które doprowadzają do przyjemnych zachowań, co z kolei
wzmacnia te zachowania8. Wyjaśnił zatem, iż pracownicy odczuwający potrzebę osiągnięć są
nastawieni na rozwój, dążą do zaspokojenia ambitnych i realnych celów.
J.A. Adams wskazał w swojej teorii założenie, iż jedną z najważniejszych potrzeb
pracownika jest pragnienie sprawiedliwej oceny jego wysiłków. Wg Adamsa pracownik
odczuwa dysonans poznawczy, jeśli zgromadzona informacja o jego wkładzie pracy i uzyskany

A. Szałkowski, Motywowanie i przywództwo [w:] Rozwój personelu, red. A. Szałkowski, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 104-111.
8
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przez nią ekwiwalent świadczyć będą o istnieniu nierówności wobec owego wkładu pracy i
ekwiwalentu innego pracownika9.
Koncepcją motywacji do pracy V. Vrooma, rozwiniętą przez E.E. Lawera jest model
wartości oczekiwanej uzupełniony o główne elementy słusznej płacy. Podstawę modelu
motywacji Lawera stanowią dwie zmienne: Jedna z nich dotyczy prawdopodobieństwa
wykonania zadania na antycypowanym poziomie, druga odnosi się do spostrzegania i oceniania
związku między wykonaniem zadania a nagrodą10. Podstawa zadowolenia z pracy nie
gwarantuje lepszych efektów, a odwrotnie, osiągana wydajność warunkuje postawę
zadowolenia.
F. Herzberg w swojej teorii wyjaśnił, iż im wyższe są kwalifikacje a praca bardziej
samodzielna i twórcza, tym wyższy jest poziom motywacji do pracy i większe efekty się z niej
osiąga. W swojej teorii udowodnił, iż o poziomie zadowolenia z pracy lub jej braku decydują
dwie grupy czynników. Pierwsza oznacza czynniki tkwiące wewnątrz wykonywanej pracy i jej
treści i wpływająca na zadowolenie oraz druga – znajdująca się w jej otoczeniu i wpływająca
demotywująco na pracownika.
Tabela 1. Czynniki higieny i czynniki motywujące wg F. Herzberga
Czynniki higieny

Motywatory

Zarobki
Warunki pracy
Stosunki międzyludzkie

Osiągnięcia
Rozwój
Awans

Zapobiegają niezadowoleniu z
pracy

Podnoszą zadowolenie z pracy

Wysokie niezadowolenie → Brak zadowolenia/Brak niezadowolenia →Wysokie zadowolenie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Giffini R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, s. 465.

X. Gliszczyńska analizując badania psychologiczne z tej dziedziny, stwierdziła, że teza
nigdy nie została przez naukowców udowodniona.
Teoria równowagi organizacyjnej sformułowana przez J.G. Marcha oraz H.A. Simona
w latach 60 XX w., mówią o wzajemnych relacjach między celami indywidualnymi uczestnika
organizacji a celami organizacji, słusznie dowodzą, iż powinna istnieć integracja celów
indywidualnych z celami organizacji. Będzie ona możliwa, jeśli obie strony będą się obdarzać
wzajemnym szacunkiem, co wynika z treści równowagi organizacyjnej: Każdy uczestnik i
każda grupa uczestników otrzymuje od organizacji zachętę, w zamian za co daje organizacji
9

Tamże, s.111-112.
Tamże, s. 112-115.

10

221

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

wkład. Każdy uczestnik tak długo będzie należeć do organizacji, jak długo otrzymywana przezeń
zachęta jest równa lub większa od wymaganego odeń wkładu... 11.
Złożoność i zmienność życia społeczno-gospodarczego sprawia, że teorie naukowe
mają ogromną moc wyjaśnienia przebiegu procesów tego życia zarówno w czasie jak i w
przestrzeni. Ta ograniczoność dotyczy również teorii motywacji do pracy. Stąd też wyjaśnienie
motywacji nie ogranicza się do jednej teorii.
4. Pozapłacowe systemy motywacji

Motywowanie pracowników ma wymiar materialny i pozamaterialny. Do pozamaterialnych i
coraz bardziej cenionych przez pracowników rodzajów motywacji należy zaliczyć: ocenianie,
szkolenie i doskonalenie, planowanie kariery, system organizacji pracy oraz współudział w
procesie podejmowania decyzji.
Tabela 2. Klasyfikacja czynników motywacyjnych
Pozapłacowe czynniki motywacyjne
Materialne

 świadczenia o charakterze
socjalnym
 szkolenia
 rozwój
 ubezpieczenie
 opieka medyczna

Pozamaterialne
W obszarze
organizacyjnym
 dostęp do
informacji
 władza
 samodzielność
 elastyczny czas
pracy
 równowaga
między pracą a
życiem
osobistym
 awans

W obszarze
psychologicznym
informacje
zwrotne
6. wyróżnienia
7. szacunek
8. pochwały
9. praca w dobrym
zespole
10. dobra
komunikacja
11. pewność
zatrudnienia
12. niski poziom
stresu

W obszarze
technicznym

5.

 komfort
pracy
 bezpiecze
ństwo
pracy
 warunki
pracy
 standardy
pracy

Źródło: opracowanie własne

Motywatory pozapłacowe dzieli się na dwie podgrupy: materialne i niematerialne.
Materialne motywatory pozapłacowe obejmują świadczenia o charakterze materialnym, które
można wymienić na wartość pieniężną, które można przeliczyć. Z kolei grupa niematerialnych
motywatorów pozapłacowych jest zbiorem świadczeń, których pracownik nie ma możliwości
11

Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 113.
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oszacować co do ich wartości pieniężnych np. atmosfera w pracy czy też pochwała
przełożonego.
Motywacja wewnętrzna jest powiązana z pozapłacowymi czynnikami motywacyjnymi.
Wiele czynników, które można zaliczyć do motywacji wewnętrznej jest znacznie mniej
kosztowna niż czynniki zewnętrzne czy inne czynniki pozapłacowe, za które trzeba zapłacić.
W odróżnieniu od zewnętrznej, wewnętrzna motywacja to poczucie satysfakcji oraz osiąganie
zamierzonych celów. Jeśli pracownicy czują, że to, co robią, pomaga się im rozwijać, mogą w
kreatywny sposób rozwiązywać problemy, korzystać ze swoich talentów i umiejętności.
System wynagradzania stosowany w organizacji jest elementem strategii zarządzania
ludzkimi. Aby zapewnić motywacyjną skuteczność systemu wynagrodzeń, trzeba poddać
analizie jego otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz możliwość dostosowania konstrukcji
tego systemu do tych zmian. Każde wprowadzenie zmiany w systemie wynagrodzeń musi być
opłacalne ekonomicznie i przynieść korzyści społeczne. System wynagrodzeń powinien być
elastyczny i różnorodny, ponieważ wynagradza profesjonalizm i jakość działania oraz
kompetencje jak np.: adaptacyjność, przedsiębiorczość, współdziałanie. Szczególną rolę
motywacyjną we współczesnym systemie wynagrodzenia odgrywają programy wynagrodzeń
odroczonych i pozapłacowe programy kafeteryjne np.: samochód służbowy, bezpłatna opieka
lekarska. Uczestnictwo w takim systemie daje poczucie bezpieczeństwa, integruje interesy
pracownika z celami firmy, buduje prestiż przedsiębiorstwa, a także w wielu przypadkach
łagodzi dotkliwość podatkową dla firmy i pracowników, zwiększając ich efektywne dochody12.
Skuteczność systemu wynagradzania zależy od spełnienia następujących warunków13:
wspierania realizacji zadań strategicznych firmy,
nagradzania indywidualnego i zespołowego wkładu pracy,
motywowania od działań pożądanych z punktu widzenia organizacji,
zapewnienia efektywności pod względem kosztów,
tworzenia warunków do pozyskiwania i utrzymywania pożądanych pracowników,
zróżnicowania pracy zgodnie z jej relatywną wartością.
Powyższe warunki odnoszą się do funkcji motywacyjnej i kosztownej płacy, a płaca
pełni bardzo ważną funkcję społeczną – jej wysokość musi zapewnić możliwość godziwego

Tamże, s. 126-132.
Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 1999, s.
282.
12
13
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życia. Na tę uwagę zwraca Europejska karta społeczna14, zapis taki znajdujemy również w
polskim Kodeksie pracy15. Wynagrodzenie godziwe musi zapobiegać nadmiernym
nierównościom, a w konsekwencji ubóstwu i marginalizacji społecznej. Powinno zapewnić
zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, społecznych i kulturowych. W realiach
polskich wynagrodzenie zapewnia zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych wprawdzie na
niskim poziomie, ale wystarczającym dla reprodukcji sił witalnych człowieka, na każdym
etapie jego biologicznego rozwoju, dla posiadania i wychowania potomstwa oraz dla
utrzymania więzi ze społeczeństwem w procesie pracy i innych formach życia społecznego16.
Coraz częściej stosuje się innowacyjne, elastyczne formy wynagradzania, zwane
kafeteryjnymi. Formy kafeteryjne wychodzą naprzeciw coraz lepiej wyszkolonej kadrze, a więc
innemu preferowanemu przez nią systemowi wartości, odnoszącemu się zarówno do
uczestnictwa w procesie pracy, jak i do spędzania czasu wolnego. Szeroka oferta świadczeń
pozapłacowych, nie tylko zaspokaja oczekiwania pracownicze, ale kształtuje nowe potrzeby,
integruje pracownika z firmą oraz stanowi interesującą ofertę przetargową dla kandydatów do
pracy. Świadczenia rzeczowe powiększają różnice poziomów wynagrodzeń. Najczęściej mają
one udział w dochodach kadry kierowniczej, a możliwości jej powiększania zależy od
zajmowanej pozycji i stażu pracy w firmie. To sprawia, że świadczenia rzeczowe mają
znaczący wpływ na stabilizowanie zatrudnienia.
Wiedza w gospodarce globalnej traktowana jest jako strategiczny czynnik sukcesu
firmy.

Szkolenia

pracowników

umożliwiają

przedsiębiorstwu

uzyskanie

przewagi

konkurencyjnej. Szkolenia z uwagi na ciągłe zmiany w otoczeniu, mają charakter
niekończącego się procesu. Inwestowanie w pracownika staje się nieodzowne, ponieważ nie
tylko spełnia swoją funkcję motywacyjną, ale powoduje pożądany wzrost efektywności
ekonomicznej. Rozwój globalnej konkurencji wymusza wzrost i zmianę kwalifikacji. Z uwagi
na zmianę charakteru i treści pracy rośnie zapotrzebowanie na pracownika o wysokim poziomie
kompetencji, traktowanych w kategoriach wyposażenia w pożądaną wiedzę, umiejętności,
motywację i doświadczenie, a także gotowość do działania w zmieniających się warunkach.
Strategia szkolenia jest wynikową strategii zarządzania zasobami ludzkimi, która jest

Europejska karta społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 roku. W części I pkt. 4 czytamy
zapis: Wszyscy pracownicy maja prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego do zapewnienia im,
jak i ich rodzinom, godziwego poziomu życia. (Dz. U. z 1999 roku , Nr 8, poz.97).
15
Art. 13 – Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają
przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 roku prawo pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz.108).
16
S. Borkowska, Sprawiedliwość i płaca sprawiedliwa [w:] Wynagrodzenie godziwe: koncepcja i pomiar, red. S.
Borkowska, IPiSS, Warszawa 1999, s. 70.
14
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nierozerwalna ze strategią ogólną organizacji. W zależności od realizowanej strategii
organizacja projektuje i realizuje swoją politykę szkoleniową. Celem szkolenia z punktu
widzenia przedsiębiorstwa jest rozwój potencjału ludzkiego, pozwalającego organizacji
zwiększyć konkurencyjność, przyczynić się do wzrostu, a także do przetrwania firmy. Z punktu
widzenia pracownika szkolenie pozwala rozszerzyć, udoskonalić wiedzę i umiejętności,
przygotować się do odgrywania nowej roli zawodowej. O szkolenia decydują metody
przekazywania wiedzy. Z kolei o ich wyborze przesądzają cele oraz przedmiot szkolenia,
dokonując wyboru metody, należy zrobić wszystko, aby:
stwarzała ona możliwości i aktywności,
stymulowała i rozwijała uczenie się
ułatwiała transfer nabytej wiedzy i umiejętności z miejsca szkoleniowego do praktyki.
M. Rybak podkreśla wagę i znaczenie między innymi takich metod jak17:
3. metody autowizualne,
4. wideokonferencja,
5. symulacja,
6. gry i studia przypadków,
7. techniki budowania zespołu,
8. coaching,
9. mentoring,
10. uczenie się przez przygodę18.
Systemy motywacyjne powinny oferować szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do
różnych potrzeb pracowniczych. Systemy pozafinansowe pomagają zdobyć lojalność
i zaangażowanie pracowników. Pozafinansowe czynniki zapewniają poczucie pewności,
gwarantują stabilność zatrudnienia i przyczyniają się do dobrej i pozytywnej atmosfery w pracy.
Składniki pozafinansowe mają silnie motywujący charakter, ale bezpośrednio nieprzeliczalny
na pieniądze. Odwołuje się on bowiem do bardziej złożonych potrzeb człowieka jak np.
potrzeba przynależności. Bardzo często motywacje pozafinansową nazywa się w żartobliwy
sposób uścisk dłoni prezesa. Pracowników docenia się poprzez odpowiednią komunikację ich
osiągnięć w firmie, pochwały, umożliwienie rozwoju. Motywacja pozafinansowa zależy w
dużej mierze od doświadczenia w zarządzaniu ludźmi kadry menadżerskiej, od systemów jakie
M. Rybak, Rozwój potencjału pracy [w:] Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika, red.
A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 1999, s. 57.
18
Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 133144.
17
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są w danej firmie.
Najistotniejszymi działaniami jakie może podjąć pracodawca to nie tylko objęcie
działaniami motywacyjnymi grupy, która wydaje się być najważniejsza dla firmy, ale
wszystkich którzy pracują na sukces. Ważnym elementem jest również stworzenie możliwości
rozwoju zawodowego swoim pracownikom, takie które byłyby odpowiednie dla kształtowania
poszczególnych ścieżek kariery. Równie ważne jest dbanie o miłą atmosferę w pracy oraz
ograniczenie sytuacji stresujących, a także zapewnienie bezpiecznych i sprzyjających
kreatywności warunków pracy.
Środki motywacji pozapłacowej to wszystkie elementy pakietu wynagrodzenia, które
pracownik otrzymuje w formie materialnej, niepieniężnej, możliwej jednak do przeliczenia na
pieniądze.
Warto podkreślić, iż pozamaterialne czynniki podnoszące poziom motywacji to także:
wystarczająca ilość czasu wolnego pozwalająca rozwijać życie osobiste, niski poziom stresu,
wygodne warunki fizyczne pracy i przyjazne otoczenie, precyzyjne wyznaczanie celi i zadań,
możliwość awansu, doskonalenia, stabilność i pewność zatrudnienia, ciekawa praca nie
monotonna, dobre kontakty interpersonalne ze współpracownikami i przełożonymi.
5. Zakończenie
Chcąc skutecznie motywować pracowników konieczne jest wprowadzenie w organizacji
odpowiedniego systemu motywacyjnego. Aby skutecznie spełniał swoja rolę musi być
dostosowany nie tylko do możliwości organizacji, ale również do indywidualnych potrzeb
pracowników, sterując ich aktywność. Nie istnieje jeden skuteczny sposób motywowania dla
wszystkich pracowników, jednak istnieją demotywatory, które zawsze wpływają negatywnie i
których należy się wystrzegać, chcąc osiągać cele np.: wyznaczanie nierealistycznych celów,
niezauważenie wkładu indywidualnego pracownika, brak informacji zwrotnej po wykonaniu
zadania, brak zainteresowania pracownikiem, nieuzasadniony brak zaufania dla pracownika,
ignorowanie wysuwanych przez pracowników sugestii i pomysłów. Człowiek w motywacji
musi kształtować motywację wewnętrzną, czyli chęć pracy i podejmować liczne działania aby
osiągnąć cel. Nie ma gotowej recepty na osiągnięcie sukcesu przez pryzmat motywowania
pracowników, dlatego należy wciąż na nowo kształtować nowe systemy motywowania.
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THE IMPORTANCE OF THE MOTIVATION SYSTEM IN HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT
Summary: The aim of the article is to present the theory and models of human resource management.
The factors influencing employees' motivation and solutions that can be taken by the employer to
effectively motivate their team are also presented.
Key words: Motivation, management, human resources.
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MEDIACJE W POSTĘPOWANIU WINDYKACYJNYM –
ETYKA FINANSOWA A RYNEK NIERUCHOMOŚCI (Arkadiusz
Ulążka, Michał Liszka)
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza przebiegu procesu mediacji (jego zasad i etapów) oraz
zaprezentowanie umiejętności dobrego mediatora pełniącego rolę recenzenta dla uczestników rynku
nieruchomości.
Słowa kluczowe: Mediacja, rynek nieruchomości.

1. Wstęp
Spory stanowią stały, nieodzowny element życia jednostki. Spory można analizować w sferze
społeczno-gospodarczej, zawodowej, rodzinnej, emocjonalnej czy kulturowej3. Potrzebą
jednostki jest dążenie do kompromisu4 i niepozostawanie w sytuacji konfliktowej5. Pomocna
w tym jest mediacja, która zakłada, iż przy pomocy neutralnego, bezstronnego i kompetentnego
mediatora skonfliktowane strony mogą osiągnąć porozumienie.
Rynek mediacji, podobnie jak rynek nieruchomości jest segmentem o coraz większym
znaczeniu dla jednostki, zarówno w wymiarze społecznym jak i ekonomicznym. Obecnie
mamy do czynienia ze stale wzrastającą liczba psychologów, pedagogów, prawników, którzy
podnosząc swoje kompetencje próbują sprostać szczególnej roli mediatora.
Celem artykułu jest analiza przebiegu procesu mediacji (jego zasad i etapów) oraz
zaprezentowanie umiejętności dobrego mediatora pełniącego rolę recenzenta dla uczestników
rynku nieruchomości.

Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktorant.
Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Uniwersytet Opolski. Doktorant.
3
J. P. Arnason, Civilizations in Dispute. Historical Questions and Theoretical Traditions, Koninklijke Brill,
Leiden 2003.
4
Dla H. Webera kompromis oznacza próbę dostosowania, pogodzenia sprzecznych celów i pragnień przez
redukcję i rezygnację z ich pełnej realizacji. H Weber, Kompromis etyczny [w:] Perspektywy i problemy teologii
moralnej, IW PAX, Warszawa 1982, s. 153.
5
E. Podrez, Kompromis jako trudny przypadek w etyce biznesu, „Annales - Etyka w życiu gospodarczym.
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania” 2006, t. 9, nr 1, s. 93-94.
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2. Historia mediacji. Dialog jako źródło kompromisu
Konflikt występował w przeszłości, ma miejsce w teraźniejszości i będzie występował
przyszłości. Konflikt jest doświadczeniem wspólnym dla kultur, państw a nawet pokoleń6.
W dawnych czasach konflikt starano się wyjaśniać z pomocą władcy, sędziego czy innej
osoby posiadającej autorytet społeczny. Celem takiego postępowania było przede wszystkim
dbanie o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców7. Porozumienia spisywano na trwałych
zwojach papirusowych, dzięki którym zachowały swą trwałość do dnia dzisiejszego.
Zapisywano historię konfliktu i postanowienia ugody. Wielokrotnie proces sądowy traktowano
jako naruszenie obowiązujących zasad etycznych i filozoficznych. Wiele rodzin wprowadziło
zakazy prowadzenia postępowań przed sądem, ponieważ chciały zachować dobre imię rodziny.
Jeśli ktoś był w stanie poświecić majątek tak, aby zaniechać sporu rodzinnego, cieszył się
powszechnym szacunkiem. W tym momencie warto wspomnieć o Dialogach Platona8, które
do dnia dzisiejszego pozostają wzorem dla doskonalenia erystyki, dedukcji, analizowania i
rozwiązywania sporów za pomocą rozmowy tj. dialogu.
W

rozwiązywaniu

konfliktów

pomocna

jest

mediacja.

Podstawowym

celem mediacji jest doprowadzenie do zawarcia ugody przez wierzyciela i dłużnika.
Prowadzone negocjacje kończą się uzyskaniem kompromisu i wypracowaniem rozwiązania
dotyczącego np. spłaty należności, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron
postępowania i możliwe do zrealizowania przez dłużnika w określonym przedziale czasowym.
Czasem wystarczy udział osoby bezstronnej, która może pomóc wierzycielowi i dłużnikowi w
odnalezieniu wspólnej perspektywy i tym samym w podjęciu dialogu. Mediator nie posiada
uprawnień decyzyjnych. Jego rolą nie jest przedkładanie gotowych rozwiązań, czy
podejmowanie decyzji o tym, które rozwiązanie jest najlepsze. Do tego muszą dojść strony
sporu. Rolą mediatora jest facylitacja dialogu między stronami i zachowywanie całkowitej
bezstronności9.
Celem etyki finansowej w odniesieniu do rynku nieruchomości10 jest uznanie tezy,
zgodnie z którą wierzyciel i dłużnik pozostaną w dobrych relacjach biznesowych, a powstała
Na przełomie XIX w. i XX w. ukształtował się pogląd, że sprzeczności i konflikty stanowią immanentną część
życia społecznego i spełniają pozytywną funkcję w życiu społeczeństwa, ponieważ wpływają na jego strukturę,
dynamikę i rozwój. J. R. Sielezin, Teoretyczne problemy konfliktów społeczno-politycznych i ich specyfika. Próba
egzemplifikacji, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2010, nr 11, s. 64.
7
J. D. Eller, From Culture to Ethnicity to Conflict. An Anthropological Perspective on International Ethnic
Conflict, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1999.
8
Platon, Dialogi t. 1 - 2, Wydawnictwo Antyk, Komorów 2005.
9
Ch. W. Moore, The mediation process. Practical strategies for resolving conflict, Jossey-Bass, San Francisco
2014.
10
Por. E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej
odpowiedzialności, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
6
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należność zostanie uregulowana. Należy zaznaczyć, że pomocy może udzielać nie tylko
profesjonalny mediator (który posiada duże doświadczenie w sprawach społecznych lub
karnych), ale również doświadczony windykator, np. pracownik jednostki komunalnej
zarządzającej gminnym i wspólnotowym zasobem mieszkaniowym, który w początkowym
etapie procesu odzyskiwania należności, na zlecenie wierzyciela może odejść od ogólnie
przyjętych metod windykacyjnych. Windykator może funkcjonować jako neutralny pośrednik
w dialogu między wierzycielem i dłużnikiem. Należy jednak pamiętać, że jeżeli działania te nie
przyniosą określonego rezultatu, windykator może przyjąć rolę zupełnie inną i zmienić się
w podmiot działający na korzyść wierzyciela.
Negatywną cechą charakterystyczną dla większości właścicieli nieruchomości są
problemy związane z licznie występującymi zatorami płatniczymi, spowodowanymi przez
czynniki losowe, nierzetelnymi najemcami, współwłaścicielami, kontrahentami w zakresie
świadczonych usług na rzecz rozwoju i utrzymania bieżącego nieruchomości. M.in. z tych
względów strony konfliktu mogą obawiać się rozpoczęcia procesu egzekwowania należności z
tytułu utrzymania nieruchomości lub zrealizowania inwestycji. Jednym z głównych aspektów
takiego podejścia jest obawa, że w ten sposób stracą oni ważnego klienta, dobrego sąsiada,
długoletniego członka wspólnoty mieszkaniowej, środowiska zamieszkania i szanse na
kontynuację

dalszej

współpracy.

