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Od redakcji

Niniejszym oddajemy do rąk czytelników kolejny, 22 numer Zeszytów Na-
ukowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zeszyt zawiera artykuły pra-
cowników naukowo-dydaktycznych WSB we Wrocławiu oraz współpracujących 
z Uczelnią autorów z innych ośrodków akademickich w Polsce i na Ukrainie.

Artykuły prezentują wyniki badań Autorów nad współczesnymi problemami 
gospodarki polskiej oraz nad funkcjonowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwa-
mi. W Zeszycie znajdują się także opracowania z zakresu modelowania społecz-
nej odpowiedzialności biznesu i komputerowego modelowania rozwoju sektora 
wydobywczego na Ukrainie.

Wszystkie artykuły otrzymały pozytywne recenzje z rekomendacją ich publi-
kacji. Redakcja wyraża nadzieję, że spotkają się one z przychylnym przyjęciem 
czytelników. Lektura artykułów może być interesująca nie tylko dla ekonomi-
stów, ale i dla innych specjalistów z zakresu zarządzania i modelowania zjawisk 
społeczno-gospodarczych. Również studenci nauk ekonomicznych znajdą tu wie-
le interesujących ich zagadnień.

dr hab. Kazimiera Wilk
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Maciej Szczepanik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wpływ inflacji na wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw

w gospodarce polskiej

Streszczenie. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu inflacji na poziom wyna-
grodzeń w gospodarce rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz porówna-
nie stopnia tego wpływu między rynkami pracy w Polsce i w innych krajach. W artykule 
opisano wpływ inflacji na poziom płac, jak również wpływ wzrostu wynagrodzeń na 
tempo inflacji z uwzględnieniem teorii ekonomii i badań empirycznych. Przedstawiono 
również i skomentowano wyniki badań autora artykułu nad wpływem zmiany poziomu 
cen na zmianę ogólnego poziomu wynagrodzeń w Polsce.

Słowa kluczowe: rynek pracy, wynagrodzenia, inflacja, poziom płac
 
 

Wstęp

Inflacja rozumiana jako ogólny wzrost cen w gospodarce może być i jest mie-
rzona na wiele różnych sposobów. Jednak najbardziej popularnym wskaźnikiem 
tempa inflacji w większości rozwiniętych krajów jest indeks cen konsumpcyjnych 
(CPI). Jest to najczęściej wykorzystywany miernik tempa wzrostu cen przez 
ekonomistów, statystyków, media również w Polsce. Jest on także najbardziej 
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utrwalonym synonimem inflacji w świadomości społeczeństwa. Z tych powodów 
również w tej pracy CPI zostanie użyty jako wskaźnik inflacji przy obliczeniach, 
a także wykorzystany do znalezienia realnych wartości różnych zmiennych wy-
rażonych w pieniądzu. Indeks cen konsumpcyjnych pokazuje zmianę ceny pew-
nego koszyka dóbr (uznanego za reprezentatywny dla przeciętnego gospodarstwa 
domowego) w określonym przedziale czasu (miesiąc, kwartał, rok). Podobnie jak 
inne miary inflacji, CPI ma pewne wady. Skład koszyka dóbr konsumowanego 
przez przeciętne gospodarstwo domowe może się zmieniać w czasie, gdy na przy-
kład na rynku pojawiają się nowe produkty (np. odtwarzacze DVD). To spowo-
duje, że w przypadku włączenia tych nowych produktów do obliczeń (oczywiście 
z pewnym opóźnieniem) pojawią się wątpliwości co do porównywalności CPI 
w dłuższym okresie, gdy jego struktura uległa znacznej zmianie w stosunku do 
postaci pierwotnej. Mimo to CPI daje jednak dość dobry szacunek zmiany kosz-
tów utrzymania przeciętnego gospodarstwa domowego. W zależności jednak od 
konstrukcji koszyka dóbr i sposobu liczenia indeksu, CPI może niedoszacowywać 
lub przeszacowywać rzeczywistą inflację.

W literaturze makroekonomicznej wymienia się różne rodzaje inflacji. Ma to 
znaczenie o tyle, że w zależności od jej rodzaju można dostrzec różne związki 
między inflacją a wynagrodzeniami. Inflacja popytowa powstaje w wyniku nad-
miernego wzrostu popytu i planowanych wydatków (np. rządowych) w gospodar-
ce w stosunku do wzrostu całkowitej wielkości produkcji (przy pełnym zatrud-
nieniu). Zwiększony popyt w stosunku do ograniczonej podaży powoduje ogólną 
podwyżkę cen. Inflacja kosztowa dotyczy ogólnego wzrostu kosztów produkcji 
(cen czynników produkcji), który przekłada się na wzrost cen wielu dóbr final-
nych. Może to być spowodowane ograniczeniem dostępu do czynnika produkcji 
(brak dostaw, klęska żywiołowa, nieurodzaj itp.) bądź bezpośrednim wzrostem 
jego ceny. Wzrost ceny czynnika produkcji może być spowodowany tym, że 
rynek tego czynnika jest zmonopolizowany po stronie sprzedawcy, co często pro-
wadzi do podwyżki cen. W przypadku specyficznego czynnika produkcji, jakim 
jest praca, nadmierny wzrost jej ceny (wynagrodzeń) w stosunku do jej wydaj-
ności zwiększa koszty produkcji i może również przenieść się na ogólny wzrost 
cen, czyli zwiększyć inflację. Wymienia się również inflację strukturalną, kiedy 
producenci nie mogą sprawnie i szybko zmienić struktury produkcji w stosunku 
do zmiany struktury popytu w gospodarce, co powoduje niedobory pewnych pro-
duktów na rynku i wzrost ich cen1.

1 D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ 
„Solidarność”, Gdańsk 1991, s. 140-142.
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1. Związek między inflacją a poziomem płac w teorii ekonomii

Relacja między wynagrodzeniami a inflacją może przybrać kierunek opisany 
powyżej (przypadek inflacji kosztowej). Może się zdarzyć, że nadmiernie szybki 
wzrost wynagrodzeń wielu pracowników (w stosunku do wzrostu wydajności 
pracy) spowodowany np. działalnością związków zawodowych, których silna 
pozycja w danej gałęzi gospodarki pozwala na wynegocjowanie „nierynko-
wych”, wysokich podwyżek dla pracowników objętych umowami zbiorowymi, 
doprowadzi do wzrostu kosztów produkcji, co z kolei prawdopodobnie przełoży 
się na wzrost cen produktów. Dodatkowo wzrost kosztów produkcji (nadmierny 
wzrost płac) często prowadzi do wzrostu bezrobocia, gdyż przedsiębiorcy nie są 
w stanie zatrudniać tylu pracowników co dotychczas przy znacznie wyższych wy-
nagrodzeniach. Wzrost bezrobocia w dłuższym okresie może wywołać pośrednio 
nacisk na decydujących o polityce monetarnej państwa. W celu ograniczenia 
wzrostu stopy bezrobocia może dojść do zwiększenia podaży pieniądza, co do-
datkowo wywoła wzrost cen, zgodnie z monetarystyczną teorią inflacji. Według 
tej koncepcji ekspansja monetarna w długim okresie prowadzi tylko do wzrostu 
cen i płac nominalnych, nie zmieniając makroekonomicznych wartości realnych, 
takich jak wielkość produkcji czy stopa bezrobocia. Jednakże krótkookresowe do-
stosowania wielkości zatrudnienia i wysokości płac realnych w gospodarce, które 
w zależności od sytuacji w danym kraju mogą trwać nawet kilka lat, będą powo-
dowały koszty przynajmniej dla pewnych grup pracowników, których wynagro-
dzenia dopiero z pewnym opóźnieniem dostosowują się do wzrostu poziomu cen. 
Stratą jest oczywiście ubytek siły nabywczej płacy spowodowany inflacją.

Częstym zjawiskiem gospodarczym jest odwrotny związek między inflacją 
a poziomem wynagrodzeń. To właśnie wzrost ogólnego poziomu cen (niezwią-
zany z podwyżką płac), a co za tym idzie kosztów utrzymania gospodarstw do-
mowych, wywołuje silną presję na wzrost płac. Pracownicy (szczególnie związki 
zawodowe o silnej pozycji negocjacyjnej) wymuszają na pracodawcach podwyżkę 
wynagrodzeń. Powszechnym elementem umów zbiorowych jest właśnie zapis 
gwarantujący wzrost płac pracowników w przypadku zwiększenia się kosztów 
utrzymania rodziny spowodowanych inflacją. Takie podwyżki dostosowawcze 
płac mają na celu ochronę przed obniżaniem wartości realnej wynagrodzenia 
i powinny być stosowane regularnie z odpowiednią częstotliwością2. Jeżeli pra-
codawcy będą chcieli utrzymać marżę zysku sprzed podwyżki płac, odbije się to 
na wzroście cen, co z kolei może wywołać kolejną zwyżkę płac, spowodowaną 
wzrostem kosztów utrzymania. Taka walka o podział dochodu narodowego między 
korporacjami i związkami zawodowymi prowadzi do rozwinięcia się inflacyjnej 

2 Z. Sekuła, Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 255-256.
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spirali cenowo-płacowej. Aby do tego doszło, państwo musi prowadzić ekspan-
sywną politykę monetarną, aby społeczeństwo miało środki do finansowania 
coraz droższych zakupów. Jest jednak poniekąd do tego zmuszone, gdyż w prze-
ciwnym razie groziłoby to załamaniem popytu globalnego, wzrostem bezrobocia 
i poważnym kryzysem gospodarczym3. Aby zapobiec powstaniu spirali cenowo-
-płacowej, w niektórych krajach (np. USA, Wielka Brytania) stosuje się klauzule 
w układach zbiorowych pracy, które ograniczają wzrost wynagrodzeń, uzależniając 
go od zmian produktywności pracy, efektów ekonomicznych zarówno całej firmy, 
jak i poszczególnych stanowisk pracy4. Problemem może okazać się automatyczna 
indeksacja poziomu płac o wskaźnik inflacji. Spowodowane jest to faktem, że in-
flacja nie w każdej firmie generuje dodatkowy pieniądz, który można by przezna-
czyć na wzrost wynagrodzeń. Niektóre przedsiębiorstwa nie mogą podnosić cen, 
a część może być wręcz zmuszona je obniżać. Pracownicy nie zawsze rozumieją 
sytuację ekonomiczną swojej firmy i niechętnie przyjmują do wiadomości fakt, że 
pracodawca nie ma środków do pokrycia żądanego wzrostu płac. Stanowi to źródło 
głębokich napięć i konfliktów w firmie, co może doprowadzić do jej upadłości5. 
Dodatkowo automatyczna indeksacja płac może prowadzić do ponownego wzrostu 
cen i kolejnej indeksacji płac. Jeżeli współczynnik indeksacji jest mniejszy od 1, 
proces w końcu się ustabilizuje, ale jego efektem będzie większy wzrost płac i cen, 
niż gdyby nie było indeksacji. Oczywiście wpływ indeksacji płac na ogólny poziom 
cen w danym kraju jest możliwy tylko w przypadku, gdy indeksacja dotyczy dużej 
liczby zatrudnionych pracowników, np. w silnie „uzwiązkowionej” gospodarce. 
Taka spirala cenowo-płacowa może powstać, gdy przedsiębiorstwa podniosą ceny 
na swoje produkty z jakiegokolwiek powodu, np. ze względu na wzrost kosztów 
materiałowych6.

 

2. Związek między inflacją a poziomem płac
 – wyniki badań empirycznych

We współczesnych rozwiniętych gospodarkach to raczej inflacja wpływa na 
wzrost wynagrodzeń, a nie odwrotnie. Sytuacja odwrotna, kiedy wzrost płac po-
woduje zwiększenie tempa inflacji, może się pojawić np. w kraju, gdzie związki 
zawodowe mają silną pozycję i są w stanie windować „nierynkowo” stawki płac. 

3  M. Belka, Inflacja, w: Makroekonomia, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 1991, s. 150-155.

4  A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, s. 223.
5  Z. Sekuła, wyd. cyt., s. 279-280.
6  R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 

s. 426-427.

Maciej Szczepanik
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Choć wyniki badań prowadzonych w krajach o różnym stopniu rozwoju wskazy-
wały na silniejszy wpływ inflacji na wysokość wynagrodzeń (niż odwrotnie), to 
należy zaznaczyć, że część z tych badań wskazywała jednak na wyraźny, istotny 
statystycznie wpływ wzrostu płac na tempo inflacji. 

Wyniki badań przeprowadzone w Kanadzie7, w których analizowano dane od 
roku 1961, pokazały, że wzrost wynagrodzeń miał statystycznie istotny, ale relatyw-
nie bardzo słaby wpływ na inflację, natomiast inflacja z przeszłości silnie wpływała 
na późniejszy wzrost płac. Podobne wnioski wyciągnięto analizując dane z USA8.

W Europie i obu Amerykach przeprowadzono wiele badań nad związkiem 
między wzrostem wynagrodzeń a inflacją9. Wyniki były sprzeczne. Część bada-
czy przedstawiała empiryczne dowody na to, że wzrost płac wpływał istotnie na 
inflację, reszta temu zaprzeczała. Różnice mogły wynikać ze złej specyfikacji mo-
deli, z nieprawidłowego założenia o stacjonarności szeregów czasowych oraz ze 
specyfiki gospodarki danego państwa. Nowsze badanie w Stanach Zjednoczonych 
obejmujące lata 1975-1994 pokazało słaby wpływ wzrostu wynagrodzeń na tempo 
inflacji10. Może to również być spowodowane tym, że w ostatnim ćwierćwieczu 
w USA nastąpiło znaczne osłabienie pozycji związków zawodowych. Coraz mniej 
pracowników obejmuje indeksacja płac, a co za tym idzie, jak już zostało opisane 
wcześniej, słabszy jest wpływ wzrostu wynagrodzeń na poziom inflacji.

Z punktu widzenia tematu niniejszej pracy bardziej interesujący jest wpływ 
inflacji na ogólny poziom wynagrodzeń w gospodarce i jak potwierdzają przyto-
czone badania jest on zazwyczaj wyraźnie silniejszy niż oddziaływanie odwrotne 
(wzrostu płac na tempo inflacji). W wielu badaniach przeprowadzonych w krajach 
rozwiniętych przy użyciu współczesnych metod ekonometrycznych potwierdza-
no długookresowy związek między wzrostem cen i płac, co oznaczało istotny 

 7  Więcej na ten temat w: A. Faroque, R. Minor, Inflation regimes and the stability of the 
pass-through of wages to consumer prices in Canada, „Applied Economics”, Vol. 41, Issue 8, 
March 2009, s. 1003-1017.

 8  Y.P. Mehra, Wage growth and the inflation process: An empirical note, „American Economic 
Review”, Vol. 81, Issue 4, September 1991, s. 931-937.

 9  Patrz np. R.J. Gordon, The Role of Wages in the Inflation Process, „American Economic 
Association Papers and Proceedings” 1988, 78, no. 2, s. 276-283; E. Helpman, L. Leiderman, 
Real Wages, Monetary Accommodation and Inflation, „European Economic Review” 1990, 34, 
s. 897-911; Y.P. Mehra, Money Wages, Prices and Causality, „Journal of Political Economy”, 85, 
December 1977, s. 1227-1244; R. Nymeon, A Small Linear Model of Wage- and Price-Inflation 
in the Norwegian Economy, „Journal of Applied Economics” 1991, 6, s. 255-269; R. Shannon, 
M.S. Wallace, Wages and Inflation: An Investigation into Causality, „Journal of Post Keynesian 
Economics”, Vol. 8, Issue 2, Winter 1985-1986, s. 182-191; E. Tanner, Intertial Linkages Between 
Wages and Inflation: Evidence from Brazil, „Atlantic Economic Journal”, 21, no. 2, June 1993, 
s. 39-49; J. Zeira, Inflationary Intertia in a Wage-Price Spiral Model, „European Economic Review” 
1989, 33, s. 1665-1683.

10  V. Ukpolo, Wage Growth and Inflation in the United States: Further Evidence from Johansen’s 
Cointegration Approach, „American Economist”, Vol. 41, Issue 1, Spring 1997, s. 53-58.
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statystycznie wpływ inflacji z przeszłości (w modelach ekonometrycznych stoso-
wano opóźnienia w szeregach danych czasowych) na poziom wynagrodzeń11.

W badaniu przeprowadzonym na pracownikach i przedsiębiorcach sektora 
MŚP w Polsce ankietowani pracownicy ocenili średnio wpływ inflacji na ich wy-
nagrodzenia na 5,8 % (w zależności od stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy 
wpływ ten wahał się od 3 do 10%)12. Spośród czterech determinant wysokości 
wynagrodzeń inflacja znalazła się na trzecim miejscu, daleko za wynikiem finan-
sowym firmy i sytuacją na rynku pracy. Z kolei ankietowani w tym badaniu praco-
dawcy ocenili wpływ inflacji na poziom wynagrodzeń trochę wyżej (8%). Jeszcze 
mniejszy wpływ inflacji i wzrostu kosztów utrzymania na wynagrodzenia pokaza-
ły podobne badania przeprowadzone głównie w dużych firmach w Polsce13. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że w praktyce krajów OECD przy modelowaniu wysokości 
przeciętnych wynagrodzeń w danym państwie zazwyczaj jedną ze zmiennych 
objaśniających jest oczekiwana inflacja (zgodnie z teoriami makroekonomii).

 

3. Korelacja między inflacją i poziomem wynagrodzeń w Polsce 
w latach 2000-2009

 
Celem niniejszej pracy jest zbadanie zależności między tempem inflacji 

a poziomem wynagrodzeń sektora przedsiębiorstw w Polsce. Do zbadania wza-
jemnych relacji między tymi zmiennymi wykorzystany zostanie współczynnik 
korelacji liniowej. Badanie obejmować będzie lata 2000-2009 i przeprowadzone 
będzie na danych miesięcznych. Do obliczeń zostanie wykorzystany wskaźnik 
inflacji względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego (wskaźnik tempa 
zmiany inflacji). Podobnie wskaźnik dynamiki zmiany wynagrodzeń zarówno re-
alnych, jak i nominalnych zostanie obliczony względem analogicznego miesiąca 
roku poprzedniego (gdzie analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100%). Za-
bieg ten ma na celu wyeliminowanie ewentualnych wahań sezonowych, jak to ma 

11  Wnioski takie wyciągnięto w opisywanych badaniach przeprowadzonych w Kanadzie czy 
USA, a także w Europie, np. w Irlandii – S. Fountas, B. Lally, J.-L. Wu, The relationship between 
inflation and wage growth in the Irish economy, „Applied Economics Letters”, Vol. 6, Issue 5, May 
1999, s. 317-321; P. Geary, World Prices and the inflationary process in a small open economy – the 
cause of Ireland, „The Economic and Social Review” 1976, 7, s. 391-400; P. Geary, C. McCarthy, 
Wage of price determination in a labour exporting economy: the case of Ireland, „European 
Economic Review” 1976, 8, s. 219-234.

12  Opis i szczegóły badania w: Wynagrodzenia w małych i średnich firmach, red. nauk. 
M. Juchnowicz, Warszawa 2005, s. 51-63.

13  H. Karaszewska, Kierunki zmian w sferze wynagrodzeń w przedsiębiorstwach polskich w okre-
sie przemian systemowych, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. 
A. Pocztowski, Z. Wiśniewski, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2004, s. 334.
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na przykład miejsce w przypadku wynagrodzeń w grudniu każdego roku (są one 
znacznie wyższe niż w innych miesiącach). Zastosowanie opisanego wyżej 
wskaźnika pozwoli ograniczyć wpływ takiej sezonowości na wartość współczyn-
nika korelacji. Następnie obliczone zostaną przyrosty (pierwsze różnice) między 
wskaźnikami (inflacji i tempa zmiany wynagrodzeń) z kolejnych miesięcy. Po-
zwoli to na wyeliminowanie trendu, który jest wyraźnie widoczny w przypadku 
„surowych” wskaźników opisanych wcześniej. Po zastosowaniu pierwszych 
różnic wpływ trendu zostanie zminimalizowany, co znacznie ograniczy związane 
z tym ryzyko korelacji pozornej.

Tabela 1 przedstawia dane14 „surowe” i pierwsze różnice. Na ich podstawie 
policzono przy użyciu programu STATISTICA 8.0 współczynniki korelacji Pear-
sona oraz określono istotność tych współczynników.

 

14  Wszystkie użyte w pracy dane dotyczące inflacji i wynagrodzeń pochodzą z GUS. 
Sposób ich obliczenia i definicje, zgodnie z którymi zostały użyte w tej pracy terminy „inflacja” 
i „wynagrodzenie”, można odnaleźć w objaśnieniach GUS, np. w rocznikach statystycznych.

Tabela 1. Inflacja i wynagrodzenia nominalne w Polsce w latach 2000-2009

Nr 
obser-
wacji

Rok/
miesiąc

Inflacja 
względem 

analogicznego 
miesiąca roku 
poprzedniego

Wynagrodzenie 
nominalne 
względem 

analogicznego 
miesiąca roku 
poprzedniego

Wynagrodzenie 
nominalne. 
Pierwsze 
różnice

Inflacja. 
Pierwsze 
różnice

1 2000/01 10,1 117,87
2 2000/02 10,4 118,46 0,59 0,3
3 2000/03 10,3 114,40 –4,06 –0,1
4 2000/04 9,8 116,15 1,75 –0,5
5 2000/05 10,0 112,52 –3,63 0,2
6 2000/06 10,2 112,18 –0,34 0,2
7 2000/07 11,6 109,88 –2,30 1,4
8 2000/08 10,7 112,50 2,62 –0,9
9 2000/09 10,3 111,38 –1,12 –0,4

10 2000/10 9,9 111,03 –0,35 –0,4
11 2000/11 9,3 111,01 –0,02 –0,6
12 2000/12 8,5 107,50 –3,51 –0,8
13 2001/01 7,4 109,93 2,43 –1,1
14 2001/02 6,6 107,73 –2,20 –0,8
15 2001/03 6,2 107,87 0,14 –0,4
16 2001/04 6,6 105,24 –2,63 0,4
17 2001/05 6,9 108,83 3,59 0,3
18 2001/06 6,2 104,85 –3,98 –0,7
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cd. tab. 1

Nr 
obser-
wacji

Rok/
miesiąc

Inflacja 
względem 

analogicznego 
miesiąca roku 
poprzedniego

Wynagrodzenie 
nominalne 
względem 

analogicznego 
miesiąca roku 
poprzedniego

Wynagrodzenie 
nominalne. 
Pierwsze 
różnice

Inflacja. 
Pierwsze 
różnice

19 2001/07 5,2 108,01 3,16 –1,0
20 2001/08 5,1 106,89 –1,12 –0,1
21 2001/09 4,3 106,19 –0,70 –0,8
22 2001/10 4,0 107,83 1,64 –0,3
23 2001/11 3,6 106,57 –1,26 –0,4
24 2001/12 3,6 105,28 –1,29 0,0
25 2002/01 3,4 105,73 0,45 –0,2
26 2002/02 3,5 105,51 –0,22 0,1
27 2002/03 3,3 104,80 –0,71 –0,2
28 2002/04 3,0 102,34 –2,46 –0,3
29 2002/05 1,9 104,22 1,88 –1,1
30 2002/06 1,6 103,89 –0,33 –0,3
31 2002/07 1,3 104,11 0,22 –0,3
32 2002/08 1,2 102,75 –1,36 –0,1
33 2002/09 1,3 103,80 1,05 0,1
34 2002/10 1,1 100,50 –3,30 –0,2
35 2002/11 0,9 101,78 1,28 –0,2
36 2002/12 0,8 102,36 0,58 –0,1
37 2003/01 0,5 102,69 0,33 –0,3
38 2003/02 0,5 102,12 –0,57 0,0
39 2003/03 0,6 100,68 –1,44 0,1
40 2003/04 0,3 104,23 3,55 –0,3
41 2003/05 0,4 99,98 –4,25 0,1
42 2003/06 0,8 103,09 3,11 0,4
43 2003/07 0,8 102,35 –0,74 0,0
44 2003/08 0,7 101,88 –0,47 –0,1
45 2003/09 0,9 102,22 0,34 0,2
46 2003/10 1,3 102,99 0,77 0,4
47 2003/11 1,6 104,10 1,11 0,3
48 2003/12 1,7 105,13 1,03 0,1
49 2004/01 1,7 103,53 –1,60 0,0
50 2004/02 1,6 106,34 2,81 –0,1
51 2004/03 1,7 107,04 0,70 0,1
52 2004/04 2,2 104,59 –2,45 0,5
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cd. tab. 1

Nr 
obser-
wacji

Rok/
miesiąc

Inflacja 
względem 

analogicznego 
miesiąca roku 
poprzedniego

Wynagrodzenie 
nominalne 
względem 

analogicznego 
miesiąca roku 
poprzedniego

Wynagrodzenie 
nominalne. 
Pierwsze 
różnice

Inflacja. 
Pierwsze 
różnice

53 2004/05 3,4 104,40 –0,19 1,2
54 2004/06 4,4 104,52 0,12 1,0
55 2004/07 4,6 103,65 –0,87 0,2
56 2004/08 4,6 105,12 1,47 0,0
57 2004/09 4,4 103,68 –1,44 –0,2
58 2004/10 4,5 102,37 –1,31 0,1
59 2004/11 4,5 102,68 0,31 0,0
60 2004/12 4,4 103,23 0,55 –0,1
61 2005/01 4,0 102,57 –0,66 –0,4
62 2005/02 3,6 101,44 –1,13 –0,4
63 2005/03 3,4 102,19 0,75 –0,2
64 2005/04 3,0 101,82 –0,37 –0,4
65 2005/05 2,5 102,99 1,17 –0,5
66 2005/06 1,4 104,48 1,49 –1,1
67 2005/07 1,3 103,23 –1,25 –0,1
68 2005/08 1,6 102,81 –0,42 0,3
69 2005/09 1,8 101,82 –0,99 0,2
70 2005/10 1,6 106,39 4,57 –0,2
71 2005/11 1,0 106,90 0,51 –0,6
72 2005/12 0,7 101,49 –5,41 –0,3
73 2006/01 0,7 103,59 2,10 0,0
74 2006/02 0,7 104,76 1,17 0,0
75 2006/03 0,4 105,37 0,61 –0,3
76 2006/04 0,7 104,00 –1,37 0,3
77 2006/05 0,9 105,19 1,19 0,2
78 2006/06 0,8 104,46 –0,73 –0,1
79 2006/07 1,1 105,64 1,18 0,3
80 2006/08 1,6 105,30 –0,34 0,5
81 2006/09 1,6 105,12 –0,18 0,0
82 2006/10 1,2 104,69 –0,43 –0,4
83 2006/11 1,4 103,06 –1,63 0,2
84 2006/12 1,4 108,55 5,49 0,0
85 2007/01 1,6 107,79 –0,76 0,2
86 2007/02 1,9 106,38 –1,41 0,3
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cd. tab. 1

Nr 
obser-
wacji

Rok/
miesiąc

Inflacja 
względem 

analogicznego 
miesiąca roku 
poprzedniego

Wynagrodzenie 
nominalne 
względem 

analogicznego 
miesiąca roku 
poprzedniego

Wynagrodzenie 
nominalne. 
Pierwsze 
różnice

Inflacja. 
Pierwsze 
różnice

87 2007/03 2,5 109,15 2,77 0,6
88 2007/04 2,3 108,41 –0,74 –0,2
89 2007/05 2,3 108,91 0,50 0,0
90 2007/06 2,6 109,32 0,41 0,3
91 2007/07 2,3 109,29 –0,03 –0,3
92 2007/08 1,5 110,49 1,20 –0,8
93 2007/09 2,3 109,49 –1,00 0,8
94 2007/10 3,0 111,05 1,56 0,7
95 2007/11 3,6 112,04 0,99 0,6
96 2007/12 4,0 107,22 –4,82 0,4
97 2008/01 4,0 111,49 4,27 0,0
98 2008/02 4,2 112,85 1,36 0,2
99 2008/03 4,1 110,23 –2,62 –0,1

100 2008/04 4,0 112,61 2,38 –0,1
101 2008/05 4,4 110,53 –2,08 0,4
102 2008/06 4,6 112,04 1,51 0,2
103 2008/07 4,8 111,59 –0,45 0,2
104 2008/08 4,8 109,67 –1,92 0,0
105 2008/09 4,5 110,94 1,27 –0,3
106 2008/10 4,2 109,83 –1,11 –0,3
107 2008/11 3,7 107,40 –2,43 –0,5
108 2008/12 3,3 105,61 –1,79 –0,4
109 2009/01 3,1 108,29 2,68 –0,2
110 2009/02 3,3 105,37 –2,92 0,2
111 2009/03 3,6 105,99 0,62 0,3
112 2009/04 4,0 105,00 –0,99 0,4
113 2009/05 3,6 104,06 –0,94 –0,4
114 2009/06 3,5 102,26 –1,80 –0,1
115 2009/07 3,6 104,12 1,86 0,1
116 2009/08 3,7 103,27 –0,85 0,1
117 2009/09 3,4 103,52 0,25 –0,3
118 2009/10 3,1 102,18 –1,34 –0,3
119 2009/11 3,3 102,50 0,32 0,2
120 2009/12 3,5 106,55 4,05 0,2

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych GUS; www.money.pl; www.stat.gov.pl/gus.
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Na wykresie rozrzutu (wykres 1), do stworzenia którego użyto miesięcz-
nych danych po zróżnicowaniu o inflacji i wynagrodzeniach nominalnych 
nie widać żadnej wyraźnej korelacji. Potwierdza to współczynnik korelacji 
(R = –0,065), który nie jest istotny statystycznie. Prawdopodobieństwo popeł-
nienia błędu (p), że określona bardzo słaba ujemna korelacja jest przypadkowa, 
wynosi aż 48,3%. Nie ma więc podstaw, by twierdzić, że współczynnik ten jest 
istotnie różny od 0, a zatem nie udało się znaleźć żadnej korelacji liniowej mię-
dzy zmiennymi. Wykres rozrzutu nie pozwala również zauważyć nieliniowych 
relacji między inflacją a wynagrodzeniami nominalnymi w Polsce w omawia-
nym okresie.

Współczynnik korelacji liniowej między szeregami czasowymi zawierający-
mi „surowe” dane (bez różnicowania) bez przesunięć o inflacji i wynagrodzeniach 
nominalnych w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,6664, a prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu (p) 0,000. Jest więc to wyraźna i znacząca zależność liniowa. 
Widać zatem, że jakiś inny czynnik/-ki zewnętrzny wpływający na ogólny trend 
omawianych szeregów czasowych miał bardzo duży wpływ na korelację (pozor-
ną) między tymi zmiennymi. Po wyeliminowaniu trendu za pomocą pierwszych 

Wykres 1. Wykres rozrzutu (wynagrodzenie nominalne vs inflacja)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych GUS przy użyciu programu Statistica 8.0.
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różnic współczynnik korelacji okazał się nieistotny statystycznie (brak korelacji 
liniowej między inflacją i wynagrodzeniami nominalnymi).

Tabela 2 przedstawia wartości współczynników korelacji między zmiennymi 
z opóźnieniami wraz z prawdopodobieństwami p, na podstawie których można 
wnioskować o istotności współczynników R. Znak „–” przy zmiennej „Inflacja” 
oznacza opóźnienie (cofnięcie) szeregu czasowego zawierającego dane o inflacji, 
a liczba w nawiasie oznacza liczbę miesięcy. W ten sposób współczynniki korela-
cji Pearsona przy inflacji „cofniętej” świadczą o odpowiednio opóźnionym wpły-
wie zmiany wysokości wynagrodzeń nominalnych w sektorze przedsiębiorstw 
na tempo inflacji. Analogicznie znak „+” oznacza przyspieszenie (przesunięcie 
w prawo) danych o inflacji albo inaczej mówiąc opóźnienie (przesunięcie w lewo) 
szeregu czasowego zawierającego dane o wynagrodzeniach nominalnych. Zatem 
współczynniki R przy inflacji przesuniętej w prawo świadczą o odpowiednio 
opóźnionym wpływie tempa inflacji na zmianę wysokości wynagrodzeń nominal-
nych w sektorze przedsiębiorstw.

 

Wyraźnie widać istotną statystycznie (przy poziomie istotności p < 0,05) 
dodatnią korelację liniową między opóźnioną inflacją (o 3 i 9 miesięcy) a wy-
nagrodzeniami nominalnymi. Również prawdopodobieństwo popełnienia błędu 
(p) przy współczynniku R przy opóźnieniu inflacji o dwa kwartały (6 miesięcy) 
jest stosunkowo nieduże. Wszystkie te trzy współczynniki korelacji (dla inflacji 
przesuniętej o kolejne kwartały) wskazują na istotną, wyraźną, choć słabą do-
datnią korelację liniową między zmianą wysokości wynagrodzeń nominalnych 

Tabela 2. Współczynniki korelacji (R), determinacji (R2) i prawdopodobieństwa (p) 
dla danych z opóźnieniami

Wynagrodzenie nominalne (0)
Inflacja (–1) R = 0,0591; p = 0,525
Inflacja (–2) R = –0,0806; p = 0,388
Inflacja (–3) R = 0,2659; p = 0,004; R2 = 0,071
Inflacja (–6) R = 0,1716; p = 0,069; R2 = 0,029
Inflacja (–9) R = 0,2006; p = 0,036; R2 = 0,040
Inflacja (–12) R = –0,0055; p = 0,955
Inflacja (+1) R = 0,1696; p = 0,066; R2 = 0,029
Inflacja (+2) R = –0,0036; p = 0,969
Inflacja (+3) R = 0,0041; p = 0,965
Inflacja (+6) R = 0,0057; p = 0,952
Inflacja (+9) R = –0,1057; p = 0,272
Inflacja (+12) R = 0,0897; p = 0,358

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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w sektorze przedsiębiorstw a tempem inflacji. Przesunięcie inflacji „w lewo” 
oznacza pozytywny wpływ zmiany płac nominalnych na zmianę inflacji (wzrost 
płac zwiększa średnie wartości inflacji). Współczynniki determinacji dla tych 
trzech przypadków wynoszą od 2,9 do 7,1%, co oznacza, że w zależności od 
przesunięcia w takim zakresie zmiana inflacji jest wyjaśniana przez zmianę wy-
sokości wynagrodzeń nominalnych. Choć związek ten jest dosyć słaby, jednak 
wyraźny i systematyczny, co wydaje się zaskakujące, biorąc pod uwagę wyniki 
badań empirycznych prowadzonych w innych krajach. Wskazywałoby to, że jed-
nym z elementów tworzących inflację w Polsce jest zwiększony popyt konsump-
cyjny w okresach wzrostu wynagrodzeń nominalnych. Ciekawe wydaje się, że 
wpływ zmiany płac nominalnych na tempo inflacji pojawia się tylko z opóźnie-
niem 3, 6 i 9 miesięcy (sprawdzono korelację dla innych opóźnień nie zawartych 
w tabeli 2 (4, 5, 7, 8, 10 oraz 11 miesięcy i współczynniki R nie były istotnie róż-
ne od 0). Może to być spowodowane wpływem jakiegoś sezonowego czynnika 
zewnętrznego zarówno na inflację, jak i na wysokość wynagrodzeń nominalnych 
(wtedy może pojawić się problem korelacji pozornej, choć wskaźniki dynamiki 
do analogicznego miesiąca roku poprzedniego powinny ewentualną sezonowość 
w znacznym stopniu ograniczyć; w dodatku istnieje poparcie w teorii dla wpły-
wu wzrostu wysokości płac na wzrost inflacji). Może to być również wynikiem 
sezonowości tylko płac nominalnych (np. wypłat premii), kiedy dodatnia słaba 
korelacja ujawnia się dopiero przy silniejszej zmianie wysokości wynagrodzeń 
nominalnych.

Tabela 3. Współczynniki korelacji (R), determinacji (R2) i prawdopodobieństwa (p) 
dla danych z opóźnieniami

Wynagrodzenie realne (0)
Inflacja (0) R = –0,2758; p = 0,003; R2 = 0,076
Inflacja (–1) R = –0,073; p = 0,434
Inflacja (–2) R = –0,0026; p = 0,978
Inflacja (–3) R = 0,1637; p = 0,08; R2 = 0,027
Inflacja (–6) R = 0,0916; p = 0,337
Inflacja (–9) R = 0,1263; p = 0,191
Inflacja (–12) R = 0,0769; p = 0,433
Inflacja (+1) R = 0,0819; p = 0,378
Inflacja (+2) R = 0,0122; p = 0,896
Inflacja (+3) R = 0,0002; p = 0,998
Inflacja (+6) R = –0,0025; p = 0,979
Inflacja (+9) R = –0,1294; p = 0,178
Inflacja (+12) R = 0,1386; p = 0,155

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Nie widać natomiast prawie żadnego wpływu inflacji na wysokość płac no-
minalnych, co również jest dość niespodziewanym rezultatem. Jedynie współ-
czynnik R dla jednomiesięcznego opóźnienia wynagrodzeń nominalnych można 
by uznać za istotny, choć prawdopodobieństwo p nieznacznie przekracza wartość 
0,05. Ta dodatnia korelacja, zgodna z oczekiwaniami, jest znikoma, co pokazuje 
również niska wartość współczynnika determinacji (2,9%).

Tabela 3 przedstawia wartości współczynników korelacji i ich istotność dla 
danych z opóźnieniami (i po zróżnicowaniu) dotyczących wynagrodzeń realnych 
w sektorze przedsiębiorstw i inflacji.

Na wykresie rozrzutu (wykres 2) można dostrzec niezbyt silną, ujemną, linio-
wą zależność korelacyjną między zmiennymi. Potwierdza to istotny statystycznie 
współczynnik korelacji między szeregami czasowymi danych bez przesunięć (po 
zróżnicowaniu), który wyniósł –0,2758. Jest to oczywiście spowodowane tym, 
że wynagrodzenia nominalne zostały skorygowane o inflację z danego okresu, 
co w dość znacznym stopniu „wiąże” wysokość i zmianę wynagrodzeń realnych 
z tempem inflacji w przypadku szeregów czasowych bez opóźnień (w przypad-
ku wynagrodzeń nominalnych nie było żadnej istotnej korelacji liniowej dla 
danych bez opóźnień). Należy jeszcze wspomnieć o współczynniku R dla infla-
cji opóźnionej o 3 miesiące. Wskazuje on na słabą, dodatnią korelację między 
zmiennymi, a prawdopodobieństwo popełnienia błędu (p) wynosi 8%. Oznacza 

Wykres 2. Wykres rozrzutu – wynagrodzenia realne (0) vs inflacja (0)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych GUS przy użyciu programu Statistica 8.0.

Maciej Szczepanik
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to słaby, pozytywny wpływ zmiany wysokości płac realnych na tempo inflacji 
i warto zauważyć, że odpowiada to najsilniejszej zależności korelacyjnej, jaką 
udało się znaleźć między wynagrodzeniami nominalnymi i inflacją. W przypadku 
wynagrodzeń realnych wpływ ten jest słabszy ze względu na to, że wysokość płac 
realnych zawiera korekcję o inflację, co osłabia dodatnią zależność korelacyjną. 
Reszta współczynników R jest nieistotna statystycznie, co oznacza, że nie można 
wskazać żadnej korelacji liniowej między zmiennymi.

Współczynnik korelacji liniowej między szeregami czasowymi zawierający-
mi dane bez przesunięć i bez różnicowania o inflacji i wynagrodzeniach realnych 
w sektorze przedsiębiorstw wyniósł –0,2207, a prawdopodobieństwo popełnie-
nia błędu (p) 0,016. Jest więc to wyraźna, choć słaba ujemna zależność liniowa. 
Pokazuje to, że korekcja wynagrodzeń nominalnych o inflację silnie wpłynęła 
na zależność korelacyjną i wyeliminowała wpływ ogólnego trendu (czynników 
zewnętrznych) na korelację (pozorną) między wynagrodzeniami nominalnymi 
a inflacją (współczynnik korelacji wyniósł wtedy przed różnicowaniem 0,6664 
i był istotny statystycznie).

Podsumowanie

Na podstawie wyników badania opisanego w niniejszej pracy można z dużym 
prawdopodobieństwem wyciągnąć wniosek, że w Polsce istnieje wyraźna, choć 
słaba, dodatnia zależność korelacyjna między zmianą wysokości wynagrodzeń 
nominalnych w sektorze przedsiębiorstw a inflacją. Dodatkowo, co zaskakujące, 
wyniki wskazują na pozytywny wpływ wzrostu wynagrodzeń nominalnych na 
przyszły wzrost inflacji, co oznacza, że podwyżki płac w Polsce wpływają z opóź-
nieniem (kwartalnym) na zwiększenie się tempa inflacji. Potwierdzone to zostało 
również w przypadku wynagrodzeń realnych. Może to wskazywać na udział czyn-
nika popytowego w kształtowaniu się inflacji w Polsce. Wyjaśnienie opóźnienia 
(o kolejne kwartały) wpływu zmiany wysokości wynagrodzeń nominalnych na 
inflację wymaga dalszych badań. Nie udało się natomiast znaleźć praktycznie 
żadnego wpływu inflacji na zmianę ogólnego poziomu płac nominalnych w go-
spodarce polskiej (jedynie słaby pozytywny wpływ z jednomiesięcznym opóź-
nieniem, ale prawdopodobieństwo popełnienia błędu przekroczyło nieznacznie 
ustalony poziom istotności; w przypadku wynagrodzeń realnych nie znaleziono 
żadnego wpływu). Wskazuje to, że w Polsce mamy do czynienia z inną sytuacją 
niż w opisywanych w tej pracy krajach15, czyli że to zmiana wysokości wynagro-
dzeń nominalnych silniej oddziałuje na tempo inflacji niż na odwrót.

15 USA, Kanada, niektóre państwa europejskie, np. Irlandia.

Wpływ inflacji na wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w gospodarce polskiej
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Streszczenie. W pracy autorzy analizują realny dochód Otwartych Funduszy Eme-
rytalnych w Polsce w latach 2000-2010. Głównym problemem jest porównanie z przy-
rostem PKB. Z wysokim prawdopodobieństwem zostało wykazane, że zyskowność OFE 
jest wyższa niż przyrost PKB.

Słowa kluczowe: Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFE), jednostka uczestnictwa, 
realna stopa zwrotu, odchylenie standardowe, ZUS, PKB, reforma emerytalna

Wstęp

Celem artykułu jest analiza efektywności działania OFE w Polsce w niemal 
całym okresie działalności tych instytucji. Obecnie toczy się w naszym kraju oży-
wiona debata na temat rządowych planów „drugiej” reformy emerytalnej mającej 
polegać na przekazaniu większości składki, przekazywanej dotychczas do OFE, 
do ZUS. Niestety argumenty używane w tej dyskusji mają często charakter nie-
merytoryczny. Znane są „symulacje” przedstawiane przez strony sporu. Są one 
całkowicie sprzeczne. Zachodzi podejrzenie, że inspiracją dla niektórych obliczeń 
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są względy polityczne. Autorzy tego artykułu nie są politykami i chcą przedstawić 
analizę, która w przeszłości była przedmiotem (często w innym ujęciu dla innych 
okresów i w innym celu) wielu prac dyplomowych i magisterskich pisanych pod 
ich kierunkiem. 

W tytule artykułu wzmiankowany jest przyrost PKB, jedna z propozycji rządu 
sugeruje bowiem „oprocentowanie” 5% wynagrodzeń przekazywanych do ZUS, 
zgodnie ze stopą wzrostu PKB (plus inflacja). Należy sobie zdawać sprawę, że 
przyrost PKB podawany jest zwyczajowo w kategoriach realnych, a ewidencja 
w ZUS w kategoriach nominalnych. Propozycja ta zatem „obiecuje” w istocie 
realny przyrost w wysokości stopy wzrostu PKB.

W artykule przedstawimy porównanie realnych stóp zwrotu, które w latach 
2000-2010 osiągnęły fundusze OFE, z proponowaną „konkurencyjną” ofertą fikcyj-
nych (obecnie) „obligacji” oprocentowanych według stopy przyrostu PKB. Przed-
stawimy również analizę ryzyka. Wnioski mają charakter ilościowy i nie stanowią 
oceny polityki rządu. Ten artykuł to analiza naukowa – czysto ekonomiczna.

 

1. Dane

Analizy PKB dokonano na podstawie danych GUS. Wzięto pod uwagę 
dane pochodzące z oficjalnych stron internetowych GUS. Z uwagi na zmiany 
metodologii, część danych oszacowano (chodzi o wczesne lata dwutysięczne). 

Tabela 1. Kwartalny przyrost PKB w latach 2000-2010

Kwartał [%] Kwartał [%] Kwartał [%] Kwartał [%]

I 000 0,56 IV 2002 0,76 III 2005 1,00 II 2008 0,80
II 2000 1,26 I 2003 0,80 IV 2005 0,80 III 2008 0,70

III 2000 0,06 II 2003 1,50 I 2006 1,60 IV 2008 –0,30
IV 2000 1,46 III 2003 1,40 II 2006 1,70 I 2009 0,40

I 2001 0,26 IV 2003 1,50 III 2006 1,90 II 2009 0,50
II 2001 –0,24 I 2004 1,70 IV 2006 1,40 III 2009 0,70

III 2001 0,96 II 2004 1,00 I 2007 1,80 IV 2009 1,20
IV 2001 –0,04 III 2004 0,40 II 2007 1,60 I 2010 0,70

I 2002 0,36 IV 2004 0,70 III 2007 1,30 II 2010 1,10
II 2002 0,76 I 2005 0,40 IV 2007 2,20 III 2010 1,00

III 2002 0,96 II 2005 0,50 I 2008 1,40 IV 2010 1,00

Ź r ó d ł o: dane GUS oraz obliczenia własne (dla lat 2000-2002), http://www.stat.gov.pl/gus, dostęp: 
15.02.2011 r.

Agnieszka Bukietyńska, Mariusz Czekała
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Brano pod uwagę zmiany PKB w cenach stałych z 2000 r. Zmiany podstaw in-
deksów oraz błędy zaokrągleń mogły spowodować błąd rzędu jednego punktu 
procentowego w skali 11 lat. Ostatni kwartał 2010 r. przyjęto według progno-
zy. Brano pod uwagę dane wyrównane sezonowo, co będzie miało znaczenie 
przy ocenie ryzyka, w rzeczywistości bowiem zmienność przyrostu PKB (bez 
wyrównania sezonowego) jest wyższa niż publikowana. Przyrosty dotyczą 
okresów kwartalnych. Analiza kwartalna zapewnia możliwość zastosowania 
teorii dużych prób (dane miesięczne o PKB nie są dostępne) we wnioskowa-
niu statystycznym. Analizie podlegają 44 kwartały. W tabeli 1 zaprezentowano 
kwartalne dane dotyczące przyrostu PKB w poszczególnych kwartałach. Są to 
stopy kwartalne. Dane te prezentujemy na rysunku 1. 

W przypadku OFE prezentacja danych jest nieco bardziej złożona. Obecnie 
funkcjonuje 14 tego typu funduszy. Od początku działalności OFE funkcjono-
wało ich 20. Pominięto rok 1999. Wynika to stąd, że wartość aktywów była 
wówczas niska i zachodziła obawa (czasami nawet podejrzenie), że niejasne są 
źródła zysków. Punktem wyjścia do analiz jest oczywiście wartość jednostek 
uczestnictwa.

W tabeli 2 przedstawimy początkowe i końcowe wartości jednostek uczest-
nictwa1. Ponieważ analiza odbywa się w okresach kwartalnych, zatem rozpatrzo-
no wartości jednostek na koniec kwartału od 31.03.2000 do 30.12.2010.

 

Rys. 1. Przyrost PKB – lata 2000-2010
Ź r ó d ł o: jak do tabeli 1.

1 http://www.money.pl/fundusze/, dostęp: 15.02.2011.

Otwarte Fundusze Emerytalne w latach 2000-2010 a przyrost PKB w Polsce
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Oczywiście nominalne wartości jednostek nie mogą być porównywane 
z przedstawionymi w tabeli 1 wartościami przyrostów PKB, z uwagi na to, że te 
pierwsze są przedstawione w wartościach realnych, drugie zaś w nominalnych. 
Dane o inflacji, które są niezbędne do uzyskania porównywalności, są łatwo do-
stępne w okresach nawet miesięcznych, a więc częściej niż potrzeba do analizy. 
Dane te przedstawiono w tabeli 3.

Na podstawie powyższych danych (częstotliwość większa od potrzebnej do 
analizy) oraz danych o wartości jednostek uczestnictwa można obliczyć realne 
stopy zwrotu z funduszy OFE. Na początku przedstawimy jedynie wartości po-
czątkowe i końcowe dla analizowanego okresu. W obliczeniach wartości realnej 

Tabela 2. Wartości jednostek uczestnictwa OFE w PLN

AEGON Allianz 
Polska OFE

Amplico 
OFE Aviva AXA

30.12.2010 30,08 29,03 29,65 30,40 30,39
31.03.2000 13,09 12,31 12,36 12,78 12,71

Generali ING Nordea Pekao PKO PB 
Bankowy

30.12.2010 31,92 32,91 31,28 29,28 29,72
31.03.2000 12,35 12,96 12,94 12,48 13,31

Pocztylion Polsat PZU 
Złota Jesień Warta

30.12.2010 28,70 33,29 31,10 31,13
31.03.2000 12,68 12,71 12,09 13,15

Ź r ó d ł o: strona internetowa money.pl.

Tabela 3. Inflacja. Poprzedni miesiąc =100%

Miesiąc

Rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2000 101,8 100,9 100,9 100,4 100,7 100,8 100,7 99,7 101,0 100,8 100,4 100,2
2001 100,8 100,1 100,5 100,8 101,1 99,9 99,7 99,7 100,3 100,4 100,1 100,2
2002 100,8 100,1 100,2 100,5 99,8 99,6 99,5 99,6 100,3 100,3 99,9 100,1
2003 100,4 100,1 100,3 100,2 100,0 99,9 99,6 99,6 100,5 100,6 100,3 100,2
2004 100,4 100,1 100,3 100,8 101,0 100,9 99,9 99,6 100,3 100,6 100,3 100,1
2005 100,1 99,9 100,1 100,4 100,3 99,8 99,8 99,9 100,4 100,4 99,8 99,8
2006 100,2 100,0 99,9 100,7 100,5 99,7 100,0 100,3 100,2 100,1 100,0 99,8
2007 100,4 100,3 100,5 100,5 100,5 100,0 99,7 99,6 100,8 100,6 100,7 100,3
2008 100,7 100,4 100,4 100,4 100,8 100,2 100,0 99,6 100,3 100,4 100,2 99,9
2009 100,5 100,9 100,7 100,7 100,5 100,2 100,1 99,6 100,0 100,1 100,3 100,0
2010 100,6 100,2 100,3 100,4 100,3 100,3 99,8 99,6 100,6 100,5 100,1 100,3

Ź r ó d ł o: GUS. Dane za grudzień 2010 pochodzą z prognozy.

Agnieszka Bukietyńska, Mariusz Czekała
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zastosowano zaprezentowane w tabeli 3 indeksy inflacji. Dla okresu końcowego 
zastosowano stopy inflacji miesięczne, co mogło spowodować (wspomnieliśmy 
o tym na wstępie) błędy oszacowań, które podobnie jak w przypadku PKB sza-
cujemy na poziomie jednego punktu procentowego w skali 11 lat. Realną wartość 
końcową jednostki uczestnictwa obliczono zgodnie ze wzorem:

gdzie RWK oznacza realną wartość końcową, NWK – nominalną wartość końco-
wą, a ki – stopę inflacji w okresie o numerze i (w kwartale – obliczoną na bazie 
iloczynu trzech indeksów miesięcznych).

 

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższą realną stopę zwrotu osiąg-
nął OFE Polsat, najniższą zaś Pocztylion.

2. Statystyka opisowa

Na rysunku 2 zaprezentowano realne wartości jednostek uczestnictwa po-
szczególnych funduszy OFE w ujęciu miesięcznym (132 miesiące). Brano pod 
uwagę cenę z ostatniego dnia miesiąca. Strategie inwestycyjne funduszy były 
bardzo podobne. Do dokładniejszej analizy i uzyskania porównywalności z przy-
rostem PKB niezbędne było obliczenie wartości realnych, do czego zastosowano 
iloczyny indeksów łańcuchowych inflacji. 

Tabela 4. Wartości jednostek uczestnictwa OFE – wartość realna

AEGON Allianz 
Polska OFE

Amplico 
OFE Aviva AXA

30.12.2010 21,72 20,96 21,41 21,95 21,94
31.03.2000 13,09 12,31 12,36 12,78 12,71

Generali ING Nordea Pekao PKO PB 
Bankowy

30.12.2010 23,05 23,76 22,58 21,14 21,46
31.03.2000 12,35 12,96 12,94 12,48 13,31

Pocztylion Polsat PZU 
Złota Jesień Warta

30.12.2010 20,72 24,04 22,46 22,48
31.03.2000 12,68 12,71 12,09 13,15

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Otwarte Fundusze Emerytalne w latach 2000-2010 a przyrost PKB w Polsce
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Do analizy ryzyka niezbędne jest, oprócz oszacowania przeciętnej stopy zwro-
tu, oszacowanie ryzyka. W naszym przypadku posłużyliśmy się logarytmicznymi 
stopami zwrotu obliczonymi na bazie danych miesięcznych według wzoru:

gdzie pt oraz pt – 1 oznaczają realne wartości jednostek uczestnictwa w momentach 
(miesiącach) t oraz t – 1, odpowiednio.

Przeciętny dochód

oszacowano jako średnią arytmetyczną z wyżej podanych stóp zwrotu.
Do oszacowania ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym zastosowa-

no formułę:

Powyższe obliczenia pozwalają na konstrukcję mapy ryzyka dla poszczegól-
nych funduszy. Wyniki zaprezentowano w tabeli 5.

Na rysunku 3 zaprezentowano mapę dochód – ryzyko w ujęciu miesięcznym. 
Numeracja funduszy jest zgodna z numeracją podaną w tabeli 5. Może być ona 
podstawą do analiz porównawczych. Niektóre fundusze są wyraźnie zdominowa-
ne przez inne. Taka analiza nie jest jednak głównym celem tego opracowania.

Rys. 2. Realne wartości jednostek uczestnictwa funduszy OFE
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Agnieszka Bukietyńska, Mariusz Czekała
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Tabela 5. Dochód i ryzyko funduszy emerytalnych

1 2 3 4 5

AEGON Allianz 
Polska OFE

Amplico 
OFE Aviva AXA

Przeciętna miesięczna stopa 
zwrotu [%] 0,44 0,47 0,47 0,46 0,48

Odchylenie standardowe [%] 2,34 2,20 2,37 2,47 2,32

6 7 8 9 10

Generali ING Nordea Pekao PKO PB 
Bankowy

Przeciętna miesięczna stopa 
zwrotu [%] 0,52 0,53 0,48 0,46 0,44

Odchylenie standardowe [%] 2,59 2,72 2,45 2,37 3,03

11 12 13 14

Pocztylion Polsat PZU 
Złota Jesień Warta

Przeciętna miesięczna stopa 
zwrotu [%] 0,43 0,56 0,50 0,46

Odchylenie standardowe [%] 2,38 2,71 2,66 2,66

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 3. Mapa dochód – ryzyko dla OFE. Stopy zwrotu i ryzyko w ujęciu miesięcznym
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 5.

Otwarte Fundusze Emerytalne w latach 2000-2010 a przyrost PKB w Polsce
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Podobnie jak dla funduszy, można na podstawie danych z tabeli 1 oszacować 
przeciętny przyrost PKB. Różnica jednak jest taka, że w tym przypadku dysponu-
jemy danymi kwartalnymi. Średni przyrost PKB w rozpatrywanym okresie wy-
niósł 0,941% kwartalnie, jeśli zastosujemy indeksy i średnią geometryczną z in-
deksów, lub też 0,9426%, jeśli zastosujemy średnią arytmetyczną z przyrostów. 
Różnica jest w praktyce pomijalna i niewiększa niż ewentualne błędy pomiarów. 
Odchylenie standardowe wynosi 0,572%. W rzeczywistości kwartalna zmienność 
przyrostów PKB jest dużo większa niż obliczona z uwagi na to, że (jak wspomnia-
no na wstępie) analizujemy dane o PKB wygładzone sezonowo. Z drugiej strony 
trudno sobie wyobrazić, aby ewentualny instrument finansowy (obligacje opro-
centowane według stopy przyrostu PKB) bazował na danych surowych. Jest to 
przypadek, w którym administracyjna decyzja emitenta instrumentu (ZUS i rząd) 
obiektywnie zmniejsza ryzyko.

Aby uzyskać porównywalność dochodu z OFE z przyrostem PKB, musimy 
oszacować przeciętne kwartalne (realne) stopy zwrotu z OFE. Droga w przeciw-
nym kierunku nie jest możliwa z uwagi na to, że nie dysponujemy miesięcznymi 
danymi o przyroście PKB. Średnie kwartalne z funduszy obliczymy stosując dane 
kwartalne (w pewnym przybliżeniu oznacza to, że kwartalne wariancje będą oko-
ło 3 razy wyższe od wariancji miesięcznych).

Skutkuje to tym, że odchylenie standardowe kwartalne będzie około -krot-
nie wyższe niż oszacowane na podstawie danych miesięcznych. Wyniki obliczeń 
przedstawia tabela 6.

 
Tabela 6. Kwartalny dochód i ryzyko OFE oraz dochód i ryzyko z „obligacji” 

oprocentowanych według przyrostu PKB

1 2 3 4 5

AEGON Allianz 
Polska OFE

Amplico 
OFE Aviva AXA

Przeciętny dochód [%] 1,302 1,358 1,420 1,398 1,395

Odchylenie standardowe [%] 3,899 3,759 4,273 4,248 3,891

6 7 8 9 10

Generali ING Nordea Pekao PKO PB 
Bankowy

Przeciętny dochód [%] 1,589 1,562 1,427 1,368 1,292

Odchylenie standardowe [%] 4,150 4,495 4,051 4,308 5,203

11 12 13 14
PKB

– przyrostPocztylion Polsat PZU 
Złota Jesień Warta

Przeciętny dochód [%] 1,277 1,645 1,582 1,392 0,945

Odchylenie standardowe [%] 4,161 4,697 4,248 4,390 0,575

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Agnieszka Bukietyńska, Mariusz Czekała
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Z powyższego zestawienia wynika, że przeciętny dochód każdego OFE był 
w rozpatrywanym okresie wyższy niż przyrost PKB. Z drugiej strony ryzyko 
każdego funduszu było wyższe niż zmienność PKB mierzona odchyleniem stan-
dardowym. W pewnej mierze jest to „zasługa” faktu, że – jak wspomniano wyżej 
– analizujemy dane wygładzone sezonowo. Dalsza analiza wymaga zastosowania 
metod wnioskowania statystycznego.

 

3. Wnioskowanie statystyczne

W tej części pracy wyniki uzyskane wyżej traktujemy jako próbę statystycz-
ną. Stosując metody wnioskowania statystycznego zbadamy, czy wyniki dadzą 
się uogólnić na całą populację, co w praktyce oznacza zbadanie, czy wnioski 
płynące z części opisowej mają charakter uniwersalny czy też dotyczyć mogą 
wyłącznie badanego okresu. Okazuje się, że przyrost PKB oraz stopy zwrotu 
z poszczególnych funduszy można traktować jako zdarzenia (niemal) niezależ-
ne. Dowodzi tego test istotności współczynnika korelacji2. Z obliczeń wynika, że 
współczynniki korelacji między przyrostem PKB oraz realnymi stopami zwrotu 
z poszczególnych funduszy są niskie (od kilku do kilkunastu setnych), a także 
są nieistotne, przy każdym zwykle stosowanym poziomie istotności. Dowodzą 
tego obliczenia zawarte w ostatniej kolumnie tabeli 7. W dalszym ciągu rozwa-
żań możemy więc zastosować test różnic3 (porównywanie wyników obserwacji 
zestawionych w pary). 

Statystyka testowa w teście różnic wyraża się wzorem:

Przy prawdziwości hipotezy zerowej (o równości przyrostu PKB oraz realnych 
stóp zwrotu z poszczególnych funduszy) ma ona rozkład t-Studenta o 42 stop-
niach swobody. Obliczenia zaprezentowano w tabeli 8.

Najniższą wartość p odnotowujemy w przypadku OFE ING. Zatem w tym 
przypadku jesteśmy najbliżej odrzucenia hipotezy zerowej (istotność 0,091879), 
co oznacza, że stopy zwrotu w tym wypadku są istotnie wyższe od przyrostu 
PKB. Najwyższą istotność odnotowujemy w przypadku PKO BP i tutaj jesteśmy 
najdalej odrzucenia hipotezy zerowej.

Wartości p można w pewnym przybliżeniu traktować jako prawdopodobień-
stwa zdarzeń, że stopa zwrotu z OFE nie będzie wyższa niż przyrost PKB. Jak 

2 S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka, elementy teorii i zadania, Wydawnictwo 
AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.

3 A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
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widać prawdopodobieństwa tych zdarzeń są stosunkowo niskie, choć nie bardzo 
niskie i wahają się od 0,091879 do 0,207797.

Tabela 8. Empiryczne wartości statystyki t oraz wartości p

1 2 3 4 5

AEGON Allianz 
Polska OFE

Amplico 
OFE Aviva AXA

Statystyka t 0,908694 1,132187 1,066220129 1,08440790 1,116877

p-value 0,184348 0,131989 0,146207552 0,14218487 0,135198

6 7 8 9 10

Generali ING Nordea Pekao PKO PB 
Bankowy

Statystyka t 1,309582 1,351537 1,255409 1,111352 0,822221

p-value 0,098728 0,091879 0,108135 0,136369 0,207797

11 12 13 14

Pocztylion Polsat PZU 
Złota Jesień Warta

Statystyka t 0,856439 1,160953 1,264345 0,885648

p-value 0,198308 0,126109 0,106539 0,190425

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Agnieszka Bukietyńska, Mariusz Czekała

Tabela 7. Współczynniki korelacji

Fundusz
PKB Statystyka t p-value

współczynnik korelacji

AEGON 0,129563678 0,83666449 0,203816

Allianz Polska OFE 0,131897015 0,85199651 0,199583

Amplico OFE 0,149878308 0,97065349 0,168706

Aviva 0,083626138 0,53735079 0,296965

AXA 0,110928669 0,71470092 0,239422

Generali 0,145023607 0,93852609 0,176735

ING 0,074212655 0,47650685 0,318122

Nordea 0,071067786 0,4562094 0,325323

Pekao 0,152005585 0,98475384 0,16526

PKO PB Bankowy 0,037560407 0,24067378 0,405504

Pocztylion 0,139296481 0,90071398 0,1865

Polsat 0,162220517 1,05266111 0,14933

PZU Złota Jesień 0,100770354 0,64854638 0,260124

Warta 0,115475155 0,7443814 0,230446

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Podsumowanie

1.  W pracy wykazano, że w rozpatrywanym okresie realne stopy zwrotu 
z jednostek uczestnictwa OFE są wyższe niż przyrost PKB.

2.  Ryzyko funduszy OFE jest wyższe niż ryzyko „wirtualnego” instrumentu 
– obligacji oprocentowanych według przyrostu PKB.

3.  Prawdopodobieństwo, że przeciętna stopa zwrotu z „przyrostu PKB” 
przekroczy stopę zwrotu z OFE jest niskie i waha się od 9 do 20% w za-
leżnosci od funduszu i przyjętych założeń. Prawdopodobieństwo takie 
maleje wraz upływem czasu (redukcja wariancji).

4.  Z uwagi na ryzyko pożądana jest korekta reformy, poprzez utworzenie 
funduszy buforowych, dla osób mających wkrótce przejść na emeryturę.

5.  Przeniesienie części środków z OFE do ZUS nie ma ekonomicznego uza-
sadnienia, z wyjątkiem przypadków wspomnianych w punkcie 4.

6.  Na podstawie dostępnych danych nie da się, stosując rozsądne założenia, 
dowieść, że przeniesienie części środków do ZUS może przynieść uczest-
nikowi systemu wyższą emeryturę.

7.  Z dużym prawdopodobieństwem da się przeprowadzić tezę przeciwną. 
Pozostawienie środków w OFE z dużym prawdopodobieństwem przy-
niesie uczestnikowi systemu wyższy kapitał w momencie przejścia na 
emeryturę.

Bardzo niepokojące są projekty zezwalające w przyszłości na praktycznie 
dowolny limit inwestycji w akcje. Jest to sprzeczne z podstawowymi technikami 
unikania ryzyka, które były i muszą nadal być stosowane. Może to spowodować 
nawet dwukrotny wzrost ryzyka, co zwiększa prawdopodobieństwo strat. Pogląd 
przeciwny jest poglądem ignorantów.
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Szok kulturowy i jego skutki
na przykładzie Banku Zachodniego S.A.

Streszczenie. Artykuł omawia zjawisko szoku kulturowego, jego objawy i skutki, 
a także sposoby jego przezwyciężania. Wskazuje również, w jaki sposób akulturacja, 
czyli kulturowe przystosowanie się wpływa na efektywność organizacji. Problematyka 
ta została zaprezentowana zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w formie studium 
przypadku na przykładzie przejęcia Banku Zachodniego S.A. przez irlandzkiego inwe-
stora finansowego AIB i fuzji Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kre-
dytowego S.A.

Słowa kluczowe: zderzenie kultur, szok kulturowy, akulturacja, przejęcie i fuzja

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach wciąż rośnie liczba fuzji i przejęć dokonujących się 
ponad granicami państwowymi, co jest ewidentną częścią procesu globalizacji. 
Zwiększa się również prawdopodobieństwo, że nastąpi zderzenie się kultur nie 
tylko narodowych, ale i korporacyjnych. Z reguły spółka przejmująca nieuchron-
nie usiłuje narzucić swój sposób działania firmie przejmowanej, która z kolei pró-
buje się temu opierać. „W niektórych przypadkach te zderzenia były tak poważne, 

Atoli gdy nabywa się państwo w prowincji 
odmiennej co do języka, zwyczajów i urządzeń, 
to tu natrafia się na trudności i trzeba wiele 
szczęścia i wiele zręczności, aby się przy nim 
utrzymać.

 Niccolo Machiavelli
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że wykluczały nadzieję na stworzenie dzięki fuzji jakiejś wartości. Na takie zde-
rzenia kultur były szczególnie podatne fuzje i przejęcia w skali międzynarodowej, 
zwłaszcza gdy łączące się firmy pochodziły z innych obszarów językowych”1. 
Takie zderzenie kultur niekoniecznie musi prowadzić do katastrofy. O sukcesie 
lub klęsce decyduje zdolność do radzenia sobie z szokiem kulturowym.

„Szok kulturowy – poczucie obcości – to ryzyko zawodowe, a jednocześnie 
okazja w dzisiejszym świecie globalnego biznesu. Podczas gdy niektórzy kierow-
nicy wysokiego szczebla wręcz rozkwitają, gdy muszą sprostać temu wyzwaniu, 
inni czują się zdezorientowani, zaniepokojeni i nie osiągają dobrych wyników”2. 
Ta ambiwalencja dotyczy również personelu obu spółek i zachodzi zarówno po 
stronie przejmujących, jak i przejmowanych. Bez względu na to, czy szok kultu-
rowy doprowadzi do dostosowania czy negacji nowej kultury na początku proce-
su jego postać jest podobna. Jest to zatem sytuacja, w której pracownicy uświa-
damiają sobie odmienność własnych poglądów, opinii, zachowań i reakcji jako 
członka pewnej grupy względem członka innej grupy w danej sprawie. Generuje 
to konflikty i nieporozumienia, a ich najczęstszą przyczyną są różnice w sposo-
bach myślenia i w zachowaniach ludzi. Sam kontakt z człowiekiem reprezen-
tującym odmienną kulturę jest źródłem dyskomfortu psychicznego związanego 
z poczuciem niepewności w sprawach, które do tej pory wydawały się oczywiste 
i naturalne. Chodzi zarówno o rzeczy codzienne, jak stopień uczuciowości pu-
blicznej, okazywanie szacunku drugiej osobie, jak i bardziej zawodowe, np. po-
dejście do pieniędzy, rozumienie i łatwość wykorzystywania władzy, rozumienie 
swojej roli jako pracownika w firmie i wobec klienta.

Twórcą koncepcji szoku kulturowego był antropolog Kalervo Oberg, a ro-
zumiał go jako zaburzenie funkcjonowania psychosomatycznego wywołane 
przedłużającym się kontaktem z odmienną, nieznaną kulturą3. Inaczej mówiąc, 
zdefiniował go jako lęk wywołany niemożliwością znalezienia odpowiedzi na 
podstawowe pytania dotyczące naszego codziennego zachowania: co robić, jak 
i kiedy? Początkowy etap kontaktu z nową kulturą zmienia się więc w nieustanny 
ciąg pytań. Dezorientacja obejmuje nie tylko praktyczne aspekty codzienności. 
Problematyczne stają się również zagadnienia innej jakości, dotyczące naszego 
funkcjonowania społecznego w organizacji i interakcji z ludźmi4. Rozpoznanie 
kodu kulturowego regulującego społeczne zachowania zajmuje zwykle sporo czasu 
i wymaga wydatkowania znacznej energii zanim nabędziemy umiejętność prawi-

1  T. Hindle, Zderzenia kultur, w: Biznes. Zarządzanie zasobami ludzkimi, t. 5, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 81. 

2  E. Marx, Przełamywanie szoku kulturowego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, 
s. 15.

3  G. Moszczyńska, Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej, http://crisisintervention.
free.ngo.pl, dostęp: 26.06.2010 r.

4  J. Sato, Szok kulturowy, http://www.gazeta.jp, dostęp: 9.02.2010 r.

Lech Miklaszewski
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dłowego odczytania znaczeń określonych zachowań i gestów, odmiennych priory-
tetów i systemów wartości. Konieczność nowych sposobów reagowania i zdobycia 
wielu podstawowych informacji wymusza na nas pewną charakterystyczną gamę 
zachowań i reakcji, z którymi dotychczas rzadko mieliśmy do czynienia: proszenie 
o pomoc, zadawanie pytań, nieumiejętność prawidłowej oceny zdarzeń i podjęcia 
odpowiedniej decyzji. Ta często zaskakująca i niechciana rola ucznia jest zwykle 
źródłem dodatkowych trudności emocjonalnych oraz nieporozumień w kontaktach 
z innymi. W obronie naszej niezależności możemy reagować agresją czy niechęcią 
na pomoc innych, może też zdarzyć się, że zaczniemy obwiniać się za wszystkie 
niepowodzenia i potknięcia, wątpić w siebie5. Zawsze też znajdzie się grupa osób 
zafascynowana nowością, traktująca naukę jak szansę.

Chociaż termin „szok” kojarzy się nam z wydarzeniem nagłym, gwałtownym, 
negatywnym i raczej krótkotrwałym, to w kontekście kulturowym opisuje jednak 
zjawisko rozłożone w czasie, z charakterystycznymi i odmiennymi w swojej na-
turze etapami, nie zawsze jest też zjawiskiem jednoznacznie pejoratywnym. Oka-
zuje się, że dla wielu pracowników szok kulturowy jest inspiracją, wyzwaniem, 
próbą, szansą i ci przystosowują się do zmienionego otoczenia jak kameleony, 
podczas gdy inni kurczowo trzymają się nawyków i postaw wyniesionych ze swo-
jego środowiska kulturowego. W tym kontekście trzeba jednak przyznać, że szok 
kulturowy rodzi problemy, które należy rozpoznać i przezwyciężyć, aby przekuć 
go w sukces.

Niniejszy artykuł ma na celu zdefiniowanie objawów szoku kulturowego, 
prezentację sposobów jego przezwyciężenia i wykorzystania jako przesłanki 
sukcesu, na przykładzie przejęcia Banku Zachodniego S.A. przez irlandzkiego 
inwestora finansowego AIB i fuzji Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego 
Banku Kredytowego S.A. Inspiracją tego artykułu były osobiste przeżycia autora, 
byłego pracownika Bankowej Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. oraz dyskusje 
i wywiady z obecnymi i byłymi pracownikami tej instytucji.

1. Szok kulturowy – aspekt teoretyczny

Większość naszych interpretacji kultury i teorii zarządzania ma charakter 
racjonalny. Rzadko kiedy poświęcamy uwagę emocjom, traktując je świadomie 
bądź nieświadomie jak tabu. 

Z punktu widzenia problematyki szoku kulturowego jest to błąd, bo zjawisko 
to opiera się na dojmującym uczuciu, jakim jest lęk. „Lęk jest reakcją na słabo 
zdefiniowane zagrożenie, kiedy odczuwamy strach, lecz nie wiemy, skąd się 

5  Tamże.

Szok kulturowy i jego skutki na przykładzie Banku Zachodniego S.A.
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bierze ani co z nim zrobić. Zagrożenia nie da się precyzyjnie zlokalizować. Jest 
wszędzie, a zarazem nigdzie. Przenika wszystko. To właśnie lęk jest uczuciem, 
które towarzyszy nam, gdy wkraczamy do obcej kultury. Czujemy się niezręcznie. 
Nie potrafimy poprawnie odczytywać społecznych sygnałów. Mamy poczucie, że 
coś w każdej chwili może pójść źle”6.

W tym kontekście, szok kulturowy to mniej lub bardziej nagłe, budzące lęk 
pojawienie się obcej kultury, która niesie ze sobą całkowicie odmienną rzeczy-
wistość kulturową, to zderzenie różnic w odniesieniu do wartości i wytworów 
materialnych powodujące stres, strach, dezorientację, zaskoczenie, uczucie nie-
pewności i zaskoczenia7.

Szok kulturowy może nie uderzać od razu. Często przeżywamy najpierw 
tzw. „miesiąc miodowy”, okres fascynacji nową kulturą, okres euforii. Jesteśmy 
podekscytowani i pełni oczekiwań. Szok kulturowy przychodzi zwykle później, 
gdy wstępny okres już minie, kiedy musimy albo przejąć inicjatywę i pozyskać 
nowych przyjaciół, albo radzić sobie bez nich – kiedy po prostu zaczynamy 
prawdziwe życie w nowym środowisku. Faza trzecia jest okresem ożywienia, 
adaptacji, dostosowania. Zaczynamy poznawać reguły działania, przyswajamy 
niektóre dotychczas nam obce wartości, nabieramy pewności siebie i stajemy 
się częścią nowych układów społecznych. Oczywiście nie wszyscy docierają 
do tego etapu – szok kulturowy wielu eliminuje i wyklucza. W fazie czwartej 
dochodzimy wreszcie do stanu równowagi, gdy zaczynamy akceptować nowe 
obyczaje, wartości i normy, gdy odbieramy je po prostu jako inny, niekoniecz-
nie gorszy, sposób życia i pracy. Znikają irracjonalne lęki, stajemy się pewnymi 
siebie, efektywnie działającymi ludźmi. Tak osiągnięty poziom równowagi może 
jednak przybierać różne formy: możemy czuć się gorzej niż przed zderzeniem 
z nową kulturą, mieć uczucie alienacji i dyskryminacji, możemy czuć się dosko-
nale, w pełni asymilując się z nową kulturą, może się też okazać, że poczujemy 
się w nowej kulturze lepiej niż w swojej własnej, kiedy akulturacja zakończy się 
pełnym sukcesem8.

Chociaż krzywa ta oferuje zdroworozsądkową propozycję zrozumienia mię-
dzykulturowego przystosowania się, nie jest jednak zbyt precyzyjna. „Bardziej 
można by się raczej skłonić ku stwierdzeniu, że tylko niektórzy ludzie i tylko 
przez jakąś część czasu doświadczają przystosowania, zgodnie z przebiegiem tej 
krzywej”9. Nie zaskakuje więc fakt, że emocjonalne, poznawcze i behawioralne 

6  F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowa-
nych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 254.

7  A. Kowarska, Szok kulturowy w pracy, http://leadership.blox.pl/2010/02/Szok-kulturowy-w-
pracy.html, dostęp: 9.02.2010 r.

8  G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007, s. 337.
9  M. Chutnik, Szok kulturowy, przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Universitas, Kraków 

2007, s. 52, 53. 
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składniki adaptacji międzykulturowej mogą przebiegać i przebiegają, wraz 
z upływem czasu, wzdłuż różnych krzywych10. Nie dezawuuje to jednak wartości 
tego modelu – jest on prawdziwy i słuszny, ale tylko dla wybranych, poszczegól-
nych przypadków.

Krytyka tego modelu i wynikającej z niej teorii odzwierciedla również zmiany 
we współczesnym podejściu do kontaktu międzykulturowego. Zwraca się uwagę 
na przesunięcie akcentów z elementów negatywnych i reaktywnych kontaktu 
kulturowego na aspekty adaptacyjne i aktywnego radzenia sobie ze stresem czy 
zmianą. Ponadto uznaje się, że kontakt międzykulturowy to proces składający się 
z komponentów emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych, który dzieje się 
w czasie i posiada wiele cech wspólnych z założeniem, że każda zmiana, nawet ta 
pożądana i pozytywna jest w sposób nieunikniony stresująca. W tym kontekście, 
wszelkie nowe modele kulturowego przystosowania się łączą adaptację kulturo-
wą z dwoma szerszymi procesami, tj. z kulturowym uczeniem się i radzeniem 
sobie ze stresem. Oba te podejścia przedstawiają osoby w kontakcie między-
kulturowym jako reagujące aktywnie i w konstruktywny sposób radzące sobie 
ze swoimi problemami w opozycji do wcześniejszych modeli szoku kulturowe-
go, które traktowały osoby dotknięte szokiem jako bierne ofiary, potrzebujące 
pomocy. Ta zmiana orientacji spowodowała również zmianę terminologii, np. 
zastępowanie terminu „szok kulturowy” terminem „akulturacja” czy „kulturo-
we przystosowanie się”11. Są to jednak rozważania teoretyczne, intelektualne 

Rys. 1. Krzywa akulturacji
Ź r ó d ł o: G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007, s. 338.

10  Tamże, s. 53.
11  Tamże, s. 60, 61.
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interpretacje ewentualnych trudności kulturowych. Wiedzę o kulturze zdobywa-
my jednak przede wszystkim dzięki popełnionym błędom i rzeczywiście przeży-
tym szokom kulturowym.

Można zauważyć dwa typy postaw będących efektem zaistnienia szoku kul-
turowego12:

–  zwrócenie się do swoich rodzimych wzorów kulturowych i coraz ostrzej-
sze przeciwstawianie się obcym wzorom,

–  porzucenie (zanegowanie) swoich rodzimych kulturowych wzorów w ce-
lu jak najszybszego przyswojenia sobie wzorów obcych.

Obie skrajne postawy rodzą błędy, ale i dylematy – jak sobie radzić z dyso-
nansem kulturowym?

Błędy wynikają przede wszystkim ze zwiększenia niepewności na sku-
tek większej złożoności i niejednoznaczności sytuacji społecznych, trudności 
w uzgadnianiu znaczeń na skutek nieefektywnej komunikacji i braku porozumie-
nia oraz z trudności w uzgadnianiu działań. Odpowiednia postawa może je wy-
eliminować. Aby w jak najmniejszym zakresie doświadczać negatywnych stron 
dysonansu kulturowego, należy:

–  „zakładać raczej istnienie różnic kulturowych niż podobieństw, dopóki 
te ostatnie nie zostaną udowodnione, aby nie zostać zaskoczonym przez 
nagły wybuch konfliktu,

–  kłaść nacisk raczej na opis niż na interpretację lub ocenę tego, co ktoś 
powiedział lub zrobił,

–  próbować zrozumieć lub zinterpretować daną sytuację, patrząc na nią 
przede wszystkim z punktu widzenia przedstawiciela innej kultury, a do-
piero potem z perspektywy swojej własnej kultury,

–  wyjaśnienie danej sytuacji zawsze traktować jako prawdopodobne w da-
nej chwili, a nie jako pewne – ta sama sytuacja w innym kontekście może 
pociągnąć za sobą zupełnie inną interpretację”13. 

Są to jednak wskazówki zbyt ogólne, by poradzić sobie z szokiem kulturo-
wym. Efektywność w przełamywaniu szoku kulturowego możemy sobie zapew-
nić działając intensywnie na jego trzech poziomach:

–  „uczuć – w kwestii panowania nad zmieniającymi się nastrojami,
–  myślenia – w kwestii rozumienia zagranicznych kolegów,
–  umiejętności społecznych oraz tożsamości – w kontekście stworzenia 

społecznej i zawodowej sieci kontaktów oraz rozwinięcia skutecznych 
umiejętności społecznych”14.

12  Encyklopedia. Kultura – sztuka, t. IV, red. nauk. A. Grzegorczyk, Poznań 1997, s. 302.
13  Dysonans kulturowy a organizacja firmy, Wydawnictwo C.H. Beck, http://www.egospodar 

ka.pl/31295,Dysonans-kulturowy-a-organizacja-firmy,3,20,2.html, dostęp: 2.02.2010 r.
14  E. Marx, wyd. cyt., s. 34.
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Oczywiście te trzy poziomy adaptacji do odmiennego środowiska kulturo-
wego nie występują odrębnie – są powiązane i wywierają na siebie wzajemny 
wpływ. Ponadto prowadzą one do sformułowania konkretnych celów sprzyjają-
cych adaptacji, tj. radzenia sobie ze stresem, zmiany percepcji i interpretacji wy-
darzeń oraz zachowań, wykształcenia u siebie lepszych umiejętności społecznych 
i uzyskania tożsamości międzynarodowej. Te trzy cele zestawione razem tworzą 
trójkąt szoku kulturowego zawierający elementy, których opanowanie prowadzi 
do zwiększenia efektywności pracy wykonywanej w obcym środowisku kulturo-
wym15.

Osoby doznające szoku kulturowego często wspominają o takich reakcjach 
uczuciowych, jak martwienie się, poczucie izolacji czy bezradności. Taką sytu-
ację łatwo zaklasyfikować do kategorii wydarzeń powodujących stres. Można 
powiedzieć, że w tym kontekście istnieją trzy główne strategie radzenia sobie ze 
stresem: strategia przewidywania, strategia radzenia sobie ze stresem skoncentro-
wana na emocjach i strategia skoncentrowana na problemie.

Pierwsza z nich zakłada, że świadomość problemów oraz swoich ewentual-
nych negatywnych uczuć z nimi związanych ukierunkowuje nasze postrzeganie 
stresu i szoku kulturowego jako czegoś normalnego, sprzyjając umieszczeniu 
spraw we właściwej perspektywie i prowadząc do przyjęcia pozytywnej postawy 
wobec problemu. Dwie kolejne strategie łączą się ze sobą, jako że w każdej sytu-
acji kryzysowej należy panować nad emocjami i zrobić coś z problemem.

Pierwsza z nich stwierdza, że należy przede wszystkim uspokoić nerwy, za-
nim rozpocznie się jakiekolwiek działanie. Negatywnym emocjom bardzo często 
towarzyszą nierealistyczne założenia bądź niekonstruktywna postawa. By zmie-
nić negatywne uczucia, należy zmodyfikować negatywne założenia na bardziej 
realistyczne. Wpływa to zarówno na nasze samopoczucie, zdolność rozwiązywa-
nia problemów, jak i na przezwyciężenie nieprzyjemnych sytuacji.

Druga ze strategii zakłada, że osoba w dobrej kondycji emocjonalnej, wyko-
rzystująca wsparcie towarzyskie przyjmuje postawę pozytywną i optymistyczną, 
co pozwala osiągać lepsze wyniki w rozwiązywaniu problemów i ułatwia ada-
ptację do obcej kultury16. Uporządkowanie uczuć jest niewystarczające. Należy 
również zmienić sposób myślenia o innych, starając się ich rozumieć w kon-
tekście priorytetów, którymi się posługują, znaczeń, które przypisują faktom 
i zdarzeniom, zakresu indagacji i krytyki, który tolerują. Istotne jest również 
zrozumienie kultury innych ludzi w zakresie jej przejawów, ale przede wszystkim 
jej wymiarów, które w zarządzaniu międzykulturowym wyznaczają trzy podsta-
wowe pytania: co jest ważniejsze – ludzie czy zadania, struktury czy elastyczność 
oraz jaki jest dominujący styl komunikacji i prezentacji – oparty na faktach czy 

15  Tamże, s. 35, 36.
16  Tamże, s. 62-67.
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ekspresywny. Koncentracja na tych trzech obszarach z reguły pozwala wyjść poza 
jednostronne i stereotypowe widzenie kultury. Sukces odnosi się tylko wtedy, gdy 
jest się w stanie stawić czoło złożonemu otoczeniu kulturowemu, mając do dys-
pozycji równie złożone możliwości interpretacji.

I wreszcie ostatni element – tożsamość i umiejętności społeczne. Nowe środo-
wisko kulturowe nadwyręża naszą tożsamość, powodując niepewność dotyczącą 
naszej roli i statusu. W momencie gdy brakuje znanego kontekstu społecznego, 
pojawiają się wątpliwości, dręczą nas problemy egzystencjalne. W takiej sytuacji 
zaczynamy się zastanawiać kim jesteśmy. Oczywiście w miarę upływu czasu 
ludzie uczą się radzić sobie z taką sytuacją, ale czy pozostają tacy sami, raczej 
nie – zmienia się im osobowość, szczególnie pod względem doskonalenia umie-
jętności społecznych. Sprzyja to adaptacji w nowym środowisku kulturowym, 
a pomagają w tym cierpliwość, ukierunkowanie na współpracę, pragmatyzm, 
elastyczność, opanowana osobowość, radzenie sobie z problemami w sposób 
aktywny, bez przesadnej autoanalizy. Szczególną umiejętnością w tym kontekście 
jest budowanie sieci kontaktów (networking). Ci, którzy to potrafią, dowiadują 
się dwa razy szybciej o problemach występujących na styku kultur oraz dokład-
nie poznają warunki funkcjonowania, co z kolei sprzyja efektywności kontaktów 
i buduje pewność siebie17.

Z dotychczasowych wywodów wynika, że szok kulturowy niekoniecznie 
musi być zjawiskiem pejoratywnym. Często okazuje się, że możemy być efek-
tywni w pracy w warunkach zmieszania kultur, jeśli wykształcimy w sobie umie-
jętności adaptacji.

2. Szok kulturowy – studium przypadku

Współczesny świat podlega globalizacji. Nie jest to oczywiście stwierdzenie 
odkrywcze, ale zwykła konstatacja faktu, który w sposób niepomierny wpływa na 
wiele sfer aktywności ludzkiej. Ten wpływ jest wyraźnie dostrzegalny w firmach 
działających na płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności w firmach po-
wstałych w rezultacie fuzji międzynarodowych.

To co się dzieje w trakcie fuzji, można obserwować na kilku płaszczyznach.
Po pierwsze są to zjawiska związane z dynamiką grupy. To kim jesteśmy, 

determinuje grupa, do której należymy. Grupę z reguły wybieramy dobrowolnie 
i ją różnicujemy, najczęściej według jej wartości i statusu. Na tej podstawie kwa-
lifikujemy ją jako „naszą”. Gdy w wyniku fuzji pojawiają się grupy, które nie są 
„nasze”, postrzegamy je stereotypowo, a wówczas pojawia się lęk, na przykład 

17 Tamże, s. 45-117.
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przed wchłonięciem „naszej” grupy lub zepchnięciem jej na margines w nowej 
organizacji.

Po drugie pojawia się problem zgodności kultury korporacyjnej naszej or-
ganizacji z kulturą narodową przejmującego i odwrotnie. Różnice występujące 
w tym obszarze najczęściej odzwierciedlają się w odmiennym stylu kierowania, 
co z kolei ma silny wpływ na efektywność przejmowania firm zagranicznych. 
Nawet w najlepszych organizacjach ich kierownictwo może traktować różnice 
kulturowe na wiele sposobów, twierdząc na przykład, że sposób ich postępo-
wania jest najlepszy i wszyscy muszą mu się podporządkować, aż po opinie, że 
każda kultura działa według własnych wzorców i powinno się stworzyć nową 
kulturę hybrydową. Pojawiają się również opinie, że różnice kulturowe są mi-
tem i nie mają znaczenia. W zależności od postawy kierownictwa pojawiają 
się różne problemy, które nie pozostają bez wpływu na personel łączących się 
firm.

Po trzecie fuzje międzynarodowe mogą wywoływać szok kulturowy i szok 
spowodowany zmianą. Obie sytuacje powodują niepewność działania i ogólną 
dezorientację. Pojawia się konieczność poszukiwania kompromisu między war-
tościami, zachowaniami i postawami. Jeśli kompromis zostanie wypracowany, 
skutkuje to konsolidacją nowej kultury i akceptacją zmiany18. 

Wśród znaczących fuzji międzynarodowych w Polsce dominują te, które mają 
miejsce w sektorze finansowym. Spektakularnym przykładem takiego przypadku 
są zmiany właścicielskie w Banku Zachodnim S.A. oraz fuzja tego banku z Wiel-
kopolskim Bankiem Kredytowym S.A.

W roku 1999 irlandzki Allied Irish Bank (AIB) przejął Bank Zachodni S.A. 
kupując od Skarbu Państwa 80% akcji banku. Na początku 2000 r., zgodnie 
z porozumieniem prywatyzacyjnym, nastąpiło podniesienie kapitału akcyjnego 
BZ S.A., co umożliwiło AIB zwiększenie posiadanego pakietu akcji do 81,6%. 
Należy zaznaczyć, że AIB od 1995 r. był właścicielem 61% akcji WBK S.A. 
Na tej podstawie można było domniemywać, że wkrótce dojdzie do połączenia 
BZ S.A. i WBK S.A. Przewidywania spełniły się 13 czerwca 2001 r., kiedy to 
na skutek fuzji BZ S.A. i WBK S.A. powstała Bankowa Grupa Kapitałowa BZ 
WBK S.A.

Złożony wymiar przekształceń w przypadku BZ S.A. miał spektakularny cha-
rakter. Uczucie zetknięcia się z obcością było spotęgowane faktem, że pracownicy 
BZ S.A. musieli podjąć współpracę zarówno z przedstawicielami równorzędnego 
banku polskiego (WBK S.A.), co prawda wcześniej spacyfikowanego przez Ir-
landczyków, jak i z przedstawicielami AIB, którzy objęli w BZ S.A. wszystkie 
kluczowe stanowiska kierownicze. Zderzono się z obcą kulturą korporacyjną 
WBK S.A. oraz z odmienną kulturą narodową reprezentowaną przez menedżerów 

18  Tamże, s. 144-148.
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irlandzkich. Nic więc dziwnego, że reperkusje pojawiły się na wszystkich trzech 
wymienionych wcześniej płaszczyznach.

Dynamika grup nabrała niesamowitego rozpędu. W związku z faktem, że wie-
le departamentów czy innych komórek organizacyjnych obu banków dublowało 
swoje funkcje, natychmiast zrodziła się rywalizacja o dominację i przetrwanie. 
Jej wynikiem było wchłonięcie jednych jednostek organizacyjnych przez inne 
bądź ich likwidacja. Na przegranej pozycji znajdował się BZ S.A., bo to właśnie 
on był podmiotem inkorporowanym w struktury WBK S.A., a ponadto WBK 
S.A. był przez irlandzkich właścicieli preferowany do objęcia roli banku wiodą-
cego i wchłaniającego nowy podmiot. Polaryzacja uczuć była wyraźna. Grupy 
przejmujące były traktowane jako wrogie i bezwzględne. Pomimo takiej oceny 
większość pracowników wdawała się w pertraktacje, by zachować miejsca pracy. 
Sytuacje niejednokrotnie były upokarzające, tym bardziej że wiedza i doświad-
czenie były w niskiej cenie. Ceniono natomiast osobowość dostosowaną do orga-
nizacji. Stanowiska kierownicze, z reguły, były już obsadzone przez Irlandczyków 
bądź przedstawicieli WBK S.A., którzy działając jak likwidatorzy, preferowali 
w kompletowaniu personelu nowych, skonsolidowanych komórek organizacyj-
nych osoby młode, godzące się na niższą płacę, mobilne i dyspozycyjne, znające 
język angielski, a ponadto otwarte na nowe wyzwania kulturowe. Niestety wielu 
dotychczasowych pracowników BZ S.A. nie było w stanie spełnić tych kryteriów 
z przyczyn technicznych, ale również z obawy przed degradacją. W rezultacie, 
decyzji rezygnacji z pracy wspomaganych znaczącą odprawą pieniężną lub prób 
trwania w nowym układzie zakończonych niepowodzeniem było bardzo wiele. 
Taka polityka personalna nowego właściciela daje się racjonalnie wytłumaczyć. 
BZ S.A. jak większość banków w Polsce charakteryzował model kultury roli, for-
malizm, sztywność, nierzadko konserwatyzm. W takich warunkach konstatacja 
nowego właściciela była oczywista: „Aby organizacja mogła się rozwijać, ko-
nieczna jest pewna agresja, nawet pazerność (w pozytywnym sensie tego słowa) 
ze strony jej członków. W momencie prywatyzacji […] zauważono, że rozwój 
organizacji z udziałem dotychczasowej kadry będzie zbyt powolny, a skuteczność 
konkurowania ograniczona. Dlatego też podejmowano decyzję o naborze nowych 
pracowników, którzy umożliwią realizację zadań strategicznych firmy. Analiza 
strategiczna firmy pokazała, że dla wzmocnienia pozycji na rynku lub nawet 
utrzymania się na nim jest konieczne nie tylko posiadanie dobrego produktu, 
efektywnej produkcji, nowoczesnych technologii i maszyn czy ambitnej strategii 
marketingowej, lecz przede wszystkim odpowiednich pracowników, tzn. takich, 
którzy nie tylko mają niezbędne umiejętności i przygotowanie zawodowe, ale 
swoją osobowością pasują do organizacji”19.

Lech Miklaszewski

19  L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 133.
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Również na szczytach władzy, tj. w radzie nadzorczej i zarządzie połączo-
nego Banku Zachodniego WBK S.A. przedstawiciele inwestora strategiczne-
go (AIB posiadał w połączonym banku 70,47% akcji) opanowali wszystkie 
znaczące stanowiska, samodzielnie decydując o wszystkich sprawach spółki. 
Ponadto, poza radą nadzorczą i zarządem, wielu Irlandczyków zostało zatrud-
nionych na stanowiskach kluczowych menedżerów – dyrektorów obszarów 
i dyrektorów departamentów. Biorąc pod uwagę, że menedżerowie brytyjscy 
są w znacznej większości uniwersalistami, wewnątrzsterownymi analitycznymi 
indywidualistami, skupiającymi się na osiągnięciach, a także zwolennikami 
równości i sekwencyjnej wizji czasu20, znaleźli się oni w opozycji do starej 
kadry menedżerskiej BZ S.A., którą w znacznym stopniu charakteryzował 
partykularyzm, niedostatek myślenia analitycznego, koteryjność i lekceważe-
nie równości. Skutki łatwo było przewidzieć, stopniowo eliminowano starych 
menedżerów banku. Sprzeczności były zbyt ostre, by można było przewidywać 
ich skuteczną adaptację. Zderzenie kultur ujawniło w tym przypadku zupełnie 
różne koncepcje zarządzania bankiem oraz odmienne style zarządzania. Styl 
ewidentnie dyrektywny został zastąpiony stylem bardziej demokratycznym, ale 
wdrażanym w sposób bardzo wyrafinowany, np. z wykorzystaniem konstruk-
tywnego konfliktu w zarządzaniu. Zrezygnowano z rozbudowanej kultury hie-
rarchii na rzecz kultury adhokracji, w której wykorzystywano pracę zespołową 
do rozwiązywania pojawiających się problemów. Rzecz w tym, że organizacja 
i działanie tych zespołów oparte były na stymulowaniu konfliktu poprzez wpro-
wadzanie do nich ludzi z zewnątrz, omijanie zwyczajowo przyjętych kanałów 
informacyjnych, wysyłanie informacji dwuznacznych lub zagrażających oraz 
transmitowanie nadmiaru informacji21. Warunki pracy w takich zespołach dla 
jednych były na tyle dyskomfortowe, że z niej rezygnowali, ale inni traktowali 
takie środowisko pracy jak wyzwanie, wykazując się inicjatywą i pomysłami. 
Wychodząc z założenia, że zespołowe rozwiązywanie problemów jest efektyw-
niejszym sposobem wykorzystania talentów i doświadczenia pracowników, 
a zespoły są bardziej elastyczne i łatwiej reagują na zachodzące zmiany niż 
wydziały czy inne trwałe ugrupowania, zaczęto intensywnie wykorzystywać 
zespoły interdyscyplinarne do generowania różnorodnych rozstrzygnięć. Cechą 
charakterystyczną zespołów jest to, że mogą szybko powstawać, przystępować 
do działania, zmieniać jego kierunek i rozwiązywać się. Przy okazji łamią 
one dotychczasowe linie podporządkowania, przenikając w każde miejsce 
organizacji. Pozostaje to wprawdzie w sprzeczności z preferowanym przez 

20  Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 266.

21  S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, 
„Moderator”, Wrocław 2004, s. 239.
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Irlandczyków indywidualizmem, ale w tej koncepcji zarządzania zręcznie po-
służono się klasyczną metaforą Adama Smitha wykazującą związek indywidu-
alizmu i kolektywizmu, a posługującą się argumentem: „jeżeli każda jednostka 
dąży do zaspokojenia własnych potrzeb, niewidzialna ręka będzie automatycz-
nie służyć wspólnym interesom zbiorowości”22.

Kolejnym narzędziem konstruktywnego stymulowania konfliktu były zmiany 
w strukturze organizacyjnej, polegające m.in. na tworzeniu niepewności, redy-
strybucji władzy, zmianach w przyznanych obowiązkach i zadaniach, zmianach 
wzajemnych zależności23.

Zmiany te były podporządkowane przeformułowaniu misji banku i mobiliza-
cji pracowników wokół nowej strategii „Po pierwsze – klient”.

Po fuzji utworzono makroregiony i regiony jako konsekwencję silnie pro-
sprzedażowego nastawienia organizacji oraz przybliżono centralę do oddziałów, 
między innymi zmieniając jej funkcję i nazwę na Centrum Wsparcia Biznesu. 
Utworzono również Departament Partnerstwa Biznesowego jako wyraz wspar-
cia strategii biznesowej. Dokonano głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej 
i funkcjonalnej oddziałów bankowych, w których utworzono stanowisko dy-
rektora, kierownika ds. obsługi klientów instytucjonalnych i kierownika ds. 
obliczania transakcji, eliminując stanowisko głównego księgowego. Outsour-
cingiem objęto księgowość, informatykę, kadry, remonty, ochronę, gospodarkę 
własną. Zlikwidowano stanowiska kasjerów i przekształcono je w stanowiska 
kasjerów – dysponentów. Ponadto, w Centrum Wsparcia Biznesu utworzono 
pion bankowości oddziałowej oraz zmieniono kompetencje dyrektorów oddzia-
łów, podporządkowując ich wiceprezesowi zarządu ds. bankowości oddziało-
wej. Po utworzeniu makroregionów likwidacji uległo ok. 60 nierentownych filii 
i ekspozytur. Na skutek centralizacji i outsourcingu oddziały bankowe prze-
kształciły się w centra sprzedaży ściśle współpracujące z Centrum Wsparcia 
Biznesu. Zmianie uległa również rola dyrektora oddziału, przejął on bowiem 
funkcję szefa sprzedaży. Jedną z ważnych zmian organizacyjnych było wpro-
wadzenie centrów gotówkowych obsługiwanych przez wyspecjalizowane grupy 
pracowników zajmujących się zasilaniem oddziałów w gotówkę i przeliczaniem 
wypłat gotówki. Zasilanie bankomatów w gotówkę zostało powierzone firmie 
zewnętrznej. Była to swoista rewolucja organizacyjna, utworzono bowiem bank 
w banku.

Psychologicznym i społecznym efektem tych działań było „przebudzenie 
się” organizacji, wyzwolenie energii i dynamizmu, ale również poczucie chaosu, 
strach, zagubienie, alienacja niektórych pracowników i wzmożona fluktuacja. 

22  Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, s. 23.
23  Cz. Zając, Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wydawnictwo 

AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 111.
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W tej chwili można powiedzieć, że „kuracja wstrząsowa” powiodła się, o czym 
świadczy wysoka pozycja banku na rynku, choć odbyło się to kosztem części per-
sonelu. Każde zderzenie kultur generuje koszty, najczęściej te najbardziej wraż-
liwe, bo dotyczące ludzi. Część osób to zderzenie eliminuje bezpowrotnie, część 
stara się zaadaptować do nowych warunków, część natomiast czuje się w zmie-
nionej sytuacji jak ryba w wodzie. Ważne jest jednak, by nieuchronny szok kul-
turowy łagodzić bądź wykorzystywać do konsolidacji kultur. Istotne jest również 
zwrócenie uwagi na tych, którzy z trudem zaakceptowali tę sytuację i pozostali 
w banku. Prawdopodobnie wystąpi u nich syndrom przetrwania objawiający się 
poczuciem niepewności pracy, percepcją niesprawiedliwości, depresją, stresem 
wynikającym z większego obciążenia pracą, lękiem przed kolejnymi zmianami, 
spadkiem lojalności i zaangażowania, zmniejszeniem skłonności do podejmowa-
nia ryzyka, spadkiem motywacji, niechęcią robienia czegokolwiek poza wyma-
ganym minimum, poczuciem, że jest się niedoinformowanym, utratą zaufania do 
kierownictwa wyższego szczebla. Z tej grupy rekrutują się kolejni kandydaci do 
odejścia z pracy. Potrzeba wiele wrażliwości i empatii, żeby zatrzymać przynajm-
niej tych najbardziej wartościowych.

Niestety, wydaje się, że w przypadku fuzji BZ S.A. i WBK S.A. z udziałem 
menedżerów irlandzkich ten aspekt zlekceważono, wykazując się zbyt małą sta-
nowczością. Wprawdzie były podejmowane próby prowadzenia rozmów z takimi 
osobami i kreślenia dla nich nowej ścieżki kariery, ale albo propozycje były mało 
atrakcyjne, albo niezbyt angażowano się w perswazję.

Dotychczas wskazano, z jakimi zachowaniami menedżerów mieliśmy do 
czynienia oraz jakie przedsięwzięcia zostały podjęte z ich inicjatywy. Ważne 
jest jednak zwrócenie uwagi na pierwotne przyczyny szoku kulturowego, czyli 
stwierdzenie, jakimi menedżerami byli zarówno kierownicy irlandzcy, jak i pol-
scy, wywodzący się wprawdzie z WBK S.A., ale głęboko indoktrynowani w za-
kresie kultury anglosaskiej.

Przede wszystkim cechował ich uniwersalizm, oznaczający respekt dla prawa 
i dążenie do porządku, notabene pozostający w opozycji do dotychczas panujące-
go partykularyzmu uznającego elastyczność prawa, jego naginanie w interesach 
partykularnych, ograniczanie swobody osobistej tych, których podejrzewa się 
o niecne zamiary.

Kolejną cechą było analityczne podejście do rozwiązywania problemów, do-
maganie się faktów i wyników sprzeczne z dotychczasowym podejściem synte-
tycznym, które dopuszczało interpretowanie faktów w ich kontekście.

Następna cecha to wspomniany już indywidualizm, zgodny z podstawowym 
kredem kultury brytyjskiej, które można sformułować następująco: koncentrując 
się na własnych korzyściach, służyć własnym interesom. Mimo tak zdecydo-
wanych sformułowań, menedżerowie irlandzcy potrafili jednak konstruktywnie 
łączyć indywidualizm z kolektywizmem, gdzie spełnienie celów indywidualnych 
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służyło wspólnym interesom zbiorowości. Niestety ich poprzednikom ta koincy-
dencja nie wychodziła.

Wyraźnym atrybutem ich kultury była także wewnątrzsterowność hołdująca 
zasadzie, że każdy powinien wykazać się inicjatywą, co pozostawało w niezgo-
dzie z dotychczas panującą zewnątrzsterownością dopuszczającą stadne myśle-
nie, owczy pęd.

Preferowane było również zdobywanie pozycji na podstawie osiągnięć, 
wbrew dotychczasowemu, znajdującemu częste zastosowanie, przypisywaniu 
statusu, wynikającemu z partykularyzmu.

Zauważalne było również preferowanie równości, czyli oczekiwanie i dawa-
nie wszystkim równych szans, które pozostawało w sprzeczności z dotychczaso-
wą hierarchią.

Jedyną cechą kulturową, która była tożsama z dotychczasowymi praktykami 
była sekwencyjność, czyli odbieranie czasu jako linii prostej podzielonej na rów-
ne odcinki i organizowanie wydarzeń według tej koncepcji: wszystko ma swój 
czas i miejsce, a efektywnością jest przejście z punktu A do punktu B, niczego nie 
można robić równolegle, bo to zagraża efektywności. „Wadą tego myślenia jest 
to, że linia prosta nie zawsze musi oznaczać najlepszą drogę do celu – rozumo-
wanie takie jest ślepe na zalety wspólnego działania i bezpośredniego porozumie-
wania się”24.

Jeżeli tak wiele wymiarów kultury reprezentowanych przez nowych me-
nedżerów było sprzecznych z dotychczasowymi preferencjami kulturowymi, 
można sobie wyobrazić siłę i zasięg szoku kulturowego. Niestety, jego przeła-
mywanie nie było szczególnym punktem zainteresowania nowych właścicieli 
banku. Wprawdzie każdego pracownika poddano indywidualnym indagacjom 
i przygotowano propozycje rozwoju jego kariery, ale na tym poprzestano. Albo 
zabrakło determinacji, aby przekonać nieprzekonanych, albo brak determinacji 
i poziom atrakcyjności propozycji były celowe, aby wyeliminować osoby nie-
pożądane lub niedostosowane. Nie przypisując wszystkich zmian w zatrudnie-
niu premedytacji nowych właścicieli, to i tak ubytek personelu był znaczący. 
„W momencie fuzji w Banku Zachodnim WBK S.A. zatrudnionych było ok. 
12 tys. pracowników. Na koniec 2002 r. zatrudnienie zmalało do ok. 10 tys., 
a w 2003 r. przewidziano zwolnienie ok. 950 osób”25. Tak więc zwolnienie osób 
niedostosowanych i nabór nowych pracowników z zewnątrz organizacji zwolni-
ły pracodawcę ze żmudnych i niepewnych przedsięwzięć przełamywania szoku 
kulturowego.

24  Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturo-
wych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 150. 

25  Cz. Zając, wyd. cyt., s. 113. 
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Zakończenie

„Zarządzanie na styku kultur to inaczej zarządzanie organizacją zróżnico-
waną kulturowo, zarządzanie organizacją z wykorzystaniem wielokulturowej 
świadomości dotyczącej wielkości nadawanych znaczeń”26. Taki typ zarządzania 
organizacją, w której doszło do konfrontacji odmiennych środowisk i współ-
istnienia różnych czynników kulturowych, mogących mieć duże znaczenie dla 
powodzenia organizacji, nie może pomijać problematyki szoku kulturowego. 
W tym kontekście podstawowym problemem staje się jego przezwyciężenie oraz 
wybór odpowiedniej strategii zmian kulturowych, w zjawisku dysonansu kulturo-
wego bowiem upatruje się utrudnienia w funkcjonowaniu organizacji, zwłaszcza 
w obszarze strategicznym. Gdy dochodzi do spotkania różnych kultur, konieczne 
staje się zatem poszukiwanie skutecznych rozwiązań problemów i wybór odpo-
wiedniej strategii dopasowania odmiennych kultur27, choć należy stwierdzić, że 
sformułowanie „dopasowanie odmiennych kultur” nie zawsze jest adekwatne 
do rzeczywistej sytuacji. Często zdarza się bowiem, że przedstawiciele różnych 
kultur przyjmują postawę etnocentryczną, polegającą na ignorowaniu różnic i fa-
woryzowaniu własnej kultury bądź dochodzi do bezkrytycznej akceptacji obcych 
wzorów, czyli ksenofilii. Najbardziej konstruktywną postawą jest policentryzm 
polegający na poszukiwaniu rozmaitych kombinacji składników własnego sposo-
bu działania z elementami innych możliwych, ale obcych kulturowo, sposobów 
postępowania. W przypadku BZ WBK S.A. można dostrzec zarówno elementy 
narzucania własnej kultury, jak i w niektórych obszarach próby zrozumienia pol-
skich bankowców i ich kultury działania. Bez względu na ocenę etyki postępo-
wania nowego właściciela nie da się ukryć, że przykładał on należytą uwagę do 
zarządzania różnorodnością kulturową oraz utrzymania efektywnie działającego 
systemu organizacji, którego spoiwem są przecież wspólne normy i wartości. 
Wykazał się kompetencją kulturową niezbędną do zmaksymalizowania wartości 
kapitału kulturowego dostępnego w organizacji28.
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Jarosław Dariusz Firlit
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami
przy współpracy z bankami komercyjnymi

Streszczenie. Niniejszy artykuł stanowi przedstawienie zawodu pośrednika w ob-
rocie nieruchomościami przy współpracy z bankami komercyjnymi. Opisane w nim 
kwestie przybliżają czytelnikowi zakres obowiązków obu stron, a także korzyści wy-
nikające z wzajemnej współpracy. Banki, dążąc do zwiększenia swojej sprzedaży przy 
jednoczesnym ograniczaniu kosztów zawierają stosowne umowy, natomiast pośrednik 
chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku zobligowany jest do przedstawienia 
odpowiedniej oferty kredytowej swoim klientom. Dzięki takiej współpracy rynek może 
dynamicznie się rozwijać i tylko od nas samych zależy, czy zyskamy cenny czas czy też 
sami będziemy przeglądać oferty rynkowe pozostając w labiryncie przepisów prawnych.

Słowa kluczowe: bank komercyjny, gospodarka nieruchomościami, pośrednik w ob-
rocie nieruchomościami

Wstęp

Od wielu lat banki jako instytucje finansowe zabiegają o względy swoich 
klientów i często wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom, wprowadzając coraz 
to nowe produkty i usługi. Nie ograniczają się tylko do działalności sprzedażowej 
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w swoich wyspecjalizowanych placówkach, ale także coraz częściej podejmują 
współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się pośrednictwem. Taki podział 
ról daje większą możliwość dotarcia do docelowego klienta, jednocześnie ograni-
czając ponoszenie dodatkowych kosztów.

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie zasad współpracy pośrednika 
w obrocie nieruchomościami z bankami komercyjnymi na rynku nieruchomo-
ści. Ze względu na charakter artykułu główną metodą badawczą będzie analiza 
literatury przedmiotu oraz aktualnego porządku prawnego, mająca na celu usys-
tematyzowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących związków pośrednika 
z bankami komercyjnymi na rynku nieruchomości. 

1. Pośrednik na rynku nieruchomości

W naszym kraju zawód pośrednika w obrocie nieruchomości nie był sfor-
malizowany aż do wprowadzenia ustawy o gospodarce nieruchomościami, którą 
sejm uchwalił dnia 21 sierpnia 1997 r.1 Zostały w niej opisane prawne podstawy 
licencjonowania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które miały 
obowiązywać od 1 stycznia 1998 r.

Długi brak przepisów wykonawczych i liczne zmiany tej ustawy sprawiły, 
że dopiero od 1 stycznia 2002 r. licencje dla pośredników w obrocie nierucho-
mościami są obligatoryjne i potwierdzone certyfikatem przez właściwe mini-
sterstwo.

Można by się zastanowić nad pytaniem, które samo na myśl przychodzi: Czy 
do tego czasu nie istniał zawód pośrednika? Istniał, nie był jedynie sprecyzowany 
odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi klasyfikującymi ten ro-
dzaj czynności zawodowej.

Liczne naruszenia przepisów prawa i ryzyko związane choćby z wyłudzeniami 
doprowadziły do prawnego sformalizowania zawodu pośrednika w trosce o bez-
pieczeństwo klientów, którzy nie zawsze znają się na przepisach obowiązujących 
w obrocie nieruchomościami na ryku zarówno pierwotnym, jak i wtórnym.

Do czasu wprowadzenia wymogów licencji zawód pośrednika był normalnie 
wykonywany przez wiele firm, zajmujących się nie tylko nieruchomościami, ale 
także pośrednictwem finansowym czy ubezpieczeniowym jako połączenie oferty 
dla klienta.

W tym czasie liczne wyłudzenia kredytów mieszkaniowych, jak i oszustwa 
przy sprzedaży nieruchomości były dość liczne, co wzbudziło nieufność do osób 
i firm wykonujących ten rodzaj działalności zawodowej.

1  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. nr 115, poz. 741.
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Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje czynności pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami jako działania podejmowane przez osoby posiada-
jące licencję zawodową w obrocie nieruchomościami, które gwarantują skutecz-
ność działania zgodnie ze zleceniem zamawiającego tę czynność, mającą na celu 
zawarcie właściwej umowy przeniesienia prawa własności bądź prawa do korzy-
stania z określonej nieruchomości (umowa najmu, wynajmu). Poza powszechnie 
przyjętą opinią, że pośrednik tylko sprzedaje nieruchomości, w skład umowy 
mogą wchodzić czynności zmierzające do kupna, zamiany, przeniesienia wieczy-
stego prawa użytkowania, a także inne czynności związane z nieruchomościami. 
Ustawa nie określa szczegółowego sposobu wykonywania tych czynności.

Zgodnie z ustawą, pośrednicy przy wykonywaniu wszelkich czynności po-
średnictwa powinni zachować szczególną staranność, ostrożność, ich czynności 
muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności dzia-
łać zgodnie z interesem zamawiającego.

Pośrednicy w obrocie nieruchomości mają obowiązek podnoszenia cały czas 
swoich kwalifikacji zawodowych, mogą także przynależeć do różnego typu or-
ganizacji zawodowych, zrzeszeń, gdzie uczestniczą w różnego typu sympozjach, 
warsztatach mających na celu właśnie podnoszenie swoich kwalifikacji zawodo-
wych, jak i przede wszystkim wymianę doświadczeń zawodowych.

Rozwój rynku nieruchomości w kraju możemy podzielić na cztery etapy, uwa-
runkowane zarówno przeobrażeniami w świecie polityki, jak i powstaniem nowych 
ustaw, a także przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie te zmiany wy-
warły pozytywny wpływ na rozwój rynku nieruchomości i na wzrost gospodarczy.

Wraz z przeobrażeniami politycznymi i społeczno-ekonomicznymi, jakie 
dokonały się w Polsce u schyłku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, odro-
dził się rynek nieruchomości. Pierwsze lata jego funkcjonowania utrudniał brak 
regulacji prawnych, brak rozwiązań instytucjonalnych, ograniczone możliwości 
finansowe inwestorów, niedostatek informacji o zasobach nieruchomości, a także 
mała aktywność instytucji obsługujących ten rynek. Na lata 1989-1992 przypada-
ły intensywne prace nad zmianą uregulowań prawnych oraz instytucjonalizacją 
rynku. Procesom tym towarzyszył wzrost cen2.

Przełomowym na rynku kapitałowym był rok 1993. Zapoczątkował on od-
pływ kapitału na rynek papierów wartościowych, oferujący relatywnie wysoką 
stopę zwrotu. Istotą tego etapu była słabość rynku pieniężnego, wysokie opro-
centowanie kredytu, a ponadto słabość kapitałowa rodzimych inwestorów. Zja-
wiskom tym na rynku nieruchomości towarzyszył wyraźny stan nierównowagi 
– nadpodaż nieruchomości przemysłowych i niedobory na rynku nieruchomości 
biurowych. 
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sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 11.
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Kolejny, trzeci etap rozwoju rynku nieruchomości w Polsce przypadł na lata 
1995-1999. W tym okresie postępował proces zmian legislacyjnych, który dopro-
wadził do wprowadzenia w życie pakietu ustaw nieruchomościowych. Przełomem 
stało się wprowadzenie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która uregulo-
wała kwestie obrotu, zarządzania oraz działalności na rynku nieruchomości3.

W tym okresie wzrosła atrakcyjność nieruchomości jako lokat kapitałowych. 
Rozwijał się przede wszystkim warszawski rynek nieruchomości biurowych, co 
przyczyniło się do zmniejszenia równowagi na tym rynku i ostatecznie skutkowa-
ło obniżeniem stawek czynszu.

U schyłku lat 90. obserwowano wzrost zainteresowania rynkiem nierucho-
mości mieszkaniowych. Nowym zjawiskiem w tym okresie było coraz większe 
zaangażowanie się na tym rynku inwestorów instytucjonalnych4.

Czwarty etap rozwoju rynku nieruchomości w kraju rozpoczął się w roku 
2000. Charakteryzował się on zmianą spojrzenia inwestorów indywidualnych, in-
stytucjonalnych, a także osób fizycznych na rynek mieszkaniowy, czego efektem 
było:

–  dostosowanie rynku krajowego do wymogów Unii Europejskiej,
–  powstanie nowych banków (pierwsze banki hipoteczne),
–  zwiększenie oferty kredytowej poprzez wprowadzenie kredytów mieszka-

niowych, pożyczek hipotecznych i innych produktów bankowych związa-
nych stricte z finansowaniem rynku nieruchomości,

–  rozszerzenie oferty kredytowej o osoby fizyczne i możliwość długotermi-
nowego zaciągania zobowiązań (kredyty hipoteczne nawet do 45 lat),

–  brak analiz i prognoz tego rynku,
–  szybki wzrost cen nieruchomości dawał duży zwrot kapitału zainwe-

stowanego w dość krótkim okresie (już w przeciągu pierwszych dwóch 
lat).

Powstanie nowych banków i zwiększenie oferty kredytowej spowodowało 
coraz większe zainteresowanie rynkiem nieruchomości mieszkaniowych w kraju. 
Inwestowanie w rynek nieruchomości stawało się interesem bardziej dochodo-
wym aniżeli inwestowanie na giełdzie czy też życie z odsetek od lokat termino-
wych oferowanych przez banki.

Wynajmowanie mieszkań także stało się dochodowe. Osoby zamożne, jak 
i osoby pracujące poza granicami kraju wolały inwestować w nieruchomości 
niż zgromadzone dewizy wymieniać na walutę krajową i lokować je na lokatach 
terminowych oferowanych przez banki. Odsetki od zgromadzonych wkładów 

3  K. Śmietana, Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Inwestycje na rynku 
nieruchomości, red. H. Henzel, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 67.

4  K. Dziworska, D. Trojanowski, Kierunki rozwoju nieruchomości w Polsce, Uniwersytet 
Gdański (wydanie elektroniczne).
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pieniężnych nie dawały takiego zwrotu jak przychód z wynajmowanego miesz-
kania.

Rynkiem nieruchomości zaczęły się także interesować różnego typu fundusze 
inwestycyjne, coraz częściej inwestujące w rynek nieruchomości, który przeży-
wał początkowo rozkwit.

Banki poprzez zwiększenie swojej oferty kredytowej i wydłużony okres kre-
dytowania umożliwiały zakup mieszkania przeciętnie zarabiającemu Kowalskie-
mu czy też młodym małżeństwom, których nie było stać na zakup domu.

Działalność zawodową pośrednika w obrocie nieruchomości może wykony-
wać każda osoba posiadająca licencje w tym zakresie. Właściciel firmy – insty-
tucji nie musi posiadać takiej licencji, natomiast ważne jest, aby chociaż jeden 
z pracowników zatrudnianych przez niego posiadał takie uprawnienia.

Formy prawne wykonywania zawodu pośrednika mogą przybierać różne typy 
działalności prowadzonej przez przedsiębiorców5. Prawo działalności gospodar-
czej6 oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej7 nie narzucają 
odpowiednich uwarunkowań prawnych co do sposobu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez pośrednika.

Wydawać by się mogło, że tylko osoby posiadające licencję zawodową w tym 
zakresie mogą wykonywać ten zawód. Otóż nie. Na rynku nieruchomości wyróż-
niamy także tzw. agentów nieruchomościowych, którzy wykonują praktycznie te 
same czynności co pośrednik, a nie posiadają licencji zawodowej. Takie osoby są 
zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej i działają pod nadzorem licen-
cjonowanego pośrednika.

W roli zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami istotną rolę mają 
kancelarie notarialne. To właśnie w nich dokonuje się transakcji kupna i sprze-
daży nieruchomości, podpisywania przedwstępnych umów czy też dokonywania 
aktów darowizny. Pośrednicy zazwyczaj współpracują z czterema kancelariami 
notarialnymi, w których klienci biura nieruchomości są traktowani na zupełnie 
innych zasadach niż tzw. klient z ulicy.

Dzięki liczbie dokonywanych transakcji z pomocą pośredników współpracu-
jących z kancelariami notarialnymi, rejenci mogą obniżać swoją taksę dla klien-
tów biur nieruchomości, mają też możliwość wcześniejszego ustalenia terminu 
bądź nawet w niektórych sytuacjach umówienia spotkania z dnia na dzień, co 
znacznie przyspiesza i ułatwia obrót nieruchomościami na rynku.

W związku z działalnością zawodową pośrednika w obrocie nieruchomości 
możemy rozróżnić dwa podstawowe typy transakcji, jakie zachodzą na rynku. Są 

5  Zgodnie z art. 179 ust. 3 i ust. 7 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
6  Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. nr 101, poz. 1178 

z późn. zm.
7  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807 

z późn. zm. 
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to transakcje sprzedaży i kupna. Pobocznymi są natomiast transakcje wynajmu 
i najmu.

Typem transakcji sprzedaży, jak i kupna nieruchomości są wszelkie czynności 
starannego działania zmierzające do zawarcia właściwej umowy przeniesienia 
praw własności. Etap transakcji sprzedaży możemy podzielić na następujące 
cztery podkategorie mające na celu uzyskanie zadowalającego efektu zarówno 
dla właściciela, jak i dla pośrednika, który wówczas uzyska swe wynagrodzenie 
za włożony wkład i trud pracy, a także wcześniej poniesione koszty.

Etapem pierwszym, jaki możemy wyróżnić, jest przyjęcie od klienta wstępne-
go zlecenia na określenie ceny oferowanej nieruchomości – wówczas agent bądź 
pośrednik przekazuje klientowi informację, jakie dokumenty będą potrzebne do 
zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Podstawowymi do-
kumentami przy tej czynności są: aktualny odpis z księgi wieczystej, aby można 
było sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona hipotecznie lub czy występuje 
służebność na rzecz innych osób niż właściciel nieruchomości; odpis aktu wła-
sności, by sprawdzić, czy dane zawarte w księdze wieczystej są zgodne z faktycz-
nymi, a także czy osoba sprzedająca jest faktycznie właścicielem nieruchomości. 
Powyższe dokumenty są także przydatne przy akcie notarialnym, klient nie musi 
wówczas na nowo ich szukać i niepotrzebnie się stresować. Po przekazaniu tych 
informacji następuje zapoznanie się z projektem umowy pośrednictwa w sprzeda-
ży, a także szczegółowe omówienie warunków i uzgodnienie wynagrodzenia dla 
pośrednika, które będzie płatne po finalizacji transakcji. Kiedy strony dochodzą 
do porozumienia, wówczas podpisują taką umowę i umawiają się na oględziny 
danej nieruchomości.

Do etapu drugiego należą oględziny nieruchomości, wykonanie odpowied-
nich zdjęć z zewnątrz, środka, jak i otoczenia, aby dobrze prezentowały miejsce 
i stan techniczny lokalu mieszkalnego. Agent wypełnia także kartę opisową nie-
ruchomości, gdzie jest dokładnie opisana lokalizacja, rozkład pomieszczeń, stan 
techniczny, liczba pięter w budynku itp. Następną czynnością jest zastanowienie 
się nad ceną oferowaną. Jest to częsty przypadek, gdyż właściciele nieruchomości 
znacznie zawyżają wartość w stosunku do wartości rynkowej. Po ustaleniu odpo-
wiedniej ceny jest ona przekazywana właścicielowi i wspólnie trwają negocjacje 
w sprawie ustalenia kwoty tzw. wywoławczej, za którą nieruchomość zostanie 
wystawiona na sprzedaż.

Etapem trzecim jest sprawdzenie dostarczonych wcześniej przez klienta do-
kumentów do umowy. W przypadku kiedy na nieruchomości są jakieś obciąże-
nia, pośrednik sugeruje sposób uregulowania stanu prawnego, jak i formalnego. 
Wcześniej zrobione zdjęcia lokalu są opracowywane i opisywane. Sporządzany 
jest także szczegółowy opis oferty z uwzględnieniem konsultacji z klientem. Na-
stępnie, po pomyślnym przejściu wszystkich dotychczasowych etapów, oferta jest 
wprowadzana do bazy danych nieruchomości danego biura, a ogłoszenie zostaje 
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zamieszczone na serwisach internetowych. Najbardziej znane i oglądane serwi-
sy poświęcone rynkowi nieruchomości w Polsce to m.in. www.mls.dospon.pl, 
www.domiporta.pl, www.allegro.pl, www.szybko.pl, www.gratka.pl. 

Do tego etapu należy także rozsyłanie informacji do biur współpracujących na 
danym terenie zgodnie ze specyfikacją oferty, a także do kontrahentów, z którymi 
dane biuro współpracuje. Wszystkie informacje o przesłanych ofertach, wizyta-
cjach powinny być przechowywane w formie elektronicznej i papierowej. Poza 
serwisami internetowymi agencja powinna także zamieszczać ogłoszenia w odpo-
wiednich gazetach tematycznych, aby zwiększyć atrakcyjność ofert.

Etapem czwartym jest przygotowanie transakcji jej realizacji, uzgodnienie 
wszelkich warunków, a także obsługa posprzedażowa. Aby to miało miejsce, 
najpierw musi nastąpić wstępna wola nabycia nieruchomości przez stronę ku-
pującą. W tym celu sporządzane jest oświadczenie woli nabycia nieruchomości 
w siedzibie agencji sprzedającej wraz z ceną, za jaką kupujący jest skłonny ją 
nabyć, terminem zapłaty, terminem zawarcia umowy przedwstępnej i właściwej 
oraz terminem wydania przedmiotu aktu notarialnego. W większości przypadków 
pośrednik negocjuje z oferentem warunki sprzedaży nieruchomości, organizuje 
spotkanie, które jest zakończone podpisaniem protokołu uzgodnień. Sporządzana 
jest symulacja kosztów przy takiej transakcji i pomoc przy uzyskaniu kredytu 
bankowego na sfinansowanie zakupu nieruchomości. To właśnie pośrednik 
w imieniu sprzedającego ustala dogodny termin umowy przedwstępnej, prze-
noszącej własność w formie aktu notarialnego. Sprzedaż wszystkich nierucho-
mości następuje poprzez sporządzenie aktu notarialnego. Inna forma transakcji 
nie jest przewidziana ze względu na nieważność takiej umowy. Ponownie jest 
sprawdzany stan w księgach wieczystych – czy nie nastąpiła jakakolwiek zmiana 
właściciela bądź czy nie została wpisana hipoteka. Pośrednik sprawdza także stan 
obecnego zadłużenia i reguluje kwestię meldunkową. Na pośredniku spoczywa 
obowiązek przygotowania i dostarczenia do notariusza kompletu dokumentów, 
jest także obecny przy czytaniu aktu notarialnego i przede wszystkim dba o in-
teresy swojego klienta. Uczestniczy przy przekazaniu mieszkania i sporządzeniu 
odpowiedniego protokołu przekazania nieruchomości.

Przy transakcji kupna nieruchomości do pośrednika należy dokładne spraw-
dzenie dokumentów dotyczących nieruchomości, którą klient chce nabyć. Pierw-
sze sprawdzenie dokumentów przez pośrednika odbywa się na etapie przyjęcia 
oferty sprzedaży nieruchomości. Jeżeli oferty kupna i sprzedaży są z tej samej 
agencji, to pośrednik zapoznaje się z dokumentami świadczącymi o stanie praw-
nym nieruchomości. W przypadku oferty sprzedaży z innego biura nieruchomo-
ści, dokumenty do weryfikacji dostarcza agent prowadzący daną ofertę. Zanim 
dojdzie do finalizacji transakcji następują wyżej opisane etapy.

Pośrednik zarówno przy transakcji kupna, jak i sprzedaży dba o dobre inte-
resy swojego klienta. Czasami wykonuje znacznie więcej niż czynności opisane 
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powyżej, a realizuje je z najwyższą starannością, przestrzegając kodeksu etyki 
zawodowej, ponieważ zadowolony klient to zdecydowanie więcej niż najlepsze 
kampanie reklamowe. To właśnie klienci wybierają biuro nieruchomości, a staty-
stycznie człowiek podczas swojego życia parę razy zmienia mieszkanie. Dobrze 
obsłużony klient wróci ponownie i swoim znajomym poleci biuro, z którym 
współpracował. Dlatego moim zdaniem dobre relacje z klientem na każdym eta-
pie transakcji są sprawą priorytetową.

Istotną rolą w pośrednictwie na rynku nieruchomości jest zabezpieczenie 
transakcji kupna–sprzedaży, dbając o dobre interesy strony kupującej, jak i sprze-
dającej.

Główną formą zabezpieczenia jest zadatek. Zgodnie z art. 394 Kodeksu cy-
wilnego (dalej: k.c.)8, zadatek może występować jako forma zabezpieczenia przy 
zawieranych przez strony umowach przedwstępnych w obrocie nieruchomościa-
mi. Wpłacona przy umowie przedwstępnej kwota jako zadatek stanowi w tym 
przypadku odszkodowanie za niewywiązanie się z umowy. Wierzycielowi nie 
przysługuje wówczas prawo do dodatkowego odszkodowania.

Rola zadatku jako zabezpieczenia wywiązania się z obowiązku zawarcia wła-
ściwej umowy sprzedaży ma szczególnie znaczenie w tzw. transakcjach łączo-
nych, gdzie kupujący starają się np. o kredyt na zakup nieruchomości.

Osoba wpłacająca zadatek może żądać zabezpieczenia jego zwrotu w przy-
padku odstąpienia od umowy strony biorącej zadatek. W tym przypadku można 
zastosować różne formy dodatkowych zabezpieczeń, np. w formie poręczenia lub 
weksla własnego z dodatkowym poręczeniem osób trzecich. Wpłacona kwota 
zadatku może być także przechowywana na rachunkach powierniczych bądź zde-
ponowana u pośrednika.

W przypadku zabezpieczeń prawnych wywiązania się z umowy kupna–sprze-
daży art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że podstawą nadania 
tytułu egzekucji może być akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji 
i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia innych rzeczy 
zamiennych, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy 
indywidualnie oznaczonej, gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w ak-
cie wskazany9.

Takie umocowanie, które przewiduje ustawodawca, daje możliwość natych-
miastowej egzekucji i eksmisji przez komornika sądowego z nieruchomości, 
którą właściciel sprzedał, a w akcie notarialnym poddał się egzekucji zgodnie 
z wyżej cytowanym artykułem. Ten zapis daje także możliwość wymeldowania 
osób, które dobrowolnie nie chcą tego uczynić, a są zameldowane na danej nie-
ruchomości.

8  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
9  Zgodnie z art. 777 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 

Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.
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2. Zakres i forma współpracy banku z pośrednikiem

Wraz z rozwojem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zarządy ban-
ków zastanawiały się, jak efektywnie można dotrzeć do coraz to nowych klientów 
i zwiększyć sprzedaż swoich produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 
marketingowych, zwiększając promocje swojego banku. Doskonałym rezultatem 
było stworzenie wyspecjalizowanego działu w banku zajmującego się współpra-
cą z pośrednikami. Z początku było to dość ryzykowne i banki nie wiedziały do 
końca, jak mają wynagradzać pośredników, którzy de facto nie byli pracowni-
kami banków, lecz osobami instytucjami całkowicie niezwiązanymi prawnie ani 
osobowo z instytucjami finansowymi. Rozwiązanie problemu stanowiła umowa 
cywilnoprawna w zakresie pośrednictwa. Początkowo takie umowy były jedno-
stronicowe, a z czasem przerodziły się w wielostronicowe umowy regulujące 
praktycznie cały zakres czynności, odpowiedzialności i wynagrodzenia, jakie 
otrzymywał pośrednik. 

Zgodnie z art. 3531 k.c., „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. 
„Jednakże swoboda umów obejmuje również inne jeszcze elementy, a mianowi-
cie: swobodę decyzji o samym zawarciu umowy, swobodę wyboru kontrahenta, 
swobodę formy, w jakiej ma być zawarta umowa”10. Natomiast „swoboda umów 
nie ma charakteru absolutnego i tak jak w każdym systemie prawnym doznaje 
ograniczeń”11. 

Praktycznie wszystkie umowy stosowane w pośrednictwie mają odzwier-
ciedlenie w przedstawionym powyżej artykule k.c., a sama współpraca ogólnie 
rozumiana jako forma stworzenia więzi, wspólnego działania ku osiągnięciu 
określonego celu przybiera rozmaite znaczenie. Celem dla banku jest sprzedaż 
swoich produktów i usług, a dla pośrednika wynagrodzenie, jakie otrzymuje 
zgodnie z zawartą umową.

Obecnie gospodarcze znaczenie umów agencyjnych jest rozpowszechnione 
z uwagi na stosowanie ich od dłuższego czasu w różnorodnych sektorach gospo-
darczych, a mimo to aż do 2000 r. regulacje prawne je obowiązujące były dość 
ubogie.

Obecnie „obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego sytuują umowę agen-
cyjną jako typową umowę gospodarczą. Wynika to przede wszystkim z okre-
ślenia już w art. 758 k.c., zawierającym ustawową definicję umowy agencyjnej, 
kwalifikacji formalnych stron tej umowy. Mogą nimi być tylko przedsiębiorcy 

10  Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1-2, red. K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 1999, s. 724.

11  Tamże.

Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami przy współpracy z bankami komercyjnymi



60 61

w rozumieniu art. 431 k.c., czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą bądź zawo-
dową. Z uwagi na charakter opracowania, pojęcia „przedsiębiorca”, „działalność 
gospodarcza” oraz „działalność zawodowa” nie są bliżej analizowane. Wystarcza 
stwierdzenie istnienia obustronnego profesjonalizmu w umowie agencyjnej”12. 
Określenie zasad przedsiębiorcy, działalności gospodarczej bądź też działalności 
zawodowej określają odrębne przepisy i uregulowania, jakimi posłużył się usta-
wodawca.

Zleceniobiorca „musi wykonywać przyjęte na siebie w wyniku zawarcia 
umowy agencyjnej obowiązki za pomocą swojego przedsiębiorstwa. Oznacza to 
przede wszystkim, że wszelkie środki materialne i niematerialne potrzebne do 
wykonywania tych obowiązków musi sobie sam zapewnić. Chociaż ustawodawca 
użył w powołanym artykule k.c. określenia o posługiwaniu się „swoim przedsię-
biorstwem”, można przyjąć za dopuszczalne, aby agent posługiwał się cudzymi 
składnikami majątkowymi, a nawet wydzierżawionym całym przedsiębiorstwem. 
Istotne jest tutaj, że nie może on żądać od zleceniodawcy, aby ten dostarczył mu 
środków potrzebnych do wykonywania umowy”13.

Wynagrodzenie agenta wynika z konsekwencji zawarcia takiej umowy, w któ-
rej zleceniobiorca ma określone wynagrodzenie wynikające ze ściśle określonych 
czynności, które wykonał na rzecz zleceniodawcy. 

Teoretycznie istnieją obecnie dwie możliwości wynagradzania agenta: ryczałt 
i prowizja. Pierwszy sposób polega na przyjęciu przez strony umowy konkretnej 
kwoty wyrażonej w pieniądzu, która należałaby się agentowi bez względu na 
efekty podjętych przezeń działań. Kwota ta musiałaby być ustalona już w tekście 
umowy, gdyż w innym przypadku (zgodnie z art. 7581 § 1 k.c.) agentowi należa-
łaby się prowizja. Teoretycznie można by też przewidzieć inny niż w pieniądzu 
sposób wynagradzania agenta, np. świadczenie rzeczowe, wykonanie konkretnej 
czynności czy oddanie rzeczy (np. lokalu) do używania.

Techniki współpracy, jakie obecnie funkcjonują w świecie akademickim są 
dość szerokim pojęciem, a ich liczba jest dość znaczna. W tym przypadku skupię 
się wyłącznie na praktycznym aspekcie współpracy pośrednika w obrocie nieru-
chomościami z bankiem w zakresie udzielania kredytu hipotecznego. 

Zgodnie z wcześniej omówionymi czynnościami pośrednika w obrocie nie-
ruchomościami, agent przedstawia także ofertę banku klientowi i pośredniczy 
w udzieleniu kredytu.

12  Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, „System Prawa Prywatnego”, t. 7, 
C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 404.

13  W. Wyrzykowski, Umowy gospodarcze – zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 222.
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W tym celu potencjalny nabywca nieruchomości nieposiadający odpowied-
nich środków własnych na sfinansowanie zakupu często posiłkuje się kredytem. 
Aby bank mógł zacząć procedurę analizowania wniosku, by ocenić zdolność kre-
dytową i przedstawić umowę kredytową, kredytobiorca musi spełnić określone 
warunki formalne niezbędne w tej procedurze.

Konieczność ta zachodzi, ponieważ działalność kredytowa ma istotne znacze-
nie dla bezpieczeństwa banku, stąd też podstawowym kryterium udzielenia kredy-
tu jest posiadanie przez wnioskodawcę (wnioskodawców) zdolności kredytowej. 
Zdolność kredytowa jest definiowana w prawie bankowym jako zdolność do spłaty 
zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w terminach przewidzianych umową14.

Banki zazwyczaj uzależniają udzielenie kredytu w określonej wysokości od 
głównych warunków, czyli zdolności kredytowej, tj. od jego zdolności do spłaty 
zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty i przed-
stawienia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do oceny 
tej zdolności.

Gdy obecne i planowane dochody, a także stan majątkowy wnioskodawcy 
w ocenie banku zapewnią w okresie kredytowania wypłacalność, wówczas uważa 
się, że klient posiada zdolność kredytową z uwzględnieniem wewnętrznych i ze-
wnętrznych uwarunkowań gospodarczych.

Mimo posiadania przez klienta pełnej zdolności kredytowej bank musi szcze-
gólną uwagę zwrócić na ryzyko wynikające z transakcji. Ryzyka w procesie 
kredytowym nie da się wyeliminować, więc jest ono integralną częścią badania 
zdolności kredytowej zgodnie z prawem bankowym i przejawia się w postaci:

–  ryzyka niespłacenia kredytu przez klienta,
–  ryzyka unieruchomienia – jest to ryzyko niedotrzymania terminów spłat 

kapitału i odsetek,
–  ryzyka stopy oprocentowania,
–  ryzyka zmiany kursu walut kredytów dewizowych.
Ryzyko występuje przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej, od 

chwili jej podpisania i uruchomienia środków do całkowitej jej spłaty, i wynika 
z niepewności, czy wnioskodawca w całym okresie trwania umowy będzie regu-
larnie spłacał swoje zobowiązanie.

 „Znajduje ono swoje odbicie w przyznanej kwocie kredytu, określonym 
sposobie oraz terminie jego spłaty i żądanej stopie odsetek. Bank dąży do maksy-
malizowania stopy zwrotu swoich środków, a kredytobiorca dąży do zminimali-
zowania kosztów pozyskania kapitału. Wysokość stopy procentowej jest jednym 
z negocjowanych tematów, w toku których między stronami uwzględnia się 
stopień ryzyka związanego z możliwością spłaty przez kredytobiorcę kredytu 

14  Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 1993 r., nr 6, poz. 29 z późn. 
zm..
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i odsetek. Dlatego bank stosuje zróżnicowane stopy kredytów udzielane poszcze-
gólnym kredytobiorcom, uzależniając to od silnej pozycji na rynku, osiągania 
wysokich i stabilnych dochodów, mogących świadczyć o wysokim stopniu wia-
rygodności. Tym kredytobiorcom przyznawane są nieco niższe stopy procentowe, 
ponieważ ryzyko jest również niskie”15.

Aby wnioskodawca mógł ubiegać się o kredyt, konieczne jest w tym celu 
złożenie wniosku kredytowego na piśmie według określonego wzoru stosowane-
go w danym banku. Wszystkie wnioski kredytowe powinny zawierać niezbędne 
informacje dla banku, na podstawie których możliwe będzie dokonanie oceny 
zdolności kredytowej.

Do niezbędnych informacji, które muszą znajdować się we wniosku możemy 
zaliczyć:

–  kwotę kredytu, proponowane terminy i kwoty wykorzystania oraz spłat 
kredytu,

–  cel, na jaki kredyt będzie udzielony,
–  informacje o stanie bieżącej sytuacji finansowej oraz o źródłach spłaty 

kredytu w proponowanych terminach,
–  informacje o posiadanych rachunkach, wysokości zadłużenia w innych 

bankach.
Do dodatkowych informacji znajdujących się we wniosku kredytowym mo-

żemy zaliczyć:
–  propozycje prawnego zabezpieczenia kredytu,
–  cykl realizacji i koszt własnych – wniesienia wkładu własnego,
–  okres kredytowania i okres karencji.
Wniosek, aby mógł zostać złożony celem analizy, musi być podpisany przez 

wnioskodawcę, a klient powinien przedstawić i uwiarygodnić swoje źródła do-
chodu.

Po dokonaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej następuje sporządze-
nie umowy kredytowej, która powinna zawierać w stopniu minimalnym następu-
jące informacje:

–  oznaczenie stron umowy,
–  określenie podstawowych obowiązków stron,
–  termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych 

bądź przelania ich na wskazany rachunek,
–  kwotę i walutę kredytu,
–  oprocentowanie kredytu i wysokość prowizji,
–  prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
–  warunki korzystania przez kredytobiorcę z udzielonego kredytu.