Próby

wyegzekwowania

należności

finansowych

niejednokrotnie kończą się na telefonach i uprzejmych prośbach o zapłatę wraz z ustnym
potwierdzeniem o ich uregulowaniu.
Współczesna windykacja wsparta procesem mediacji oferuje narzędzia, które
pozwalają na utrzymanie dobrych i trwałych relacji z kontrahentem i polubowne zakończenie
sprawy11. Nie zmienia to jednak faktu, iż czym dłużej właściciel nieruchomości lub kontrahent
zwleka z rozpoczęciem działań windykacyjnych, tym mniejsze są jego szanse na odzyskanie
zainwestowanych i przyjętych zgodnie z planem gospodarczym dla każdej nieruchomości
zasobów finansowych.
Bieżący monitoring w sprawach finansowych i w prowadzonych transakcjach przez
jednostki zarządzające nieruchomością stanowi podstawę dla rozpoczęcia działań
windykacyjnych12. Rzetelnie prowadzony rejestr wpływów i należności, w którym odnotowuje
się każdą operację finansową wraz z informacją o tym, kto i ile zapłacił wraz z określonym
terminem płatności, protokołami odbioru umożliwia identyfikację każdego opóźnienia.
A. Wodyńska, Modele windykacji należności i konsekwencje ich stosowania, „Współczesna Ekonomia” 2007,
nr 1, 121-122.
12
M. Kryska, Klasyfikacja wierzytelności w procesie windykacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr. 238, s. 67.
11
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W jednostkach, które wystawiają lub otrzymują wiele faktur VAT/dowodów wewnętrznych,
taki rejestr jest nieocenioną pomocą.
Narzędzia, po które sięgamy stosując monitoring należności mają na celu łagodne
przypomnienie kontrahentowi, że termin zapłaty się zbliża lub właśnie upłynął. Powszechne
formy monitoringu przy zachowaniu wszystkich wynikających przesłanek służących ochronie
danych osobowych z rozporządzenia Unii Europejskiej „RODO”, to kontakt telefoniczny,
wiadomości SMS i e-mail oraz pisemne wezwania do zapłaty. Najczęściej przypominamy w
nim kontrahentowi o konieczności zapłaty, numerze konta i ewentualnie prosimy o kontakt
telefoniczny w razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości. Jedną z przyjmowanych
metod, stosowaną szczególnie przez jednostki komunalne zarządzające gminnym zasobem
mieszkaniowym jest przeniesienie kosztów wezwania do zapłaty bezpośrednio na dłużnika.
Monitoring należności umożliwia zbudowanie pewnego rodzaju dyscypliny wśród
kontrahentów, co w większości przypadków pozwala uniknąć problemów z terminowym
regulowaniem przez nich należności w przyszłości. Pokazuje również profesjonalizm i
zaangażowanie w zarządzaniu swoją nieruchomością, a ponadto stanowi pierwszy krok
do utrzymania płynności finansowej13.
W procesie o zwrot środków finansowych szczególnie należy pamiętać o art. 187 § 1
pkt 3 k.p.c14., obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z którym pozew kierowany do
sądu musi być poprzedzony próbą podjęcia mediacji lub innego pozasądowego sposobu
rozwiązania sporu. Brak takiej informacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu
oraz brak wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia próby mediacji może skutkować zwróceniem
pozwu z powodu braków formalnych. Powyższy przepis ma na celu uświadomienie stronom,
że każdy pozew powinien być poprzedzony merytoryczną oceną, czy dany spór może zostać
zakończony polubownie.
3. Wezwanie do zapłaty
Najbardziej

uniwersalnym

sposobem

pozasądowego

rozwiązywania

sporów

jest

przygotowanie i przekazanie dłużnikowi wezwania do zapłaty z dokładnym określeniem żądań
oraz ich podstawy faktycznej i prawnej. Skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty lub
podjęcie innego sposobu pozasądowego rozpoznania sporu jest warunkiem niezbędnym dla
skutecznego złożenia pozwu w sprawie i jest konsekwencją wprowadzenia regulacji określonej

E. Szpytko-Waszczyszyn, Monitoring należności - czym jest i jak go
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-monitoring-naleznoscimonitoring-naleznosci z dn. 17.07.2017.
14
Art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.
13
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w art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c15. Wezwanie takie powinno zawierać sformułowanie, „przedmiotowe
wezwanie do zapłaty stanowi wyraz polubownego zakończenia sporu, a brak zapłaty w
zakreślonym terminie, oznacza brak woli rozwiązania sprawy w sposób polubowny”.
4. Ugoda i zawezwanie do próby ugodowej
Kontraktowym sposobem rozwiązania sporu jest ugoda. Jest to umowa cywilnoprawna,
zawarta między dwoma równouprawnionymi podmiotami, na mocy której strony czynią
wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby
uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku, lub zapewnić ich wykonanie,
albo by uchylić spór istniejący, lub mogący powstać. Strony bez udziału osoby trzeciej,
prowadzą negocjacje co do rozstrzygnięcia sporu cechując się autonomią, decydując o zasadach
i procedurze rozwiązania sporu.
Zgodnie z art. 184 kpc16 sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być
uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za
niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub z zasadami współżycia
społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ugoda zawarta przez strony podlega ocenie sądu
wyłącznie w przedmiocie tzn. zgodności z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego,
lub czy nie zmierza do obejścia prawa. W przypadku, gdy w wyniku postępowania
pojednawczego dojdzie do zawarcia ugody pomiędzy stronami, powinna ona objąć także koszty
tego postępowania. Jeżeli strony pozostają w sporze co do kosztów, nie może dojść do zawarcia
ugody, gdyż cel postępowania pojednawczego nie zostałby osiągnięty.

5. Mediacja
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania
sporu na drodze dobrowolnych rokowań, prowadzonych przy udziale osoby trzeciej jako
neutralnego i bezstronnego mediatora, wspierającego i kształtującego niejako przebieg
negocjacji17. Co więcej rola mediatora sprowadza się także do łagodzenia powstających napięć
w toku negocjacji oraz wspomaga strony w procesie porozumienia.

Art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego.
17
L. M. Collins, J. J. Graham, B. P. Flaherty, An Alternative Framework for Defining Mediation, “Multivariate
Behavioral Research” 1998, Vol. 33, Issue 2; Jeden z najpopularniejszych słowników języka polskiego definiuje
„mediację” jako pośredniczenie w sporze, z kolei „mediator” to pośrednik, którego celem jest doprowadzenie do
ugody między spierającymi się. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempecka, Mały słownik języka polskiego,
Warszawa 1969.
15
16
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W Polsce listy stałych mediatorów oraz wykaz osób, a także instytucji uprawnionych
do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego.
Z kolei dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez
ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych18.
W celu rozpoczęcia mediacji należy skontaktować się z wybranym mediatorem, a
następie złożyć w sądzie wniosek o przeprowadzenie mediacji. Jeżeli strony nie dokonały
wyboru osoby mediatora, sąd kierując sprawę do mediacji wyznaczy mediatora mającego
stosowną wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego
rodzaju, uwzględniając w pierwszej kolejności stałych mediatorów zgodnie z art. 1839 § 1
kpc19.
Równocześnie sąd kierując strony do mediacji wyznaczy czas jej trwania na okres do
trzech miesięcy, przy czym na zgodny wniosek stron, lub z innych ważnych powodów termin
przeprowadzenia mediacji może być przedłużony, o ile będzie to czynnikiem sprzyjającym
ugodowemu rozwiązaniu sporu. Czas trwania mediacji nie jest wliczany do czasu trwania
postępowania sądowego zgodnie z art. 183 kpc20.
Mediator po otrzymaniu postanowienia sądu kontaktuje się ze stronami postępowania
mediacyjnego w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania. Mediacja polega na prowadzeniu
negocjacji w obecności bezstronnego mediatora. Negocjacje mogą odbywać się
w bezpośredniej obecności stron lub w drodze indywidualnych spotkań mediatora z każdą ze
stron. Nie ma konieczności, aby skonfliktowane strony bezpośrednio kontaktowały się ze sobą.
Rola mediatora polega na łagodzeniu ewentualnych napięć między stronami. Należy pamiętać,
że każda ze stron ma prawo odstąpić od procesu mediacji w dowolnym momencie. Warto
dodać, że postępowanie mediacyjne nie jest ze swej istoty jawne, a mediator jest ściśle
zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, o których dowiedział się w
związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią mediatora z tego obowiązku,
zgodnie z art. 184 kpc21.
Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym umieszcza się wyłącznie wynik
zakończenia mediacji. W sytuacji, gdy strona po zawarciu ugody w ramach mediacji złoży
w sądzie stosowny wniosek o zatwierdzenie ugody, mediator równolegle złoży protokół
o zwarciu ugody. Stosownym do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem będzie sąd
właściwy do rozpoznania sprawy według przepisów o właściwości ogólnej lub wyłącznej.
Jak znaleźć mediatora?, https://www.mediacja.gov.pl/Jak-znale-mediatora-.html z dn. 15.07.2018.
Art. 1839 Kodeksu postępowania cywilnego.
20
Art. 183 Kodeksu postępowania cywilnego.
21
Art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego.
18
19
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Zaznaczyć należy, że mediacji nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych jako
postępowania upominawcze oraz nakazowe, chyba że doszło do skutecznego wniesienia
zarzutów. Na drogę postępowania mediacyjnego mogą zostać skierowane sprawy z zakresu
prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa pracy czy prawa rodzinnego. Ugoda zawarta
przed mediatorem (po zatwierdzeniu przez sąd) posiada moc prawną ugody zawartej przed
sądem. Taka ugoda wraz z klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do
wszczęcia egzekucji – zgodnie z art. 18315 kpc22. Wszczęcie postępowania mediacyjnego
przerywa bieg przedawnienia roszczeń, a przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki
postępowanie nie zostanie zakończone zgodnie z art. 124 kpc23.
Do kosztów mediacji zalicza się wynagrodzenie mediatora i wydatki przez niego
poniesione, przy czym wysokość wynagrodzenia mediatora w zakresie mediacji sądowej
reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości
wynagrodzenia i podlegających zwrotom wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
W przypadku nie zawarcia ugody przed mediatorem, każda ze stron może skierować
sprawę na drogę postępowania sądowego.
Największą zaletą mediacji jest jej krótki okres. Polskie sądy i ich opieszałość,
szczególnie w sprawach gospodarczych uznawane są za najczęstszą przyczynę problemów
finansowych przedsiębiorców, którzy ponoszą przecież ogromne nakłady finansowe na obsługę
prawną sporu i są zobowiązani uiszczać wysokie opłaty sądowe. Długotrwałe procesy
powodują poważne zatory finansowe firm (zwłaszcza tych mniejszych), które nie posiadają
stabilnej pozycji na rynku nieruchomości.
Postępowanie mediacyjne jest dużo szybsze niż sądowe i znacznie tańsze. Czas i niskie
nakłady finansowe powodują, że coraz więcej właścicieli nieruchomości rozważa podjęcie
mediacji zamiast wnoszenia tradycyjnych pozwów. Taką formę osiągania kompromisów
promują również prawnicy zainspirowani doświadczeniami kancelarii prawnych z
międzynarodowych ośrodków.
W Ameryce Północnej odsetek konfliktów związanych z administrowaniem i
zarządzaniem nieruchomościami, rozwiązywanych za pomocą alternatywnych metod szukania
kompromisów (w szczególności mediacji) wynosi blisko 70%. W Europie Zachodniej mediacje
(wykorzystując arystotelesowską koncepcję złotego środka) są powszechnie znane
i wykorzystywane od dziesięcioleci. Jak widać, warto w Polsce korzystać z doświadczeń
międzynarodowych mediatorów rynku nieruchomości.
22
23

Art. 18315 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 124 Kodeksu postępowania cywilnego.
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Zaletą polubownego postępowania jest szansa utrzymania po jego zakończeniu trwałych
relacji biznesowych. Mediacja daje stronom możliwość określenia porozumienia, aby
dostosować go nie tylko do bieżących możliwości stron, ale i spojrzeć w przyszłość poprzez
np. zaplanowanie kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Z kolei tradycyjne postępowanie
sądowe nie gwarantuje wspólnego rozwoju, wręcz przeciwnie, po kilku latach ostrej walki na
sali sądowej ścieżki biznesowe stron takiego postępowania rozchodzą się blokując rozwój
lokalnych ośrodków o znaczeniu społecznym i gospodarczym.
Wymieniając zalety mediacji warto wskazać na poufność, szybkość, oszczędność,
dyskrecję (dotyczącą tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wizerunku przedsiębiorcy na zewnątrz)
oraz atmosferę spotkań mediacyjnych24. Z wymienionych zalet na szczególną uwagę zasługuje
poufność. Strony unikają zwykłego sporu sądowego, który jest postępowaniem jawnym więc
na sali rozpraw oprócz mediów mogą przebywać konkurenci i klienci podmiotów działających
na rynku nieruchomościami. W wyniku mediacji, strony mogą osiągnąć rezultat prawny
zbliżony do postępowań sądowych. Każda ugoda wypracowana w procesie mediacji może
mieć walor egzekucyjny, tzn. może być zatwierdzona przez sąd. W sytuacji nieprzestrzegania
warunków ugody może być poddana egzekucji komorniczej. Wypada zatem stwierdzić, że
strony wypracowując ugodę otrzymują dokument o zbliżonych skutkach prawnych do wyroku
sądowego.
Należy sądzić, iż w Polsce popularność mediacji będzie wzrastać25. Powinny w tym
pomóc uchwalone zmiany w prawie, a w szczególności regulacje, zgodnie z którymi sąd może
skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, oraz zawarte w pozwie
informacje czy strony podjęły próbę mediacji i wyjaśnienie ewentualnych przyczyn jej
niepodjęcia.
Skuteczność prowadzonej mediacji zależy przede wszystkim od odpowiednio
wykwalifikowanych osób. Ważnym elementem jest odpowiednia wiedza i przygotowanie
mediatora, jego znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa rzeczowego oraz ustaw
regulujących prawa i obowiązki właścicieli/lokatorów.
Trzeba podkreślić, że tylko sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ugoda może uzyskać moc takiej, która jest zawarta przed sądem. W związku z tym w przypadku
sporów występujących w branży nieruchomości to przede wszystkim wiedza mediatora o
prawnych aspektach dopuszczalności ugody będzie decydowała o jej skuteczności.
M. Grudziecka, Zawód mediator [w:] Mediacja w teorii i praktyce, red. A. Gretkowski, D. Garbarz, Polskie
Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009, s. 257 i n.
25
Mediacje skuteczne i coraz popularniejsze, http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/mediacje-skuteczne-icoraz-popularniejsze z dn. 02.05.2018.
24
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Istotny w mediacji jest zatem wybór właściwego mediatora (lub szerzej właściwego
ośrodka mediacyjnego), który rozumie problemy tej branży i w sposób najbardziej efektywny
pomoże w rozwiązaniu sporu26. Nasze doświadczenia pokazują, że mediator rozumiejący
branżę, posługujący się tym samym językiem co strony konfliktu, zdecydowanie szybciej
zyskuje ich zaufanie i efektywniej czasowo i kosztowo prowadzi strony do porozumienia.
Warto zatem ubiegać się o uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości oraz licencji zarządcy
przymusowego – sądowego.
Zakres spraw, w których mediacja może stać się drogą do osiągnięcia kompromisu jest
bardzo szeroki. Można wyróżnić w tym względzie trzy kategorie. Pierwsza kategoria dotyczyć
będzie sporów pomiędzy osobami fizycznymi, m.in. o zniesienie współwłasności, podziału
majątku między małżonkami, czy działy spadku między spadkobiercami (głównie w zakresie
spłat i dopłat), sporów o służebności (tj. ustanawiania, wykonywania, modyfikacji, znoszenia)
oraz sporów przy realizacji rzeczowych umów cywilnoprawnych, tj. najem, dzierżawa. Druga
kategoria to konflikty na linii przedsiębiorca – konsument, gdzie najczęstsze spory związane są
z umowami deweloperskimi. Trzecią kategorię stanowią spory pomiędzy przedsiębiorcami,
związane głównie z procesem inwestycyjnym.
6. Mediacje w postępowaniu windykacyjnym – wyniki badań własnych
Przedmiotem badań jest zjawisko przebiegu procesu mediacji z egzemplifikacją jego zasad i
etapów.
Celem badań jest uzyskanie opinii respondentów na temat posiadania przez nich wiedzy
na temat mediacji w postepowaniu windykacyjnym oraz samego uczestnictwa w mediacji w
postępowaniu windykacyjnym.
Jako metodę badawczą wybrano sondaż diagnostyczny. Techniką badań była ankieta,
zaś narzędziem badawczym – kwestionariusz ankiety.
Badanie zostało zrealizowane w lipcu 2018 roku na próbie 536 osób, spośród których
większość stanowili mężczyźni (63,06%) oraz osoby w wieku 26-55 lat (55,31%).

M. J. Skrodzka, Rola mediatora i wpływ jego odpowiedniego przygotowania na postępowanie mediacyjne,
Źródło:
http://www.iph.bialystok.pl/wp-content/uploads/2015/08/Rola-mediatora-i-wp%C5%82yw-jegoodpowiedniego-przygotowania-na-post%C4%99powanie-mediacyjne.pdf, 2015, s. 1 i nast.
26
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Wykres 1. Cechy metryczkowe respondentów
Płeć

Wiek

Aktywność zawodowa

Wykształcenie

Stan cywilny
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Miejsce zamieszkania

Źródło: Badania własne.

Przechodząc do pytań związanych z przebiegiem procesu mediacji, pierwsze pytanie
jakie postawiono respondentom miało generalny charakter i dotyczyło sprawności polskiego
systemu sądowniczego.
Wykres 2. Czy Pana(i) zdaniem, polski system sądowniczy działa sprawnie?

Źródło: Badanie własne.

Zdaniem większości respondentów polski system sądownicy jest niesprawny. Pogląd
taki wyraziło 53,44% („zdecydowanie nie” 35,75% oraz „raczej nie” 17,69%). Z kolei
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pozytywne zdanie na temat systemu sądowniczego w Polsce miało 21,79% („zdecydowanie
tak” 7,26% oraz „raczej tak” 14,53%).

Wykres 3. Czy posiada Pan(i) wiedze na temat mediacji w postepowaniu windykacyjnym?

Źródło: Badanie własne.

Respondenci to osoby deklarujące posiadanie wiedzy na temat mediacji w
postępowaniu windykacyjnym (zadeklarowało tak 64,43% badanych osób).
Test Chi2 niezależności nie wykazał istnienia zależności pomiędzy płcią a deklarowaną
przez respondenta wiedzą na temat mediacji w postępowaniu windykacyjnym. Chi2(1) = 1.45,
p = .22.
Wykres 4. Jaką Pana(i) zdaniem, posiada Pan(i) wiedzę na temat mediacji w
postepowaniu windykacyjnym?

Źródło: Badanie własne.
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Większość badanych osób posiada dobrą lub bardzo dobrą wiedzę na temat mediacji w
postępowaniu windykacyjnym („dobra” 26,38% oraz „bardzo dobra” 30,43%).
Badając zależność pomiędzy płcią a deklarowanym przez respondenta poziomem
wiedzy na temat mediacji w postępowaniu windykacyjnym zastosowano Test Chi2
niezależności. Wynik testu nie wykazał istotnej zależności pomiędzy zmiennymi Chi2(3) =
6.68, p = .08.
Wykres 5. Jeżeli ma Pan(i) wiedzę na temat mediacji w postępowaniu windykacyjnym,
gdzie Pan(i) ją uzyskał(a)? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź) (Dane w %)
45

40,4

40

34,6

33,1

35

31,1

30

25,5

22,7

25

16,8

20

13

15
10
5
0
Uczestnicząc w
postępowaniu
sądowym

Pracując w
instytucji
państwowej

Pracując w
instytucji
prywatnej

Pracując w
Na studiach
instytucji typu
NGO
(stowarzyszenie,
fundacja)

Od znajomych

Od członków
rodziny

Inne

Źródło: Badanie własne.

Wiedzę na temat mediacji w postępowaniu windykacyjnym respondenci uzyskiwali
przede wszystkim uczestnicząc w postępowaniach sądowych (40,4%), pracując w instytucji
prywatnej (33,1%) oraz od znajomych (31,1%). Na uwagę zasługuje również kategoria „inne”
(34,1%) co oznacza, że były inne miejsca uzyskania takiej wiedzy, które nie zostały
wymienione w pytaniu.

241

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

Wykres 6. Czy kiedykolwiek Pan(i) próbował(a) rozwiązać spor na drodze mediacji w
postepowaniu windykacyjnym?

Źródło: Badanie własne.

Większość respondentów próbowała rozwiązać spór na drodze mediacji w
postępowaniu windykacyjnym (61,94%).
Wykres 7. W ilu mediacjach w postepowaniu windykacyjnym Pan(i) uczestniczył(a)?

Źródło: Badanie własne.

Pytając respondentów o konkretną liczbę mediacji w postępowaniu windykacyjnym, w
których uczestniczyli, najwięcej osób zaznaczyło odpowiedź, że nie uczestniczyło w takiej
mediacji (37,5%). Natomiast biorąc pod uwagę osoby, które w takim postępowaniu
uczestniczyły, najwięcej z nich zaznaczyło odpowiedź 1-2 (25%).
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Wykres 8. Kto jest zazwyczaj mediatorem w mediacjach w postępowaniu
windykacyjnym, w którym Pan(i) uczestniczy(a)? (można zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź)?
50
45

43,8
39,3

40

36,5

36,1

35
30
23,1

25

25,1

20
15
10
5
0
Mediator z listy
sądowej

Mediator
pozasądowy

Osoba o wysokim Osoba duchowna
autorytecie

Inna osoba

Nie uczestniczę w
mediacjach w
postępowaniu
windykacyjnym

Źródło: Badanie własne.

Respondenci, którzy uczestniczyli w mediacjach w postępowaniu windykacyjnym
zazwyczaj mieli do czynienia z mediatorem z listy sądowej (43,8%), osobą o wysokim
autorytecie (39,3%) oraz mediatorem pozasądowym (36,1%).
Wykres 9. Czy Pan(i) uważa, że idea mediacji w postepowaniu windykacyjnym jest
promowana w mediach regionalnych na wystarczającym poziomie?

Źródło: Badanie własne.
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Zdecydowana większość badanych stwierdziła, że idea mediacji w postepowaniu
windykacyjnym nie jest promowana w mediach regionalnych na wystarczającym poziomie
(„zdecydowanie nie” 40,41% oraz „raczej nie” 30,54%).
Wykres 10. Czy Pan(i) uważa, że mediacje w branży nieruchomości przynoszą lepsze
efekty w stosunku do prowadzonych przez sądy spraw związanych z zarzadzaniem
nieruchomościami?

Źródło: Badanie własne.

Zdecydowana większość badanych stwierdziła również, że mediacje w branży
nieruchomości przynoszą lepsze efekty w stosunku do prowadzonych przez sądy spraw
związanych z zarzadzaniem nieruchomościami („raczej tak” 38,06% oraz „zdecydowanie tak”
33,58%).
7. Zakończenie
Liczba mediacji ze skierowania sądu w ostatnich latach wzrosła w polskich sądach okręgowych
kilkukrotnie, a w sądach rejonowych prawie kilkunastokrotnie. Mediacje stają się zatem coraz
bardziej popularnym i skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów.
Zaprezentowane a artykule przykłady pokazują, że mediacja to skuteczne narzędzie w
rękach uczestników rynku, które może mieć zastosowanie do szerokiego wachlarza zagadnień
z obszaru budownictwa, infrastruktury i nieruchomości.