15  J. Kowalczyk, A. Kusak, Ocena kondycji finansowej, „System Finansowo-Księgowy” 2005, 
nr 30-31, s. 23.
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Tabela 1. Zestawienie korzyści wynikających ze współpracy z pośrednikiem

Czynności 
wykonywane przez 

pośrednika w obrocie 
nieruchomościami

Korzyści płynące dla 
banku Korzyści wynikające dla klienta

Sprzedaż 
nieruchomości

Możliwość sprzedaży kre- 
dytu i innych produktów 
bankowych osobom ku-
pującym nieruchomość. 
Bank nie musi wtedy 
poświęcać własnych środ-
ków na zwiększenie akcji 
marketingowej i dotarcia 
do klienta docelowego

Klient nie musi na własny koszt rekla-
mować nieruchomości, poświęcać cza-
su na odbieranie telefonów, odpisywanie 
na pocztę elektroniczną ewentualnych po-
tencjalnych nabywców.
W przypadku gdy nieruchomość posiada 
wady prawne, pośrednik korzystając ze 
swojej wiedzy i przygotowania zawodowe-
go jest w stanie wyprostować stan prawny 
nieruchomości, co dla klienta jest oszczęd-
nością czasu. Przygotowuje notarialny pro-
jekt umowy sprzedaży nieruchomości.
Nieruchomość przeznaczona na sprzedaż 
jest cały czas promowana, a sprzedający 
nie ponosi kosztów z tym związanych

Zakup nieruchomości Możliwość sprzedaży kre-
dytu i innych produktów 
bankowych osobom ku-
pującym nieruchomość. 
Bank nie musi wtedy 
poświęcać własnych środ-
ków na zwiększenie akcji 
marketingowej i dotarcia 
do klienta docelowego

Przy zakupie nieruchomości pośrednik 
sprawdza stan prawny nieruchomości, 
załatwia wszystkie formalności związane 
z dokumentami.
W przypadku gdy nieruchomość posiada 
wady prawne, a pośrednik wiedząc o nich 
namówił klienta na zakup danej nierucho-
mości, wówczas odpowiedzialność spływa 
na niego

Prezentacja 
oferty kredytowej 
związanej z zakupem 
nieruchomości

Bez dodatkowych kosztów 
bank zwiększa sprzedaż 
swoich usług i produktów

Klient ma możliwość przeanalizowania 
oferty kilku banków, nie tracąc czasu na 
samodzielne poszukiwanie najbardziej 
konkurencyjnej oferty na rynku

Zawarcie umowy 
notarialnej 
przedwstępnej/
/właściwej

Możliwość zwiększenia 
liczby klientów i sprze-
daży usług i produktów 
dzięki rekomendacji po-
średnika

Klient przychodzi na gotowy akt notarial-
ny, a dzięki stałej współpracy pośredników 
z kancelariami notarialnymi jest możli-
wość uzyskania minimalnej taksy nota-
rialnej z uwagi na większą częstotliwość 
zawieranych umów

Przekazanie 
nieruchomości

Możliwość zwiększenia 
liczby klientów i sprzeda-
ży usług i produktów dzię-
ki rekomendacji klienta

Pośrednik wraz z klientem uczestniczy 
w przekazaniu nieruchomości, sporzą-
dzając w tym celu odpowiedni protokół 
pozwalający na przepisanie mediów 
i uwiarygodnienie stanu liczników

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Pośrednik jest w kontakcie z wnioskodawcą przy załatwianiu spraw związa-
nych z procedurą kredytową, bo to de facto od klienta zależy, jaki bank wybierze 
na swojego docelowego kredytodawcę. 

Abyśmy mogli ocenić korzyści i koszty płynące ze współpracy pośrednika 
w obrocie nieruchomościami z punku widzenia banku i klienta, musimy przed-
stawić czynność wykonywaną przez pośrednika. Kosztem w tym wypadku jest 
prowizja za zrealizowanie umowy współpracy. 

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie, które obrazuje korzyści płynące 
w związku z zadaniami realizowanymi przez pośrednika.

Podsumowanie

Rynek nieruchomości w Polsce jest rynkiem młodym i dynamicznie się roz-
wijającym, a mentalność i poglądy ludzi z czasem się zmieniają. W przyszłości 
wszystkie sprawy związane z nieruchomościami będą za nas załatwiać wyspe-
cjalizowane osoby nie dlatego, że temu nie podołamy, lecz przede wszystkim ze 
względu na oszczędność czasu, jaką nam to gwarantuje. 

W dzisiejszych czasach dotarcie do klienta stawia nowe wyzwania, a insty-
tucje finansowe, korzystające z coraz to nowszych osiągnięć marketingowych, 
usiłują zwiększyć swą efektywność sprzedażową. 

Poprzez współpracę z grupą zawodową, jaką są pośrednicy w obrocie nieru-
chomościami efektywność sprzedażowa i wyniki danej instytucji finansowej są 
zdecydowanie zwiększone. 

Mając na uwadze ostatnią sytuację, jaka miała miejsce na rynku usług ban-
kowych, tj. wystąpienie kryzysu gospodarczego, banki zaostrzyły procedury 
przyznawania i udzielania kredytów. Dodatkowo w trosce o społeczeństwo, aby 
nadmiernie nie mogło się zadłużać, Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła 
odpowiednie rekomendacje, które stopniowo wchodzą w życie, a banki żądają od 
swoich klientów coraz to większych zabezpieczeń na pokrycie ewentualnych strat 
związanych z działalnością kredytową, jak i większej zdolności płatniczej, zwanej 
potocznie zdolnością kredytową. 

Przy kredytach długoterminowych z uwzględnieniem obecnej koniunktury 
gospodarczej i niepewnej sytuacji finansowej wymaga się od kredytobiorców 
racjonalnego myślenia, co nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości.

Rynek pośrednictwa wymógł na osobach zajmujących się tym zawodem cią-
głą aktualizację swej wiedzy o nowe przepisy, procedury, zagadnienia, a także 
zwiększenie zakresu współpracy.
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Dzięki podpisanym umowom o współpracy agenci zajmujący się pośrednic-
twem na rynku nieruchomości proponują swoim klientom oferty banków, z któ-
rymi współpracują. 

Takie rozwiązanie ma nie tylko skutek wymierny w postaci sprzedaży nieru-
chomości czy też finansowy w postaci wypłaconej prowizji agencyjnej, ale także 
odzwierciedlenie ogólnogospodarcze, polegające na zwiększeniu inwestycji 
związanych z budownictwem mieszkaniowym, a także podniesienie stopy życio-
wej społeczeństwa. 

Uważam, że współpraca w tym zakresie między bankiem a pośrednikiem przy 
pozyskiwaniu nowych klientów każdej ze stron daje korzyść w postaci zaoszczę-
dzonego czasu. 

Analizując także zakres działalności pośrednika i zakres jego czynności, 
możemy śmiało stwierdzić, że jest kołem napędowym polskiej gospodarki nieru-
chomościowej. 
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Relacje organizacji pozarządowych
z administracją publiczną i firmami biznesu

Streszczenie. Na początku artykułu zamieszczono krótką charakterystykę organizacji 
pozarządowych. Następnie zaprezentowano organizacje społeczne jako partnera organi-
zacji publicznych oraz organizacji biznesowych, podkreślając korzyści wynikające z tego 
rodzaju współpracy. Później przedstawiono różne modele i formy partnerstwa z organiza-
cjami biznesowymi oraz przytoczono wyniki badań, diagnozujące stan obecny współpracy 
między sektorami biznesu i NGO w Polsce. Kolejna część artykułu traktuje o współpracy 
organizacji pozarządowych z administracją publiczną: zasady, czynniki sprzyjające oraz 
ograniczające współpracę, formy współpracy, a także jej skutki.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność społeczna biznesu, organizacje pozarządowe, 
partnerstwo, współpraca z administracją rządową, współpraca z firmami biznesu

Wstęp

Współcześnie organizacje pozarządowe, by osiągnąć zakładane cele społeczne 
i ekonomiczne, adaptują metody zarządzania typowe dla sektora komercyjnego1. 

1 K. Andresen, Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora 
komercyjnego przez organizacje non-profit, MT Biznes, Warszawa 2007, s. 21.
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Oznacza to, że upodabniają swoje struktury organizacyjne i procesy decyzyjne 
do firm biznesu oraz nawiązują relacje z innymi podmiotami rynkowymi, w kon-
sekwencji prowadząc do rozwoju przedsiębiorczości społecznej, między innymi 
podejmowania funkcji gospodarczych przez organizacje pozarządowe. Sprzyja 
temu tendencja zmiany roli administracji publicznej z government w governance, 
gdzie słabnie znaczenie administracji jako bezpośredniego dostarczyciela usług, 
a funkcje te poprzez system kontraktowania realizują organizacje pozarządowe 
w ramach współpracy publiczno-prywatnej lub publiczno-społecznej2. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych cech relacji organizacji poza-
rządowych z firmami biznesu i administracją publiczną, które służą wypełnianiu 
zadań społecznych i gospodarczych oraz prowadzą do rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego.

1. Organizacje pozarządowe główne cechy i funkcje

W strukturze gospodarki kraju, stosując cel gospodarowania jako kryterium 
podziału, można wyodrębnić podmioty, które działają dla zysku, tj. komercyjne 
(profit, zwane też biznesowe) oraz nienastawione na zysk, tzw. niedochodowe 
(non profit). O ile w pierwszym przypadku wydzielając firmy biznesu posługuje-
my się „ostrym” kryterium, o tyle wśród organizacji o cechach non profit wyróż-
nia się: 

–  organizacje publiczne, które są agendami rządowymi, są finansowane 
z funduszy publicznych i nie działają dla zysku,

–  organizacje pozarządowe, które są podmiotami prywatnymi, korzystają 
najczęściej z zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze, publiczne, da-
rowizny, praca wolontariuszy), działają nie dla zysku, ale mogą prowadzić 
działalność gospodarczą, z której nadwyżka przychodów nad kosztami 
nie może być dystrybuowana do właścicieli ani członków organizacji, 
lecz przeznaczana na realizacje zadań statutowych.

Dawniej organizacje niedochodowe utożsamiano z organizacjami publiczny-
mi, uważano bowiem, że tylko państwo powinno wypełniać ważne społecznie 
zadania. W literaturze autorzy wskazują różne okresy, od których można datować 
ich rozwój. Niektórzy badacze dopatrują się pierwszych organizacji pozarządo-
wych już w starożytności, tj. w działaniach ludności egipskiej (2000 lat p.n.e.) 
zrzeszającej się w celu przygotowania świąt czy uroczystości religijnych. Można 
też łączyć powstawanie organizacji pozarządowych w Europie z rozwojem zako-

2  Zob. J.J. Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność?, 
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 16.

Mateusz Rak



68 69

nów religijnych (XV-XVII w. n.e.), które obok działalności duchownej prowa-
dziły działalność dobroczynną i organizowały ochronki, szpitale, domy opieki, 
szkoły3. 

Znaczny rozwój świeckich organizacji dobroczynnych wystąpił w Europie 
i w Polsce w połowie XIX w. W tym czasie pozytywizm jako koncepcja świato-
poglądowa stał się ideologią inteligencji i postępowej burżuazji. Jego programem 
był wszechstronny ekonomiczny i kulturowy rozwój społeczeństwa oraz upo-
wszechnienie oświaty, zwłaszcza wśród najbiedniejszych warstw społecznych 
(„praca organiczna” i „praca u podstaw”). Działalność na rzecz biednych była 
w tym czasie modna. Spowodowało to rozwój działalności socjalnej, oświatowej 
i w zakresie ochrony zdrowia, prowadzonej zarówno przez organizacje wyzna-
niowe, jak i osoby prywatne. Jednak dynamiczny rozwój ilościowy organizacji 
pozarządowych na świecie i w Polsce wystąpił w drugiej połowie XX w., jako 
skutek zmian polityki gospodarczej wielu krajów, polegającej na ograniczaniu 
finansowania z funduszy publicznych wielu usług społecznych4. W Polsce roz-
wój tych organizacji był efektem transformacji gospodarki po 1998 r. i wiązał się 
z demokratyzacją życia oraz tworzeniem społecznej gospodarki rynkowej5. Or-
ganizacje pozarządowe powstają z inicjatywy społeczeństwa w celu świadczenia 
ważnych usług społecznych, lecz nieatrakcyjnych dla firm komercyjnych. Oferują 
uzupełniającą ofertę usługową w stosunku do sektora publicznego i komercyjne-
go. W działaniu organizacje te podobne są do podmiotów sektora prywatnego ze 
względu na formę własności, a także do instytucji publicznych ze względu na to, 
że oferują nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie usługi społeczne zaspokajające 
potrzeby ważne dla społeczeństwa. Podstawowe cechy, które odróżniają je od 
firm komercyjnych i instytucji publicznych, to6:

–  prywatna własność,
–  realizacja pilnych zadań społecznych, 
–  brak wpływu organów publicznych na sposób ich działania,
–  brak uzależnienia realizacji celów od korzyści ekonomicznych,
–  prowadzenie działań głównie o charakterze usługowym, 

3  Zob. M.H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, 
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 25 i n.

4  C. Borzaga, A. Santuari, New Trends in Non-Profit Sector in Europe: The Emergence of Social 
Entrepreneurship w: The Non-Profit Sector in a Changing Economy, red. A. Noya, C. Nativel, 
OECD, Paryż 2003, s. 39 i n.

5  Charakterystyczne jest, że w Polsce po raz pierwszy użyto terminu „organizacje pozarządowe” 
w ustawie z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, Dz.U. nr 123, poz. 776 – za: H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia, Transit, 
Warszawa 1999, s. 8.

6  M. Krzyżanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 11.
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–  wysoki stopień uzależnienia od finansowania zewnętrznego,
–  zobowiązanie do niestosowania przemocy.
Wymienione cechy organizacji pozarządowych wymagają uzupełnienia 

o charakterystyczne dla organizacji powstałych po 1970 r. w efekcie zmian poli-
tyki gospodarczej. Są to7:

–  aktywność produkcyjna i przedsiębiorcze zachowania,
–  wysoka skłonność do innowacji w świadczeniu usług i pozyskiwaniu fun-

duszy,
–  kreowanie nowych miejsc pracy, aranżowanie aktywności zawodowej dla 

bezrobotnych i młodzieży,
–  kierunkowanie działań na lokalny rozwój, identyfikację ze społecznością 

lokalną i jej potrzebami,
–  brak generowania i dystrybucji zysków, akcentowanie realizacji celów 

społecznych. 
Wskazane cechy organizacji pozarządowych ukierunkowują ich cele spo-

łeczne i gospodarcze, które podporządkowują potrzebom korzystających z ich 
usług, całego społeczeństwa, a także fundatorów. Nie oznacza to, że omawiane 
organizacje realizują trzy cele, tj. ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb 
użytkowników, dobroczyńców i całego społeczeństwa. Organizacje te mają 
jeden cel, który musi uwzględniać preferencje tych grup. Warunkiem realizacji 
tak złożonego celu jest przyjmowanie jako kryterium wyborów społecznej od-
powiedzialności.

Organizacje pozarządowe korzystają z wielu źródeł przychodu. Formą ich fi-
nansowania może być jednocześnie budżet centralny lub lokalny, sprzedaż usług, 
darowizny, praca wolontariuszy, sponsoring, fundusze europejskie. Fakt wielo-
źródłowego finansowania (tzn. ze środków publicznych i prywatnych) sprawia, 
że nie zakładają one osiągania zysku, a skalę ich działania wyznacza wielkość 
zgromadzonego kapitału, natomiast powstałe nadwyżki finansowe (ponad koszty 
bieżącej działalności) przeznaczają na dalszy rozwój oferty i organizacji. Tabe-
la 1 przedstawia wyniki międzynarodowych badań (35 krajów, w tym Polska), 
z których wyraźnie widać strukturę źródeł finansowania omawianych organizacji 
zależną od przyjętego pola działania.

Z przedstawionego zestawienia widać, że organizacje pozarządowe działa-
ją w różnych obszarach aktywności społecznej i na zróżnicowanych rynkach. 
Przychody ze sprzedaży usług przeważają w zakresie reprezentowania interesów 
zawodowych i kultury, natomiast z pomocy państwa korzystają głównie wtedy, 
gdy prowadzą działalność w zakresie zdrowia i pomocy społecznej. Darowizny 
w formie filantropii nie mają dużego udziału w finansowaniu realizowanych przez 
nie zadań.

7  C. Borzaga, A. Santuari, wyd. cyt., s. 40.

Mateusz Rak
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Organizacje pozarządowe dążą do osiągania wyników rozumianych także 
jako zmiany zachodzące w ludziach i w społeczeństwach8. Obserwuje się ko-
rzyści społeczne będące skutkiem funkcjonowania tych organizacji w społeczeń-
stwie, tj.: rozwój dobroczynności i altruizmu, dostrzeganie problemów społecz-
nych i podejmowanie ich rozwiązywania, zmiany społeczne, wzrost warunków 
życia i rozwój demokracji. Oznacza to, że organizacje pozarządowe orientują się 
w działaniu na całe środowisko społeczne i przyczyniają się do rozwoju i ada-
ptacji przez biznes koncepcji zarządzania, jaką jest społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CRS – Corporate Social Responsibility).

 

2. Partnerstwo organizacji pozarządowych z otoczeniem 
jako warunek dobrego CSR

Współcześnie rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 
zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznych zastosowań ukazuje rozsze-
rzający się zakres możliwych rozwiązań. Adaptacja w praktyce zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu odpowiada bowiem potrzebie kreowania wartości dla 
interesariuszy zgodnie z zasadami marketingu wartości Value-Based Marketing9 
i marketingu partnerskiego (Partnership Marketing). Wymienione koncepcje za-
rządzania i działania firm na rynku podkreślają, że efektywność rynkowa firm 

Tabela 1. Pola działań a źródła finansowania działalności organizacji (w %)

Pola działań Sprzedaż 
usług

Środki 
publiczne Filantropia

Reprezentowanie interesów zawodowych 88 6 5
Kultura 65 20 15
Działalność rozwojowa 57 31 11
Edukacja 50 39 11
Ochrona zdrowia 43 30 28
Rzecznictwo 42 34 24
Pomoc społeczna 37 44 19
Zdrowie 36 51 12
Działalność międzynarodowa 29 35 36

Ź r ó d ł o: badania Johns Hopkins University za: J.J.Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych. 
Możliwość czy konieczność?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 12.

8  A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 
s. 22. 

9  P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 84 i n.
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zależy od współdziałania i partnerskich stosunków między uczestnikami rynku. 
Efektem jest kreowanie łańcucha wartości i partnerstwa wewnątrz firmy, tj. mię-
dzy pracownikami oraz zewnętrznych, tzn. z wszystkimi podmiotami, z którymi 
nawiązywane są kontakty gospodarcze i społeczne. 

Obecnie społeczna odpowiedzialność firm jest wdrażana w formie współ-
pracy firm biznesu z organizacjami pozarządowymi i publicznymi. Wynika to 
z przyjmowania zasady, że sukces ekonomiczny zależy od poszanowania prefe-
rencji i oczekiwań wyrażanych przez społeczeństwo, a które mogą być reprezen-
towane przez organizacje rządowe i pozarządowe. Rysunek 1 prezentuje układ 
partnerstwa między firmami biznesu, administracją publiczną i społeczeństwem, 
reprezentowanym przez organizacje pozarządowe.

 

Cechami takiego układu jest równoprawność partnerów, konieczność współ-
działania i wzajemne uzależnienie, pomimo że każdy z nich ma swoiste preferen-
cje i motywy działania (por. tab. 2).

Zaprezentowane w tabeli 2 przykłady odmiennych oczekiwań wymienionych 
trzech partnerów uświadamiają potrzebę kreowania konsensusu między nimi, 
ukierunkowanego na wypełnienie celów społecznych. Podstawowym obowiąz-
kiem rządu jest integracja społeczeństwa zapewniająca zrównoważony rozwój. 
Podmioty gospodarcze z natury współpracują z administracją publiczną, głównie 
przez przestrzeganie prawa, a także tworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Z kolei organizacje społeczne przejawiają potrzebę współpracy z firmami bizne-
su, gdyż w zamian oczekują wsparcia finansowego, które warunkuje realizację 
ich celów społecznych, a także, co wynika ze specyfiki organizacji, współpracują 
z organizacjami publicznymi. Natomiast dla firm biznesu oczekiwanym efektem 
partnerstwa z administracją publiczną i organizacjami społecznymi jest wykre-
owany prospołeczny wizerunek, który wzmacnia wartość ich oferty. Tabela 3 
pokazuje, że każda ze stron, poza wniesieniem swojego wkładu do partnerstwa, 
uzyskuje również liczne korzyści.

Rys. 1. Trójkąt partnerstwa jako warunek realizacji strategii CSR
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie W. Glanville, Partnering for Sustainability: the Collaboration 

Imperative, Hyogo 2002, www.iges.or.jp/en/phase2/be/pdf/activity5/kicho_e.pdf, s. 9.
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Tabela 2. Administracja publiczna, przedsiębiorstwa i społeczeństwo 
– podstawy współpracy

Administracja publiczna 
– rząd Przedsiębiorstwa Organizacje społeczne

– społeczeństwo

–  reprezentuje interesy 
wyborców,

–  kształtuje warunki prawne 
prowadzenia działalności 
gospodarczej i społecznej,

–  organizuje i finansuje 
przedsięwzięcia społeczne, 

–  dba o rozwój gospodarczy, 
społeczny i wzrost jakości 
życia obywateli,

–  kreuje wizerunek państwa 
przyjaznego obywatelom

–  reprezentują interesy 
akcjonariuszy,

–  dążą do osiągnięcia celów 
gospodarczych na rynku 
i przewagi konkurencyjnej,

–  kreują wartość i użytecz-
ność ofert, zgodnie 
z oczekiwaniami klientów,

–  kreują wizerunek firmy 
i marki, zgodnie z preferen-
cjami interesariuszy, 

–  podejmują działania 
społeczne i filantropijne, 
wyręczając rząd 
w rozwiązywaniu 
problemów społecznych

–  reprezentują interesy 
obywateli, 

–  prowadzą działalność 
rzeczniczą, lobbingową, 
edukacyjną i usługową,

–  ujawniają i identyfikują 
potrzeby społeczne,

–  kontrolują wykonywanie 
zadań przez administrację 
publiczną,

–  kreują preferencje i oczeki-
wania społeczne względem 
rządu i przedsiębiorstw

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie W. Glanville, Partnering for Sustainability: the Collaboration 
Imperative, Hyogo 2002, www.iges.or.jp/en/phase2/be/pdf/activity5/kicho_e.pdf, s. 2.

Tabela 3. Korzyści i wkład w partnerskich związkach biznesowych

Partnerzy Wnoszą do partnerstwa Uzyskują z partnerstwa

Sektor 
prywatny

–  gotówkę,
–  świadczenia w naturze,
–  dostęp do kanałów dystrybucji,
–  dostęp do klientów,
–  większą widoczność komunikacji,
–  poparcie,
–  wolontariuszy

–  wiedzę techniczną,
–  zwiększoną preferencję dla marki,
–  zwiększoną sprzedaż,
–  uznanie miejscowej społeczności,
–  wpływy społeczne,
–  większą atrakcyjność dla pracowni-

ków
Sektor 
niekomercyjny

–  wiedzę techniczną,
–  talenty ludzi,
–  lokalne sieci,
–  wolontariuszy,
–  wiarygodność,
–  dostęp do kanałów dystrybucji,
–  poparcie

–  większe zasoby,
–  większą widoczność,
–  wiedzę techniczną,
–  dostęp do ogólnokrajowej sieci 

i kontaktów instytucji publicznych,
–  wsparcie misji i celów

Inne 
instytucje 
publiczne

–  siłę wpływów,
–  dostęp do docelowych rynków,
–  wiedzę techniczną,
–  dostęp do kanałów dystrybucji

–  wsparcie dla misji i celów instytucji,
–  zwiększone zasoby,
–  zwiększoną widoczność,
–  wiedzę techniczną

Ź r ó d ł o: P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 226.
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Współpraca partnerska przynosi wiele korzyści i daje szanse na bardziej efek-
tywne i skuteczne realizowanie działań nie tylko dla organizacji non profit, ale dla 
wszystkich zaangażowanych stron. 

Należy zaznaczyć, że wymienione motywy i oczekiwane korzyści (por. tab. 4) 
współpracy są tylko pozornie odmienne. Powiązane razem tworzą wiązkę celów, 
których realizacja służy dobru wspólnemu. 

 

Wskazując korzyści partnerstwa administracji publicznej, organizacji spo-
łecznych i firm biznesu należy ukazać także czynniki ryzyka nawiązywania relacji 
między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami komercyjnymi. Dla 
organizacji pozarządowych mogą to być10: 

–  dodatkowa praca/koszty – partnerstwo może być przyczyną obniżenia 
przychodów organizacji, wycofania się dotychczasowych fundatorów 
i wolontariuszy; 

–  wspólne zasady – nie zawsze wyznawane wartości reprezentowane przez 
organizację społeczną i firmę są wspólne. Utrata reputacji firmy może po-
grążyć pozytywny wizerunek organizacji;

Tabela. 4. Główne korzyści z partnerstwa administracji publicznej, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa

Wyszczególnienie Administracja 
publiczna – rząd Przedsiębiorstwa Organizacje społeczne

– społeczeństwo

Administracja 
publiczna – rząd

–  wewnętrzne part-
nerstwo, jedność 
celów i interesów

–  wzrost wiarygod-
ności,

–  akceptacja działań 
biznesowych i po-
parcie administracji 
publicznej

–  wzrost wiarygod-
ności,

–  finansowanie 
przedsięwzięć spo-
łecznych i poparcie 
ich realizacji

Przedsiębiorstwa –  poparcie dla dzia-
łań publicznych,

–  partnerstwo 
publiczno-prywatne

–  wewnętrzne 
partnerstwo firmy 
i pracowników, 
efektem wzajemna 
lojalność

–  wsparcie finansowe, 
pomoc w realizacji 
programów spo-
łecznych

Organizacje społeczne 
– społeczeństwo

–  poparcie dla dzia-
łań publicznych,

–  partnerstwo pu-
bliczno-społeczne,

–  realizacja zasady 
partycypacji spo-
łecznej

–  wizerunek prospo-
łeczny,

–  integracja pracow-
ników wokół dzia-
łań gospodarczych 
i społecznych firmy,

–  rozwój rynku

–  wewnętrzne part-
nerstwo między 
zarządem, pracow-
nikami etatowymi, 
wolontariuszami, 
efektem jest mono-
lit organizacyjny

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

10 B. Schiller, Ethical Corporation Report Business-NGO Partnerships 2005, s. 10 i n., 
www.ethicalcorp.com/londonpartnership/FINAL_REPORT_Jan_10.pdf, dostęp: 10.05.2010 r. 
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–  dzielenie – związane ze „sprzedajnością”, brak etycznych postaw 
w partnerstwie może doprowadzić do podziałów i konfliktów między 
działaczami organizacji lub między grupami zajmującymi się tymi samy-
mi problemami; 

–  spełnienie roli jako narzędzia CSR – w krajach rozwijających się wi-
zerunek i marka organizacji pozarządowych są często używane przez 
biznes jako przykrywka ich działań nie zawsze społecznie odpowie-
dzialnych. Prawdziwe motywy współpracy mogą ujawnić się w długim 
czasie;

–  organizacja – partnerstwo może powodować wzrost biurokracji, formal-
ności, a nawet powstrzymanie się od działań w oczekiwaniu na reakcję 
partnera biznesowego,

Z kolei dla przedsiębiorstw komercyjnych czynniki ryzyka współpracy z or-
ganizacjami społecznymi mogą dotyczyć11: 

–  złego wyboru partnera społecznego – wybór organizacji do współpracy 
często ma charakter emocjonalny, co może nie służyć oczekiwanym efek-
tom współpracy;

–  odpowiedzialności prawnej – brak możliwości przerzucenia lub egze-
kwowania odpowiedzialności prawnej od organizacji społecznej w sytu-
acjach niepomyślnych skutków wspólnych działań;

–  straty czasu – trudno określić efektywność nakładów biznesu na współ-
pracę z organizacjami społecznymi;

–  wycieku informacji – wspólne działania społeczne mają z reguły duży 
rozgłos, a w niekorzystnej sytuacji partnerstwa mogą pojawić się upu-
blicznione negatywne informacje o firmie;

–  obniżenia przychodów i zysków – partnerstwo może być kosztowne 
lub zmniejszać przewagę konkurencyjną firmy. Zwiększające się nakłady 
firmy na działania społeczne niekiedy nie są rekompensowane wzrostem 
sprzedaży;

–  utraty reputacji i pozytywnego wizerunku firmy – informacje o nie-
etycznych działaniach organizacji pozarządowej i utrata przez nią wiary-
godności mogą rozciągnąć się na wizerunek firmy i zniszczyć go.

Świadomość możliwości pojawienia się negatywnych skutków partnerstwa 
dla realizacji celów społecznych powinna być podstawą racjonalnych wyborów 
partnerów i to zarówno przez firmy biznesu, jak i organizacje administracji rzą-
dowej i społeczne. 

11  B. Schiller, wyd. cyt., s. 12 i n. 
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3. Cechy partnerstwa organizacji pozarządowych i firm biznesu 

Społeczne zaangażowanie biznesu jako rezultat przyjmowania praktyk CSR 
i zaangażowania społecznego przez współpracę z organizacjami non profit przyj-
muje współcześnie nowy wymiar. Dawniej społeczne zaangażowanie firm utoż-
samiane było z jednorazowymi akcjami i reaktywnym odpowiadaniem na prośby 
o wsparcie. Obecnie firmy odchodzą od takich działań, przekształcając je w in-
westycje społeczne (ang. Corporate Community, Investment – CCI) polegające na 
„budowaniu długoterminowej strategii zaangażowania społecznego opartego na 
partnerstwie z wybranymi organizacjami, z którymi wspólnie rozwiązują proble-
my społeczne”12. Różnice między modelem zaangażowania społecznego a mode-
lem inwestycji społecznych prezentuje tabela 5.

W przedstawionym nowym modelu współpracy biznesu i organizacji społecz-
nych ukształtowane zostały trzy główne formy współdziałania, służące wypraco-
wywaniu zysków dla społeczności, tj. sprzedaż licencji, marketing celowy oraz 
joint ventures (por. tab. 6).

Wymienione formy współpracy rozwinęły się także w Polsce. Świadczy 
o tym poziom wartości indeksu BI-NGO, wskaźnika pomiaru zaangażowania 
społecznego firm w Polsce i ich współpracy z organizacjami pozarządowymi13. 

Tabela 5. Modele zaangażowania społecznego firm

Tradycyjny model 
zaangażowania społecznego

Nowy model 
inwestycji społecznych

–  wsparcie finansowe,
–  organizowanie pomocy na prośbę 

zainteresowanych,
–  organizacja pozarządowa jest głównym 

odbiorcą działań,
–  aktywność społeczna jest skoncentrowana 

na kraju będącym siedzibą firmy,
–  sponsoring nie jest związany ze strategią 

firmy

–  ludzie, ich wiedza, inne zasoby – istotne 
aktywa,

–  partnerstwo długofalowe z inicjatywy firmy,
–  integracja celów i motywacji konsumentów 

pracowników i społeczeństwa,
–  łączenie globalnej strategii firmy 

z działaniami lokalnymi,
–  kreowanie form współpracy biznesu 

i organizacji non profit, których efektem 
jest realizacja strategii firmy, integracja 
i zaangażowanie społeczne pracowników 
i korzyści społeczne i biznesowe

Ź r ó d ł o: Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe 
a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, 
s. 43.

12  Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe 
a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2009, s. 43.

13 Celem badania jest weryfikacja informacji zamieszczanych na stronach internetowych 500 
największych firm w Polsce, a dotyczących ich społecznego zaangażowania. Zob. M. Kozakiewicz,
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Od roku 2007 zaangażowanie społeczne firm w Polsce i ich współpraca z orga-
nizacjami pozarządowymi jest badana wg metodologii Indeksu BI-NGO (zob. 
tab. 7). 

Przedmiotem oceny w przytoczonym badaniu jest przyznanie od 0 do 3 
punktów dla każdego kryterium w badanej organizacji biznesowej. Badanych 
jest 500 największych firm w Polsce, dlatego maksymalna liczba punktów 
przypadająca na jedno kryterium to 1500. W badaniu uwzględniono następujące 
kryteria:

–  przywództwo i polityka firmy – do kluczowych dokumentów firmy 
powinno być wpisane rozumienie roli społecznej. Informacje te powinny 
wyznaczać zasady współpracy w decyzjach menadżerskich;

–  strategia zaangażowania – pracownicy powinni znać strategiczne po-
dejście do społecznego zaangażowania, by kierownicy wiedzieli, jakimi 
narzędziami mogą się posługiwać we współpracy;

–  budowanie relacji – muszą być znane kryteria współpracy z partne-
rami. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi musi być 
realny;

–  przejrzystość finansowa i mierzenie efektów – otoczenie wymaga, 
by w prezentowaniu informacji o firmie (organizacji) posługiwać się 
wymiernymi wskaźnikami, które mogą być wykorzystane w analizach 
porównawczych;

–  komunikowanie – informacje na temat odpowiedzialności społecznej 
firmy powinny być nagłaśniane w publikacjach firmowych, na stronach 
www i w kampaniach public relations.

Tabela 6. Formy współpracy partnerskiej 

Formy współpracy Przykład

Sprzedaż licencji Seasame Workshop sprzedaje prawa do używania postaci z „Ulicy 
Sezamkowej” w książkach, zabawkach, płytach i innych produktach

Marketing celowy 
(cause marketing)

Avon sprzedaje produkty z różową wstążeczką, a przychody z ich 
sprzedaży finansują programy społeczne dot. profilaktyki raka piersi

Joint ventures 3M użycza pomysłów na produkty i oferuje wsparcie marketingowe 
Minnesota Diversified Industries w ramach kilku joint ventures; 
przychody finansują programy MDI dla niepełnosprawnych

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie B. Shore, Biznes w służbie społeczeństwa – przedsiębiorstwa 
społeczne, „Trzeci Sektor” nr 10, lato 2007, s. 79.

M. Gresza, Komunikacja społecznego zaangażowania firm na stronach internetowych, w: Wymiary 
użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeń-
stwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, 
s. 40.
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Wyniki zaprezentowane w tabeli 7 wskazują na wzrost do 2008 r., a następnie 
na spowolnienie wzrostu aktywności społecznej firm. Może na to mieć wpływ 
także sytuacja gospodarcza14. Problem zmniejszenia finansowania działań organi-
zacji pozarządowych przez firmy biznesu jest istotny dla realizacji celów społecz-
nych, gdyż jak wskazują wyniki badań głównymi formami współpracy biznesu 
i NGOs są finansowa i rzeczowa pomoc (zob. tab. 8).

Tabela 7. Wartość Indeksu BI-NGO w latach 2007-2009

Rok Indeks 
BI-NGO

Polityka 
i przy-

wództwo

Strategia
zaangażo-

wania

Budowanie
relacji

Przej-
rzystość 

finansowa
i mierzenie 

efektów

Komuni-
kowanie

2009 1680 447 401 154 127 551

2008 1762 461 396 223 138 544

2007 1368 338 361 139 101 429

Ź r ó d ł o: Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe 
a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, 
s. 48.

Tabela 8. Formy współpracy NGOs i biznesu

Forma współpracy biznesu i NGOs Liczba wskazań w %

Finansowe wspieranie działań NGOs 69,15

Rzeczowa pomoc dla NGOs 58,51

Realizacja wspólnych projektów 48,81

Użyczanie sprzętu i urządzeń przez firmy 29,79

Merytoryczne wsparcie (doradztwo) NGOs przez biznes 27,66

Użyczanie pomieszczeń przez biznes na rzecz NGOs 19,15

Pomoc pracowników biznesu w formie wolontariatu 1,89

Inne 5,32

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie J. Reichel, A. Rudnicka, Współpraca organizacji 
pozarządowych z przedsiębiorstwami. Raport z badań, w: Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, 
administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, 
M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 71.

14 Zob. też. Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i w działalności praktycznej kadr 
menedżerskich, red. G. Światowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, 
s. 50 i n.
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4. Współpraca organizacji pozarządowych 
z administracją publiczną

Współcześnie zakłada się daleko posuniętą współpracę sektorów publicz-
nego, komercyjnego i społecznego na rzecz zrównoważonego. Efektem jest 
budowanie koalicji, sieci i rożnego rodzaju porozumień zmieniających dotych-
czasowe struktury administracyjno-gospodarcze. Przesłanką współpracy nie jest 
już proste poszukiwanie większej efektywności produkcji czy świadczenia usług, 
lecz uzyskanie zbiorowych i indywidualnych korzyści, nieosiągalnych gdy działa 
się samodzielnie. O sukcesie partnerstwa stanowi trwałość jego rezultatów, a nie 
pomyślne bezkonfliktowe zakończenie projektu”15.

Organizacje pozarządowe coraz częściej stają się partnerami, współpracując 
z instytucjami administracji publicznej. Partnerstwo to jest łatwiej osiągalne niż 
partnerstwo z firmami biznesu, ponieważ cele i interesy partnerów są ogólnospo-
łeczne i pokrywają się. Jednocześnie zasady takiej współpracy zostały określone 
w ustawach i rozporządzeniach i obowiązują wszystkie podmioty uczestniczące 
we współdziałaniu. Zasady współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) to16:

–  zasada suwerenności – oznacza respektowanie przez organy admi-
nistracji publicznej suwerenności i niezależności wspólnot obywateli 
i uwzględnianie tej odrębności w realizowanej polityce przez wspieranie 
organizacji na rzecz realizacji celów społecznych;

–  zasada partnerstwa – organizacje społeczne są partnerami instytucji 
publicznych w identyfikowaniu problemów społecznych i określaniu spo-
sobów ich rozwiązania;

–  zasada efektywności – oznacza konieczność zapewnienia efektywności 
wydatkowania funduszy publicznych i realizacji zadań społecznych przy 
zlecaniu organizacjom pozarządowym ich realizacji przez organy demon-
stracji publicznej; 

–  zasada uczciwej konkurencji (równego dostępu) – zlecanie zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym przez organy administracji 
publicznej wymaga przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz wy-
mogów określonych w ustawie o finansach publicznych17;

15  M. Baron, Modelowe współpartnerstwo wielosektorowe, w: Partnerskie Współdziałanie 
w sektorze publicznym i prywatnym, red. B. Plawgo, W. Zaremba, Fundacja Współczesne 
Zarządzanie, Białystok 2005, s. 50.

16  Zob. Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 118.

17  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.

Relacje organizacji pozarządowych z administracją publiczną i firmami biznesu



80 81

–  zasada jawności – dotyczy udostępniania przez organy administracji 
publicznej współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym infor-
macji dotyczących realizowanych zadań publicznych, strategii działania, 
a także zasad gospodarowania funduszami publicznymi i środków prze-
znaczanych na realizacje zadań społecznych.

Zasady te powinny regulować współpracę instytucji publicznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji celów społecznych. Jednak normy nakładane przez 
prawo nie są wstanie sprawić, by współpraca ta miała zawsze pozytywne, oczeki-
wane rezultaty. Warunkiem koniecznym jest stworzenie społeczeństwa obywatel-
skiego, w którym rozmawia się o ważnych problemach i stara się je rozwiązywać, 
gdzie państwo podejmuje dialog ze społeczeństwem. 

Zidentyfikowane w praktyce czynniki sprzyjające i ograniczające współpracę 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi prezentuje tabela 9.

 

 

Można przedstawić następujące reguły, pozwalające osiągnąć pozytywne re-
zultaty współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną18:

–  musi istnieć dialog polityczny i obywatelski. Dialog ten powinien być na 
poziomie krajowym i międzynarodowym;

–  należy wypracowywać formuły i zasady, dzięki którym możliwe jest 
tworzenie reprezentacji tych organizacji, dla wzmocnienia umiejętności 
zdobywania wpływu w środowisku społecznym i politycznym;

Tabela 9. Czynniki sprzyjające i ograniczające współpracę administracji rządowej 
z organizacjami pozarządowymi

Czynniki sprzyjające współpracy Czynniki ograniczające współpracę

–  jasno sprecyzowane w ogólnodostępnych 
aktach prawnych zasady i kryteria współ-
pracy,

–  zaangażowanie organizacji, które same 
występują z inicjatywą i propozycjami 
współpracy,

–  równy dostęp do informacji zapewniony 
przez publikowanie informacji na temat 
możliwości uzyskania dotacji oraz procedu-
ry jej przyznawania

–  minimalny wpływ przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych na konkretne decyzje 
(np. reguły przyznawania grantów, ich 
wysokości),

–  brak określonych standardów usług,
–  niedostateczne przygotowanie organizacji 

do partnerstwa z instytucjami administracji 
publicznej,

–  brak podstaw do weryfikowania działal-
ności organizacji i sposobu realizowania 
dotowanych zadań

Ź r ó d ł o: A. Hryniewiecka, Zlecanie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym: przykład 
Gminy Warszawa Centrum, w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 140.

18  Zob. Z. Woźniak, Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy doświadczeń 
krajów Europy Środkowej, „Trzeci Sektor” nr 1, jesień/zima 2004, s. 131.
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–  trzeba utrwalić w świadomości społeczeństwa oraz władz publicznych 
znaczenie aktywności obywateli w rozwiązywaniu problemów społecz-
nych;

–  ważne jest, by wypełniać zainicjowane lub zakontraktowane przez samo-
rząd zadania społeczne zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

Dla organizacji pozarządowych i administracji rządowej nie istnieje jeden 
model współpracy. W modelu partnerstwa Jennifer Brrinkerhoff (zob. tab. 10) 
uwzględniono kryteria, dzięki którym można wyróżnić cztery strategie współpra-
cy. Są to19:

–  kryterium wzajemności – jak mocno kompetencje organizacji poza-
rządowej do udziału w partnerstwie są dostrzegane przez administrację 
publiczną i w jakim zakresie realizowane cele tych organizacji i władzy 
publicznej uzupełniają się,

–  kryterium tożsamości organizacji – jak bardzo organizacje pozarządo-
we dbają o wypełnienie swojej misji, która trwale jest związana z realizo-
wanymi przez nie celami. 

Wskazane kryteria stanowiły podstawę wyróżnienia 4 modeli partnerstwa 
(zob. tab. 10):

–  przedłużenie – ten typ partnerstwa charakteryzuje wykonywanie przez 
organizacje pozarządowe zaplanowanych przez administrację publiczną 
zadań w sposób bierny. Instytucja publiczna określa bowiem standardy 
działania i wskazuje tryb pracy. Ten typ partnerstwa jest najbardziej de-
strukcyjny dla organizacji, ponieważ zatraca ona swoją aktywność i osła-
bia siłę misji;

–  kontraktowanie – w tym przypadku organizacja jest równoprawnym 
grantobiorcą i świadczy zakontraktowane usługi. Zachowuje swoją misję 
i wzmacnia wizerunek jako podmiotu świadczącego usługi publiczne;

–  kooptacja i stopniowa absorpcja – ten typ współpracy w długim czasie 
prowadzi do zmiany własnej bazy społecznej oraz absorpcji organizacji 
do dominującego partnera publicznego. Jest to także destrukcyjne dla 
NGOs, gdy organizacji trudno jest utrzymać suwerenność;

–  partnerstwo – oznacza najlepszy model współpracy. Organizacja nie 
zatraca swej tożsamości na rzecz agendy administracji. Wypełnia ona 
swoją misję, a w relacji z administracją rządową ma postawę aktywnego 
gracza.

W Polsce partnerstwo pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządo-
wymi jest w fazie kształtowania się. Tabela 11 przedstawia formy współpra-
cy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i intensywność ich 

19 J. Herbst, Sektor „in statu descendi”? O relacjach między sektorem pozarządowym i admini-
stracją publiczną w Polsce, „Trzeci Sektor” nr 20, wiosna 2010, s. 27.
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wykorzystywania. Z przedstawionych danych wynika, że od 2006 r. nie zmieniła 
się znacząco procentowa ilość organizacji, które są wspierane finansowo przez sa-
morząd, wymieniają informacje z samorządem oraz z którymi samorząd prowadzi 
wspólne programy. 

 

Z przedstawionych danych wynika, że samorząd konsultuje się jedynie z co 
trzecią organizacją, a 1/5 organizacji jest członkiem komisji lub grup roboczych. 
Oznacza to, że w praktyce nie są wykorzystywane przewidziane prawem moż-
liwości i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarzą-
dowymi. Na tym polu działań musi się jeszcze dużo zmienić, by ze współpracy 
obustronnej mogły płynąć korzyści. Potrzebna jest aktywność obu stron. Nie 
można jednak nie dostrzegać zagrożeń, ale też szans dla tej współpracy, mającej 
swe źródło w potrzebie formalizacji działań organizacji pozarządowych w zakre-

Tabela 10. Wymiary współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Wymiary partnerstwa
Wzajemność

niska wysoka

Tożsamość 
organizacji

silna kontraktowanie partnerstwo

słaba przedłużenie kooptacja
i stopniowa absorpcja

Ź r ó d ł o: J. Herbst, Sektor „in statu descendi”? O relacjach między sektorem pozarządowym i administra-
cją publiczną w Polsce, „Trzeci Sektor” nr 20, wiosna 2010, s. 27.

Tabela 11. Formy współpracy organizacji pozarządowych z samorządem

Formy współpracy organizacji pozarządowych
z samorządem

Wskazania w %

2004 2006 2008

Samorząd wspiera finansowo działania NGOs 69,4 52.3 57,9

Na bieżąco wymieniamy z samorządem informacje 60,2 54,7 53,8

Prowadzimy wspólne programy 57,5 56,8 55,6

Samorząd udziela wsparcia pozafinansowego 45,5 31,9 35,6

Samorząd konsultuje z NGOs strategie rozwojowe gminy 40,8 26,6 33,8

NGOs są członkami komisji i grup roboczych 
powoływanych przez samorząd

36,3 26,0 24,5

Rok 2006 za: M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport 
z badania 2006 3w* 001, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 56.

Rok 2008 za: M. Gumkowska, J. Herbst, P. Radecki, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, 
Raport z badania 2008 3w* 001, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 103.

Ź r ó d ł o: J. Herbst, Stare problemy wedle nowych reguł. Współpraca między organizacjami pozarządowymi 
o administracją w świetle badań ilościowych, „Trzeci Sektor” nr 3, lato 2005, s. 43.
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sie np. prowadzenia księgowości, opracowywania projektów, planowania działań, 
zatrudniania etatowego personelu itp. Tabela 12 prezentuje pozytywne i negatyw-
ne skutki ograniczania żywiołowej aktywności tych organizacji.

Zakończenie

Organizacje pozarządowe mają coraz większy wpływ na społeczeństwo i stają 
się równoprawnym partnerem w związkach z firmami komercyjnymi i administracją 
publiczną. Decyduje o tym podporządkowanie ich działań społecznościom, 
w których działają, natomiast przyjmowanie przez firmy komercyjne koncepcji 

Tabela 12. Skutki formalizacji działań organizacji pozarządowych jako efekt współpracy 
z administracja publiczną

Zalety Wady

–  wyższa jakość usług,
–  łatwiejsze pozyskanie funduszy, 
–  lepsze rozpoznanie potrzeb,
–  większa gospodarność i odpowiedzialność 

za efekty ekonomiczne,
–  innowacyjność,
–  gwarancja właściwego wykorzystania 

publicznych funduszy,
–  koordynacja konkretnych przedsięwzięć

–  utrata spontaniczności działania,
–  realizacja zadań wg formalnych zasad 

i schematów, 
–  biurokracja,
–  brak pełnej swobody decyzyjnej,
–  utrata autonomiczności działań,
–  uzależnienie od podmiotów publicznych 

finansujących przedsięwzięcie

Szanse Zagrożenia

–  wykorzystanie potencjału III sektora,
–  zwiększenie zatrudnienia w III sektorze,
–  tworzenie standardów jakości świadczonych 

usług,
–  aktywizowanie i organizowanie 

społeczności lokalnej wokół działań 
organizacji,

–  wzmocnienie pozycji III sektora,
–  efektywne wykorzystanie funduszy, 
–  kontrola służb publicznych realizujących 

określone zadanie

–  organizacje społeczne mogą stać się 
konkurencją dla działań gminy,

–  podważenie roli samorządu lokalnego 
w zakresie świadczenia usług publicznych,

–  nadmierna profesjonalizacja, która może 
prowadzić do wąskiej specjalizacji działań 
realizowanych przez organizację,

–  profesjonalizm i formalizacja mogą 
prowadzić do zerwania więzi społecznych 
organizacji z otoczeniem,

–  wzrost formalizacji działania może 
zwiększyć koszty funkcjonowania 
organizacji i świadczenia usług,

–  zmniejszenie liczby wolontariuszy 
i dobrodziejów prywatnych

Ź r ó d ł o: A. Hryniewiecka, Formalizacja działań organizacji społecznych, „Polityka Społeczna” 2004, 
nr 2, s. 9, za: B. Iwankiewicz-Rak, Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej – cechy 
i znaczenie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 596, s. 254.
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społecznej odpowiedzialności biznesu nadaje nowy wymiar tym związkom. Po-
dobnie relacje administracji publicznej i organizacji pozarządowych eksponują 
potrzebę wypełniania celów ogólnospołecznych. 

Zaprezentowane treści potwierdzają, że organizacje pozarządowe coraz 
częściej wchodzą w relacje z firmami biznesu i administracją publiczną w celu 
wypełniania zadań społecznych i gospodarczych oraz dążenia do rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego.

Jednak, jak wskazują prezentowane w artykule wyniki badań, układy partner-
stwa między organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i firmami 
komercyjnymi wymagają ciągłego doskonalenia. 
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Transfer wiedzy i technologii
w polskim szkolnictwie wyższym

Streszczenie. Wzrastająca konkurencja spowodowała zmianę w sposobie zarządzania 
szkołą wyższą. Wiele uczelni dostrzegło potrzebę marketingowego zarządzania organiza-
cją i skoncentrowania swoich wysiłków na zaspokojeniu oczekiwań szeroko rozumianego 
klienta. Niektóre uczelnie dostrzegły także potrzebę współpracy ze środowiskiem bizne-
su, dzięki któremu możliwa stałaby się komercjalizacja efektów prowadzonych badań na-
ukowych. W literaturze przedmiotu problemy związane z transferem wiedzy i technologii 
prezentowane są od dawna. Celem artykułu jest próba przedstawienia istoty transferu, 
uwarunkowań oraz barier i trudności w przepływie wiedzy i technologii w polskim szkol-
nictwie wyższym. 

Słowa kluczowe: transfer wiedzy i technologii, szkolnictwo wyższe

1. Znaczenie transferu wiedzy i technologii z sektora nauki 
do gospodarki

Analizując proces transferu wiedzy i technologii należy w pierwszym rzę-
dzie zdefiniować omawiane pojęcie. Przez transfer wiedzy i technologii należy 
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rozumieć proces przekazywania przez jednostkę naukową wiedzy podmiotowi, 
który wyraża chęć zastosowania jej w praktyce gospodarczej1. 

Literatura przedmiotu bogata jest w przykłady dotyczące omawianej tematy-
ki. Przykładowo K. Smith opisuje trzy główne role, jakie pełni uczelnia w proce-
sie innowacji2.

D. Hicks opisuje relacje łączące firmy i szkoły wyższe, których efektem są 
wspólne publikacje naukowe3. D. Parker i D. Zilberman przedstawiają wpływ 
współpracy środowiska akademickiego ze światem biznesu na gospodarkę kraju4, 
badania D. Schartingera, C. Rammera, M. Fishera, J. Frochlicha przedstawiają 
natomiast rodzaje transferu wiedzy i technologii w zależności od sektora go-
spodarki5. T. Barnes, I. Pashby i A. Gibbons identyfikują czynniki niezbędne do 
efektywnej współpracy między uczelnią a przedsiębiorstwami6. Z kolei D. Siegel, 
D. Waldman, L. Atwater, A. Link przedstawiają bariery omawianej współpracy7.

Innowacyjne technologie i ich upowszechnienie stanowią jedną z kluczowych 
sił napędowych wzrostu gospodarki8. Dlatego wiele uczelni wyższych podejmuje 
działania, których celem jest próba komercjalizacji efektów prowadzonych badań 
naukowych. Zadanie to nie jest jednak proste i, jak podkreśla B. Mierzejewska 
i M. Aluchna, możliwości płynące z partnerstwa i wzajemnego uczenia się od in-
nych wydają się wciąż niedocenione9. W Polsce nadal niewielką wagę przykłada 

1  M. Rybacka, Kanały transferu wiedzy i technologii z sektora nauki do gospodar-
ki, „Pomorski Przegląd Gospodarczy” 2008, nr 4, http://www.ppg.gda.pl/index.php/pol/
wydawnictwo/dzial_glowny/kanaly_transferu_wiedzy_i_technologii_z_sektora_nauki_do_go-
spodarki, dostęp: 12.12.2010 r.

2  K. Smith, Interactions in knowledge systems: foundations, policy implication and empirical 
methods, STI-Review 1995, nr 16.

3  D. Hicks, P. Isard, B. Martin, University-industry alliances as revealed by joint publications, 
Mimeo SPRU 1993; D. Hicks, P. Isard, B. Martin, Using innovation indicators for assessing 
the efficiency of industry-science relationships, w: Proceedings of the Presentation of the paper 
at the Joint German-OECD Conference, Benchmarking Industry-Science Relations, Berlin 
16-17.10.2000.

4  D. Parker, D. Zilberman, University technology transfers: impacts on local and US economies, 
„Contemporary Policy Issues” 1993, nr 11.

5  D. Schartinger, C. Rammer, M. Fisher, J. Frochlich, Knowledge interactions between univer-
sities and industry In Austria: sectoral patterns and determinants, „Research Policy” 2002, nr 31.

6  T. Barnes, I. Pashby, A. Gibbons, Effective University-Industry Interaction: A multi-case 
Evaluation of Collaborative R&D Projects, „European Management Journal” Vol. 20, No. 3, June 
2002.

7  D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater, A. Link, Commercial knowledge transfers form 
universities to firms: improving the effectiveness of university-industry collaboration, „Journal of 
High Technology Management Research” 2003, nr 14.

8  M. Rybacka, wyd. cyt.
9  B. Mierzejewska, M. Aluchna, Perspektywy i uwarunkowania innowacyjności w Polsce, 

E-mentor 2008, nr 3, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=25&id=557, dostęp: 
12.12.2010 r.
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się do transferu wiedzy, zachodzi zatem potrzeba zdiagnozowania obecnej sytu-
acji oraz zaproponowania działań usprawniających, dzięki którym możliwa była-
by owocna współpraca pomiędzy środowiskiem akademickim a światem biznesu. 
Według B. Mierzejewskiej tworzenie i zastosowanie profesjonalnej wiedzy wy-
maga, aby współczesne szkolnictwo przywiązywało większą wagę do kooperacji, 
a tym samym zaczęło wykorzystywać sieć powiązań dla przekazywania wiedzy 
i opracowanej technologii10. 

Aby budować gospodarkę opartą na wiedzy, konieczne jest wspieranie in-
nowacyjności oraz tworzenie warunków zarówno instytucjonalnych, jak i infra-
strukturalnych, które sprzyjałyby komercjalizacji efektów prowadzonych badań 
naukowych11. Według autorów artykułu uznanie wyników własnych badań w śro-
dowisku akademickim i poza nim stanowi także istotny czynnik satysfakcji i pre-
stiżu dla kadry uczelni, którego nie można zaniedbywać. Analizy przeprowadzone 
przez B. Mierzejewską i M. Aluchnę wskazują, że finansowanie rozwoju innowa-
cji, zwłaszcza w fazie ich przedkomercjalizacyjnej, jest jednym z największych 
ograniczeń dalszego ich rozwoju w naszym kraju12.

Sposobów transferu wiedzy jest wiele. Zostały one przedstawione w dalszej 
części niniejszego artykułu. 

Z uwagi na fakt, że Polska pozostaje wciąż atrakcyjnym krajem dla inwesto-
rów, istnieje potrzeba koncentrowania wysiłków kierownictwa uczelni na komer-
cjalizacji efektów pracy swojej kadry naukowej. Obecnie potrzebę komercjaliza-
cji wyników własnej pracy dostrzega coraz więcej menedżerów szkół wyższych, 
którzy w trosce o właściwe funkcjonowanie swoich uczelni zaczynają wdrażać 
procedury komercjalizowania technologii. Wśród wielu uczelni zaczynają po-
wstawać specjalistyczne jednostki organizacyjne, których celem jest szerzenie 
współpracy między różnymi podmiotami na rynku (np. inkubatory, uczelniane 
centra transferu wiedzy i technologii). Jednym ze znanych rozwiązań ułatwia-
jących transfer i wykorzystanie wiedzy są parki technologiczne. Ich działalność 
reguluje ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji13. 
Takie rozwiązania infrastrukturalne umożliwiają przedsiębiorcom prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz wykorzystanie wiedzy i efektów prowadzonej 
działalności naukowej przez szkoły wyższe. Sprzyjają również powstawaniu 

10  B. Mierzejewska, Transfer wiedzy, Transfer wiedzy w uczelni, E-mentor 2005, nr 5, http://www.
e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=12&id=218, dostęp: 12.12.2010 r.

11  B. Mierzejewska, M. Aluchna, wyd. cyt.
12  Tamże.
13  Dz.U. nr 41, poz. 363. Parki pozwalają na dokonywanie przepływu wiedzy i technologii 

pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, 
wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju 
przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac roz-
wojowych w innowacje technologiczne.
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i rozwojowi firm innowacyjnych, oferując możliwość inkubacji i wsparcie proce-
sów tworzenia firm typu spin-off.

Wsparcie badań naukowych przez władze uczelni należy analizować biorąc 
pod uwagę obecne ustawodawstwo, politykę innowacyjną poszczególnych kra-
jów, a także strukturę wydatków rządowych na badania i rozwój14.

 
 

2. Istota i kierunki transferu wiedzy

W literaturze przedmiotu można spotkać różne kierunki transferu wiedzy 
i technologii. Zostały one przedstawione na rysunku 1. Charakter transferu w du-
żym stopniu zależy od rodzaju wiedzy, jaka jest przekazywana oraz rodzaju za-
dań, do wykonania których dana wiedza jest potrzebna. Podobnie uważają także 
B.A. Lundvall, B. Johnson15, D. Schartinger, C. Rammer M. Fisher, J. Frochlich16 
oraz B. Mierzejwska17.

 
 
 
 

Obserwując uczelnie wyższe można wyodrębnić różne kierunki transferu. 
Transfer wiedzy może mieć charakter wewnętrzny oraz zewnętrzny. Transfer 
wewnętrzny ma miejsce w ramach wybranej uczelni i polega na przekazywaniu 
wiedzy, jak i dzieleniu się doświadczeniami z innymi pracownikami, jednostkami 
organizacyjnymi. Podobnie uważa K. Leja, według którego transfer wiedzy może 
odbywać się pomiędzy jednostkami, strukturą wewnętrzną uczelni i strukturą 

Rys. 1. Kierunki transferu wiedzy w szkole wyższej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

14  B. Mierzejewska, M. Aluchna, wyd. cyt.
15  B.A. Lundvall, B. Johnson, The Learning Economy, „Journal of Industrial Studies” 1994, t. 1, 

nr 2.
16  D. Schartinger, C. Rammer, M. Fisher, J. Frochlich, wyd. cyt.
17  B. Mierzejewska, wyd. cyt.
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zewnętrzną18. W polskim szkolnictwie wyższym transfer wewnętrzny niesie ze 
sobą wiele barier, co opisuje wielu autorów omawianej tematyki. W szczegól-
ności istnieje obawa przed dzieleniem się wiedzą, której zdobycie jest często 
efektem dużej pracy. Według K. Leji istnieje zatem potrzeba budowania klimatu 
zaufania, sprzyjającego wymianie myśli i poglądów19. Transfer zewnętrzny pole-
ga na współpracy uczelni z innymi organizacjami ze świata biznesu oraz innymi 
uczelniami. O ile transfer wiedzy (także międzynarodowy) między uczelniami 
w zakresie wymiany studenckiej w ostatnim czasie stał się bardzo popularny, o ty-
le współpraca naukowa między uczelniami należy do rzadkości. Konieczne zatem 
wydaje się podjęcie przez kierownictwo uczelni odpowiednich działań mających 
na celu propagowanie współpracy w środowisku akademickim celem podnosze-
nia efektywności prowadzonych prac badawczych. Transfer ten podobnie jak 
transfer wewnętrzny może mieć charakter zarówno jednokierunkowy, jak i dwu-
kierunkowy, co przedstawiono na rysunku 1. Wydaje się, że współpraca uczelni 
ze światem biznesu zarówno w perspektywie indywidualnych jej członków, jak 
i w perspektywie instytucjonalnej może prowadzić do wzrostu efektywności 
funkcjonowania szkoły wyższej i dlatego powinna być przedmiotem zaintereso-
wania kierownictwa uczelni20.

W dalszej części artykułu autorzy koncentrują swoją uwagę na transferze 
zewnętrznym (pomiędzy uczelnią a organizacjami biznesowymi), którego celem 
jest komercjalizacja efektów prowadzonej działalności naukowo-badawczej.

 
  

3. Kanały transferu wiedzy i technologii

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele kanałów transferu technolo-
gii, z jakich może skorzystać uczelnia. Ich wybór według M. Rybackiej zależy 
w dużym stopniu od zasobów posiadanych przez daną jednostkę oraz przyję-
tej przez władze uczelni strategii21. Wśród metod transferu wiedzy wymienić 
można22:

–  licencjonowanie, które polega na objęciu ochroną wynalazków, a w dal-
szym etapie na udzieleniu prawa ich gospodarczego wykorzystania po-
przez sprzedaż licencji zainteresowanemu podmiotowi na rynku,

18  K. Leja, Doskonalenie przepływu wiedzy w wyższej uczelni, httpwww.fundacja.edu.plorganiz
acja_referaty11.pdf, dostęp: 12.12.2010 r.

19  Tamże.
20  B. Mierzejewska, wyd. cyt.
21  M. Rybacka, wyd. cyt.
22  Na podstawie D. Schartinger, C. Rammer, M. Fisher, J. Frochlich, wyd. cyt.; M. Rybacka, 

wyd. cyt.; D. Schartinger, C. Rammer, M. Fisher, J. Frochlich, wyd. cyt.
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–  sprzedaż patentów i wzorów użytkowych,
–  realizację zleceń w postaci przeprowadzonych ekspertyz, studium wyko-

nalności itp.,
–  doradztwo naukowo-techniczne,
–  konsulting,
–  założenie firmy typu spin-off w celu praktycznego wykorzystania oraz 

komercjalizacji intelektualnych zasobów uczelni, a także technologii, wie-
dzy i umiejętności pracowników, proces tworzenia firm spin-off przyczy-
nia się bowiem do upowszechnienia nowych technologii w gospodarce,

–  wykłady i seminaria oraz publikacje naukowe,
–  badania kontraktowe zamawiane przez firmy,
–  wiedzę przekazywaną bezpłatnie (studia i staże),
–  stowarzyszenia zawodowe,
–  szkolenia organizowane dla pracowników firm,
–  wspólne publikacje pracowników firm oraz uczelni,
–  zatrudnienie absolwentów uczelni,
–  prowadzenie wspólnych prac badawczych,
–  konsorcja,
–  organizację festiwali naukowych.
Według autorów artykułu wybór odpowiedniego kanału transferu w dużym 

stopniu zależy także od relacji, jakie łączą szkołę wyższą i przedsiębiorstwo. Jak 
podkreślają T. Barnes, I. Pashby i A. Gibbons, szczególne znaczenie przy wybo-
rze kanału transferu ma zaufanie, wsparcie i zaangażowanie partnera23.

4. Bariery transferu wiedzy i technologii

Według autorów artykułu współpraca środowiska akademickiego ze światem 
biznesu jest niewystarczająco rozwinięta. Dotychczasowe zaangażowanie szkół 
wyższych w proces transferu wiedzy zdecydowanie nie odpowiada rosnącym 
w tej sferze potrzebom. Obecne mechanizmy kooperacji uczelni z inwestorami 
instytucjonalnymi zdaniem autorów są niewystarczające i mogą stanowić prze-
szkodę w rozwijaniu owej współpracy. Z drugiej strony brak zainteresowania 
ze strony biznesu, który wynika z małego zapotrzebowania przedsiębiorców na 
wynalazki i prace naukowe, może być przyczyną niskiego poziomu transferu 
wiedzy do gospodarki oraz słabej współpracy ośrodków akademickich z przed-
siębiorstwami.

23  T. Barnes, I. Pashby, A. Gibbons, wyd. cyt., s. 274.
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Transfer wiedzy i technologii nie jest procesem łatwym. Zarówno przedsię-
biorstwa, jak i uczelnie mogą napotkać wiele trudności, których wyeliminowanie 
nie zawsze jest proste. W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące bariery 
transferu wiedzy i technologii:

–  kultura organizacyjna oraz klimat zaufania,
–  poziom biurokracji,
–  słaby system motywacyjny pracowników administracyjnych,
–  sposób zarządzania jednostką organizacyjną odpowiedzialną za współpra-

cę z otoczeniem uczelni,
–  problemy związane z własnością intelektualną oraz jej wyceną,
–  różne motywy i oczekiwania podmiotów biorących udział w procesie 

transferu,
–  system nagradzania pracowników naukowych.
W dużym stopniu wynikają one ze specyfiki organizacji, jaką jest uczelnia. 
Kultura organizacyjna, wysoki poziom biurokracji oraz słaby system moty-

wacyjny w dużym stopniu zniechęcają wielu naukowców do zacieśniania współ-
pracy z przemysłem. Inne środowisko funkcjonowania zarówno szkół wyższych, 
jak i przedsiębiorstw sprawia, że trudności te szczególnie na rynku polskim mogą 
być znaczące.

Jak podkreślają D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater oraz A. Link, przyczyna 
pojawiających się trudności może wynikać z nieodpowiedniego zarządzania jed-
nostką organizacyjną odpowiedzialną za kontakty z przedsiębiorstwami24. Słabe 
umiejętności owych jednostek w zakresie marketingu i technik negocjacyjnych 
mogą powodować trudności w realizacji postawionych warunków współpracy. 
Autorzy uważają także, że problem związany z własnością intelektualną sprawia, 
iż osoby zainteresowane współpracą mogą kierować się zupełnie innymi prze-
słankami25, mogącymi wynikać z faktu, że w procesie transferu uczestniczą różne 
podmioty (rys. 2). 

Jak pokazano na rysunku 2, jednym z głównych podmiotów jest pracownik 
naukowy, którego rola polega na opracowaniu nowych metod, technologii będą-
cych przedmiotem współpracy z przedsiębiorstwem. Ważne dla niego jest uzna-
nie w środowisku akademickim poprzez dorobek publikacyjny, udział w kon-
ferencjach czy projektach badawczych organizowanych w ramach uczelni. 
Drugim podmiotem wchodzącym w skład uczelni jest jednostka odpowiedzialna 
za współpracę z gospodarką. Jej rola polega głównie na inicjowaniu kontaktów 
z partnerami oraz określeniu warunków przyszłej współpracy, a także ochro-
na szeroko rozumianej własności intelektualnej uczelni. Ostatnim podmiotem 
jest przedsiębiorstwo, którego celem jest komercjalizacja nowej technologii. 

24  D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater, A. Link, Commercial knowledge..., s. 111.
25  Tamże, s. 112.
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Przedstawione powyżej podmioty charakteryzują się różnymi celami, a co za tym 
idzie – co podkreślają także D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater, A. Link – róż-
nymi motywami. Według autorów artykułu owa rozbieżność oczekiwań może 
powodować trudności w procesie pozyskania, a w dalszym etapie utrzymania 
partnera biznesowego.

Do barier, które mogą utrudniać przepływ wiedzy i technologii zaliczyć 
można także niewłaściwy system nagradzania pracowników naukowych oraz 
nierealistyczne oczekiwania odnośnie do wartości przedmiotu transferu oraz brak 
sprzyjającego klimatu zaufania26. 

Przedstawione powyżej bariery mogą być polem nieporozumień utrudniają-
cym wypracowanie kompromisu, dlatego powinny być przedmiotem zaintereso-
wania kierownictwa uczelni.

4. Propozycje usprawnień transferu wiedzy i technologii

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do świata biznesu powinien stać 
się ważnym obszarem zarządzania dla kierownictwa uczelni. W niniejszym 

Rys. 2. Główne podmioty biorące udział w procesie transferu wiedzy i technologii
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater, A. Link, Commercial 

knowledge transfers form universities to firms: improving the effectiveness of university-industry collaboration, 
„Journal of High Technology Management Research” 2003, nr 14, s. 115.

26  D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater, A. Link, Toward a model of the effective transfer of scientific 
knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of uni-
versity technologies, „Journal of Engineering and Technology Management Jet-M” 2004, nr 21, s. 120.
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podrozdziale przedstawiono propozycje usprawnień dostępne w literaturze 
przedmiotu. 

Jak już wcześniej wspomniano, w procesie przepływu wiedzy i technologii 
uczestniczą różne podmioty. Bardzo ważne jest, aby kierownictwo uczelni potra-
fiło zrozumieć i dostrzec potrzeby przedsiębiorstwa, które, jak podają D. Siegel, 
D. Waldman, L. Atwater, A. Link, może stać się ważnym klientem dla szkoły 
wyższej i przynieść uczelni duże korzyści27. Wymaga to jednak podejmowania 
przez kierownictwo uczelni wielu działań.

Główne propozycje usprawnień transferu wiedzy i technologii:
–  zrozumieć potrzeby zarówno uczelni, jak i przedsiębiorstwa w zakresie 

przepływu wiedzy i technologii,
–  przyjmować bardziej elastyczne stanowisko w trakcie negocjacji z partne-

rami biznesowymi,
–  w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę z go-

spodarką zatrudnić personel z doświadczeniem w tego typu kontaktach,
–  przeznaczyć dodatkowe środki na działalność jednostek odpowiedzial-

nych za współpracę z firmami,
–  prowadzić odpowiednią politykę nagradzania, która w dużym stopniu 

uwzględniałaby pracownika naukowego,
–  kształtować dobre relacje między pracownikami naukowymi a przedsię-

biorstwami,
–  nawiązać współpracę uczelni wyższych z sektorem przedsiębiorstw po-

przez udział przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorstw w dniach 
przedsiębiorczości akademickiej,

–  kształtować wizerunek uczelni nastawiony na współpracę (public rela-
tions),

–  traktować transfer wiedzy jako priorytet w działalności uczelni,
–  organizować okresowe spotkania partnerów w celu lepszego zrozumienia 

różnic kulturowych,
–  stworzyć ofertę współpracy nauki dla biznesu dotyczącą zapotrzebowania 

przedsiębiorców na wynalazki i prace naukowe,
–  stworzyć system informacyjny, który może sprzyjać dzieleniu się wiedzą 

oraz jej upowszechnianiu,
–  stworzyć odpowiednie warunki współpracy między uczelnią a przedsię-

biorstwem, 
–  zagwarantować właściwe warunki do rozwijania kompetencji niezbęd-

nych do prowadzenia pracy badawczej,
–  doskonalić i rozszerzyć relacje władz uczelni z podmiotami ze świata biz-

nesu,

27  D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater, A. Link, Commercial knowledge..., s. 112.
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–  zbudować klimat zaufania,
–  utrzymać ciągłość personelu na stanowiskach odpowiedzialnych za współ-

pracę z podmiotami zewnętrznymi,
–  zabezpieczyć interesy wszystkich partnerów.
Istotne wydaje się stworzenie oferty współpracy nauki dla biznesu, doty-

czącej zapotrzebowania przedsiębiorców na wynalazki i prace naukowe, które 
mogą zostać wykonane na uczelniach wyższych i posiadają wysokie możliwości 
komercjalizacji. Nawiązanie współpracy uczelni wyższych z sektorem przed-
siębiorstw poprzez udział przedstawicieli świata nauki, w tym także studentów, 
absolwentów i młodych naukowców oraz przedsiębiorstw, w organizowanych 
przez wiele uczelni dniach przedsiębiorczości akademickiej, pozwoli na pro-
mowanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, transfer 
wiedzy poprzez różnego rodzaju happeningi oraz warsztaty kreatywne. Podobnie 
uważa K. Leja, według którego organizacja festiwali nauki może przyczynić się 
do doskonalenia przepływu wiedzy między uczelniami a otoczeniem, a w efek-
cie do pozyskania nowych klientów28. Wymaga to jednak poznania luki między 
oczekiwaniami co do jakości oferowanych usług przez uczelnię.