8. Bibliografia
1. Arnason J. P., Civilizations in Dispute. Historical Questions and Theoretical Traditions,
Koninklijke Brill, Leiden 2003.
244

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

2. Collins L. M., Graham J. J., Flaherty B. P., An Alternative Framework for Defining
Mediation, “Multivariate Behavioral Research” 1998, Vol. 33, Issue 2.
3. Eller J. D., From Culture to Ethnicity to Conflict. An Anthropological Perspective on
International Ethnic Conflict, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1999.
4. Grudziecka M., Zawód mediator [w:] Mediacja w teorii i praktyce, red. A. Gretkowski,
D. Garbarz, Polskie Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009.
5. Jak znaleźć mediatora?, https://www.mediacja.gov.pl/Jak-znale-mediatora-.html z dn.
15.07.2018.
6. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 5).
7. Kryska M., Klasyfikacja wierzytelności w procesie windykacji, „Studia Ekonomiczne.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr. 238.
8. Mediacje skuteczne i coraz popularniejsze, http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj//artykul/mediacje-skuteczne-i-coraz-popularniejsze z dn. 02.05.2018.
9. Moore Ch. W., The mediation process. Practical strategies for resolving conflict,
Jossey-Bass, San Francisco 2014.
10. Platon, Dialogi t. 1 - 2, Wydawnictwo Antyk, Komorów 2005.
11. Podrez E., Kompromis jako trudny przypadek w etyce biznesu, „Annales - Etyka w życiu
gospodarczym. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania” 2006, t. 9, nr 1.
12. Sielezin J. R., Teoretyczne problemy konfliktów społeczno-politycznych i ich specyfika.
Próba egzemplifikacji, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2010, nr 11.
13. Siemińska E., Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w
kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
2013.
14. Skorupka S., Auderska H., Łempecka Z., Mały słownik języka polskiego, Warszawa
1969.
15. Skrodzka M. J., Rola mediatora i wpływ jego odpowiedniego przygotowania na
postępowanie

mediacyjne,

Źródło:

http://www.iph.bialystok.pl/wp-

content/uploads/2015/08/Rola-mediatora-i-wp%C5%82yw-jego-odpowiedniegoprzygotowania-na-post%C4%99powanie-mediacyjne.pdf, 2015.
16. Szpytko-Waszczyszyn E., Monitoring należności - czym jest i jak go stosować?,
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-monitoring-naleznoscimonitoring-naleznosci z dn.
17.07.2017.
17. Weber H., Kompromis etyczny [w:] Perspektywy i problemy teologii moralnej, IW PAX,
Warszawa 1982.
245

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

18. Wodyńska A., Modele windykacji należności i konsekwencje ich stosowania,
„Współczesna Ekonomia” 2007, nr 1.
MEDIATION IN THE DEBT COLLECTION PROCEEDINGS - FINANCIAL ETHICS AND
REAL ESTATE MARKET
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Agnieszka Wacięga1

OCZEKIWANIA STUDENTÓW WOBEC KRAKOWSKICH
PRACODAWCÓW – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD STUDENTÓW
KIERUNKÓW ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W
KRAKOWIE (Agnieszka Wacięga)
Streszczenie: Tematem niniejszego artykułu są oczekiwania studentów wobec krakowskich
pracodawców. Podjęcie tego typu problematyki uzasadnione jest obszarem moich zainteresowań, a
także stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Wzajemne oczekiwania i wymagania stawiane zarówno
wobec pracowników, jak i pracodawców są jednym z elementów szeroko pojętego rynku pracy. Celem
artykułu jest poznanie oczekiwań studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kształcących
się na kierunkach: administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, wobec krakowskich pracodawców.
Słowa kluczowe: Rynek pracy, Kraków.

1. Wstęp
Tematem niniejszego artykułu są oczekiwania studentów wobec krakowskich pracodawców.
Podjęcie tego typu problematyki uzasadnione jest obszarem moich zainteresowań, a także
stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Wzajemne oczekiwania i wymagania stawiane zarówno
wobec pracowników, jak i pracodawców są jednym z elementów szeroko pojętego rynku pracy.
Celem artykułu jest poznanie oczekiwań studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie, kształcących się na kierunkach: administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne,
wobec krakowskich pracodawców.
Całość artykułu tworzy pięć części. Pierwszą z nich jest wstęp zawierający informacje
na temat charakteru pracy, wykorzystanych metod badawczych, a także celów jej powstania.
Kolejnym elementem jest rozdział dotyczący sytuacji studentów na rynku pracy, ich planów
zawodowych oraz oczekiwań. W trzecim rozdziale przedstawiono okoliczności związane z
krakowskim rynkiem pracy. W kolejnej części artykułu przedstawiono wyniki badań własnych
na temat oczekiwań studentów wobec krakowskich pracodawców. Ostatnim elementem jest
zakończenie, zawierające podsumowanie oraz wnioski.
Praca ma charakter badawczy. Przy okazji tworzenia artykułu przeprowadzono ankietę.

1

Studentka I roku SUM, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
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Respondentami byli studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kształcący się w
ramach

kierunków:

administracja

oraz

bezpieczeństwo

wewnętrzne.

Wśród

osób

wypełniających ankietę znaleźli się studenci studiów licencjackich oraz magisterskich zarówno
w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Część z nich posiada już doświadczenie
zawodowe. Są również i tacy, którzy nigdy wcześniej nie podjęli żadnej pracy.
Podczas tworzenia artykułu wykorzystano metody badawcze polegające na analizie
istniejących już opracowań książkowych i artykułów, wśród których znalazły się prace
następujących autorów: Pamela Jeziorska-Biel, Elżbieta Kryńska, Dominik Majewski, Renata
Wojciechowska, Joanna Wróblewska-Skrzek.
2. Studenci na rynku pracy – plany i oczekiwania
Współcześnie, w Polsce obserwowane jest rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych
pracowników, potrafiących poradzić sobie z najnowszymi wyzwaniami gospodarki. Wynika to
z dynamicznego rozwoju technicznego i technologicznego. Najlepszym gwarantem znalezienia
dobrej pracy jest inwestycja w kształcenie, zdobycie kwalifikacji oraz podniesienie
kompetencji zawodowych, co niewątpliwie wpływa na wzrost konkurencyjności pracownika
na rynku pracy2.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie dziwi fakt, że z roku na rok coraz większa liczba osób
podejmuje oraz kończy studia (wykres 1).
Wykres 1. Polacy z wyższym wykształceniem (lata 2002-2016)

24,3%

25,3%

19,3%
14,2%
11,1%

2002 r.

2005 r.

2010 r.

2015 r.

2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2017,
„stat.gov.pl”
[online],https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/3/11/1/rocznik_demogra
ficzny_2017.pdf, (14.05.2018).
2

E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001, s. 120-121.
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W 2002 r. tylko 11,1% Polaków posiadało wyższe wykształcenie. Przez kolejne lata
obserwowano stałą tendencję wzrostową tego odsetka, który w roku 2016 wyniósł 25,3%.
Przy okazji dokonywania wspomnianej analizy, należy zwrócić uwagę na aglomeracje
miejskie, gdzie występuje największy współczynnik absolwentów uczelni wyższych. Jedną z
nich niewątpliwie jest Kraków, na obszarze którego mieści się aż 10 uczelni państwowych, a
studenci stanowią ponad 25% mieszkańców miasta3. Co roku kilka tysięcy młodych ludzi
otrzymuje dyplom ukończenia studiów na jednej z krakowskich uczelni.
Po ukończeniu studiów, mimo chęci znalezienia dobrze płatnej pracy odpowiadającej
zarówno zainteresowaniom, jak i będącej częścią realizacji planu zakładanego jeszcze przed
rozpoczęciem nauki, młodzi ludzie napotykają na liczne problemy.
Jednym z nich jest zbyt duża liczba osób wykształconych. Ze względu na ograniczoną
liczbę stanowisk do obsadzenia, pracodawcy zmuszeni są do podnoszenia wymagań stawianych
kandydatom. Jest to główna przyczyna wzrostu bezrobocia wśród absolwentów4. Nie bez
znaczenia jest również rozbieżność między oczekiwaniami pracodawcy względem
absolwentów uczelni wyższych, a ich faktyczną wiedzą i umiejętnościami. Mamy do czynienia
ze zjawiskiem dewaluacji jakości kształcenia5.
Można zatem stwierdzić, że ukończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra nie
gwarantuje jeszcze znalezienia dobrze płatnej pracy. Duże znaczenie mają co prawda
ukończone kursy i szkolenia, lecz trzeba zaznaczyć, że nie zastępują one doświadczenia
zawodowego. W tym kontekście warto wskazać na staże, praktyki, a także wolontariat. Młodzi
ludzie starają się być jak najbardziej aktywni zawodowo jeszcze w trakcie nauki,
niejednokrotnie podejmują również kształcenie na drugim kierunku studiów6. Daje im to
przewagę nad absolwentami, którzy w okresie nauki pozostawali pasywni.
Innym działaniem podejmowanym przez studentów jeszcze w trakcie nauki jest
angażowanie się w różnego typu prace tymczasowe, których główną zaletą jest elastyczność
czasu pracy. W dłuższej perspektywie takie działanie może być świadomym wyborem w
procesie realizacji drogi do kariery zawodowej. W pracy tymczasowej można nabyć
B. Bialik, A. Chojnowska, 23 szkoły wyższe, prawie 200 tys. studentów. Akademicki Kraków, „wyborcza.pl”
[online],
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21951675,23-szkoly-wyzsze-prawie-200-tys-studentowakademicki-krakow.html, (16.05.2018).
4
P. Jeziorska-Biel, Społeczne uwarunkowania rynku pracy studentów w świetle przeprowadzonych badań, [w:]
Regionalne uwarunkowania rynku pracy, red. A. Organiściak-Krzykowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie, Warszawa-Olsztyn 2002, s. 55-57.
5
J. Wróblewska-Skrzek, Trudny start; Sytuacja zawodowa młodych dorosłych, [w:] Rynek pracy; Kariera
zawodowa; Wyzwania dla edukacji, red. N. Pikuła, K. Jagielska, K. Białożyt, Wydawnictwo Naukowe Śląsk,
Katowice 2016, s. 119.
6
P. Jeziorska-Biel, Społeczne uwarunkowania rynku pracy studentów w świetle przeprowadzonych badań, [w:]
Regionalne uwarunkowania... op. cit., s. 58-59.
3
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doświadczenie, które w przyszłości zwiększy atrakcyjność absolwenta szkoły wyższej na rynku
pracy7.
Na rynku pracy występują również grupy osób posiadające różnorodne oczekiwania
względem pracodawcy, jak i samego stanowiska. Jest to uzależnione m.in. od doświadczenia
zawodowego i wykształcenia. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na oczekiwania
poszczególnych

osób

względem

pracy

są

uwarunkowania

społeczno-gospodarcze

charakterystyczne dla konkretnych generacji.
Obecni studenci mają wygórowane oczekiwania wobec pracy. Są oni częścią pokolenia,
które dorastało w okresie dynamicznego rozwoju technologicznego. Ci młodzi ludzie korzystali
z dobrodziejstw reformy edukacyjnej, poprzedni ustrój jest im znany wyłącznie z opowieści.
Dzisiejsi studenci to osoby zaznajomione z nowinkami technicznymi a przy tym wyjątkowo
kreatywne. Cechuje ich dobre wykształcenie, pewność siebie, mobilność oraz wysoka
elastyczność. Najmłodsi absolwenci uczelni wyższych tworzą grupę wymagających
pracowników, oczekujących od potencjalnego pracodawcy różnego rodzaju wyzwań
zawodowych, możliwości rozwoju oraz ścisłego określenia ścieżki kariery. Niejednokrotnie
zbyt wysoka samoocena połączona ze świadomością swoich umiejętności sprawia, że studenci
mają na tyle wygórowane oczekiwania płacowe, że mało który pracodawca jest w stanie im
sprostać8.

3. Sytuacja na rynku pracy w Krakowie
Sytuacja na krakowskim rynku pracy - z punktu widzenia pracownika – z roku na rok jest coraz
korzystniejsza. W Internecie można aktualnie znaleźć kilka tysięcy ofert pracy w Krakowie.
Największe zapotrzebowanie jest obecnie na pracowników wykonujących usługi z zakresu
gastronomii, budownictwa, ochrony, pielęgniarstwa, a także na specjalistów i fachowców,
spośród których można wskazać m. in. kierowców, mechaników, programistów czy
projektantów.
Z kolei problemy ze znalezieniem pracy mogą mieć absolwenci specyficznych
kierunków studiów, którym niejednokrotnie brakuje doświadczenia zawodowego. Najczęściej
są to filozofowie, politolodzy, ekonomiści, historycy oraz kulturoznawcy. Na krakowskim

D. Majewski, Praca tymczasowa w doświadczeniach i ocenach studentów na podstawie wyników badań
ankietowych, [w:] Praca tymczasowa; Droga do kariery czy ślepy zaułek? red. B. Urbaniak i P. Oleksiak,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 199-207.
8
R. Wojciechowska, Problemy współczesnego rynku pracy w Polsce, [w:] Dobór pracowników do organizacji
wobec wyzwań rynku pracy, red. J. Kardas, E. Multan, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Siedlce 2012, s. 44-45.
7
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rynku pracy można również zaobserwować nadwyżkę pracowników administracyjnych i
biurowych, a także absolwentów kierunku turystyka i rekreacja9.
O dobrej kondycji krakowskiego rynku pracy świadczy niski wskaźnik stopy
bezrobocia, który w marcu 2018 r. wynosił 2,7%. Niższą stopę bezrobocia odnotowano w
następujących stolicach województw: Poznań – 1,4% oraz Warszawa – 1,9%10. W zestawieniu
województw wspomniane wskaźniki prezentuje wykres 2.
Wykres 2. Wskaźniki prezentujące wysokość stopy bezrobocia w poszczególnych
województwach (marzec 2018)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Bezrobotni zarejestrowani i stopa

bezrobocia. Stan w końcu marca 2018 r., „stat.gov.pl” [online], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynekpracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-marca-2018-r,2,68.html, (16.05.2018).

W województwie małopolskim stopa bezrobocia w marcu 2018 r. wyniosła 5,4%. Niższy
poziom bezrobocia odnotowano w województwach: śląskim oraz wielkopolskim. Brak
Sfera biznesu, Rynek pracy w 2018 - czego się spodziewać w Krakowie? „gazetakrakowska.pl” [online],
http://www.gazetakrakowska.pl/strefa-biznesu/a/rynek-pracy-w-2018-czego-sie-spodziewac-wkrakowie,12945804/, (16.05.2018).
10
Urząd
Statystyczny
w
Krakowie,
miasto
Kraków,
”krakow.stat.gov.pl”
[online],
https://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/, (16.05.2018).
9
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zatrudnienia stanowi obecnie największy problem w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie
wskaźnik ten wynosi aż 11,8%.
Ogólna sytuacja krakowskiego rynku pracy jest zatem jak najbardziej sprzyjająca osobom
poszukującym zatrudnienia. W odniesieniu do absolwentów uczelni wyższych należy wskazać
nie tylko na znaczenie ukończonego przez nich kierunku, ale także na dodatkowe kwalifikacje,
istotne z punktu widzenia potencjalnych pracodawców.
Kraków jest obecnie jednym z kilku polskich miast, w których znalezienie pracy wydaje
się być najłatwiejsze.
4. Oczekiwania studentów wobec krakowskich pracodawców – wyniki badań własnych
Badanie zostało zrealizowane w maju 2018 roku. W badaniu posłużono się metodą sondażu,
techniką ankiety i kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym. W badaniu wzięło
udział 100 studentów, spośród których 78% stanowiły kobiety, zaś 22% mężczyźni.
Wykres 3. Cechy metryczkowe respondentów (dane w %)
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Źródło. Badania własne.

W zdecydowanej większości respondentami były osoby studiujące w ramach studiów
stacjonarnych (88%).
Spośród badanych studentów, 63% studiowało na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne, zaś 37% na kierunku administracja.
Większość studentów zadeklarowało, że nie posiada doświadczenia w pracy zawodowej
(57%).
Przechodząc do pytań, jakie zadano respondentom na temat ich oczekiwań wobec
„krakowskiego” rynku pracy, pierwsze dotyczyło charakterystyki tzw. „dobrego” pracodawcy
(wykres 4).
Wykres 4. Oczekiwania wobec krakowskiego „dobrego” pracodawcy (dane w %)
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Źródło. Badania własne.

253

Powinien zapewniać
stabilne zatrudnienie

Inne

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

Stabilność zatrudnienia to najważniejsze „oczekiwanie”, jakie studenci mieli wobec
krakowskiego „dobrego” pracodawcy (67%), przy czym zwracali również uwagę na dobrą
atmosferę w pracy (53%).
Wykres 5. Oczekiwania finansowe (pensja netto - "na rękę") po ukończeniu studiów (dane
w %)
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Źródło. Badania własne.

Większość studentów zadeklarowało, że po ukończeniu studiów podjęłoby pracę z
pensją netto w wysokości 2001-3000 zł (42%), a następnie 3001-4000 zł (35%)11. Proporcje te
były analogiczne w grupie studentów studiujących administrację oraz grupie studentów
studiujących bezpieczeństwo wewnętrzne.

Analiza testem t-Studenta dla prób niezależnych wykazała, że oczekiwania finansowe są istotnie zróżnicowane
w zależności od tego, czy opinie te dotyczyły kobiet czy mężczyzn, t(97)=-3.00; p<0,05. Średnia oczekiwań
finansowych netto mężczyzn to 3001-4000 zł, z kolei średnia oczekiwań netto kobiet wyniosła 2001-3000 zł.
11
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Wykres 6. Umiejętności, jakie studenci mogą zaoferować krakowskiemu pracodawcy
(dane w %)
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Źródło. Badania własne.

Praca zespołowa (77%) oraz kreatywność (71%) to najważniejsze umiejętności, jakie
studenci kierunków administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne mogą zaoferować
krakowskiemu przedsiębiorcy. Co druga osoba mogłaby pochwalić się wiedzą zdobytą na
uczelni (55%). Najmniejszy odsetek studentów mógłby pochwalić się znajomością
specjalistycznych programów komputerowych (20%).
Wykres 7. Dotychczasowe doświadczenie studentów (dane w %)
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Doświadczeniem, jakim studenci mogliby pochwalić się przed potencjalnymi
pracodawcami były udział w seminariach, szkoleniach i kursach doszkalających (45%) oraz
praktyki odbyte w urzędzie (42%).
Prawie co trzeci student deklarował udział w pozauczelnianym wolontariacie (27%), co
pokazuje, że jest jeszcze wielu studentów, których cechuje niebiznesowe podejście do
współczesnej rzeczywistości.
Wykres 8. Instytucja, w jakiej badani studenci chcieliby pracować12 (dane w %)
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Źródło. Badania własne.

Studenci kierunku administracja w porównaniu do studentów bezpieczeństwa
wewnętrznego podkreślili bardziej „biznesowy” charakter swojej zawodowej przyszłości
(40,5% chciałoby pracować w firmie prywatnej, z kolei 19% chciałoby założyć własną firmę).
Z kolei większość studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne widzi swoją przyszłość w
instytucji publicznej np. urzędzie skarbowym (64%).
5. Zakończenie
Analizując wyniki przeprowadzonej ankiety można dostrzec pewne różnice w odpowiedziach
udzielanych przez studentów administracji, a osób kształcących się na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne, natomiast w znacznej części poszczególnych odpowiedzi nie
widać wyraźnego rozgraniczenia związanego z kierunkiem studiów.
Zauważalna różnica dotyczy wizji podjętej w przyszłości pracy zawodowej. Studenci
administracji najchętniej podjęliby pracę w firmie prywatnej bądź założyli własną działalność.

W celu sprawdzenia związku pomiędzy doświadczeniem w pracy zawodowej a typem instytucji, w której
studenci chcieliby pracować wykonano test niezależności chi-kwadrat. Test Chi2 (2, N=100) = 0,453, p>0,05
wykazał, że nie istnieje zależność pomiędzy zmiennymi.
12

256

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

64% badanych studentów bezpieczeństwa wewnętrznego w przyszłości chciałoby pracować na
stanowisku w instytucji publicznej.
Najważniejszym oczekiwaniem stawianym przez studentów wobec krakowskich
pracodawców okazała się stabilność zatrudnienia (67%). Znaczna część respondentów
zwracała również uwagę na zapewnienie dobrej atmosfery w miejscu pracy (53%).
Ponad 70% badanych zadeklarowało, że ich mocną stroną jest umiejętność pracy w
zespole, a także kreatywność. Te właśnie cechy mogą być wykorzystane przez ich
potencjalnych pracodawców.
Biorąc pod uwagę aktywność pozauczelnianą należy podkreślić, że 45% badanych
studentów brało udział w różnego typu seminariach, szkoleniach i kursach doszkalających.
Niewiele mniej respondentów (42%) odbyło praktyki w urzędach. Część badanych (27%)
zadeklarowało również udział w wolontariacie.
Wspomniane aktywności zwiększają atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy.
Niejednokrotnie to właśnie dodatkowe kwalifikacje, zrealizowane praktyki zawodowe czy inne
aktywności pozauczelniane są czynnikiem decydującym o zatrudnieniu konkretnego
kandydata.
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STUDENTS' EXPECTATIONS OF KRAKOW EMPLOYERS - RESULTS OF OWN
RESEARCH REALISED WITHIN ADMINISTRATION AND INTERNAL SECURITY
STUDENTS' OF THE UNIVERSITY OF PEDAGOGICAL IN KRAKÓW
Abstract: The topic of this article concerns the expectations of students towards Kraków employers.
Undertaking this type of problems is justified by the area of my interests and is also a kind of challenge.
Mutual expectations and requirements for both employees and employers are one of the elements of the
labor market. The aim of the article is to get to know the expectations of students of the Pedagogical
University of Krakow, studying the administration and internal security, towards Kraków employers.
Keywords: Labor market, Krakow.
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Marcin Walczak1

WOLONTARIAT PRACOWNICZY SPOSOBEM NA
AKTYWIZACJĘ ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI
(Marcin Walczak)
Streszczenie: Artykuł przedstawia problematykę wolontariatu pracowniczego jako sposobu na
aktywizację zasobów ludzkich w organizacji. Opracowanie ma na celu ukazanie wolontariatu
pracowniczego jako menadżerskiego narzędzia poprawiającego efektywność pracy oraz wizerunek
pracodawcy na rynku.
Słowa kluczowe: Wolontariat, zasoby ludzkie, wizerunek, menadżer.

1. Wstęp
Słowo „wolontariat” wywodzi się z języka łacińskiego voluntarius i oznacza dobrowolny.
Wolontariat to coś dobrowolnego, nieprzymusowego. Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie bardziej szczegółowo określa, czym jest wolontariat. Według
ustawy to dobrowolne i bez wynagrodzenia wykonywanie świadczeń na rzecz organizacji
pozarządowych, organów administracji publicznej oraz jednostek im podległych. Bardzo
podobnie wolontariat został zdefiniowany przez Centrum Wolontariatu w Warszawie. Centrum
Wolontariatu definiuje to zjawisko jako bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na
rzecz innych, wykraczające poza obowiązki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie2.
Wolontariusz to osoba fizyczna, świadcząca nieodpłatnie w sposób ochotniczy pracę na
rzecz korzystającego na zasadach określonych w ustawie3. Wolontariusz nie jest pracownikiem
w rozumieniu prawa pracy, ponieważ nie pobiera za swoją pracę wykonywana na rzecz
korzystającego wynagrodzenia. Wolontariuszem może być kobieta, jak i mężczyzna, w tym
również osoba niepełnosprawna, jeżeli tylko pozwala jej zdrowie i poziom niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna również może pracować woluntarystycznie, ważne tylko, by
wypełniała obowiązki wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(wówczas nie straci statusu osoby bezrobotnej ani prawa do zasiłku). Cudzoziemcy
przebywający legalnie na terenie Polski nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę
wolontaryjną, ponieważ świadczenie wolontariusza nie jest traktowane jako świadczenie pracy.
Mgr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
M. Falej, Efektywne zarządzania wolontariatem, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie,
Olsztyn 2011, s. 6.
3
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 29 maja 2003 r. nr 96, poz. 873, z póź. zm.).
1
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Osoby poniżej 18 roku życia, czyli niepełnoletnie, mogą wykonywać pracę wolontaryjną po
uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Wówczas ważne jest, by instytucje
korzystające ze świadczeń niepełnoletnich uzyskały taką zgodę na piśmie.
2. Pojęcie i istota wolontariatu pracowniczego
Terminem

„wolontariat

pracowniczy”

określa

się

zjawisko

pojawiające

się

w organizacjach, gdzie pracownicy - wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz
osób potrzebujących, wykorzystując przy tym swoje umiejętności i zdolności, a jednocześnie
rozwijając swoje talenty w innych dziedzinach.
W odróżnieniu od wolontariatu organicznego (czyli takiego, w który angażujemy się
prywatnie) firma dodatkowo motywuje i wspiera swoich pracowników w ich działaniach np.
merytorycznie, organizacyjnie, logistycznie czy finansowo. Wolontariat pracowniczy może
więc przyjąć różne formy w zależności od możliwości organizacyjnych i finansowych firmy,
potrzeb społeczności oraz inicjatywy i kreatywności pracowników. Czasem są to spontaniczne
akcje np. pomoc powodzianom, lokalnej szkole czy domowi dziecka, ale coraz więcej firm
zaczyna łączyć takie działania z profilem swojej działalności tworząc bardziej
ustrukturyzowane programy. Nierzadko łączone są dodatkowo z innymi formami działań
społecznych np. filantropijnych. Należy jednak pamiętać, że wolontariat w swojej istocie jest
oparty na zaangażowaniu ludzi i poświęceniu swojego czasu na rzecz innych. Natomiast w
przypadku przekazania tylko pieniędzy bądź materiałów nie można wskazać faktycznego
zaangażowania czasu pracowników. Wolontariatem pracowniczym nie będą również działania,
które pracownicy podejmują poza czasem pracy na zasadzie inicjatyw indywidualnych, i
których firma w żaden sposób nie wspiera. Wolontariat pracowniczy powinien zatem być
związany z pracodawcą, jego wsparciem i zaangażowaniem w działania podejmowane przez
pracowników – czy to poprzez udogodnienia polegające na przyznaniu dnia wolnego od pracy
na wolontariat, czy też na wsparciu finansowym projektów realizowanych przez pracowników,
czy w innej, ustalonej formie4.
Wolontariat pracowniczy w Polsce to – w porównaniu z doświadczeniami światowymi
– nowe zjawisko. Idea nieodpłatnej pracy na rzecz potrzebujących narodziła się
w nowojorskich korporacjach na początku lat 70. w Polsce pierwsze przejawy pracowniczych
akcji wolontariackich pojawiają się w początkach XXI w. właśnie wtedy, w 2002 r., powstał
pierwszy program koordynujący tego typu działania. Wolontariat pracowniczy zazwyczaj

4

Oprac. na podst. www.wolontariatpracowniczy.pl
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rozpoczyna się w polskich firmach od świadomego kroku pracodawcy, który udostępnia
pracownikom informacje o możliwościach wolontariatu, z propozycją wyboru. Nierzadko
zdarza się również tak, że pracownik sam zgłasza się na ochotnika do organizacji dobroczynnej,
po czym prosi pracodawcę o wsparcie (finansowe albo organizacyjne). Firmy idą też czasem
o krok dalej – tworzą programy wolontariatu pracowniczego, które następnie promują
w sektorze organizacji pozarządowych. w efekcie najczęściej nawiązują stałą współpracę
z jedną lub kilkoma organizacjami i zapraszają pracowników, by również oni zainwestowali
w te działania czas i umiejętności. Dużą popularnością cieszy się pomoc wszelkiego rodzaju
udzielana placówkom edukacyjnym i tym zajmującym się opieką nad dziećmi. jak przyznają
koordynatorzy wolontariatu, dziś w Polsce trudno jest już znaleźć tego typu miejsce, które
jeszcze nie było beneficjentem żadnej akcji wolontariackiej5.
3. Prawne uwarunkowania wolontariatu pracowniczego
W obowiązującym w Polsce systemie prawnym brak aktów prawnych regulujących wprost
kwestie wolontariatu pracowniczego. Ustawą regulującą zasadnicze zagadnienia odnoszące się
do wolontariatu jako takiego, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, której przepisy należy odpowiednio stosować do kwestii
związanych z wolontariatem pracowniczym.
Jednocześnie, z uwagi na nieco odmienny charakter prawny wolontariatu
pracowniczego oraz rodzaj i właściwość stosunków prawnych powstających w ramach tej
formy działalności, odpowiednie zastosowanie do wolontariatu pracowniczego znajdą również
ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny, a w określonych sytuacjach prawnych także przepisy ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.
Ponadto, do wolontariatu, jako takiego, odnosi się szereg obowiązujących przepisów
szczególnych, które w określonych sytuacjach mogą mieć również zastosowanie do jego nowej
formy jaką jest wolontariat pracowniczy.
4. Mity krążące wokół idei wolontariatu pracowniczego
Najbardziej rozpowszechnionym mitem dotyczącym wolontariatu pracowniczego jest
przekonanie istniejące wśród pracowników, że wolontariat jest zjawiskiem tylko dla młodych.
Badania przeprowadzane przez Centrum Wolontariatu dowodzą, że osoby zaangażowane w
wolontariat w Polsce, to przede wszystkim osoby przed 25. rokiem życia. Starsze osoby według
5

Wolontariat pracowniczy w polskich firmach – raport 2011, Think Tank 2011.
261

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

badań podchodzą do tego zjawiska sceptycznie. O ile w grupie wiekowej 30 – 45 roku życia,
można znaleźć osoby zaangażowane w różne formy aktywności, to grupie wiekowej „50 plus”
osoby takie trudno spotkać. Na zachodzie natomiast osoby takie są bardzo aktywne. Nie
wychowują już dzieci, przestały pędzić za karierą, a przecież ciągle posiadają siły i chęci do
działania. Polacy jako powód braku zainteresowania działalnością społeczną podają: brak czasu
oraz obawę przed zaniedbaniem rodziny6. Obawy te są uzasadnione. Dlatego odpowiedzialnie
organizowany wolontariat powinien wychodzić naprzeciw możliwościom potencjalnych
wolontariuszy.
Mitem krążącym wokół wolontariatu pracowniczego, szczególnie wśród potencjalnych
wolontariuszy jest stwierdzenie, że praca wolontariacka przerośnie ich umiejętności i
wytrzymałość psychiczną. To prawda. Nie każda osoba efektywnie podejmie pomoc w takich
organizacjach jak szpital czy hospicjum pracując bezpośrednio z chorymi. Ale na przykład
biurowa praca w takich placówkach może przynieść większą korzyść niż bezpośrednie
zajmowanie się podopiecznymi. Z drugiej zaś strony taki kontakt ze skrajną biedą, czy
społecznym wykluczeniem może być pomocnym doświadczeniem w momencie zakrętu
życiowego, czy problemów zawodowych.
Już w latach 90. specjaliści z dziedziny zarządzania w Wielkie Brytanii uznali, że
zaangażowanie społeczne to świetna okazja do zdobycia umiejętności społecznych. Angielskie
firmy (które są liderem pod względem wolontariatu pracowniczego w Europie) chcąc
wprowadzić w życie projekty szczególnie trudne, zaczęły organizować kandydatom na
menadżerów wolontariat wśród młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze. Takie
działanie sprawia, że pracownicy lepiej radzą sobie ze stresem i kryzysami podczas pracy.
Kolejnym mitem jest przekonanie, że udzielając się społecznie tylko tracimy czas. To
pogląd, że praca społeczna danej osoby jest bezsensowna, ponieważ nie ma kompetencji, aby
prowadzić działalność społeczną. Należy na ten problem spojrzeć z innej strony: lepiej dzielić
się talentami niż czasem. W ramach wolontariatu trzeba podejmować działalność z tej
dziedziny, z której jest się najlepszym. Takie podejście określa się mianem „wolontariatu
kompetencyjnego”. Dzielimy się tym, w czym jesteśmy najlepsi. Taka praca jest wówczas
odskoczną od występujących problemów, a przy okazji rozwija kompetencje pracownika.
Fałszywym przekonaniem jest też to, że wolontariat pracowniczy przynosi stratę
organizacji, a nie daje żadnych korzyści. Tymczasem specjaliści mówią o modelu w którym nie
ma przegranych, lecz wyłącznie wygrani. Dzięki modelowi „win – win” pracownicy

6

Oprac. na podst. raportu z badań CSR Info [www.csrinfo.org].
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dostrzegają, że organizacja nie jest tylko maszynką do zarabiania pieniędzy. Wzrasta
identyfikacja pracownika z firmą i motywacja do pracy. Dlatego nie jest najważniejsze dla
organizacji takie prowadzenie wolontariatu, aby osiągnąć korzystny efekt PR, lecz stworzyć
odpowiedzialną i solidarną strukturę organizacji.
Ostatnim, ale zarazem najczęściej spotykanym mitem jest przekonanie, że wystarczy
tylko umieścić ideę wolontariatu w strategii organizacji, aby to przynosiło efekty. Traktowanie
organizacji jako działającej zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, a nie
czynienie nic w tym kierunki jest tylko „mydleniem oczu”. Przykładem jest zjawisko
„greenwasching”, czyli kłamliwe komunikowanie proekologicznych postaw organizacji
wyłącznie na użytek reklamowy. Takie oszustwo jest źle odbierane przede wszystkim przez
pracowników, jeżeli poleca się im udzielać w pracy społecznej, natomiast przełożeni takiej
działalności nie podejmują. Pracownicy czują się wówczas wykorzystywani i osłabia się
wówczas ich przywiązanie i zaangażowanie w pracę organizacji.
Wolontariat w organizacji nie może być organizowany spontanicznie i pochopnie. Musi
być przemyślany i w swojej istocie pasować do strategii i łańcucha wartości firmy. A działanie
takie się opłaca, co stwierdza indeks „Respekt” stworzony przez Giełdę Papierów
Wartościowych w listopadzie 2009 r. Indeks ten ukazuje 20 polskich spółek działających
zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Okazało się, że w
dobie kryzysu radzą sobie one znacznie lepiej niż pozostałe.
5. Chęć działania – a własne przekonania
Zdarza się, że osoba chcąca rozpocząć działalność wolontariacka, lub chcąca wprowadzić ją w
organizacji napotyka na przeszkody rodzące się we własnej podświadomości. Nie zawsze są
one warte obaw.
Nie należy przejmować się obawami, traktującymi o tym, ze dana osoba nie nadaje się
na wolontariusza. Każdy może nim zostać, rzecz jasna nie w każdej dziedzinie życia, ale taka
działalność nie jest przed nikim zamknięta. Nie należy również czekać na lepsze czasy, aby
taką działalność rozpocząć, bo prawdopodobnie nigdy takie nie przyjdą – trzeba zacząć
działalność od razu. Nie jest przeszkodą również brak wolnego czasu – czasem wystarczy tylko
godzina działalności w tygodniu, aby odnieść znaczne sukcesy. Zaoferowany czas nie jest
największą korzyścią dla beneficjentów, lecz oferowane umiejętności. Nie należy również
wchodzić w kompetencje innych, tylko robić to, co umie się najlepiej.
Obawą może być nieznalezienie odpowiedniego beneficjenta oferowanej pomocy.
Naprzeciw tego wychodzi internetowa wyszukiwarka „Skrzynka dobroci” stworzona przez
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Centrum Wolontariatu w Warszawie, która potrafi wybrać beneficjenta ze względu na miejsce
zamieszkania, kwalifikacje i zainteresowania wolontariusza. Nie można być w wolontariacie
„cierpiętnikiem”. Praca społeczna ma przynosić satysfakcję i przyjemność, w przeciwnym razie
taka działalność przyniesie tylko zmęczenie i frustrację.
Nie należy pomagać zaniedbując swoje obowiązki, również te rodzinne, Dlatego
współcześnie wolontariat (także wolontariat pracowniczy) otwiera się na pomaganie wspólnie
z bliskimi, co również w rodzinie niesie korzyść wzmocnienia więzi.
Nie jest niczym nieodpowiednim myślenie o swoich korzyściach wynikających z
wolontariatu. Należy go wykorzystywać jako możliwość kształcenia odpowiednich postaw
jako szansę rozwoju osobistego, wzmocnienia kompetencji zawodowych w tym poprawę
umiejętności pracy w zespole. Praca wolontariacka może być również świetną okazja do
zdobycia nowych kontaktów potrzebnych w pracy zawodowej.
6. Czas działań w ramach wolontariatu - a czas pracy
Świadczenia w ramach wolontariatu pracowniczego mogą być wykonywane zarówno w czasie
wolnym dla wolontariusza - pracownika od pracy, jak i w czasie pracy wolontariusza pracownika, co do zasady przeznaczonym na wykonywanie czynności zawodowych. Wybór w
zakresie powyższego spoczywa na stronach zaangażowanych w wolontariat pracowniczy, przy
czym w przypadku, kiedy świadczenia w ramach wolontariatu pracowniczego maja odbywać
się w czasie pracy, ostateczna decyzja w tym przedmiocie należy przede wszystkim do
przedsiębiorcy - pracodawcy, organizującego czas pracy wolontariusza - pracownika. Ważnym
elementem jest fakt, iż świadczenia wolontariusza - pracownika, niezależnie od tego czy będą
przez niego wykonywane w godzinach pracy czy w czasie wolnym, nie będą wpływać na jego
przyszłe uprawnienia pracownicze, np. na długość przysługującego pracownikowi urlopu
wypoczynkowego7.
7. Jak zorganizować wolontariat w organizacji z punktu widzenia menadżera
Organizacje wolontariatu w przedsiębiorstwie należy poprzedzić pytaniem, czy rzeczywiście
wolontariat w przedsiębiorstwie jest potrzebny. Należy zwrócić uwagę na cel, jaki ma być
osiągnięty poprzez aktywność społeczną. Jeżeli tym celem ma być promocja organizacji i
reklama poparta taką aktywnością, to działania wolontariacie mijają się z celem. Jeżeli jest już
określony cel działania, to należy zastanowić się nad beneficjentem działalności. Złym

P. Komosa, D. Dorska, Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego – poradnik, Wyd. Centrum
Wolontariatu, Warszawa 2008, s. 24.
7
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wyborem jest, aby działalność wolontariacka rozpoczynać od pracy na rzecz wielkich
organizacji pozarządowych. Dobrym wyjściem jest pomaganie na początek podmiotowi
działającemu w obszarze działalności naszej organizacji. To działanie w ramach zasady „myśl
globalnie – działaj lokalnie” przynosi organizacji więcej korzyści i satysfakcji od pomagania
anonimowym beneficjentom.
Rozważenie na temat korzyści, jakie wolontariat może przynieść naszej organizacji jest
godne uwagi, warunkuje to rodzaj działalności, którą należy podjąć, aby była zgodna z
systemem wartości organizacji i tematycznie mieścił się w branży naszego działania.
Poszukując osób do tego typu działalności należy rozpocząć od osób, które prywatnie,
poza godzinami pracy już pomagali i pomagają w ramach wolontariatu. Osób takich nie trzeba
już przekonywać do tego typu działalności, ponieważ znają jej wartość, przeciwnie, takie osoby
same będą przekonywać do działalności społecznej innych – będą swoistymi ambasadorami
wolontariatu w organizacji. Nie należy jednak „na siłę” przekonywać pracowników do podjęcia
działalności. Wolontariat z reguły jest dobrowolny. Zmuszanie do pomagania jest nieetyczne i
nieefektywne.
W swoich działaniach odznaczać się trzeba cierpliwością. Wolontariat w organizacji
wymaga czasu. Z badań CSRInfo wynika, że w polskich korporacjach do działań
wolontariackich w organizacji zgłasza się początkowo tylko 1-2 procent zatrudnionych.
Jednakże ilość ta wzrasta z biegiem czasu.
Jeżeli w organizacji działa już społecznie grupa osób, muszą one mieć świadomość, że
ich działania są potrzebne i przynoszą efekty. W przeciwnym razie motywacja spada. Wyrażona
wdzięczność i dowody efektów pracy wzmacniają w pracownikach świadomość
zapotrzebowania na tego typu działalność i przynoszą satysfakcję.
Jeżeli akcje wolontariacie mają być wdrażane w dużej korporacji, warto zastanowić się
nad profesjonalną pomocą instytucji, które są doświadczone w procesie takiego działania.
Organizacja taka będzie merytorycznym partnerem, pomocnym we wprowadzaniu nowego
typu działalności.
8. Korzyści płynące z wolontariatu pracowniczego
Korzyści z działalności społecznej które odnoszą pracownicy w organizacji to między innymi:
•

Satysfakcja i duma, które dają radość, spełnienie i motywujące poczucie, że robi się coś
dobrego.

•

Rozbicie firmowej rutyny, co poprawia samopoczucie i przynosi energię do dalszych
zadań
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•

Nabywanie nowych umiejętności: umiejętności miękkich – w tym interpersonalnych,
umiejętności organizacyjnych i dydaktycznych

•

Ułatwienie komunikacji między pracownikami, co sprzyja ułatwieniu i usprawnieniu
pracy,

•

Nabywanie wiedzy o problemach społecznych i dystansu do codzienności sprawiają, że
codzienne problemy stają się błahe,

•

Odpoczynek, poprzez oderwanie się na chwilę od problemów formy i działalność w
innym otoczeniu

Korzyści, które działalność wolontariacka przynosi organizacjom to:
•

Budowanie współpracy z lokalnymi społecznościami, co pomaga dostosować
działalność statutowa firmy do potrzeb lokalnego rynku

•

Poprawa wizerunku wobec interesariuszy, partnerów i klientów poprawia reputację
organizacji, a przedsiębiorstwo zyskuje miano odpowiedzialnego społecznie.

•

Budowanie kapitału społecznego w firmie, który poprzez wzajemne relacje i zaufaniu
przyniesie wymierne korzyści

•

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników poprawiają efektywność ich
działań

•

Wolontariat może być swoistą „kuźnią liderów”, którzy nabyte umiejętności
wykorzystają w organizacji pracy w organizacji

•

Wolontariat jako narzędzie employer branding przyciąga do organizacji wybitne
jednostki działające na rynku pracy.

9. Zakończenie
Wolontariat pracowniczy to nie tylko działania skierowane na pomoc potrzebującym, ale
kształtujące kulturę organizacyjną jednostki poprzez budowanie pozytywnego wizerunku
przedsiębiorstwa, kształtowanie właściwych postaw i relacji wśród pracowników, budowanie
motywacji i zaangażowania pracowników oraz wzmocnienie zaufania społeczności lokalnej.
Dlatego tak ważne jest propagowanie tej idei wśród jednostek tworzących współczesną
gospodarkę.
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EMPLOYEE VOLUNTEER A METHOD FOR THE ACTIVATION OF HUMAN RESOURCES
IN ORGANISATION
Summary: The article presents the issue of employee volunteering as a way to activate human resources
in the organization. The study aims to show employee volunteering as a managerial tool to improve the
efficiency of work and the image of the employer on the labor market.
Keywords: Volunteering, human resources, image, manager.
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Ewa Wiecha-Kartowska1

SEO JAKO KLUCZ DO ROZWOJU LOKALNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW (Ewa Wiecha-Kartowska)
Streszczenie: W XXI wieku Internet stanowi nie tylko podstawowe źródło informacji dotyczących
wydarzeń w kraju i na świecie, lecz także służy do wyszukiwania produktów i usług na poziomie
lokalnym. Rosnące znaczenie ruchu organicznego (pochodzącego z wyszukiwarek internetowych, w
tym przede wszystkim z Google) powoduje, iż coraz więcej osób decyduje się na stosowanie narzędzi
SEO. Można je stosować nie tylko do promocji ogólnopolskich przedsiębiorstw czy międzynarodowych
korporacji, ale także lokalnych firm, które posiadają ofertę dostosowaną do potrzeb mieszkańców
danego miasta. Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród warszawskich
przedsiębiorców, Autorka ukazuje stopień wykorzystania przez nich narzędzi SEO do zdobywania
nowych klientów i budowania wizerunku swojej marki.
Słowa kluczowe: Lokalne SEO, pozycjonowanie, lokalne przedsiębiorstwo.

1. Wstęp
W 2018 roku ponad połowa populacji na Ziemi posiada dostęp do Internetu. W samym 2017
roku dostęp do sieci uzyskało 250 mln osób2. W styczniu 2018 roku liczba Internautów
przekroczyła 4 mld osób, natomiast liczba użytkowników telefonów komórkowych
przekroczyła 5 mld3. Oznacza to, iż Internet jest głównym źródłem nie tylko pozyskania
informacji, ale także rozrywki czy też platformą do utrzymywania kontaktów z rodziną czy
przyjaciółmi. Co więcej, nadal istotna pozostaje jedna z podstawowych funkcji Internetu, czyli
wyszukiwanie informacji4. Według raportu „Jak korzystamy z Internetu? - 2018”
opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, 58,4% Polaków wyszukuje informacji o
towarach lub usługach, a 45% informacji związanych ze zdrowiem 5. Dane te dotyczą
gospodarstw domowych. Warto odnotować, iż w 2017 roku dostęp do szerokopasmowego
Internetu posiadało ok. 95% przedsiębiorstw w Polsce, a 70% przedsiębiorstw posiadało

1

Specjalista ds. SEO w Edipresse Polska S.A.
Ł. Majchrzyk, Mobile i digital w 2018 roku w Polsce i na świecie, https://mobirank.pl/2018/02/02/mobile-idigital-w-2018-roku-w-polsce-i-na-swiecie/, (dostęp: 21.07.2018).
3
Ibidem.
4
R. Varbanov, The potential of social media for the business of companies, “Business Management” 2015, Vol.
25, Issue 3, s. 11.
5
Główny Urząd Statystyczny, Jak korzystamy z internetu? - 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/naukai-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/jak-korzystamy-z-internetu-2017,5,8.html,
Szczecin 2018, (dostęp: 21.07.2018).
2
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mobilne łącza szerokopasmowe6. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017
roku ok. 68% badanych podmiotów posiadało własną stronę internetową w celu prezentacji
cenników lub katalogów oferowanych wyrobów i usług7.
Powyższe dane pozwoliły na wyciągnięcie wniosku o wzroście znaczenia
pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych8 celem efektywnego dotarcia do
potencjalnych klientów. To z kolei stało się przyczynkiem do przeprowadzenia badania,
którego zamysłem było postawienie sobie następującego pytania: czy i w jakim stopniu lokalne
przedsiębiorstwa wykorzystują SEO do promocji swoich usług lub produktów? Na podstawie
przeprowadzonego badania ankietowego, Autorka mogła stwierdzić, iż obecnie SEO (Search
Engine Optimization, czyli optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek internetowych)
stanowi główne narzędzie PR-owo-marketingowe, z którego korzystają lokalni przedsiębiorcy
działający na terenie Warszawy. Badanie posłużyło do zweryfikowania dwóch zasadniczych
problemów badawczych: czy i w jakim stopniu SEO jest wykorzystywane przez lokalne firmy
działające w Warszawie oraz jakie branże reprezentują firmy lokalne działające w Warszawie
i korzystające z narzędzia SEO?