Z uwagi na fakt, że kierownictwo uczelni powinno traktować transfer wiedzy 
i technologii jako istotny czynnik rozwoju organizacji, istotne wydaje się kształ-
towanie odpowiedniego wizerunku uczelni nastawionego na współpracę. Autorzy 
artykułu uważają, iż istotne wydaje się także przeprowadzenie outdoorowej kam-
panii promocyjnej, dotyczącej budowania postaw przedsiębiorczych, kształtowa-
nie wizerunku uczelni w mediach jest bowiem bardzo ważne. Szczególna rola 
zatem leży w strukturach organizacyjnych uczelni (rzecznik prasowy, specjalista 
do spraw public relation), odpowiedzialnych za kontakty z otoczeniem29. K. Leja 
proponuje także, aby stworzyć system informacyjny, który mógłby sprzyjać dzie-
leniu się wiedzą i jej upowszechnieniu30.

Ważne jest powołanie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za współpra-
cę z gospodarką. Jednostka ta winna być traktowana przez władze uczelni w spo-
sób strategiczny. Z badań przeprowadzonych przez D. Siegela, D. Waldmana, 
L. Atwatera, A. Linka wynika, że istotne jest zatrudnienie osób odpowiedzialnych 
za kontakty z przedsiębiorstwami, szczególnie tych, które już posiadają doświad-
czenie w tego typu kontaktach31. 

Aby pokonać trudności kulturowe, proponujemy organizować okresowe spo-
tkania partnerów, które pozwoliłyby na lepsze zrozumienie różnic oraz motywów 
działania obu stron. W celu lepszego zrozumienia różnic między obydwoma 

28  K. Leja, wyd. cyt.
29  Tamże.
30  Tamże.
31  D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater, A. Link, Commercial knowledge..., s. 124.
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podmiotami D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater, A. Link (podobnie uważają 
J.B. Burnham32, M. Champness33 i E.H. Gregory34) wskazują także na potrzebę 
zaangażowania przez przedsiębiorstwo przynajmniej jednego z „menedżerów” 
zatrudnionych w jednostce organizacyjnej uczelni odpowiedzialnej za kontakty 
ze światem biznesu35. 

Lepsze zrozumienie oczekiwań drugiej strony, co wskazuje literatura przed-
miotu, w wielu przypadkach wymaga także przyjmowania bardziej elastycznego 
stanowiska w trakcie negocjacji z partnerami biznesowymi. Okazanie „dobrej 
woli” jest jednak dobrą taktyką i, jak zauważa Z. Nęcki, może przyczynić się do 
zawarcia porozumienia w przyszłości36. T. Barnes, I. Pashby i A. Gibbons uważa-
ją, że osoby odpowiedzialne za współpracę poza umiejętnościami negocjacyjny-
mi powinny potrafić działać także w zmiennych warunkach37. 

Zasadniczą rolę w przepływie wiedzy pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem 
odgrywa doskonalenie i rozszerzenie wzajemnych relacji pomiędzy władzami 
uczelni a podmiotami ze świata biznesu38. Według V.L. Herzoga39 i R.E. Spekma-
na40, istotnym czynnikiem mającym wpływ na efektywność współpracy między 
uczelnią a przedsiębiorstwem jest wzajemne zaufanie. Szczególnie efekty owej 
współpracy są widoczne, jeśli obaj partnerzy współpracowali ze sobą już wcze-
śniej. Jak zauważa K. Barker, wcześniejsza współpraca partnerów stanowi ważny 
czynnik mający wpływ na bieżące relacje41. T. Barnes, I. Pashby i A. Gibbons 
zauważają natomiast, że menedżerowie biorący udział w procesie przepływu 
wiedzy i technologii powinny tworzyć warunki sprzyjające budowie zaufania 
między partnerami. Dlatego proponują traktować partnerów jednakowo uczciwie, 
zachęcać do szczerej wymiany informacji, aranżować spotkania oraz informować 
partnera o wszelkich napotkanych problemach42. 

32  J.B. Burnham, Evaluating industry/university research linkages, „Research Technology 
Managemnet” Jan.-Feb. 1997.

33  M. Champeness, Helping industry and university collaborate, „Research Technology 
Management” 2000, nr 43.

34  E.H. Gregory, University-industry strategic partner-ships: benefits and impedimenta, 
„Industry and Higher Education”, August 1997.

35  D. Siegel, D. Waldman, L. Atwater, A. Link, Commercial knowledge..., s. 128.
36  Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kluczbork 2005.
37  T. Barnes, I. Pashby, A. Gibbons, wyd. cyt., s. 282.
38  K. Leja, wyd. cyt., s. 8.
39  V.L. Herzog, Trust building on corporate collaborative project teams, „Project Management 

Journal” 2001, nr 32.
40  R.E. Spekman, Creating strategic alliances which endure, „Long range Planning” 1996, 

nr 29.
41  K. Barker, Management of collaboration In Eureka Project: expierience of UK participants, 

„Technology Analysis and Strategic Management” 1996, nr 8.
42  T. Barnes, I. Pashby, A. Gibbons, wyd. cyt., s. 279.
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T. Barnes, I. Pashby i A. Gibbons w celu usprawnienia przepływu wiedzy 
wskazują także potrzebę utrzymania „ciągłości personelu” na stanowiskach od-
powiedzialnych za współpracę z gospodarką43. Brak ciągłości personelu może 
zdaniem autorów mieć destrukcyjny wpływ na współpracę, przyczynić się do jej 
osłabienia, a w najgorszym przypadku nawet do jej zerwania. W celu zmniejsze-
nia rotacji pracowników T. Barnes, I. Pashby i A. Gibbons proponują, aby kierow-
nictwo uczelni uwzględniło wysiłek i zaangażowanie pracowników w systemie 
motywacyjnym44. 

Jak już wcześniej wspomniano, efektywność współpracy uczelni z gospodar-
ką w dużym stopniu zależy od kierownictwa szkoły wyższej. Czasami wymaga 
to przeznaczenia dodatkowych środków na działalność tych jednostek, odpowie-
dzialnych za współpracę z firmami. Warunkiem dobrej współpracy jest bowiem 
zabezpieczenie interesów wszystkich partnerów biorących udział w procesie 
przepływu wiedzy i technologii, a w szczególności własnej szkoły wyższej. 

Nie można zapominać także o pracownikach naukowych, którzy są twór-
cami oferowanej przez uczelnię usługi (czy to w potraci wiedzy, czy technolo-
gii). Istotne wydaje się prowadzenie takiej polityki zarządzania kadrami, która 
uwzględniałaby potrzeby i oczekiwania pracowników. Wymaga to opracowania 
odpowiedniego systemu nagradzania za wyniki. Według K. Leji kierownictwo 
uczelni powinno także stworzyć odpowiednie warunki do rozwijania kompetencji 
niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej45. Szczególne znaczenie ma także 
sama współpraca w ramach zespołu badawczego – dzielenie się wiedzą. Swoboda 
myślenia i działania pracowników naukowych powinna bowiem sprzyjać wymia-
nie myśli oraz poglądów i, jak zauważa K. Leja, przyczynić się do doskonalenia 
przepływu wiedzy między pracownikami uczelni, a w konsekwencji między 
uczelnią a partnerem zewnętrznym46. Autor zauważa także, iż kształtowanie od-
powiednich relacji (więzi) miedzy pracownikami naukowymi, studentami oraz 
absolwentami, w przyszłości może owocować współpracą. 

Usprawnienie procesu transferu wiedzy i technologii poza działaniami w ob-
rębie szkoły wyższej dokonywane jest w obszarze legislacyjnym. Ustawa z dnia 
8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki47 zmienia system finanso-
wania nauki w Polsce oraz wprowadza takie rozwiązania organizacyjno-prawne, 
w tym nowe rodzaje projektów badawczych nakierowanych na gospodarcze wy-
korzystanie rezultatów oraz przedsięwzięć i programów wspierających potencjał 
badawczy kraju i jego powiązania z gospodarką48.

43  Tamże, s. 279.
44  Tamże, s. 280.
45  K. Leja, wyd. cyt., s. 7.
46  Tamże, s. 4.
47  Dz.U. nr 238, poz. 2390.
47  B. Mierzejewska, M. Aluchna, wyd. cyt.
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Podsumowanie

Właściwe zarządzanie uczelnią wymaga skupienia uwagi nie tylko na sa-
tysfakcji studenta czy zadowoleniu pracownika. Istotna jest także próba oceny 
szkoły wyższej z punktu widzenia współpracy z otoczeniem. Szczególnie ważna 
wydaje się ocena możliwości przepływu wiedzy i technologii ze środowiska aka-
demickiego oraz komercjalizacji efektów prowadzonej pracy naukowej w środo-
wisku biznesowym. We współczesnej gospodarce transfer wiedzy i technologii 
staje się jednym z zadań stawianych przed uczelniami, umożliwia bowiem w du-
żym stopniu finansowanie jej działalności, a pracownikom naukowym daje dużą 
satysfakcję z wykonywanej pracy49. W artykule przedstawiono istotę transferu, 
uwarunkowania oraz bariery i trudności przepływu wiedzy i technologii w pol-
skim szkolnictwie wyższym. 
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Transformacja społeczna 
w kierunku społeczeństwa informacyjnego. 

Wizja czy rzeczywistość?

Streszczenie. Artykuł prezentuje przegląd koncepcji transformacji społecznej w kie-
runku społeczeństwa informacyjnego (SI). Zasadniczym problemem jest odpowiedź na 
pytanie, czy można wskazać, że żyjemy już w społeczeństwie informacyjnym, czy też 
ciągle do niego dążymy. Autor stara się również odpowiedzieć na pytanie, jakie szcze-
gólne znaczenie ma informacja w SI oraz jakie są kierunki dalszego rozwoju społecznego 
i gospodarczego. 

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, transformacja społeczna, informacja, 
zalew informacji

 

Wstęp

Rozwój technik teleinformatycznych nabrał w ostatnim czasie tak imponu-
jącego tempa, że praktycznie trudno znaleźć dziedzinę, w której nie stanowiłyby 
one bardzo ważnego, a przynajmniej znaczącego czynnika. Internet i pozostałe 
technologie uzyskały szeroką akceptację społeczną i są obecne m.in. w bizne-
sie, medycynie, komunikacji, administracji publicznej, szkolnictwie i w wielu 
innych dziedzinach naszego życia. Mimo dość krótkiego okresu implementacji 
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rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego sektora IT, wydaje się, że część 
społeczeństwa na tyle przyzwyczaiła się do ich obecności, że doceniłaby zna-
czenie tych technologii jedynie wówczas, gdy nastąpi jakaś awaria i korzystanie 
z nich nie będzie możliwe. 

Rozprzestrzenianie się rozwiązań teleinformatycznych zaowocowało oczywi-
ście wieloma publikacjami naukowymi z różnych dziedzin, jednakże zwykle są 
to ujęcia „jednowymiarowe” – dotyczące jednego, wąsko określonego problemu 
z danej dziedziny nauki. Brakuje w literaturze spojrzenia „wielowymiarowego”, 
które pozwoliłoby określić, jakie są konsekwencje przemian technologicznych 
w ujęciu społecznym, a nawet globalnym. Skoro uznano powszechnie, że społe-
czeństwo, w którym mamy do czynienia ze znacznym upowszechnieniem techno-
logii teleinformatycznych można określić mianem społeczeństwa informacyjnego 
– kolejnego szczebla rozwoju społecznego po społeczeństwie rolniczym i społe-
czeństwie industrialnym – to należałoby określić, czy mamy do czynienia z trans-
formacją społeczno-gospodarczą na miarę tej z 1989 r. w krajach Europy Środko-
wo-wschodniej oraz czy istnieją jakieś obiektywne przesłanki, które pozwalają na 
określenie, czy dane państwo osiągnęło już stan społeczeństwa informacyjnego. 

Artykuł ma na celu próbę odpowiedzi na następujące pytania:
–  Czy możliwe jest wykorzystanie niektórych doświadczeń z transformacji 

gospodarek socjalistycznych na obecnym etapie rozwoju społecznego?
–  Czy istnieją jakiekolwiek wskaźniki, które mogą pomóc w określeniu 

stopnia zaawansowania danego państwa w dążeniu do społeczeństwa 
informacyjnego?

–  Jaką rolę odgrywa we współczesnym społeczeństwie informacja? Jakie 
mogą wynikać zagrożenia z tytułu gromadzenia, przetwarzania i prze-
syłania tak dużej ilości informacji, jak to ma miejsce w społeczeństwie 
informacyjnym?

–  Czy społeczeństwo informacyjne jest ostatecznym etapem rozwoju spo-
łecznego? Jeśli nie, to jakie są możliwe dalsze scenariusze tego rozwoju.

1. Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego

Większość badaczy analizujących przemiany dokonujące się we współcze-
snym świecie jest zdania, że jesteśmy świadkami nowego etapu rozwoju spo-
łecznego. Podobnie jak rewolucja przemysłowa zakończyła etap społeczeństwa 
agrarnego, tak rozwój Internetu i całego sektora IT kończy erę społeczeństwa 
industrialnego. Zgodność panuje również co do skali zmian, która powoduje, 
że niewystarczające do analizy okazują się dotychczasowe metody badawcze. 
Z perspektywy czasu można zaryzykować twierdzenie, że zdecydowanie łatwiej 
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było wyznaczyć pewne cezury czasowe przemian dokonywanych przez rewolucję 
industrialną oraz dokonać oceny stanu zaawansowania danego kraju w dążeniu do 
nowego etapu rozwoju, aniżeli do powstawania społeczeństwa informacyjnego. Do 
rozpatrywania przemian w społeczeństwie przemysłowym bardzo dobrze nadawał 
się intelektualno-analityczny model poznania, który pozwalał na koncentrowanie 
się na wybranym wycinku rzeczywistości i analizowanie go według pewnych lo-
gicznych schematów, żeby nie powiedzieć algorytmów. Społeczeństwo industrial-
ne w porównaniu z następnym szczeblem rozwoju społecznego, jakim jest SI, było 
(czy też należałoby powiedzieć jest) zdecydowanie bardziej statycznym systemem 
gospodarczym, gdzie istniało więcej decyzji powtarzalnych, a zakres przemian 
nie był tak szeroki, żeby umożliwiało to stosowanie określonych wskaźników, 
które monitorowały stan danego fragmentu systemu społecznego. Takie podejście 
umożliwiało niejako skupienie się na pewnych faktach, które mogły być badane 
empirycznie i porządkowane według określonego schematu logicznego1. 

Niestety, m.in. według J. Stacewicza, koncentracja na tzw. techniczno-ekono-
micznym aspekcie społeczeństwa powoduje, że wiele kierunków rozwoju zostaje 
pominiętych, co zamazuje obraz danych przemian i nie pozwala na odpowiedni 
dobór narzędzi polityki gospodarczej i społecznej, które powinny służyć podtrzy-
maniu tendencji pozytywnych i zapobieganiu negatywnym. Proponuje się, żeby 
zmienić model intelektualno-analityczny na intuicyjno-syntetyczny, który pozwa-
la spojrzeć na dane zjawisko w wielu różnych aspektach. Oprócz wspomnianego 
aspektu techniczno-produkcyjnego w modelu intuicyjno-syntetycznym występuje 
aspekt ekonomiczny, przestrzenno-ekologiczny, społeczno-polityczny i etyczny. 
Również, jeśli chodzi o metody badawcze, to niestety społeczeństwo informacyj-
ne wraz ze swoim dynamicznym charakterem wymaga nowego sposobu analizy, 
który przyjmie bardziej całościowy, holistyczny charakter. Według L. Zachera na-
leży pamiętać, że podstawowymi ujęciami metodologicznymi w społeczeństwie 
informacyjnym powinny być2:

–  uwzględnienie złożoności wielkich systemów, 
–  uwzględnienie nieostrości (fuzziness) wielu zjawisk i mechanizmów kon-

stytuujących rodzące się społeczeństwo informacyjne, 
–  uwzględnienie chaotyczności wielu omawianych zjawisk i procesów, co 

bardzo ogranicza ich przewidywalność i sterowalność.
Skutkiem ubocznym bardziej holistycznego podejścia jest mnogość spoj-

rzeń i trudność w utrzymaniu ich spójności. Badacze analizujący przemiany we 
współczesnym społeczeństwie reprezentują m.in. takie dziedziny jak: ekonomia, 
politologia, socjologia, psychologia oraz medycyna, co powoduje, że korzystają 

1  J. Stacewicz, Stereotypy rozwoju a ekonomia, PWE, Warszawa 1991, s. 53.
2  L. Zacher, Transformacje społeczeństw, od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007, 

s. 47.

Transformacja społeczna w kierunku społeczeństwa informacyjnego...



104 105

z odmiennych metod badawczych i często nie są świadomi efektów badań 
uczonych z innych dziedzin nauki. W efekcie mamy bardzo dużo ujęć danego 
problemu i brak płaszczyzny porozumienia. Przykładem jest chociażby nazwa 
dla obecnego etapu rozwoju społecznego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat po-
jawiały się przeróżne koncepcje, a wśród nich m.in.: społeczeństwo postkapita-
listyczne (P. Drucker, R. Dahrendorf), człowiek jednowymiarowy (R. Marcuse), 
społeczeństwo postmodernistyczne (A. Etzioni), społeczeństwo postprzemysłowe 
(P. Touraine), trzecia fala (A. Toffler), społeczeństwo sieciowe (M. Castells) oraz 
oczywiście społeczeństwo informacyjne. 

Nie mamy jednak do czynienia tylko z brakiem jednolitej terminologii odno-
szącej się do określenia kolejnego szczebla rozwoju społeczno-gospodarczego, 
nawet jeśli przyjmiemy, że ma najszersze zastosowanie i najlepiej przyjęta nazwa 
społeczeństwo informacyjne, to i tak w literaturze przedmiotu można odnaleźć 
olbrzymią liczbę definicji tego terminu. Oto kilka przykładów3:

–  „Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które właśnie się kształ-
tuje, gdzie technologie gromadzenia i transmisji informacji i danych 
są powszechnie dostępne po niskich kosztach. Powszechnemu użyciu 
informacji i danych towarzyszą organizacyjne, komercyjne, społeczne 
i prawne zmiany, które głęboko zmieniają życie, pracę i społeczeństwo 
jako takie” (Luc Soete – jeden z ekspertów Unii Europejskiej w dziedzinie 
społeczeństwa informacyjnego).

–  „Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do 
użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzy-
stujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania 
informacji” (Kongres Informatyki Polskiej, 1994, na podst. Raportu Ban-
gemana dla Rady Europy).

–  „Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada 
rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki 
te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzy-
mania większości społeczeństwa” (T. Goban-Klas i Z. Sienkiewicz).

–  „Społeczeństwo, które charakteryzuje układ stosunków opartych na go-
spodarce informacyjnej (information economy), gdy ponad 50% dochodu 
narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora in-
formacyjnego” (Z. Juszczyk).

–  „Społeczeństwo, w którym informacja stała się zasobem produkcyjnym 
określającym nowe przewagi konkurencyjne w stosunku do otoczenia, 
a równocześnie zapewniającym rosnący poziom adaptacyjności społecz-

3  Na podst. T. Galewski, Upowszechnianie się rozwoju technik teleinformatycznych a funkcjo-
nowanie gospodarki. Próba syntezy, niepublikowana praca doktorska, UE we Wrocławiu, Wrocław 
2008.
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nej, w wyrazie ogólnym i w wyrazie jednostkowym, do zmieniającej się 
lawinowo zmienności otoczenia” (Z. Hofmokl).

–  „Społeczeństwo informacyjne [ang. Information society] – nowy system 
społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju 
technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość 
przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno 
w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania 
nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytko-
wania informacji”.

Powyższe definicje społeczeństwa informacyjnego wskazują na różne czyn-
niki, które mają być determinantami rozwoju społecznego. W zależności od dzie-
dziny, jaką reprezentuje dany badacz, nacisk położony jest m.in. na: tworzenie 
i wykorzystanie systemów informatycznych, tworzenie dochodu narodowego 
przez sektor informacyjny (bez uszczegółowienia co tym sektorem jest), kon-
kurencyjność firm, która ma zależeć od stopnia przystosowania do eksploatacji 
systemów informacyjnych (informatycznych). Wspólnym mianownikiem tych 
wszystkich spojrzeń jest jednak specjalne traktowanie informacji jako podstawo-
wego czynnika rozwoju społecznego. Według M. Lubińskiego za determinanty 
powstawania społeczeństwa informacyjnego można uznać4:

–  traktowanie informacji jako dobra ekonomicznego, podstawowego zaso-
bu i podstawowej kategorii ekonomicznej,

–  swobodna cyrkulacja różnych kategorii informacji w społeczeństwie, 
nowe formy demokratyzacji – demokratyczny dostęp do informacji,

–  około 50% zatrudnionych w sektorze informacyjnym,
–  sektor informacyjny jako sektor dominujący w gospodarce,
–  sektor informacyjny warunkujący sprawne funkcjonowanie innych sekto-

rów i działów gospodarki,
–  specjalny status nauki i edukacji. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć również, że koncepcja społeczeństwa 

informacyjnego w Europie różni się od tej, która wykorzystywana jest w Sta-
nach Zjednoczonych. W Europie znacznie większy nacisk położony jest na łą-
czenie aspektów technologicznych ze społecznymi – więcej pytań pojawia się 
w związku z możliwymi konsekwencjami społecznymi rozwoju technik telein-
formatycznych. Z kolei w USA dominującym aspektem przemian jest aspekt 
technologiczny i w odniesieniu do całości zmian częściej używany jest termin 
„infostrada” lub „infrastruktura informacyjna”, a nie społeczeństwo informa-
cyjne. „Europejską koncepcję społeczeństwa informacyjnego można nazwać 

4  M. Lubański, Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna, w: Dylematy cywili-
zacji informatycznej, red. A. Szewczyk, PWE, Warszawa 2004.

Transformacja społeczna w kierunku społeczeństwa informacyjnego...



106 107

humanistyczną, w odróżnieniu od koncepcji amerykańskiej, kanadyjskiej czy 
japońskiej”5.

Na koniec rozważań nad charakterystyką społeczeństwa informacyjnego 
przedstawiona zostanie jedna z prób pomiaru zaawansowania w transformacji 
do społeczeństwa informacyjnego. Próby takie są odpowiedzią na brak wy-
znaczników rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a które były charaktery-
styczne dla intelektualno-analitycznego modelu analizy i dla społeczeństwa 
przemysłowego.

Z. Tomczak proponuje, by rozwój społeczeństwa informacyjnego mierzyć za 
pomocą6:

–  tempa życia mierzonego wielkością, częstotliwością zbierania i dostępu 
do informacji,

–  zaufania do technologii informacyjnych,
–  horyzontu zainteresowań w zakresie IT.
Tabela 1 prezentuje najważniejsze zmienne, które powinny być badane w wy-

żej wymienionych kategoriach.

2. Transformacja do gospodarki rynkowej a transformacja 
w kierunku społeczeństwa informacyjnego 

Rozwój systemów informatycznych jako konieczny warunek powstania 
społeczeństwa informacyjnego nie jest warunkiem wystarczającym, dlatego 
też w poprzednim punkcie zaznaczone zostało, że rozwój społeczny związany 
z upowszechnianiem się technologii teleinformatycznych pociąga za sobą wiele 
procesów, takich jak:

–  zmiana funkcjonowania przedsiębiorstw polegająca na większym uza-
leżnieniu przewagi konkurencyjnej od szeroko rozumianych systemów 
informacyjnych,

–  powstawanie nowych zawodów oraz zmiana sposobów wykonywania 
dotychczasowych prac (telepraca),

–  nowe metody kształcenia (e-learning),
–  nowe sposoby spędzania wolnego czasu,
–  znacznie szerszy dostęp do informacji,
–  dostosowywanie aktów prawnych do SI,
–  elektroniczna administracja (e-government),
–  głosowanie elektroniczne itp.

5  A. Szewczyk, Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 45.

6  Tamże, s. 58.
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Tak zakrojone na szeroką skalę działania mogą przyczyniać się do tego, że 
zaczyna się myśleć o drodze do społeczeństwa informacyjnego podobnie jak 
o przemianach związanych z przechodzeniem z gospodarki socjalistycznej do 
gospodarki rynkowej, czyli o transformacji społecznej. Poniżej przedstawione 
zostaną procesy, które można uznać za potwierdzenie tezy o podobieństwie 
wspomnianych dwóch przemian oraz te, które zdecydowanie przeczą temu 
stwierdzeniu. 

Posługując się koncepcją Hayeka, która przyrównuje procesy transformacji 
do termodynamiki nierównowagowej, można stwierdzić, że proces transforma-
cji kształtuje się tak: „następuje wzrost wartości określonej zmiennej sterującej 
i następuje oddalanie się systemu od równowagi. W pewnym punkcie układ 
osiąga próg stabilności «ścieżki termodynamicznej». Poza tym progiem znajduje 
się punkt bifurkacji, w którym w sposób nie w pełni zdeterminowany następuje 

Tabela 1. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Tempo życia mierzone 
wielkością, częstotliwością 

zbierania i dostępu 
do informacji

Zaufanie do technologii 
informacyjnych

Horyzont zainteresowań 
w zakresie IT

Jak często użytkownik 
korzysta z Internetu

Procent korzystających z kont 
bankowych internetowych

Rzetelność danych 
prezentowanych w portalach

Liczba subskrybowanych 
newsletterów

Średnie saldo e-bankowości Liczba portali i wortali 
należących do danego 
społeczeństwa

Liczba subskrybowanych grup 
dyskusyjnych

Procent populacji dokonujący 
rozliczeń przez Internet (PIT)

Stosunek wiadomości 
z danego kraju do sumy 
wszystkich wiadomości

Jak często korzysta się 
z komórek (SMS)

Jak szeroka gama e-commerce Stosunek webmasterów 
do ogólnej liczby ludzi

Jaki jest łączny czas rozmów 
telefonicznych

Liczba transakcji na aukcjach Liczba użytkowników czatów

Liczba wysyłanych 
i otrzymywanych SMS

Średnia cena na tych aukcjach Część czasu wolnego 
przed komputerem

Liczba odwiedzanych portali Liczba sklepów Czy hobby jest związane z IT
Liczba maili Średnie obroty sklepów Procent kursów 

informatycznych spośród 
wszystkich kursów

Jak często sprawdza pocztę
Jak często sprawdza operacje 
na rachunku bankowym

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podst. A. Szewczyk, Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 59 i n.
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wybór nowej linii rozwojowej układu. Inaczej mówiąc, pojawiają się spontanicz-
ne procesy samoorganizacji i transformacji systemu”7.

Wydaje się, że jednak przemiany gospodarcze w krajach bloku sowieckiego 
zdecydowanie bardziej pasują do takiego opisu procesu transformacji. Gospodar-
ka oparta na centralnym planowaniu z roku na rok oddalała się od progu stabil-
ności, by wreszcie w okolicach 1989 r. osiągnąć punkt, w którym nastąpiła trans-
formacja gospodarki do gospodarki rynkowej. Wtedy też okazało się, że prawie 
wszystkie instytucje, które były charakterystyczne dla gospodarki poprzedniego 
systemu muszą zostać zreformowane lub przeistoczone w bardziej „rynkowe” 
formy. Wiedza, którą posługiwali się obywatele krajów socjalistycznych, prak-
tycznie w ciągu kilku miesięcy przestała być w otaczającym świecie wystarcza-
jąca – konieczne stało się bardzo dynamiczne przystosowanie do nowych, często 
zaskakujących wymagań gospodarki rynkowej.

Według Z. Hockuby istotą zjawiska transformacji gospodarczej jest: „zmiana 
porządku ekonomicznego. Z teorii systemów i teorii informacji wiadomo, że do 
uporządkowania układu jest potrzebny program określający strukturę tego po-
rządku i dynamiczną strukturę procesów kształtujących przebieg zdarzeń. Inaczej 
mówiąc, u podstaw porządku w systemie leży określona struktura, leżą określone 
regularności w zachowaniach elementów systemu. Z kolei te regularności, ta 
struktura podtrzymywane są przez układ regulacji systemu. Zatem porządek jest 
funkcją reguł i mechanizmów regulacji. Aby badać porządek w systemie, trzeba 
poznać jego układ regulacji”8. Dalej, w tej samej pracy odnajdujemy: „Z perspekty-
wy problemu regulacji transformacja jest zmianą porządku ekonomicznego, norm 
prawnych i nieformalnych zwyczajów, także norm moralnych, zmianą motywacji, 
wiedzy i procedur decyzyjnych podmiotów gospodarujących, zmianą mechani-
zmów koordynacji indywidualnych planów i zmianą typów informacji”9. Regu-
lacja według Z. Hockuby jest rozumiana tak jak postrzegali ją Kornai i Hayek, 
czyli zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z odbiorem, gromadze-
niem, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji. 

Porównując kwestie zmiany regulacji z transformacji z 1989 r. i przemian 
związanych z przeobrażeniami do społeczeństwa informacyjnego, można bez 
wątpienia stwierdzić, iż przejście gospodarki z socjalistycznej na rynkową nastą-
piło wyjątkowo szybko i na szeroką skalę. Wystarczy spojrzeć na liczbę reform 
przygotowanych przez zespół związany z osobą Leszka Balcerowicza oraz na 
tempo ich implementacji. W ciągu bardzo krótkiego czasu podjęto wiele decyzji, 
które odmieniły oblicze funkcjonowania gospodarki i społeczeństwo znalazło się 

7  T. Galewski, wyd. cyt., s. 18.
8  Z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle 

problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 14. 
9  Tamże, s. 16.
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w obliczu olbrzymiej transformacji systemowej. Wystarczy w tym momencie 
wymienić tylko najważniejsze zmiany, takie jak: zmniejszenie wydatków bu-
dżetowych, rezygnacja z administracyjnej kontroli wielu dziedzin, prywatyzacja, 
kontrola inflacji, ustawa o działalności gospodarczej, by móc sobie wyobrazić 
zakres przemian.

Przeobrażenia mające na celu dojście do społeczeństwa informacyjnego nie 
wymagają takiego pośpiechu przy zmianie regulacji, co wcale nie oznacza, że za-
kres nowych regulacji jest mniejszy lub konieczność ich uchwalenia jest mniejsza. 
Zdaniem Autora problem tkwi w pewnej nieokreśloności pojęcia społeczeństwa 
informacyjnego. Konstruktorzy przemian ustrojowych z 1989 r. mieli ułatwione 
zadanie pod kątem znajomości instytucji koniecznych do funkcjonowania gospo-
darki rynkowej. Kraje tzw. Zachodu dostarczały wielu przykładów funkcjonowa-
nia takiej gospodarki i nietrudno było znaleźć odpowiednie wzorce do implemen-
tacji (mając oczywiście świadomość, że inaczej wygląda funkcjonowanie danej 
instytucji w ugruntowanej gospodarce rynkowej, a inaczej może się ona przyjąć 
w społeczeństwie eksperymentującym z transformacją ustrojową). Kraje bloku 
sowieckiego posiadały wiedzę o konieczności dążenia do np.: wymienialności 
pieniądza, uwolnienia cen, rozwoju prywatnej działalności gospodarczej, tworze-
nia rynku kapitałowego itp. 

Tworząc społeczeństwo informacyjne odczuwa się brak takich wzorców, co 
niejako jest spowodowane tym, że żaden jak na razie kraj chyba nie może do koń-
ca poszczycić się osiągnięciem celu (szczególnie trudne wydaje się to ze względu 
na brak wyraźnych norm, które pozwalałaby na ocenę stopnia zaawansowania 
przemian). Można również założyć, że dla niektórych elit politycznych wprowa-
dzanie wielu regulacji zbliżających dany kraj do SI nie jest priorytetem, czego 
dobrym przykładem jest Polska i akty prawne związane z szeroko rozumianą 
e-administracją. Projekty takie jak elektroniczny podpis czy elektroniczne 
faktury czasem stanowią nawet barierę dla rozwoju SI. Według Z. Hockuby: 
„Spontanicznie powstający porządek rynku interferuje z porządkiem kreowanym 
odgórnie w procesie zmian norm prawnych, reformowania centralnych organów 
administracji gospodarczej, wprowadzania nowych narzędzi polityki ekono-
micznej państwa”10. Odnosząc się do warunków polskich można powiedzieć, 
że w dążeniu do SI to zmiany oddolne zdecydowanie są szybsze od regulacji 
wprowadzanych przez organy władzy11. Można nawet zaryzykować twierdzenie, 
że instytucje, które tworzą się nieformalnie zostały już zaakceptowane (kontakty 
za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów, SMS-ów itp., uczestnictwo 

10  Tamże, s. 47.
11  Z braku przepisów regulujących przesyłanie faktur drogą elektroniczną, firmy zdecydowały 

się drukować otrzymane faktury i składać wydruk tak, żeby wyglądał jakby został uprzednio 
włożony do koperty. W ten sposób organy kontroli nie mogły zweryfikować źródła otrzymania 
faktur.
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w serwisach społecznościowych, nowe pasje w Internecie) i społeczeństwo z co-
raz większym utęsknieniem oczekuje od rządu zmian legislacyjnych w innych 
dziedzinach, które pozwolą obywatelom na wykorzystanie zalet technologii tele-
informatycznych. 

Podsumowując oba rodzaje przemian, bez wątpienia w przypadku zmian 
ustrojowych w 1989 r. można mówić o transformacji społeczno-gospodarczej. 
Jej tempo, zakres zmian regulacji, wprowadzanie nowych instytucji formalnych 
i nieformalnych w pełni pozwalają na użycie terminu transformacji w znaczeniu 
takim, jakie zostało tutaj przypisane. Z kolei nie wydaje się stosowne używanie 
tej definicji w odniesieniu do kształtującego się społeczeństwa informacyjnego. 
„Transformacja oznacza przemianę, zanik starego i narodziny nowego porządku. 
Transformacja jest zmianą struktury systemu, uformowaniem i zorganizowaniem 
systemu od nowa. Dokonanie się przemiany systemu, transformacji jego struktur 
i porządku jest możliwe, o ile siły integrujące system osłabną, przez co traci on 
dotychczasową spójność i podlega procesowi dezintegracji. Jest ona warunkiem 
koniecznym przemiany, ponieważ pozwala na zorganizowanie systemu według 
nowych zasad”12. W przypadku rozwoju technologii teleinformatycznych nie ma 
podstaw, żeby stwierdzić, że zanikł stary system i pojawił się jakiś nowy porzą-
dek. Wiele instytucji formalnych i nieformalnych doskonale funkcjonuje w SI 
i nie musi dokonywać rewolucyjnych przemian w swoich procedurach działania. 
Nie ulega też wątpliwości, że społeczeństwo informacyjne oparte jest, podobnie 
jak społeczeństwa przemysłowe krajów Zachodu, na prywatnej własności i go-
spodarce rynkowej, nie ma więc potrzeby burzenia zastanego porządku, tylko 
odpowiednia jego modyfikacja. Na pewno za uznaniem obecnych przemian 
jako transformację przemawia to, że dokonują się one na wielu płaszczyznach. 
Niewiele jak do tej pory innowacji może poszczycić się takim rozprzestrzenie-
niem geograficznym i społecznym. Wydawać się może nawet, że technologie 
teleinformatyczne i informacja stały się na tyle wszechobecne, że tworzą coś 
w rodzaju „inteligentnego” środowiska. Zdaniem L. Zachera: „Obok niejako 
planowego tworzenia wiedzy przez naukowców, inżynierów – projektantów 
w laboratoriach badawczych i biurach projektowych powstaje też i kumuluje 
się wiedza pozanaukowa, której źródłem jest otoczenie, a właściwie interakcja 
z otoczeniem. Prowadzi to do wykształcenia i upowszechnienia – na niższym 
szczeblu intelektualnym – umiejętności funkcjonowania w zmieniającym się śro-
dowisku, które w rosnącym stopniu staje się tzw. środowiskiem inteligentnym. 
Jest to środowisko zelektronizowane, nasycone informacją, usieciowione, inte-
raktywne, a jednocześnie dość turbulentne, chaotyczne, nie mówiąc o wysokim 
stopniu złożoności i współzależności utrudniającym nawet jedynie intelektualne 

12  Z. Hockuba, wyd. cyt., s. 55.
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wyseparowanie procesów, zjawisk, przyczyn, skutków itp.”13. Kluczowym pro-
blemem społeczeństwa informacyjnego staje się zarządzanie wiedzą posiadaną 
przez ludzi, zarządzanie wiedzą tworzoną przez to inteligentne środowisko oraz 
interakcje między tymi dwoma podmiotami. W następnej części artykułu przed-
stawiona zostanie analiza roli informacji we współczesnym społeczeństwie. 

3. Szczególne znaczenie informacji 
w społeczeństwie informacyjnym

Społeczeństwo informacyjne nie bez powodu zostało tak właśnie nazwane. 
Informacja stała się podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw. Sektor informacyjny tworzy coraz większą część dochodu narodowego, 
a społeczeństwo musi stawić czoła ogromnej ilości informacji, z jaką spotyka się 
każdego dnia i na każdym kroku. Tak ważna rola informacji powoduje, że coraz 
więcej badaczy postuluje, by podjąć wiele ważkich tematów z nią związanych. 
M. Koszowy proponuje np. następującą typologię pytań, na które nie znaleziono 
dotychczas jednoznacznych odpowiedzi14: 

–  Pytania o charakterze ontologicznym, dotyczące tego, jakim rodzajem 
bytu jest informacja. Najważniejsze brzmi: co to jest informacja?

–  Pytania o charakterze epistemologicznym, dotyczące charakterystyki 
informacji za pomocą kategorii poznania i wiedzy. Przykładowe pytanie 
tego typu to: na czym polega rola informacji w poznaniu i kształtowaniu 
wiedzy?

–  Pytania o charakterze aksjologicznym, dotyczące zagadnienia warto-
ści etycznych związanych z procesem przekazywania informacji. Czy 
czynności związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i przekazywaniem 
informacji podlegają ocenie moralnej? Jeśli tak, to w jakich kategoriach 
moralnych taka ocena powinna być dokonywana?

–  Pytania o charakterze technicznym, dotyczące sposobu postępowania 
z informacjami, w tym pytania dotyczące sposobu, w jaki można prze-
prowadzić proces przekazywania informacji. Jak uporządkować nadmiar 
informacji?

Każde z pytań może stanowić temat osobnej i obszernej pracy, natomiast 
w tym artykule uwaga zostanie zwrócona na dwie, zdaniem autora najważniejsze 
kwestie związane z informacją w SI – jej wpływem na komunikację i nadmierną 
ilością informacji. 

13  L. Zacher, wyd. cyt., s. 220.
14  M. Koszowy, Informacja – prawda – społeczeństwo. Próba uporządkowania problematyki, 

„Etos”, Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym, 2005, s. 67.
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3.1. Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym

Proces przekazywania informacji to jeden z podstawowych procesów po-
znawczych. Według wielu badaczy, m.in. J. Habermasa, „człowiek to receptor 
informacji, tworzywo informacji, efekt informacji, wolny lub nawet bezwolny 
producent informacji, to istota budująca swój świat w oparciu o informacje i za 
pomocą zasad rządzących operowaniem informacją”15. W takim ujęciu proces 
przekazywania informacji – komunikowania – staje się jednym z ważniejszych 
aspektów funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym. M. Golka 
twierdzi nawet, że: „Komunikowanie przebiega w sieci związków społecznych, 
ba – ono tworzy tę sieć”16. W odniesieniu do funkcji, jakie spełnia komunikowa-
nie, można wymienić m.in.17:

–  przekaz informacji,
–  pomoc w zrozumieniu innych i siebie,
–  pomoc w zrozumieniu kultury i świata fizycznego,
–  oddziaływanie na innych,
–  tworzenie łączności z innymi ludźmi,
–  tworzenie interakcji i koordynacja działań,
–  gromadzenie i przekaz doświadczenia oraz treści pamięci społecznej,
–  tworzenie kultury.
Powyższe aspekty komunikowania wskazują wyraźnie na to, że sprawuje 

ono bardzo ważną funkcję społeczną i jakiekolwiek zmiany w sposobie komuni-
kowania mogą odbić się szerokim echem w egzystencji społeczeństwa. Cytując 
ponownie M. Golkę: „Stopień efektywności komunikowania wyznacza stopień 
wzajemnej adaptacji świadomości i rzeczywistości w niej odbijającej się, a także 
adaptacji do siebie komunikujących się podmiotów. Adaptacja zaś wyraża się 
w możliwościach trwania i rozwoju organizmu, jednostki ludzkiej czy grupy. Do-
dajmy, że umiejętność tworzenia odbioru, a przede wszystkim wykorzystywania 
informacji, jest jednym z najważniejszych warunków funkcjonowania człowieka 
– zsynchronizowania jego umysłu i otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej 
i społeczno-kulturowej”18. Społeczeństwo informacyjne może wyraźnie zmniej-
szać wspomniany stopień efektywności komunikowania poprzez to, że coraz 
trudniej jest posiąść szeroką wiedzę o świecie i w związku tym trudniej też 
o wzajemną adaptację świadomości podmiotu analizującego rzeczywistość i nią 
samą. Zmiany w otaczającym świecie zachodzą z taką szybkością, że już dawno 

15  C.S. Bartnik, Osoba ludzka – jej wymiar społeczny i transcendentny, „Etos” Kwartalnik 
Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym, 2005, s. 48.

16  M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 4.

17  Tamże, s. 6.
18  Tamże, s. 8.
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niemożliwe stało się nadążanie za nimi i dlatego też powstaje coraz większa luka 
poznawcza między wiedzą posiadaną przez człowieka a wiedzą, która potencjal-
nie możliwa jest do zdobycia. 

Stopień efektywności komunikacji warunkowany jest również wzajemną ada-
ptacją komunikujących się ze sobą podmiotów. I tutaj społeczeństwo informacyj-
ne nie przychodzi z pomocą, gdyż z podobnych powodów, jak opisane powyżej, 
ludzie mają obecnie do wyboru wiele możliwych zainteresowań i sposobów na 
życie. Z pewnością zakres tych możliwości nie był spotykany na taką skalę w po-
przednich etapach rozwoju społeczno-gospodarczego. Podmioty komunikujące się 
w społeczeństwie informacyjnym narażone są na to, że będą miały coraz mniejszą 
wspólną przestrzeń do wymiany informacji, a przestrzeń niezrozumienia będzie 
się powiększać. Pomocne może być jedynie wykorzystanie niewątpliwej zalety 
technik teleinformatycznych, jaką jest zmniejszanie się dystansu przestrzennego. 
Nowoczesne metody komunikacji umożliwiają kontakty z osobami bardzo od sie-
bie oddalonymi, po stosunkowo niskich kosztach – rozszerza to potencjalną grupę 
osób, które mogą wejść z konkretnym człowiekiem w proces komunikacji. 

Zdaniem badaczy komunikacji społecznej należy zwrócić też uwagę na to, że 
paradoksalnie w procesach komunikacji więcej mamy do czynienia z komunika-
cją niedoskonałą niż z tą bez żadnych ułomności. Wśród rodzajów komunikacji 
niedoskonałej wymienić można19:

–  komunikujemy coś bez adekwatnego odniesienia do szeroko rozumianej 
rzeczywistości (kłamstwo, manipulacja),

–  komunikujemy coś, czego prawdziwe intencje i cele są ukryte, niejasne 
lub wręcz zafałszowane (reklama),

–  komunikujemy jawnie coś, co jest sprzeczne z prywatnym poglądem, 
wiedzą, systemem wartości (fałszywe pochwały, sztuczny sarkazm),

–  komunikujemy coś komuś, kto mając inne kompetencje językowe z zało-
żenia nas nie rozumie,

–  komunikujemy za dużo,
–  nie potrafimy lub nie możemy wybrać odpowiedniego przekazu,
–  komunikujemy coś zakładając, że i tak ta wypowiedź raczej do nikogo nie 

dotrze lub nie wiedząc, do kogo dotrze (Youtube),
–  komunikujemy (odbieramy) coś „bez znaczenia”.
Wybór powyższych przykładów komunikacji niedoskonałej podyktowany 

został tym, że mogą one częściej występować wraz z rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego. Niektórzy sądzili, że Internet przyniesie taką zmianę w sposo-
bach komunikacji, iż część z powyższych niedoskonałości zniknie. Niestety, jak 
do tej pory nic na to nie wskazuje, a nawet można powiedzieć, że czasem Internet 
proces komunikacji uczynił jeszcze bardziej uciążliwym. Najczęściej mamy do 

19  Tamże, s. 9.
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czynienia z ukrywaniem swojej tożsamości, co z pewnością ma wpływ na to, 
że sądy ujawniane w Internecie różnią się od tego, co dana osoba mówi poza 
siecią. Wspomniany już serwis Youtube przyczynia się między innymi do tego, 
że przekaz komunikatu odbywa się niejako w otwartą przestrzeń – bez wska-
zywania konkretnego odbiorcy, do którego jest adresowany. Powiązane jest to 
również z kolejnym punktem niedoskonałej komunikacji, a mianowicie produkcji 
nadmiernej liczby komunikatów. Łatwość obsługi sprzętu koniecznego do komu-
nikacji w Internecie oraz brak jakichkolwiek przeszkód w publikacji określonych 
treści powoduje, że znaczna część ludzi publikuje taką ilość materiałów stano-
wiących informacje z wszelakich dziedzin życia, że niemożliwy jest odbiór tych 
wiadomości. Bardzo ważny jest również punkt stanowiący o odbieraniu komu-
nikatów „bez znaczenia”, oczywiście jest on bezpośrednio powiązany z ilością 
zamieszczanych w sieci przekazów. Jeśli pojawiła się sposobność do bardziej „de-
mokratycznego” udziału w tworzeniu treści, to cierpi na tym jej jakość – od tego 
prowadzi już prosta droga do nadmiernej konsumpcji informacji, które w żaden 
sposób nie przyczyniają się do powiększenia wiedzy odbiorcy. 

Internet ma również swój udział w tworzeniu manipulacji. Opisane już czyn-
niki w postaci ukrytej tożsamości i natłoku informacji sprzyjają powstawaniu 
przeróżnych form manipulacji, a te według S. Juszczyka można podzielić na20:

–  podawanie informacji nieprawdziwych,
–  podawanie informacji nieważnych lub mało ważnych, z pominięciem naj-

ważniejszych,
–  podawanie informacji bardzo ważnych jako mało ważnych,
–  podawanie informacji wieloznacznych w celu utrudnienia ich zrozumie-

nia przez odbiorców,
–  podawanie informacji w nadmiarze, w celu spowodowania chaosu dezin-

formacyjnego.
Internet aż roi się od informacji, które nie są prawdziwe, a fakt, że część użyt-

kowników sieci uznaje wiadomości z Internetu jako równie autentyczne (albo 
nawet bardziej), jak te podawane w bardziej tradycyjnych mediach, sprawia, że 
ciężko jest następnie wymazać daną informację z pamięci i niejako „nadpisać” 
ją informacją prawdziwą. Nietrudno jest także sprawić, by nadawać taką samą 
rangę informacjom ważnym i nieistotnym – użytkownicy sieci przyzwyczajeni 
do atakowania ich znaczną ilością informacji próbują walczyć z tym, starając się 
zaznajomić się z większością z nich. Efektem tego jest pewna powierzchowność 
i szybkość przechodzenia między danymi informacjami bez większej refleksji. 
Przy takim sposobie odbierania rzeczywistości dość łatwo jest przekonać adresata 
komunikatu, że wszystkie informacje są jednakowo ważne i trzeba poświęcić na 
nie taką samą ilość czasu i wysiłku umysłowego. 

20  Tamże, s. 124. 
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3.2. Nadmiar informacji w społeczeństwie informacji

Według niektórych badaczy nazwa społeczeństwo informacji nie powinna 
funkcjonować, ponieważ informacja tworzona w SI jest nadmiarowa, w większo-
ści zbędna odbiorcy, który nie ma wbudowanych żadnych mechanizmów obron-
nych przed nadmiarem docierających do niego danych. Nastąpiło „zakłócenie 
tzw. metabolizmu informacyjnego, czyli względnej równowagi między ilością 
informacji „przychodzących” do człowieka i „wychodzących” od niego do in-
nych ludzi”21. Jest to problem nieznany do tej pory, ponieważ z reguły uwaga była 
zwracana na to, że dany podmiot gospodarczy nie posiada odpowiedniej ilości 
informacji i należało przeprowadzić analizę, czy opłaca się zdobywać kolejne, 
czy też podejmować decyzje przy obecnym stanie wiedzy. 

Społeczeństwo informacyjne coraz częściej związane jest z takimi pojęciami 
jak: zalew informacji, potop informacji, bomba megabitowa, bomba I, paraliż 
informacyjny, smog informacyjny itp. Konieczne staje się więc położenie naci-
sku na wykształcenie takich umiejętności, które pozwolą poradzić sobie z owym 
nadmiarem informacji i dzięki istnieniu „sit merytoryczności” odsieją informacje 
niepotrzebne od tych, które są konieczne do rozwoju osobistego lub funkcjono-
wania firmy. Według J. Kozieleckiego wyjątkowo trafne wydaje się stwierdzenie 
N. Wienera: „Nasze środowiska poddaliśmy tak radykalnym zmianom, iż musimy 
teraz poddać zmianom nas samych, aby móc w nich istnieć”22. A. Szewczyk po-
stuluje z kolei uznanie, że inteligencja to nie jest umiejętność zdobywania odpo-
wiednich informacji i podejmowania optymalnych decyzji, tylko zdolność doboru 
odpowiednich informacji z ogromnego ich zbioru23.

O skali nadmiaru informacji świadczą poniższe wyniki badań24:
–  ilość danych podwaja się co 100 dni, 3 mln artykułów napisanych rocznie 

w wyspecjalizowanych czasopismach, ponad 90% badaczy, jacy pojawili 
się w historii, żyje i pracuje współcześnie;

–  raport firmy IDC pt. „The Expanding Digital Universe: A Forecast of 
Worldwide Information Growth Through 2010” wskazuje, że w 2007 r. 
„wyprodukowano” 281 eksabitów informacji. Na każdego mieszkańca 
przypada ok. 45 GB informacji. Aż 70% informacji tworzonych jest przez 
użytkowników indywidualnych;

–  badanie Reutersa przeprowadzone wśród menedżerów firm z USA, Au-
stralii, Wielkiej Brytanii, Singapuru i Hong Kongu wykazało, że:

21  Tamże, s. 155. 
22  J. Kozielecki, O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, PWN, Warszawa 1988, 

s. 307.
23  T. Galewski, wyd. cyt., s. 238.
24  Tamże, s. 240.

Transformacja społeczna w kierunku społeczeństwa informacyjnego...



116 117

•  49% menedżerów nie jest w stanie przetworzyć docierających do nich 
informacji,

•  66% badanych przyznało, że nie wykorzystuje informacji w odpo-
wiedni sposób,

•  38% traci znaczną ilość czasu na znalezienie odpowiedniej informa-
cji,

•  43% twierdzi, że przeciążenie informacyjne jest odpowiedzialne za 
ich zmniejszoną zdolność do podejmowania decyzji i opóźnianie waż-
nych decyzji,

•  44% uznało, że koszt zdobycia informacji przewyższa korzyści z jej 
posiadania.

Aby zaradzić wspomnianemu paraliżowi informacyjnemu, proponowane są 
przeróżne rozwiązania, a wśród nich:

–  information literacy – wykształcanie umiejętności odpowiedniego posłu-
giwania się informacją (systemami poszukiwań, doborem źródeł, świado-
mości informacyjnej itp.);

–  information ecology – koncepcja postulująca ograniczanie ilości informa-
cji po stronie podaży. Nie wyklucza to oczywiście poprzedniego punktu, 
koncepcje te są wobec siebie komplementarne – połączenie zmniejszenia 
„produkcji” informacji i wykształcenie odpowiednich postaw wobec in-
formacji dałoby zdwojone efekty. Za M. Koszowym można stwierdzić, 
że: „Dostęp do informacji nie powinien być nieograniczony. Jednakże 
czynnikiem wpływającym na ograniczenia informacji nie powinna być 
ani cenzura, ani innego rodzaju kontrola społeczna, lecz racjonalna po-
stawa nadawców i odbiorców informacji. Postawa ta powinna wpłynąć 
na dokonywanie selekcji informacji w taki sposób, aby proces ich przeka-
zywania był systematyczny, a nie chaotyczny. Taka dobrowolna selekcja 
świadczyłaby o wolnym wyborze informacji, który byłby wyrazem ludz-
kiego dążenia do prawdy”25;

–  brokerzy informacyjni – wykorzystywanie informacji, które będą wyse-
lekcjonowane przez wykwalifikowanych w tym celu ludzi – brokerów 
informacyjnych;

–  informacyjne agendy – koncepcja podobna do poprzedniej, jedynie broke-
rzy informacyjni zostali zastąpieni tutaj programami komputerowymi, któ-
re wyszukują informacji w sieci według np. zadanych słów kluczowych; 

–  systemy business intelligence – nowa generacja systemów informatycz-
nych zarządzania, które mają głównie na celu integrację informacji z sys-
temów posiadanych przez firmę oraz analizę olbrzymich zbiorów danych, 
które przechowywane są w bazach danych przedsiębiorstw.

25  M. Koszowy, wyd. cyt., s. 65. 
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4. Możliwe scenariusze dalszego rozwoju

Chociaż społeczeństwo informacyjne nie zostało do końca poznane ze wzglę-
du na bardzo szeroki zakres zmian oraz dużą nieprzewidywalność zachodzących 
procesów, to niektórzy próbują przedstawić możliwe scenariusze jego rozwoju. 
Najpowszechniejsze stały się te opublikowane przez Instytut Alternatywnych 
Przyszłości: społeczeństwo kreatywne, społeczeństwo oparte na wysokiej techni-
ce, społeczeństwo rozczarowania i społeczeństwo Orwellowskie26.

–  Społeczeństwo kreatywne (twórcze) – jest to najbardziej optymistyczny 
wariant spośród wszystkich przedstawionych poniżej. Zakłada on, że zdo-
bycze techniki będą służyć obywatelom i przedsiębiorstwom. Interwencje 
rządowe będą sporadyczne i nie będzie naruszana prywatność obywateli. 
Informacja będzie ogólnie dostępna i większy nacisk zostanie położony 
na kwestie edukacji.

–  Społeczeństwo oparte na wysokiej technice – siłą napędową będzie boom 
gospodarczy oraz wartości sukcesu charakterystyczne dla USA. Zdobycze 
techniki zostaną w dużej mierze skomercjalizowane, a przemysł związany 
z informacją będzie wzrastał dwukrotnie szybciej niż dochód narodowy. 
Rola rządu pozostanie niewielka, lecz nie będzie już takiej gwarancji pry-
watności jak w poprzednim scenariuszu.

–  Społeczeństwo rozczarowania społecznego – taki scenariusz może wy-
darzyć się wtedy, gdy ludność ograniczy postęp techniczny ze względu 
na rozczarowanie brakiem rozwiązania głównych problemów za pomocą 
technik teleinformatycznych. Powiększać się będzie różnica między bo-
gatymi i biednymi. Rozmiary bezrobocia osiągną maksymalne rozmiary 
i zagrożona zostanie prywatność. 

–  Społeczeństwo Orwellowskie – najbardziej pesymistyczny scenariusz. 
Pojawienie się kryzysów gospodarczych oraz nasilenie ataków terrory-
stycznych spowoduje, że rząd ustanowi wzmożoną dyscyplinę i inwigi-
lację. Pojawi się cenzura rządowa oraz zmniejszona zostanie prywatność 
obywateli. Nasili się ruch haktywistów, którzy będą walczyć o równy 
dostęp do informacji i ochronę prywatności.

Scenariusze te zostały przygotowane na podstawie danych dla gospodarek 
bardziej rozwiniętych i zaawansowanych w tworzeniu społeczeństwa informa-
cyjnego. Minęło również trochę czasu od ich publikacji, istnieje także pole do 
dalszych badań, które miałyby na celu określenie, czy we wszystkich krajach 
rozwijane są te same scenariusze, oraz to, czy być może nie należałoby do listy 
dołączyć kolejnych możliwości. 

26  Dalszy opis na podst. T. Galewski, wyd. cyt., s. 423; T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społe-
czeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, 
Kraków 1999.
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Podsumowanie 

W artykule przedstawiono społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap roz-
woju społeczno-gospodarczego próbując sprawdzić, czy mamy do czynienia z na 
tyle szybkimi i rozległymi zmianami w sferze realnej i regulacyjnej, że można je 
nazwać kolejną transformacją ustrojową. Mimo iż zdaniem autora nie zachodzą 
przesłanki do przyjęcia takiego terminu, to niewątpliwie mamy do czynienia 
z procesem przemian, które swoim zasięgiem obejmują prawie wszystkie dzie-
dziny życia. 

Odpowiadając więc na pytanie zawarte w tytule artykułu, z całą pewnością 
można stwierdzić, że: „społeczeństwo informacyjne nie jest intelektualnym 
wymysłem, lecz w dużym stopniu społeczno-kulturowo-gospodarczą rzeczywi-
stością, a złożony, choć niejednoznaczny, związek życia społecznego i mediów 
elektronicznych bez wątpienia istnieje – tak jak często w dziejach przejawiał się 
związek między nowymi technologiami informacyjnymi a pewnymi nowymi 
przejawami życia społecznego”27.

Można również być pewnym, że społeczeństwo informacyjne będzie ewolu-
owało. Trudność zbadania wszystkich procesów przemian sprawia, że niełatwo 
jest określić kierunek rozwoju – pozostaje tworzenie możliwych scenariuszy. 
Społeczeństwo informacyjne nie jest ostatecznym etapem rozwoju ani nie jest też 
panaceum na wszystkie problemy społeczne i gospodarcze. Mimo że niektórzy 
oczekiwali, iż rozwój technologii teleinformatycznych będzie związany z samymi 
pozytywnymi skutkami, to niestety społeczeństwo informacyjne niesie ze sobą 
również zagrożenia, takie jak: wykluczenie cyfrowe (digital divide), wyobcowa-
nie w pracy, uzależnienia od Internetu i komputera itp. 

Istotnymi problemami, które wymagają natychmiastowych i zdecydowanych 
działań są te, którym poświęcono w pracy więcej miejsca, czyli komunikacja 
i nadmiar informacji. By społeczeństwo informacyjne naprawdę mogło zasłu-
giwać na taką nazwę, trzeba podjąć pewne kroki zarówno po stronie podaży in-
formacji, jak i po stronie ich odbiorców. Bez wskazań dotyczących wytwarzania 
informacji oraz bez wykształcenia odpowiednich umiejętności wyszukiwania, 
przetwarzania, wykorzystywania, ochrony i przechowywania informacji, może 
zdarzyć się, że większa dostępność informacji nie będzie się przeradzać w wie-
dzę i mądrość. 

Na zakończenie zaznaczmy, że Internet i pozostałe technologie teleinforma-
tyczne są jeszcze stosunkowo nowymi innowacjami i nie jesteśmy w stanie prze-
widzieć, jak będzie wyglądało funkcjonowanie społeczeństwa, w którym dokona 
się już wymiana pokoleń i nie będzie już tych, które dorastały w erze industrialnej 

27  L. Zacher, wyd. cyt., s. 89.

Tomasz Galewski
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i często nie radzą sobie w obecnych warunkach. Być może będzie tak, jak sądzi 
L. Zacher, że: „zaczęło się enklawowo, elitarnie, w społeczeństwach tradycyj-
nych. Zaczęło się głównie od młodzieży i nawet dzieci. Ale „dzieci komputera”, 
„dzieci Internetu” dorosną i ich dzieci już nie będą pochodzić z warstw „prein-
formacyjnych”, dalszy rozwój będzie następował – przy założeniu ceteris paribus 
– na bazie coraz wyższego poziomu infokomunikacyjnego (aspiracji, umiejętno-
ści, wiedzy, technologii, zastosowań)”28.
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Sprawozdawczość finansowa
jako język biznesu

Streszczenie. Sprawozdanie finansowe jest produktem finalnym systemu rachunko-
wości finansowej, jest efektem pomiaru działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. 
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że to sprawozdawczość finansowa jest pod-
stawą komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Należy jednak zdawać sobie 
sprawę z faktu, iż regulacje prawne w wielu kwestiach nie są jednoznaczne i pozostawiają 
sporządzającym duże pole manewru. Dodatkowo niektóre zasady rachunkowości pozo-
stają w pewnej sprzeczności ze sobą, co może wpłynąć na ostateczny odbiór jednostki 
gospodarczej przez użytkowników sprawozdań finansowych.

Słowa kluczowe: sprawozdawczość, rachunkowość kreatywna, zasady rachunko-
wości

Wstęp

Sprawozdawczość finansowa jest częścią rachunkowości. Sprawozdanie 
finansowe jest produktem finalnym systemu rachunkowości finansowej, jest 
efektem pomiaru działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Wśród ra-
portów generowanych przez podmioty gospodarcze jest najszerzej i najliczniej 
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wykorzystywane przez użytkowników zewnętrznych. Celem artykułu jest wska-
zanie, że to sprawozdawczość finansowa jest podstawą komunikowania się 
przedsiębiorstwa z otoczeniem. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż 
regulacje prawne w wielu kwestiach nie są jednoznaczne i pozostawiają spo-
rządzającym duże pole manewru. Dodatkowo niektóre zasady rachunkowości 
pozostają w pewnej sprzeczności ze sobą, co może wpłynąć na ostateczny odbiór 
jednostki gospodarczej przez użytkowników sprawozdań finansowych. W artyku-
le w mniejszym stopniu skupiono się na odbiorcach wewnętrznych, gdyż oni nie 
są głównymi odbiorcami sprawozdania finansowego.

1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji 
o przedsiębiorstwie

Informacje są otrzymywane z różnych źródeł, głównym źródłem informacji 
ekonomicznej jest system rachunkowości. Informacyjna funkcja rachunkowości jest 
najstarszą funkcją realizowaną przez rachunkowość. Wyjaśnia ona istotę rachun-
kowości jako systemu przetwarzającego dane w informacje wykorzystywane do 
zarządzania konkretnym przedsiębiorstwem, a równocześnie do wypełniania przez 
rachunkowość innych funkcji, głównie kontrolnej i analitycznej1. Mianem „spra-
wozdawczości” możemy określić ogół raportów składanych przez przedsiębiorstwa. 
Informacja finansowa jest obecnie najbardziej pożądaną informacją na rynku. 

Sprawozdanie finansowe jest częścią sprawozdawczości. Ustawa o rachun-
kowości2 nie zawiera definicji sprawozdania finansowego. Art. 45 ust. 2 określa 
tylko jego elementy:

–  bilans,
–  rachunek zysków i strat,
–  informacja dodatkowa.
Dodatkowo jednostki, które są zobligowane do badania sprawozdania finan-

sowego przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, 
muszą sporządzić rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian 
w kapitale własnym. Do rocznego sprawozdania finansowego podmioty wy-
mienione w art. 45 ust. 4 muszą dołączyć sprawozdanie z działalności jednostki 
w roku obrotowym. 

Brak ustawowej definicji sprawozdania finansowego może pociągać za sobą 
pewne konsekwencje. Dodatkowo ustawa o rachunkowości nie definiuje celów 

1  Z. Messner, Funkcje współczesnej rachunkowości, ZT RN SK w Polsce, Warszawa 1999, 
s. 118.

2  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn zm.
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sporządzania sprawozdania finansowego ani jego odbiorców. Cele sporządzania 
sprawozdań finansowych można natomiast odszukać w literaturze przedmiotu.

Sprawozdawczość finansowa jest podstawowym źródłem analizy ekono-
micznej. „Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o sytuacji 
finansowej oraz o wynikach i zmianach w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 
potrzebnych szerokim kręgom użytkowników w ocenie umiejętności zarządczych 
menedżerów oraz przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych”3. Według tej defi-
nicji odbiorcami sprawozdania są także odbiorcy wewnętrzni. Uważam jednak, że 
do nich sprawozdania finansowe kierowane są w mniejszym zakresie.

Podobnie cele sprawozdawczości finansowej przedstawił Amerykański In-
stytut Biegłych Dyplomowanych Księgowych (American Institute of Certified 
Public Accountants): „podstawowym celem sprawozdań finansowych jest do-
starczenie informacji do podejmowania decyzji ekonomicznych oraz [...] służyć 
pomocą tym, którzy posiadają ograniczoną władzę, umiejętność lub zasoby dla 

Tabela 1. Kategorie informacji finansowej według Accountancy, March 2000, 
Statement of Principles-Categories of Financial Information

Podstawowe 
sprawozdanie 

finansowe

Dodatkowe 
informacje 

i objaśnienia 
(noty) 

do sprawozdań 
finansowych

Informacje 
towarzyszące

Inne raporty 
finansowe 
ogólnego 

przeznaczenia

Pozostałe 
informacje

Rachunek 
zysków i strat

Zasady i polityka 
rachunkowości

Przeglądy 
(raporty) 
operacyjne 
i finansowe

Listy do 
akcjonariuszy 
(udziałowców)

Raporty 
finansowe 
specjalnego 
przeznaczenia

Bilans Analiza 
wskaźnikowa

Sprawozdania 
zarządu

Informacje dla 
prasy i mediów

Statystyka ma-
krogospodarcza

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych

Informacje 
o niepewno-
ściach 
w sprawozda-
niach finanso-
wych

Informacje 
pozafinansowe

Pozostałe 
informacje

Materiały 
prasowe 
dotyczące firmy

Zestawienie 
zmian w kapitale 
własnym

Sprawozdanie 
przewodni-
czącego Rady 
Nadzorczej

Raporty 
analityków

Ź r ó d ł o: A. Helin, Ustawa o rachunkowości. Podatkowe komentarze praktyczne, C.H. Beck, Warszawa 
2004, s. XXVIII.

3  D. Krzywda, Rachunkowość finansowa, FRR w Polsce, Łódź 1999, s. 41.
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pozyskania potrzebnych informacji oraz tym, dla których sprawozdanie finanso-
we stanowi jedyne źródło informacji na temat działalności danego podmiotu”4.

Interesującą próbę wyjaśnienia istoty sprawozdawczości finansowej przed-
stawiły M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska i L. Olchowicz: „sprawozdanie finan-
sowe wyraża raportowanie (czyli zdawanie sprawy z) określonych aspektów 
działalności gospodarczej danego podmiotu, przy zastosowaniu konwencjonal-
nej formuły opisu i prezentacji danych czerpanych z ewidencji księgowej i cha-
rakteryzujących sytuację majątkową, finansową i wynikową tego podmiotu”5. 
J. Matuszewicz i P. Matuszewicz podkreślają rolę użytkowników sprawozdań 
finansowych: „sprawozdawczość to […] sposób komunikowania się jednostki 
gospodarczej z użytkownikami informacji dostarczanych przez rachunko-
wość”6.

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe stanowi często podstawę podej-
mowania decyzji przez użytkowników zewnętrznych, sporządzający starają się, 
by obraz jednostki był jak najbardziej korzystny. 

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 
nr 1 celem sprawozdania finansowego jest „zapewnienie, że zawiera wysokiej 
jakości informacje, które:

–  są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne na przestrzeni wszyst-
kich zaprezentowanych okresów, 

–  stanowią właściwy punkt wyjścia dla prowadzenia rachunkowości zgod-
nie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) oraz 

–  mogą być wygenerowane po kosztach nieprzewyższających korzyści, 
jakie mogliby odnieść ich użytkownicy”.

Oprócz sprawozdawczości zewnętrznej jednostka może także sporządzać 
raporty na potrzeby wewnętrzne, kierowane do kierownictwa jednostki bądź 
kierowników centrów odpowiedzialności. Takimi sprawozdaniami wewnętrz-
nymi mogą być: raport z realizacji projektów inwestycyjnych, sprawozdanie 
z wykonania budżetu kosztów czy sprawozdanie z wykonania budżetu sprzedaży. 
Sprawozdania te mogą być wykorzystywane przez komórki audytu wewnętrz-
nego lub kontroli wewnętrznej. O ile forma i zakres sprawozdania finansowego 
jest ściśle określona w ustawie o rachunkowości, o tyle formę sprawozdawczości 
wewnętrznej określa samodzielnie podmiot gospodarczy. Nie ma w tym zakresie 
szczegółowych regulacji prawnych.

4  B. John, S. Healeas, Financial Reporting Standards for Smaller Entities, ACCA, Londyn 
1999; www.accaglobal.com/research/publications/summaries/, s. 10.

5  M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, L. Olchowicz, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 
1996, s. 230.

6  J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce, Warszawa 1994, s. 303.
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2. Rachunkowość kreatywna a oszustwo księgowe

Kreatywność to działanie twórcze, mające pozytywne znaczenie. Według 
J. Apanowicza kreatywność to proces wywołujący wartościowy efekt, tworzenie 
czegoś nowego i użytecznego, to niezwykłe i oryginalne podejście do problemu. 
W słowniku poprawnej polszczyzny kreatywny to twórczy i pomysłowy. 

Ustawa o rachunkowości zawiera wiele praw wyboru dla jednostki. Cho-
ciażby z tego powodu rachunkowość jest kreatywna. Kierownik jednostki musi 
wybierać pomiędzy różnymi rozwiązaniami ewidencyjnymi i sprawozdawczymi. 
Pomiar w rachunkowości jest bardzo niejednoznaczny. Dopóki jednak jednostka 
przestrzega prawa i prawidłowo wykorzystuje przysługujące jej swobody działa-
nia, mamy do czynienia tylko z rachunkowością kreatywną. 

Różnica pomiędzy rachunkowością kreatywną a oszustwem może być jednak 
bardzo mała. Oszustwo to działanie mające na celu ominięcie prawa. Takie spra-
wozdanie finansowe nie będzie rzetelne, a tym samym użyteczne dla odbiorców. 
Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 240A definiuje oszustwo jako: 
zamierzone fałszywe przedstawienie informacji finansowych […], które może 
polegać na:

–  manipulacji, fałszowaniu lub zmianie zapisów księgowych lub dokumen-
tów, które były ich podstawą,

–  zniekształceniu lub umyślnym pominięciu w sprawozdaniu finansowym 
operacji gospodarczych i innych istotnych informacji oraz rejestrowaniu 
transakcji pozornych,

–  umyślnym, nieprawidłowym stosowaniu zasad rachunkowości,
–  zawłaszczaniu majątku jednostki.
Należy jednak zastanowić się, na ile wykorzystywanie „luk w prawie” oraz 

manipulowanie doborem stosowanych zasad pomiaru jest rachunkowością kre-
atywną. Jest to postępowanie zgodne z przepisami prawa, nie jest jednak zgodne 
z nadrzędną zasadą rachunkowości „true and fair view”. Z drugiej strony należy 
zgodzić się T. Cebrowską, że celem sprawozdania finansowego nie jest tylko 
przedstawienie jasnego i rzetelnego obrazu, ale także zaspokojenie potrzeb in-
formacyjnych jego odbiorców7. Mamy tutaj pewną sprzeczność. Dodatkowo pro-
blem bardziej się komplikuje, ponieważ odbiorcy też mają różne potrzeby infor-
macyjne. Trudno jest zrównoważyć wiele przeciwstawnych interesów odbiorców 
sprawozdania finansowego.

Powiązanie rachunkowości kreatywnej z rachunkowością oszukańczą bardzo 
trafnie ilustruje schemat 1.

7  T. Cebrowska, Dylematy polityki bilansowej, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu”, Wrocław 
!994, nr 690, s. 31.
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Podstawowymi celami rachunkowości kreatywnej mogą być: zwiększenie 
zysku lub zmniejszenie strat, manipulowanie wskaźnikami służącymi do analizy 
finansowej, ukrywanie ryzyka finansowego, umożliwienie uzyskania kapitału czy 
zwiększenie swojej wiarygodności w oczach kontrahentów (kredytodawców, 
inwestorów).

Osobą, która może w pewnym stopniu pomóc użytkownikom sprawozdaw-
czości finansowej w odbiorze sprawozdania finansowego jest biegły rewident. 
Celem badania ksiąg rachunkowych jest dostarczenie wystarczającej pewności, 
że sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnych nieprawidłowości. 
Biegły powinien wyrazić opinię, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 
z określonymi założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej. Nale-
ży pamiętać, że biegły rewident nie jest jednak odpowiedzialny za zapobieganie 
oszustwom i błędom. Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta 
jasno wskazuje, iż to kierownik jednostki jest odpowiedzialny za zapobieganie 
i wykrywanie nadużyć w jednostce. Punkt 52 tejże normy mówi, że „zadaniem 
biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego […] 
nie jest poszukiwanie możliwych nadużyć, błędów lub naruszeń prawa. Niemniej 
zawodowy sceptycyzm powinien mu ułatwić rozpoznanie i właściwą ocenę praw-
dopodobieństwa popełnienia takich czynów w jednostce”. Z pewnością zbadane 
sprawozdanie finansowe ma większą wartość informacyjną dla użytkownika. Na-
leży jednak pamiętać, że nie wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe 
muszą badać swoje sprawozdania finansowe. Można nawet zaryzykować stwier-

Schemat 1. Rachunkowość kreatywna a oszukańcza

Ź r ó d ł o: B. Gierusz, T. Martyniuk, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym, 
w: Rachunkowość w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007, s. 67.
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dzenie, że wymogi artykułu 64 ustawy o rachunkowości sprawiły, iż zdecydowa-
nie mniej jednostek jest obecnie zobligowanych do badania swoich sprawozdań 
finansowych. 

3. Zasada ostrożności w kontekście zasady 
wiernego i rzetelnego obrazu

Zasada wiernego i rzetelnego obrazu została zdefiniowana w art. 4 ust. 1 
ustawy o rachunkowości: „jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady 
(politykę) rachunkowości rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową 
i finansową oraz wynik finansowy”. Jest to zasada uznawana za jedną z naczel-
nych zasad rachunkowości. Z kolei artykuł 7 ustawy o rachunkowości nakazuje 
wyceniać aktywa i pasywa z zachowaniem zasady ostrożności. Niepewność jest 
nieodłącznym atrybutem prowadzenia działalności gospodarczej. Stosowanie 
zasady ostrożności przy wycenie ma na celu zminimalizowanie ujemnych skut-
ków tej niepewności. Przychody należy ujmować tylko pewne, ale koszty nawet 
te prawdopodobne. Można zadać sobie pytanie: czy zasada ostrożności nie stoi 
w pewnej sprzeczności z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu? 

Stosowanie ostrożności przy wycenie prezentuje sytuację majątkową i finanso-
wą jednostki w sposób bardziej pesymistyczny. Odbiorcy informacji sprawozdaw-
czych mają pewność, że sytuacja majątkowa i finansowa przedsiębiorcy może być 
w rzeczywistości lepsza, a nigdy gorsza od tej opisanej w sprawozdaniu finanso-
wym. Tworzone odpisy aktualizujące oraz rezerwy obniżają wynik finansowy oraz 
wartość majątku jednostki. Według prawa bilansowego rezerwy tworzone są na:

–  zobowiązania i straty z operacji gospodarczych w toku (rezerwy na nie-
pewne zobowiązana i straty),

–  utratę wartości (odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, środków 
trwałych w budowie, inwestycji, należności, zapasów),

–  na koszty (na naprawy gwarancyjne i rękojmie),
–  rezerwy kapitałowe.
Rezerwy są cechą modelu kontynentalnego rachunkowości, do którego należą 

m.in. Polska, Niemcy, Japonia. Jest to model konserwatywny, katalog rezerw jest 
w nim bardzo pojemny. Ponadto jednostki mają dużą swobodę w ich tworzeniu. 
Często podmioty gospodarcze wykorzystują rezerwy świadomie zaniżając po-
ziom wyniku finansowego oraz wartości aktywów. Tworzą tzw. ciche rezerwy, 
które obok rezerw uzasadnionych z punktu widzenia ryzyka, są rezerwami ła-
twymi do zakwestionowania z punktu widzenia ich związku z rzeczywistością. 
E.A. Hendriksen i M. van Breda przedstawiają trzy podstawowe argumenty za 
modelem kontynentalnym:

Sprawozdawczość finansowa jako język biznesu
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1)  pesymistyczne podejście w rachunkowości równoważy skłonność do nad-
miernego optymizmu menedżerów i właścicieli,

2)  przeszacowanie zysku i wycen jest bardziej niebezpieczne dla podmiotu 
gospodarczego i jego właścicieli niż niedoszacowanie,

3)  ryzyko uwzględnienia w sprawozdaniu nieprawdziwych informacji jest 
gorsze niż nieujawnianie czegoś, co może okazać się prawdziwe8.

Przy kontynentalnym systemie rachunkowości głównym źródłem finansowa-
nia jest kredyt bankowy, stąd to ostrożne, pesymistyczne podejście do wyceny.

U podstaw rozwiązań dotyczących rezerw w modelu anglosaskim leżą zupeł-
nie inne przesłanki. W myśl tych zasad rachunkowość nie ma chronić przedsię-
biorstwa przed ewentualnymi negatywnymi skutkami niepewnych zdarzeń, ma 
natomiast przekazywać jak najbardziej rzeczywisty i wierny obraz jego aktualnej 
sytuacji9. Źródłem finansowania jest tutaj rynek kapitałowy. Nie ma w nim miej-
sca na nadmierny sceptycyzm ani na obniżanie wartości majątku dla poprawy 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Jak wobec tego można pogodzić zasadę ostrożności dominującą w modelu 
kontynentalnym rachunkowości (a więc także w polskiej ustawie o rachunkowo-
ści) z naczelną zasadą rachunkowości wiernego i rzetelnego obrazu? Sprawozda-
nia finansowe są obecnie bardzo rozbudowane. Odbiorca jest w stanie, analizując 
chociażby informacje dodatkowe, dokonać sam subiektywnej oceny takiego 
sprawozdania finansowego. Może sam spróbować ocenić zaistniałe ryzyko. Na-
leży pamiętać również, że wprowadzenie do wyceny wartości godziwej stanowi 
pierwszy krok do złagodzenia konserwatywnego wydźwięku wyceny ostrożnej. 

Podsumowanie

Rachunkowość jest uniwersalnym system informacyjnym. Odzwierciedla 
przebieg i rezultaty działalności jednostek gospodarczych. Jest źródłem tworze-
nia, ujawniania i prezentowania informacji podmiotom, które w bezpośredni lub 
pośredni sposób są zainteresowane działalnością jednostki. Podmiot gospodarczy 
informuje potencjalnych użytkowników informacji sprawozdawczej generując 
różnego rodzaje sprawozdania: do ZUS, deklaracje podatkowe do urzędu skar-
bowego, zestawienia statystyczne do GUS czy wreszcie wymagane ustawą o ra-
chunkowości sprawozdania finansowe. Rzetelna i aktualna informacja finansowa 
jest obecnie uważana za kolejny zasób przedsiębiorstw. 

8  E.A. Hendriksen, M. van Breda, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 166-167.

9  K. Klimczak, Rezerwy w historycznym rozwoju systemu rachunkowości, w: Problemy 
współczesnej rachunkowości, Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 286. 
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Przydatność informacji sprawozdawczej jest w dużej mierze zdetermino-
wana przyjętymi i stosowanymi przez jednostkę zasadami uznawania, pomiaru 
i prezentowania zdarzeń gospodarczych. Prawo bilansowe nie reguluje sztywno 
wszystkich możliwych przypadków, pozostawiając jednostkom spory „margines 
swobody” w wyborze rozwiązań księgowych i sprawozdawczych. Czasami prawa 
wyborów są wykorzystywane niezgodnie z zasadą „true and fair view”.

Sprawozdawczość finansowa jest międzynarodowym językiem biznesu, na-
leży jednak być świadomym ograniczeń w „czytaniu” sprawozdań finansowych 
podmiotów gospodarczych.
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Metodyczne aspekty
standaryzacji procesów pracy

Streszczenie. Standaryzacja pracy rozumiana jako ustalanie, komunikowanie, prze-
strzeganie i doskonalenie obligatoryjnych uregulowań dotyczących procesów pracy, sta-
nowi ważny i kontrowersyjny problem zarządzania. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie dotyczące podejścia do standaryzacji procesów pracy i jej wpływu na efektywność 
i skuteczność działania pracowników. W artykule podjęto próbę przedstawienia ogólnych 
i szczegółowych przesłanek oraz zarysu metodyki postępowania przy wyborze zakresu, 
poziomu oraz sposobów standaryzacji w przypadku zarówno prac wykonawczych, jak 
i koncepcyjnych. 

Słowa kluczowe: standaryzacja, procesy pracy, metodyka

 

Wprowadzenie 

Jednym z istotnych problemów zarządzania jest wybór odpowiedniego 
podejścia do standaryzacji działań realizowanych na poszczególnych stanowi-
skach pracy oraz standaryzacji całych procesów, rozumianych jako ciągi działań 
przyczynowo-skutkowych. W praktyce zarządzania przez pojęcie standaryzacji 
pracy rozumie się ustalanie, komunikowanie, przestrzeganie i doskonalenie 
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obligatoryjnych uregulowań (ogólnie określanych jako standardy, normy), doty-
czących istotnych aspektów wykonywanej pracy w celu poprawy jej efektywności 
i skuteczności1. W takim ujęciu standard to zbiór celów, zasad, mniej lub bardziej 
szczegółowych procedur lub instrukcji, zatwierdzonych przez kierownictwo, 
które służą jako wskazówki umożliwiające wszystkim zatrudnionym pomyślne 
wykonywanie powierzonych im zadań.

Sposób wykonania zadania (metoda pracy) może być dowolnie ustalony przez 
samego wykonawcę na podstawie jego wiedzy, intuicji, doświadczenia lub narzu-
cony przez kierownictwo w postaci standardu pracy opracowanego przez odpo-
wiednie komórki funkcjonalne. W praktyce mamy do czynienia zarówno z przy-
padkami dużej autonomii (praca projektanta) i całkowitego podporządkowania 
(praca montera na linii montażowej), jak i z przypadkami mieszanymi, w których 
pewne aspekty wykonywanego zadania są narzucane z góry, inne mogą być swo-
bodnie ustalane przez pracownika. Zarówno zbyt wysoki poziom standaryzacji, 
jaki ma miejsce w wielu przypadkach rutynowej pracy wykonawczej, jak i brak 
jakichkolwiek standardów w odniesieniu do nierutynowej pracy koncepcyjnej 
może negatywnie wpływać na efektywność i skuteczność działania. 

Występuje wiele kontrowersji odnośnie do sposobów standaryzacji proce-
sów pracy i jej konsekwencji społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych. 
Pomimo że temat ten od dawna był przedmiotem zainteresowania praktyków 
i teoretyków zarządzania, badań empirycznych dotyczących tego zagadnienia jest 
niewiele, a wnioski z nich wynikające są często sprzeczne2. 

Celem artykułu jest przedstawienie na podstawie studiów literaturowych oraz 
doświadczeń przodujących firm sektora produkcyjnego i usługowego, ogólnych 
i szczegółowych przesłanek oraz zarysu metodyki wskazującej sposoby postępo-
wania przy wyborze zakresu, poziomu oraz sposobów standaryzacji zarówno prac 
wykonawczych, jak i koncepcyjnych. 

1. Przestrzeń rozwiązań w odniesieniu do poziomu 
standaryzacji procesów pracy 

Składowymi sposobu realizacji każdego procesu pracy są3:
–  pożądany wynik procesu,
–  zasady realizacji procesu, 

1  Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej, Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008, s. 12.
2  B. Pokosinska, Does Standardization Have a Negative Impact on Working Conditions?, 

„Human Factors and Ergonomics in Manufacturing” 2007, Vol. 17 (4), s. 383-394. 
3  M.Trocki, Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe, w: Podejście procesowe w za-

rządzaniu, red. M. Romanowska i M. Trocki. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 63.
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–  skład procesu, tzn. jego podział na elementy składowe (działania),
–  układ działań, tzn. logiczne, czasowe, przestrzenne ich powiązanie,
–  zestaw środków do realizacji poszczególnych działań składowych proce-

su (wykonawców, wyposażenia, materiałów, środków finansowych itd.).
W konkretnych przypadkach standaryzacji w różnym stopniu mogą podlegać 

poszczególne kombinacje swobodnie dobieranych i narzucanych składowych 
procesu, tworząc szerokie pole możliwych wariantów. W celu ograniczenia róż-
norodności rozwiązań do najbardziej typowych przypadków stosuje się różne 
klasyfikacje. Według najbardziej rozpowszechnionej, opracowanej przez W. Hil-
la, R. Fehlbauma i P. Urlicha, w zależności od zakresu swobody i regulacji dzia-
łań w procesie, wyróżnia się pięć poziomów standaryzacji, charakteryzujących 
się (tab. 1)4:

–  brakiem regulacji,
–  regulacją opartą na zasadach,
–  regulacją ramową,
–  szczegółową regulacją „alternatywną”,
–  szczegółową regulacją „sztywną”.
 

Na pierwszym poziomie standaryzacji określony jest jedynie pożądany wynik 
procesu, a jego realizacja nie jest objęta żadną regulacją. Wykonawca ma pełną 
swobodę co do kształtowania sposobu realizacji procesu. Istnieje bardzo duża, 
a w zasadzie nieograniczona możliwość różnicowania sposobów działania oraz 
doboru środków. Od wykonawcy procesu wymaga się dużej innowacyjności.

Drugi poziom standaryzacji to tzw. regulacja oparta na zasadach. Określa się 
w tym przypadku nie tylko pożądany wynik procesu, ale także zasady realizacji 

Tabela 1. Poziomy standaryzacji w zależności od zakresu swobody i regulacji działań

Elementy

Poziomy

Pożądany 
wynik

procesu

Zasady 
realizacji 
procesu

Skład 
działań 

w procesie

Układ 
(kolejność) 

działań

Zestaw 
środków 
realizacji

Brak regulacji +
Regulacja oparta 
na zasadach + +

Regulacja ramowa + + + +
Szczegółowa regulacja 
„alternatywna” + + + +/– +

Szczegółowa regulacja 
„sztywna” + + + + +

Ź r ó d ł o: M. Trocki, Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe, w: Podejście procesowe 
w zarządzaniu, red. M. Romanowska i M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 67.

4  W. Hill, R. Fehlbaum, P. Urlich, Organisationslehre I, Paul Haupt, Bern 1974.
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procesu, wskazujące co należy, a czego nie należy robić w dążeniu do celu. Wy-
konawca ma dalej dużą swobodę odnośnie do sposobu realizacji oraz doboru 
środków, pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad, co wymaga od niego 
kreatywności. 

Trzeci poziom, określany jako regulacja ramowa, wiąże się z ograniczaniem 
swobody wykonawcy poprzez narzucanie ogólnego schematu realizacji procesu, 
czyli składu oraz ramowego układu działań wchodzących w skład procesu. Zakres 
swobody można określić jako średni, wykonawca ma pewien wpływ na kolejność 
realizacji działań oraz dobór środków. Realizacja procesów na tym poziomie ma 
charakter adaptacyjny.

Poziomy czwarty i piąty standaryzacji dotyczą tzw. regulacji szczegółowych, 
co w praktyce oznacza, że wszystkie składowe działania objęte są regulacjami 
zewnętrznymi, nie tylko cel, zasady, skład czynności, ale także zestaw środków 
realizacji oraz kolejności działań w procesie. Przy tym, w przypadku tzw. alter-
natywnej regulacji szczegółowej, wykonawca ma pewną swobodę wyboru dróg 
realizacji procesu w zależności od konkretnych okoliczności w ramach określone-
go schematu realizacji procesu. W szczegółowej regulacji sztywnej wykonawca 
jest zobowiązany do postępowania zgodnie ze szczegółowym i jednoznacznym 
schematem realizacji procesu. Mamy tu do czynienia z najwyższym poziomem 
standaryzacji pracy, gdzie w zasadzie wykonawca nie ma żadnego wpływu na 
sposób realizacji procesu.

Prezentowana klasyfikacja pokazuje przestrzeń możliwych rozwiązań. Z jed-
nej strony obejmuje procesy realizowane według sztywnych procedur, szczegóło-
wo określających warunki przestrzenne, realizacyjne i czasowe działań wchodzą-
cych w skład procesu, jak to ma miejsce w przypadku pracy w linii montażowej, 
z drugiej – w biurach projektowych czy konsultingowych mamy zazwyczaj do 
czynienia z brakiem lub bardzo niskim poziomem standaryzacji, jedynie w odnie-
sieniu do celów oraz ogólnych zasad. 

Wybór odpowiedniego poziomu standaryzacji dla danego procesu nie jest 
sprawą prostą i wymaga analizy konsekwencji zarówno zbyt niskiego, jak i zbyt 
wysokiego jej poziomu. Pod uwagę muszą być brane również uwarunkowania 
zewnętrzne wynikające z otoczenia i wewnętrzne wynikające z istotnych cech 
określonych procesów.

2. Ogólne przesłanki wyboru stopnia standaryzacji

Standaryzacja pracy stanowiła jeden z istotnych filarów koncepcji naukowego 
zarządzania (ang. scientific management) zapoczątkowanego na początku XX w. 
przez F.W. Taylora. Polegała ona na naukowym podejściu do ustalania przez od-

Leszek Bednarz
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powiednie komórki funkcjonalne najlepszego sposobu wykonywania danej pracy 
poprzez jej podział, szczegółową analizę ruchów, pomiar czasu i na tej podstawie 
opracowanie optymalnej metody wykonania danego zadania w ściśle określonym 
czasie. Od momentu pojawienia się w praktyce gospodarczej standaryzacja pod-
lega sprzecznym ocenom. Oceny pozytywne akcentują następujące zalety standa-
ryzacji5: 

–  wzrost wydajności pracy dzięki uwolnieniu wykonawcy od rozważań nad 
sposobem realizacji działania oraz szybszemu pojawieniu się efektów 
wprawy,

–  podniesienie jakości wyników na skutek zastosowania przemyślanych, 
opracowanych przez wysoko kwalifikowanych specjalistów, wypróbowa-
nych sposobów działania, 

–  szybsze podejmowanie decyzji związanych z realizowanym działaniem, 
–  ułatwienie kontroli przebiegu działań i obiektywnej kontroli jego wyni-

ków,
–  zwiększenie pewności działania i ograniczenie ryzyka.
Współcześnie pozytywne konsekwencje standaryzacji pracy akcentuje się 

w koncepcji szczupłego zarządzania (ang. lean management). Usprawniania, 
generowane w ramach zespołów Kaizen, są standaryzowane i upowszechniane 
poprzez szkolenie oparte na tych nowych standardach6. Przyczynia się to do 
zmniejszenia zmienności i poprawy spójności wyników. Ponadto standaryzacja 
zapewnia potrzebne wskazówki i wyjaśnia obowiązki, zmniejszając stres i nie-
pewność. Pomaga pracownikom lepiej się czuć i lepiej pracować. Sformalizo-
wane zachowania łatwiej jest mierzyć i monitorować, co ułatwia koordynację, 
porównywanie i kontrolę. 

Oceny negatywne koncentrują uwagę na wadach standaryzacji, takich jak7: 
–  niebezpieczeństwo schematycznego traktowania pracy przez wykonaw-

ców, 
–  niewykorzystywanie twórczych możliwości pracowników,
–  pomijanie nieuregulowanych, lecz istotnych aspektów działania,
–  koncentrowanie uwagi na działaniach typowych i lekceważenie działań 

nietypowych, 
–  osłabienie samokontroli pracowników,
–  osłabienie motywacji wykonawców wynikające z monotonii, braku moż-

liwości wykazania własnej inicjatywy.
Standaryzacja wpływa na zwiększenie fizycznej i psychicznej monotonii, co 

zmniejsza zainteresowanie pracą, motywację i kreatywność. Wynikające z tego 

5  M. Trocki, wyd. cyt., s. 64.
6  M. Imai, Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa 2006.
7  M. Trocki, wyd. cyt., s. 64.
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niezadowolenie prowadzi do dużej absencji i fluktuacji. Ponadto, standaryzacja 
procesów pracy oznacza zmniejszenie zakresu działania. Takie zmniejszenie róż-
norodności zadań ogranicza możliwości uczenia się. Przeciwnicy standaryzacji 
wskazują, że łączne oddziaływanie tych czynników może mieć negatywny wpływ 
zarówno na wydajność, jak i jakość.

To, jakie pozytywne i negatywne efekty przyniesie standaryzacja procesu 
pracy, zależy od uwarunkowań zewnętrznych (zmienności otoczenia, wrażliwości 
odbiorcy na zmienność wyniku procesu) oraz uwarunkowań wewnętrznych wy-
nikających z samego charakteru realizowanego procesu (różnorodności działań), 
możliwości jego analizowania, a w szczególności kategorii wiedzy i umiejętności 
wymaganych do realizacji poszczególnych składowych danej pracy. Te zagadnie-
nia będą przedmiotem dalszych rozważań.

3. Potrzeby klientów i zmienność otoczenia jako przesłanki 
wyboru rodzaju procesu

Przy wyborze zakresu i poziomu standaryzacji należy brać pod uwagę cele oraz 
warunki ich osiągania. W pierwszej kolejności należy uwzględnić cele zewnętrzne 
związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu obsługi klienta w aspekcie za-
równo efektywności, jak i skuteczności (jakości, elastyczności, czasu, terminowo-
ści). Gdy dla klientów kluczowe znaczenie ma elastyczność, wówczas preferowane 
powinny być niższe poziomy standaryzacji procesów: regulacje ramowe, regulacje 
oparte na zasadach lub nawet brak regulacji. Jeżeli priorytetem jest efektywność, 
to zalecane są poziomy wyższe: szczegółowe regulacje alternatywne lub sztywne 
poziomy standaryzacji. Oprócz potrzeb klienta po uwagę należy brać również 
zmienność otoczenia. W klasycznych, jak i współczesnych koncepcjach zarządza-
nia (np. Six Sigma) dąży się do redukowania zmienności procesu oraz jego wejść 
i wyjść, przy wykorzystaniu wyrafinowanych metod statystycznych. W pewnych 
sytuacjach zmienności nie można całkowicie wyeliminować (np. w przypadku 
takiego surowca jak drewno) lub też koszt ograniczania zmienności przewyższa 
korzyści z tego wynikające, jeżeli przykładowo stosuje się drogą procedurę me-
dyczną dla wszystkich pacjentów. Prostym narzędziem pozwalającym wyróżnić 
kategorie procesów w zależności od możliwości i konieczności ich standaryzacji 
jest macierz procesów, w której pod uwagę bierze się dwa czynniki: zmienność 
otoczenia oraz wrażliwość klienta na zmienność wyników (rys. 1).

Przy dużej zmienności otoczenia odnośnie do wejść lub wyjść procesu oraz 
pozytywnej oceny zróżnicowanego wyjścia w aspekcie dostosowania produktu 
do potrzeb i wymagań konkretnego klienta zalecane są procesy określane ogól-
nym pojęciem koncepcyjne. Procesy, w których wykonywana praca w dużym 

Leszek Bednarz



136 137

stopniu oparta jest na regułach trudnych do wyjaśnienia naukowo, określa się jako 
artystyczne (ang. artistic process), bazujące na osądach (ang. judgment-based 
work) lub jako pracę profesjonalną (ang. professional work). Przykładem tego 
typu procesów w sferze działalności gospodarczej może być opracowywanie 
nowych produktów, konsulting, doradztwo finansowe, opracowywanie projektów 
marketingowych czy szkolenie menedżerów. W tego typu procesach dominuje 
praca wymagająca otwartości, elastyczności, innowacyjności, kreatywności, któ-
rych to cech nie zastąpi ścisłe naukowe podejście, zaproponowane przez F. Taylo-
ra w koncepcji naukowego zarządzania.

Jeżeli klient negatywnie ocenia niestabilność wyjścia, a otoczenie charak-
teryzuje się niską zmiennością lub zmienność, dzięki stosowaniu określonych 
sposobów, można ograniczyć, zalecane są procesy określane jako masowe (mass 
processes). Ten rodzaj procesów od początku XX w. zaczął dominować w więk-
szości branż w sferze produkcyjnej, następnie był stosowany również w sferze 
usług, czego klasycznym przykładem są bary McDonald czy hipermarkety. 

Oprócz tych dwóch skrajnych kategorii w prezentowanej typologii wyróżnia 
się współcześnie coraz bardziej rozpowszechniane procesy masowej kastomizacji 
(ang. mass customization), gdzie stosując na dużą skalę zasady produkcji maso-
wej, dostosowuje się produkty do potrzeb i wymagań konkretnego klienta8. 

Ostatnią kategorię tworzą procesy, które są w stanie powstawania oraz pro-
cesy, które należy uznać za niesprawne, gdzie z różnych względów nie udaje 
się zapewnić stabilnego wyjścia, co negatywnie wpływa na poziom obsługi 
klienta.

Otoczenie procesu
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Rys. 1. Macierz procesów
Ź r ó d ł o: M.J. Hall, M.E. Johnson, When Should a Process be Art Not Science, „Harvard Business 

Review”, March 2009, s. 62.

8  L. Bednarz, Operacjonalizacja strategii masowej kastomizacji, w: Komputerowo zintegro-
wane zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania 
Produkcją, Opole 2010, s. 102-121.
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Oprócz uwarunkowań zewnętrznych, na które firma często nie ma większego 
wpływu, pod uwagę należy również brać uwarunkowania wewnętrzne wynika-
jące z samego charakteru realizowanych prac, a także potencjału i wymagań 
pracowników. 

4. Klasyfikacja procesów pracy z punktu widzenia 
możliwości standaryzacji

Uwarunkowania wewnętrzne wpływające na zakres i poziom standaryzacji 
wynikają z samego charakteru procesu pracy, przy czym zasadniczą kwestą jest 
ustalenie, jakie cechy pracy wymagają różnych podejść do zagadnienia stan-
daryzacji, niezależnie od specyfiki sektora (usługi, produkcja), branży czy też 
osobistych preferencji poszczególnych pracowników. Jeżeli pod uwagę brana 
będzie nie treść pracy (montera, operatora, pielęgniarki czy projektanta), ale 
wspólne cechy, to można znaleźć pewne ogólne wzorce, które mają zastosowa-
nie do każdej pracy. Ch. Perrow wskazał na dwie cechy, które mogą stanowić 
podstawę klasyfikowania prac, są nimi różnorodność pracy i możliwość jej 
analizowania9. 

Różnorodność pracy zależy od stopnia, w jakim praca wymaga od pracownika 
szerokiego zakresu czynności, stosowania różnego rodzaju sprzętu oraz sposobów 
postępowania. Różnorodność nie wynika tylko z liczby i zmienności zadań, które 
wymagają różnego typu umiejętności. Nawet jeżeli praca wymaga posiadania 
wielu różnych umiejętności, ale większość z nich wykorzystywana jest rzadko, to 
praca ta może mieć niski poziom różnorodności.

Drugą cechą, którą bierze się pod uwagę, jest możliwość analizowania proce-
su pracy, wynikająca z możliwości podzielenia pracy na zbiór wyraźnych zadań, 
których można łatwo się nauczyć. Zależy to od stopnia, w jakim można określić 
zawartość (treść) każdego zadania i sekwencje działań potrzebnych do jego 
wykonania. Ważne znaczenie ma to, czy sposoby wykonania poszczególnych 
działań i ich sekwencje można analizować i wyjaśnić na podstawie obiektywnych 
kryteriów opartych na wiedzy, czy też w dużym stopniu oparte jest to na intuicji 
i doświadczeniu, co określa się jako „zakumulowane know-how”. 

Zakładając, że każdy z tych czynników przyjmuje dwa poziomy, można 
wyróżnić cztery ogólne typy prac, które wymagają zróżnicowanego podejścia 
do standaryzacji: pracę rutynową, techniczną, rzemieślniczą i nierutynową 
(rys. 2).

9 Ch. Perrow, A Framework for the Comparative Analysis of Organization, „American 
Sociological Review” 1967, nr 32, s. 194-208.
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W pracy rutynowej niskiej różnorodności towarzyszy wysoka możliwość 
analizowania. Tego typu pracę wykonuje monter na linii montażowej, pracownik 
baru McDonald czy kasjer banku. W tym przypadku może wystąpić najwyższy 
poziom standaryzacji, tzn. obejmować wszystkie aspekty działania. Do tego typu 
prac tradycyjnie rozumiana standaryzacja stosowana jest najczęściej. 

W pracy określanej jako techniczna mamy do czynienia zarówno z wysoką 
różnorodnością zadań, jak i wysoką możliwością jej analizowania. W pracy tej 
może występować wiele różnych zadań w sekwencjach zależnych od sytuacji, ale 
każde pojedyncze zadanie może być wykonywane według ściśle określonych pro-
cedur. Do tej grupy można zaklasyfikować prace laboranta, konserwatora sprzętu 
czy magazyniera. Pomimo większej różnorodności zadań możliwości standaryza-
cji mogą zawierać się od wysokich do umiarkowanych. 

W pracy rzemieślniczej pomimo mniejszej różnorodności zadań, z powodu 
trudności jej analizowania standaryzacja może osiągnąć poziom umiarkowany. 
Przykładem tego typu pracy w działalności przemysłowej może być naprawa 
urządzeń.

W pracy określanej ogólnym pojęciem nierutynowej występuje duża różno-
rodność zadań, które bardzo trudno analizować. Do tej grupy można zaliczyć 
prace kierownika, projektanta, eksperta, ale także prace naukowca czy artysty. 
Powszechną cechą tego typu prac jest duża zmienność wejść, procesu i wyjść, 
które często mają charakter kreatywny i innowacyjny. W pracach tego typu sto-
pień standaryzacji jest bardzo niski. 
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Rys. 2. Typologia prac w zależności od różnorodności zadań i możliwości ich 
analizowania

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Ch. Perrow, A Framework for the Comparative Analysis of 
Organization, „American Sociological Review” 1967, nr 32, s. 194-208.
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5. Analiza pracy jako podstawa podejścia do standaryzacji

W praktyce istnieje duże zróżnicowanie zawartości prac w zależności od firm 
i branż, a nawet w obrębie jednej firmy. Niektóre zawody nie zawsze wpasowują 
się w poszczególne typy prac. W wielu przypadkach zadania wykonywane przez 
pracownika zatrudnionego na danym stanowisku należą do różnych typów prac: 
zarówno o charakterze rutynowym, jak i nierutynowym, cześć zadań można pod-
dać standaryzacji, część nie. Punktem wyjścia takiego podejścia do standaryzacji 
jest podział procesu pracy na elementy składowe oraz wskazywanie kategorii 
wiedzy oraz umiejętności wymaganych do realizacji poszczególnych kategorii 
zadań. W każdej pracy wymagane są różne umiejętności, które można rozbić na 
elementy składowe oraz szczegółowo analizować. Wyniki takiej analizy powinny 
stanowić podstawę wyboru podejścia do standaryzacji . 

 Wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania dowolnej pracy można po-
dzielić na pięć kategorii (rys. 3).

 

Pierwszą kategorię tworzą umiejętności podstawowe wymagane do wykona-
nia określonego typu pracy. Są to umiejętności, które można zdobyć w trakcie 
odpowiedniej edukacji lub szkolenia poza miejscem wykonywania zasadniczej 
pracy, a ich posiadanie powinno być warunkiem wstępnym przydziału do realizacji 
danej pracy. W przypadku wykonywania pracy związanej z prowadzeniem samo-
chodu, którą można zaklasyfikować jako pracę techniczną, takimi umiejętnościa-
mi są: ruszanie, przyśpieszanie, zakręcanie, hamowanie, cofanie, parkowanie10. 

Rys. 3. Kategorie zadań w zależności od wymaganych umiejętności
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie J.K. Likier, D.P. Meier, Toyota talent. Rozwijaj swoich 

pracowników na sposób Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2007, s. 147.

10  J.K. Likier, D.P. Meier, Toyota talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty. MT 
Biznes, Warszawa 2007, s. 143-146.
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Podstawowe umiejętności potrzebne do prowadzenia samochodu można zdobyć 
w trakcie wstępnego szkolenia bez włączania się do normalnego ruchu miejskiego, 
opierając się na szczegółowo ustalonych instrukcjach szkolenia. Typowe umiejęt-
ności podstawowe mają charakter rutynowy, ale same w sobie nie stanowią pod-
stawowej wiedzy do wykonywania zasadniczego zadania, jakim jest prowadzenie 
pojazdu w różnych warunkach drogowych. Przy realizacji zasadniczego zadania 
wymagana jest znajomość pewnych zasad, w analizowanym przypadku kodeksu 
drogowego, oraz odpowiedniego interpretowania tych przepisów. Zasady te nale-
ży poznać przed wykonywaniem właściwego zadania. Czwartą kategorię stanowi 
wiedza pomocnicza, niezbędna do samodzielnego wykonywania zadania podsta-
wowego (np. tankowanie pojazdu, ustawianie lusterek), wspierająca wykonanie 
właściwego zadania, ale nie zawsze trzeba ją znać, aby wykonać zadanie podsta-
wowe. Podstawowe umiejętności w połączeniu z umiejętnościami niezbędnymi 
do wykonania zadań pomocniczych oraz poznaniem ogólnych zasad pozwalają na 
zdobywanie umiejętności właściwych dla danej pracy. Umiejętności te muszą być 
uzupełniane przez zdobywanie zakumulowanego know-how, poprzez wielokrotne 
wykonywanie zasadniczego zadania. 

Według zbliżonego schematu można analizować dowolne prace zarówno 
w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym, nawet jeżeli praca nie wydaje się 
rutynowa i możliwa do analizowania. Takie podejście pozwala na ustalenie pod-
stawowych i pomocniczych zadań, zasad oraz zasadniczej wiedzy, jaką należy 
zdobyć, aby wykonywać daną pracę. Zidentyfikowane zadania powinny być pod-
dane szczegółowej analizie, której celem będzie ustalenie odpowiedniego zakresu 
poziomu standaryzacji. Zadania o charakterze nierutynowym, gdzie dużą rolę od-
grywają zasady i osądy (oceny) oraz wymagane jest zakumulowane know-how,
są trudniejsze do standaryzacji. Jednakże nawet w tym przypadku możliwa jest 
standaryzacja pewnych zadań oraz opracowanie instrukcji pracy, stanowiącej klu-
czowe znaczenie w procesie standaryzacji. 

 

6. Instrukcja pracy jako narządzie standaryzacji 

Wstępnym etapem opracowywania instrukcji pracy jest podzielenie całe-
go procesu pracy na poszczególne kategorie zadań w zależności od charakteru 
wymaganych umiejętności oraz stopnia powtarzalności. Ważne znaczenie ma 
zidentyfikowanie typowych powtarzalnych elementów procesu podstawowego, 
w szczególności oddzielenie rutynowych zadań głównych wykonywanych w każ-
dym cyklu pracy od nierutynowych zadań głównych oraz zadań pomocniczych 
wykonywanych z mniejszą lub większą regularnością. W pracy wykonawczej 
szczególną uwagę poświęca się rutynowym zadaniom głównym, które mają 
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decydujące znaczenie w tworzeniu wartości dodatkowej. Elementy pracy, które 
nie powtarzają się regularnie i są wykonywane poza rutynową pracą cykliczną, 
są definiowane i standaryzowane, ale nie dokumentowane na tym samym Arku-
szu Standardowej Pracy. Dotyczy to również zadań pomocniczych związanych 
z obsługą techniczną i organizacyjną. Nie zaleca się łączenia pracy cyklicznej 
z niecykliczną na jednym dokumencie.

Zadania główne powinny obejmować spójną zasadniczą część analizowanej 
pracy oraz różnorodne zadania spójne pod względem metody, ale różniące się 
pod względem częstotliwości ich wykonywania. Nie należy od razu dokonywać 
drobiazgowej analizy, dopóki nie zrozumie się podstawowego wzorca pracy, 
pomimo że często wydaje się, iż praca ma charakter przypadkowy i chaotyczny. 
Na tym etapie postępowania nie analizuje się zakumulowanej wiedzy know-how. 
Celem tej wstępnej analizy jest identyfikacja podstawowych etapów cyklicznie 
powtarzających się zadań głównych oraz niecyklicznych zadań głównych i zadań 
pomocniczych. 

Dla cyklicznych zadań głównych oraz szczególnie trudnych i ważnych dzia-
łań niecyklicznych i pomocniczych opracowuje się arkusze instrukcji pracy11. 
Pierwszym etapem tworzenia instrukcji pracy jest zidentyfikowanie tzw. ważnych 
kroków (major steps), które opisują, co jest robione w kategoriach sekwencyjno-
ści. Jeżeli pewne części pracy są oczywiste i nie wymagają żadnych wyjaśnień, 
nie powinny być wskazywane jako główne kroki. Nie ma sztywnych zasad okre-
ślających zakres pracy ujętych w jednym kroku, zależy to od wielu czynników, ta-
kich jak: stopień trudności, lokalizacja w przestrzenni, liczba wykorzystywanych 
narzędzi, łączny czas cyklu.

Główne kroki opisują co ma być zrobione, z kolei kluczowe punkty wyja-
śniają sposób (metodę) wykonywania pracy. Identyfikowanie kluczowych punk-
tów i argumentów przemawiających za ich wyodrębnianiem stanowi najistotniej-
szy etap opracowywania instrukcji pracy. Kluczowe punkty obejmują elementy 
związane z bezpieczeństwem pracownika, jakością produktu, wydajnością i kon-
trolą kosztów. Identyfikacja tych krytycznych aspektów pracy, a następnie zde-
finiowanie standardowej sekwencji oraz jej upowszechnianie poprzez szkolenie 
ma kluczowe znaczenie w całym procesie standaryzacji. O ile stosunkowo łatwo 
zidentyfikować prawidłową sekwencję pracy, to o wiele trudniej dostrzec i zro-
zumieć, w jaki sposób poszczególne działania są wykonywane, w szczególności 
elementy mające krytyczne znaczenie dla efektywnego i skutecznego wykonania 
zadania. 

Identyfikowaniu kluczowych punktów towarzyszy znajdowanie argumentów 
potwierdzających ich ważność. Każdy punkt krytyczny musi mieć uzasadnienie 
w postaci argumentu, który spełnia jedno z kryteriów: bezpieczeństwa, jakości, 

11  Tamże, s. 204-219.
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wydajności, kosztów. Argumenty stojące za wyborem punktów kluczowych 
powinny przekonująco wyjaśnić powody, dla których pracownicy muszą je 
uwzględniać w trakcie wykonywania pracy. Ten aspekt pracy wiąże się z zaku-
mulowanym know-how, zdobywanym dzięki wielokrotnej praktyce i wynikają-
cemu z niej doświadczeniu. Przez doświadczanie należy rozumieć akumulację 
wiedzy i opanowanie umiejętności w czasie, co oznacza konieczność ciągłej 
refleksji nad uzyskiwanymi wynikami i ciągłego uczenia się. Opracowywanie 
instrukcji pozwala na identyfikowanie tak rozumianego doświadczenia oraz 
wykorzystywanie go w procesie szkolenia pracowników. Pewne aspekty pracy 
nawet o charakterze wykonawczym to w większym stopniu „sztuka” niż „na-
uka”. Pomimo tego dzięki analitycznemu podejściu możliwe jest ich zidentyfi-
kowanie, zrozumienie, opisanie, standaryzowanie i rozpowszechnianie. Na tym 
etapie postępowania pojawia się problem, w jaki sposób zezwalać na kreatyw-
ność i wprowadzanie zamian, a jednocześnie zapewnić spójność wyników, tam 
gdzie to ma znaczenie. Kreowanie nawet najlepszych praktyk bez umiejętności 
dyfuzji tej wiedzy byłoby bezużyteczne, a uczenie bez głębokiej znajomości pra-
cy i wyróżniania istotnych jej aspektów prowadziłoby jedynie do przekazywania 
minimalnej jej ilości12. 

Ważne znaczenie ma skoncentrowanie uwagi na najważniejszych aspektach 
pracy oraz ścisłe egzekwowanie sposobu ich wykonywania. W większości przy-
padków krytyczne aspekty każdej pracy dotyczą około 15-20 % całej jej treści. 
Na tych 20% należy skoncentrować 80% czasu poświęconego na analizę. Jeżeli 
jednakowe znaczenie przypisze się wszystkim elementom pracy, to nie osiągnie 
się spodziewanego rezultatu, ponieważ nie jest możliwe dokumentowanie i nad-
zorowanie wszystkich aspektów pracy. Osiąganie pożądanych rezultatów wy-
maga umiejętności identyfikacji elementów istotnych i koncentrowanie uwagi 
na nich.

Ponieważ krytyczne elementy decydują o wynikach, zatem sposób ich wy-
konania nie może mieć charakteru opcjonalnego. Te elementy pozwalają na 
niewielkie zróżnicowanie pod względem parametrów operacyjnych. Odchylenie 
od zdefiniowanej metody nie jest dopuszczalne. W przypadku mniej istotnych 
aspektów można zezwolić na zróżnicowanie metod pracy pod warunkiem, że 
nie wpływają one negatywnie na wydajność, skuteczność czy bezpieczeństwo. 
Przypisywanie takiej samej uwagi wszystkim elementom pracy stanowi jedną 
z przyczyn trudności w standaryzacji pracy z uwagi na opór, jaki stawiają takie-
mu podejściu bezpośredni wykonawcy. Instrukcja pracy, jako jedno z narzędzi 
standaryzacji pracy, powinna służyć nie tylko do dokumentowania, szkolenia 
i kontroli, ale także stanowić podstawę stymulowania do dalszego doskonalenia 
metod pracy.

12  Tamże, s. 153.

Metodyczne aspekty standaryzacji procesów pracy



144 145

7. Specyfika standaryzacji procesów koncepcyjnych 

Pewne rodzaje procesów i kategorii prac trudniej poddawać standaryzacji, 
w szczególności dotyczy to procesów określanych ogólnie jako koncepcyjne, 
gdzie dominuje praca nierytunowa, w której najistotniejsze znaczenie ma zakumu-
lowane know-how. Od pracowników wymaga się elastyczności, innowacyjności 
i kreatywności, co wydaje się sprzeczne ze sztywnymi standardami postępowania. 
Takie procesy pozwalają na tworzenie oryginalnych, niepowtarzalnych produk-
tów, które mają dużą wartość w oczach klienta, trudno je również kopiować. Ro-
snące potrzeby klientów oraz postęp technologiczny powodują zmiany podejścia 
do standaryzacji. Badania rynkowe potwierdzają występowanie zjawiska spadku 
atrakcyjności określonego produktu, gdy posiada go coraz więcej klientów. Po-
woduje to, że coraz więcej klientów oczekuje produktów dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb, po atrakcyjnych cenach porównywalnych z produktami 
standardowymi . Różnicowanie potrzeb klientów zmusiło sieć hoteli Ritz-Carlton 
do odejścia od ścisłej standaryzacji obsługi klienta. Z kolei postęp technologiczny 
pozwala na standaryzację procesów charakteryzujących się dużą zmiennością. 
Przykładowo, zastosowanie sterowanych numerycznie maszyn pozwoliło firmie 
Steinway – producentowi unikalnych fortepianów – wprowadzić pewne elementy 
standaryzacji w realizowanych procesach pomimo dużego różnicowania główne-
go surowca, jakim jest drewno13. 

Procesy koncepcyjne w dużym stopniu oparte na tym, co określa się pojęciem 
sztuka, trudno standaryzować w identyczny sposób jak rutynową pracę produk-
cyjną. Nie oznacza to jednak, że w tego typu procesach nie można wykorzystać 
pewnych rozwiązań, które sprawdziły się w sferze pracy wykonawczej. Standary-
zacji i innowacyjności nie należy spostrzegać w kategoriach sprzeczności, czego 
najlepszym przykładem w skali światowej są zakłady Toyoty, gdzie pomimo 
wysokiego poziomu standaryzacji mamy do czynienia z zaangażowaniem pra-
cowników, rozbudowaną komunikacją, innowacyjnością, elastycznością i ukie-
runkowaniem na klienta14. 

W każdej nawet najbardziej kreatywnej pracy, możliwe jest wyróżnienie pew-
nych identyfikowalnych aspektów (umiejętności podstawowych, pomocniczych 
czy zasad), które można analizować, standaryzować i upowszechniać w procesie 
uczenia. Zasadniczą cześć pracy koncepcyjnej stanowi zakumulowane know-
-how. Ale również w pracy koncepcyjnej występują elementy pracy technicznej 
czy wymagającej określonego rzemiosła, a nawet elementy pracy rutynowej. 

13  M.J. Hall, M.E. Johnson, When Should a Process be Art Not Science, „Harvard Business 
Review”, March 2009, s. 63.

14  Y. Kondo, Are creativity and standardization mutually exclusive?, „Human System 
Management” 1995, nr 14, s. 309-312.
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W pracy koncepcyjnej, gdzie uwagę i czas trzeba poświęcać wielu różnym spra-
wom jednocześnie, standaryzacja pewnych elementów pracy sprawi, że możliwe 
jest koncentrowanie uwagi i poświęcanie więcej czasu zdaniom wymagającym 
kreatywności. Stosując odpowiednie narzędzia należy starać się jak największą 
cześć tej pracy poddawać standaryzacji. Odpowiednie podejście do standaryzacji, 
a w szczególności stworzenie pewnej infrastruktury może wspomagać innowacyj-
ność oraz ułatwiać jej rozpowszechnianie w procesie uczenia się całej organizacji. 
Aby innowacyjne sposoby działania przynosiły korzyści całej organizacji, muszą 
być ujęte w postaci standardu, rozpowszechniane i praktykowane w skali całej 
organizacji aż do czasu, gdy nie zostanie odkryty lepszy sposób. W tym cyklu 
uczenia standaryzacja zostaje przerywana innowacjami, które zostają przełożone 
na nowe standardy.

We wstępnym etapie postępowania należy oddzielić procesy pracy wymaga-
jące pracy koncepcyjnej, których z różnych względów nie można lub nie należy 
standaryzować, od procesów, które można standaryzować. Proces sprzedaży pro-
duktów standardowych można uznać za masowy, gdy dominuje praca rutynowa, 
którą łatwo standaryzować. Z kolei w odniesieniu do produktów projektowanych 
na zamówienie, mogą być procesy wymagające dużego udziału pracy koncepcyj-
nej. Z tego względu nie należy go poddawać standaryzacji. Podobnie w służbie 
zdrowia, pewnych pacjentów można leczyć według standardowych procedur, inni 
zaś wymagają specjalnego traktowania trudnego do ścisłego ujęcia w ramy pro-
cedury. 

W procesach, które uznajemy za koncepcyjne, należy oddzielić zadania głów-
ne, które wymagają kreatywności, gdzie powstaje nowa wartość dla klienta, od 
zadań pomocniczych, które można poddać standaryzacji. Wymaga to podziału 
zadań wykonywanych np. przez inżyniera-projektanta na elementy składowe 
i wskazywanie kategorii wiedzy oraz umiejętności. Należy brać pod uwagę, że 
w każdym kreatywnym przedsięwzięciu nawet określanie zasad może być nie-
bezpieczne. Jedną z cech kreatywności jest często naruszanie istniejących zasad. 
Kreatywność polega również na stosowaniu pewnych zasad w wielu niepowta-
rzalnych sytuacjach. Jeżeli te zasady są spójne dla wielu różnych sytuacji, to 
można je ująć w ścisłe ramy. 

Równie ważne znaczenie ma zbudowanie infrastruktury stwarzającej odpo-
wiednie środowisko dla kreatywnej pracy. Jednym z elementów tej infrastruktury 
jest właściwy system pomiaru i oceny wyników. Mierniki i wskaźniki oceny nie 
powinny być ukierunkowane na wewnętrzne miary, takie jak: wydajność, koszty 
czy produktywność, ale wiązać się z wartością tworzoną dla klienta, związaną 
z takim aspektami jak jakość, elastyczność.

W odniesieniu do zadań wymagających dużej dozy kreatywności powinien 
być większy poziom tolerancji w odniesieniu do projektów niekończących się 
sukcesem. Ryzyko w pracy koncepcyjnej jest większe niż w pracy o charakterze 

Metodyczne aspekty standaryzacji procesów pracy



146 147

wykonawczym. Nie oznacza to pełnej tolerancji dla błędów. Projekty niespełnia-
jące oczekiwań klienta powinny być analizowane w celu identyfikowania przy-
czyn niepowodzenia oraz poszukiwania sposobów ich eliminowania, np. poprzez 
standaryzację pewnych działań o charakterze pomocniczym. Jeżeli realizacja 
określonego zadania za każdym razem prowadzi do uzyskania pożądanego re-
zultatu, oznacza to, że proces jest stabilny, przewidywalny i może być poddany 
standaryzacji.

 

Podsumowanie

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące standaryzacji pro-
cesów pracy i jej wpływu na efektywność i skuteczność działania pracowników. 
Dotychczasowe badania prowadzą do różnych i często sprzecznych wyników, 
ponieważ badacze patrzą na ten problem z różnych perspektyw. Wpływ standa-
ryzacji na wyniki zależy od wielu zmiennych oraz uwarunkowań zewnętrznych 
i wewnętrznych, które mogą znacznie różnić się między organizacjami. Trzy 
podstawowe zmienne mające wpływ na skutki to: zakres, poziom i sposób stan-
daryzacji. Sposób podejścia do tych trzech zmiennych zależy od uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych. Uwarunkowania zewnętrzne wiążą się z potrze-
bami klientów i zmiennością otoczenia. Uwarunkowania wewnętrzne wynikają 
z samego charakteru procesu, w szczególności różnorodności działań występują-
cych w procesie oraz możliwości ich analizowania. Różnice wynikające z istnie-
jących uwarunkowań należy analizować i uwzględniać w procesie standaryzacji. 
Pomimo występujących różnic, w każdym procesie pracy występują określone 
kategorie zadań, które można poddać standaryzacji stosując odpowiednie sposo-
by i narzędzia. Ważne znaczenie ma skoncentrowanie uwagi na najważniejszych 
aspektach pracy oraz ścisłe egzekwowanie sposobu ich wykonania. Pozostawie-
nie pewnego stopnia swobody stanowi warunek, aby standardy były właściwie 
wykorzystywane i służyły zarówno pracownikom, jak i organizacji. Jeżeli proce-
dury i instrukcje są zbyt szczegółowe, pracownicy koncentrują uwagę na robieniu 
rzeczy prawidłowo, a nie na robieniu rzeczy właściwych. 
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Przedsiębiorczość jako determinanta 
jakości życia mieszkańców wielkiego miasta 

(na przykładzie zbiorowości wrocławian)

Streszczenie. Artykuł podejmuje zagadnienie wpływu przedsiębiorczości na jakość 
życia mieszkańców miasta. Podstawą teoretyczną jest koncepcja systemowa miasta, 
zwracająca uwagę na wzajemne relacje między sferą gospodarczą a sferą kulturową i so-
cjopsychologiczną uczestników systemu, jakim jest miasto. Z kolei aspekt empiryczny 
zamieszczony w artykule oparty jest na wtórnej analizie danych statystycznych i wyni-
ków badań sondażowych realizowanych na zbiorowości wrocławian. Przedsiębiorczość 
oddziałuje na istotne obszary egzystencji mieszkańców, a w konsekwencji determinuje 
jakość życia. Powołując się na badania realizowane na wrocławianach, można dostrzec 
związki między przedsiębiorczością i kondycją gospodarczą miasta a zadowoleniem 
mieszkańców z jakości życia w mieście. Świadczą o tym między innymi pozytywne 
opinie dotyczące lokalnych przedsiębiorców, rozwój ilościowy przedsiębiorczości 
w mieście oraz oceny wrocławian dotyczące różnych aspektów gospodarczych Wrocła-
wia. Aspekty te dotyczą w dużej mierze warunków, w jakich zaspokajają swe potrzeby 
mieszkańcy. Zaprezentowana w tekście ogólna analiza stanowić powinna wprowadzenie 
do dalszych badań nad problemem wpływu przedsiębiorczości na jakość życia danej 
zbiorowości terytorialnej, jednak pozwala także na postawienie tezy, że mieszkańcom 
żyje się dość dobrze, ponieważ we Wrocławiu rozwija się przedsiębiorczość.

Słowa kluczowe: jakość życia zbiorowości terytorialnej, subsystem symboliczny, 
przedsiębiorczość, baza gospodarcza, zrównoważony rozwój
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Wstęp
 
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagadnienie rozwoju przedsiębior-

czości w zbiorowościach wielkomiejskich jako determinanty jakości życia tej 
zbiorowości. Podstawą teoretyczną jest koncepcja systemowa miasta, zwracająca 
uwagę na wzajemne relacje między sferą gospodarczą a kulturową i socjopsycho-
logiczną uczestników systemu, jakim jest miasto. Przedsiębiorczość oddziałuje na 
istotne obszary egzystencji mieszkańców, a w konsekwencji determinuje jakość 
życia. Weryfikacji powyższych tez służyć mają badania empiryczne oparte na 
wtórnej analizie danych statystycznych i wyników badań sondażowych realizo-
wanych na zbiorowości wrocławian.

 

1. Przedsiębiorczość i jakość życia – analiza definicyjna
 
Na początku należy dokonać operacjonalizacji podstawowych pojęć ze 

wskazaniem na ich wzajemne relacje. Jakość życia zbiorowości terytorialnej ro-
zumiana jest tu systemowo1, a więc „aspekty kulturowe w tej koncepcji badania 
miasta jako systemu otwartego ujmowane są najczęściej jako subsystem kultu-
rowy współdziałający na zasadzie relacji w różny sposób określanych z innymi 
subsystemami”2. W ten sposób „jakość życia” definiuje M. Castells twierdząc, 
że subsystem symboliczny (kulturowy) rozpatrywany jest w swoistych relacjach 
z subsystemem ideologicznym i ekonomicznym (produkcyjnym)3. Przedsiębior-
czość jako determinanta jakości życia należy do miejskiego subsystemu eko-
nomicznego, a zatem musi podlegać takim samym procedurom badawczym jak 
elementy subsystemu kulturowego i ideologicznego. Idea ta nawiązuje do takich 
koncepcji socjoekonomicznych jak np. koncepcja zakorzenienia według M. Gra-
novettera oraz koncepcja sieci K. Polanyia4 czy teoria systemowa według T. Par-
sona i N. Smelsera. Autorzy ci zauważyli, że gospodarka jest jednym z wielu pod-
systemów systemu społecznego i to bynajmniej nie najważniejszym. Nie sposób 
jednak, w ich opinii, analizować procesów gospodarczych w oderwaniu od kon-
tekstu społecznego. Według T. Parsonsa system społeczny wchłania wszystkie 

1  O koncepcjach i definicjach terminu „jakość życia” szerzej pisze np. W. Misiak w książce 
pt. Jakość życia w osiedlach miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, 
s. 9-14. 

2  Tamże, s. 12.
3  M. Castells, Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982.
4  M. Granovetter, Economic Instytutions as social Cosnstructions. A Framework for Analysis, 

„Acta Sociologica” 1992, nr 35, s. 3; S. Partycki, Zarys teorii socjologii gospodarki, TNKUL, 
Lublin 2003, s. 46.
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role, jakie muszą być spełniane przez poszczególne jednostki w trakcie interakcji 
społecznych. Interakcje te wynikają z wykonywania niezbędnych funkcji ludz-
kiego bytowania. Ludzkie działania, w tym aktywność ekonomiczna i przedsię-
biorczość, zdaniem T. Parsonsa, wypływają z dążenia ludzi do asymilacji w da-
nych sytuacjach społecznych, z inklinacji do przyswajania wzorów społecznych, 
skłonności do łączenia się w grupy. Głównym celem podsystemu gospodarczego 
jest podaż, uzależniona od czynników nie tylko wyłącznie związanych ze sferą 
ekonomiczną, ale też od będących niejako na zewnątrz tej sfery, głównie chodzi 
tu o inklinacje wzorów zachowań czy też chęci przynależenia5. 

Z kolei przez pojęcie „przedsiębiorczość” na ogół wyraża się aktywność 
ludzką, działanie prowadzące do tworzenia czegoś nowego, a zarazem mającego 
określoną wartość. Wymaga to wysiłku tak fizycznego, jak i psychicznego oraz 
poświęcenia czasu. Przedsiębiorczość jest postrzegana jako szczególna aktyw-
ność gospodarcza, odznaczająca się dynamiką i wzrostem znaczenia w gospo-
darce narodowej. Sektor mikro- i małych przedsiębiorstw jest siłą gospodarczą, 
pełniącą główne funkcje w gospodarce. Jest źródłem innowacyjności, zmiany 
ekonomicznej, lokowania kapitału. Przedsiębiorczość odgrywa niezwykle ważną 
rolę na rynku pracy oraz wpływa na efektywną alokację zasobów. Przedsiębior-
czość stanowiła już przedmiot rozważań R. Cantillona, który koncentrował się 
na stronie podażowej funkcjonowania przedsiębiorców6. Kontynuatorem tego 
nurtu badań nad przedsiębiorczością był F. Knight. Rozróżniając typy ryzyka 
w działalności ludzkiej, wskazał na obszar funkcjonowania przedsiębiorcy, który 
funkcjonuje w warunkach niepewności, ryzyka utraty kapitału tak własnego, jak 
i powierzonego, i dlatego mającego prawo do roszczenia sobie prawa do dyspo-
nowania zyskiem. F. Knight twierdził również, że nie ma żadnych barier stoją-
cych na przeszkodzie, aby każdy mógł starać się zostać przedsiębiorcą. Jednakże 
szanse powodzenia w sferze gospodarczej są zróżnicowane i zależą chociażby od 
pewnych skłonności psychologicznych, w tym od podejmowania działań obar-
czonych dużym ryzykiem utraty kapitału7. Zasadniczą cechą przedsiębiorcy po-
winna być innowacyjność, podkreśla to szereg koncepcji, jak również skłonność 
do zakładania organizacji. Ponadto jednostka przedsiębiorcza posiada zazwyczaj 
umiejętność dostosowania się do warunków otoczenia, ich wykorzystania oraz 
zmiany w pożądanym kierunku8. Z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego 
eskalacja zachowań przedsiębiorczych jest ważnym i pożądanym zjawiskiem. 
Jednak by prowadzić rozwiązania ułatwiające ją, należy również uwzględniać 

5  Tamże, s. 60.
6  T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, [Warszawa] 1994, s. 33.
7  Szerzej tamże, s. 50.
8  Szerzej np. D. Golik, Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce 

regionalnej, w: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, red. J. Targalski, 
Kraków 1999, s. 192.
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rolę czynników społecznych i psychologicznych. Warunki społeczno-kulturowe 
są rzadziej uwzględniane w badaniach nad przedsiębiorczością niż ekonomiczne. 
Jednak, podobnie jak cechy psychologiczne, pozostają w ścisłym związku z dzia-
łalnością gospodarczą. 

 

2. Przedsiębiorczość a jakość życia – analiza empiryczna
 
Jakość życia w miastach i innych obszarach osadniczych zależy w równej 

mierze od działań władz samorządowych, jak i inicjatyw mieszkańców. W szcze-
gólności jakość ta wynika z kondycji gospodarczej miasta. Władze samorządowe 
mogą inicjować określone działania w sferze gospodarczej, np. pobudzać i uła-
twiać rozwój przedsiębiorczości, obniżać podatki leżące w gestii władz gminy, 
rozbudowywać infrastrukturę podnosząc atrakcyjność inwestycyjną miejscowo-
ści itp. O stanie gospodarczym miasta w znacznej mierze decydują także postawy 
mieszkańców, ich zaangażowanie w procesy rozwoju gospodarczego, eskalacja 
zachowań przedsiębiorczych, aktywność na rynku pracy, zachowania proinwe-
stycyjne, wreszcie podnoszenie własnego kapitału pracowniczego atrakcyjnego 
w oczach potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Im bardziej zbiorowość danej 
miejscowości jest świadoma pod względem uwarunkowań ekonomicznych funk-
cjonowania własnego, jak i systemu społecznego, bardziej aktywna w sferze go-
spodarczej, bardziej nastawiona prorynkowo do otoczenia gospodarczego, czyli 
jest bardziej przedsiębiorcza, tym, przy określonych działaniach władz samorzą-
dowych, większe są szanse na rozwój gospodarczy danej miejscowości, a co za 
tym idzie na poprawę jakości życia tej zbiorowości.

Problem jakości życia mieszkańców miasta warunkowany ich przedsiębior-
czością rozpatrywany jest tutaj na przykładzie Wrocławia, który gospodarczo 
rozwija się bardzo prężnie. W wymiarze ilościowym w 2009 r. funkcjonowało tu 
97 595 przedsiębiorstw. W przekroju dynamicznym wskazuje to na sukcesywny 
wzrost liczby podmiotów gospodarczych. 

Odnosząc to do sytuacji w kraju można zauważyć, że Wrocław na tle innych 
miast pod względem liczby podmiotów gospodarczych zajmuje 3. pozycję. 

Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych we Wrocławiu

Rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Liczba 
podmiotów 88 149 93 047 92 954 93 781 95 602 97 595

Ź r ó d ł o: www.stat.gov.pl.  
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Baza gospodarcza Wrocławia kształtowana jest głównie przez prywatne 
mikro- i małe przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstw państwowych w analizowanym 
okresie 2009 r. we Wrocławiu było 3122, prywatnych zaś 94 473. Najliczniejsze 
były mikroprzedsiębiorstwa, stanowiące 96% wszystkich podmiotów gospodar-
czych we Wrocławiu. W tej wartości 72%, czyli 67 167, to samozatrudnieni, 
a więc osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wynik ten pokazuje, 
że w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w mieście 69% to samozatrudnie-
ni, małe przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 osób to 3% podmiotów gospodar-
czych. Pozostała część to firmy średnie, duże i bardzo duże. Pomimo iż te ostanie 
stanowią niewielki udział w rynku podmiotów gospodarczych, nie należy bagate-
lizować ich znaczenia, ponieważ kreują miejsca pracy dla ok. 25% zatrudnionych 
we Wrocławiu. 

W aspekcie dynamicznym, w analizowanym okresie (2009 r.) zarejestrowa-
ło się jako nowe 8139 firm, wyrejestrowało natomiast 5757 podmiotów, co daje 

Tabela 2. Liczba podmiotów gospodarczych w miastach w Polsce 
w 2008 r. wg GUS 

Miasto Liczba podmiotów gospodarczych

Warszawa 324 282
Kraków 105 610
Wrocław 95 602
Łódź 94 214
Poznań 93 250
Szczecin* 64 394
Gdańsk 60 122
Bydgoszcz 45 233
Katowice 40 439
Lublin 39 060
Gdynia 32 843

* dane za 2007 r. 
Ź r ó d ł o: www.stat.gov.pl.

Tabela 3. Struktura podmiotów gospodarczych we Wrocławiu 
wg liczby zatrudnionych osób w 2009 r.

Liczba
zatrudnionych Do 9 10-49 50-249 250-999 Pow. 1000

Liczba
przedsiębiorstw 93 832 2951 647 131 34

Ź r ó d ł o: www.stat.gov.pl.
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przyrost netto 2382 podmiotów gospodarczych. Procentowo zatem nowe podmio-
ty stanowiły w 2009 r. 2,4% wszystkich wrocławskich firm. 

Rozkład przestrzenny podmiotów gospodarczych we Wrocławiu wskazuje na 
ich dominującą liczbę na obszarze dawnej dzielnicy Fabryczna, następnie dawnej 
dzielnicy Krzyki, a w dalszej kolejności Śródmieścia, Psiego Pola i Starego Mia-
sta. Zjawisko to utrzymuje się od dłuższego czasu i ma charakter stały, można je 
zatem potraktować jak trend. 

 

W strukturze podmiotów gospodarczych Wrocławia największy udział mia-
ły przedsiębiorstwa związane z handlem i usługami, następnie firmy działające 
w sektorze obsługi nieruchomości i firm. W dalszej kolejności znalazły się: bu-
downictwo, przemysł, logistyka, pośrednictwo finansowe. 

 
Struktura ta w świetle rozważań teoretycznych oznacza, że Wrocław jest mia-

stem podlegającym tendencjom zmian jakościowych, prowadzących do ukształ-
towania się struktury gospodarczej charakteryzującej społeczeństwo poprzemy-
słowe, oparte głównie na usługach. 

Tabela 4. Podmioty gospodarcze we Wrocławiu w układzie dawnych dzielnic

Dzielnica

Lata
Fabryczna Krzyki Psie Pole Stare Miasto Śródmieście

2006 28 336 23 632 12 204 11 027 17 755
2007 28 326 24 017 12 376 11 298 17 764
2008 28 869 24 494 12 732 11 662 17 845
2009 29 186 25 481 13 126 11 795 18 007

Ź r ó d ł o: www.stat.gov.pl.

Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarczych we Wrocławiu według sektorów
(wg GUS z 2008 r.)

Ź r ó d ł o: www.stat.gov.pl.
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W aspekcie mikroekonomicznym można stwierdzić, że najbardziej kosztową 
działalnością we Wrocławiu jest przemysł. Koszty stanowią tu 96,7% przycho-
dów. Następnie handel i naprawy – 96,6%, logistyka 95,3%, obsługa nieruchomo-
ści i firm 92,2%. Najmniej kosztową działalnością jest budownictwo 91%. 

Wynik gospodarczy wrocławskich podmiotów wskazuje, że w 2007 r. 83,7% 
firm uzyskało zysk brutto (81,8 zysk netto), a 16% stratę brutto (16,9% stratę net-
to). Wynik gospodarczy zerowy uzyskało 0,3% podmiotów (przy charakterystyce 
zysku/straty netto – 1,3%). W strukturze aktywów wrocławskich podmiotów 
w 2007 r. dominowały należności krótkoterminowe, które stanowiły 50,4% ogó-
łu aktywów, następnie inwestycje krótkoterminowe 23,8%, zapasy 22,7% oraz 
krótkoterminowe rozliczenia 3,1%. Ogólnie dane te można zinterpretować jako 

Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarczych we Wrocławiu 
z podziałem na sektory w 2008 r. (wg GUS)

Sektory Liczba
Ogółem 95 602
Sektor publiczny 3 447
Sektor prywatny 92 155

Podmioty gospodarcze według sekcji
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 541
Rybactwo 9
Górnictwo 51
Przetwórstwo przemysłowe 7 425
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48
Budownictwo 9 892
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli 

oraz artykułów użytku osobistego i domowego
25 356

Hotele i restauracje 2 149
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 6 453
Pośrednictwo finansowe 3 905
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej
25 946

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

106

Edukacja 2 199
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 5 105
Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 6 412
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 1
Organizacje i zespoły eksterytorialne 4

Ź r ó d ł o: www.stat.gov.pl.
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wskaźniki dobrego klimatu gospodarczego oraz (patrząc od strony rentowności) 
sprzyjających warunków rynkowych dla prowadzenia biznesu we Wrocławiu. 

Jak wykazano powyżej, pod względem liczby przedsiębiorstw i ich rozwoju 
Wrocław należy do czołowych miast w Polsce. Jak w tym otoczeniu kształtują się 
postawy wrocławian dotyczące przedsiębiorczości i przedsiębiorców? Co miesz-
kańcy Wrocławia sądzą o miejscowych przedsiębiorcach? Lepsza ocena lokalnych 
przedsiębiorców stanowić może czynnik prowadzący do naśladowania ich zacho-
wań, a przede wszystkim do wzrostu skłonności do zakładania własnego przed-
siębiorstwa. Jest to niezwykle istotne chociażby z perspektywy poprawy sytuacji 
na rynku pracy, co za tym idzie poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia. 
Istotne to jest także w perspektywie kreowania pozytywnych zmian w lokalnym 
otoczeniu poprzez wzrost wydatków inwestycyjnych gminy, możliwy dzięki zwięk-
szonym wpływom z podatków gminnych płaconych przez przedsiębiorców. 

Analizie powyższych kwestii służyć mogą wyniki badań sondażowych 
przedstawiających społeczną przestrzeń Wrocławia, w tym miedzy innymi ogól-
ne tendencje dotyczące postaw wrocławian wobec zjawiska przedsiębiorczości 
lokalnej9. 