2. SEO a promowanie lokalnego biznesu
Search Engine Optimization, w skrócie SEO, jest w Polsce tłumaczone jako optymalizacja stron
internetowych pod kątem wyszukiwarek. Głównym celem tego działania jest sprawienie, aby
dana witryna uzyskała jak najwyższą pozycję w wyszukiwarce internetowej po wpisaniu
konkretnego hasła związanego z działalnością firmy. Można go uzyskać wieloma metodami,
które, tak jak i same wyszukiwarki, zmieniały się na przestrzeni lat. Jednakże niezmienne jest
to, iż SEO składa się z dwóch podstawowych członów9: content marketingu (zarządzanie
treściami publikowanymi na stronie) oraz technologii, w skład której wchodzą m.in.: szybkość
wczytywania strony, sposób wyświetlania pokrewnych tematycznie treści, mechanizmy
tagowania, prezentacja produktów, etc.10.

Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 roku. https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne-w-polsce-w-2017-roku,2,7.html, Szczecin 2018, (dostęp: 22.072018).
7
Ibidem.
8
Wyszukiwarka internetowa zawiera ogromne bazy indeksów stron internetowych, które pozwalają
użytkownikom Internetu na szybkie wyszukiwanie informacji. R. Reyes, The legal obligations of search engine
optimization firms, “Arizona Law Review” 2015, Vol. 57, Issue 4, s. 1118.
9
Autorka wymienia jedynie podstawowy podział, który jest istotny dla niniejszej publikacji. Więcej podziałów
SEO, można znaleźć m.in. w publikacji S. Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, Helion,
Gliwice 2009.
10
E. Wiecha-Kartowska, SEO-manipulacja agendą medialną, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” 2017, nr 1.
6

269

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

Do tej pory SEO było kojarzone przede wszystkim z promocją dużych przedsiębiorstw,
działających w skali całego kraju lub promocją międzynarodowych korporacji. Lokalne SEO
to stosunkowo nowe pojęcie, które mogło powstać za sprawą geolokalizacji. Z roku na rok
rośnie liczba użytkowników wyszukujących informacji za pośrednictwem telefonów
komórkowych. Szacuje się, że obecnie ok. 40% wpisywanych haseł w wyszukiwarkach
internetowych zainstalowanych na urządzeniach mobilnych dotyczy lokalnych firm, a 73%
posiadaczy smartfonów posiada dostęp do Google Maps11. Oznacza to, iż coraz większa liczba
osób przy pomocy wyszukiwarki stara się znaleźć firmę, która:
3. znajduje

się

w

konkretnej

lokalizacji

(najlepiej

w

pobliżu

miejsca

zamieszkania/zakwaterowania, pracy lub szkoły);
4. jest wiarygodna (o czym mogą świadczyć pozytywne recenzje innych klientów);
5. oferuje tanie, lecz dobrej jakości produkty lub usługi.
Aby odpowiedzieć na takie potrzeby użytkowników, Google (a także inne
wyszukiwarki), wprowadziło wspomnianą wyżej geolokalizację, czyli automatyczne
namierzanie położenia urządzenia (nie tylko mobilnego, ta funkcja jest również dostępna na
komputerach) z dokładnością do dzielnicy. Opcja ta jest automatycznie włączona w przypadku
korzystania z przeglądarki Google Chrome (szczególnie, gdy użytkownik jest zalogowany na
swoje konto Gmail), jednak można z niej zrezygnować12. Geolokalizacja umożliwia szybsze
wyszukiwanie przedsiębiorstw oferujących swoje usługi na konkretnym obszarze bez potrzeby
używania frazy związanej z lokalizacją w trakcie wyszukiwania. Przykład: zamiast wpisywać
„hydraulik Warszawa Bemowo”, mając włączoną geolokalizację, wystarczy wpisać
„hydraulik”, co prezentuje rysunek 1.

K. Kanigowski, Lokalne SEO – Google dla firm lokalnych, http://semandseo.pl/seo-pozycjonowanie/lokalneseo-google-dla-firm-lokalnych/, (dostęp: 23.07.2018).
12
Funkcja geolokalizacji jest również wyłączona lub ograniczona (w zależności od ustawień przeglądarki) w
przypadku korzystania z trybu tzw. prywatnego (lub incognito), kiedy przeglądarka nie korzysta z zapisanych
plików cookies.
11
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Rysunek 1. Działanie geolokalizacji w wyszukiwarce Google, widok desktopowy

Źródło: Wyszukiwarka Google (screenshot).

Jak widać na rysunku 1, wynik wyszukiwania odbiega od standardowego. Składa się on
z dopasowanych do lokalizacji reklam Adwords oraz fragmentu Google Maps (wraz z
wizytówkami), na której zaznaczone są firmy najbliższe urządzeniu, z którego była
wyszukiwana informacja. Poniżej mapy znajdują się zwyczajne wyniki wyszukiwania, również
dopasowane do lokalizacji.
W związku z powyższym, warto postawić następujące pytanie: w jaki sposób można
wykorzystać pozycjonowanie do promocji lokalnego biznesu? Nie jest to trudne zadanie.
Google jest obecnie dominującą na świecie wyszukiwarką internetową, udostępniającą swoim
użytkownikom szereg narzędzi, które mogą pomóc w rozwoju przedsiębiorstw, również tych,
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działających w skali lokalnej. Główną usługą, którą można wykorzystać jest stale
unowocześniana platforma Google Moja Firma. Jest to bezpłatne narzędzie, które umożliwia
zarządzanie wizerunkiem firmy i/lub organizacji w wyszukiwarce oraz mapach Google. Jej
głównym celem jest ułatwienie odbiorcom znalezienie konkretnej firmy oraz pozyskanie na jej
temat podstawowych informacji, m.in.: danych teleadresowych wraz ze wskazówkami dojazdu,
opisu działalności czy też opinii klientów13. Aby korzystać z tej usługi wystarczy zarejestrować
się i dodać stronę internetową swojej firmy. Właściciel lub osoba odpowiedzialna za wizytówkę
może uzupełnić wybrane informacje dotyczące firmy (np. godziny otwarcia, telefon
kontaktowy, udogodnienia, branża), dodać zdjęcia a nawet materiały wideo, promujące
działalność gospodarczą. Oprócz stworzenia własnej wizytówki, właściciel może stworzyć
pełną witrynę promującą jego usługi lub produkty.
Gotowa wizytówka prezentowana jest w wyszukiwarce wówczas, gdy użytkownik
będzie wyszukiwał firmę po jej nazwie lub gdy będzie szukał punktów usługowych lub sklepów
w konkretnej lokalizacji, np. „hydraulik warszawa”. W zależności od zapytania, wizytówka
będzie wyświetlała się albo w formie bocznego grafu wiedzy (rysunek 2), albo w skróconej
formie przy mapie Google razem z wizytówkami konkurencji (rysunek 3).
Rysunek 2. Prezentacja wizytówki firmy w Google na zapytanie brandowe, widok
desktopowy

Źródło: Wyszukiwarka Google (screenshot).

13

Support Google, Informacje o Google Moja Firma, https://support.google.com/business/answer/3038063?hl=pl,
(dostęp: 22.07.2018).
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Rysunek 3. Prezentacja wizytówki firmy w Google na zapytanie brandowe, widok mobile

Źródło: Wyszukiwarka Google (screenshot).

Google Moja Firma to nie jedyna platforma, jeśli chodzi o promowanie lokalnego
biznesu i zwiększenie świadomości marki wśród mieszkańców. Poza nią równie istotne są
tradycyjne działania SEO, które skupiają się na odpowiedniej optymalizacji strony na wybrane
słowa kluczowe. W przypadku lokalnego biznesu istotne będą frazy zawierające: określenie
branży lub usługi jaką oferuje dane przedsiębiorstwo (np. fryzjer, mechanik, hydraulik, sklep
spożywczy, sklep zoologiczny) oraz lokalizację (województwo, miasto, dzielnicę).
Przykładowe słowa kluczowe: „hydraulik Warszawa”, „sklep zoologiczny Katowice Ligota”,
„warsztat samochodowy mazowieckie”.
Tego rodzaju frazy na witrynie firmy można wykorzystać:
• w meta-danych, które można zdefiniować jako „dane o danych”, które mają
poinformować wyszukiwarkę jakiego rodzaju treści znajdzie na wskazanej witrynie 14.
Do metadanych zaliczają się m.in.: title SEO, meta-description, meta-keywords, metatags, etc. Title SEO oraz meta-description są dodatkowo wyświetlane w wynikach
wyszukiwania, po to, aby skłonić użytkownika do wejścia na daną stronę internetową15;

B. Neumann, Czym są metadane i dlaczego są tak ważne?, https://www.squiz.net/pl/learn/blog/metadata-formarketers, (dostęp: 24.07.2018).
15
Metadane nie są jednakowe dla wszystkich podstron w danej witrynie internetowej. Dla każdej strony działu
(np. zakładki „Kontakt”, „Oferta”) można przygotować odrębny zestaw metadanych i je odrębnie edytować.
14
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• w treści poszczególnych stron (np. zamieszczanych opisach kategorii, ofercie) oraz, jeśli
jest to zgodne z przyjętą strategią, w materiałach (artykułach, wideo, galeriach), które
dodatkowo wzbogacają content danej witryny (np. w przypadku sklepu zoologicznego
– artykuły poradnicze dotyczące wyboru odpowiedniej smyczy dla danych gatunków
psów).
W obu przypadkach istotne jest, aby zastosowanie wskazanych fraz odbywało się w
sposób naturalny (zgodnie z zasadami języka, w którym przygotowana jest witryna
internetowa) oraz użyteczny dla odbiorcy16.
Ostatnim elementem, który można wykorzystać w promowaniu przedsiębiorstwa w
wyszukiwarce Google, jest odpowiednia strategia link-buildingu, czyli stosowania odesłań
zarówno w obrębie witryny, jak i poza nią. W przypadku linkowania wewnętrznego, strategia
taka najczęściej skupia się na wykorzystywaniu kontekstowo pasujących odesłań (np. w
artykule o smyczach dla psów – link do podstrony, na której takie smycze można kupić). W ten
sposób można osiągnąć dwa cele: 1) ułatwienie użytkownikowi w dotarciu z różnych miejsc w
witrynie do strony, która jest najbardziej wartościowa pod kątem biznesowym oraz; 2) jak
najdłuższe utrzymanie odbiorcy w obrębie witryny. Linkowanie zewnętrzne z kolei wzmacnia
pozycję strony (szczególnie, kiedy stosowany jest atrybut dofollow17) oraz ją uwiarygadnia, o
ile nie jest to sztuczne działanie z zakresu Black SEO18.
3. Wykorzystanie narzędzi SEO do promocji lokalnego biznesu
Kwestionariusz ankiety składał się z ośmiu pytań, w tym z siedmiu zamkniętych. Celem
badania było sprawdzenie, czy lokalni przedsiębiorcy z terenu Warszawy wykorzystują
pozycjonowanie do promowania swoich produktów i usług, a jeśli tak, to w jakim zakresie?
Badanie ankietowe zostało zrealizowane przy użyciu narzędzia, kwestionariusza
ankiety w formie on-line (CAWI), do którego link został umieszczony na forach internetowych
oraz w specjalistycznych grupach social mediów, poświęconych firmom działającym na terenie
Warszawy oraz pozycjonowaniu. Z badania wykluczone zostały osoby, które pracują bądź są
właścicielami firm należących do sieci franczyzowych oraz pracują w lokalnych

Support Google, Wskazówki dla Webmasterów, https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=pl,
(dostęp: 25.07.2018).
17
Dofollow to atrybut wskazujący robotom wyszukiwarki Google, iż mogą one przekazać część „mocy” strony, z
której wychodzą stronie, na którą kieruje odnośnik, wzmacniając tym samym jej pozycję rankingową (za: Linki
dofollow i nofollow - dlaczego są takie ważne w pozycjonowaniu, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-linkidofollow-i-nofollow-laczego-ich-rola-w-pozycjonowaniu-jest-wazna, (dostęp: 25.07.2018)).
18
Google Support, Systemy wymiany linków, https://support.google.com/webmasters/answer/66356, (dostęp:
25.07.2018).
16
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oddziałach/filiach firm ogólnopolskich i międzynarodowych. Badanie zostało przeprowadzone
w dniach 17-25.07.2018 r. i wzięło w nim udział 104 respondentów.
Pierwsze, otwarte pytanie brzmiało następująco: „W jakiej branży działa firma, dla
której Pan/i pracuje (lub której jest Pan/i właścicielem)?”. Uzyskane odpowiedzi zostały
pogrupowane na 9 branż, z czego 7 dotyczy działalności usługowej. Rozkład odpowiedzi
prezentuje wykres 1.
Wykres 1. W jakiej branży działa firma, dla której Pan/i pracuje (lub której jest Pan/i
właścicielem)?

Branża kosmetyczna i beauty
7%

Branża budowlana

4%

SEO, IT, Media

26%
13%

Handel
Branża medyczna

6%

Prawo

4%

15%

Usługi naprawcze

9%
16%

Branża gastronomiczna
Produkcja

n=104
Źródło: Badanie własne.

Drugie pytanie brzmiało: „Jakie stanowisko Pan/Pani zajmuje w firmie?”. Spośród
badanych 52,4% odpowiedziało, że są właścicielami przedsiębiorstw, 23,8% zaznaczyło, że są
pracownikami, którzy zajmują się pozycjonowaniem strony, 14,3% odpowiedziało, iż są
pracownikami zewnętrznej agencji, której zadaniem jest prowadzenie działań SEO dla danego
przedsiębiorstwa. Pozostałe 9,6% osób zaznaczyło odpowiedź: „Inne”. Rozkład odpowiedzi
prezentuje wykres 2.
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Wykres 2. Jakie stanowisko Pan/i zajmuje w firmie?

Jestem właścicielem

10%
14%

Jestem pracownikiem, który zajmuje
się pozycjonowaniem stron
52%

Jestem zewnętrnym specjalistą SEO

24%

Inne

n=104
Źródło: Badanie własne.

Kolejne pytanie dotyczyło liczby pracowników zatrudnionych w firmie, w której
pracuje respondent. Badani w zdecydowanej większości wskazali, iż pracują w małym
przedsiębiorstwie (90,5%). Jedynie 9,5% osób wskazało, iż pracuje w średniej firmie, tj. takiej,
która zatrudnia między 101 a 500 pracowników. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi
prezentuje wykres 3.
Wykres 3. Ile osób zatrudnia Pana/i firma?

To firma jednoosobowa

10% 0%
0%

24%

2-5

14%

6-10
11-50

9%

51-100
101-500
43%

Powyżej 500

n=104
Źródło: Badanie własne.
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Pytanie czwarte brzmiało: Czy stosuje Pan/i SEO do promowania swoich usług? Aż
81% respondentów stwierdziło, iż w firmie wykorzystuje pozycjonowanie w celach
promocyjnych. W pytaniu 4a, osoby, które na poprzednie odpowiedziały „nie”, mogły
uargumentować brak stosowania takich działań. Dwie z pięciu osób, które postanowiły udzielić
odpowiedzi na to pytanie wskazało, iż nie mają pojęcia czym jest SEO, natomiast pozostałe
trzy uznały, iż brakuje im czasu na tego rodzaju działania. Rozkład odpowiedzi na niniejsze
pytanie przedstawia wykres 4.
Wykres 4. Czy stosuje Pan/i SEO do promowania swoich usług?

19%
Tak
Nie

81%

N=104
Źródło: Badanie własne.

W kolejnym pytaniu respondenci mieli wskazać, jakie mają doświadczenie w
prowadzeniu działań SEO. Najwięcej osób zaznaczyło, iż ich doświadczenie wynosi krócej niż
1 rok (33,3%), z kolei 28,6% badanych stwierdziło, iż mieści się ono w granicach 3-5 lat.
Rozkład odpowiedzi prezentuje wykres 5.
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Wykres 5. Jakie Pan/i posiada doświadczenie w pozycjonowaniu?

19%
Mniej niż 1 rok

33%

1-2 lata
3-5 lat
29%

Powyżej 5 lat
19%

n=104
Źródło: Badanie własne.

W pytaniu szóstym (wielokrotnego wyboru) uczestnicy mieli wskazać, jakiego rodzaju
działania SEO prowadzą w celu promocji firmy. Najwięcej osób wskazało, iż wykorzystuje
słowa kluczowe związane z branżą (np. fryzjerstwo – fryzjer, pielęgnacja włosów, etc.) w treści
witryny oraz meta-danych (58%). Z kolei połowa respondentów (50%) wskazała, iż obok słów
branżowych, wykorzystuje także słowa związane z lokalizacją firmy (czyli nazwę miasta,
dzielnicy). Szczegółowy podział odpowiedzi prezentuje wykres 6.
Wykres 6. W jaki sposób dba Pan/i o pozycjonowanie witryny swojej firmy? (Można
zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Posiadam profil w Moja Firma i/lub mam utworzoną wizytówkę
firmy Google

28

W witrynie wykorzystuję słowa kluczowe związane z moją branżą

60

W witrynie wykorzystuję słowa kluczowe związane z lokalizacją
formy

52

Link-building z innymi firmami działającymi na terenie Warszawy

12

Na stronie internetowej publikuje content zwiazany z
działalnością mojej firmy
W meta-danych wykorzystuję informacje dotyczące lokalizacji
mojej formy

46
23

W meta-danych podaję informacje kontaktowe

19

Nie dotyczy

19
0

n=104
Źródło: Badanie własne.
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W pytaniu 7 respondenci mieli wskazać, czy, jeśli podjęli działania SEO, wpłynęły one
w jakiś sposób na zwiększenie liczby klientów lub wzrost świadomości marki. Zdecydowana
większość badanych wskazała, iż zauważyła wpływ pozycjonowania na promocję (76,10%).
Wykres 7. Czy odkąd prowadzi Pan/i działania SEO, zauważył/a Pan/i wzrost liczby osób
zainteresowanych usługami/produktami lub klientów?

19%
Tak

5%

Nie badałem
Nie dotyczy
76%

n=104
Źródło: Badanie własne.

W ostatnim, ósmym pytaniu respondenci mieli za zadanie wskazać, jak długo prowadzą
działania z zakresu SEO dla swojej firmy. Najwięcej osób wskazało, iż działania SEO w swojej
firmie prowadzi 1 rok i dłużej (47,60%).
Wykres 8. Jak długo Pan/i prowadzi działania SEO w swojej firmie?

19%

Mniej niż 1 miesiąc

19%

1-3 miesiące
4-6 miesięcy
14%
29%

6-12 miesięcy
1-2 lata

9%

Powyżej 2 lat

10%

n=104
Źródło: Badanie własne.
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Na podstawie uzyskanych wyników można odpowiedzieć na postawione pytanie i
stwierdzić, że właściciele i pracownicy lokalnych przedsiębiorstw wykorzystują działania SEO
w promocji firm. Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że wykorzystuje
pozycjonowanie w celu zwiększenia świadomości swojej marki, pozyskania nowych klientów
czy też zwiększenia zainteresowania swoim przedsiębiorstwem. Żadna z ankietowanych osób,
które zdecydowały się na tego rodzaju działania, nie uznała, iż są one bezskuteczne i nie
przynoszą żadnych wymiernych korzyści dla ich przedsiębiorstwa. Dodatkowo najwięcej osób,
które postanowiły wykorzystać SEO do działań promocyjnych pracuje w małych firmach, które
oferują usługi, w tym głównie z branży kosmetycznej.
4. Zakończenie
SEO stanowi ważny element promocji lokalnych przedsiębiorstw. Właściciele firm coraz
częściej decydują się na tego rodzaju działania, głównie ze względu na fakt, iż jest ono
stosunkowo tanie (szczególnie, gdy są one wykonywane samodzielnie przez właścicieli),
ponieważ głównym kosztem, który nie jest niezbędny, jest zakup specjalistycznych narzędzi do
monitoringu SEO. W sytuacji, gdy dana osoba decyduje się na wykorzystanie jedynie
bezpłatnych usług, wówczas koszt pozycjonowania jest praktycznie zerowy a przynosi wyraźne
zyski.
Zaprezentowane w artykule wyniki badań stanowią wstęp do pogłębionej analizy na
temat wpływu SEO na lokalne przedsiębiorstwa. Warto bowiem uwzględnić bardziej
szczegółowe opracowania, w których autorzy biorą pod uwagę m.in. średni wzrost zysków przy
stosowaniu narzędzi SEO. Kluczowe jest również sprawdzenie, czy także w innych miastach
Polski, znaczenie pozycjonowania dla lokalnych przedsiębiorców jest równie wysokie.
Warszawa to miasto specyficzne, w którym istnieje wysoki odsetek osób posiadających dostęp
do stałego łącza oraz mających większą styczność z branżą SEO. Z tego powodu, oprócz analiz
większych miast, warto byłoby przeprowadzić badania ankietowe wśród mieszkańców średnich
i małych miejscowości, gdzie lokalni przedsiębiorcy mają jeszcze większe znaczenie niż w
przypadku dużych miast. Bez wątpienia przedstawione badania są jedynie podstawą do bardziej
pogłębionych badań, w tym takich, które byłyby ograniczone wyłącznie do jednej branży.
Nie ulega jednak wątpliwości, iż pozycjonowanie posiada wyraźny wpływ na lokalne
firmy, a co za tym idzie – rozwój miast. Tańsza promocja usług dostępnych o kilkadziesiąt czy
kilkaset metrów od lokalizacji użytkownika, pozwala na lepsze dotarcie do klientów oraz
wzrost zysków. To z kolei pozwala na udoskonalanie oferty przedsiębiorstwa i wzrost
zadowolenia jego klientów. Dodatkowo firmy, które decydują się na wykorzystanie wizytówki
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w Google Moja Firma, przyczyniają się do integracji lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą
bowiem oceniać (za pomocą gwiazdek, jak i opinii słownych) dane przedsiębiorstwo,
jednocześnie weryfikując działanie danej firmy. To zapewnia wyższą jakość usług, a nierzetelni
przedsiębiorcy, nie spełniający wymagań swoich klientów są szybko weryfikowani i odrzucani
przez społeczność.
Dlaczego to jest istotne? Lokalna społeczność, która będzie czuła, iż ma bezpośredni
wpływ na rozwój swojej dzielnicy lub miasta, może być bardziej zaangażowana w lokalne
inicjatywy i podejmowanie dyskusji z władzami samorządu. Dodatkowo fakt, iż promocja
własnej firmy jest stosunkowo tania, może przyczynić się do wzrostu liczby nowych firm
zakładanych na terenie danej miejscowości. Przedsiębiorcy mogą w prosty sposób dotrzeć do
potencjalnych klientów, dzięki czemu ich zakład, sklep lub salon będzie miał większą szansę
na utrzymanie się niż w przypadku braku działań SEO.
Podsumowując, wykorzystywanie pozycjonowania w przypadku lokalnych firm może
bezpośrednio przyczynić się do rozwoju danego miasta. Jak pokazują przedstawione w artykule
badania, wykorzystanie nawet najprostszych metod przekłada się na wzrost świadomości
marki, a co za tym idzie – większych zysków dla firmy oraz możliwości dalszego rozwoju czy
nawet ekspansji na rynek ogólnopolski.
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Search Engine Optimization as a key for the local companies’ development
Summary: In the 21st century, the Internet is not only the primal source of information about events in
the country and worldwide, but also provides the results for products and services at the local level. The
growing importance of organic traffic (originating from search engines, mainly Google) means that
increasing number of people are opting for the usage of SEO tools. They can be used not only for the
promotion of nationwide enterprises or international corporations, but also for local companies that have
an offer adjusted to the needs of the inhabitants of a given city. On the ground of a survey conducted
among entrepreneurs in Warsaw, the author shows the degree to which they use SEO tools to acquire
and attract new customers and uplift the image of their brand.
Keywords: Local SEO, positioning, local company.
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Andrzej Zarazka1

„BŁĘKITNY WĘGIEL” CZY ZŁOTA ŻYŁA? (Andrzej Zarazka)
Streszczenie: W artykule zaprezentowano ogólne założenia projektu pn. „Błękitny węgiel”.
Słowa kluczowe: Węgiel, innowacje, opłacalność.