Oceniając lokalnych przedsiębiorców, wrocławianie przede wszystkim zwró-
cili uwagę na rynek pracy i w większości zauważyli, że przedsiębiorcy organizują 
miejsca zatrudnienia dla innych i stanowią siłę napędową rozwoju Wrocławia. 
Mając na względzie uwarunkowania socjopsychologiczne, znaczna część bada-
nych dostrzegła, że przedsiębiorcy nie boją się ryzyka związanego z działalnością 
na własny rachunek i są pracowici. Oprócz tych pozytywnych określeń pojawiły 
się również opinie pejoratywne, że wrocławscy przedsiębiorcy po prostu wyko-
rzystują pracę innych, dla części badanych są to dawni dygnitarze partyjni wyko-
rzystujący obecnie swoje dawne kontakty, cwaniacy, aferzyści. Jednak na uwagę 
zasługuje fakt, że tego typu określeń było zdecydowanie mniej niż pozytywnych. 
W opinii znacznej liczby wrocławian (ponad 40%) przedsiębiorcy to ludzie bogaci, 

9 Badania były przeprowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego 
Rozwoju we Wrocławiu i finansowane przez Gminę Wrocław w ramach konkursu dotyczącego 
analizy socjologiczno-kulturowej mieszkańców Wrocławia pt. „Społeczna przestrzeń Wrocławia 
i tożsamość jego mieszkańców”. Projekt realizowany w okresie od 1.04.2005 do 15.05.2006. 
Członkami zespołu badawczego byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i AWF 
we Wrocławiu. W ramach realizacji projektu w okresie maj-czerwiec 2005 r. przeprowadzano 
wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami Wrocławia w liczbie 725. Populację generalną 
do badań stanowiły osoby stale zamieszkałe we Wrocławiu (minimum 5 lat) w wieku 15-80 lat. 
Badania były reprezentatywne dla tej populacji przy błędzie próby nieprzekraczającym +/– 4%. 
W trakcie realizacji badań kontrolowano takie podstawowe parametry próby jak płeć, wiek oraz 
miejsce zamieszkania (w obrębie dawnych dzielnic Wrocławia). Operatem próby był wykaz 
punktów adresowych osób fizycznych na terenie Wrocławia. Dobór respondentów przeprowadzono 
metodą Random Road. Ankieter rozpoczynał poszukiwania respondenta posługując się specjalnym 
algorytmem doboru od wylosowanego punktu adresowego (tzw. punkt startowy).
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którzy, jak można sądzić, dla wielu mogą stanowić godną naśladowania grupę 
odniesienia. 

Pozytywne skojarzenia łączące się z wrocławskimi przedsiębiorcami w więk-
szym stopniu charakteryzują kobiety niż mężczyzn oraz osoby raczej lepiej wy-
kształcone, aktywne ekonomicznie (często są to pracownicy samodzielni, specjaliści 
i pracownicy biurowi). Te osoby najczęściej zwracały uwagę na rolę przedsiębior-
ców lokalnych w rozwoju Wrocławia, na ich pozytywny wpływ na rynek pracy czy 
pracowitość, dostrzegając jednocześnie wyższy poziom materialny przedsiębior-
ców (częste określenie, że „są to ludzie bogaci”). Z kolei negatywne opinie na temat 
lokalnych przedsiębiorców wypowiadali częściej mężczyźni (poza przypadkiem 
stwierdzenia, że przedsiębiorcy „wykorzystują pracę innych”, gdzie w gronie osób 
tak określających przedsiębiorców 60% stanowiły kobiety) oraz, co jest bardzo wi-
doczne, z niższym wykształceniem, co najwyżej zasadniczym zawodowym, a co za 
tym idzie pracujący na stanowiskach pracowników fizycznych. Respondenci o tych 
cechach zwykli utożsamiać wrocławskich przedsiębiorców (i zapewne w ogóle 
przedsiębiorców) z aferzystami, cwaniakami czy często z dygnitarzami partyjnymi 
z poprzedniej epoki, którzy obecnie wykorzystują swoje układy. 

Mając na uwadze fakt, że coraz większa część wrocławian posiada średnie i wyż-
sze wykształcenie można wnioskować, iż pozytywne postrzeganie przedsiębiorczo-
ści lokalnej będzie również charakteryzować coraz większy odsetek populacji wro-
cławian. Konsekwencją tego może być wzrost liczby przedsiębiorców w mieście. 

Tabela 6. Które z określeń najlepiej charakteryzuje wrocławskich przedsiębiorców?

Rodzaj określenia
Rozkład 

odpowiedzi
%

Są „siłą napędową” rozwoju Wrocławia 31,8
Dają pracę innym 58,4
Są to ludzie bogaci 28,0
Są to ludzie niebojący się ryzyka 41,3
Stanowią grupę cwaniaków 12,1
Są to w zdecydowanej większości aferzyści 4,4
Są to osoby wykorzystujące pracę innych 21,5
Są to ludzie o ponadprzeciętnym wykształceniu 5,4
Są to ludzie niezwykle pracowici 29,0
Są to byli dygnitarze partyjni wykorzystujący obecnie dawne układy 10,3

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać dwie opinie.
Ź r ó d ł o: opracowano na podstawie badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Europejskie 

Zrównoważonego Rozwoju we Wrocławiu i finansowane przez Gminę Wrocław w ramach konkursu dotyczące-
go analizy socjologiczno-kulturowej mieszkańców Wrocławia pt. „Społeczna przestrzeń Wrocławia i tożsamość 
jego mieszkańców”. Projekt realizowany w okresie od 1.04.2005 do 15.05.2006. 
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Opinie wrocławian o przedsiębiorczości objęły także kwestie dotyczące nie-
zbędnych cech charakteryzujących osoby zamierzające założyć własne przedsię-
biorstwo. Charakterystyka ta przedstawia obraz przedsiębiorców w wyobrażeniu 
społecznym. Wyniki badań wskazują, że najważniejszymi cechami niezbędnymi 
do założenia własnego przedsiębiorstwa są: wytrwałość w dążeniu do celu oraz 
brak obawy przed ryzykiem. W pytaniu o to zagadnienie, w którym respondenci 
mogli dokonać kilku wskazań, na pierwszą wymienioną cechę uwagę zwróciło 
55% badanych, na drugą 46,5%. Brak obaw przed ryzykiem poparty jest jeszcze 
opinią prawie 1/3 badanych o konieczności posiadania szczęścia w działaniu. 
W opinii wrocławian ważne były również zasoby kapitałowe poparte znajomo-
ściami. Stosunkowo niewiele wskazań dotyczyło wykształcenia jako cechy nie-
zbędnej do założenia własnego przedsiębiorstwa. Można stwierdzić, że przypisy-
wanie głównej roli w eskalacji zachowań przedsiębiorczych czynnikom zależnym 
od danej osoby – wytrwałości i braku obaw przed ryzykiem – jest ważnym wskaź-
nikiem wykazywanej mentalności rynkowej. Realizację postawy przedsiębiorczej 
będącej wynikiem tej mentalności hamują ograniczenia finansowe. Ich waga jest 
również podkreślana przez badanych. 

 

W badaniach weryfikacji poddano tezę, że władze Wrocławia ułatwiają funk-
cjonowanie wrocławskim przedsiębiorstwom. Większość badanych zgodziła się 
w pełni bądź częściowo z tą tezą (odpowiednio 34,2% badanych i 28,5%), ale 
22% respondentów nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 15% nie było w stanie 
w ogóle ustosunkować się do problemu.

Opierając się na powyższej analizie można stwierdzić, że wrocławianie 
w większości raczej pozytywnie oceniają lokalnych przedsiębiorców i docenia-

Tabela 7. Co jest niezbędne do tego, aby założyć własne przedsiębiorstwo?

Rodzaj odpowiedzi
Rozkład 

odpowiedzi
%

Wyższe wykształcenie 17,0

Znajomości 43,4

Cwaniactwo 11,0

Brak obawy przed ryzykiem 46,5

Ogromne szczęście 28,8

Wytrwałość w dążeniu do celu 54,9

Dużo pieniędzy 46,2

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać dwie opinie.

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 6.
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ją ich rolę w wymiarze ekonomicznym miasta, głównie w sferze zatrudnienia. 
Opinie na ich temat mogą świadczyć o dobrym klimacie społecznym w stosunku 
do przedsiębiorczości. Co więcej, przedsiębiorcy dla znacznej części wrocławian 
mogą stanowić grupę odniesienia, a zatem przy sprzyjających warunkach oraz 
możliwościach kapitałowych przedsiębiorczość w rozumieniu zakładania wła-
snych przedsiębiorstw powinna się rozwijać. 

Rozwój przedsiębiorczości determinujący bazę ekonomiczną miasta wpływa 
na jakość życia mieszkańców, m.in. poprzez oddziaływanie na wynagrodzenia. 
W roku 2007 we Wrocławiu przeciętnie według GUS zarabiano 3048 zł. Na sta-
nowiskach robotniczych wynagrodzenia te kształtowały się na poziomie 2094 zł, 
na nierobotniczych natomiast 3801 zł brutto miesięcznie. W sektorze publicznym 
zarobki wynosiły 3075 zł, prywatnym zaś 2630 zł, z tym, że na stanowiskach 
nierobotniczych wyżej opłacani byli pracownicy sektora prywatnego niż publicz-
nego, odpowiednio 3981 zł przy 3598 zł brutto miesięcznie dla pracownika za-
trudnionego w sektorze publicznym na stanowisku nierobotniczym. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle wśród jednostek 
zatrudniających powyżej 9 osób we Wrocławiu wyniosło zgodnie ze statystykami 
GUS w 2007 r. 3323 zł. Stanowiło to wzrost o 7% w stosunku do kwoty 3083,57 zł 
w 2006 r. W tym okresie najlepiej opłacani byli pracownicy związani z przemy-
słem chemicznym (przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło tu 4587,28 zł) 
oraz energetycy (przeciętne wynagrodzenie brutto było na poziomie 4116,59 zł). 
Najgorzej przedstawiała się sytuacja dochodów pracowników wytwarzających 
odzież i wyroby futrzarskie (przeciętne wynagrodzenie na poziomie 1348,23 zł).

W sektorze dominującym we Wrocławiu pod względem liczby podmiotów 
gospodarczych, czyli w handlu i usługach, w 2007 r. wynagrodzenia kształtowały 
się na poziomie: 

–  2287 zł dla osób związanych zawodowo z obsługą nieruchomości, 
–  2606 zł brutto miesięcznie dla pracowników handlu i napraw, 
–  4706 zł dla przedstawicieli branży pośrednictwa finansowego. 
W każdym przypadku wynagrodzenia pracowników na stanowiskach niero-

botniczych były wyższe od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach robotniczych (odpowiednio: 3267 zł dla obsługi nieruchomości, 3607 zł 
dla handlu i napraw, 4713 zł dla pośrednictwa finansowego).

Zmiany, jakie zaszły w dochodowości wrocławian od czasu publikowanych 
przez GUS informacji, można zaobserwować wykorzystując Ogólnopolskie 
Badanie Wynagrodzeń realizowane cyklicznie przez Agencję Konsultingową 
Sedlak & Sedlak10. Badanie pokazało, że pod względem zarobków Wrocław 
zajął w 2009 r. trzecie miejsce wśród największych miast. Mediana płac całkowi-
tych wyniosła 3904 zł. Więcej zarabiano tylko w Poznaniu (mediana – 3950 zł) 

10  www.wynagrodzenia.pl.
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oraz w Warszawie (mediana – 5200 zł). Niewiele niższa, bo jedynie o 4 zł, była 
mediana wynagrodzeń w Trójmieście, natomiast w następnym w kolejności mie-
ście – Krakowie – zarobki były niższe już o 304 zł. 

 

Zgodnie z danymi Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzone-
go przez Agencje Konsultingową Sedlak & Sedlak w 2009 r., najlepiej za pracę 
wynagradzano osoby zatrudnione w branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wy-
niosła 5231 zł. Nieznacznie niższe płace (różnica 6 zł) otrzymywali zatrudnieni 
w telekomunikacji (mediana 5225 zł). Dla porównania, typowy pracownik sekto-
ra publicznego otrzymywał pensję w wysokości 3000 zł.

 

Połowa zatrudnionych w najmniejszych firmach wrocławian, którzy wzięli 
udział w badaniu, zarabiała między 2000 a 4900 zł, natomiast mediana wynagro-
dzeń w tych przedsiębiorstwach wyniosła 3000 zł. Zdecydowanie wyższe zarobki 
(o 1390 zł) były wypłacane w największych firmach, tam mediana płac wyniosła 
4390 zł. Mediana zarobków pracowników szeregowych we Wrocławiu wyniosła 
2500 zł, z czego 2300 zł stanowiło wynagrodzenie podstawowe, a 200 zł premia. 
Na szczeblu specjalisty podobnie jak na szczeblu starszego specjalisty udział premii 
wynosił 12%. Na poziomie dyrektora/zarządu mediana wynagrodzenia całkowitego 

Tabela 8. Miesięczne wynagrodzenia brutto w największych miastach w Polsce 
w 2009 r. (mediana)

Warszawa Poznań Wrocław Trójmiasto Kraków Szczecin Katowice Łódź Lublin

5200 3950 3903 3900 3600 3500 3500 3200 2800

Ź r ó d ł o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2009 roku.

Tabela 9. Miesięczne wynagrodzenia we Wrocławiu w 2009 r. 
z podziałem na branże (mediana)

Branża Wynagrodzenie

Technologie informatyczne 5230
Telekomunikacja 5225
Przemysł ciężki 4570
Przemysł lekki 4320
Bankowość 4300
Budownictwo 4000
Usługi 3500
Logistyka, transport, spedycja i komunikacja 3250
Handel 3230
Sektor publiczny 3000

Ź r ó d ł o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2009 roku.
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wyniosła 11 000 zł. Wysokość wynagrodzenia różniła się także w podmiotach go-
spodarczych o różnym pochodzeniu kapitału. Pracownik zatrudniony na stanowisku 
wykonawczym w polskim przedsiębiorstwie we Wrocławiu zarabiał o 650 zł mniej 
od osoby zatrudnionej w firmie zagranicznej. Jeszcze większe dysproporcje wystę-
powały na wyższych stanowiskach. Przykładowo na poziomie starszego specjalisty 
różnica ta wynosiła 1800 zł. Pracownicy na stanowiskach wykonawczych, którzy 
ukończyli studia wyższe magisterskie lub inżynierskie otrzymywali wynagrodzenie 
o 700 zł wyższe od osób z wykształceniem średnim. Ponadto wyniki badań wska-
zują, że im wyższy poziom zarządzania, tym większe różnice w wynagrodzeniach 
osób z wykształceniem średnim i wyższym. W świetle badań okazało się, że ukoń-
czenie studiów podyplomowych nie ma dużego wpływu na wynagrodzenia osób 
na szczeblu specjalisty i starszego specjalisty (różnica wynosi odpowiednio 100 zł 
i 107 zł). Z kolei typowy kierownik z dyplomem takich studiów zarabiał we Wro-
cławiu w 2009 r. o 1200 zł więcej od osoby nieposiadającej dyplomu.

Obraz dochodów mieszkańców Wrocławia uzupełnić można analizą danych 
z innych badań11. W każdym jednak razie najwyższe przeciętne dochody można 
zauważyć w kategorii prywatnych przedsiębiorców oraz wyższych kadr kierow-
niczych, menadżerów i kierowników. Wyniki badań pt. „Wrocławska diagnoza 
społeczna” pokazują, że mediana miesięcznych dochodów netto deklarowanych 
przez respondentów w tych kategoriach wynosiła 3000 zł. W tych przypadkach 
także zróżnicowanie omawianej zmiennej było największe – wartości odchylenia 
standardowego wynoszą ponad 2500 zł. Mniejsze dochody raportowali specjaliści 
– wartość środkowa w rozkładzie dochodów w tej kategorii wynosiła 2200 zł. 
Najniższe dochody – przeciętnie nieco ponad 1000 zł (mediana 986 zł) – osiągali 
niewykwalifikowani pracownicy fizyczni. Warto zwrócić uwagę, że także zróż-
nicowanie zarobków tej kategorii pracowników było najmniejsze: odchylenie 
standardowe wyniosło 713 zł. Świadczy to nie tylko o względnym upośledzeniu 
zatrudnionych w takich zawodach, ale także o ograniczonych możliwościach po-
lepszenia swojego sytuowania ekonomicznego bez podniesienia kwalifikacji. 

11  Warto odwołać się np. do wniosków wynikających z badań zrealizowanych przez 
M. Błaszczyka, S.W. Kłopota, G. Kozdrasia pt. Wrocławska diagnoza problemów społecznych, 
realizowanych ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji 
społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecz-
nej”. Badania przeprowadzone zostały w okresie od sierpnia do grudnia 2009 r. na reprezentatywnej, 
losowej próbie 5000 mieszkańców Wrocławia w wieku 15-64 lat. Koncepcja badań i narzędzie przy-
gotowane zostały przez zespół badawczy Stowarzyszenia „Wspólnota Europejska – Nasza Wspólna 
Sprawa” (partnera gminy Wrocław w realizacji projektu). Realizację badań w terenie powierzono 
firmie Active Group. Pomiarów dokonano przy użyciu metody wywiadów kwestionariuszowych 
wspomaganych komputerem (CAPI). Wnioski wynikające z tych badań, a dotyczące uwarunkowań 
lokalnego rynku pracy, znajdują się w dalszej części opracowania. Szerzej w: Problemy społeczne 
w przestrzeni Wrocławia, red. S.W. Kłopot, M. Błaszczyk, J. Pluta, WN Scholar, Warszawa 2010.
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Zgromadzone wyniki potwierdzają prawidłowości opisane powyżej. Świad-
czy to o tym, że struktura zawodowa, będąca odzwierciedleniem podziału pracy 
w społeczeństwie, silnie rzutuje także na dochody, a przez to określa sytuację 
materialną i możliwości konsumpcyjne12.

Obok wynagrodzeń, niezwykle istotnym czynnikiem kształtującym jakość ży-
cia jest sytuacja na rynku pracy. Jeśli idzie o ogólną charakterystykę zasobów ludz-
kich we Wrocławiu, to z danych GUS z końca 2008 r. zauważyć można, że ludność 
w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 14,7% ogółu mieszkańców, w wieku pro-
dukcyjnym 66,5%, a poprodukcyjnym 18,8%. Liczba osób pracujących we Wroc-
ławiu wyniosła 234 481, w tym mężczyzn 115 606, kobiet 118 875. 

Na początku 2010 r. pojawiła się ogólnopolska tendencja na rynku pracy 
wskazująca na wzrost stopy i liczby bezrobotnych, która dała się także zaob-
serwować we Wrocławiu. W powiecie wrocławskim w lutym 2010 r. ogółem 

Tabela 10. Pozycja w strukturze zawodowej a dochody – statystyki opisowe

Kategoria zawodowa

Jaki jest P. przeciętny miesięczny dochód netto (na rękę, 
uwzględniając wszystkie źródła dochodów z trzech ostat-
nich miesięcy)?

średnia mediana odchylenie 
standardowe N

Wyższe kadry kierownicze, 
menedżerowie i kierownicy

3820,59 3000,00 2721,120 187

Specjaliści 3012,01 2500,00 2329,303 401
Technicy i wyspecjalizowani 
pracownicy administracyjno-
-biurowi

2717,72 2500,00 1275,878 267

Inni pracownicy umysłowi 
średniego szczebla

2086,54 1900,00 985,279 434

Pracownicy fizyczno-umysłowi 1891,60 1700,00 968,188 481
Wykwalifikowani pracownicy 
fizyczni

2115,91 2000,00 967,712 321

Półwykwalifikowani 
i niewykwalifikowani 
pracownicy fizyczni

1225,76 1100,00 726,191 103

Właściciele prywatnych firm 4019,37 3000,00 2511,309 86
Ogółem (wszyscy pracujący) 2466,90 2000,00 1751,361 2287

W analizach uwzględniono tylko pracujących w czasie realizacji pomiaru. Z tabeli wyłączono rolników 
oraz inne zawody, których liczebności nie upoważniały do prowadzenia analizy statystycznej.

Ź r ó d ł o: Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia, red. S.W. Kłopot, M. Błaszczyk, J. Pluta, WN 
Scholar, Warszawa 2010.

12  Szerzej w: tamże.
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zarejestrowanych było 18 256 bezrobotnych, co wskazywało na wzrost o 1111 
osób (6,5%) w porównaniu ze styczniem 2010 r., kiedy było ich 17 145. Nowo za-
rejestrowanych bezrobotnych w omawianym okresie było odpowiednio: w stycz-
niu 2010 r. – 2667, w lutym 3199 osób. 

 W styczniu 2010 r. 660 osób bezrobotnych, a w lutym 639 znalazło zatrudnie-
nie i zostało wyrejestrowanych z rejestru bezrobotnych. W tym samym okresie na 
szkolenia i staże wysłanych zostało 449 osób w styczniu i 480 w lutym. 

W ogólnej liczbie bezrobotnych (luty 2010 r.) najwięcej było osób powy-
żej 50 roku życia – 6240 (czyli 34% ogółu bezrobotnych), a osób młodych, do 
25 roku życia, 2130 (11,6%). Długotrwale bezrobotnych było 5589 osób (30% 
ogółu bezrobotnych), osób bez kwalifikacji 5210 (28,5% ogółu bezrobotnych), 
a absolwentów wyższych uczelni (do 27 roku życia) 716 (4%). Wśród bezrobot-
nych zarejestrowanych w PUP we Wrocławiu w lutym 2010 r. było 1384 niepeł-
nosprawnych (7,5% ogółu). 

Efektywność popytu na pracę z początkiem 2010 r. scharakteryzować można 
liczbą 664 ofert pracy, które zgłoszono w lutym, co stanowiło wzrost o 214 ofert 
w porównaniu ze styczniem 2010 r. W powiecie wrocławskim 22% bezrobotnych 
(4087 osób w lutym 2010 r.) miało prawo do zasiłku13. 

Jakość życia determinowana przedsiębiorczością lokalną powinna odnosić się 
także do postrzegania określonych cech miasta związanych ze sferą gospodarczą, 
w której funkcjonuje zbiorowość miejska. Wrocławianom zadano pytanie, czy 
Wrocław jest miastem stwarzającym szanse mieszkańcom na znalezienie miej-
sca zatrudnienia. Pytanie to korespondowało z blokiem zagadnień obejmujących 
opinie zbiorowości lokalnej Wrocławia odnośnie do własnej pozycji na lokalnym 
rynku pracy. Z uzyskanych wypowiedzi podmiotowość ekonomiczna na rynku 
pracy w opinii wrocławian była odbierana umiarkowanie pozytywnie14. Podobnie 
sytuacja prezentuje się w analizowanej problematyce szans wynikających z faktu 
zamieszkiwania we Wrocławiu. 44,5% respondentów stwierdziło, że częściowo 
zgadza się z opinią, iż Wrocław stwarza szanse znalezienia miejsca zatrudnienia 
dla swoich mieszkańców. Niemalże tyle samo badanych (1⁄4) wyraziło aprobatę, 
jak i dezaprobatę w stosunku do tego stwierdzenia, a 3,5% respondentów nie po-
trafiło odnieść się do analizowanej kwestii. Ponadto badani mieli wyrazić swój 
stosunek do stwierdzenia, że Wrocław jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów 
z zewnątrz. W opinii ponad 50% wrocławian Wrocław jest atrakcyjny w tym 
znaczeniu. Dodatkowo bez mała 37% badanych częściowo zgodziło się z tym 
stwierdzeniem. Jedynie 7% było przeciwnego zdania, a 6% nie było w stanie usto-
sunkować się do problemu. Dalej wrocławianie mieli określić, czy według nich 

13  Tamże.
14  Chociaż dominował w tym aspekcie pogląd wrocławian, że obecnie nikt nie może być pewny 

swojego miejsca zatrudnienia.
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Wrocław jest miastem o bogatej sieci sklepów, dzięki czemu wrocławianie mogą 
w pełni zaspokajać swe potrzeby konsumpcyjne. Otóż wyniki badań wskazują, 
że zdecydowana większość mieszkańców, bo prawie 80%, zgadza się ze stwier-
dzeniem o bogatej, w pełni zaspokajającej potrzeby wrocławian infrastrukturze 
konsumpcji. 16,9% wyraziło umiarkowaną aprobatę tego stanowiska. Jedynie 
2,5% respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że Wrocław jest miastem 
o bogatej sieci sklepów, dzięki czemu wrocławianie mogą w pełni zaspokajać swe 
potrzeby konsumpcyjne. 1,3% badanych nie potrafiło się określić w tej kwestii. 
Respondenci ustosunkowywali się także do stwierdzenia, że Wrocław ma bogatą 
ofertę usług bankowych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. W odniesieniu 
do tego stwierdzenia, charakteryzującego obszar otoczenia gospodarczego, 
większość wrocławian, 65,2%, wyraziła zdecydowaną zgodę. Na dodatek jesz-
cze nieco ponad 20% respondentów częściowo się z nim zgodziło. Przeciwnego 
zdania było 7% badanych, a niewiele więcej osób nie potrafiło odnieść się do 
analizowanego stwierdzenia. Wreszcie badani mieli ustosunkować się do stwier-
dzenia, że Wrocław jest atrakcyjnym miejscem dla osób spoza Wrocławia, które 
chciałyby tu zamieszkać. W opinii większości badanych faktycznie Wrocław jest 
takim miejscem. Ze stwierdzeniem tym zgodziło się 53% respondentów, 33,6% 
wyraziło częściową akceptację, 7,3% było przeciwnego zdania, a 6% nie wyraziło 
żadnej opinii15.

 

Zakończenie 

Systemowa koncepcja badań miasta proponuje spojrzenie na funkcjonowa-
nie zbiorowości wielowymiarowo, z uwzględnieniem różnych subsystemów. 
Koncepcja ta zwraca więc uwagę także na uwarunkowania gospodarcze mia-
sta, a sferę ekonomiczną nakazuje traktować jako integralny i ważny elementy 
systemu miejskiego. Założeniem tego tekstu było rzucenie światła na problem 
roli lokalnej przedsiębiorczości w kształtowaniu jakości życia zbiorowości mia-
sta. Przedsiębiorczość oddziałuje na istotne obszary egzystencji mieszkańców, 
a w konsekwencji determinuje jakość życia. Powołując się na badania realizo-
wane na wrocławianach, można dostrzec związki między przedsiębiorczością 
i kondycją gospodarczą miasta a zadowoleniem mieszkańców z sytuacji miasta. 
Świadczą o tym między innymi pozytywne opinie mieszkańców odnoszące się 
do lokalnych przedsiębiorców, rozwój ilościowy przedsiębiorczości w mieście 
oraz oceny wrocławian dotyczące różnych aspektów gospodarczych Wrocławia. 
Aspekty te dotyczą w dużej mierze warunków, w jakich zaspokajają swe potrzeby 
mieszkańcy. Można również wyciągnąć wniosek, że wrocławianom w sensie tak 
obiektywnym, jak i subiektywnym żyje się dość dobrze, ponieważ we Wrocławiu 
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rozwija się przedsiębiorczość. Zaprezentowana w tym tekście ogólna analiza sta-
nowić powinna wprowadzenie do dalszych badań nad problemem wpływu przed-
siębiorczości na jakość życia danej zbiorowości terytorialnej. 
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Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 22/2011

Piotr Szczepaniak
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Ryzyko finansowe przedsiębiorstw w Polsce
w latach 2004-2009

Streszczenie. Celem artykułu jest ocena finansowania majątku w sektorach niefinan-
sowych w Polsce. Przeprowadzona analiza wskaźników zadłużenia wykazała ich duże 
sektorowe zróżnicowanie oraz silną zależność od cyklu koniunkturalnego. Pomiar stopnia 
dźwigni finansowej wskazał sektory, w których kapitały obce poprawiały stopę zwrotu 
właścicieli. Odchylenie standardowe wskaźników zadłużenia wyłoniło sektory o naj-
mniejszym i największym ryzyku finansowym. 

Słowa kluczowe: ryzyko finansowe, dźwignia finansowa, sektory niefinansowe

 

Wstęp

Potoczne rozumienie pojęcia ryzyka w kulturze europejskiej akcent kładzie na 
jego stronę negatywną i jest kojarzone z zagrożeniem, niepowodzeniem czy nie-
bezpieczeństwem. Większą pojemność informacyjną ma termin „ryzyko” w cywi-
lizacjach Dalekiego Wschodu, gdzie w definicji tego pojęcia na równi z zagroże-
niem stawia się możliwości1. Taką właśnie szerszą definicję ryzyka wykorzystuje 

1  P. Matkowski, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 
2004, s. 14.
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się w finansach, gdzie ryzyko oznacza z jednej strony zagrożenie osiągnięcia 
wyników gorszych niż oczekiwane, z drugiej jednoczesną możliwość osiągnięcia 
wyników lepszych niż oczekiwane. Im większe są odstępstwa wyników realizo-
wanych od oczekiwanych (in plus lub in minus), tym większe jest ryzyko.

Ryzyko finansowe przedsiębiorstw wiąże się ze sposobem finansowania ich 
majątku. Każde ze źródeł finansowania ma dwie ważne cechy: okres, przez jaki 
można z niego korzystać i cenę, którą trzeba za nie zapłacić. Ceną za dłuższy czas 
związania kapitału z majątkiem przedsiębiorstwa jest wyższy koszt. Kapitały wła-
sne jako źródło finansowania zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności 
finansowej i wypłacalności, ponieważ są związane z majątkiem na czas nieokre-
ślony, ale koszt ich wykorzystania jest najwyższy. Kapitały obce, ze względu na 
efekt tarczy podatkowej, działającej w systemach podatkowych, w których od-
setki są kosztem uzyskania przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania, są 
relatywnie tańszą formą finansowania. Udostępniane są jednak na czas określony 
i wymagają zwrotu, a poza tym wypłata odsetek wierzycielom, w odróżnieniu od 
wypłaty dywidend właścicielom, nie zależy od wielkości wypracowanego zysku. 
Korzystanie z kapitałów obcych wywołuje w przedsiębiorstwach efekt tak zwanej 
dźwigni finansowej, który przejawia się pozytywnymi lub negatywnymi zmiana-
mi rentowności kapitałów własnych. 

Wybór optymalnej struktury źródeł finansowania jest zatem zawsze kompro-
misem między bezpieczeństwem płynności finansowej a zadowalającym właści-
cieli poziomem rentowności ich kapitału. Dlatego też celami artykułu są:

–  pomiar i ocena struktury kapitału przedsiębiorstw z wykorzystaniem ana-
lizy wskaźnikowej,

–  pomiar i ocena ryzyka finansowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem 
stopnia dźwigni finansowej oraz odchylenia standardowego,

–  próba ustalenia siły związku między poziomem zadłużenia a płynnością 
i rentownością finansową, z wykorzystaniem współczynnika korelacji 
liniowej Pearsona.

Badania dotyczyć będą sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2004-
-2009.

 

1. Determinanty i pomiar zadłużenia

Czynniki decydujące o poziomie zadłużenia można podzielić na subiek-
tywne, wynikające ze specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa oraz obiektyw-
ne, czyli takie, które wyznaczają dostępność do różnych form finansowania 
wszystkim przedsiębiorstwom funkcjonującym w ramach wspólnego systemu 
finansowego.
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Do pierwszej grupy zaliczyć można między innymi2:
–  ryzyko działalności gospodarczej, czyli niepewność dotyczącą przyszłego 

poziomu sprzedaży i kosztów,
–  udział kosztów stałych w kosztach całkowitych, który decyduje o pozio-

mie dźwigni operacyjnej i ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa,
–  wysokość stopy podatku dochodowego wpływającą na efektywny koszt 

kapitałów obcych,
–  elastyczność finansową, czyli zdolność przedsiębiorstwa do szybkiego 

pozyskania kapitałów na rynku finansowym,
–  skłonność do ryzyka cechującą właścicieli i zarządzających przedsiębior-

stwem,
–  wielkość i strukturę aktywów przedsiębiorstwa będącą jednym z kryte-

riów oceny zdolności kredytowej.
Czynnikiem obiektywnym dotykającym wszystkich jest sytuacja na rynku 

finansowym, która nie ma charakteru stabilnego (zmienność stóp procentowych 
i tym samym kosztu kapitału). Rola tego czynnika staje się szczególnie ważna 
w dobie globalizacji oraz silnych powiązań i zależności między wszystkimi ryn-
kami finansowymi na świecie. 

Podstawowym wskaźnikiem oceny struktury kapitałowej przedsiębiorstw jest 
wskaźnik ogólnego zadłużenia (WOZ), który ma postać3

WOZ = (kapitały obce/kapitał całkowity) · 100%. (1)

Im wyższą wartość przyjmuje wskaźnik ogólnego zadłużenia, tym większe 
jest ryzyko finansowe przedsiębiorstw, czyli większe zagrożenie obniżenia się 
stopy zwrotu właścicieli przy ujemnym efekcie dźwigni finansowej i większa 
możliwość poprawy stopy zwrotu przy dodatnim efekcie dźwigni finansowej.

Wskaźnikiem informującym o ryzyku utraty płynności finansowej jest wskaź-
nik zadłużenia krótkoterminowego (WZK). Konstrukcję tego wskaźnika przed-
stawia wzór4

WZK = (kapitały krótkoterminowe/kapitał całkowity) · 100%. (2)

Wyższe wartości wskaźnika zadłużenia krótkoterminowego to większe ry-
zyko utraty płynności finansowej, ale to równocześnie niższe koszty kapitału 
wpływające pozytywnie na wynik finansowy i mierzoną nim rentowność. Im niż-
sze wartości osiąga wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego, tym mniejsze jest 
ryzyko utraty płynności finansowej, ale niższa też będzie rentowność kapitałów 

2  B. Wersty, Podstawy analizy zarządzania kapitałem w organizacjach gospodarczych, 
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1993, s. 27.

3  M. Hamrol, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo AE w Po-
znaniu, Poznań 2004, s. 109.

4  Tamże, s. 110.
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własnych, ze względu na konieczność stosowania droższych niż krótkotermi-
nowe kapitałów własnych lub obcych długoterminowych. Średnie w badanym 
sześcioletnim okresie wartości wskaźników zadłużenia sektorów niefinansowych 
w Polsce przedstawia tabela 1.

 

 
Jak wynika z przedstawionych w tabeli 1 obliczeń, sektory o najwyższym po-

ziomie zadłużenia ogólnego to: budownictwo (68%), handel (63%) i sektor dewe-
loperski (60%), natomiast najniższe wartości wskaźnika WOZ cechują sektory: 
lekki (30%), hotele i restauracje (33%) oraz farmaceutyczny (36%). Najwyższy 
poziom zadłużenia krótkoterminowego ma miejsce w sektorach: budowlanym 
(56%), handlu (46%) i spożywczym (37%). Najmniejszymi wartościami wskaź-
nika charakteryzują się sektory: hotele i restauracje (14%), energetyka (15%) oraz 
sektor deweloperski i media (po 19%). Miarą względnego zadłużenia krótkoter-
minowego jest relacja WZK/WOZ, która informuje o tym, jaką część ogólnego 
długu stanowią zobowiązania bieżące. Najwyższe wartości tego wskaźnika wy-
stępują w sektorach: budowlanym i motoryzacyjnym (ponad 80%), a najniższe 
u deweloperów i w energetyce (niewiele ponad 30%).

Tabela 1. Wskaźniki zadłużenia w sektorach niefinansowych 
(wartości średnie z lat 2004-2009) 

Sektor
WOZ WZK WZK/WOZ

[%]
Budownictwo 68 56 82
Chemiczny 44 29 67
Deweloperski 60 19 32
Drzewny 39 20 51
Elektromaszynowy 41 32 78
Energetyka 44 15 34
Farmaceutyczny 36 24 67
Handel 63 46 73
Hotele i restauracje 33 14 42
Informatyka 45 34 42
Lekki 30 23 77
Mat. budowlanych 52 31 60
Media 51 19 37
Metalowy 40 28 70
Motoryzacyjny 42 34 81
Paliwowy 42 23 55
Spożywczy 55 37 67
Telekomunikacja 45 22 49

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie http/www.rsg.pl, dostęp: 11.04.2010 r.
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Rysunek 1 jest graficzną prezentacją średnich dla wszystkich sektorów wartości 

wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach badanego okresu. Wyraźnie najwyż-
szy poziom zadłużenia ogólnego i krótkoterminowego wystąpił w roku 2008, czyli 
w okresie kryzysu finansowego, natomiast najniższe zadłużenie zbiega się w czasie 
z fazą największej koniunktury (lata 2006 i 2007). Wskaźnik względnego zadłużenia 
krótkoterminowego ma w badanym sześcioletnim okresie tendencję malejącą.

 

2. Stopień dźwigni finansowej jako miara ryzyka finansowego

Wspomaganie finansowe polega na oddziaływaniu strukturą kapitałów na 
rentowność kapitału własnego. Większy udział kapitałów obcych w kapitale cał-
kowitym oznacza większą dźwignię finansową. Ponieważ jednak wprowadzenie 
do struktury kapitałów obcego źródła finansowania może powodować zarówno 
wzrost, jak i spadek wskaźnika rentowności kapitału własnego (WRKW) bądź nie 
zmieniać jego poziomu wcale, możemy mówić o dodatnim efekcie dźwigni finan-
sowej, o ujemnym jej efekcie lub o obojętności na strukturę kapitałów. Dodatni 
efekt dźwigni finansowej występuje tylko wtedy, gdy rentowność kapitału całko-
witego (KC) mierzona zyskiem przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (EBIT) 
będzie wyższa od oprocentowania kapitału obcego (ik)

5. Warunek pozytywnego 
efektu dźwigni finansowej przedstawia wzór (3).

Rys. 1. Wartości średnie dla wszystkich sektorów wskaźników zadłużenia w Polsce 
w latach 2004-2009

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie http/www.rsg.pl, dostęp: 11.04.2010 r.

5  M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 256.
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ik < (EBIT/KC) · 100%. (3)

Do pomiaru efektu dźwigni finansowej wykorzystuje się tak zwany stopień 
dźwigni (DFL), którego wartość można liczyć statycznie (bazując na danych fi-
nansowych z jednego okresu) ze wzoru (4) lub dynamicznie (bazując na danych 
finansowych z dwóch okresów) ze wzoru (5).

DFL = EBIT0 /EBIT0 – O0 (4)

lub
DFL = %Δ WRKW/%Δ EBIT, (5)

gdzie:
%Δ WRKW  –  procentowa zmiana wskaźnika rentowności kapitału własnego,
%Δ EBIT  –  procentowa zmiana zysku przed spłatą odsetek i opodatkowa-

niem,

Tabela 2. Efekt dźwigni finansowej w sektorach niefinansowych 
w latach 2004-2008 

Sektor
Wartość średnia 

DFL w latach
2004-2009

Wartość średnia 
wskaźnika KC/KW 
w latach 2004-2009

Rodzaj efektu 
dźwigni finansowej

Budownictwo –0,21 3,12 negatywny
Chemiczny 1,76 1,82 pozytywny
Deweloperski –0,09 2,55 negatywny
Drzewny 1,37 1,75 pozytywny
Elektromaszynowy 0,63 1,69 negatywny
Energetyka 1,22 1,79 pozytywny
Farmaceutyczny –0,20 1,59 negatywny
Handel 2,79 2,74 negatywny
Hotele i restauracje 1,30 1,50 pozytywny
Informatyka 1,31 1,91 pozytywny
Lekki –17,57 1,48 negatywny
Mat. budowlanych –2,54 2,12 negatywny
Media 0,16 2,06 negatywny
Metalowy 0,55 1,68 negatywny
Motoryzacyjny 0,87 1,71 negatywny
Paliwowy 0,70 1,73 negatywny
Spożywczy –0,18 2,23 negatywny
Telekomunikacja 4,65 1,81 negatywny

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie http/www.rsg.pl, dostęp: 11.04.2010 r.
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EBIT0  –  poziom zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem według 
stanu bazowego,

O0  –  odsetki od kapitału obcego w okresie bazowym.
Jeżeli DFL jest większy od wskaźnika KC/KW, to mamy do czynienia z ujem-

nym efektem dźwigni finansowej. Natomiast gdy DFL jest większy od jedności, 
ale mniejszy od wskaźnika KC/KW, to efekt dźwigni finansowej jest dodatni6. 
Średnie dla sześciu lat wartości wskaźników DFL i KC/KW w sektorach niefinan-
sowych w Polsce przedstawia tabela 2.

Z zaprezentowanych w tabeli 2 obliczeń wynika, że zastosowanie kapitałów 
obcych miało pozytywne przełożenie na rentowność kapitałów własnych tylko 
w pięciu sektorach: chemicznym, drzewnym, energetycznym, informatycznym 
oraz w hotelach i restauracjach. W pozostałych sektorach kapitały obce obniżały 
stopę zwrotu właścicieli.

Działanie dźwigni finansowej we wszystkich sektorach niefinansowych 
przedstawia rysunek 2.

 
Obserwując wzajemną relację wskaźników DFL i KC/KW wyliczonych jako 

średnia dla wszystkich sektorów niefinansowych w poszczególnych latach bada-
nego pięcioletniego okresu można zauważyć, że tylko w roku 2007 efekt dźwigni 
finansowej był pozytywny. Wynikało to zarówno z relatywnie niskiego oprocen-
towania kredytów, jak i z charakterystycznej dla fazy koniunktury wysokiej ren-
towności operacyjnej majątku większości przedsiębiorstw.

 

Rys. 2. Efekt dźwigni finansowej dla wszystkich sektorów niefinansowych w Polsce 
w latach 2004-2009

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie http/www.rsg.pl, dostęp: 11.04.2010 r.

6  T. Dudycz, Analiza finansowa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 116.
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3. Odchylenie standardowe w ocenie ryzyka finansowego 
przedsiębiorstw

Do oceny poziomu ryzyka w finansach stosuje się miary zmienności, ina-
czej rozproszenia. Mierzą one stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości pod 
względem badanej cechy. Jedną z najczęściej stosowanych miar zmienności jest 
odchylenie standardowe. Jest ono miarą rozproszenia i przyjmuje wartości nie-
ujemne7. Informuje o tym, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych wyników

od wyniku oczekiwanego, którym może być na przykład wartość średnia8. Tabela 3 
zawiera wyliczone dla poszczególnych sektorów odchylenie standardowe wskaź-
nika ogólnego zadłużenia i wskaźnika zadłużenia krótkoterminowego w stosunku 
do wartości średniej tych wskaźników dla wszystkich sektorów niefinansowych.

Tabela 3. Odchylenie standardowe wskaźników zadłużenia od wartości średniej 
dla wszystkich sektorów niefinansowych w latach 2004-2009 

Sektor
Odchylenie standardowe

WOZ WZK
[%]

Budownictwo 11 5
Chemiczny 5 3
Deweloperski 8 5
Drzewny 12 6
Elektromaszynowy 5 4
Energetyka 3 8
Farmaceutyczny 7 4
Handel 9 11
Hotele i restauracje 8 7
Informatyka 9 8
Lekki 12 11
Mat. budowlanych 6 3
Media 5 5
Metalowy 5 3
Motoryzacyjny 3 4
Paliwowy 4 4
Spożywczy 5 5
Telekomunikacja 3 5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie http/www.rsg.pl, dostęp: 11.04.2010 r.

7  T. Dudycz, wyd. cyt., s. 85.
8  S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo 

AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 62.
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Sektorami o największym ryzyku finansowym mierzonym odchyleniem stan-
dardowym wskaźnika WOZ są: drzewny (12%), lekki (12%) i budowlany (11%), 
a sektory o najmniejszym ryzyku to: energetyczny (3%), motoryzacyjny (3%) 
i telekomunikacja (3%). Odchylenie standardowe wskaźnika WZK za najbardziej 
ryzykowne uznaje sektory: lekki (11%), handel (11%), energetyczny (8%) i infor-
matyczny (8%), a za najmniej ryzykowne: chemiczny (3%), materiałów budow-
lanych (3%) i metalowy (3%).

 

4. Zadłużenie przedsiębiorstw a ich rentowność 
i płynność finansowa

Oceny siły zależności między poziomem zadłużenia a rentownością i płyn-
nością finansową można dokonać posługując się współczynnikiem korelacji 
liniowej Pearsona. Miarą najczęściej wykorzystywaną w ocenie rentowności 
finansowej jest wskaźnik rentowności kapitałów własnych informujący o tym, ile 
każda jednostka pieniężna kapitału właścicieli zaangażowana w aktywa przed-
siębiorstwa jest w stanie wygenerować czystego zysku netto. Konstrukcję tego 
wskaźnika przedstawia wzór (6).

WRKW = zysk netto/kapitał własny. (6)

Do oceny płynności finansowej przedsiębiorstw wykorzystuje się wiele róż-
nych miar9, jednak jak wynika z badań przeprowadzonych przez D. Wędzkiego, 
to wskaźnik szybkiej płynności (WSP) wykazuje się najwyższą skutecznością 
w przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw10. Konstrukcję tego wskaźnika 
przedstawia wzór (7).

WSP = płynne środki obrotowe/zobowiązania bieżące. (7)

Tabela 4 zawiera informacje o współczynnikach korelacji liniowej policzo-
nych dla wskaźników ogólnego i krótkoterminowego zadłużenia oraz wskaźni-
ków rentowności kapitałów własnych i wskaźników szybkiej płynności w sekto-
rach niefinansowych w Polsce w latach 2004-2009.

W analizach statystycznych przyjmuje się, że jeżeli współczynnik korelacji 
wynosi:

–  mniej niż 0,2, to oznacza to brak związku liniowego między badanymi 
cechami,

 9  A. Kusak, Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 43.

10  D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość 
dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 284.
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–  0,2-0,4, to zależność liniowa jest wyraźna, ale niska,
–  0,4-0,7, to zależność jest umiarkowana,
–  0,7-0,9, to zależność jest znacząca,
–  powyżej 0,9, to zależność jest bardzo silna11.
W dwunastu na osiemnaście badanych sektorów zachodzi ujemna korelacja 

między wskaźnikami WOZ a wskaźnikami WRKW. W przypadku sektora dewe-
loperskiego i paliwowego jest to zależność bardzo silna, natomiast w sektorach: 
budowlanym, drzewnym, materiałów budowlanych oraz hotelach i restauracjach 
znacząca.

Wskaźnik WSP aż w szesnastu sektorach jest skorelowany ujemnie ze wskaź-
nikiem WOZ. W dziewięciu sektorach jest to zależność znacząca i bardzo silna, 
a w pozostałych umiarkowana i niska. 

Tabela 4. Współczynnik korelacji liniowej między wskaźnikiem ogólnego zadłużenia
a wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych i wskaźnikiem szybkiej płynności

w sektorach niefinansowych w latach 2004-2009 

Sektor WOZ
a WRKW

WOZ
a WSP

WZK
a WRKW

WZK
a WSP

Budownictwo –0,83 –0,73 –0,84 –0,77
Chemiczny –0,17 –0,81 0,30 –0,98
Deweloperski –0,97 –0,94 –0,23 –0,56
Drzewny –0,75 –0,94 –0,43 –0,82
Elektromaszynowy 0,14 –0,56 0,06 –0,51
Energetyka 0,63 –0,91 0,67 –0,83
Farmaceutyczny –0,25 –0,69 –0,03 –0,51
Handel –0,10 –0,76 0,64 –0,38
Hotele i restauracje –0,89 –0,58 –0,64 –0,86
Informatyka 0,13 –0,59 0,22 –0,50
Lekki –0,45 –0,97 –0,55 –0,97
Mat. budowlanych –0,87 –0,41 –0,72 –0,88
Media 0,61 –0,27 –0,29 –0,53
Metalowy 0,50 –0,69 0,35 –0,76
Motoryzacyjny –0,07 –0,89 0,04 –0,82
Paliwowy –0,93 –0,74 –0,75 –0,84
Spożywczy –0,43 0,50 –0,56 –0,80
Telekomunikacja 0,75 0,33 –0,01 –0,85

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie http/www.rsg.pl, dostęp: 11.04.2010 r.

11  S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, wyd. cyt., s. 276.
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Wyraźnie słabszą zależność liniową obserwujemy między wskaźnikiem WZK 
a wskaźnikiem WRKW. Tylko w trzech sektorach jest to korelacja znacząca ujem-
na, a w czterech umiarkowana ujemna i w dwóch umiarkowana dodatnia.

Wskaźnik WZK we wszystkich sektorach jest ujemnie skorelowany ze wskaź-
nikiem WSP. Aż w dwunastu sektorach jest to korelacja bardzo silna i znacząca, 
a w pozostałych umiarkowana.

 

Podsumowanie

Przeprowadzona w artykule analiza wskaźników zadłużenia wykazała duże 
sektorowe zróżnicowanie zarówno ogólnego poziomu zadłużenia, jak i struktury 
zadłużenia w podziale na kapitały długoterminowe i krótkoterminowe. Sektory 
o najwyższym poziomie zadłużenia ogólnego to: budownictwo, handel i sektor 
deweloperski, a o najniższym: lekki, hotele i restauracje oraz farmaceutyczny. 
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego najwyższe wartości osiągnął w sekto-
rach: budowlanym, handlu i spożywczym, a najniższe w: hotelach i restauracjach, 
energetyce oraz sektorach deweloperskim i medialnym. Najwyższym udziałem 
zobowiązań bieżących w zadłużeniu ogólnym charakteryzują się sektory budow-
lany i motoryzacyjny, a najniższym deweloperzy i energetyka. Na poziom zadłu-
żenia wyraźny wpływ miała również faza cyklu koniunkturalnego. W ostatnich 
dwóch latach koniunktury (2006, 2007) zadłużenie ogólne wszystkich sektorów 
niefinansowych było niższe niż w pierwszym roku kryzysu (2008).

Pomiar efektu dźwigni finansowej dokonany z wykorzystaniem stopnia dźwi-
gni finansowej wskazał tylko pięć sektorów, w których kapitały obce wpływały 
pozytywnie na wartość wskaźnika rentowności kapitałów własnych. Są to sekto-
ry: chemiczny, drzewny, energetyczny, informatyczny oraz hotele i restauracje. 
Ocena rodzaju efektu dźwigni dokonana dla wszystkich sektorów niefinansowych 
pozwoliła wskazać rok 2007 jako jedyny, w którym efekt ten był pozytywny.

Odchylenie standardowe wskaźnika ogólnego zadłużenia za najbardziej ry-
zykowne uznaje sektory: drzewny, lekki i budowlany, a sektory o najmniejszym 
ryzyku to: energetyczny, motoryzacyjny i telekomunikacja. Odchylenie standar-
dowe wskaźnika zadłużenia krótkoterminowego wskazuje sektory: lekki, handlo-
wy, energetyczny i informatyczny jako najbardziej ryzykowne, a sektory najmniej 
ryzykowne to: chemiczny, materiałów budowlanych i metalowy.

Współczynniki korelacji liniowej Pearsona wyliczone dla wskaźników za-
dłużenia oraz wskaźnika rentowności kapitałów własnych i wskaźnika płynno-
ści finansowej szybkiej w większości sektorów przyjmowały wartości ujemne. 
Oznacza to, że wyższym poziomom zadłużenia towarzyszy niższa rentowność 
i płynność finansowa. W przypadku wskaźnika zadłużenia krótkoterminowego 

Ryzyko finansowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2009
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i wskaźnika szybkiej płynności we wszystkich sektorach korelacja była ujemna, 
z czego w dwunastu sektorach bardzo silna i znacząca, a w pozostałych sześciu 
umiarkowana.

Wyniki analiz i sformułowane wnioski mają charakter bardzo ogólny i od-
noszą się do sytuacji całych sektorów, nie identyfikują natomiast indywidualnej 
sytuacji poszczególnych spółek.
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Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
a role menedżerskie

Streszczenie. Autor na podstawie analizy literatury oraz wyników przeprowadzonego 
badania sondażowego w dwóch firmach stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie role od-
grywane przez menedżerów wysokiego szczebla są szczególnie przydatne przy realizacji 
idei odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie. 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, przedsiębiorstwo, menedżer, role 
menedżerskie

Wprowadzenie

 
Coraz więcej przedsiębiorstw na świecie i w Polsce wprowadza różnorakie 

kodeksy postępowania, publikuje raporty społeczne, a nawet powołuje specjal-
nych menedżerów ds. odpowiedzialności społecznej. Jak się jednak wydaje, 
wyzwania społeczne, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa, nie wy-
magają tylko zatrudniania menedżerów o pewnej wrażliwości moralnej, ale także 
skutecznie odgrywających określone role, które będą szczególnie potrzebne w re-
lacjach z podwładnymi i otoczeniem. Celem artykułu jest wskazanie, jakie role 
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odgrywane przez menedżerów wysokiego szczebla są szczególnie przydatne przy 
realizacji idei odpowiedzialności społecznej przez przedsiębiorstwa. 

1. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu

Idea odpowiedzialności społecznej biznesu (ang. Corporate Social Responibi-
lity – CSR) podlega ciągłej ewolucji. Można jednak przyjąć ogólne stwierdzenie, 
że jest to dążenie przedsiębiorstwa do realizacji własnych celów z uwzględnie-
niem dobra pracowników, klientów, społeczności lokalnych itd.1

Konkretyzując istotę CSR, warto przytoczyć kilka jej definicji. Według Ko-
misji Europejskiej, która zawarła swój pogląd na ten temat w dokumencie Green 
Paper z 2001 r. jest to: „dobrowolna strategia organizacji, uwzględniająca intere-
sy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje między interesariuszami, która 
przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności oraz sprzyja wzrostowi spo-
łeczno-gospodarczemu na poziomie europejskim i globalnym”2. Warto zwrócić 
uwagę, że definicja ta zawiera trzy elementy składowe – dobrowolność działań, 
konieczność interakcji z interesariuszami oraz ścisły związek ze strategią organi-
zacji. 

W wielu definicjach, zwłaszcza z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., 
mocno akcentuje się relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a społeczeństwem, nie 
precyzując, co rozumie się przez pojęcie „społeczeństwo”.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiate przyniosły jednak nowe, bardziej szcze-
gółowe definicje CSR określające, wobec kogo organizacja posiada zobowiąza-
nia. Na przykład H. Johnson zwrócił uwagę, że przedsiębiorstwo odpowiedzialne 
społecznie powinno równoważyć różnorakie interesy ludzkie. Ważne miejsce 
zajmują tutaj przede wszystkim: pracownicy, dostawcy, sprzedawcy, społeczność 
lokalna i państwo3.

Bardzo ważnym dokumentem z punktu widzenia precyzowania, czym jest 
CSR i do kogo powinna być kierowana, był Manifest z Davos: „Kierownictwo 
powinno służyć zarówno klientom, współpracownikom, kapitałodawcom, jak 
i całemu społeczeństwu, a także równoważyć odmienne interesy wymienionych 
grup. [...] Wobec klientów zadowolić ich potrzeby w możliwie najlepszy sposób; 
wobec współpracowników dbać o zapewnienie miejsc pracy i przyczyniać się 
do humanizacji pracy; wobec kapitałodawców zapewniać dywidendy; wobec 

1  S. Borkowska, CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne, 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 6, s. 9.

2  Tamże, s. 12.
3  M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 38.
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społeczeństwa wykorzystać wiedzę i środki, jakie mu są powierzone dla dobra 
społeczeństwa i zapewniać przyszłym generacjom warte życia środowisko”4.

W latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI w. pojawiły się nowe poglądy 
i nowe definicje społecznej odpowiedzialności. Jedną z najbardziej znanych jest 
zawarta we wcześniej już cytowanym dokumencie Green Paper. Odpowiedzial-
ność społeczna przedsiębiorstwa ma według niego dwa wymiary – wewnętrzny 
i zewnętrzny. Wymiar wewnętrzny obejmuje: zarządzanie zasobami ludzkimi, 
bezpieczeństwo i higienę pracy, przystosowanie do zmian, a także zarządzanie 
ochroną środowiska i zasobami naturalnymi. Wymiar zewnętrzny to: społeczno-
ści lokalne, partnerzy handlowi, dostawcy, klienci, prawa człowieka, globalne 
problemy ekologiczne. W Green Paper zawarte są również zasady działania firm 
zgodnie ze strategią odpowiedzialnego biznesu w ujęciu całościowym. Oznacza 
to: zarządzanie uwzględniające społeczną odpowiedzialność, raporty i audyty 
dotyczące społecznej odpowiedzialności, jakość w pracy, ekoznakowanie i zna-
kowanie społeczne, społecznie odpowiedzialne inwestycje5.

Generalnie można powiedzieć, że społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstw to przede wszystkim świadome oddziaływanie na strategiczne grupy 
interesariuszy, zmierzające do zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań. 

Wśród różnych wątpliwości jednak, czy przedsiębiorstwa powinny podejmo-
wać się prospołecznej działalności, pojawia się również i taka, że menedżerom 
brak jest umiejętności skutecznego wykonywania pewnych ról. T.M. Jones za-
uważa natomiast, że „jeśli zostaliby zmuszeni do podejmowania takich działań, 
skutkować by to mogło poważnym brakiem efektywności i sprawiedliwości, 
gdyż menedżerowie nie są szkoleni do realizowania celów społecznych”6. Należy 
zwrócić uwagę, że obecnie toczy się m.in. dyskusja, jak i kiedy uczyć młodych 
ludzi odpowiedzialności społecznej – w czasie studiów czy może jeszcze wcze-
śniej7. 

Menedżerowie są więc najważniejszymi osobami, jednocześnie podmiota-
mi decyzyjnymi w organizacji, dotyczącymi jej odpowiedzialności społecznej. 
Są też tymi, którzy odgrywają niezbędne role potrzebne do realizacji tej idei 
w praktyce. 

W tej sytuacji warto zastanowić się, kim oni są i co jest istotą ich pracy. Dla 
M. Holstein-Beck być menedżerem to znaczy „panować nad jakąś całością, 

4  Tamże, s. 39.
5  M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska 

– Oficyna, Kraków 2007, s. 127.
6  M. Rojek-Nowosielska, wyd. cyt., s. 57.
7  Zob. szerzej: M. Mistela, Promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa poprzez edukację. 

Sytuacja w niemieckim szkolnictwie wyższym, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. 
Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska,  Wydawnictwo 
UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
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zarządzać nią kompetentnie, tj. gospodarnie, energicznie i odpowiedzialnie8. 
G. Bartkowiak i H. Januszek podkreślają, że „W każdej sytuacji podstawowym 
celem menedżera jest rozwój przedsiębiorstwa, dzięki któremu osiąga zadowo-
lenie, sukces zawodowy i prestiż społeczny”9. Dla H. Smutek: „Menedżer jest 
osobą, która, jak się wydaje, powinna przede wszystkim: patrzeć na zarządzaną 
przez siebie firmę w sposób całościowy, pamiętając o tym, że organizacja, którą 
kieruje, to więcej niż suma poszczególnych jej części; niezbędna jest umie-
jętność scalania, koordynowania działań poszczególnych jej części; posiadać 
umiejętność zapewnienia firmie sprawności bieżącej i jednocześnie myślenia 
kategoriami przyszłości10. Według A. Pocztowskiego menedżera wyróżniają 
„specyficzne funkcje i wkład wnoszony do organizacji oraz takie cechy, jak 
wysokie kompetencje oraz silne ukierunkowanie na efektywność pracy. Po-
zwala to menedżerowi integrować zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie wokół 
realizacji procesów biznesowych, przebiegających w danej organizacji. Można 
więc powiedzieć, iż menedżer to osoba trudniąca się zawodowo zarządzaniem 
organizacją lub jej częścią przy wykorzystaniu wiedzy fachowej oraz metod 
i technik zarządzania”11.

Należy zwrócić uwagę, że w zdecydowanej większości definicji menedżera 
nie ma wyraźnych akcentów dotyczących wykonywania przez niego różnorakich 
ról, które są realizowane wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wydaje się więc, 
że w sytuacji kiedy znaczenia nabiera społeczna odpowiedzialność organizacji, 
definiując osobę menedżera, należy mocniej podkreślać jego role niezbędne dla 
jej skutecznej realizacji.

Uwzględniając treść wyżej cytowanych definicji menedżera i istotę jego pracy 
Autor proponuje własną definicję: Głównym celem pracy menedżera jest efektyw-
ność organizacji, ale również rozwiązywanie związanych z jej funkcjonowaniem 
problemów społecznych. Osiąga to m.in. za pomocą skutecznie wykonywanych 
ról menedżerskich. Dzięki temu zdobywa również sukces zawodowy, satysfakcję 
i uznanie społeczne.

Należy zgodzić się z opinią, że obecnie role menedżera znacznie wykraczają 
poza tradycyjne ich rozumienie. Menedżer jest nie tylko decydentem, kierowni-
kiem bądź organizatorem, ale też przez swoją postawę etyczną propagatorem ety-

 8  M. Holstein-Beck, Jak być menedżerem?, Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, 
Warszawa 1996, s. 1.

 9  G. Bartkowiak, H. Januszek, Umiejętności kierownicze, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 
Poznań 1999, s. 142.

10  H. Smutek, Identyfikacja potencjału menedżerskiego, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 
2001, nr 567, s. 55.

11  A. Pocztowski, Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań, w: Menedżer 
u progu XXI wieku, red. S. Borkowska, P. Bohdziewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1998, s. 129. 
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ki w biznesie oraz odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad i standardów CSR 
w kierowanej przez siebie organizacji12. 

3. Menedżer i jego role organizacyjne

Menedżerowie, niezależnie od specjalności czy miejsca w hierarchii, odgry-
wają, jak już wspomniano, pewne role. Pojmowanie roli według R.W. Griffina 
podobne jest do roli, jaką odgrywa aktor w sztuce teatralnej. Menedżer coś wyko-
nuje, zaspokaja potrzeby organizacji i ponosi za to odpowiedzialność13. Natomiast 
w pracy pod redakcją A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego twierdzi się, że 
„Społeczne role organizacyjne są opisami oczekiwanych zachowań, zespołami 
zadań i czynności, które zostały przyporządkowane poszczególnym pozycjom 
w strukturze formalnej. Są standaryzowanymi wzorami zachowań wymaganych 
od wszystkich osób pozostających w określonej zależności formalnej względem 
celów systemu, niezależnie od indywidualnych życzeń czy zobowiązań”14. Role 
są więc zbiorem oczekiwań, zadań i czynności kierowanych pod adresem mene-
dżerów ze strony grup społecznych funkcjonujących na terenie danego przedsię-
biorstwa.

Typologii ról menedżerskich jest wiele, w zależności od przyjętych kryte-
riów. 

Szczególnie dużą popularnością wśród teoretyków i praktyków cieszy się 
podział ról, którego dokonał H. Mizntzberg. Na podstawie bardzo dokładnego ba-
dania pracy menedżerów wszystkich szczebli zarządzania wskazał on na dziesięć 
ról, jakie najczęściej odgrywają i które w zasadzie wyznaczają treść ich zadań. 
Doszedł również do wniosku, że menedżerowie postępują podobnie, niezależnie 
od tego, na którym szczeblu zarządzania się znajdują. Wszyscy wchodzą w relacje 
interpersonalne z podwładnymi, kolegami i przełożonymi. Oni z kolei przeka-
zują menedżerom informacje przydatne do podejmowania decyzji. Różnorodne 
aspekty pracy menedżerów powodują, że odgrywają oni wiele ról. H. Mintzberg 
podzielił je na trzy grupy: interpersonalną, informacyjną i decyzyjną, które okre-
ślił jako „zorganizowane zbiory zachowań”15.

12  M. Wilewska, Rola kadry zarządzajacej przedsiębiorstwa w kształtowaniu odpowiedzialnego 
biznesu, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji..., s. 193.

13  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1997, s. 52.

14  Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1995, s. 528.

15  B. Nogalski, J. Śniadecki, Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
OPO, Bydgoszcz, s. 85-86.
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Role interpersonalne. Z działalnością menedżera związane są trzy role in-
terpersonalne. Po pierwsze, często występuje on w roli reprezentanta organizacji, 
w związku z tym pełni różne funkcje ceremonialne i symboliczne (podejmowa-
nie gości obiadem, uroczyste przecięcie wstęgi itd.). Po drugie, występuje w roli 
przywódcy pokazując podwładnym jak pracować, jak osiągać cele, motywuje ich 
itp. Po trzecie, odgrywa rolę łącznika, tj. koordynuje bądź tworzy więzi między-
ludzkie, międzygrupowe, międzyorganizacyjne. Wewnątrz organizacji kontaktuje 
się np. z zarządem, radą nadzorczą, radą pracowniczą, na zewnątrz zaś z dostaw-
cami, kooperantami, klientami itd.

Role informacyjne. Z wyżej scharakteryzowanych ról interpersonalnych 
w sposób naturalny wynikają trzy role informacyjne. Menedżer musi występować 
w roli obserwatora, tj. poszukiwać wartościowych informacji dla firmy, rozma-
wiając z podwładnymi, penetrując otoczenie, gromadząc informacje napływające 
spontanicznie itd. Menedżer posiadając informacje występuje z kolei w roli pro-
pagatora, przekazując odpowiednie informacje innym częściom organizacji i kon-
kretnym ludziom. Menedżer odgrywa także rolę rzecznika, przekazuje bowiem 
oficjalne informacje zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz firmy, reprezentując 
jej interesy wobec akcjonariuszy, klientów, pracowników, związków zawodo-
wych itp.

Role decyzyjne. Menedżerowie mają główne znaczenie przy podejmowaniu 
decyzji. Wynika to m.in. z ich ról informacyjnych, posiadając bowiem informacje 
wpływają na decyzje. Można wyróżnić cztery role decyzyjne. Pierwsza to rola 
przedsiębiorcy. Polega przede wszystkim na inicjowaniu i wprowadzaniu zmian, 
podejmowaniu nowych przedsięwzięć, poszukiwaniu i badaniu nowych rynków 
itd. Druga to rola przeciwdziałająca zakłóceniom. Menedżer zajmuje się proble-
mami, często trudnymi do przewidzenia, które nie zostały wywołane przez niego, 
lecz inną jednostkę lub grupę, np. strajki, naruszenia praw autorskich, niedobory 
energii. Trzecia to rola dysponenta zasobów. Menedżer decyduje w kwestii po-
działu zasobów finansowych, wykorzystania środków materialno-technicznych, 
a także ludzi. Czwarta to rola negocjatora. Spotyka się on, mimo istniejących 
różnic, z różnymi jednostkami lub grupami, aby osiągnąć z nimi porozumienie, 
np. negocjować umowę ze związkami zawodowymi, dostawcami, konsultantami. 
Działa też jako mediator w sporach16. 

Polski uczony W. Kieżun za podstawę analizy ról menedżera przyjął trzy za-
sadnicze jego funkcje:

– rolę organizatora – mieści się w niej cała praca organizatorska, m.in. 
dobór pracowników, ustalenie ich kompetencji, stworzenie struktur organi-
zacyjnych i komunikacyjnych, zbudowanie systemu motywacyjnego, sys-
temu kontroli, planowanie, dzielenie zasobów, organizację procesu pracy;

16 Por. R.W. Griffin, wyd. cyt., s. 53-55; Zarządzanie. Teoria i praktyka, s. 528-530.
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– rolę przedsiębiorcy – sprowadza się ona do wykorzystywania czynności 
zmierzających ku realizacji podstawowego celu przedsiębiorstwa jako 
systemu techniczno-organizacyjnego, a więc podejmowaniu decyzji co 
do wielkości produkcji, asortymentu, profilu technologicznego, zakupów 
materiałów oraz surowców, sprzedaży produktów gotowych itd.;

–  rolę interpersonalną – dotyczy ona problemów związanych z tworze-
niem nastawienia człowieka w procesie pracy, a więc z budowaniem 
motywacji, odpowiednich warunków i stosunków pracy, rozwoju pracow-
ników, ich samorealizacji itd.17 

Autor niniejszego artykułu uważa, że role odgrywane przez menedżerów 
w sposób naturalny mają wpływ na realizację idei odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstwa, szczególnie gdy menedżerowie występują w danych rolach czę-
sto i wypełniają je skutecznie dzięki odpowiednim kompetencjom. 

 

4. Wypełnianie ról menedżerskich 
w firmach społecznie odpowiedzialnych 

na przykładzie wyników sondażu

4.1. Cel, miejsce i przebieg badania

Badanie miało charakter sondażowy. Jego celem było zbadanie, jakie role są 
szczególnie przydatne i jak często odgrywają je menedżerowie zajmujący wy-
sokie stanowiska w przedsiębiorstwach realizujących w praktyce ideę odpowie-
dzialności społecznej. W badaniu sondażowym wykorzystano podział ról według 
H. Mintzberga, ponieważ jest on najbardziej dokładny, pokazuje jednocześnie ich 
wielorakość i złożoność. Pozwoliło to na sformułowanie i zadanie menedżerom 
precyzyjnych pytań odnośnie do odgrywanych przez nich ról. 

Sondaż został przeprowadzony wśród kadry menedżerskiej dwóch firm z ka-
pitałem polskim. Pierwsza z tak zwanego „zaplecza energetycznego” zatrudnia-
jąca ok. 350 ludzi oraz druga z branży budownictwa przemysłowego zatrudnia-
jąca ok. 180 ludzi. Ankietę wypełniło 30 menedżerów wyższych szczebli. Oba 
przedsiębiorstwa były dopiero w początkowej fazie wdrażania koncepcji odpo-
wiedzialności społecznej w praktyce. Nie było specjalnie wyznaczonych w nich 
menedżerów CSR. 

17  W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa1997, 
s. 189-190; zob. też: J. Penc, Role i umiejętności menedżerskie, Sekrety sukcesu i kariery, Difin, 
Warszawa 2005, s. 59-67.
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4.2. Analiza wyników badania na temat ról odgrywanych przez menedżerów 
wysokiego szczebla i częstotliwości ich występowania

Badani menedżerowie zajmowali w swoich firmach najwyższe i wyższe 
stanowiska. Było wśród nich 6 prezesów i wiceprezesów, 16 osób zajmowało 
stanowiska dyrektorskie, 5 stanowiska kierowników, jeden główny księgowy, 
jeden pełnomocnik zarządu, jeden konstruktor. Pośród nich była tylko jedna ko-
bieta. Zajmowane wysokie stanowiska oraz ważne i znaczące obszary działania 
sprzyjały im i umożliwiały w sposób naturalny stosunkowo często wypełniać role 
przydatne przy realizacji idei odpowiedzialności społecznej. 

Pytając menedżerów o rodzaj ich przygotowania zawodowego, które 
może mieć znaczenie dla skuteczności odgrywanych przez nich ról, 3 osoby 

Wykres 1. Stanowiska zajmowane przez menedżerów

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Wykres 2. Przygotowanie zawodowe

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Józef Michał Soroka



186 187

odpowiedziały, że administracyjne, 11 – ekonomiczne, 16 – politechniczne. Do-
minuje więc wyraźnie wykształcenie politechniczne i ekonomiczne. Inne formy 
kształcenia, które mieli za sobą badani menedżerowie to przede wszystkim róż-
norakie kursy wąskospecjalistyczne, kursy językowe, kursy dające uprawnienia 
lub certyfikaty, niemające jednak większego znaczenia dla pogłębienia wiedzy 
w zakresie CSR. 

Rola reprezentacyjna menedżera bywa często symboliczna i wynika z po-
trzeby reprezentowania przedsiębiorstwa lub jego działu na zewnątrz. W tym 
przypadku nie jest ważna praca menedżera, lecz jego obecność czy złożony przez 
niego podpis. Występuje więc jako symbol firmy. 

Na 30 pytanych menedżerów 5 odpowiedziało, że funkcję reprezentacyjną 
pełni bardzo często, 8 często, natomiast 12 rzadko, a 5 osób wcale. Występowanie 
w roli reprezentacyjnej związane jest w znacznej mierze z miejscem menedżera 
w hierarchii organizacyjnej. Pełnią je najczęściej najwyżsi rangą. 

 
 

Występując w roli przywódcy należy być nie tylko dobrym przywódcą, ale 
również przełożonym biorącym na siebie odpowiedzialność za kierowanie orga-
nizacją lub jej częścią, właściwy dobór ludzi, ich szkolenie, motywowanie, ocenę, 
zwalnianie, dbanie o zaspokojenie ich potrzeb itp. 

Spośród badanych menedżerów rolę przywódcy odgrywa bardzo często 10, 
często 18, a jeden menedżer rzadko i jeden wcale. Fakt, że w roli przywódcy mie-
ści się bardzo dużo obowiązków, decyzji i działań, powoduje, że menedżerowie 
występują w niej bardzo aktywnie.

Rola łącznika polega na tworzeniu, utrzymywaniu i koordynowaniu sprawnej 
sieci powiązań między ludźmi wewnątrz i zewnątrz przedsiębiorstwa. Menedżer 
zawiera również umowy, kontrakty, pozyskuje zlecenia.

Wszyscy badani menedżerowie odgrywają rolę łącznika, ale w różnym natęże-
niu: 11 bardzo często, 14 często, 5 rzadko. Wydaje się, że rolę tę mogą odgrywać 
niezależnie od miejsca w hierarchii organizacyjnej i sfery ich działania.

Wykres 3. Częstotliwość występowania w roli reprezentanta

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Każdemu menedżerowi potrzebne są informacje, aby mógł podejmować wła-
ściwe decyzje. Dlatego musi on występować w roli obserwatora, tj. nieustannie 
zbierającego, rejestrującego, analizującego i oceniającego informacje przekazy-
wane przez innych. Sam też poszukuje danych, ważnych dla przedsiębiorstwa. 
Rola obserwatora umożliwia zazwyczaj menedżerowi bycie najlepiej poinformo-
wanym członkiem grupy.

W roli obserwatora spośród badanych menedżerów: 11 występuje bardzo czę-
sto, 18 często, jeden z badanych nie dał odpowiedzi. To, że każdy menedżer musi 
być dobrze poinformowany, aby móc skutecznie podejmować decyzje, powoduje, 
że rolę tę odgrywają wszyscy, z dużą częstotliwością. 

Menedżerowie występujący w roli propagatora interpretują i przekazują pod-
władnym ważne i odpowiednio dobrane informacje, jak również upowszechniają 
najcenniejsze wartości w działaniu firmy. 

Wykres 5. Częstotliwość występowania w roli łącznika

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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W roli propagatora wśród badanych menedżerów: 12 występuje bardzo często, 
15 często, natomiast 3 rzadko. Należy podkreślić, że bez skutecznego odgrywania 
tej roli, wiele ważnych informacji z punktu widzenia interesów firmy w ogóle nie 
doszłoby do pracowników. 

Menedżer w roli reprezentanta, jak już wspomniano, występuje jako symbol 
firmy, natomiast w roli rzecznika jest formalnie nośnikiem informacji, które prze-
kazuje innym. Przekazując informacje zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz 
firmy reprezentuje jej interesy.

Wśród badanych menedżerów: w roli rzecznika 8 występuje bardzo często, 
14 często, 7 rzadko, a jedna osoba wcale. Fakt, że menedżerowie w tej roli wy-
stępują dosyć aktywnie, świadczy o znaczeniu i potrzebie oficjalnej informacji 
przekazywanej przez przedsiębiorstwo. 

Wykres 6. Częstotliwość występowania w roli obserwatora

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Wykres 7. Częstotliwość występowania w roli propagatora

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Menedżer w roli przedsiębiorcy stara się udoskonalić swoją firmę, inicjuje 
i wprowadza zmiany innowacyjne, programy rozwojowe, zachęca pracowników 
do prezentowania własnych pomysłów itp. Menedżer szuka przede wszystkim 
szans stymulujących rozwój przedsiębiorstwa. 

Rolę przedsiębiorcy: 6 badanych menedżerów odgrywa bardzo często, 
19 często, 5 rzadko. Nie ma ani jednego menedżera, który nie wystąpiłby w tej 
roli wcale. Aktywność menedżerów w sferze przedsiębiorczości wynika zapewne 
często z poczucia odpowiedzialności za sukces firmy i jej pracowników.

Występowanie menedżera w roli przeciwdziałającego zakłóceniom to przede 
wszystkim reagowanie na sytuacje, które są poza jego kontrolą, np. strajk, ban-
kructwo odbiorcy, zerwanie kontraktu, ale też łagodzenie konfliktów. 

Rola polegająca na przeciwdziałaniu zakłóceniom: przez 2 menedżerów od-
grywana jest bardzo często, 5 często, 11 rzadko i aż 12 wcale. Zastanawiające jest, 
że badani menedżerowie wykazują bardzo małą aktywność w tym zakresie, a wie-

Wykres 9. Częstotliwość występowania w roli przedsiębiorcy

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Ź r ó d ł o: badanie własne.
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lu z nich nie występuje tej roli w ogóle. Można sądzić, że poważne zakłócenia 
w skali całego przedsiębiorstwa są rozwiązywane na najwyższym szczeblu wła-
dzy, w sposób scentralizowany. 

Wykres 10. Częstotliwość występowania w roli przeciwdziałającego zakłóceniom

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Wykres 11. Częstotliwość występowania w roli dysponenta zasobów

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Menedżer występujący w roli dysponenta zasobów jest odpowiedzialny za 
decyzje, komu i jak podzielone zostaną zasoby przedsiębiorstwa, np. finansowe, 
materialno-techniczne oraz rozmieszczenie zasobów ludzkich. Ustala również 
priorytety. 

Spośród badanych menedżerów w roli dysponenta zasobów 11 występuje 
bardzo często, również 11 często, 5 rzadko, 2 wcale, a jedna osoba nie udzieliła 
odpowiedzi. Aktywność menedżerów w tym zakresie jest dosyć duża. Niesie ona 
też ze sobą niebezpieczeństwo podjęcia złej decyzji. 

Menedżer w roli negocjatora reprezentuje przedsiębiorstwo, aby doprowadzić 
do różnego typu porozumień wewnętrznych i zewnętrznych. Ustala również wa-
runki, na jakich trzeba rozwiązywać problemy.  

Rola negocjatora jest tą, w której występują wszyscy menedżerowie: 15 bar-
dzo często, 10 często, 5 zaś rzadko. Duża aktywność menedżerów w tym zakresie 
wynika prawdopodobnie stąd, że negocjacje prowadzi się na różnych szczeblach 
zarządzania i dotyczą one różnorakich spraw. 

4.3. Wnioski z badania 

Wszystkie 10 ról wskazanych i opisanych przez H. Mintzberga jest odgry-
wanych w badanych przedsiębiorstwach przez menedżerów wysokiego szczebla, 
m.in. prezesów, wiceprezesów, dyrektorów z wykształceniem przeważnie poli-
technicznym bądź ekonomicznym. Można sądzić, że role te są przydatne przy 
realizacji przez nich idei odpowiedzialności społecznej, która jednak, co należy 
zaznaczyć, w badanych przedsiębiorstwach jest w fazie początkowej. Znaczenie 
poszczególnych ról rośnie prawdopodobnie wraz z częstotliwością ich grania 
przez menedżerów. Trzy role, w których badani menedżerowie występują bardzo 
często lub często, to: przywódca (28), obserwator (28) i propagator (27). Z kolei 
role, w których menedżerowie występowali rzadko lub wcale to przede wszyst-
kim: przeciwdziałająca zakłóceniom (23), reprezentacyjna (17). 

Niezależnie jednak od tego, czy role, które menedżerowie w obu badanych 
firmach odgrywają bardzo często, często, rzadko lub wcale, powinny być one 
oceniane z punktu widzenia realizacji idei odpowiedzialności społecznej, a ich 
wykonawcy szkoleni w zakresie CSR. 

Podsumowanie 

Analizując literaturę przedmiotu oraz wyniki badania sondażowego można 
dojść do wniosku, że role odgrywane przez menedżerów w przedsiębiorstwach 
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mają wpływ na realizację idei odpowiedzialności społecznej. Wszystkie one 
w mniejszym lub większym stopniu dotykają spraw ludzkich wewnątrz i na zewnątrz 
przedsiębiorstwa. Stąd ważna jest skuteczność w ich wykonywaniu, na którą z ko-
lei znaczny wpływ mają kompetencje i umiejętności menedżera. Sądzić należy, 
że menedżerowie mniej lub bardziej świadomie odgrywający swoje role z różną 
zresztą częstotliwością, w sposób naturalny realizują ideę odpowiedzialności spo-
łecznej w praktyce.

Interpersonalne role menedżerów wynikają bezpośrednio z formalnej pozycji, 
jaką zajmują oni w przedsiębiorstwie i pozwalają na utrzymanie jego niezakłó-
conego działania. W rolach tych menedżerowie mogą w odbiorze pracowników 
występować jako formalni, ale jednocześnie godni reprezentanci organizacji; 
inspirujący dla dobra ludzi i organizacji przywódcy; łącznicy pomiędzy różnymi 
grupami ludzkimi w celu sprawnego i skutecznego ich działania.

Informacyjne role są związane z odbieraniem i przekazywaniem informacji. 
W rolach informacyjnych menedżerowie występują jako osoby będące źródłem 
ważnych informacji i przekaźnikiem ich dla innych. Mogą być też postrzegani 
przez podwładnych jako rzecznicy ich interesów i obrońcy.

Decyzyjne role menedżerów mają kluczowe znaczenie dla podejmowania 
decyzji organizacyjnych. W rolach tych menedżerowie często działają przez roz-
wiązywanie ważnych, różnorakich problemów. Występują też jako negocjatorzy 
pomiędzy firmą a jej otoczeniem. W tym przypadku również mogą być postrze-
gani przez pracowników jako ci, którzy skutecznie rozwiązują ich problemy i re-
prezentują ich interesy. 

Wszystkie bez wyjątku role menedżerskie, oczywiście w różnym stopniu, 
mają wpływ na realizację idei odpowiedzialności społecznej w praktyce.

Literatura

Borkowska S., CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne, 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 6.

Bartkowiak G., Januszek H., Umiejętności kierownicze, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 
Poznań 1999.

Dowgiałło Z., Praca menedżera, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1999.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1997.
Holstein-Beck M., Jak być menedżerem?, Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, 

Warszawa 1996.
Jasiukiewicz M., Oczachowski M., Soroka J.M., Menedżer – przywódca w organizacji 

gospodarczej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a role menedżerskie



194 195

Karaszewski R., Karwacka M., Społeczna odpowiedzialność w przywództwie, w: Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, 
red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu” nr 42, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.

Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej, Wrocław, Kadry, 1998.
Mistela M., Promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa poprzez edukację. Sytuacja 

w niemieckim szkolnictwie wyższym, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. 
Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Nogalski B., Śniadecki J., Umiejetności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
OPO, Bydgoszcz 2001.

Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Pocztowski A., Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań, w: Menedżer 

u progu XXI wieku, red. S. Borkowska, P. Bohdziewicz, Wydawnictwo Wyższej Szko-
ły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1998.

Polubić biznes, red. K. Sedlak, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1994.

Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,  
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

Smutek H., Identyfikacja potencjału menedżerskiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 
Kraków 2001, nr 567.

Wilewska M., Rola kadry zarządzającej przedsiębiorstwa w kształtowaniu odpowiedzial-
nego biznesu, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza 
i wyzwania praktyczne, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 1995.

Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska 
– Oficyna, Kraków 2007.

Józef Michał Soroka



194 195

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 22/2011

Agnieszka Piasecka-Głuszak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Metody planowania potrzeb MRP i Just in Time
jako strategie wspomagające system logistyczny

w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych metod planowania 
potrzeb materiałowych jako strategii wspomagających system logistyczny w przedsię-
biorstwie produkcyjnym. Opisywane metody: MRP I, MRP II, MRP III, Just in Time, po-
wstałe w różnych okresach XX w., udoskonalają proces planowania, sprawnego zarządza-
nia przepływem dóbr i informacji. Metody MRP oparte są na systemach komputerowych, 
jasno określają m.in. wielkość zapotrzebowania, termin realizacji zamówienia, a także 
przekazują inne dane istotne z punktu widzenia systemu logistycznego firmy, jak i jej 
działalności. Metoda Just in Time jest raczej systemem zarządzania przedsiębiorstwem 
opartym na składaniu i przyjmowaniu niewielkich ilości zamówionych produktów na tzw. 
czas faktycznego zapotrzebowania. Autor we wszystkich opisywanych metodach skupił 
się przede wszystkim na przedstawieniu głównych celów, na zasadach funkcjonowania, 
a także na zaletach i wadach.

Słowa kluczowe: planowanie potrzeb materiałowych, MRP, MRP I, MRP II, ERP, 
Just in Time, JIT
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Wstęp

Planowanie potrzeb na każdym etapie przepływu fizycznego dóbr jest istot-
ne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nie mając 
surowców, materiałów, produktów do produkcji, firma nie stworzy wartości 
dodanej, którą jest zakupiony przez klienta wyrób gotowy. Wszelkie potrzebne 
zasoby na każdym etapie systemu logistycznego, tzn. od momentu zaopatrzenia, 
produkcji czy dystrybucji są ważne, ponieważ mają wpływ na ciągłość procesów, 
czasochłonność procesów, koordynację i odpowiednie sterowanie przepływem 
dóbr, poziom obsługi klienta, a także na koszty całkowite logistyki. Dlatego waż-
ne jest w każdym przedsiębiorstwie odpowiednie zaplanowanie potrzeb materia-
łów, surowców, produktów używanych w kolejnych podsystemach logistycznych 
przedsiębiorstwa. Służą temu różne metody, pozwalające na zastosowanie odpo-
wiedniej metody planowania opartej m.in. na harmonogramach produkcyjnych, 
prognozach popytu, które pozwalają precyzyjnie określić ilości zamawianych 
produktów, a zatem i wielkości zapasów. Oczywiście takie podejście wymaga od 
przedsiębiorstwa odpowiedniego przepływu informacji oraz koordynacji pomię-
dzy poszczególnymi jednostkami firmy. Takie możliwości stworzyły komputery 
o dużej pojemności operacyjnej, które pozwoliły połączyć w jeden system takie 
dane jak przewidywanie, określenie wielkości zamówienia, terminy dostaw, 
wielkości partii produkcyjnych, momenty rozpoczęcia produkcji oraz wielkości 
zapasów w magazynach i w procesie produkcji1. W okresie około sześćdziesięciu 
lat zostało wprowadzonych pomyślnie wiele metod planowania potrzeb jako stra-
tegie wspomagające działania systemu logistycznego przedsiębiorstwa produk-
cyjnego, jak np. MRP I (ang. Materials Requirements Planning), MRP II (ang. 
Manufacturing Resources Planning), ERP (ang. Enterprise Resources Planning), 
Just in Time oraz inne.

Celem artykułu jest przedstawienie trzech podstawowych metod planowania 
potrzeb materiałowych MRP powstałych w różnych okresach XX w. i za każdym 
razem udoskonalających proces planowania, zaopatrzenia i sprawnego zarządza-
nia przepływem dóbr i informacji od źródła zaopatrzenia, poprzez produkcję, na 
dystrybucji kończąc. Metody te oparte są na systemach komputerowych, które 
jasno określają m.in. wielkość zapotrzebowania, termin realizacji zamówienia, 
a także przekazują inne dane istotne z punktu widzenia systemu logistycznego 
firmy, jak i jej działalności. Ponadto autor opisuje metodę Just in Time, która 
w przeciwieństwie do MRP jest jakby systemem zarządzania przedsiębiorstwem 
opartym na składaniu i przyjmowaniu niewielkich ilości zamówionych produktów 

1  I. Durlik, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, 
Warszawa 2007, s. 210.
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na tzw. czas faktycznego zapotrzebowania. Autor w opisywanych wszystkich 
metodach skupił się przede wszystkim na przedstawieniu głównych celów pre-
zentowanych metod, zasadach funkcjonowania, a także na zaletach i wadach 
omawianych systemów.

1. Metoda planowania potrzeb materiałowych MRP I

Metoda planowania potrzeb materiałowych MRP I (ang. Materials Require-
ments Planning) to komputerowy system służący do racjonalizacji planowania, 
poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby 
żądany produkt pojawił się w potrzebnej chwili i w wymaganej ilości2. Został 
on opracowany przez APICS (ang. American Production and Inventory Control 
Society) w 1957 r., a szczyt rozwoju przypadł na lata siedemdziesiąte i osiem-
dziesiąte XX w. System ten najlepiej zastosować w warunkach, gdy popyt na 
produkty jest zależny, nieregularny, albo gdy przedsiębiorstwo stosuje produkcję 
jednostkową, seryjną i montaż lub produkcję potokową, która łączy te wszystkie 
trzy metody wytwarzania3.

MRP I ma przede wszystkim za zadanie koordynować w odpowiedni sposób 
zapotrzebowanie materiałowe do produkcji, określić, jakie i ile materiałów (czy 
komponentów) należy zamówić oraz na kiedy powinny one zostać zamówione, 
aby jak najkrócej były składowane w procesie produkcji. MRP I działa w tzw. 
systemie tłoczącym (push), polegającym na tym, że określone zadania są reali-
zowane zgodnie z planem i przekazywane do kolejnych odbiorców, bez względu 
na ich bieżące potrzeby, w efekcie czego zwiększa się poziom utrzymywanych 
zapasów. Do głównych celów MRP I należą4:

–  zsynchronizowanie procesów zamawiania i dostarczania materiałów oraz 
komponentów z potrzebami produkcyjnymi,

–  lepsza kontrola poszczególnych etapów produkcji,
–  dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów,
–  planowanie i kontrolowanie zapasów oraz zapewnianie dostaw niezbęd-

nych dóbr dokładnie na czas ich zużycia lub niewiele wcześniej; założe-
niem MRP I jest minimalizacja zapasów,

–  redukcja zapasów materiałowych i operacyjnych,
–  zachęcenie nabywcy i dostawcy do wspólnego planowania, przynoszące 

korzyści każdej stronie, np. wyprzedzające planowanie zamówień może 

2  K. Kowalska, Logistyka zaopatrzenia, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005, 
s. 88, za: M. Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa 2002, s. 430.

3  K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 239.
4  Por. Tamże, s. 240.
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pomóc dostawcom skrócić cykl realizacji zamówienia i obniżyć koszty 
produkcji, a nabywcy – zminimalizować koszty zapasów,

–  szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu; umożliwienie 
podjęcia szybkich działań w celu uzupełnienia wyczerpanych zapasów 
danego materiału lub komponentu w przypadku wystąpienia awarii, 
opóźnień dostaw,

–  dokładne wyznaczenie kosztów produkcji,
–  lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości 

wytwórcze).
 Stosowanie planowania zapotrzebowania materiałowego jako strategii dzia-

łania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym wymaga prze-
strzegania następujących zasad5:

–  planowanie zapotrzebowania na materiały na dowolnym poziomie plano-
wania prowadzone jest zawsze przed planowaniem obciążenia zdolności 
produkcyjnych,

–  scentralizowane (prowadzone w jednej jednostce organizacyjnej) plano-
wanie zapotrzebowania materiałowego, łatwe do realizacji przy zastoso-
waniu systemów planowania zapotrzebowania materiałowego,

–  tworzenie dla każdej pozycji asortymentowej tylko jednego harmonogra-
mu zapotrzebowania,

–  kojarzenie wszystkich występujących w przedsiębiorstwie źródeł zapotrze-
bowania (popyt, produkcja, serwis) w ramach jednego harmonogramu,

–  bieżąca aktualizacja każdego harmonogramu zapotrzebowania.
W systemie MRP można wyróżnić trzy kluczowe elementy, tzn. dane wej-

ściowe, program MRP oraz dane wyjściowe. Dane wejściowe to główny harmo-
nogram produkcji, zestawienie (rejestr) materiałów, zestawienie (rejestr) stanu 
zapasów.

Główny harmonogram produkcji stanowi trzon systemu MRP, ponieważ 
optymalizuje zaopatrzenie na wyroby gotowe z możliwościami produkcyjnymi, 
określa, jakie wyroby gotowe, w jakiej ilości i na kiedy powinny zostać wytwo-
rzone dla klientów. Tworzony jest on na podstawie zamówień klientów i prognoz 
popytu (najczęściej opracowanych na podstawie danych z działów sprzedaży 
i marketingu). Zestawienie (rejestr) materiałów określa potrzeby brutto, czyli 
ilość materiałów potrzebną do przebiegu procesu produkcyjnego wynikającą 
z planu produkcji, czas dostarczenia oraz wzajemne powiązania z innymi materia-
łami czy podzespołami, w efekcie których może później powstać wyrób gotowy. 
Rejestr zestawień materiałów przedstawia strukturę wyrobu w poszczególnych 
ogniwach procesu produkcji, którą można przedstawić w formie „drzewa”, grafu 
Gozinto (tzw. drzewo produktu). Zestawienie (rejestr) stanu zapasów pozwala na 

5  Logistyka produkcji, red. M. Fertsch, ILiM, Poznań 2003, s. 33-34.
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określenie w dowolnym momencie potrzeb netto, czyli faktycznego poziomu 
asortymentu użytego w produkcji. Zawiera także informacje na temat czasów 
dostaw i poziomu zapasu bezpieczeństwa wybranego asortymentu. Jest on na bie-
żąco aktualizowany przez ewidencję wszystkich transakcji materiałowych.

Po otrzymaniu danych wejściowych wszystkie informacje trafiają do kompu-
terowego programu MRP (patrz rys. 1). Na podstawie popytu na wyrób finalny, 
określonego w głównym harmonogramie produkcji, oraz na podstawie informacji 
z rejestru materiałów, program MRP określa potrzeby brutto na części i materiały 
potrzebne do produkcji, a następnie na podstawie informacji z rejestru stanu za-
pasów oblicza potrzeby netto i przygotowuje zamówienia na dostawy materiałów 
potrzebnych do produkcji w określonym czasie.

Rys 1. Szczegółowy system MRP
Ź r ó d ł o: K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, s. 241; I. Durlik, Inżynieria zarządzania. Strategia 

i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa 2007, s. 214.
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Dane wyjściowe z systemu MRP zawierają informacje, instrukcje i raporty 
dotyczące m.in.:

–  określenia ilości zamawianych materiałów i terminów realizacji zamó-
wienia na potrzeby przyszłej produkcji lub zakupu,

–  zawiadomienia o złożeniu zamówień,
–  anulowania zamówień wynikających ze zmiany w głównym planie,
–  anulowania zawiadomień o wysyłce wyrobów,
–  zmian harmonogramów,
–  zmian terminów realizacji zamówień – przyspieszenie lub opóźnienie 

niezrealizowanych zamówień w celu dostosowania poziomu zapasów do 
potrzeb netto,

–  planowanych zamówień do realizacji w określonym terminie,
–  zmian w głównym planie,
–  stanu zapasów.

Tabela 1. Zalety i wady systemu MRP I

MRP I

zalety wady

–  dążenie do minimalizacji lub redukcji 
zapasów, utrzymanie zapasu bezpieczeństwa 
przede wszystkim wyrobu finalnego na 
minimalnym poziomie, redukcja zapasów 
w procesach produkcyjnych,

–  wspomaganie kierowania przepływami 
materiałów,

–  maksymalne wykorzystanie 
zdolności produkcyjnych i możliwość 
długookresowego planowania ich rozwoju,

–  współpraca, koordynacja działań 
poszczególnych podsystemów logistycznych 
przedsiębiorstwa, odpowiedni przepływ 
informacji,

–  opracowanie harmonogramów produkcji 
na podstawie rzeczywistego oraz 
prognozowanego popytu na wyroby finalne,

–  szybkie wykrywanie opóźnień w dostawach 
i szybkie podjęcie działań korygujących,

–  dopasowanie zamówień do potrzeb 
klientów,

–  przyśpieszanie i opóźnianie wykonania 
zamówień

–  zastosowanie szybkich komputerów, 
trudności wprowadzania zmian 
przy funkcjonowaniu systemu,

–  zarówno koszty zamówień, jak i koszty 
transportu mogą rosnąć w miarę jak firma 
obniża poziom zapasów i dąży 
do stworzenia bardziej skoordynowanego 
systemu, w którym zamawia mniejsze ilości 
produktów dostarczanych wtedy, kiedy są 
one potrzebne,

–  brak wrażliwości na krótkookresowe 
wahania popytu,

–  duża złożoność i brak niekiedy zgodności 
z oczekiwaniami

Ź r ó d ł o: opracowanie własne m.in. na podstawie J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie 
logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 133-134.
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System MRP może również przekazywać informacje dotyczące6:
–  analizy kosztów, pozycji użytych i aktualnych porównań, oczekiwań oraz 

kierowania czasem realizacji,
–  raportów pokazujących odchylenia od planu, rodzaje spóźnień,
–  przewidywanych poziomów rezerwowych zapasów itp. zarówno zespo-

łów, jak i pozycji materiałowych w czasie przyszłym.

2. Metoda planowania zasobów produkcyjnych MRP II

Metoda planowania zasobów produkcyjnych MRP II (ang. Manufacturing 
Resources Planning), czyli Planowanie Zasobów Produkcyjnych, powstała 
w 1989 r. i jest rozwinięciem systemów MRP I na inne sfery działalności przed-
siębiorstwa. W porównaniu z MRP I dołączono planowanie i sterowanie innymi 
czynnikami produkcji, jak materiały, urządzenia, maszyny, siła robocza, infor-
macje, powierzchnia, czynniki energetyczne, kapitał. Takie połączenie umożli-
wiło przedsiębiorstwu wielopoziomowe planowanie wykorzystania wszystkich 
zasobów używanych w produkcji, a także umożliwiło lepszą kontrolę na bieżąco 
nad procesem produkcji, sprzedażą wyrobów czy nad finansami firmy. Pozwoliło 
także na precyzyjną ocenę osiąganych wyników, na przeprowadzanie analiz typu: 
„co się stanie, jeśli?” i uzyskanie odpowiedzi na pytanie „jak dostarczyć oczeki-
wane przez klientów produkty w określonym czasie i po możliwie najniższych 
kosztach?”.

W przeciwieństwie do MRP I jest to system typu ssącego (pull), w którym 
występuje zdecentralizowany system zleceń, zadań i kontroli realizacji dla po-
szczególnych komórek, a wielkości zleceń dla kolejnych faz procesu produkcji 
wynikają przede wszystkim z rzeczywistego popytu zgłaszanego przez inne ko-
mórki wykonawcze czy inne działy. 

Podstawowym elementem systemu MRP II jest baza danych, która jest za-
zwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Istotą systemów klasy 
MRP II jest to, że cykl produkcyjny jest bardzo szczegółowo opisany, od za-
mówień na materiały, przez wszystkie fazy produkcji, aż do sprzedaży wyrobu 
gotowego. Dzięki takiemu podejściu można dokładnie określić zapotrzebowanie 
materiałowe do produkcji.

Ważnym elementem w MRP II jest to, że występuje tzw. sprzężenie zwrotne 
procesu produkcji. Oznacza to, że wszelkie informacje dzięki wspólnej bazie 
danych i wspomagania komputerowego docierają od poszczególnych jednostek 
czy działów do innych działów czy komórek planistycznych, po to tylko, aby cały 

6  I. Durlik, wyd. cyt., s. 220.
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czas plany były aktualne, a analiza odbywała się w miarę w czasie rzeczywistym. 
Cały proces gospodarczy w przedsiębiorstwie według tej metody jest systemem 
o obiegu zamkniętym w dziedzinie zarządzania i sterowania produkcją. 

Biznesplan stanowi punkt wyjścia dla realizacji całego systemu MRP II, który 
pozwala firmie na całkowitą analizę działań, od planu działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa, aż do wyników firmy na wszystkich poziomach zarządzania, 
tzn. na poziomie:

–  strategicznym,
–  taktycznym,
–  operacyjnym.
Na poziomie strategicznym na podstawie biznesplanu, który określa kierunki 

i stopień rozwoju przedsiębiorstwa, powstają konkretne plany rozwoju wyrobów 

Tabela 2. Zalety i wady systemu MRP II

MRP II

zalety wady

–  wewnętrzna integracja, wysoki stopień 
integracji procedur,

–  większa synchronizacja działań,
–  wspólna baza danych daje dostęp wszystkim 

komórkom na różnym poziomie 
do informacji,

–  pozwala skrócić cykl realizacji zamówienia,
–  wpływa na minimalizację poziomu zapasów,
–  wpływa na mniejszą częstotliwość 

przestojów linii produkcyjnych,
–  dodatkowo integruje planowanie finansowe 

z działaniami firmy,
–  bardziej precyzyjne określa wielkości 

zapasów, których nie może zabraknąć, 
co ma wpływ na poziom obsługi klienta,

–  większa wrażliwość na zmiany popytu 
w wyniku otrzymywania na bieżąco 
aktualnych danych,

–  sprawniejsza realizacja dostaw,
–  wpływa na współpracę z dostawcami 

na zasadzie partnerstwa,
–  większa elastyczność planowania 

dopasowana do warunków rynkowych,
–  łatwe dopasowanie systemu do potrzeb 

i wymagań użytkowników,
–  możliwość rozszerzenia systemu o nowe 

moduły

–  wymaga dużego zaplecza informatycznego,
–  wymaga najczęściej scentralizowanych 

konfiguracji sieciowych typu komputer 
centralny-terminal, czy klient-serwer, 
klient-network,

–  wymaga dostarczenia precyzyjnych 
informacji od poszczególnych komórek 
czy działów,

–  nie uwzględnia w pełni ograniczeń 
produkcyjnych,

–  ma zastosowanie przede wszystkim 
w odniesieniu do popytu zależnego,

–  duża złożoność,
–  nie sprawdza się przy zarządzaniu całym 

łańcuchem dostaw,
–  często wynik może być uzależniony 

od operatorów,
–  bardzo wysoka cena zakupu licencji,
–  nie zaspokaja w pełni potrzeb związanych 

z zarządzaniem w ramach łańcuchów 
logistycznych

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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oraz produkcji i usług. Plany te wskazują cele i zadania do realizacji, a także usta-
lają zapotrzebowanie na określone zasoby przedsiębiorstwa.

Na poziomie taktycznym odbywa się przede wszystkim planowanie pro-
dukcji i zapotrzebowań materiałowych oraz zasobów na podstawie głównego 
harmonogramu produkcji. Głównym celem jest dostosowanie harmonogramu 
do rzeczywistości, powstanie planu produkcji podstawowej, który odpowiednio 
i dokładnie zbilansuje potrzeby na określone zasoby z możliwościami produkcyj-
nymi. W konsekwencji w ramach planowania na tym poziomie tworzone zostają 
zlecenia produkcyjne na dokładnie określony dzień.

Poziom operatywny obejmuje planowanie i sterowanie produkcją pomiędzy 
stanowiskami pracy, określając m.in. odpowiednie obciążenia linii produkcyj-
nych, rozdzielenie pracy na poszczególne stanowiska produkcyjne czy przepływ 
materiałów pomiędzy stanowiskami. Innym ważnym elementem na tym pozio-
mie jest sterowanie dostawami, zapasami i innymi czynnikami produkcji. System 
MRP II pokazuje i ocenia poziom kosztów zapasów czy też wskazuje na niewy-
korzystane zasoby.

3. Metoda ERP

Metoda ERP (ang. Enterprise Resources Planning) oznacza Planowanie Zaso-
bów Finansowych albo MRP III (ang. Money Resource Planning) powstały w la-
tach dziewięćdziesiątych XX w. ERP jest rozwinięciem systemu MRP II o moduł 
finansowy (przepływ środków pieniężnych, rachunkowość zarządcza, rachunek 
kosztów działań ABC), a zastosowane w systemie mechanizmy pozwalają na sy-
mulację różnorodnych podejść, analizę skutków, w tym finansowych.

W przeciwieństwie do poprzedniego systemu ERP pozwala wyjść poza 
przedsiębiorstwo poprzez stworzenie bezpośrednich elektronicznych połączeń 
z dostawcami i odbiorcami, a zatem potrafi zaspokajać potrzeby w ramach zarzą-
dzania łańcuchem logistycznym. Inną cechą charakterystyczną jest to, że system 
ten jest bardzo elastyczny, ma możliwość dopasowania do specyfiki rynku, po-
trafi zareagować na zmiany popytu, a także pozwala na wprowadzanie wszelkich 
zmian w rozwiązaniach zaproponowanych przez system, np. zmiana ilości zama-
wianych materiałów u dostawcy. 

System ERP jest oprogramowaniem modułowym, tzn. składa się z nieza-
leżnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji (zaliczane do kla-
sy Zintegrowanych Systemów Informatycznych), które integrują procesy we 
wszystkich obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu przy szybkiej wymianie informacji praca jest bardziej skoordynowana 
i zsynchronizowana. Dział zaopatrzenia (zakupu) korzysta z informacji uzyskanej 
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np. z działu magazynu (stany magazynowe, powierzchnia magazynowa) oraz 
z działu sprzedaży (zamówienia klientów, rotacja wyrobów gotowych, prognozy 
popytu) i działu produkcji (harmonogram produkcji, zapotrzebowanie materiało-
we MRP). Dział magazynu korzysta z wiedzy działu zaopatrzenia (daty dostawy, 
ilości). Dział sprzedaży korzysta z wiedzy działu księgowego (rozliczenia, ren-
towność) itd.

Tabela 3. Zalety i wady systemu ERP

ERP

zalety wady

–  przekształcenie danej organizacji 
w przedsiębiorstwo oparte na informacjach,

–  integruje wszystkie jednostki 
przedsiębiorstwa zlokalizowane w różnych 
krajach w jedną całość, większa skuteczność 
podejmowanych działań,

–  integruje poszczególne działy funkcjonalne, 
umożliwia wyeliminowanie problemów 
związanych z kompatybilnością, 
zachowaniem standardów, ograniczonymi 
możliwościami aktualizacji,

–  lepsza kontrolę przebiegu procesów 
gospodarczych w relacjach z klientami, 
kontrahentami, jak i pomiędzy 
pracownikami,

–  bezpośrednie wprowadzenie aktualnych 
danych do systemu i możliwość z nich 
natychmiastowego korzystania,

–  nadanie strategii IT rangi strategii 
biznesowej,

–  reprezentowanie zaawansowanego podejścia 
do wzrostu wydajności produkcyjnej 
– system ERP łączy zarówno metodykę 
planowania zasobów produkcyjnych 
MRP II, jak i np. metody JiT, TQM, 
benchmarking, lean manufacturing, 
restrukturyzacje procesów biznesowych,

–  dopasowanie wdrażanych systemów 
informatycznych do potrzeb i wymagań 
przedsiębiorstwa,

–  ogólnie dostępne środowisko zorientowane 
na użytkownika, jest łatwo przyswajalny 
i akceptowalny

–  systemy ERP nalezą do skomplikowanych 
narzędzi od strony zarówno technicznej, 
jak i funkcjonalnej,

–  wymaga dużego zaplecza informatycznego,
–  wymaga najczęściej scentralizowanych 

konfiguracji sieciowych,
–  główny nacisk na procesy związane 

z wewnętrznymi działaniami 
przedsiębiorstwa

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, 
Warszawa 2009, s. 60-62.
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Podstawowym elementem, podobnie jak w systemie MRP II, jest wspól-
na baza danych dla wszystkich modułów z różnych obszarów funkcjonalnych 
przedsiębiorstwa. Moduły mogą funkcjonować oddzielnie albo współpracować 
z innymi modułami systemu. Najczęściej występującymi w przedsiębiorstwach 
modułami funkcjonalnymi są: finanse i controlling, księgowość, zaopatrzenie, 
śledzenie realizowanych dostaw, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka materiałowa, 
magazynowanie, zarządzanie zapasami, planowanie produkcji, zarządzanie jako-
ścią, zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry), obsługa klienta, zarządzanie 
transportem i inne.

4. Just in Time

Metoda (system) Just in Time (JiT, pol. dokładnie na czas, właściwie na czas) 
jest to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, a dokładnie zarządzania zapasa-
mi, produkcją, dostawami (np. proces produkcji w systemie „dokładnie na czas”, 
zapasy „dokładnie na czas”, system dostaw „dokładnie na czas”), która polega na 
dostarczeniu i utrzymywaniu surowców, materiałów, półproduktów czy wyrobów 
gotowych w dokładnie takiej ilości, w takim czasie i w takim miejscu, aby było 
możliwe wytworzenie czy dostarczenie właściwej ilości produktów. Metoda ta 
mówi o tym, że określone zapasy powinny być dostępne wtedy, kiedy firma ma 
faktycznie na nie zapotrzebowanie. 

Just in Time po raz pierwszy została zastosowana w latach dwudziestych XX w. 
przez Henry Forda, a rozpowszechniona wśród wszystkich dostawców przez wi-
ceprezydenta Toyoty, Taiichi Ohno, od lat pięćdziesiątych XX w. do początku lat 
siedemdziesiątych. Dzięki niemu w fabrykach Toyoty wprowadzono reaktywne 
ujęcie kształtowania zapasów z wykorzystaniem techniki Kanban, do 1 minuty 
ograniczono czas przezbrajania maszyn i urządzeń, znacznie zredukowano dystans 
między maszynami wykorzystywanymi w kolejnych etapach produkcji7.

Kanban, z j. japońskiego oznacza kartę, etykietę, naklejkę, kartkę, jest odpo-
wiednim systemem sterowania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją według 
zasady JiT. Technika kanban polega na tym, że produkcja na stanowisku A będzie 
uruchomiona, gdy kolejne stanowisko B zgłosi na nie zapotrzebowanie; kanban 
podejmowany jest w celu kontroli produkcji, przemieszczania towarów za pomo-
cą kart, pojemników czy oznaczeń graficznych. Można się spotkać z sześcioma 
typami kart kanban – zamówień zewnętrznych, dostaw zewnętrznych, dostaw 
wewnętrznych, przepływu (ruchu), sygnału produkcji czy partii produkcyjnej.

7  Por. J. Witkowski, Logistyka firm japońskich, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 
1999, s. 47.
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Informacje zawarte na karcie w zależności od rodzaju i potrzeby przedsiębior-
stwa mogą być różne i zawierają m.in. takie informacje jak: rodzaj i numer pojem-
nika, nazwa i rodzaj produktu, numer identyfikacyjny, liczba produktów, miejsce 
wystawienia, data wystawienia, nazwa dostawcy, termin dostawy. Głównym 
zadaniem organizacji produkcji według kanban jest wprowadzenie hasła „7 razy 
zero”, tzn. zero zapasów, zero opóźnień, zero braków, zero kolejek – gdziekol-
wiek i po cokolwiek, zero bezczynności, zero zbędnych operacji technologicz-
nych i kontrolnych, zero zbędnych pomieszczeń.

Jednym z podstawowych wymagań systemu Just in Time jest także tzw. pro-
dukcja ciągniona (ssąca) – pull, co oznacza, że wcześniejsze stanowiska pracy 
produkują tylko tyle wyrobów, ile wykorzysta kolejne stanowisko, a zatem stawia 
na produkcję tylko tych podzespołów, które są potrzebne w danym momencie. 
Dąży zatem do minimalizacji zapasów, w tym zapasów magazynowych, między-
operacyjnych, zapasów produkcji w toku i wyrobów gotowych.

Pełna realizacja JiT nie ogranicza się do systemu produkcyjnego firmy, ale 
w miarę możliwości powinna obejmować dostawców i odbiorców. Osiągnięcie 
ciągłości i elastyczności przepływu wymaga8:

–  eliminacji pośrednich punktów składowania i realizacji dostaw bezpo-
średnio na linię produkcyjną,

–  lokalizacji dostawców w pobliżu zakładu produkującego wyroby finalne,
–  wysokiej częstotliwości dostaw, która w przypadku produktów o dużej 

wartości może sięgać kilkunastu dostaw dziennie,
–  usprawnienia przepływu informacji towarzyszących przepływowi pro-

duktów dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych między 
miejscami wysyłki i odbioru.

Najważniejsze zasady Just in Time to m.in.9:
–  utrzymanie zapasów na minimalnym, niezbędnym poziomie,
–  małe i częste dostawy, zsynchronizowane z procesem produkcji bądź zu-

życiem,
–  ciągłe podnoszenie jakości w dążeniu do całkowitego wyeliminowania 

defektów,
–  skracanie czasów realizacji poprzez redukcję czasów rozruchu, długości 

kolejek i rozmiarów partii,
–  stopniowe doskonalenie samych operacji,
–  minimalizacja kosztów przestrzegania wymienionych zasad.
Metoda Just in Time w szerszym znaczeniu oparta jest na eliminacji marno-

trawstwa (jap. muda) i polega na ciągłym usprawnianiu procesów przepływu pro-

8  J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 195.
9  C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, 

OnePress, Helion, Gliwice 2007, s. 627.
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duktów i towarzyszących im informacji10 (koncepcja kaizen). Eliminacja źródła 
ponoszonych strat odnosi się do każdego działania w przedsiębiorstwie, które nie 
przynosi wartości, może się pojawić w działalności organizacji na każdym etapie, 
od momentu pozyskania surowców, poprzez proces produkcyjny, a kończąc na 
dostarczeniu klientowi gotowego wyrobu albo usługi. Straty mogą wynikać np. 
z trudności w komunikacji pomiędzy pracownikami, z wykonywanych zbędnych 
czynności, ze złych relacji z dostawcami czy odbiorcami bądź z niepotrzebnych 
wydatków. Do najczęściej spotykanych źródeł marnotrawstwa wymienianych 
przez Taiichi Ohno można wyróżnić: nadprodukcję, nadmierne zapasy, wszelkie 
braki czy ponowną realizację procesów, zbędne, dodatkowe ruchy operatora, nie-
właściwe technologie, oczekiwanie, transport wewnętrzny, a także niewykorzy-
stany potencjał ludzki, zbyt duże zużycie materiałów.

Dzięki koncepcji Just in Time w przedsiębiorstwie może być wyeliminowane 
m.in.11:

–  marnotrawstwo czasu, energii i kapitału zużywanych w procesach prze-
mieszczania przez niekorzystną lokalizację dostawców,

–  marnotrawstwo materiałów oraz straty wynikające z wad i zwrotów do-
staw,

–  marnotrawstwo wynikające z nadmiernej biurokracji i procesów, które nie 
dodają nowej wartości do wytwarzanych produktów lub usług,

–  straty wynikające z niewłaściwych relacji z dostawcami oraz trudności 
w komunikowaniu się pracowników.

Decyzję o wdrożeniu Just in Time powinna poprzedzić szczegółowa analiza 
wszystkich czynników determinujących jego funkcjonowanie, w tym kosztów 
transportu i problemów związanych ze środowiskiem naturalnym. Dla powodzenia 
prac wdrożeniowych JiT decydujące znaczenie mogą mieć takie czynniki, jak12:

a)  zyskanie akceptacji załogi, pełne zaangażowanie i przeszkolenie pracow-
ników;

b)  osiągnięcie długotrwałej i harmonijnej współpracy z dostawcami – czyn-
nik ten wymaga przestrzegania następującej procedury ich wyboru i kon-
troli:
–  analiza części wyselekcjonowanych do dostarczenia w systemie JiT 

z punktu widzenia jakości produktów i obsługi oferowanych przez 
dotychczasowych dostawców,

–  analiza porównawcza alternatywnych źródeł zaopatrzenia, analiza 
potencjału dostawców, którzy muszą być zlokalizowani w takiej 

10  J. Witkowski, Logistyka firm…, s. 48.
11  J. Bendkowski, G. Radziejowska, Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, s. 163.
12  J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem…, s. 202; J. Bendkowski, G. Radziejowska, wyd. cyt., 

s. 161-162; K. Lysons,  wyd. cyt., s. 250.
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odległości od nabywcy, aby zwiększyć pewność dostaw i skrócić cykl 
realizacji zamówienia,

–  wstępne wyselekcjonowanie dostawców z uwzględnieniem różnych 
kryteriów wyboru (np. koszt, jakość, lokalizacja, umiejętności, siła 
przetargowa dostawców, zgodność kultury organizacyjnej),

–  negocjacje i wybór dostawców,
–  wdrożenie i monitoring systemu dostaw, który obejmuje z reguły trzy 

płaszczyzny:
•  uzgodnienia ramowe, w których określa się ogólne warunki do-

staw,
•  zamówienia ramowe, w których każdorazowo wyszczególnia się 

zapotrzebowanie tygodniowe lub dzienne odbiorcy w okresie kil-
ku miesięcy,

•  dostawę „na wezwanie”, w której ustala się konkretne ilości, ter-
miny i punkty dostawy materiału,

Tabela 4. Niektóre zalety i wady Just in Time

Just in Time

zalety wady

–  poprawa cash flow i zmniejszenie kapitału 
obrotowego,

–  redukcja zapasów materiałów, produkcji 
w toku czy wyrobów gotowych,

–  szybszy przepływ informacji, ograniczenie 
dokumentacji,

–  mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnie 
magazynowe, mniejsza ilość środków 
transportowych wykorzystywanych 
w magazynach,

–  poprawa jakości produktów,
–  nawiązanie ścisłej współpracy 

z dostawcami,
–  zwiększenie potencjału produkcyjnego 

poprzez mniejsze straty, poprawki,
–  zwiększenie poziomu logistycznej obsługi 

klienta,
–  szybsza reakcja na zmiany w projektach,
–  niższe koszty manipulacji materiałami,
–  poprawa pozycji konkurencyjnej na 

rynku dzięki wzrostowi elastyczności, 
uproszczeniu procesu wytwórczego 
i redukcji kosztów,

–  redukcja czasu cyklu realizacji zamówień

–  trudno wyeliminować zapasy przy 
zmiennym i trudno przewidywalnym 
popycie,

–  zawodność transportu, opóźnienia mają 
wpływ na ciągłość procesu produkcji, 
jak i sprzedaży,

–  dostawcy powinni być zlokalizowani 
w niewielkiej odległości od firmy,

–  obawy przed obniżeniem poziomu 
i zwiększenie kosztów związanych 
z przestojami produkcyjnymi,

–  zamówienia w małych ilościach, ale częste 
– powoduje trudności w znalezieniu stałych 
dostawców,

–  projektowanie produktów powinno być 
realizowane razem z projektowaniem 
systemów produkcji, zaopatrzenia 
i dystrybucji,

–  przy wdrożeniu konieczne jest dostosowanie 
podsystemu produkcji i zaopatrzenia, 
wymaga nowego podejścia do zarządzania,

–  muszą istnieć w firmie rozwiązania 
eliminujące skutki wystąpienia wszelkich 
zakłóceń

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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–  opracowanie programu certyfikacji efektywnych dostawców, dzięki 
któremu materiały dostarczone przez każdego dostawcę będą speł-
niały wymagania jakościowe nabywcy, co pozwoli wyeliminować 
potrzebę przeprowadzania kontroli przy dostawie,

–  ocena wyników osiąganych przez dostawców i udzielenie pomocy 
w przezwyciężeniu napotykanych przez niego problemów jako ele-
mentu doskonalenia współpracy;

c)  zastosowanie odpowiedniego systemu planowania potrzeb materiałowych 
opartego na harmonogramach produkcyjnych, co pozwoli na precyzyjne 
formułowanie wymagań w zakresie realizacji dostaw;

d)  utrzymywanie niewielkich zapasów magazynowych jedynie w formie 
zapasów bezpieczeństwa;

e)  ścisłe powiązanie informatyczne oparte na systemie planowania i ste-
rowania dostawami pomiędzy przedsiębiorstwami oraz zaawansowanej 
elektronicznej wymianie danych (EDI);

f)  właściwa organizacja transportu zewnętrznego z uwzględnieniem czasu 
niezawodności i kosztów transportu.

Podsumowanie

System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego, aby zapewnić określony 
poziom obsługi klienta, musi odpowiednio zaplanować, skoordynować, sterować 
przepływem dóbr i informacji z źródła zaopatrzenia, poprzez produkcję, kończąc 
na dystrybucji. Unikanie suboptymalizcji i dążenie do minimalizacji kosztu 
całkowitego może zostać osiągnięte m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich 
metod planowania potrzeb zaopatrzeniowych, do których należą powstałe w ko-
lejnych latach systemy MRP oraz rozwinięty na coraz to szerszą skalę Just in 
Time. Systemy MRP II, ERP i Just in Time (MRP I jest w systemie push) oparte 
są na powszechnie stosowanym systemie pull, który ma na celu przede wszystkim 
wytwarzanie wyrobów gotowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym. Just 
in Time najczęściej jest stosowany w przedsiębiorstwach zajmujących się pro-
dukcją taśmową bądź w takich, które stosują niezmienny montaż przez dłuższy 
czas, gdzie zużycie zapasów jest duże, a planowanie może się okazać utrudnione 
lub ograniczone. MRP z kolei nadaje się do zastosowania w przypadku produkcji 
jednostkowej i seryjnej, do produktów o niewielkim zużyciu, za to z dobrym sys-
temem planistycznym. Każda z opisywanych metod posiada zalety i wady. Do po-
wtarzających się zalet należy najczęściej dążenie do minimalizacji bądź wręcz re-
dukcji zapasów, współpraca, koordynacja działań poszczególnych podsystemów 
logistycznych przedsiębiorstwa, odpowiedni przepływ informacji, dążenie do 

Metody planowania potrzeb MRP i Just in Time jako strategie wspomagające...
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zwiększenia logistycznej obsługi klienta poprzez właściwą realizację zamówień, 
czy lepsza współpraca z dostawcami. Do najczęściej pojawiających się wad moż-
na zaliczyć to, że każdy z nich wymaga odpowiedniego podejścia do zarządzania 
planowaniem, sterowaniem i przepływem dóbr, wymaga precyzyjnych informacji 
od poszczególnych komórek firmy, ścisłej współpracy i wyboru odpowiednich 
dostawców, trudne do zrealizowania przy zmiennym popycie. Niemniej jednak, 
mimo licznych złych stron, metody te są wykorzystywane w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, ponieważ pozwalają na sprawne i efektywne wspomaganie dzia-
łań całego systemu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
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Streszczenie. Postulaty dotyczące przyjęcia przez organizację społecznej odpowie-
dzialności stanowią szansę na wkomponowanie koncepcji CSR w strukturę działań komu-
nikacyjnych firmy. Niewątpliwą korzyścią jest w tym przypadku dla organizacji informa-
cja o oczekiwaniach otoczenia społecznego, którymi zarządzanie należy do profilaktyki 
antykryzysowej. Interesariusze zyskują natomiast w korporacji sprzymierzeńca własnego 
interesu, dobrego obywatela, identyfikującego się z potrzebami otoczenia.

Słowa kluczowe: CSR, public relations, komunikacja społeczna, polityka społeczna 
organizacji

Wstęp

W społeczeństwach funkcjonujących na wysokim poziomie cywilizacyjnym 
wdrażanie przez przedsiębiorstwa cieszącej się ponadstuletnią tradycją idei spo-
łecznej odpowiedzialności już od dłuższego czasu nie jest jedynie kwestią eleganc-
kiego makijażu, za którego fasadą skrywa się zupełnie inne oblicze rzeczywistego 
charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, lecz normalnym standardem, 
który na stałe zagościł w teorii i praktyce zarządzania. Upublicznienie przez 
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Greenpeace w latach osiemdziesiątych działań Shella, zmierzających do zatopie-
nia platformy wiertniczej Brent Spar u wybrzeży Nigerii1, czy karygodnych prak-
tyk koncernu Nestle w dziedzinie agresywnego marketingu mleka w proszku na 
obszarze krajów trzeciego świata2 wywołały potężną falę oburzenia społecznego. 
Późniejsze działania wizerunkowe obu – podanych jedynie jako przykłady – firm 
w znacznej mierze ukierunkowane były na odbudowanie z gruzów wizerunku 
przedsiębiorstwa jako firmy społecznie odpowiedzialnej, której funkcjonowanie 
koresponduje z wysokimi standardami poszanowania godności nosicieli ryzyka 
oraz środowiska naturalnego, stanowiących społeczne otoczenie koncernu3. 

W obu przypadkach zasadniczą przyczyną konfliktu były niedostatki komu-
nikacyjne, wynikające z braku długofalowego dialogu społecznego, opartego na 
identyfikacji stanowiących otoczenie społeczne interesariuszy organizacji oraz 
zarządzaniu ich potrzebami, które zabiegi marketingowe w coraz mniejszym 
stopniu są w stanie zredukować do poziomu czystych zachowań konsumenckich. 
Łatwość, z jaką kryzys piarowski przekształcił się w publiczną dyskusję na temat 
roli przedsiębiorstwa w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym sprawia, 
że warto się zastanowić, do jakiego stopnia społeczna odpowiedzialność może 
być strategicznym czynnikiem filozofii public relations. 

W tym celu analizie poddane zostaną relacje między public relations i mar-
ketingiem, wobec którego polityka wizerunkowa pełni zwykle funkcję służebną, 
ograniczoną do jeszcze jednego sposobu promocji towarów i usług lub stanowi 
doraźnie stosowane narzędzie zażegnania kryzysów organizacyjnych, mogących 
prowadzić do spadku przychodów. Rozdzielenie public relations oraz marketingu 
stanowi wprowadzenie do rozważań na temat zasad budowania dwukierunko-
wych relacji między firmą a strategicznymi elementami jej otoczenia. Trzecia 
część artykułu jest próbą oceny strategicznego znaczenia koncepcji CSR dla poli-
tyki komunikacyjnej organizacji.

1. Public relations a marketing

Usytuowanie konsultanta ds. public relations w strukturze organizacyjnej 
wielu firm jest konsekwencją integrowania komunikacji społecznej z tradycyj-

1  E. Hope, Odpowiedzialność w działaniach public relations – zasady etyczne, w: J. Olędzki, 
D. Tworzydło, Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 161.

2  K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005, s. 885-
-887.

3  H. von Welzien-Høivik, Społeczna odpowiedzialność korporacji – wyzwania stojące przed 
uniwersalnymi standardami korporacyjnej uczciwości, w: Europejskie standardy etyki i społecznej
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nym marketingiem, dla którego stała się ona jeszcze jednym narzędziem promocji 
towarów i usług. Tymczasem korzenie public relations sięgają poczucia donio-
słej misji społecznej, wyrażonej w swoistym rzecznictwie interesu publicznego, 
z jego jednoznaczną przewagą w obliczu sytuacji konfliktowej4. W takim ujęciu 
public relations w zasadzie w ogóle nie może być mowy o jego jakiejkolwiek 
funkcji marketingowej, z natury rzeczy będącej jednokierunkowym komunikatem 
perswazyjnym na temat oferowanych przez organizację towarów i usług.

Niestety, do codziennej praktyki zarządzania należy integrowanie funkcji 
związanych z promocją produktu z działalnością public relations w ramach jed-
nego działu w strukturze organizacyjnej firmy. Niekiedy dział ten dla niepoznaki 
określa się nawet mianem public relations, jego obsadę rekrutując jednak z grona 
specjalistów ds. reklamy, których podstawowym zadaniem jest wykorzystanie 
tańszych i bardziej wiarygodnych form promocji towarów i usług w dobie sys-
tematycznego spadku wiarygodności reklamy. Public relations staje się wówczas 
najczęściej klasycznym „mydleniem oczu” otoczeniu organizacji, którego celem 
jest wykreowanie rzekomo społecznie umotywowanego zapotrzebowania na dany 
produkt lub usługę oraz – od czasu do czasu – usprawiedliwienie konsekwencji 
nagannych decyzji biznesowych, uzasadnionych jakoby przez uwarunkowania 
zdeterminowane działaniem mechanizmów rynkowych oraz niemożliwe do prze-
widzenia, bliżej niesprecyzowane „trudności obiektywne”5.

Przyczyn tego mieszania z natury odmiennych funkcji upatrywać należy 
w podobieństwie sposobów definiowania zarządzania marketingowego oraz 
traktowanego wyłącznie jako jego funkcja public relations. Obydwie zawierają 
elementy planowania, udział w procesie wymiany oraz identyfikację docelowego 
odbiorcy oferty, któremu należy zagwarantować maksimum satysfakcji6. PR to 
jednak systematyczne zarządzanie procesem budowania długofalowej harmonii 
między organizacją a jej otoczeniem społecznym, którego ostatecznym celem jest 
tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji jako „dobrego obywatela”. Zysk 
w przypadku działalności z zakresu public relations uzyskać można co najwyżej 
przez przypadek, a z pewnością nie powinien on być nadrzędnym celem zarzą-
dzania komunikacją społeczną, czego najlepszym dowodem jest wykorzystanie 
technik piarowskich także w systemie komunikowania politycznego, którego za-
daniem – nie licząc nagannych praktyk z zakresu media spinningu, niewłaściwie 

odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Wydawnictwo WSZiP im. Leona Koźmińskiego, 
Warszawa 2004, s. 33-34.

4  F.P. Seitel, Public relations w praktyce, tłum. M. Albigowski i in., Felberg, Warszawa 2003, 
s. 51-52.

5  K. Bakalarski, Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera, Wydawnictwo 
Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 3.

6  B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 
2002, s. 63.
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określanych mianem „czarnego PR” – jest podtrzymywanie więzi społecznych, 
a tym samym budowanie wizerunku przyjaznej obywatelom władzy publicznej7.

W nowoczesnych koncepcjach zarządzania marketing z public relations łączy 
pełnienie funkcji integracyjnej procesu decyzyjnego, zachodzącego w ramach 
funkcjonowania organizacji. Odmienne są jednak intencje tej integracji, której 
celem z punktu widzenia marketingu jest biznesowa aktywność firmy, właściwa 
dla specyfiki jej funkcjonowania na rynku, natomiast obszarem działania public 
relations jest polityka społeczna korporacji oraz wynikające stąd relacje z jej oto-
czeniem. Różnice te sprawiają, że marketing w procesie zarządzania organizacją 
sprawdza się wyłącznie jako bieżąca technologia operacyjna, natomiast public 
relations prawidłowo funkcjonuje na poziomie długofalowej strategii8. Integracja 
organizacyjna marketingu i public relations w praktyce oznacza więc jego zre-
dukowanie do poziomu jeszcze jednego czynnika, decydującego o rentowności 
firmy, gdy tymczasem komunikacja społeczna powinna obejmować zarządzanie 
informacją, dotyczącą wszystkich aspektów relacji organizacji z jej otoczeniem 
celowym, na które składają się różnego rodzaju grupy zainteresowane istnieniem 
firmy bądź zaprzestaniem przez nią działalności przynajmniej określonego rodza-
ju, gdy ta postrzegana jest jako społecznie szkodliwa. Celem rozumianego w ten 
sposób public relations powinno być zidentyfikowanie nastawienia społecznego 
oraz wdrożenie optymalnego z punktu widzenia polityki prospołecznej modelu 
zarządzania organizacją9.

Powszechne zainteresowanie public relations wynika ze wzrostu kosztów 
reklamy nowych produktów, których promowanie z użyciem technik właściwych 
dla PR może obecnie okazać się po prostu tańsze. Nadto ich prezentacja z pozycji 
społecznej użyteczności może zniwelować opór, który budzi promocja niektórych 
grup towarów, natrafiających na uprzedzenia potencjalnych nabywców. Do tech-
nik piarowskich sięga się również wówczas, gdy reklama jest zabroniona albo 
podlega ograniczeniom natury prawnej, jak ma to miejsce w przypadku alkoholu, 
papierosów oraz innego rodzaju środków odurzających10. W takich przypadkach 
rzeczywistym motorem podejmowanych działań jest poszukiwanie zastępczych 
form dla klasycznego marketingu, z czym interes społeczny ma stosunkowo nie-
wiele wspólnego, co coraz bardziej świadomym konsumentom przychodzi obec-
nie z łatwością zdemaskować.

W polskiej praktyce zarządzania do klasycznego public relations sięga się 
zwykle dopiero w sytuacji kryzysu organizacyjnego, traktując komunikację spo-

 7  B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999, 
s. 135.

 8  J. Olędzki, Public relations w komunikacji społecznej, w: J. Olędzki, D. Tworzydło, wyd. cyt., 
s. 35-36.

 9  W.G. Nickels, Zrozumieć biznes, tłum. P. Cap i in., Bellona, Warszawa 2000, s. 241.
10  J. Olędzki, wyd. cyt., s. 33.
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łeczną jako środek służący ex post zminimalizowaniu szkód. Tymczasem zarzą-
dzanie kryzysowe należy kompleksowo planować w spokojnych czasach, w razie 
konieczności uruchamiając opracowane ex ante procedury i mechanizmy. Na 
stopień ich efektywności zasadniczy wpływ wywiera grunt, na który padają wy-
jaśnienia, składane w niekorzystnych dla organizacji okolicznościach. Kryzys jest 
czasem specyficznego zbierania owoców kompleksowo wdrażanej wieloletniej 
strategii prowadzenia dialogu społecznego, w tym także jego braku, na którego 
nadrobienie nie ma po prostu czasu11. 

Gdy najważniejszym motywem zainteresowania menedżerów public relations 
jest wynalezienie nowych technik zwiększenia efektywności sprzedaży produktu, 
jego funkcje społeczne zostają w wyniku tego rodzaju redukcji zdegradowane do 
roli eleganckiego tła, z którym dobrze komponuje się wizerunek produktu, firmy 
bądź marki. Nieporozumieniom dotyczącym funkcji public relations w organiza-
cji sprzyja również przebieg niejednego szkolenia biznesowego, podczas którego 
komunikacja społeczna pełni funkcję uszlachetnienia dyskusji na temat technik 
sprzedaży i promocji modnym pojęciem o magicznym wpływie na klientów. 
Dochodzi w takim przypadku do swoistego odwrócenia kierunku podstawowych 
funkcji public relations, gdy z narzędzia symetrycznej komunikacji bilateralnej 
staje się on instrumentem wizerunkowej manipulacji. Zadania public relations 
jako narzędzia prowadzenia polityki społecznej firmy traktowane są w tego rodza-
ju koncepcjach zarządzania jako zbędny balast, niepotrzebnie obciążający budżet 
przedsiębiorstwa przez niezyskowne wydatki na cele pozamarketingowe12.

Malejące znaczenie typowych technik marketingowych może i powinno 
przyczynić się do odkrycia na nowo public relations jako odrębnego narzędzia 
promocji pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, występującego w roli orga-
nizacji społecznie odpowiedzialnej, opartej na budowaniu autentycznych więzi 
ze społeczeństwem. Obraz firmy jako społecznie użytecznego depozytariusza 
zasobów naturalnych i organizacyjnych nie tylko sprzyja rozwojowi jej kultury 
organizacyjnej, lecz także wtórnemu wzmocnieniu pozycji rynkowej w sytuacji, 
gdy ekonomiczna nośność klasycznych technik marketingowych ulega powoli 
wyczerpaniu, a szaleństwo konkurencji produkcję większości towarów coraz 
bardziej zbliża do granicy opłacalności. W przyszłości podejmowane przez kon-
sumentów decyzje zakupowe prawdopodobnie w coraz większym stopniu uzależ-
nione będą od wizerunku producenta danego produktu13.

Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest nie tylko oczyszczenie public rela-
tions w jego obecnym rozumieniu z budzącego społeczną podejrzliwość „nalotu 
marketingowego”, lecz także odkrycie wartości autentycznej komunikacji, która 

11  Por. T. Smektała, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Astrum, 
Wrocław 2005, s. 90-100.

12  J. Olędzki, wyd. cyt., s. 11.
13  E. Cenker, Public relations, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2007, s. 177.
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nie polega na perswazyjnym oznajmianiu odbiorcy treści komunikatu, lecz na 
komunikowaniu się z kimś14. Jest to więc zawsze proces dwukierunkowy o prze-
biegu symetrycznym, co public relations odróżnia od jednokierunkowych i asy-
metrycznych komunikatów marketingowych. Funkcją tak rozumianego PR jest 
porozumiewanie się, a nie propagandowa indoktrynacja, której jedynym celem 
jest podsycanie konsumeryzmu poprzez kreację wciąż nowych potrzeb. Zasadą 
tego porozumienia musi być odejście od promocji własnego interesu ekonomicz-
nego na rzecz dialogu, uwzględniającego prawo wszystkich interesariuszy orga-
nizacji do koegzystencji. W ten sposób nastąpi powrót do pierwotnej idei public 
relations, którą jest budowanie szacunku w otoczeniu celowym organizacji, opar-
tego na prostych zasadach uczciwości, zaufania, wzajemnego zrozumienia oraz 
odpowiedzialności15. 

2. Otoczenie organizacji w działalności public relations

Public relations – jak każda z dziedzin dynamicznie rozwijającej się teorii 
komunikacji – na przestrzeni kilkudziesięciu lat swej stosunkowo krótkiej historii 
podlegała licznym zmianom, przebywając drogę od taniego rozgłosu publicity oraz 
manipulacji propagandowej w kierunku autentycznej komunikacji z otoczeniem 
organizacji. Jej zasadniczym celem jest rozpowszechnianie rzetelnego i prawdzi-
wego wizerunku, prowadzące do budowania trwałych, obustronnych relacji, wyni-
kających z przekonania o społecznej potrzebie funkcjonowania firmy16. 

Adresatem komunikatu wizerunkowego jest zidentyfikowane otoczenie spo-
łeczne organizacji o znaczeniu strategicznym dla jej funkcjonowania. W rozu-
mieniu public relations są to różnego rodzaju grupy interesu, stanowiące punkty 
potencjalnego nacisku. Wspólny interes mogą przy tym posiadać jedynie struk-
tury, które wykazują aktywność na porównywalnych polach życia społecznego 
i gospodarczego, oczekujące określonych reakcji tych samych grup zewnętrz-
nych. Koncepcja ta nie zakłada więc, że otoczenie celowe organizacji obejmuje 
wszystkie możliwe strony zainteresowane, lecz w praktyce podlega redukcji do 
poziomu około dziesięciu najbardziej aktywnych spośród nich. Ograniczenie to 
wynika z jednej strony ze zróżnicowania zapotrzebowania komunikacyjnego, 
z drugiej natomiast komunikaty organizacji adresowane do społeczeństwa jako 
całości z konieczności trafiałyby w próżnię, wynikającą ze zbyt dużego stopnia 

14  J. Olędzki, wyd. cyt., s. 34-35.
15  K. Bakalarski, wyd. cyt., s. 5.
16  E. Pluta, Public relations. Moda czy konieczność? Teoria i praktyka, Twigger, Warszawa 

2001, s. 11. 
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ogólności17. Nawarstwienie komunikowania wszystkich wobec wszystkich 
w praktyce oznacza jedynie powstanie nieefektywnego chaosu informacyjnego 
w sytuacji, gdy dla części odbiorców indywidualna informacja poszczególnych 
organizacji może być pozbawiona większego znaczenia, nie dotykając bliskiej im 
problematyki18.

Wszelkiego rodzaju organizacje, które zarządzają komunikacją społeczną, lub 
powinny to robić, mają do czynienia ze względnie stałą strukturą swego otoczenia 
społecznego o stosunkowo niezmiennych częściach składowych, zróżnicowanych 
ze względu na stopień bliskości, liczebność, rodzaj powiązań oraz charakter po-
stulatów, zgłaszanych pod adresem organizacji19. Schematycznie tę mapę powią-
zań przedstawia rysunek 1.

17  K. Wojcik, wyd. cyt., s. 51.
18  E. Cenker, wyd. cyt., s. 26.
19  K. Wojcik, wyd. cyt., s. 53.

Rys. 1. Otoczenie celowe organizacji z punktu widzenia public relations
Ź r ó d ł o: K. Wojcik, Public relations od A do Z, Placet, Warszawa 2001, s. 57.
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Biorąc pod uwagę źródło potencjalnego nacisku, otoczenie celowe organizacji 
podzielić można na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do pierwszej grupy zalicza się 
przede wszystkim pracowników różnego szczebla, w tym zarząd i kierownictwo, 
natomiast otoczenie zewnętrzne to głównie odbiorcy towarów i usług, dostawcy 
oraz środowiska opiniotwórcze, poprzez swoje oceny wywierające wpływ na spo-
łeczny odbiór wizerunku organizacji. Do tej ostatniej grupy należą zatem głównie 
przedstawiciele środków masowego przekazu, stowarzyszeń branżowych, władze 
centralne, różnego rodzaju organizacje społeczne i konsumenckie, rodziny i zna-
jomi pracowników, duchowni etc20. 

Różnorodność indywidualnych grup udziałowców zewnętrznych odpowiada 
bogactwu płaszczyzn aktywności poszczególnych organizacji. Dla klasycznego 
przedsiębiorstwa będą to przede wszystkim jego akcjonariusze, zarząd, pracowni-
cy, klienci, władze administracyjne i ustawodawcze oraz – przynajmniej od czasu 
do czasu – sądownicze. W przypadku instytucji edukacyjnej w skład otoczenia 
społecznego wchodzą m.in. studenci i ich rodzice, kadra dydaktyczna, władze 
oświatowe na szczeblu samorządowym i centralnym. Interesariuszami banku są 
pracownicy, klienci, których można podzielić na kredytobiorców, właścicieli de-
pozytów i inwestorów, Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski oraz 
Komisja Nadzoru Finansowego, arbiter bankowy, organizacje konsumenckie 
itd. Specyficzną grupę dla uzdrowiska stanowią turyści i kuracjusze, w przy-
padku przychodni lekarskiej są to pacjenci, personel medyczny oraz Narodowy 
Fundusz Zdrowia, urząd pracy w sposób szczególny uwzględniać musi interesy 
bezrobotnych i poszukujących pracy, natomiast zakład ubezpieczeń społecznych 
– emerytów i rencistów. Listę tę ze względu na rozległość form życia społecznego 
wydłużać i indywidualizować można praktycznie w nieskończoność21.

Otoczenie organizacji można również podzielić na tradycyjne oraz potencjal-
ne. Do pierwszej grupy zaliczyć należy interesariuszy już zaangażowanych w bie-
żącą działalność firmy, natomiast drugą stanowią wszyscy mogący w przyszłości 
wnieść istotny wkład w funkcjonowanie organizacji. Są to więc przede wszystkim 
potencjalni klienci, studenci kierunków mających związek z działalnością przed-
siębiorstwa, a także inne firmy zamierzające wejść na dany rynek.

Ze względu na potencjał konfliktowy można dokonać podziału otoczenia or-
ganizacji na jej zwolenników, zdecydowanie popierających istnienie firmy oraz 
kierunki podejmowanych przez nią działań oraz przeciwników, demonstrujących 
negatywne podejście do obecności przedsiębiorstwa na rynku lub prowadzonej 
przez nie polityki. Do tej grupy w pierwszej kolejności zaliczyć należy konkuren-
cję oraz organizacje statutowo sprzeciwiające się określonym formom prowadze-

20  E. Pluta, wyd. cyt., s. 127-129.
21  Na temat struktury otoczenia celowego w public relations organizacji różnego rodzaju zob. 

K. Wojcik, wyd. cyt., s. 785-807.
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nia działalności gospodarczej, np. ruchy ekologiczne i związki zawodowe. Nie-
znanym potencjałem dysponuje grupa niezaangażowana, wykazująca aktualną 
obojętność na działania podejmowane przez organizację, jednak mogąca w każdej 
chwili przejść ze stanu bierności w postawę czynnego wsparcia lub negacji dla 
form aktywności organizacji22.