1. Wstęp
Nasz region, okresowo przeżywa spore zainteresowanie różnego typu „innowatorów”. Już
proponowano nam złote interesy, jeśli zainwestujemy; w pokrywanie dachów na Sądecczyźnie
kolektorami słonecznymi; w tworzenie spółdzielni geotermalnych; otwieranie kopalń gazu
łupkowego; budowę wież wiatrowych. Obecnie mamy do czynienia z nowym „dzieckiem
innowacji” - Błękitnym węglem. Wszystkie te innowacje mają oczywiście sens i wcześnie czy
później będą zrealizowane, ale…. No właśnie. Cały szkopuł tkwi w tym kto ma na tym zarobić?
Obecny medialny szum wokół hasła: „Błękitny węgiel”, jest związany z kończeniem
pierwszego etapu realizacji przez konsorcjum; Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza
i prywatnej spółki „Polchar” z Polic, projektu badawczego, dotyczącego opracowania nowego
paliwa (innowacyjnego?) wytwarzanego z węgla kamiennego. Konsorcjum nadało mu taką
właśnie nazwę handlową: Błękitny węgiel. Projekt badawczy jest finansowany w sporej części
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GEKON – to znaczy
Generatora Koncepcji Ekologicznych. Wniosek konsorcjum sklasyfikowany został na 18
lokacie listy rankingowej tego konkursu. Uzyskał on w obszarze badawczym pn. „efektywność
energetyczna i magazynowanie energii” ocenę innowacyjności na poziomie 4,67 pkt a ogólną
ocenę końcową na poziomie 30,3 pkt, Znalazł się wśród 20 projektów zakwalifikowanych do
finansowania całego cyklu wstępnych badań. Notabene, jedyny wniosek z naszego terenu (z
sądecczyzny), złożony w ramach tego konkursu, uzyskał 28 lokatę (nie premiowaną niestety,
wsparciem finansowym) uzyskując w obszarze badawczym „pozyskiwanie energii z czystych
źródeł” ocenę innowacyjności na poziomie 4,0 pkt a ocenę końcową 29 pkt.
Jeżeli ktoś ma cierpliwość i chęć wyrobienia sobie własnego zdania na temat Błękitnego
węgla - paliwa alternatywnego do klasycznego węgla kamiennego, zapraszam do Internetu.
Jednak cały projekt jest w trakcie końcowego rozliczania, dlatego są tam informacje
szczątkowe. Każdy, kto korzystał z wiadomości internetowych wie, że są tam informacje na

1

Mgr inż., Koordynator Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej.
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tyle różnorodne, że konieczne jest ich „przefiltrowanie”. Z zasobów internetowych, różnych
mediów i publikacji na temat Błękitnego węgla, ja ustaliłem rzeczy następujące.
2. Czy „Błękitny węgiel” to nowość?
Jak sama nazwa (handlowa) wskazuje jest to paliwo uzyskiwane z węgla (tzw. kamiennego).
Dziwne jest, że instytucja naukowa o 60 letnich tradycjach badań nad węglem kamiennym,
dopiero teraz odkryła możliwości wykorzystania go do produkcji nowoczesnego bezdymnego
paliwa.
W tym miejscu można zacytować wypowiedź medialną przedstawicieli IChPW:
„...My w Instytucie już od ponad dwudziestu lat wiemy, że nie musimy jednak
rezygnować z węgla, by obniżyć emisję szkodliwych substancji do powietrza. Tradycyjny
węgiel należy zastąpić nowym niskoemisyjnym paliwem tzw. „Błękitnym węglem”, a
stare paleniska powinno się wymienić na nowoczesne...”2.
Tak więc, jak na rozwiązanie innowacyjne, 20 lat badań to trochę dużo, ale wiadomo
jak kręta i wyboista, była i jest w Polsce droga od badania naukowego do wdrożenia
rynkowego.
3. Jakie są podstawowe cechy „Błękitnego węgla”?
Węgiel kamienny w sporym uproszczeniu składa się z węgla jako pierwiastka chemicznego,
węglowodorów jako substancji smolistych i lotnych, siarki, wody i popiołu. W trakcie obróbki
cieplnej; beztlenowej (nisko lub wysokotemperaturowego koksowania) lub tlenowej (spalania)
początkowo ulegają odgazowaniu i spaleniu węglowodory, a w kolejnej fazie spaleniu ulega
pozostały, mniej lub bardziej wyprażony (skoksowany) węgiel.
W tym miejscu można przytoczyć słowa przedstawiciela IChPW:
, Błękitny węgiel produkowany jest ze zwykłego węgla energetycznego (typu 31 lub 32)
- przy zachowaniu kilkuprocentowej zawartości części lotnych, dzięki czemu łatwo się
rozpala. Dzięki wcześniejszemu odgazowaniu, podczas spalania w klasycznych,
prostych paleniskach emituje – w zależności od cech poszczególnych układów czy
umiejętności ich obsługi – średnio co najmniej kilkakrotnie mniej pyłu czy lotnych
związków organicznych niż węgiel typu groszek. Jednocześnie ma od niego wyższą
wartość opałową. ...”3.

I. Trębacz, Błękitny Wegiel – blog naukowy, http://www.agh.edu.pl/blog-naukowy/info/article/blekitny-wegielblog-naukowy/ z dn. 17.02.2016.
3
Tamże.
2
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Paliwo węglowe obecnie na rynku hurtowym i detalicznym oferowane jest ogólnie jako:
węgiel kamienny i koks. Natomiast w przemyśle wykorzystywany jest dodatkowo antracyt a
także inne z reguły syntetycznie wytwarzane odmiany alotropowe węgla: diament, sadza, grafit,
grafen. Coraz częściej pojawiają się także, rożnego typu alternatywne paliwa formowane
(brykiety, granule), jako mieszanki „uszlachetnionego węgla” (obowiązkowo z dodatkiem
„Eko” w nazwie).
Zapewne część z nas pamięta, że w latach 70 ubiegłego wieku dość popularne były
brykiety prasowane z miału i substancji smolistych. Było to paliwo wymyślone w IChPW a
produkowane w Blachowni Śląskiej. Pojawiają się też paliwa alternatywne, wytwarzane
„ekomieszanki”; w postaci mieszanki biomasy z węglem kamiennym (do intratnego, dla
wybranych, współspalania) Pojawia się też produkty z biomasy poddawanej toryfikacji
(wytlewaniu niskotemperaturowemu) Otrzymujemy wtedy węgiel drzewny lub po procesie
uszlachetnienia bioopał (pelet z domieszką węgla biomasowego).
Najprostsza klasyfikacja wydobywanego w Polsce węgla kamiennego to: Typ 31 najmniej kaloryczny, o małej zawartości substancji smolistych. Nie spieka się. Typ 32 bardziej kaloryczny i smolisty. Może się słabo spiekać, Typ 33 - bardzo kaloryczny, daje dużo
smoły i palnych gazów, spieka się mocno. Typ 34 - bardzo kaloryczny, daje dużo smoły i
gazów, spieka się bardzo mocno.
Tylko dwa pierwsze są traktowane jako paliwo do bezpośredniego użycia, pozostałe
służą do produkcji surowców (węglopochodnych) dla wielu gałęzi przemysłu; i
wysokoenergetycznego paliwa do wytopu żelaza. Uzyskanie koksu dobrej jakości (zwłaszcza
hutniczego) wymaga; przygotowania mieszanki różnych typów węgla; prowadzenie procesu jej
odgazowania i powolnego, beztlenowego koksowania w temperaturze rzędu 900o C. Powstałe
w trakcie tego procesu paliwo (koks) jest trudno zapalić i utrzymywać proces jego spalania,
Daje natomiast bardzo wysoką temperaturę (rzędu 1400oC).
Koks to produkt o odpowiedniej (wysokiej) kaloryczności, odgazowany, o
odpowiednim uziarnieniu, odporny na ścieranie, wytrzymały na rozkruszanie. Ten ostatni
warunek jest istotny, ze względu na konieczność wykonywania operacji transportowych a
zwłaszcza załadunkowo – rozładunkowych.
Wytrzymałość na rozkruszanie dają węgle o bardzo dobrej tzw. spiekalności, o których
w składzie „Błękitnego węgla” nie wspominają przedstawiciele IChPW. Można więc
przypuszczać, że Błękitny węgiel to półkoks - produkt niskotemperaturowego (450-500oC)
odgazowania, tzw. wytlewania węgla, w wyniku czego uzyskujemy produkt o zmniejszonej
zawartości węglowodorów, a w konsekwencji o proporcjonalnie zwiększonej zawartości
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czystego węgla. Można przypuszczać, że powinien to być węgiel typ 32, ze względu chociażby
na dużo niższą zawartość popiołu i siarki od węgla typ 31. Proces wytlewania, na początku
ubiegłego wieku, miał szersze zastosowanie przy wytwarzaniu tzw. gazu czadnicowego
zwanego także gazem miejskim.
Na stronie internetowej „Czyste Ogrzewanie” (www.CzysteOgrzewanie.pl) pan
Wojciech Treder stwierdza:
„… Błękitny węgiel więc, to półkoks produkowany ze zwykłego węgla opałowego.
Półkoks, bowiem zostawiono w nim mały procent części lotnych, aby łatwiej się zapalał.
Produkowany ze zwykłego węgla, bowiem taki koks spala się w niższych temperaturach
i nadaje się do każdego paleniska - jest to dokładnie taki sam koks, jaki powstaje w
palenisku przy spalaniu w nim węgla, tyle że niewyedukowany palacz kopci przy tym
niemiłosiernie…; a dalej:
…Przyczyna, dla której taki produkt jak półkoks (koks z węgla opałowego) nie istniał
dotąd w handlu, jest prosta: to jest kiepski koks, przede wszystkim kruchy, a więc trudny
w transporcie i przechowywaniu …; a także:
…Z relacji, jakie otrzymujemy od osób go testujących wynika, że jest to dobre paliwo
na temperatury powyżej zera, jednak w czasie mrozów szybko się wypala. Rozpalenie
go nie jest takie proste jak w zamyśle twórców a granulacja zbliżona jest do grubszego
groszku z zauważalnym udziałem drobniejszej frakcji (podziarna), która przesypuje się
przez ruszt. ...”
Należy tu przypomnieć, że pokazy i testowanie „Błękitnego węgla” prowadzono na
próbkach dostarczanych w konkretne miejsca z pominięciem operacji związanych z całym
łańcuchem dostaw (producent – dystrybutor – hurtownia - magazyn kotłowni- palenisko).
4. Czy „Błękitny węgiel” jest opłacalny?
W kalkulacji końcowej ceny każdego produktu rynkowego, producent musi skalkulować
koszty; badań nad nowym produktem, surowców, produkcji, energii, marketingu i swojego
zysku. Udział w konkursie GEKON pozwolił przyszłemu producentowi ograniczyć wydatki na
pierwszy etap. Aby produkt zagościł na rynku i znalazł nabywców musi odpowiadać
zapotrzebowaniu i mieć odpowiednią cenę. Jeżeli wytworzymy podaż to trzeba stworzyć popyt.
Co do ceny rynkowej Błękitnego węgla przytoczę wypowiedź przedstawiciela IChPW:
„. Szacujemy, że cena Błękitnego Węgla nie przekroczy dwukrotności wartości surowca
użytego do jego otrzymania. Oczywiście na cenę końcową będzie się składać się wiele
składowych, łącznie z podatkami. Proszę jednak, by tych szacunków nie traktować w
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kategoriach deklaracji. Instytut odpowiada za dobór i testowanie nowego paliwa. W
sprawach biznesowych należy zwrócić się do naszego partnera przemysłowego – firmy
Polchar, ale konkretne dane powstaną w momencie podjęcia decyzji o budowie zakładu
produkcyjnego…”4.
Obecnie konieczne jest stworzenie popytu. Tak więc jest możliwe, że samorządy
szczebla gminnego, wojewódzkiego; poszukując szybkich efektów „walki ze smogiem”,
postanowią wyeliminować palenie „brudnym” węglem, a w zamian skłaniać będą mieszkańców
do użytkowania niskoemisyjnego „czystego” paliwa stałego. To byłoby możliwe, gdyby
kosztowało ono tyle, co najwyżej jak miał węglowy. A kosztowałoby tyle, gdyby samorząd
dotował takie zakupy.
Idea ta przyświeca przedstawicielom IChPW:
„... na pytanie, jaki wypracować system wsparcia dla takiego paliwa odpowiem tak: w
naszej ocenie sprawa będzie opierała się na znalezieniu mechanizmu dofinansowania
albo produkcji (łatwiejsze), albo produktu (trudniejsze) – aby mógł być sprzedawany po
cenie tradycyjnego, nieprzetworzonego węgla, oferowanego na rynku…”5.
Opinię na ten temat można znaleźć także na stronie internetowej „Czyste Ogrzewanie”
(www CzysteOgrzewanie.pl):
„… Błękitny węgiel prawdopodobnie nigdy nie będzie miał sensu ekonomicznego z
punktu widzenia Kowalskiego. Już teraz cena tony tego paliwa szacowana jest na ok.
1000zł. Ale też nie jest to produkt skierowany do Kowalskiego. Z wypowiedzi
przedstawicieli IChPW wynika, że ma to być szybki i prosty sposób dla samorządów na
poradzenie sobie z problemem kopcących domowych kominów, gdy pojawi się presja i
znaczne środki finansowe na ten cel. To gminy miałyby zamawiać to paliwo dla swoich
mieszkańców, jednocześnie dokładając do interesu tyle, aby cena tony była do przyjęcia
dla odbiorcy...”
Tak więc można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że całość obecnego
szumu medialnego wokół „Błękitnego węgla”, zakończy się w sposób zbliżony do starego
powiedzenia; o burzy i deszczu. Ale poczekajmy na ogłoszenie wyników badań finansowanych
ze środków NCBR.

4
5

Tamże.
Tamże.
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Rysunek 1. Błękitny Węgiel – blog naukowy

Źródło: I. Trębacz, Błękitny Wegiel – blog naukowy, http://www.agh.edu.pl/blog-naukowy/info/article/blekitnywegiel-blog-naukowy/ z dn. 17.02.2016.

5. Zamiast podsumowania
Dla potwierdzenia tytułu niniejszego artykułu, zapraszam państwa do lektury informacji
ogólnodostępnych; o spółce Polchar i jej powiązaniach finansowych. Proponuję zajrzeć na
stronę Krajowego Rejestru Sądowego (adres: https://ems.ms.gov.pl/krs) oraz angielskiego
rejestru Capanie House (adres: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08674267))
tt://...l/

“BLUE COAL” OR A BONANZA?
Abstract: The article presents general assumptions of the "Blue coal" project.
Keywords: Coal, innovations, profitability.
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Paulina Kowalska6

EFEKTYWNOŚĆ PRZEPISÓW Z PAKIETU KONSTYTUCJI
BIZNESU. PERSPEKTYWA ŚRODOWISKA PRAWNIKÓW
ORAZ EKONOMISTÓW (Paulina Kowalska)
Streszczenie: Artykuł omawia wprowadzoną pakietem pięciu ustaw tzn. Konstytucję Biznesu, która na
nowo reguluje relację przedsiębiorców z urzędami i załatwiania spraw urzędowych czy też zakładania
firm. Celem artykułu jest analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród prawników i
ekonomistów na temat efektywności przepisów z pakietu konstytucji dla biznesu. Metodologia badania
– na potrzeby opracowania posłużono się badaniami ankietowymi i metodami statystycznoanalitycznymi. Wynik – w artykule zaprezentowano wnioski dotyczące wprowadzonych zmian w
przepisach prawa nt. ułatwień prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności
nierejestrowanej, ulgi na start.
Słowa kluczowe: Konstytucja Biznesu, ulga na start, relację urzędnik – przedsiębiorca, działalność bez
rejestracji.

1. Wstęp
Zainteresowanie przedsiębiorcą i działalnością gospodarczą ze strony ustawodawcy nie budzi
zdziwienia czy zaskoczenia. Z oczywistych względów państwo nie może pozostawać wobec
przedsiębiorcy obojętne – jednym z obowiązków państwa wskazywanych w nauce prawa
gospodarczego jest wspieranie gospodarki poprzez tworzenie korzystnych warunków rozwoju
przedsiębiorczości. Z tego też względu normy prawne winny regulować obowiązki i
uprawnienia przedsiębiorców względem państwa, państwa względem przedsiębiorców, a także
relację pomiędzy innymi podmiotami: konsumentami, pracownikami itd.7.
W dniu 6 marca 2018 r. ustawodawca zdecydował się przyjąć pakiet pięciu ustaw, które
w istotny sposób zmieniły sytuację prawną przedsiębiorców (pakiet ten nazywany jest
Konstytucją Biznesu). Chodzi o ustawy: Prawo przedsiębiorców8, przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej 9, o
Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców10, o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Studentka IV rok (Prawo UJ), absolwentka szkoły wokalno-aktorskiej w Krakowie, prowadząca zajęcia z Prawa
Cywilnego (TBSP), Praktykantka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obszary zainteresowań: Prawo, nauki
polityczne, literatura, literatura rosyjska, poezja, teatr, sztuka, kinematografia, psychologia, historia, występy
sceniczne, muzyka klasyczna.
7
M. Etel, Podstawy przedsiębiorczości w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie
sądowym, Warszawa 2012, s. 23-24.
8
Dz.U. z 2018 r. poz. 646 dalej PrPrzed
9
Dz.U. z 2018 r. poz. 650
10
Dz.U. z 2018 r. poz. 648
6

289

GOSPODARKA I INNOWACJE
Kielce 2018

Działalności Gospodarczej11 i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz o zasadach
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej12. Powyższe ustawy weszły w życie w
dn. 30.04.2018 r. i zastępują one ustawę z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej13 oraz kilka innych aktów prawnych.
Jak czytamy w preambule, uzasadniając wprowadzenie pakietu ustawy „kierowano się
konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami
konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji
oraz zrównoważonego rozwoju, uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności
gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego,
dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia
ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji (…)”14.
Zmiany, które wprowadziła Konstytucja Biznesu, dotyczą takich obszarów, jak m.in.:
relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie firmy,
zawieszenie działalności, zasady tworzenia prawa gospodarczego, obowiązki związane z
prowadzeniem działalności. Najważniejszą ustawą w ramach pakietu jest Prawo
przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia
działalności gospodarczej15.
W przepisach składających się na konstytucję dla biznesu wprowadzono liczne
regulacje, m.in. zobowiązanie właściwych organów lub innych państwowych jednostek
organizacyjnych do wydawania objaśnień prawnych lub interpretacji indywidualnych dla
przedsiębiorców, co zdaniem ustawodawcy ma być przejawem świadczenia swego rodzaju
pomocy prawnej dla przedsiębiorców, a także poprzez zobowiązanie ministra właściwego do
spraw gospodarki do prowadzenia Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, umożliwiającego w

11

Dz.U. z 2018 r. poz. 647
Dz.U. z 2018 r. poz. 649
13
Dz.U. z 2016 r. poz. 1829. Ustawa uchylona została z dniem 30.4.2018 r.
14
Preambuła ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zob. także uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo
przedsiębiorców, druk nr 2051 z 21.11.2017 r., www.orka.sejm.gov.pl
15
Na temat reformy wypowiadali się m.in. M. Zdyb, Podstawowe zasady (standardy) ładu gospodarczego w
świetle ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, MoP 13, 2018; A. Piszcz, Objaśnienia prawne według
ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, MoP 13, 2018; M Sieradzka, Podstawowe zasady obowiązujące
przy podejmowaniu, wykonywaniu oraz zakończeniu działalności oraz ich wpływ na sytuację prawną
przedsiębiorcy, MoP 13, 2018; M. Etel, Reglamentacja działalności gospodarczej na gruncie przepisów ustawy z
6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, MoP 13, 2018; M. Sieradzka, Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy
z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, MoP 13, 2018.
12
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szczególności załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i
zakończeniem działalności gospodarczej oraz dostęp do informacji w tych sprawach16.
Wśród uproszczeń dla przedsiębiorców wprowadzono możliwość prowadzenia drobnej
działalności bez obowiązku rejestracji. W myśl art. 5 ust. 1 PrPrzed za działalność gospodarczą
nie będzie bowiem uznawana działalność nieewidencjonowana, tj. działalność wykonywana
przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym
miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała
działalności gospodarczej17.
Kolejnym uproszczeniem dla przedsiębiorców jakie przewidują przepisy PrPrzed jest
tzw. ulga na start. Ulga ta ma stanowić szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla
przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po
upływie dłuższego czasu. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który
podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie
co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej
na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności
gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach
stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres
wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej18.
Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie jak obecnie w terminie 7
dni. Po zgłoszeniu się do zakładu ubezpieczeń, przedsiębiorcy będzie przysługiwał także, tak
jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).
W ustawach zawarto również liczne zasady dotyczące relacji urzędnik – przedsiębiorca.
Analogiczne sprawy powinny być załatwiane w taki sam sposób. Dlatego jedną z zasad
ogólnych prawa przedsiębiorców jest zasada pewności prawa, która została już sformułowana
w preambule do ustawy. Wyraża ona zakaz odstępowania od utrwalonej praktyki załatwiania
spraw bez ważnej przyczyny. Nawet najlepsze rozwiązania prawne, jeżeli nie gwarantuje się
im trwałości, mogą nie spełnić swojego zadania.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców dostępny na www.sejm.gov.pl
B. Kotowicz, M. Słaby, Ułatwienia dla przedsiębiorców – próba oceny nowych rozwiązań prawnych, dodatek
MoP 13/2018, s. 1039.
18
Zob. więcej https://www.mpit.gov.pl/media/56139/Broszura_o_KB.pdf
16
17
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Dla działalności gospodarczej ważne znaczenie ma przewidywalność co do tego, jakie
unormowania prawne będą obowiązywać w interesujących przedziałach czasowych.
Najważniejsza z pakietu ustaw “Konstytucji biznesu”, czyli prawo Przedsiębiorców w
przepisach art. 8-15 zawiera ogólne zasady, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy oraz
organy podatkowe w obrocie gospodarczym19.
Oczywiście dla trwałości unormowań prawnych ważne znaczenie ma jakość prawa.
Zgodnie z tą zasadą, przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się o wydanie interpretacji
indywidualnych oraz objaśnień prawnych, jak również będzie miał możliwość powołania się
na utrwaloną praktykę interpretacyjną organu. Tym samym przedsiębiorca będzie mógł
zawnioskować do organu o wydanie stanowiska w jego sprawie, a w przypadku następczego
zastosowania się do tego stanowiska – mieć pewność, że nie poniesie z tego tytułu żadnych
negatywnych konsekwencji20.
Ustawą wprowadzono także szereg zmian w innych przepisach. Jedną z ważniejszych
zmian jest ograniczenie zakresu używania numeru REGON. Przy załatwianiu spraw w
urzędach wiodącą rolę będzie miał numer NIP podatnika. Powyższe nie oznacza rezygnacji z
używania numeru REGON, ale jego istotne ograniczenie. Zgodnie z zapowiedziami, likwidacja
używania tego numeru przebiegać będzie stopniowo i ma do niej dojść w najbliższych latach21.
Zgodnie z założeniami ustawodawcy, relacje przedsiębiorca – administracja mają
opierać się na zasadzie proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. W przepisach
znajdziemy także definicję tej nowej relacji (ma być ona bardziej przyjazna i partnerska; np.
zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych
na korzyść przedsiębiorcy i zasada przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate)22.
Ustawa likwiduje również instytucje zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji
działalności gospodarczej23.

M.in. zasada “co nie jest zakazane jest dozwolone”, zasada prowadzenia działalności zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów, zasada zaufania do przedsiębiorcy (domniemania
uczciwości przedsiębiorcy), zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, zasada korzystnej
interpretacji przepisów, prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie, odpowiedzialność
funkcjonariuszy za naruszenie prawa, zasada pewności prawa czy też zasada dostępu do informacji.
20
M. Zdyb, Podstawowe zasady (standardy) ładu gospodarczego w świetle ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, MoP 13, 2018, s. 1005.
21
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców dostępny na www.sejm.gov.pl
22
Konstytucja Biznesu – deklarowane zasady działalności gospodarczej a rzeczywistość, Biznes Center Club,
http://www.bcc.org.pl/uploads/media/Konstytucja_dla_przedsiebiorcow_a_rzeczywistosc_-_propozycje_BCC__tabela.pdf, Zob. także Opinia do ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw dotyczących działalności
gospodarczej (druki nr 715–719).
23
Na
temat
reformy
zobacz
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/5123672/Konstytucja_Biznesu_stan_na_listopad_2016.pdf
19
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2. Część badawcza artykułu
a. Metody badawcze
Z. Ziembiński definiuje pojęcie metody badawczej jako „świadomie stosowany sposób
postępowania, zmierzający do należycie ugruntowanego poznania prawdy w badanym zakresie,
nadający się do stosowania tylekroć, ilekroć ma być realizowane zadanie badawcze
określonego rodzaju”24. Natomiast Jan Lutyński wskazuje, że ankieta to standaryzowana
technika oparta na procesie zapośredniczonego komunikowania się badacza z respondentem25.
Ankieta traktowana jest jako jedna z metod badawczych w której do zbierania informacji od
respondentów wykorzystuje się wystandaryzowany kwestionariusz26. Metodologia badania –
na potrzeby opracowania posłużono się badaniami ankietowymi i metodami statystycznoanalitycznymi27.
Celem przeprowadzonego badania ankietowego było pozyskanie informacji na temat
stanu wiedzy środowiska prawników i ekonomistów na wprowadzone Konstytucją dla biznesu
zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazywane przez ustawodawcę
założenia konstytucji dla biznesu są jak najbardziej słuszne. Jednak jak to często bywa często
zmiana prawa nic nie daje. Dlatego też należy, mając na uwadze wyniki ankiety, odpowiedzieć
na pytania czy rzeczywiście Konstytucja Biznesu a także Prawo Przedsiębiorców, stanowi tak
znacząco nową jakość w stosunku do poprzednich regulacji? Czy konieczna była zmiana
przepisów, żeby przedstawiciele organów administracji państwowej zaczęli traktować
przedsiębiorców po partnersku? I w końcu, czy obecna praktyka działania organów państwa i
wprowadzone zmiany w przepisach dają nadzieję na realną zmianę dla przedsiębiorców.
b. Analiza danych i wyników
Badanie dotyczące uzyskania opinii respondentów na temat przepisów pakietu Konstytucji
Biznesu zrealizowano w sierpniu 2018 roku. W badaniu posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego, techniką ankiety i kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym.
W badaniu wzięło udział 109 osób, spośród których 49,5% stanowiły kobiety oraz 50,5%
mężczyźni.

Z. Ziembiński, Socjologia prawa jako nauka prawa, Poznań 1975, s. 59.
J. Lutyński Ankieta i jej rodzaje na tle podziału technik otrzymywania materiałów” Warszawa 1994: 126
26
Zob. więcej: J. Lutyński, Analiza procesu otrzymywania informacji w badaniach z zastosowaniem wywiadu
kwestionariuszowego, [w:] Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź: 1994, s. 152–207
27
Zob. więcej: M. Szreder Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2010, G. Gibbs, Analizowanie
danych jakościowych, Warszawa 2011.
24
25
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Wykres 2Wiek respondentów

Pod względem wieku największą grupę stanowiły osoby mające 21-25 lat (45,9%) oraz
26-35 lat (34,9%). Natomiast odnosząc wyniki ankietowanych do kategorii „aktywność
zawodowa”, największą grupę badanych reprezentowały osoby zatrudnione w sektorze
prywatnym (36,7%) oraz studenci (32,1%), przedsiębiorcy (183%) i osoby zatrudnione w
sektorze publicznym (12,8%).

Wykres 3 Aktywność zawodowa

Biorąc pod uwagę zawód respondentów największą grupę reprezentowali prawnicy
(33,3%) a następnie finanse (16,7%).
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Wykres 4 Zawód respondentów (dane w %)

Na pytanie dotyczące roli przepisów pakietu Konstytucji Biznesu w ułatwieniu
prowadzenia firmy większość respondentów odpowiedziało, że nie prowadzi działalności
gospodarczej (72,5%). Z kolei spośród osób, które prowadzą działalność gospodarczą
większość nie zajęła jednoznacznego stanowiska (16,5% odpowiedziało „trudno powiedzieć”).

Wykres 5 Czy wprowadzone przepisy pakietu Konstytucji Biznesu ułatwiają Panu/Pani prowadzenie firmy?

Na pytanie o występowanie zmian w relacjach przedsiębiorca-urzędnik po
wprowadzeniu w życie przepisów pakietu Konstytucji Biznesu ponad połowa badanych
odpowiedziała, że nie ma doświadczenia w takich relacjach (53,2%). Z kolei spośród osób,
które zadeklarowały występowanie takich relacji większość stwierdziła, że nie dostrzega
żadnych zmian (29,4%).
Zadając szczegółowe pytania na temat znaczenia wybranych elementów przepisów
pakietu Konstytucji Biznesu, dla respondentów najistotniejsze były „pas startowy dla młodych
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firm” („istotne” 44,1% oraz „zdecydowanie istotne” 29,4%) oraz „rzecznik małych i średnich
przedsiębiorców” („istotne” 37,9% oraz „zdecydowanie istotne” 21,4%). Z drugiej strony,
respondenci sceptycznie odnieśli się do „przewidywalnych decyzji urzędników” (21,4% nie
wierzy w założenia tego elementu pakietu Konstytucji Biznesu) „stabilnego i wysokiej jakości
prawa” (21,4% nie wierzy w założenia tego elementu pakietu Konstytucji Biznesu). Jednak
podkreślenia wymaga, że na chwilę obecną Konstytucja dla biznesu odbierana jest przez
respondentów w sposób pozytywny, jako reforma, która ma istotne znaczenia dla prowadzenia
działalności gospodarczej i wprowadzająca istotne ułatwienia na gruncie urzędnik –
przedsiębiorca.

Wykres 6 Jak istotne są dla Pana/Pani wymienione elementy pakietu Konstytucji Biznesu? (dane w %)

Przechodząc do kwestii uproszczeń wprowadzonych w ramach przepisów Konstytucji
Biznesu najistotniejsze, zdaniem respondentów, były możliwość załatwiania prostych spraw
urzędowych przez telefon lub e-mail (44,6% „zdecydowanie istotne) oraz zwolnienie nowych
firm z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy (nie
dotyczy składki zdrowotnej) (37,6%).
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Wykres 7 Jak istotne są, Pana/Pani zdaniem, uproszczenia wprowadzone w ramach Konstytucji Biznesu? (dane
w %)

Badając perspektywę środowiska prawników i ekonomistów na temat efektywności
przepisów z pakietu Konstytucji Biznesu wykorzystano metodę statystyczną test t-studenta dla
prób niezależnych. Opinia na temat powołania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
była istotnie wyższa w przypadku „finansistów” niż w przypadku „prawników” (M = 3.94, SD
= 0.80 vs. M = 3.21, SD = 1.17), t(46.6) = -2.67, p = 0.01. Opinia na temat publikacji objaśnień
prawnych dla skomplikowanych przepisów była istotnie wyższa w przypadku „finansistów”
niż w przypadku „prawników” (M = 4.41, SD = 0.62 vs. M = 3.55, SD = 1.17), t(47.9) = -3.42,
p = 0.01. Opinia na temat możliwości bezterminowego zawieszenia firmy była istotnie wyższa
w przypadku „finansistów” niż w przypadku „prawników” (M = 4.00, SD = 0.59 vs. M = 3.48,
SD = 0.89), t(45.9) = - 2.43, p = 0.02. Pozostałe różnice pomiędzy „finansistami” i
„prawnikami” w opiniach na temat uproszczeń wprowadzonych w ramach Konstytucji Biznesu
były nieistotne statystycznie.
3. Zakończenie
Ustawodawca wskazywał, że podstawowym celem proponowanych zmian jest uporządkowanie
zasad, jakimi winni kierować się przedsiębiorcy oraz organy władzy publicznej we
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wzajemnych relacjach28. Podkreślenia wymaga także, iż w chwili obecnej upłynęło za mało
czasu, aby mówić już otwarcie o wadach i zaletach całej Konstytucji dla Biznesu. W podobnym
tonie wypowiadali się respondenci, którzy w ankietach najczęściej zaznaczali odpowiedz
„trudno powiedzieć”. Z drugiej strony, mając na względzie konkretne elementy pakietu,
respondenci dobrze ocenili czynniki związane z założeniem firmy („pas startowy dla młodych
firm” oraz „rzecznik małych i średnich przedsiębiorców”). Można sądzić, że wynika to z wieku
respondentów i ich nadziej na łatwiejsze założenie i prowadzenie pierwszej firmy. Badane
osoby wyraziły swój sceptycyzm wobec nastawienia urzędników („przewidywalnych decyzji
urzędników”) oraz stabilności i jakości polskiego prawa.
Odnosząc się do zasady pewności prawa podkreślić należy, że objaśnienia prawne mają
stanowić spisane prostym językiem instrukcje dla przedsiębiorców dotyczące rozumienia oraz
stosowania przepisów. Nadto w założeniu Ministerstwa Rozwoju rozwiązanie to ma przyczynić
się do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jednak z drugiej strony przedsiębiorca
chcący zabezpieczyć się przed sankcjami karnymi lub administracyjnymi będzie musiał
sprawdzić objaśnienia prawne oraz prześledzić interpretacje indywidualne wydane w
podobnym stanie faktycznym w danym okresie rozliczeniowym oraz na 12 miesięcy przed jego
rozpoczęciem, a następnie zastosować się do treści przeważającego poglądu.
Niektóre programy, takie jak ulga na start nie sprawdzają się mimo opinii respondentów,
że takie zmiany w polskim ustawodawstwie uznać należy za istotne. Zgodnie z najnowszą
interpretacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku korzystający z tzw. ulg na start –
nie będzie traktowany jak przedsiębiorca, lecz jako zleceniobiorca. Oznacza to, że wszelkie
koszty – składki będzie odprowadzała osoba, która potencjalnie będzie chciała skorzystać z
usług „przedsiębiorcy”29. Powyższe powoduje, że przedsiębiorcy nie będą chcieli z nimi
współpracować ze względu na ryzyko nałożenia dodatkowych składek w przyszłości, czy też
taką konieczność. Dodatkowo ulga na start powoduje ograniczenie dostępu do opieki
społecznej. Przedsiębiorca wykorzystujący oferowaną ulgę, pozostawiony bez ochrony
ubezpieczeniowej przez pół roku prowadzenia działalności zarobkowej może znaleźć się w
trudnej sytuacji w przypadku zaistnienia niefortunnego zdarzenia, np. wypadku przy pracy.
„Ulga na start” w swoich skutkach może powodować brak prawa do renty w sytuacji
przewlekłej niezdolności do wykonywania pracy. Co za tym idzie przedsiębiorca nie wypracuje
także żadnego kapitału emerytalnego w omawianym okresie, nie zaasekuruje swoich bliskich

28
29

Konstytucja biznesu i inne zmiany prawne dla firm, https://www.mpit.gov.pl/media/56139/Broszura_o_KB.pdf
http://bip.zus.pl
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w prawo do zasiłku pogrzebowego czy renty rodzinnej wynikającej z zaistniałej śmierci
karmiciela30.
Także prowadzenie drobnej działalności bez rejestracji budzi uzasadnione wątpliwości.
Kwestią problematyczną pozostaje bowiem weryfikacja przekroczenia limitu przychodów
powodujących konieczność zarejestrowania działalności w CEIDG oraz w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych dla celów ubezpieczenia społecznego. Podkreślenia wymaga, że
niewielki pojedynczy, a nawet często jednorazowy przychód w wielu wypadkach powodujący
przekroczenie tego limitu powoduje konieczność rejestracji działalności. Sytuacja taka nie
miałaby miejsca, gdyby ustawodawca określił w przepisach PrPrzed sposób postępowania w
okolicznościach, w których po miesięcznym przekroczeniu limitu (50% wynagrodzenia
minimalnego) przychody spadają ponownie poniżej progu. Takie sytuacje wywołują szereg
wątpliwości u osób chcących prowadzić działalność nierejestrowaną. W związku z
powyższym, ustawodawca powinien zaplanować np. analizę określonego okresu (znacznie
dłuższego jak miesiąc) w celu oszacowania wysokości przychodu i ewentualnego nakazu
rejestracji działalności31.
Podsumowując, nowe przepisy dają trwałe podstawy do prowadzenia i wykonywania
działalności gospodarczej oraz wzmacniają, zgodnie ze swoim założeniem gwarancje wolności
i praw przedsiębiorców oraz ułatwiają prowadzenie działalności. Jednocześnie motywują
przedsiębiorców do rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej ograniczając przy
tym ryzyko biznesowe. Konstytucja biznesu skierowana jest w znacznej mierze do
początkujących

przedsiębiorców,

w

szczególności

przepisy

dotyczące

ulg

ZUS

nieobejmujących istniejących już przedsiębiorstw.
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EFFICIENCY OF REGULATIONS FROM THE BUSINESS CONSTITUTION PACKAGE.
ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE OF LAWYERS AND ECONOMISTS
Summary: The article discusses the introduced package of five acts, the Constitution of Business, which
regulates the relationship of entrepreneurs with offices and arranging official matters or setting up
companies. The aim of the article is to analyze the results of a survey conducted among lawyers and
economists on the effectiveness of regulations with constitutional packages for business. Research
methodology - for the needs of the study, questionnaire and statistical-analytical methods were used.
Result - the study presents the conclusions of the assessment of the introduced major changes in the
legal regulations regarding the facilitation of business operations, including undeclared activities, and
start-up discounts.
Keywords: Business Constitution, relief to start, relationship official - entrepreneur, activity without
registration.
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Paulina Kowalska32

EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ – CZAS OCHRONY WYNALAZKÓW
(Paulina Kowalska)
Streszczenie: Artykuł prezentuje ekonomiczną analizę prawa patentowego, a w szczególności jednej
cechy konstrukcyjnej patentu jaką jest jego „długość”. Patenty jako prawo podmiotowe bezwzględne
doznaje jednak licznych ograniczeń. Ustawodawca zdecydował się na czasowe ograniczenie udzielenia
patentu. Z wyjątkami patent trwa przez okres 20 lat od momentu zgłoszenia wynalazku do Urzędu
Patentowego. Tekst omawia także zasadność wprowadzonego tak długiego okresu ochronnego na
patent.
Słowa kluczowe: Patent, ekonomiczna analiza prawa, długość patentu.

1. Wstęp
System ochrony patentowej był tworzony w drugiej połowie XIX w., w okresie rewolucji
przemysłowej33. Głównym celem tego systemu było zapewnienie odpowiednich warunków dla
rozwoju przemysłu, a tym samym również warunków dla rozwoju gospodarczego 34.
Współcześnie jednak konieczność istnienia prawa chroniącego wynalazki35 uzasadniana jest
próbą wspierania i przyśpieszania innowacji. Prima facie wydaje się jednak, że podstawowym
celem istnienia systemu patentowego związany jest głównie ze stymulowaniem gospodarki, a
w rezultacie z rozwojem ekonomicznym krajów. W literaturze przedmiotu to właśnie na
aspekcie ekonomicznym koncentrują się autorzy uzasadniając konieczność istnienia

Studentka IV rok (Prawo UJ), absolwentka szkoły wokalno-aktorskiej w Krakowie, prowadząca zajęcia z Prawa
Cywilnego (TBSP), Praktykantka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obszary zainteresowań: Prawo, nauki
polityczne, literatura, literatura rosyjska, poezja, teatr, sztuka, kinematografia, psychologia, historia, występy
sceniczne, muzyka klasyczna.
33
Jednak niektórzy uważają, że początki prawa patentowego – utożsamianego ówcześnie z wynalazkami można
znaleźć już w XII w. S. Kanwar, R. Evenson, Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?,
Yale Economic Growth Center Discussion Paper, nr 831, New Haven 2001, s. 2 oraz T. Takalo, V. Kanniainen,
Do patents slow down technological progress? Real options in research, patenting, and market introduction,
„International Journal of Industrial Organization”, vol. 18, 2000, s. 1107. J. Czerniak, Ochrona patentowa jako
element polityki proinnowacyjnej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomi, 2007,
z. 41, s. 79-83.
34
S. Sołtysiński, Charakter praw wynalazcy, Poznań 1967, s. 123; W. Cornish, D. Llewelyn, Intellectual Property:
Patents, Copyright, Trademarks & Allied Rights, Article in The Law Teacher 48(2), May 2014, s. 217-219, M.
Lemley, Property, Intellectual Property, s. 1031 i n.
35
Chodzi przy tym o wynalazek rozumiany nie jako abstrakcyjnie pojmowany wytwór myśli ludzkiej, ale jako
,,zastrzegany wynalazek”, czyli słowny i rysunkowy opis wynalazku ujęty w zastrzeżeniach patentowych
zawartych w opisie patentowym. Szerzej zob. A. Szajkowski, [w:] System PrWłInt, t. 3, Warszawa 2013, s. 138;
S. Sołtysiński, Prawo wynalazcze. Komentarz, Warszawa 1975, s. 45-70.
32
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odpowiednich norm prawnych regulujących kwestię wynalazków. Dotychczas powstało
mnóstwo koncepcji odnoszących się do ekonomicznej i społecznej roli patentów. Ich głównym
celem często jest stworzenie obiektywnego narzędzia dla oceny w szerokiej perspektywie
społecznej korzyści oraz kosztów wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych36.
Ogólna teoria podziału podstawowych celów istnienia patentów zaproponowana została
przez R. Mazzoleniego i R. Nelsona, którzy wymieniają cztery bardzo ogólne teorie. Pierwsza
teoria motywacji koncentruje się na przeznaczeniu patentów i wspieraniu pracy nad
wynalazkami, które są użyteczne dla społeczeństwa. Kolejna teoria upowszechniania zakłada,
że patenty dają wynalazcy możliwość swobodnego ujawnienia swojego wynalazku, który w
przypadku nieistnienia patentu byłby utrzymany w tajemnicy. Trzecia teoria komercjalizacji
skupia się na tym, że istnienie ochrony wynalazków zwiększa pule dokonywanych inwestycji
w rozwój, a co w dalszym zakresie wpływa na komercjalizację wynalazków. Ostatnia teoria
eksploracji zakłada, że patenty dają wynalazcy możliwość w usystematyzowany oraz
niezakłócony sposób wyznaczenia kierunku dalszych badań nad wynalazkiem37.
Uzasadniając konieczność istnienia ochrony patentowej wskazuje się, że możliwość
uzyskania patentu jest dla wynalazcy pewną formą zabezpieczenia jego zysków z opracowania
wynalazku, jest wynagrodzeniem za wysiłek zainwestowany w powstanie wynalazku. W tej
koncepcji, istnienie gratyfikacji w postaci patentu jest jedną z zachęt do prowadzania pracy nad
wynalazkiem. W rezultacie wnioskuje się, że patenty są podstawowym czynnikiem
wspierającym i przyśpieszającym powstawanie innowacji38.
2. Ekonomiczna analiza prawa
Ekonomiczna analiza prawa dotyczy wykorzystania teorii ekonomicznych i metod
ekonometrycznych w badaniu formacji, struktur i procesów prawnych (legislacyjnych), a także
wpływu prawa i instytucji prawnych na gospodarkę oraz jej rozwój. Przedmiotem
ekonomicznej analizy prawa są regulacje interpretowane jako prawne ograniczenia nakładane
na zachowania uczestników rynków, a tworzone przez ustawodawców, sądy lub agendy
rządowe. Regulacje te przyjmują różną formę, m.in. podatków, koncesji, licencji, zezwoleń,
certyfikatów itd.39.

36

Por. W. Landes, R. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge 2003.
Por. R. Mazzoleni, R. Nelson, Economic Theories About the Benefits and Costs of Patents, Journal of Economic
Issues 1998, vol. 32, no. 4, s. 1031-1052.
38
M. Adelman, S. Ghosh, A. Landers, T. Takenaka, Global issues in patent law, St. Paul 2011; S. Anderman, H.
Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, The Regulation of Innovation, Oxford 2011.
39
J. Paczocha, W. Rogowski, Reglamentacja gospodarki polskiej w latach 1989-2003, Materiały i Studia NBP, z.
187, Warszawa 2005, s. 9.
37
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Głównym założeniem ekonomicznej analizy prawa jest efektywność prawa. Pojęcie to
jest źródłem nieporozumień między prawnikami i ekonomistami. Przedstawiciele prawa często
utożsamiają efektywność ze skutecznością w osiąganiu celu, który został wyznaczony przez
ustawodawcę w danej sytuacji. Z kolei ekonomiści wyznaczają cel wykorzystując pojęcie
efektywności, odwołujące się do wartości wytwarzanej przez społeczeństwo w ramach
ograniczonych zasobów40.
Krytycy ekonomicznej analizy prawa często argumentują, że nie należy oceniać prawa
na podstawie efektywności ekonomicznej, ponieważ prawo powinno służyć realizacji celu,
którym jest sprawiedliwość. Twierdzą, że efektywne prawo nie zawsze jest prawem
sprawiedliwym, dlatego kosztem utraty efektywności mogą być realizowane inne normatywne
cele prawa. Elementem problemu sprawiedliwości jest dystrybucja bogactwa w społeczeństwie,
która oprócz efektywności jest także przedmiotem zainteresowania ekonomistów. Ekonomia
nie jest jednak w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, co jest sprawiedliwe, natomiast
przybliża do odpowiedzi na pytanie, jak można osiągnąć sprawiedliwy podział przy
najmniejszym wykorzystaniu zasobów. Ekonomiści nie osiągnęli zatem porozumienia w
odniesieniu do celów redystrybucji, jednak zasadniczo zgadzają się co do sposobów jej
prowadzenia. W tym względzie warto zadać kolejne pytanie, czy efektywność jest właściwym
punktem odniesienia do oceny prawa. Po pierwsze, niektórzy przedstawiciele szkoły Law &
Economics twierdzą, że sprawiedliwość może oznaczać efektywność, ponieważ w świecie
ograniczonych zasobów ich marnowanie byłoby niemoralne. Należy więc nadawać prawu taką
formę, by minimalizować te straty, przynajmniej w takim zakresie, aby nie kłóciło się to z
realizacją innych celów prawa41.
Ekonomiczna analiza prawa jest ruchem interdyscyplinarnym, a idee, do których się
odnosi, mają istotne znaczenie zarówno dla nauk ekonomicznych, jak i prawnych, ekonomia
rzuciła bowiem nowe, świeże spojrzenie na prawo. Dodatkowo ekonomiczna analiza prawa nie
tylko wskazuje nowe świeże spojrzenie na obowiązujące regulacje prawne, ale również
umożliwia rozszerzenie perspektywy badawczej i spojrzenie na przepisy prawne, podobnie jak
na ceny, jak na impuls do zmiany zachowań oraz narzędzia efektywnej działalności
politycznej42.

W. Szpringer, Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Ujęcie instytucjonalne, Poltext, Warszawa
2010, s. 14.
41
J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, Law & Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej teorii
prawa, „Bank i Kredyt” 2007, nr 10, s. 56-59.
42
Por. R. Cooter, T. Ulen, Law and Economics, Pearson Addison Wesley, Boston−San Francisco−New
York−London−Toronto−Sydney−Tokyo−Singapore−Madrid−Mexico City−Munich−Paris−Cape Town− Hong
40
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3. Patent
Patent jest niewątpliwie podstawowym narzędziem ochrony wynalazków. O jego popularności,
jak wskazuje B. Biga, świadczyć może fakt, że w powszechnym przekonaniu wyczerpuje on
zbiór prawnych metod ochrony wynalazków43. Zgodnie z art. 24 Ustawy o prawie własności
przemysłowej patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które
są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Brak jednej
z tych cech przekreśla możliwość udzielenia patentu na wynalazek. Tym samym istotę
wynalazku w znaczeniu ogólnym sprowadza się często do rozwiązania problemu technicznego
nadającego się do zastosowania w działalności produkcyjnej44. Elementami każdego
wynalazku w znaczeniu ogólnym są: problem do rozwiązania, sposób rozwiązania problemu
oraz środek techniczny, który służy do rozwiązania zagadnienia45.
Patent należy utożsamiać z prawem podmiotowym o charakterze majątkowym, które
powstaje na mocy konstytutywnej decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego, prowadzącej
do udzielenia uprawnionemu ograniczonej w sposób czasowy i terytorialny wyłączności w
zakresie gospodarczej eksploatacji wynalazku46.
Podstawowym uprawnieniem wynikającym z patentu jest możliwość skutecznego
zakazania osobom trzecim zawodowego lub zarobkowego korzystania z patentu. Stworzenie
sfery wyłączności korzystania z wynalazku dla osoby uprawnionej z patentu jest istotą prawa z
patentu47. Wynalazki należą do dóbr niematerialnych i jako takie przede wszystkim
charakteryzują się tym, że są dostępne jednocześnie dla potencjalnie nieograniczonej liczby
korzystających, w potencjalnie każdym miejscu i czasie. Wynalazek jest zazwyczaj pewnym
środkiem dla zaspokajania różnorakich potrzeb ludzkości, z tego względu stał się on
Kong− Montreal 2008, s. 3−5, J. Boehlke, Charakterystyka nurtu prawo i ekonomia we współczesnej myśli
ekonomicznej, „Ekonomia i Prawo” 2005, t. 1, nr 1, s. 48.
43
B. Bigos, Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej, Zarządzanie Publiczne
Nr 1(31)/2015, s. 43.
44
S. Grzybowski [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1972, s. 35,
z powołaniem się w przyp. 12 na francuskojęzyczną doktrynę; podobnie Wyr. WSA w Warszawie z 18.05.2005
r., VI SA/Wa 2059/04, LEX nr 2059.
45
S. Buczkowski, Założenia i rozwój historyczny ochrony prawnej twórczości technicznej, Annales UMCS 1975,
vol. XXII, Sectio G, s. 16; R. Skubisz, Problem zgłoszeń z równym pierwszeństwem, ZNUJ PWiOWI 1978, z. 18,
s. 70, przyp. 5, gdzie autor cytuje stanowisko S. Buczkowskiego, tenże [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa
Prywatnego, t. 14, s. 78-90.
46
A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, s. 472.
47
Chociaż korzystanie z wynalazku niechronionego patentem jest objęte ochroną prawną, to dysponentowi takiego
wynalazku nie przysługuje skuteczne względem osób trzecich prawo podmiotowe, z którego wynikałby
obowiązek powstrzymania się przez te osoby od eksploatacji wynalazku. Zwraca na to uwagę A. Szewc, w: A.
Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010, s. 177, a o ochronie wynalazku przed uzyskaniem
patentu szerzej zob. M. du Vall [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej,
Warszawa 2011, s. 157–172., P. Lisiecki, A. Szajkowski, Zasady prawa wynalazczego – kurs aktualizacji wiedzy,
Warszawa 1973, s. 340; B. Czachórska-Jones, Naruszenie patentu. Zagadnienia podstawowe, Wrocław 1988, s.
171; P. Kostański, w: Kostański, Komentarz PrWłPrzem, Warszawa 2014, komentarz do art. 63, Nb 9.
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specyficznym przedmiotem obrotu. Taki niematerialny przedmiot ochrony patentowej jest
przypisany – w sferze wyłącznego korzystania – uprawnionemu z patentu48.
Patent został więc ukształtowany jako monopol uprawnionego na korzystanie z
wynalazku i jest ograniczony czasowo, terytorialnie49, przedmiotowo, a także odnośnie do
sposobu (zawodowego lub zarobkowego) i określonych czynności (wymienionych w art. 66
PrWłPrzem)50. Patent, choć ujęty przez ustawodawcę jako prawo podmiotowe bezwzględne51,
doznaje licznych ograniczeń. Ograniczenia terytorialne i temporalne zostały wskazane wprost
w przepisach ustawy (art. 60), dalsze ograniczenia samego prawa sformułowano także w
szczególności w art. 69 PrWłPrzem52.
Na terytorialny charakter patentu wskazuje ust. 1 art. 60 ustawy prawo własności
przemysłowej. Patent jest skuteczny na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej53. Jest tak
dlatego, że organ administracyjny jednego państwa nie może z zasady wprowadzić wyłączności
skutecznej na terenie innych krajów54.
Patent także może być z punktu analizy ekonomicznej rozpatrywany z uwagi na cechy
konstrukcyjne patentu, czyli jego „długość”, „szerokość” oraz „wysokość”. Długość patentu
określa okres na jaki przyznawane jest prawo do wyłącznego korzystania i czerpania korzyści
z wynalazku55.

A. Szajkowski, w: System PrWłInt, t. 3, Warszawa 2017, s. 218. A. Niewęgłowski, w: System PrHandl, t. 3,
2015, s. 507–512.
49
Szerzej na temat zasady terytorialności praw własności intelektualnej w ogóle, a w tym i patentu – jej
tradycyjnego pojmowania i współczesnych tendencji A. Peukert, Territoriality and Extraterritoriality, s. 189–228
(dostępne na stronie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1592263) i przywołana przez niego
literatura oraz orzecznictwo potwierdzające tezę o powszechnej do niedawna akceptacji tej zasady i daleko
posuniętej zgodności co do przypisywanej jej treści i konsekwencji; G. B. Dinwoodie, Developing a Private
International Intellectual Property Law, 2009 s. 765–774 (dostępne http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol51/
iss2/12); K. Grzybczyk, w: System PrPryw, t. 20C, 2015, s. 6–8.
50
Zaznaczyć warto, że te postacie korzystania z wynalazku nie są uzależnione od jego opatentowania. Np. podmiot
uprawniony do wynalazku wykorzystuje go we własnym przedsiębiorstwie, a jeśli wynalazek jest utrzymywany
w tajemnicy, może czerpać korzyści, udostępniając informację o nim, np. zawierając umowy know-how.
51
F. Zoll, Część ogólna, 1899, cyt. za: S. Grzybowskim, Nowe polskie prawo wynalazcze. Tło oraz
charakterystyka ogólna konstrukcji cywilstycznych S.C. 1965, t. V, s. 212. Na temat podobieństw tych praw zob.
A. Stelmachowski, w: System PrPryw, t. 3, 2007, s. 186–187.
52
J. Fiołka, Prawo używacza uprzedniego, ZNUJ 1975, Nr 5; tenże, Zakres prawa z patentu w polskim prawie
wynalazczym, ZNUJ 1985, Nr 39.
53
Terytorium państwa stanowi obszar wyznaczony granicami państwowymi, czyli powierzchniami pionowymi
przechodzącymi przez linię graniczną, oddzielającymi terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw
oraz od morza pełnego. Terytorium to obejmuje również wody wewnętrzne i pas morskich wód terytorialnych (o
szerokości 12 mil morskich), a także przestrzeń powietrzną nad tym obszarem (do wysokości około 90 km) oraz
wnętrze ziemi pod nim (por. ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, tekst jedn.:
Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). (J. Giezek [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny: część ogólna.
Komentarz, Warszawa 2007, s. 56.
54
P. Grzegorczyk, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, Warszawa-Kraków
2007, s. 144-145.
55
Szerzej na temat cech konstrukcyjnych patentu zob. B. Bigos, Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa
własności przemysłowej, Zarządzanie Publiczne Nr 1(31)/2015, s.37-47.
48
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4. Czasowe ograniczenia patentu
Patent trwa przez okres 20 lat od momentu zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego. Z
mocy przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej czas trwania patentu liczy się od daty
dokonania zgłoszenia56. Patent powstaje wprawdzie z chwilą, kiedy decyzja UPRP o jego
udzieleniu stanie się ostateczna, jednak ze skutkiem ex tunc od daty zgłoszenia w UPRP57.
Okres 20 lat ochrony patentowej może ulec skróceniu z różnych powodów, które
mieszczą się w pojęciu ustania prawa z patentu58. Patent może więc ustać przed upływem tego
okresu z powodu zrzeczenia się go przez uprawnionego na warunkach określonych w ustawie
bądź nieuiszczenia w terminie opłaty za ochronę. Powodem ustania prawa może być również
jego unieważnienie59. W razie unieważnienia patentu traci on moc ze skutkiem wstecznym - od
daty zgłoszenia wynalazku. Dłuższa niż 20-letnia ochrona wynalazku możliwa jest wyjątkowo,
w przypadku rozwiązań dotyczących produktów leczniczych oraz środków ochrony roślin 60.
Także patent dodatkowy który jest szczególnym rodzajem patentu przyznawanym na
ulepszenie lub uzupełnienie chronionego już wynalazku jest chroniony prawnie. Patent na
wynalazek będący przedmiotem ulepszenia lub uzupełnienia określa się jako patent
podstawowy (główny). Z art. 30 p.w.p. wynika, że patent dodatkowy może uzyskać jedynie
uprawniony z patentu głównego. Możliwe jest także uzyskanie patentu dodatkowego do już
uzyskanego patentu dodatkowego (art. 30 zdanie drugie p.w.p.), co w konsekwencji powoduje
powstanie „łańcucha patentów”, którego początek stanowi patent główny, a kolejne następujące
po sobie ogniwa stanowią patenty dodatkowe. Czas trwania patentu dodatkowego uzależniony
jest od czasu trwania patentu głównego. Wynika to z art. 91 p.w.p., zgodnie z którym wraz z
patentem głównym tracą moc patenty dodatkowe. Wyjątek od tej zasady zachodzi wówczas,
gdy patent główny traci moc z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący
przedmiotem patentu dodatkowego, np. wskutek zrzeczenia się patentu głównego lub braku
wniesienia kolejnej opłaty okresowej za ochronę patentu głównego. Stosownie do art.
Zob. Wyr. Krajowej Izby Odwoławczej z 12.07.2011 r. KIO 1374/11, Legalis.
P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014.
58
W świetle analiz ekonomicznych 20-letni czas trwania patentu mieści się w granicach optymalnej z punktu
widzenia społecznego dobrobytu długości trwania prawa wyłącznego do wynalazku J. F. Duffy, A Minimum
Optimal
Patent
Term
2003.
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&httpsredir=1&article=30
70&context=clr
59
E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa
2014, s. 508.
60
Zob. więcej: M. Kępiński, Konsekwencje wprowadzenie ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie
nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych dla praw własności
przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w: A. Adamczyk (red.), Wspólnotowe i krajowe
regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników
Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 19–23 września 2005 r., Kielce 2005.
56
57
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91 zdanie drugie p.w.p. w takim wypadku patenty dodatkowe do patentu głównego stają się
patentami samoistnymi i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent
główny. Ze względu na powiązanie czasu trwania patentu dodatkowego z czasem trwania
patentu głównego korzystniejsza może być niekiedy rezygnacja z ubiegania się o patent
dodatkowy i złożenie wniosku o udzielenie patentu wedle zasad ogólnych. Tryb ten będzie
zalecany w sytuacji, gdy uprawniony chce osiągnąć uniezależnienie czasu ochrony patentowej
rozwiązania stanowiącego ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku od czasu trwania patentu
głównego.
Udzielenie prawa na okres wskazany w ustawie nie oznacza, że prawo to nie wygaśnie
przed upływem okresu, na jaki zostało udzielone. Utrzymanie prawa w mocy zależy od
wnoszenia przez podmiot uprawniony opłat, za kolejne okresy ochrony61. W przypadku
patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
czas trwania tych praw podzielony został na tzw. okresy ochronne, wśród których należy
odróżnić pierwszy i dalsze okresy ochrony. W przypadku prawa ochronnego na znak towarowy
opłata ma charakter jednorazowy, bowiem pobierana jest za cały dziesięcioletni okres
ochrony62. W przypadku oznaczeń geograficznych wnoszona jest jedna opłata. Urząd
Patentowy wzywa do wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony lub opłaty jednorazowej,
także w przypadku ochrony za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony w odniesieniu do znaków
towarowych, wydając decyzję o udzieleniu danego prawa. Opłaty za dalsze okresy muszą być
wnoszone przez uprawnionego bez wezwania z góry. Jednakże uprawniony może wnieść opłatę
jedynie za jeden okres ochrony z góry i to w ciągu jednego roku przed terminem, ale nie później
niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Istnieje również możliwość wniesienia
opłaty po upływie okresu ochrony, jednakże nie później niż w przeciągu następujących 6
miesięcy. W takim jednak wypadku oprócz opłaty okresowej musi być wniesiona tzw. opłata
dodatkowa w wysokości 30% opłaty należnej. Termin na wniesienie opłaty za kolejny okres
ochrony nie podlega przywróceniu (art. 224 ust. 1–4 PrWłPrzem). Jeżeli zatem należna opłata
nie zostanie wniesiona, Urząd Patentowy wydaje decyzję o wygaśnięciu prawa.
W tym 20 letnim okresie uprawniony z patentu korzysta z wyłączności (monopolu) na
zarobkowe i zawodowe korzystanie z wynalazku. Ograniczenie czasowe związane jest z
funkcjami ochrony patentowej, z jednej strony ma ona zapewnić uprawnionemu możliwość
wyłącznego wprowadzania na rynek chronionego wynalazku, a tym samym uzyskania zwrotu
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Zob. wyr. SN z 8.4.2010 r., II PK 127/09, OSNAPiUS 2011, Nr 19–20, poz. 248.
A. Kopff, w: Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, s. 260–261. Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:]
E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa, s. 115–116.
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kosztów poniesionych na badania i prace związane z dokonaniem wynalazku oraz uzyskanie
wynagrodzenia za swój wkład twórczy63. Z drugiej strony - ograniczenie czasowe ma na celu
umożliwienie społeczeństwu korzystania z wynalazku po upływie okresu ochrony. Nie jest
oczywiście możliwe także ex ante ukształtowanie czasu trwania ochrony patentowej, tak by
była ona adekwatna do każdej sytuacji, różne są bowiem koszty powstania poszczególnych
wynalazków, odmienne zapotrzebowanie rynkowe na dany wynalazek oraz niejednolita stopa
zwrotu poniesionych kosztów stworzenia wynalazku i wprowadzenia produktu na rynek 64.
5. Ekonomiczna analiza „długości” patentu
W literaturze znaleźć można stanowiska wskazujące, że okres ochronny patentu jest zbyt długi.
Jednym z powodów, dla których 20-letnia długość patentu nie ma znaczenia, jest prędkość z
jaką powstają podobne produkty w odniesieniu do oryginalnego patentu. Przykładowo
wyświetlacza LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) opatentowana został przez japońską firmę
SHARP, który dominowała w produkcji aż do końca 20 wieku i produkcji 4G. Mimo, że firma
SHARP opatentowała swój produkt, to jednak stopniowo traciła udział w rynku sprzedaży
produktów LCD, który wynosił ok. 80% w 1997 roku, natomiast już w 2006 r. wynosił tylko
13% całego rynku. W ciągu niecałych 10 lat firma straciła pozycję lidera na rynku i produkt
LCD został przejęty przez Tajwańczyków i Koreańczyków. Tym samym patent posiadany
przez Japończyków nie chronił ich produktu przez cały okres obowiązywania ich patenty.
Tajwańscy i koreańscy producenci odnieśli sukces w wykorzystaniu produktu i jego sprzedaży,
natomiast firma SHARP w 2012 roku ogłosiła bankructwo65.
Jednak z drugiej strony historia dostarcza licznych przykładów wynalazków, które
swoje pełne zastosowanie znalazły dopiero wiele lat po upływie okresu ochrony patentowej.
Niektórzy uczeni wskazują, że 20 letni czas trwania ochrony patentu jest niewystarczający w
przypadku wynalazków, których opracowanie zajęło szereg lat, takich jak np. niektóre produkty
farmaceutyczne66.
Jednak z drugiej strony badania rynkowe pokazują, że obecnie tylko niewielki procent
wynalazków chroniony jest przez cały okres 20 lat. W większości wypadków uprawniony
wcześniej rezygnuje z ochrony lub też patent na wynalazek zostaje wygaszony z innych
M. du Vall, w: Nowińska, Promińska, du Vall, Prawo własności przemysłowej, 2005, s. 64.
J. Czerniak, Ochrona patentowa jako element polityki proinnowacyjnej, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska. Sectio H. Oeconomi, 2007, z. 41, s. 79-83.
65
T. Ichida, Imitation versus Innovation Costs: Patent policies under common patent lenght, Weseda Uniwesity,
RIETDiscussionPaperSeries,
https://pdfs.semanticscholar.org/62b3/962cef91bc406d4740c2f018bb8354798ca5.pdf.
66
D. S. Abrams. Did TRIPS Spur Innovation? An Analysis of Patent Duration and Incentives to Innovate.
University of Pennsylvania Law Review, 157(6) : pp. 2009, s. 1613–1647,. http://www.jstor.org/stable/40380275
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względów albo unieważniony. Niektórzy podnoszą także, że patenty winny zostać całkowicie
wyeliminowane, szczególnie w branżach takich jak oprogramowanie, gdzie patenty są uważane
za mniej ważne67.
Tym samym czas, na który zostaje udzielona ochrona patentowa, wywiera różny
wpływ na stymulowanie innowacji. Wydłużenie czasu trwania patentu z jednej strony jest
stymulujące dla wynalazczości, ponieważ innowator ma większe szanse na odzyskanie kosztów
powstałych w związku z pracą nad wynalazkiem. Z drugiej strony, długi czas przyznanej
ochrony patentowej powoduje to, że rozpowszechnianie się wynalazku jest znacznie
opóźnione. Natomiast ograniczenie czasu trwania patentu powoduje przede wszystkim
obniżenie kosztów społecznych ochrony patentowej68. Patenty generują także szereg kosztów,
w tym również koszty społeczne, bowiem zbyt wiele patentów w obszarze technologicznym
zwiększa ryzyko nieumyślnego naruszenia prawa innej osoby i może prowadzić do tzn.
nakładania się praw patentowych. Może to prowadzić do istotnych problemów z
wynajdywaniem nowych wynalazków, bowiem osoby, które chcą wprowadzić na rynek nową
technologię, muszę wpierw uzyskać licencję od wielu innych podmiotów dysponujących
patentem69.
Z powyższych rozważań wynika, że czas trwania patentu ma zasadniczy wpływ na
kwestię stymulowania bądź hamowania wynalazczości. Jednym bowiem ze sposobów, w jaki
system patentowy równoważy koszty i korzyści wynikające z patentów, jest ograniczanie czasu
ochrony patentu. Rzeczywiście, społeczeństwo zachodnie od dawna używa terminu
patentowego, aby osiągnąć tę równowagę. Przykładowo wynalazcy w starożytnym greckim
mieście Sybaris mogli zbierać wszystkie zyski z każdego nowego wynalazku, jednak prawo to
było ograniczone do jednego roku70.
Pomimo długiej tradycji ograniczeń czasowych w zakresie prawa nie ma jednolitego
stanowiska wskazującego jaki winien być optymalny termin patentowy. Z punktu widzenia
dobrobytu społecznego patent powinien być ważny tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby
zachęcać do innowacyjności, wynajdowaniu nowych wynalazków71.
Należy także odpowiedzieć sobie na pytanie jaki czas trwania ochrony patentowej

67

M. Schankerman. How Valuable is Patent Protection? Estimates by Technology Field. The RAND Journal of
Economics, 29(1) : pp. 1998, s. 77–107, URL http://www.jstor.org/stable/2555817.
68
J. Stanek, Patentowanie genów ludzkich, Warszawa 2016, s. 55-57.
69
A. Segal, The High Cost and Value of Patents: Finding the Appropriate Balance Between the Rights of the
Inventor
and
the
Advancement
of
Society,
Claremont
2012,
s.
10-20,
http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1406&context=cmc_theses
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Ibidem.
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R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, przekł. J. Bełdowski i in. Warszawa 2009, s. 53-55.
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optymalnie równoważy korzyści i koszty związane z patentami? Czy obecny system jest
optymalny?
Rysunek 1 Procent patentów, za które uiszczane są opłaty okresowe za kolejne lata - dane
z 2016 r.

Źródło: IP5Statistics Report 2016 Edition.

Skrócenie patentu nie byłoby dla wielu wynalazców istotną zmianą. Większość z nich
bardzo szybko rezygnuje z opłacania patentu. Jak pokazują dane z Chińskiego Urzędu
Patentowego (SIPO) i Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), większość wynalazców
rezygnuje z ochrony jeszcze przed 10. rokiem obowiązywania patentu. Niewątpliwie jednak
funkcjonowanie prawa własności intelektualnej istotnie różni się w poszczególnych sektorach.
Implikuje to potrzebę rozważenia dywersyfikacji długości patentu w poszczególnych branżach.
Natomiast jak wskazuje J. Czerniak Jedynie 37% zgłoszonych do USPTO72 patentów było
utrzymywanych, w pozostałych przypadkach zrezygnowano z opłat, a co za tym idzie i z
ochrony73
W tym miejscu trzeba też przywołać fakt, że dotychczasowa długość patentów - 20 lat
- ukształtowała się przed wiekami i nie przystaje do dzisiejszej, o wiele dynamiczniejszej,
rzeczywistości gospodarczej. W większości wypadków bowiem za piętnasto- czy
szesnastoletnie patenty nie są już uiszczane opłaty okresowe, co powoduje wygasanie praw
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United States Patent and Trademark Office.
J. Czerniak, Ochrona patentowa jako element polityki proinnowacyjnej, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska. Sectio H. Oeconomi, 2007, z. 41, s. 79-83.
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wyłącznych74. Zwykle patenty te dotyczą rozwiązań już nieaktualnych, w oparciu o które
trudno prowadzić działalność gospodarczą75. Ponadto, pomimo że wraz z wydłużaniem okresu
trwania patentu społeczeństwo czerpie więcej korzyści związanych z akceleracją w działaniach
innowacyjnych, to stopa wzrostu tych korzyści przypuszczalnie maleje 76. W konsekwencji
krańcowa korzyść ze zwiększania innowacji maleje wraz ze wzrostem długości okresu trwania
patentów. Dodatkowo z kilkoma wyjątkami, wszystkie wynalazki otrzymują ten sam termin
patentowy, niezależnie od branży, w której się znajdują. Na przykład w szybko rozwijającym
się polu technologicznym opatentowany wynalazek może być przestarzały na długo przed
końcem jego obowiązywania. Taki wynalazek nie przyniesie żadnych zysków ze sprzedaży w
ostatnich latach jego opatentowanego życia. W innych dziedzinach technologii każdy dzień
patentu może oznaczać dla firmy milionowe zyski. Taką branżą są produkty farmaceutyczne
których znaczną część zysku za lek można uzyskać w ostatnich latach jego patentu77.
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ECONOMIC ANALYSIS OF UNDUSTRIAL PRORERTY RIGHT - TIME TO PROTECT
INVESTORS
Summary: The article discusses the economic analysis of patent law, in particular one design feature
of the patent, which is its “length”. Patents, however, are subject to numerous limitations as an absolute
subjective right. The legislator decided to temporarily limit the granting of a patent. With exceptions,
the patent lasts for 20 years from the moment of filing the invention to the Patent Office. The text also
discusses the legitimacy of the introduction of such a long period of protection into a patent.

Keyword: Patent, economic law analysis, length of patent.
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