Względnie stała struktura interesariuszy organizacji – określanych z angielska 
mianem stakeholders23 – podlega okresowemu uzupełnieniu o doraźne grupy na-
cisku, przyglądające się działalności organizacji przy okazji kryzysu, mogącego 
powstać w obliczu perspektywy zwolnień grupowych bądź przeprowadzenia bu-
dzącej społeczny sprzeciw inwestycji. W takim przypadku do wizerunkowej gry 
włączają się np. organizacje związkowe, ekologiczne lub lokalne ruchy społeczne, 
zaniepokojone perspektywą wybudowania placówki opiekuńczo-wychowawczej 
dla trudnej młodzieży, spalarni odpadów, fabryki chemikaliów czy infrastruktury 
dla hodowli świń. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności swoje roszczenia 
mogą również zgłaszać poszkodowani w wyniku kryzysu.

Indywidualna identyfikacja grup celowych w działalności public relations 
powinna być przedmiotem odrębnych badań, ponieważ ma niewiele wspólnego 
z wykorzystywaną w praktyce segmentacją rynku, której dokonuje się w ramach 
analiz dla potrzeb marketingu, co wynika z faktu, że nie uwzględniają one znaczą-
cej części otoczenia organizacji, ograniczając się do tych jego elementów, których 
przestrzenna styczność może zapewnić przychód w wymiarze ekonomicznym. 
Błąd ten zasadniczo wpływa na obniżenie efektywności działalności public rela-
tions, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, gdy do głosu dochodzą zazwyczaj strony 
zainteresowane, całkowicie pomijane w badaniach marketingowych. I odwrotnie: 
piarowskie grupy celowe nie są także prawidłowymi grupami odniesienia dla 
określenia zachowań rynkowych konsumentów, mogącymi stanowić wzór do 
naśladowania podczas podejmowania decyzji zakupowych, na czym skupiają się 
badania marketingowe24. 

W praktyce działalności public relations nie występuje zazwyczaj jedno-
czesne oddziaływanie na całe otoczenie organizacji. Odbiorcami konkretnych 
programów jest na ogół maksymalnie trzy do czterech grup interesariuszy, co 
wynika z ukierunkowania działalności piarowskiej na jasno zdefiniowane cele 
wizerunkowe. Wyselekcjonowane w ramach konkretnego programu grupy oto-
czenia organizacji określa się mianem grup celowych, do których w założeniu 

22  T. Smektała, wyd. cyt., s. 25-26.
23  Terminu stakeholder – będącego grą słów stockholder i shareowner – używa się na określenie 

strony zainteresowanej w otoczeniu organizacji, stanowiącej raczej określoną grupę osób niż kon-
kretną jednostkę. Przeciwstawia się go friedmanowskiej koncepcji firmy, jako ukierunkowanej wy-
łącznie na bogacenie się posiadacza zainwestowanego w jej działalność kapitału. Por. W. Gasparski, 
Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo WSZiP im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 146.

24  K. Wojcik, wyd. cyt., s. 59-60.
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ma dotrzeć formułowany przez organizację komunikat. Linia podstawowego 
podziału wyznaczona jest przez strukturę otoczenia każdej organizacji, które 
można podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Stąd mówi się o internal public 
relations – którego adresatami są w pierwszym rzędzie pracownicy organizacji, 
zatem działania te zaliczane są do szeroko rozumianego human relations – oraz 
external public relations, czyli programy, których odbiorcami są poszczególne 
grupy w otoczeniu zewnętrznym25.

Konsekwencją powierzchownego rozumienia public relations bądź jego re-
dukcji do roli narzędzia marketingowego jest adresowanie konkretnych progra-
mów na ogół do trzech podstawowych grup, którymi są właściciele, pracownicy 
oraz klienci. Szerszemu otoczeniu oferowane są jedynie sporadyczne komunikaty 
o dużym stopniu ogólności, co stanowi o niedostatkach w procesie zarządzania 
komunikacją społeczną organizacji. Grupy składające się na otoczenie zewnętrz-
ne zazwyczaj są lekceważone dopóki nie dojdzie do ujawnienia ich potencjału 
konfliktowego, wówczas jednak jest już zbyt późno na profilaktykę26.

Najnowszym trendem jest wykorzystanie możliwości dwukierunkowej ko-
munikacji symetrycznej poprzez zbliżenie do koncepcji bilateralnego dialogu 
społecznego27. Odbiorca nie jest już traktowany jako plastyczny obiekt niemal 
dowolnego kształtowania postaw, lecz przygotowanie komunikatu coraz czę-
ściej poprzedzane jest przez rozległe badania opinii publicznej, mające na celu 
identyfikację rzeczywistych potrzeb społecznych oraz skonstruowanie odpowia-
dającego ich zaspokojeniu komunikatu, który nie jest już obecnie jedynie prostą 
informacją prasową.

Kolejnym etapem powinno być dopasowanie organizacji do zidentyfikowa-
nych z zastosowaniem szeroko rozumianych technik piarowskich oczekiwań jej 
interesariuszy, co dotychczasową asymetrię komunikacyjną powinno zamienić 
w dwukierunkowy dialog na pełnych prawach każdej z jego stron-uczestników. 
W XXI w. od organizacji oczekuje się empatycznego niemal wyczulenia na po-
trzeby poszczególnych grup nosicieli ryzyka oraz dopasowania się do wyrażanych 
oczekiwań, systemu wartości oraz układu postaw. Innymi słowy, strategią public 
relations trzeciej generacji jest Corporate Social Responsibility.

3. Komunikacja firmy społecznie odpowiedzialnej

Zaprezentowane jako pewnego rodzaju nieprawidłowość natury praktycznej 
bliskie pokrewieństwo PR oraz marketingu sprawia, że realizowane w ramach 

25  E. Cenker, wyd. cyt., s. 28.
26  T. Smektała, wyd. cyt., s. 40.
27  J. Olędzki, wyd. cyt., s. 22.
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public relations programy społecznej odpowiedzialności są odbierane z dużą dozą 
podejrzliwości oraz oceniane wyłącznie jako instrument budowania wizerunku 
medialnego firmy. Rzeczywiście, bez trudu można przytoczyć liczne przykłady 
organizacji mieniących się społecznie odpowiedzialnymi, których działalność 
co najmniej incydentalnie sprzeciwia się szczytnej skądinąd idei firmy jako 
dobrego obywatela społeczności lokalnej. Będący bohaterem niedawnej afery 
windykacyjnej Eurobank na swoich stronach internetowych deklaruje wsparcie 
dla akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, a Polska Grupa Energetyczna 
w spotach reklamowych, mających poprzedzić wejście firmy na giełdę, reklamu-
je się jako firma społecznie odpowiedzialna, jednocześnie będąc właścicielem 
największej w Europie Wschodniej elektrowni węglowej, emitującej substancje, 
przyczyniające się jeśli nie do przyrostu efektu cieplarnianego, to przynajmniej 
stworzenia daleko idącego dyskomfortu, wpływającego na jakość codziennego 
życia mieszkańców Bełchatowa i okolic. Można zatem – za Andrew Pendletonem 
– dowodzić istnienia prawdziwej przepaści między korporacyjną retoryką a zdefi-
niowaną przez rzeczywiste oblicze prowadzonej działalności prozą gospodarczej 
codzienności28.

Innym źródłem nieufności wobec działań społecznie odpowiedzialnych 
w polskiej rzeczywistości gospodarczej jest powszechne przekonanie, że dzia-
łania podejmowane z pobudek dążenia do zysku w jakiś bliżej niesprecyzowany 
sposób, z całą pewnością muszą ostatecznie okazać się niemoralne. W rzeczy-
wistości nie ma żadnego poważnego powodu, by sądzić, że akurat działalność 
przynosząca straty jest w jakiś sposób bardziej moralna od generującej zysk, gdyż 
negatywny wynik finansowy firmy bez porównania częściej stanowi pochodną 
błędów w strategii zarządzania przedsiębiorstwem, niż okazywania przez nie nad-
miernej skłonności do rozdawniczej filantropii, stanowiącej zazwyczaj znikomy 
ułamek kapitału zakładowego29.

Autentyczny program społecznej odpowiedzialności wpływa na ukształtowa-
nie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa w sposób, który stanowi odpowiedź 
na uzasadnione oczekiwania działających w jego otoczeniu grup nosicieli ryzy-
ka30. Podobnie jak w przypadku podziału wyodrębnionego dla public relations, 
zalicza się do nich w pierwszej kolejności właścicieli, menedżerów, pracowni-
ków, dostawców, klientów, społeczność lokalną oraz instytucje władzy publicznej 

28  A. Pendleton, How to restrain the juggernauts of globalization?, http://comment.indepen-
dent.co.uk/podium/sto-ry.jsp?story=529911.

29  Przykładowo, Bank Zachodni WBK w latach 2002-2006 przekazał na rzecz „Programu 
Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej łączną kwotę 517 000,00 PLN, co stanowi 0,07% kapitału 
zakładowego przedsiębiorstwa, wynoszącego 730 760 130,00 PLN. http://indywidualni.bzwbk.pl/
o-nas/dzialalnoscspoleczna/dzialalnosc-spo-leczna.html.

30  K. Obłój, M. Trybuchowski, Zarządzanie strategiczne, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, 
red. A. Koźmiński, W. Piotrowski,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 153. 
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zarówno samorządowej, jak i centralnej31. Są to udziałowcy zewnętrzni pierw-
szego stopnia, ponieważ każda z tych grup może wywierać bezpośredni wpływ 
nie tylko na rynkowe powodzenie przedsięwzięcia biznesowego, lecz także na 
samo istnienie realizującej je firmy, gdyż jedna decyzja administracyjna bądź 
prawomocny wyrok sądu stanowić mogą swoisty „wyrok śmierci” wykonany na 
organizacji32. Interesariuszami drugiego stopnia są media oraz przedstawiciele 
różnego rodzaju grup interesów, które wprawdzie nie wchodzą w bezpośrednie 
relacje z korporacją, lecz mogą zawierać w sobie pewien potencjał konfliktowy, 
dysponując możliwością włączenia się do gry, np. poprzez zainteresowanie ze 
strony dziennikarza śledczego bądź oprotestowanie niszczącej środowisko natu-
ralne inwestycji przez organizacje ekologiczne, gdyż postępujący w zastraszają-
cym tempie proces degradacji środowiska naturalnego sprawia, że coraz częściej 
mówi się o ekosystemie jako „milczącym interesariuszu” organizacji, którego 
interesy są artykułowane przez pozostałe grupy nosicieli ryzyka33.

Sformułowanie problemu społecznej odpowiedzialności oznacza w praktyce 
przyjęcie samoograniczenia zakresu dokonywanych wyborów w wyniku podjęcia 
społecznych zobowiązań natury głównie etycznej i filantropijnej, gdyż kierowanie 
się wyłącznie kryterium zgodności z prawem działań w interesie maksymalizacji 
długoterminowej wartości właścicielskiej jest zrozumiałe expressis verbis. Ich 
podstawę stanowi poczucie moralnego zobowiązania do restytucji negatywnych 
konsekwencji, mogących powstać w wyniku prowadzonej przez firmę działalno-
ści. W tym celu konieczne jest ustalenie potencjalnych szkód oraz zdefiniowanie 
warunków pozwalających na dążenie do minimalizacji ich konsekwencji w sytu-
acjach niemożliwych do uniknięcia34. 

Biorąc pod uwagę, że powstanie niektórych negatywnych efektów ubocznych 
działalności gospodarczej może być nieodzowne dla podniesienia dobrobytu spo-
łecznego, niezbędne jest poinformowanie społeczeństwa o ewentualnym ryzyku 
ich wystąpienia, co stwarza kolejną płaszczyznę dialogu społecznego, należącego 
do istoty działań z zakresu public relations. Jeśli gros menedżerów – by przywo-
łać klasyczną argumentację Friedmana przeciwko społecznej odpowiedzialności, 
mającej oznaczać cokolwiek innego niż generowanie zysku35 – nie czuje się po-
wołanych do roli reformatorów społecznych, to nie wiadomo, z jakiego powodu 
mieliby samodzielnie podejmować decyzje w sprawie bilansowania korzyści 

31  G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, tłum. H. Simbierowicz, 
Z. Wiankowska-Ładyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 244.

32  Osoba prawna, artykuł w „Wikipedia Polska”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_prawna.
33  P. Batóg, Ekologia na stałe wprowadzona do biznesu, http://www.wnp.pl/wiadomosci/

ekologia-na-stale-wpro-wadzona-do-biznesu,104890_9_0_0_0.html.
34  B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 75-76.
35  M. Friedman, Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków, tłum. J. Sójka, 

w: Etyka biznesu. Z klasyki myśli amerykańskiej, red. L. von Ryan, J. Sójka, „W drodze”, Poznań 
1997, s. 49-59.
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i potencjalnych strat, których konsekwencje mogą być dla społeczności lokalnej 
odczuwane jeszcze przez wiele lat po zaprzestaniu działalności firmy. Konsulta-
cje społeczne w drażliwych sprawach mogą ponadto stanowić użyteczne źródło 
sondażu potencjału konfliktowego otoczenia organizacji, którego siła jest często 
niedocenianym czynnikiem kształtowania losu firmy, niekiedy zdolnym do spara-
liżowania jej funkcjonowania.

Istnienie wielu grup interesu, przyglądających się działalności organizacji, 
stanowi wyzwanie do wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom, nim potencjalny kon-
flikt interesów przybierze rozmiary niemożliwe do opanowania. Z tego powodu 
do istoty społecznej odpowiedzialności należy skuteczne zarządzanie interesariu-
szami organizacji na etapie, na którym sprzeczne oczekiwania są jeszcze możliwe 
do pogodzenia, np. poprzez skupienie aktywności przedstawicieli grup interesu 
wokół dążenia do realizacji wspólnego celu, jak budowa obiektu sportowego czy 
lokalnej oczyszczalni ścieków, bądź zmniejszenie liczby bezrobotnych poprzez 
ich zatrudnienie, bądź współfinansowanie programów aktywizacji zawodowej.

Proces skutecznego zarządzania interesariuszami należy rozpocząć od iden-
tyfikacji grup interesu, podobnie jak w przypadku otoczenia celowego w PR, 
mających nieco odmienny profil w zależności od typu organizacji. Należy przy 
tym pamiętać, że niezwykle zróżnicowana mapa powiązań firmy z otoczeniem 
ma charakter dynamiczny, w związku z czym podlega zmienności w czasie, 
z upływem którego mogą dojść do głosu również nieznane wcześniej postulaty36. 
W procesie identyfikacji oczekiwań społecznych rola konsultanta do spraw public 
relations jako uczestnika dialogu społecznego jest wręcz nieoceniona. Pełni on 
zarazem funkcję jego moderatora, odpowiednio wcześnie wykrywającego źródła 
mogącego pojawić się nacisku37.

Ocena potencjalnego ryzyka ze strony grup interesów stanowi wstęp do 
budowania strategii komunikacji społecznej, której celem jest transformacja 
zagrożenia w kooperację wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe do osiągnię-
cia. Wnikliwa obserwacja zachowania każdej z grup nosicieli ryzyka pozwala 
na efektywne przeprowadzenie analizy celów dążeń poszczególnych środowisk 
oraz stopnia uzasadnienia formułowanych oczekiwań. Interaktywna strategia za-
rządzania ryzykiem ze strony otoczenia społecznego firmy powinna obejmować 
proces ciągłego komunikowania z grupami najbardziej znaczących interesariuszy 
w celu wynegocjowania optymalnego kompromisu w sytuacji przymusu społecz-
nego, gdy nie jest możliwe niedopuszczenie do jego powstania38.

36  A.B. Caroll, A.K. Buchholtz, Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, 
Cengage Learning, Mason 2008, s. 67-74.

37  J. Olędzki, wyd. cyt., s. 22.
38  M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 88-93.
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Kompleksowy proces etycznego zarządzania to zatem znacznie więcej niż 
okazjonalny sponsoring czy ogólnikowa uprzejmość wobec przedstawicieli 
społecznego otoczenia organizacji. Projektowanie strategii komunikacji z oto-
czeniem organizacji stanowi końcowy efekt przemyślanej polityki społecznej, 
obejmującej identyfikację problemów społecznych, planowe zaangażowanie 
w rozwiązywanie niektórych spośród nich oraz wcielanie w życie przyjętego 
programu etycznego39.

O prawdziwej wartości polityki społecznej odpowiedzialności poszczegól-
nych firm decyduje usytuowanie w ich strukturze komórki organizacyjnej, której 
powierzono opracowanie odpowiedniej strategii oraz zarządzanie nią. Jeśli jest to 
dział organizacyjnie związany z public relations, z dużą dozą prawdopodobień-
stwa można się spodziewać, że zagadnienie kreacji wizerunku przedsiębiorstwa 
społecznie odpowiedzialnego traktowane jest czysto instrumentalnie40. Praw-
dziwym motywem podejmowanych działań jest wówczas uzyskanie doraźnego 
zysku bądź iście druckerowskie dostosowanie organizacji do szyku przejściowej 
mody41, którą wczoraj była walka z rakiem korupcji, dzisiaj jest nią dbałość o pra-
cownika, a jutro być może będzie to zielona kolekcja najnowszych produktów 
spod znaku ochrony środowiska naturalnego42. 

Błędne jest również przekonanie, że samo pojawienie się przedsiębiorstwa 
w mediach wystarczy do wykreowania trwałej postawy akceptacji dla prowadzo-
nych działań, a uzyskane w ten sposób uznanie i szacunek są w stanie zniwelować 
potencjalne skutki pojedynczych potknięć. Mylność tego rodzaju założenia pole-
ga na tym, że nawet najbardziej rozbudowana polityka przyjaznej koegzystencji 
społecznej zawsze będzie o wiele mniej medialna od skandalu, który odbiorcy 
prawdopodobnie na o wiele dłużej zapadnie w pamięć niż wiadomość o ufundo-
waniu grupie dzieci z ubogich rodzin wakacyjnego wyjazdu czy sfinansowaniu 
kosztownej operacji zagranicznej jednego z nich. Ujawnienie uprzedmiotowione-
go stosowania programów CSR dodatkowo może narazić organizację na zwykłą 
śmieszność oraz oskarżenia o skłonność do manipulowania szlachetnymi odru-
chami odbiorców towarów i usług.

Instrumentalne traktowanie społecznej odpowiedzialności często stanowi 
funkcję zwykłej niewiedzy, i to dotyczącej zarówno rzeczywistego znaczenia 
public relations jako elementu komunikacji społecznej, jak i interpretacji CSR 
wyłącznie z perspektywy narzędzia jednorazowego użytku, którego instrukcja ob-
sługi czytana jest w kierunku odwrotnym do zamierzeń twórców koncepcji. Gdy 

39  M.B.E. Clarkson, A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance, „Academy of Management Review”, Toronto 1995, nr 1 (20), s. 92-117.

40  E. Hope, wyd. cyt., s. 162.
41  P.F. Drucker, Kłopoty z „etyką biznesu”, tłum. K. Wojciechowska, w: Etyka biznesu..., s. 275-

-298.
42  W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, s. 165.

Mariusz Opaliński



224 225

z definicji zadaniem public relations jest ocena nastawienia społecznego do or-
ganizacji oraz identyfikacja jego najbardziej prospołecznej polityki43, faktycznie 
często dochodzi do próby wmówienia odbiorcy, co tak naprawdę stanowi jego in-
teres, dziwnym zbiegiem okoliczności zawierający się w zbiorze marketingowych 
celów organizacji. Kreacja takiej zbieżności interesów w praktyce nie ma rzecz 
jasna wiele wspólnego z dialogiem, będąc bliższa raczej koncepcji indoktrynacji 
i propagandowej manipulacji.

Przejawem instrumentalizacji CSR jest okazjonalne podejmowanie przypad-
kowych działań lub ich sekwencji, czasem prowadzące nawet do opublikowa-
nia raportu społecznej odpowiedzialności, opartego na standardach SA800044. 
Kwalifikacja rzeczywistych intencji może w takim przypadku nastąpić z uwagi 
na powtarzalność działań sponsoringowych, jak i ich rozkład w czasie. W przy-
padku jednorazowych akcji wspierających różnego rodzaju inicjatywy społeczne 
i kulturalne zasadne jest mówienie raczej o filantropii niż kompleksowej polityce 
społecznej organizacji, obejmującej identyfikację oraz zarządzanie procesem 
zaspokajania uzasadnionych potrzeb możliwie szerokiego grona interesariuszy. 
A zatem nie tylko tych, które mogą wydawać się najbardziej medialne, lecz także 
grup nosicieli ryzyka, z którymi organizacja ma styczność na co dzień. Nie jest 
społecznie odpowiedzialną firma, która jednorazowo funduje budowę boiska 
szkolnego, a jednocześnie systematycznie spóźnia się z regulacją stałych zobo-
wiązań wobec pracowników i dostawców, czy regularnie odrzuca reklamacje 
składane przez klientów. W takim przypadku rzeczywiście mówić można raczej 
o wizerunkowej mistyfikacji niż społecznej odpowiedzialności jako strategii pu-
blic relations.

Uwarunkowane historycznie przekonanie o zasadniczej sprzeczności między 
interesami społeczeństwa oraz świata biznesu znajduje odzwierciedlenie w etycz-
nym minimalizmie postulatów, kierowanych pod adresem świata biznesu, zasad-
niczo sprowadzających się do oczekiwania, że dobry menedżer ogranicza się do 
osiągania zysku, płacenia podatków oraz dawania zatrudnienia zgodnie z obo-
wiązującym prawem45. Takie postrzeganie społecznej odpowiedzialności może 
stanowić reakcję na doniesienia o kolejnych falach upadłości ze znikającym wła-
ścicielem firmy w tle, ale także być konsekwencją projektowania na sferę biznesu 
wciąż jeszcze powszechnego w społeczeństwie „na dorobku” minimalistycznego 
etycznie przekonania, że wszystko jedno, w jaki sposób zarabia się pieniądze46. 
A jednocześnie pokazuje, w jak wielkim stopniu wciąż jeszcze zaledwie pożąda-
nym społecznie postulatem jest zwykła uczciwość.

43  K. Wojcik, wyd. cyt., s. 23.
44  B. Rok, Standard Społecznej Odpowiedzialności SA 8000, http://www.cebi.pl/texty/sa8000.doc.
45  E. Hope, wyd. cyt., s. 163.
46  W. Gasparski, wyd. cyt., s. 146.
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Podsumowanie

Przyczyny instrumentalnego traktowania public relations jako jeszcze jedne-
go źródła osiągania potencjalnych korzyści o charakterze merkantylnym są nie-
zwykle zróżnicowane. Należy do nich w pierwszej kolejności przeświadczenie, 
że jedynie zysk stanowi usprawiedliwienie obecności przedsiębiorstwa na rynku, 
na którym współczesna walka o klienta odbywa się już nie na konkurencyjne 
produkty, lecz społeczny odbiór samego producenta. Tworzenie wyrazistego wi-
zerunku ponadto pozytywnie wpływa na indywidualną rozpoznawalność przed-
siębiorstwa, zyskującego szansę na transfer efektu aureoli na oferowane produkty, 
do których zaufanie jest w coraz większym stopniu funkcją opinii o producencie. 
W tym sensie PR zredukowany zostaje do roli biznesowej przynęty, mającej za-
chęcić konsumenta do kolejnych zakupów. 

Budowanie relacji z otoczeniem to proces niezwykle skomplikowany, na 
dodatek – być może z wyjątkiem natychmiastowych negatywnych konsekwencji 
dotkliwego społecznie kryzysu organizacyjnego – w każdym przypadku rozłożo-
ny w czasie, co stanowi zasadniczą przyczynę niepowodzenia krótkotrwale wdra-
żanych programów społecznej odpowiedzialności. Wymagająca długofalowych 
działań idea społecznej odpowiedzialności nie wytrzymuje na ogół zderzenia 
z intensywnością wkomponowanych w proces reklamowania produktu lub usługi 
działań z zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej, ukierunkowanych 
na wyraziste i doraźne korzyści w postaci maksymalizacji wyniku finansowego 
firmy. Długotrwałe budowanie stabilnych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem 
jest więc w pewnym sensie sprzeczne z dynamiką funkcjonowania public relations 
w ramach zintegrowanego komunikowania marketingowego, którego koncepcja 
opiera się zazwyczaj na zestawie ciągle nowych pomysłów w każdym kolejnym 
sezonie sprzedaży towarów i usług.

Jeśli społeczna odpowiedzialność ma mieć sens, który nie osiada na mieliź-
nie chwilowej mody w zarządzaniu organizacją, to tylko jako filozofia public 
relations47. Efektywne prowadzenie dialogu społecznego z przedstawicielami 
poszczególnych grup nacisku, składających się na otoczenie społeczne organiza-
cji, może i powinno prowadzić do opracowania programu społecznej odpowie-
dzialności, stanowiącego dalszy ciąg społecznie odpowiedzialnej komunikacji 
z interesariuszami, podejmowanej w ramach działalności public relations. Dla 
zrealizowania tak określonego celu za niezbędne uznać należy:

1)  wyłączenie public relations z obszaru zintegrowanej komunikacji marke-
tingowej,

47  J. Sójka, Czy należy ukrywać strategiczny wymiar etyki?, w: Europejskie standardy…, wyd. 
cyt., s.178.
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2)  przygotowanie programu dwukierunkowej komunikacji informacyjnej 
w ramach niezależnych działań z zakresu PR,

3)  sporządzenie projektu polityki społecznej organizacji na podstawie uzy-
skanej informacji zwrotnej ze strony otoczenia celowego,

4)  wdrożenie jednolitych działań z zakresu public relations i CSR w ramach 
systemu zintegrowanej komunikacji społecznej.

Stworzenie systemu zintegrowanej komunikacji społecznej pozwala na 
kształtowanie wizerunku organizacji stosownie do uzasadnionych oczekiwań 
jej otoczenia, możliwych do zidentyfikowania w toku działań z zakresu public 
relations. Charakterystyczne dla marketingu jednostronne nadawanie selektyw-
nego komunikatu wyłącznie w interesie jednej ze stron zainteresowanych – który 
staje się tym samym asymetrycznym komunikatem perswazyjnym – nie zasługuje 
natomiast na miano public relations, będąc propagandowym aktem biznesowego 
programowania w dużej mierze nacechowanego manipulacją, która z autentycz-
nym procesem długofalowego dialogu społecznego ma w gruncie rzeczy niewiele 
wspólnego.
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Computerised Modeling of Perspective 
Development of Coal Mining Association 
Taking into Account both Environmental 

and Social Factors

Summary. There is described method of optimum planning the coal association 
development for a decade. There are considered development variations depending on 
a number of economic factors.
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1. Ecological and Mathematical Model 
 
As it is known coal mining is very important for European Union (EU). With 

it EU pays much attention to environmental aspects of coal mine activities. That is 
why planning the activities of Ukrainian coal enterprises taking into account their 
effect on environment is actual from the point of view of strategic aim of Ukraine 
which is entering united Europe. 

The report describes method of computer planning the coal association cove-
ring a number of densely sited mines. Calculations were made concerning OJSC 
„Pavlogradvugillya”.
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The association’s aim is not only to make profit of coal sale but to take measu-
res as for decrease of harmful influence on environment while coal mining. One 
of them is reclamation of ground situated under waste. Expenses for reclamation 
around mines belong to production cost, which decreases profits. That is why it is 
important to determine for future investment quote required both for coal mining 
and reduction of waste spoil heaps.

Spoil heaps both occupy territory suitable for cropping and are the source 
of noxious emissions. Waste stowing into abandoned workings is the principal 
method of controlling spoil heaps.

It is accepted that for a decade of planning the association financing sources 
are: 1) its profits, 2) loans which may be taken out during the first four planning 
period, and 3) outer financing.

The key demands being restrictions are given volume of coal mining at the 
end of planning period, complete stowing the waste mined, and decrease in quan-
tity of spoil heaps at the end planning period.

Described below model contains parameters of OJSC „Pavlogradvugillya” for 
the years of 1999-2009. Years of 2010-2019 are taken as planning period.

Abbreviations available in the model are given in Table 1.

 

Table 1. Abbreviations available in the model

Name of Characteristic Unit Abbreviations

Planning period years T
Definite Year of Planning Period (2010-2019) t
Definite Year of Studied Period (1999-2009) I
Annual Coal Output m tons C
Mid-year Labour Content persons N
Key Assets m UAH KA
Key Production Assets m UAH KPA
Key Reclamation Assets m UAH KRA
Key Stowing Assets m UAH KSA
Introduced Key Production Assets m UAH IKPA
Capital/labour ratio thousand UAH

person
CR

Waste Volumes m tons WV
Price of a Ton of Coal UAH per ton P
Profit for Coal Sale m UAH PS
Outer Financing m UAH OF
Loans m UAH L
Annual Costs m UAH AC
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To forecast coal mining for every year of planning period determine parame-
ters of Cobb-Douglas production function in which coal mining volume is shown 
as a capital/labour ratio function:

(1)

Table 1 – cont.

Name of Characteristic Unit Abbreviations

Semi-fixed Costs m UAH SC
Productive Investment m UAH PI
Stowing Investment m UAH SI
Mine reclamation Investment m UAH RI
General Investment m UAH Inv
Volume of Key Assets to Stow Waste into Abandoned 

Workings
m tons VSA

Current Volume of Waste Stowing m tons CS
Volume of Key Assets on Reclamation ha VRA
Current Reclamation Volume ha CR
Territory of Spoil Heaps ha Ssh
Labour Compensation Fund which Depends 

on Production Volume
m UAH LCFeo

Specific LCF Value per a ton of Mining UAH LCFsp
Material Expenses for Production m UAH M
Rental Payments m UAH R
Charge for Use of Natural Resources m UAH RES
Power Charges m UAH SR
Charges for Social Insurance m UAH SI
Loan Sum to be Paid hoc anno m UAH S
Interest Rate m UAH IR
Loan Service Cost m UAH LSC
Expenses to Place Waste within Spoil Heaps m UAH EPW
Expenses to Stow Waste into Abandoned Workings m UAH ESW
Profits m UAH P
Losses m UAH L
Losses Connected with Temporary Incapacity 

of Town Inhabitants Due to Harmful Emissions 
by Spoil Heaps

m UAH HI

Current Cost Discount Factor m UAH Fdisc
Discounted Outer Financing m UAH OFd

Computerised Modeling of Perspective Development of Coal Mining Association...
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where i is time interval, A and α are free coefficients, and ξi is the random variable 
taking into account other factors which influence output except capital/labour ra-
tio as well as an error of the model specification (1).

Hereinafter variable with i index means that it is its value in i period.
Within the period (1999-2004) consumer prices increased greatly, and cost of 

key assets was not indexed. To compare cost of key assets adjust for price index 
only cost of set into operation key assets on the formula:

where KAi is the price of fixed assets in accounts within i th time interval.

As a whole, capital/labour ratio is determined on the formula: .

To linearize expression (1) take a logarithm of both its parts. Then linear re-
gression yi = a + αxi + εi is obtained where yi = lnCi , xi = lnKAi , εi = lnξi .

Determination of estimated coefficients within linear regression a and 
α according to Table 2 data shows that  – estimation of a is insignificant, and 
α estimation is significant. That is why a = 0. Under the condition value esti-
mation ô – value α is found. Thus, estimation results are: regression parameter 
estimator is  = 0,572; data concerning the model accuracy are: standard error of 
the model (mean square error εi) is 0,0398, multiple determination coefficient is 
r2 = 0,9998, importance of F-relation is 1,33 × 10–8, and t-relation for  estimation 
is 2,88 × 10–10.

According to shown characteristics of regressive model accuracy it is ade-
quate.

Estimated coefficients for model (1) are:  = 1,  = 0,572. 
Determine error in the model according to the formula: 

 million tons where (0,0398)2 = 0,001586 is balance 
variance in linearized model. Relative error in the model (1) is 2,69%. Insignifi-
cant relative error shows that the model is rather accurate.

For plan period capital/labour ratio is determined on the formula:

Coal mining is followed by dead rock mining:
WVt = kwvCt ,  t = 1, ..., 10,

where kwv being waste coefficient means the quantity of dead rock tons while mi-
ning a ton of coal. It is 0,4 (coal ash content) for „Pavlogradvugillya” OJSC.
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There are two ways to serve with waste: to accumulate it on the surface, or 
to gob it up in abandoned workings. Accordingly, within planning period the key 
assets can be divided into the three types:

1.  Basic production assets for coal mining (principal line of activity).
2.  Key assets for reclamation that is key assets for reclamation of spoil he-

aps.
3.  Key assets for stowing that is key assets for waste stowing into workings 

formed as the result of coal mining.
Together, they are key assets of enterprise: KAt = KPAt + KRAt + KSAt. Thus, 

basic production assets growing is necessary for coal mining increase. Some wa-
ste volume is stowed into abandoned workings, and some is left on the surface.

Area of spoil heaps should be decreased to improve ecological situation in 
region. It is required to reclamate them. Entire reclamation of spoil heaps needs 
sufficient KRA. However increase in KRA will not stop waste inflow which will 
increase waste territory. KSA should be more to decrease quantity of spoil heaps. 
Boundary value of KSA will correspond to the new waste entire stowing into 
abandoned workings. 

That it is required to maximize KSA within planned period, and increase KRA 
either simultaneously or later. 

Table 2. Intermediate Data to Determine Coefficients of Production Function (1)

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004

i 1 2 3 4 5 6

Ipi 1 1,139 1,202 1,208 1,301 1,6

KAi ,
UAH, thousands

2 281 348 2 310 886 2 439 086 2 506 605 2 241 631 2 397 786

KAi – KAi – 1,
UAH, thousands

– 29 538 128 200 67 519 –264 974 156 155

UAH, thousands

– 25 933 106 656 55 893 –203 669 97 597

,
UAH, thousands

2 281 348 2 307 281 2 417 542 2 494 979 2 302 936 2 339 228

Ni , persons 38 123 38 308 39 143 37 997 36 367 35 526

KAi , 
59,8 60,2 61,8 65,7 63,3 65,8

Ci , Million tons 9,8 10,2 11,1 10,8 10,8 11,4

yi = ln(Ci) 2,282 2,322 2,407 2,380 2,380 2,434

xi = ln(CRi) 4,092 4,098 4,123 4,185 4,148 4,187
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Clients buy mined coal. Thus, proceeds from sales can be determined on the 
formula:

CRt = Pt · Ct,  t = 1, ..., 10   (years of 2010-2019),

where Pt is average price of a ton of coal in t th planning year, and Ct is its mining 
volume tonnage-wise.

Price was forecasted according to its trend on the formula:
Pi = a0 + a1i + a2i 

2 + εi ,  i = 1, ..., 10   (years of 2000-2009), (2)

where ai , i = 0, 1, 2 is trend coefficient, and εi is the model error.
As there is lack of data concerning annual average coal price it was determi-

ned on both annual proceeds from sales and coal mining volumes according to the 
formula Pt = CRt  /Ct , t = 1, ..., 10 (years of 2000-2009).

Determination of estimated regression coefficients (2) according to Table 3 
data results in: estimates of regression parameters are: 0 = 87,801; 1 = -4,061; 

2 = 2,260; data concerning accuracy of the model are: standard error of the model 
(mean square error εi) is 18,927, multiply determination coefficient is r 2 = 0,939, 
importance of F-relation is 5,7 × 10–5. Relative error of model (2) is 12,41%. It 
demonstrates reasonable accuracy of the model. According to the characteristics 
of accuracy the regressive model is adequate.

Thus, to forecast the price of a ton of coal for each planned year following 
expressions are used:

Pt = 0 + 1t + 2t 
2,  t = 1, ..., 10   (2010-2019 pp.).

 

Profit of the mine is determined on the formula:
Pt = CRt – ACt – HIt .

Table 3. Intermediate Data to Determine Function (2)

Year i CR, UAH, million C, million tons pt , UAH/t

2000 1 866,12 10,2 84,91
2001 2 1 092,85 11,1 98,45
2002 3 1 022,37 10,8 94,66
2003 4 1 116,85 10,8 103,41
2004 5 1 296,04 11,4 113,69
2005 6 1 596,23 12,0 133,02
2006 7 2 222,16 12,2 181,72
2007 8 2 435,58 12,4 197,03
2008 9 3 551,54 13,1 270,70
2009 10 3 242,25 13,1 247,12
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Losses connected with temporary incapacity of population due to ill effect of 
emissions by spoil heaps are:

where kHI being a coefficient showing harm to inhabitants of mining towns clas-
sified as a ton of waste in spoil heaps is UAH 0,67. It depends on noxious emis-
sions.

Profit earned can be invested in asset development:
Invt = PIt + RIt + SIt.

Generally, the three sources of financing can be used to develop assets:
1)  Last year’s profit (if it is available);
2)  Loans (during the first four years);
3)  Grant support of owner.
With it balance equation of a mine development will be:

Invt = Inv´t , (3)

where Inv´t is investment total:
Invt = Lt + OFt + P´t – 1 – Lst ,

where P´t – 1 is last year’s profit:
P´t = max(0; Pt).

Losses are determined as:
Lst = max(0; –Pt).

Production investments are used to develop key production assets:
KPAt = (1 – kpw) KPAt – 1 + OKPAt ,

where kpw as a coefficient of key production asset withdrawal is 0,005.
Initial value of key production assets for planning are taken for the end of the 

3rd quarter of 2009 [1]: KPA0 = UAH 3122,4 m.
Put into operation is defined with permanent year lag:

OKPAt = h01PIt · Cdisct + h11PIt – 1 · Cdisct – 1,  t ≥ 2,

where h01, h11 as coefficient of lag are 0,6 and 0,4 accordingly. The values are equ-
al to average Ukrainian values according to study [2].

Here Cdisct = e–δ (t – 1) reduction factor to cost during t = 1 where δ being a di-
scount coefficient is 0,2.

Key assets from waste stowing are:
KSAt = (1 – ksw) KSAt – 1 + OKSAt ,
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where ksw being coefficient of key asset withdrawal from stowing is 0,005.
Initial value for planning is taken for the end of the 3rd quarter of 2009 [1]: 

KSA0 = UAH 173,5 m.
Investment from stowing are used to develop assets with constant year lag:

OKSAt = h02 · SIt · Cdisct + h12 · SIt – 1 · Cdisct – 1,

where h02, h12 being coefficient of lag are 0,6 and 0,4 accordingly.
Key assets to stow waste into abandoned workings are:

VSAt = kvsa · KSAt ,

where kvsa being a coefficient showing quantity of tons of waste to be stowed per 
one hryvna of KSA is 0,0022.

Volume of waste to be stowed into abandoned workings during the current year 
is determined on the less value of volume of waste and its processing volume:

CSt = min(WVt , VSAt).

Key reclamation funds are:
KRAt = (1 – kcr) KRAt – 1 + PIt · Cdisct ,

where kcr being coefficient of the key assets are exported from reclamation 
is 0,005.

Initial planning value is taken for the end of the 3rd quarter of 2009 [1]: 
KRA0 = UAH 173,5 m.

Volume of key reclamation assets is:
VRAt = γ · KRAt ,

where γ being a coefficient showing hectares of area to be reclamated form each 
million of KRA is 0,02.

Total area of spoil heaps at the beginning of planning period is SHT0 = 1107,65 
hectares. 

Reclamation volumes within the current year is determined on the less value 
of volumes of spoil heaps and reclamation volumes:

CRt = min(SSht – 1, VRAt).

Total territory of spoil heaps is determined as follows:
SSht = SSht – 1 + kSh (WVt – CSt) – CRt ,

where kSh being a coefficient showing territory of a million ton of waste in spoil 
heaps (ha) is 1,751.

Spending of mine are:
ACt = LCEeot + Mt + Rt + RESt + SRt + CCt +
ACt = + CSct + EPRt + ESRt + ACconstt .
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Table 1 shows variables in the formula.
Determine a forecast of semi-fixed costs SC in a similar way to coal price 

forecast that is according to their trend on the basis of the formula:
SCi = b0 + b1i + b2i 

2 + ξi ,  i = 1, ..., 10  (years of 2000-2009), (4)

where bj , j = 0, 1, 2 are the trend coefficient, and ξi is the model error. 
To consider coefficients from the model (4) annual data concerning operating 

expenses ACi , i = 1, ..., 9 (2000-2008) shown in Table 4 were used. As 2009 has 
recording for three quarters only, then operating expenses of the year were deter-
mined as 4/3 of the three quarters value:

AC10 = 2 823,08/3 · 4 ≈ UAH 3 764,1 m.

To determine semi-fixed costs SCi , i = 1, ..., 10 information concerning varia-
ble and semi-fixed costs as 1:1 ratio was used [3]. The data are shown in the last 
column of Table 4. 

Values of regression coefficients (4) were determined with the help of Table 4 
data. 

The regression model is characterized by the data: values of regression pa-
rameters: 0 = 628,585; 1 = -97,244; 2 = 22,714 data concerning the model 
accuracy: standard error of the model (mean square error ξi) 74,546, multiple de-
termination coefficient r 2 = 0,991, value of F-relation 6,98 × 10–7. Relative error in 
model (2) is 7,7%. It shows that the model accuracy is satisfactory. All the model 
parameters are important with level being no more than 0,033.

According to the characteristics of the regression model accuracy it is 
adequate. That is why the forecast of semi-fixed costs were determined on the 
formula:

Table 4. Intermediate Data to Determine Function (4)

Year i AC, UAH mln SC, UAH mln

2000 1 1 109,1 554,6
2001 2 1 021,4 510,7
2002 3 1 055,2 527,6
2003 4 1 277,2 638,6
2004 5 1 485,3 742,6
2005 6 1 768,7 884,4
2006 7 1 963,3 981,6
2007 8 2 445,9 1 222,9
2008 9 3 474,6 1 737,3
2009 10 3 764,1 1 882,1
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SCt = 0 + 1t + 2t 
2,  t = 1, ..., 10  (years of 2010-2019).

Deductions to social insurance are:
SIt = kc · LCFt ,

where kc coefficient is 0,52.
Labour compensation fund depending on production volume (semi-variable 

labour compensation fund) is:
LCFeot = LCFsptCt,

where LCFsp – labour compensation fund depending on production volume is re-
lated to a ton of mined coal (specific expenses of variable labour fund per a ton).

To forecast specific expenses of labour compensation fund per 1 ton of mined 
coal it is necessary to develop a time variation model of the value. Outgoing data 
for the model were determined on the values of labour compensation funds for the 
years of 2000-2008 showed in the column 1 of the Table 5. As 2009 has recording 
for three quarters only, then operating expenses of the year were determined as 4/3 
of the three quarters value. That is why labour compensation fund of 2009 was

LCF10 = 901,2/3 · 4 ≈ UAH 1 201,6 m.

On the basis of article [3] semi-variable labour compensation fund was deter-
mined as:

LCFeoi = LCFi  /2,  i = 1, ..., 10  (years of 2000-2009).

Specific expenses of the variable labour compensation fund per a ton were 
determined on the expression:

LSFspi = LSFeoi  /Ci ,  i = 1, ..., 10.

They are shown in the last column of the Table 5. Their study helped to deve-
lop following model:

LSFspi = c0 + c1i + c2i 
2 +ξi ,  i = 1, ..., 10, (5)

where ci , i = 0, 1, 2 is a coefficient of trend, and ξi is the model error. 
The regression model has such characteristics as: estimations of regression pa-

rameters: ĉ0 = 7,007; ĉ1 = 1,565; ĉ2 = 0,255; data concerning the model accuracy: 
standard error of the model (mean square error ξi) 2,295, multiply determination 
coefficient r 2 = 0,989, importance of F-relation 1,70 × 10–6. Relative error within 
model (2) is 9,028%. It shows that the model accuracy is satisfactory. Free term 
and coefficient under c2 are important with the level no more than 0,04.

According to the characteristics of regression model accuracy it is adequate. 
That is why expenses of variable labour compensation fund per a ton of coal was 
determined on the formula:
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LSFspt = ĉ0 + ĉ1t + ĉ2t 
2,  t = 1, ..., 10  (years of 2010-2019).

To study effect of variable labour compensation fund increase on activities of 
association value ĉ1 was increased by 5, 10 or 15% while modeling. It helped to 
influence absolute increment of growth LCFspt

∆t = LCFspt – LCFspt – 1 = ĉ1 + 2ĉ2 t + ĉ2.

If ĉ1 varies on k value then 
∆t = LCFspt – LCFspt – 1 = ĉ1k + 2ĉ2 t + ĉ2,

where k = 1,05; 1,10; 1,15.
It follows that k characterizes increment variation LCFspt for any period to 

compare it with ∆t = ĉ1 + 2ĉ2 t + ĉ2 by 5, 10 or 15%.
Material expenses for production are:

Mt = kmCt ,

where km being coefficient of expenses is 50,255.
Rental payments are:

Rt = kRCt ,

where kR being coefficient is 0,01.
Natural resources usage cost is:

RESt = kRESCt ,

where kRES being coefficient is 0,27.
Power costs are:

SRt = kSRCt ,

Table 5. Intermediate Data to Determine Function (5)

Year i LCF, UAH m LCFeo, UAH m LCFsp, UAH m

2000 1 184,4 92,22 9,04
2001 2 272,9 136,44 12,29
2002 3 304,1 152,05 14,08
2003 4 326,3 163,16 15,11
2004 5 424,0 212,02 18,60
2005 6 684,4 342,19 28,52
2006 7 755,7 377,86 30,90
2007 8 870,4 435,21 35,21
2008 9 1 173,7 586,84 44,73
2009 10 1 201,6 600,80 45,79
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where kSR being coefficient is 10,52.
Costs for waste in spoil heaps are:

EPRt = kepr (WVt – CSt),

where kepr being coefficient is 20 UAH per ton.
Costs for waste stowing in abandoned workings are:

ESRt = kesr CSt ,

where kesr being coefficient is 10 UAH per ton.
Consider the sources and volumes of coal mining association financing. Profit 

by association, bank credit, donation support by owner are supposed as financing 
sources.

It is provided that the association may take out loans during the first four 
years. Assume that loan Lt taken out in t th year, t = 1, ..., 4, the association should 
redeem during the two following years. Disbursement of loans may be different. 
Minimum sum in some year is equal to 50% of loan taken out during two previous 
year. Thus disbursement loan sum is:

Let St be a sum of loan disbursed within t th year. Thus limit on loan sum is:

Interest on loan to be paid in t th year is:

where lt being value of interest rate is 10, 15, 20 or 25%.
Loan service cost is:

LSCt = St + ICt .

Minimum of outer financing while planning was a criterion to determine opti-
mum plan of activity of coal association:

Discounted outer financing is:
DOft = OFt · Cdisct .

Expression (3) is a constraint. Besides:
–  limit on reclamation volume:

CRt ≥ CRt ,  t = 1, ..., T,
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 where values , t = 1, …, T are defined (10 ha);
–  mined coal volume at the end of planning period should not be more than 

defined  (14, 16, 18 or 20 m tons):

CT ≤ ;

–  by the end of planning period all waste should be stowed into abandoned 
workings:

CST ≤ WVT ;

–  rate of stowed waste volume should be within:
0 ≤ CSt – CSt – 1 ≤ kreCSt – 1 ,

 where kre being rate limit is 0,3.
Investment volumes PI, RI and SI as well as sources of their financing L and 

OF for the whole planning period are unknown variables. 

 

2. Results of Coal Association Modeling Development 

To determine minimum value of outer financing there were chosen following 
variation ranges of the key parameters:

–  maximum mining volume at the end of planning period 14, 16, 18, 20 m 
tons;

–  interest rate 10, 15, 20, 25%;
–  increase in absolute increment of growth of variable share of specific la-

bour compensation fund by 0, 5, 10, 15%;
–  discounting coefficient: 0,20.
Charts (Fig. 1, 2) show calculations of one of variations being in accordance 

with minimum volume of outer financing under maximum volume of mining at 
the end of planning period (20 m tons), interest rate (25%), growth rate of variable 
share of specific labour compensation fund per a ton of coal (100%), and discoun-
ting coefficient (0,20).

As calculations and charts for the period under study show, investment in 
production funds take place only within the first two years. It provides increase 
in production volumes and as a result possible profit because of the whole period 
of sale, investment into funds realizing reclamation. It takes place in such a way: 
during the first year funds are increased up to volumes which provide minimum 
reclamation (10 ha). During following years investments support the minimum 
reclamation that is during the period only minimum reclamation is supported. 
That is why reclamation of all spoil heaps will take more than 100 years. Invest-
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ments into funds providing waste stowing into abandoned workings takes place 
with limit on stowing (rate increment is not more than 30% a year). By the end 
of planning period waste stowing in completed. Although annually stowing rate 
increases by 30% only values within the base period grows and investments into 
the funds grows next to uniformly. More important investments of the first year 
guarantee yield of terminal stowing volumes during the last year, financing the 
investments into different funds require important outer financing during the 
first year, second to forth years are financed at the expense of loan and then at 
the expense of outer financing (loans may be taken out only during the first four 
years). When profit grows it will be used for financing but self-financing will not 
be possible for enterprise, and its losses will be covered at the expense of loans 
and outer financing. 

The variation results are shown in the Table 6. 
Modeling results help to conclude that need in outer financing decreases when 

limit on coal mining during the last year of planning (Fig. 1), and increases when 
interest rate grows (Fig. 2). Besides much depends on coefficient k which influ-
ences increment variable share of specific labour compensation fund per a ton of 
coal mined (Fig. 3).

 

 

Fig. 1. Modification of Investments Depending on the Key Assets Use on Variation 1
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Fig. 2. Financing Sources on Variation 1

Table 6. Summary Modeling Results

Variation C, m tons l, %

Coefficient of Variation 
Speed of Increment 

in the Variable Share 
of Specific Labour

Compensation Fund 
per a Ton of Coal kĉ1

δ, % F, m UAH

1 20 25 1,00 0,20 2291,76
2 18 25 1,00 0,20 2291,76
3 16 25 1,00 0,20 2430,51
4 14 25 1,00 0,20 2821,38
5 20 20 1,00 0,20 2249,64
6 20 15 1,00 0,20 1979,52
7 20 10 1,00 0,20 1476,25
8 20 25 1,05 0,20 2624,30
9 20 25 1,10 0,20 3005,95

10 20 25 1,15 0,20 3457,40
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Fig. 3. Need in Outer Financing Decrease Because of Limit on Annual Volume
at l = 25%, k = 1, δ = 0,2%

Fig. 4. Increase in Loan Results in Growth of Necessary Outer Financing
at C = 20 tons, k = 1, δ = 0,2%

Fig. 5. Growth in Salary per a Ton of Coal Mined Increases Necessary Outer Financing
at C = 20 tons, L = 25%, δ = 0,2%
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Conclusions

The model of economic dynamics helps determine optimum plan of time de-
velopment for coal association for a certain period taking into account effect of 
coal mining on environment and social factor. There are given modeling results 
for different economic factors (volume of coal mining, inflation, interest rate).
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Modern Models of Social Responsibility
of Business: Common Features and Differencies

Summary. The article studies available models of social responsibility of business 
from the point of view of national traditions and problems of specific states. Besides there 
are characterized models of socially responsible behaviour of companies depending on 
corporate governance traditions. There are considered models of social responsibility of  
business in developed countries, and their common features and differences are shown.
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Introduction

As never before, modern problems of social responsibility of business occupy 
one of the leading positions both on the pages of business publications and on the 
agenda of forums of leaders of states, business leaders, management philosophers, 
and management experts. The factor is one of the key for health and efficiency 
of business, structural interaction of state, business and society. Over the last 
10-15 years social responsibility as the stable development governance system 
under permanent dialogue with society in the developed world countries became 
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key philosophy of business, and basis for social partnership with authorities and 
civil society.

Despite the fact, social responsibility of business stays to be varying and 
multilevel phenomenon. First of all, it is connected with the reality that social 
responsibility as unforced initiative of business exists within specific society, 
within national laws and regulatory concerns. Besides, peculiarities of corporate 
governance influence socially responsible behaviour of business greatly. Thus, it 
is expedient to study available models of social responsibility of business, and to 
show their common features and differences.

1. Characteristic of the Key Models of Social Responsibility 
of Business

Taking into account national traditions and problems of specific states such 
types (models) of social responsibility are marked out1:

–  Social responsibility between business and society (American approach).
–  Social responsibility in business (human resource management in a com-

pany).
–  Social responsibility between government and business (approach of Eu-

ropean Commission).
–  Social responsibility between employment policy and business (Danish 

approach).
The classification shows availability of different approaches to social respon-

sibility. For example, market-oriented Anglo-Saxondom have long-term traditions 
of social responsibility transmission to companies and individuums; in corpora-
tist countries of Continental Europe social responsibility seriously depends on 
legal and collective obligations of specific company; in Scandinavian countries 
they usually shift the shift responsibility to shoulders of the state and social or-
ganizations. The difference is who initiates social responsibility: either business 
(bottom-up) initiative or government (from top downward) initiative, and what is 
a subject of social responsibility (Table 1).

1  T. Bredgaard, Corporate social responsibility between public policy and enterprise policy, 
“Transfer – European Review of Labour and Research” 2004, Vol. 10, No. 3, pp. 372-392; 
T. Bredgaard, Similar labels, different contents – A comparison of Corporate Social 
Responsibility in different contexts, in: Labour and employment regulation in Europe, 
eds. H. Jorgensen, H. Knudsen, J. Lind,  New York 2004; C.J. Martin, It takes two to tango 
– Corporate decisions to join social partnerships, in: From collective bargaining to social 
partnerships: New roles of the social partners in Europe, eds. C. Kjaergaard, S.-A. Westphalen, 
Copenhagen 2001, pp. 61-83.
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As stated above, first type of social responsibility being common in the USA 
is focused on business responsibility as for society. It covers environmental pro-
tection, responsibility for local community, observance of human rights, liability 
concerning wage and salary workers etc. Business community becomes initiator 
of social responsibility, and a role of social organizations is minimized. Mostly, 
they act as concerned parties. The two factors are the social responsibility type 
basis: 

–  Ambitions of business communities aimed at prestige improvement of 
market participants and market economy as a complex of social institu-
tions2.

–  Requirement to provide goods and services the state cannot provide in full 
due to its social sphere insufficient development.

Another type of social responsibility is very similar to the first one, but it is 
limited by a company’s liability in the labour market in particular regarding hiring 
of labour, its support, development and rotation. It grows out of national diffe-
rences being connected with human assets, human resource management, and 
internal liabilities of specific companies. In this case companies toe the mark of 
legislative or collective agreements concerning health care and workplace safety, 
labour conditions, skills of staff, labour power intake, provision of consulting ser-
vices or voluntarily aspire to higher standards. For example, a number of such 
French group leaders as LAFARGE, SEN GOBEN and SCHNEIDER developed 
a new approach to work creation which helps to avoid layoff while performing 
required structural reforms. To facilitate complex situation connected with high 
level of unemployment some of the groups became partners of national, regional 

Table 1. Classification of Approaches to Social Responsibility of Business

Accent
Initiator

Bottom-up
(Business Initiative)

From Top Downward
(Government Initiative)

Social Responsibility (1) Social Responsibility 
between Business and Society

(3) Social Responsibility 
between Government 

and Business

Responsibility at the Level 
of Labour Market

(2) Social Responsibility 
in Business

(4) Social Responsibility 
between Employment Policy 

and Business

S o u r c e: T. Bredgaard, Corporate social responsibility between public policy and enterprise policy, 
“Transfer – European Review of Labour and Research” 2004, Vol. 10, No. 3, pp. 372-392.

2  N. Mitchell, Corporate Power, Legitimacy, and Social Policy, “The Western Political 
Quarterly” 1986, Vol. 39, No. 2, pp. 197-212; N. Mitchell, The Generous Corporation – A Political 
Analysis of Economic Power, New Haven 1989;
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and local bodies of state administration in the field of professional and general 
education3.

The foregoing confirms that as for social responsibility of type one and two 
the lead role (initiative) belongs to business – business community as whole or se-
parate companies. As for the type three both government and social partners come 
to the fore. First of all, they try to increase added value, to improve transparency, 
and to unite available business practices. Besides, with the help of communicative 
methods they determine other companies to follow the behaviour. All that favour 
social development of any society at the local, national and even global level. For 
example, in Switzerland two large pension foundations established CHF 100 mln 
to invest in stocks of companies taking into account social issues and environmen-
tal problems4. Besides, the type of social responsibility is common in Holland and 
Great Britain.

As for the type four, government and social partners come to the fore too but 
labour market restricts their incidence. In this case social responsibility is a deve-
lopment of employment policy aimed at inducing, motivating, and making hirers 
minimize firing, extends engaging the unemployed. Denmark is a bright example 
of a such type of social responsibility. 

Actually, Denmark is among the first European countries where social respon-
sibility of business became focused state strategy. Concept of social responsibility 
was implemented by the Ministry of Social Affairs in 1994. All political parties, 
social partners, noncommercial organizations, and business community supported 
it. Innovation elements of the strategy were the following: first of all, the idea 
itself to make social responsibility an affair of society and state, and private busi-
nesses become objects of social policy as well as labour market policy; transition 
from traditional interference in the sphere of labour supply which aim was the 
development of more mobile and flexible group of the unemployed to interference 
in the sphere of demand that is the development of such a labour market where 
everyone will find both “place” and “exercise”5.

It conditioned origination of so called flexicurity strategy aimed at simultane-
ous and conscious improvement of labour market flexibility, labour management, 
and personnel management on the one hand, and improvement of security level 
(first of all, defenseless strata) both in the labour market and beyond its limits 
on the other hand. In such a way they try to harmonize voluntarily the state po-
licy and business interests to solve problems connected with supply and demand 

3  Dzh. Starcher, M. Palatstsi, Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennoct i uspekh v biznese 
[Corporative Social Responsibility and Business Success]. Per. s angl. – Moskva: “Prava cheloveka” 
1997, 59 s.

4  Ibidem.
5  T. Bredgaard, Corporate social responsibility between public policy and enterprise policy, 

“Transfer – European Review of Labour and Research” 2004, Vol. 10, No. 3, pp. 372-392.
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of labour force without tilting market dynamics. It should be noted that depending 
upon their level flexicurity strategies can extend to separate employees, group of 
employees or all staff, some branches of economy and national national command 
and control systems6. Danish practice of flexicurity is the bright example of social 
responsibility as the state strategy combined with open business initiative. 

Thus, social responsibility much depends on who formulates social doings 
and how it is done. In other words, the dilemma determines the whole range of 
international models of social responsibility: business itself fixes amount of con-
tribution to the progress of society, and if official and unofficial institutions syn-
chronize public interests then transforming into mandatory requirements to busi-
ness. Therefore, social responsibility can be divided into disclosed responsibility 
and undisclosed one7.

Disclosed form of social responsibility stipulates such behaviour of corpora-
tion which makes it be responsible for solving problems the society is concerned. 
In other words, disclosed form of social responsibility means open programs and 
strategies of corporation on problems considered by corporation or its stakehol-
ders as a part of their responsibility to society.

On the contrary, undisclosed form of social responsibility means influence of 
official and unofficial institutions on formation of socially responsible behaviour 
of companies. It covers those values, norms, and rules which stipulate mandatory 
delivery of social programs or strategies by corporations. 

As a whole, free social responsibility of business is a regular topic. Most of 
all, social responsibility is interpreted as a voluntary contribution of business 
to social, economic and environmental spheres of society. It should be connected 
with core activities of this or that company, and such running beyond minimum 
determined by the law.

With it, some scientists and businessmen consider social responsibility as 
a definite duty of business circles to act in accordance with established customs 
and rules being out of the range of direct economic interest of corporations.

Lastly, third group of theoricians and practicians interpret social responsibility 
as acute need for corporations and other private-monopolistic associations to per-
form within available economic system specific operations to meet concerns and 
demands of different social groups and organizations.

It is impossible to answer unambiguously which of the viewpoints is correct. 
Most probably, all of them may exist; all of them are somewhat truthful because 

6  Ibidem.
7  D. Matten, J. Moon, “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for 

Understanding CSR in Europe. International Centre for Corporate Social Responsibility, 
Nottingham University, Business School Nottingham University. “Research Paper Series” 2004, 
No. 29, pp. 44.
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they reflect different aspects of rather complex process of business-state-society 
feedback. As international practice shows, best results social responsibility de-
monstrates when free approach and mandatory approach are combined.

 

2. Influence of Corporate Governance 
on Socially Responsible Behaviour

Each company has its own point of view as for its role in a society. Social role 
is among them. Thus, there are models of socially responsible behaviour which 
depend on both definition of social acts and corporate governance traditions. 
Thus, it is also expedient to consider models of social responsibility depending on 
features of corporate governance. 

Today corporate governance is understood as a system of relations between 
a number of parties which by some means or other participate in activities of 
corporation, or are interested in results connected with efficient activities of the 
company and meeting the demands of concerned parties8.

Thus, the key problem of corporate governance is that concerns of all entities 
are connected with economic prosperity of corporation despite their place and role 
in its activities as well as extent of own concern realization are different. That’s 
why problem concerning relation of economically essential from the one hand, 
and Solomonic (that is socially responsible) from the other hand is eternal. First of 
all, the balance depends on social and economic structure of this or that country. 

There are the two models of corporate governance showing itself both in busi-
ness legal control and in definite ideological directivity (Table 2).

Thus, model one is management in the interest of shareholders (shareholder 
model or stockholder model). The model of corporate governance is mostly ap-
plied in Saxonic countries, in particular in the USA, Great Britain, Canada, Au-
stralia, New Zealand, Ireland etc. As for the model, a company as private owner-
ship of shareholders should meet only their demands mainly connected with profit 
maximizing. It is rather narrow definition of a company. Thus, from the viewpoint 
of the model social responsibility is understood as providing economic and finan-
cial concerns of owners and high money making by the company. And social tar-
geting of activities is a moral right of owners and corporate governance regulated 
by companies’ laws but not by the state and national legislation9.

8  A.V. Shevchuk, Sotsialnaya rol biznesa v modelyakh korporativnogo upravleniya [Social 
Role of Business in Models of Corporative Governance], „SPERO” 2005, No. 2, s. 17-26.

9  I dr. A.E. Chirikova, Biznes kak subject sotsialnoy politiki: dolzhnik, blagodetel, partner? 
[Business as a Subject of Social Policy: Debitor, Benefactor, Partner?], Nezavisimyi institut
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The approach is based on so-called concept (model) of “corporative selfish-
ness”. As it is known, the concept supporters hold the view of M. Freedman. It 
is his opinion that the only social responsibility of business exists: to apply own 
resources and energy in those doings which result in profit markup until it within 
rules of the game10. That is why in their interpretation social responsibility besi-
de providing economic and financial concerns of owners can be compared with 
performance of social duties setting up by the state. Among them are: payment of 
wages, tax paying, discharge of social obligations within the legal system.

Another model is governance on behalf of partners (stakeholder model). 
Mainly, the model is common in European countries, but its features are mostly 
pronounced in Germany and Japan. According to the model, stakeholders are only 

Table 2. Comparative Analysis of Corporate Governance Models

Shareholder Company Stakeholder Company

Countries USA, Great Britain, Canada, 
Australia etc.

Countries of Western Europe, 
Japan etc.

Company’s Concept Company is private ownership 
of shareholders

Company is “common business” 
and “human community”

Structure of Owners 
and Type of Owners

Is apportioned among minority 
of shareholders (households, 
institutional investors: different 
foundations, insurance companies 
etc.)

Is concentrated in hand of large 
proprietors (banks, nonfinancial 
companies, state)

Motivation of Owners Equity return maximization 
(market value, dividends)

Strategic interests (progress of 
company, strengthening relations, 
manufacturing chain control etc.)

Relations of Owners 
with Company

Short-term and unstable 
(sales/purchase of shares), 
disinterest in internal processes

Long-term and stable, partici-
pation of owners in company 
management

Social Responsibility Moral right of owners and compa-
ny management, problems of its 
initiative

Legislated and/or is supported 
by cultural companies

Participation of Staff 
in Mana-gement 
(indu-strial democracy)

Undeveloped Developed

S o u r c e: A.V. Shevchuk, Sotsialnaya rol biznesa v modelyakh korporativnogo upravleniya [Social Role 
of Business in Models of Corporative Governance], “SPERO” 2005, No. 2, s. 17-26.

sotsialnoy politiki – Moskva 2005, s. 232; A.V. Shevchuk, Sotsialnaya rol biznesa v modelyakh 
korporativnogo upravleniya [Social Role of Business in Models of Corporative Governance], 
“SPERO” 2005, No. 2, s. 17-26.

10  M. Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago 1962: University of Chicago Press, pp. 202; 
M. Friedman, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, “New York Times 
Magazine” 1970, September 13, pp. 12-20.
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one of concerned parties which opinion is taken into account while endorsing 
resolutions. Thus, stakeholders are considered as business partners like managers 
and employees. Profit maximizing in such companies is among variety of objec-
tives together with increase in market share, proper employment level control 
etc. But every country has different types of membership and level of partnership 
influence11.

It should be noted that from the viewpoint company is considered as “com-
mon business”, “human community” (as “production family” in Japan) that is as 
specific social community within which owners cooperate with managers, staff, 
delivery men, clients, members of the public, and social responsibility becomes 
a result of their common activities12.

In those countries where model of partners is common the social responsibili-
ty is built in business model itself. In other words, just ideology of social respon-
sibility as well as consideration of interests of all concerned parties is common.

Model of partners is based upon concept (model) of “corporative altruism”13, 
according to which social responsibility cannot be only limited by social duties. It 
also covers charity and social projects.

Following examples can confirm that. During many years automobile group 
Daimler Chrysler appropriates money for struggle against AIDS (Jurgen Schremp 
– head of the group – took prestigious prize for his deeds). Annually, Deutsche 
Bank being one of the largest German banks spends €67 mln for social projects, 
and boosts and sponsors arts. German Post finances so-called “paper-environmen-
tal” projects, and German Railway helps street youth14.

A number of intermediate positions are among border ones. For example, 
concept (model) of “intelligent selfishness” characterizes social responsibility 
of business as “sound business” because it helps to cut prolonged profit loss. In 
other words, implementing social programs this or that corporation cuts its current 
profit. However, over the long term it forms favourable social environment for its 
employees and territory of activities providing facilities for own profits stability15. 
That is, social doings of companies favour their stable development, maximizing 

11  A.V. Shevchuk, Sotsialnaya rol biznesa v modelyakh korporativnogo upravleniya [Social 
Role of Business in Models of Corporative Governance], “SPERO” 2005, No. 2, s. 17-26.

12  Ibidem; Yu. Yudanov, Mnogoobraziye evropeiskikh predprinimatelckikh modeley 
[Diversification of European Business Models], “Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye 
otnosheniya” 2003, No. 12, s. 26-34.

13  S. Turkin, Zachem biznesu sotsialnaya otvetstvennoct [Why Business needs Social 
Responsibility], “Upravlenie Kompaniei” 2004, No. 7, s. 50-51.

14  Dobrye dela nemetskikh predprinimateley [Charitable Acts of German Businessmen], 
[E-recource] – http://emigration.russie.ru /news/6/7065_1. html.

15  S. Turkin, Zachem biznesu sotsialnaya otvetstvennoct [Why Business needs Social 
Responsibility], “Upravlenie Kompaniei” 2004, No. 7, s. 50-51.
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profits and cuts in expenditures at the territory of business interest. As a result, it 
becomes winning for business and society. Concept of “socially responsible beha-
viour” is based upon striving of business for own social status improvement at the 
expense of implementation of charitable and social programs.

All the above give us ability to state that social responsibility of business 
despite availability of common features is formed in specific society under the 
influence of national traditions and historic peculiarities, economic and politic 
situation in this or that state, and traditions of corporate governance. On this basis, 
it is expedient to consider the most developed national models of social responsi-
bility of business.

 

3. National Models of Social Responsibility of Business

As it is said before, model of “corporative selfishness” is common in the 
USA. First of all, the model foresees providing economic and financial interest of 
owners, and then performance of all other social duties advancing by the state to 
business. It should be noted that state regulation concerns only basic indefeasible 
rights of insiders. In itself, all social initiatives are voluntary for American cor-
porations. For a long period, social responsibility of business was considered as 
all-American phenomenon. With it, history of American model of social responsi-
bility of business had periods of rise and decline.

Social activities of American companies was more than ever active at the end 
of 20th century (1996) when American Congress adopted a resolution to cut by 
18% stocks of financial appropriations for noncommercial organizations for the 
period of 1997 to 200216. $90 bln reduce of state appropriations influenced negati-
vely hospitals, colleges, universities, welfare offices, nonprofit organizations, and 
territory of arts. There were cut down entitlement programs, housing construction 
subsidies, and amount of access to medicare. State foundations survived faced 
extra problems which also affected total cut of government aid17.

Under the conditions of social infrastructure decline efficiency of formal 
education and health protection nosedived, and poverty and homelessness started 
growing. It resulted in quick growth of narcomania and criminality. Government 
applied to business with request to fill the gap which originated as a result of state 

16   Dr. Richard Steckel, Robin Simons, Jeffrey Simons and Norman Tanen, Making Money While 
Making a Difference: How to Profit with a Nonprofit Partner, Homewood, Illinois 1999: High Tide 
Press, Inc., pp. 248.

17  Sotsialnaya otvetstvennost biznesa: aktualnaya poviestka [Social Responsibility of Business: 
Topical Agenda], eds.. S.E. Litovchenko, M.I. Korsakova, Moskva 2003, s. 208.
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social programs cutting. Business community answered, and took an active part in 
social problems solving. Today, the country has a number of different mechanisms 
giving the business ability to take part in social support and the society progress. 
First of all, various corporative foundations are meant developed for solving 
social problems of the society at the expense of business. Following examples 
confirm that. 

Professional education in America is the only in the world paid by private 
sector (to compare with countries in which education, health protection, and other 
socially important spheres are financed by state). Annually, American business 
spends $200-210 bln for training, retraining, and training level improvement. It is 
nearly equal to the sum spent by the state on education18.

Fifty per cent of its social investment the world-known Ford Motor Cor-
poration company spends on education, and another fifty per cent it spends on 
local community and different social programs19. Commenting “the company’s 
mission, its values and principles it is followed by” Don Petersen, ex manager of 
the company informed that much was said about “Three P” priority: personal, pro-
duction, and profit. It was decided that personal – and people as a whole – are first, 
production is second, and profit is third20. Such location of priorities determines 
structure of social expenditures by Ford Motor Corporation.

Another bright example of social responsibility in America is so-called Em-
ployee Stock Ownership Plan (ESOP) actively supported by the state with the 
help of extra tax deductions. A company establishes trust fund to take the credit 
for purchase a great number of shares. According to annual credit repayments the 
shares are distributed on personal deposits of workers and employees. Dividends 
are paid either to employees or are used to cancel the bank credit. Until a person 
is a member of the company staff he/she is not allowed to sell own shares. All 
shares belonging to workers and employees the trust fund holds as a single packa-
ge, and votes according to its owners (workers and employees) instructions. Only 
on retirement employees are allowed to savings. Thus, ESOP is nothing else but 
retirement plan21.

Volunteer is also very common in the USA. That is the activities of corpora-
tion employees aimed at local communities and their citizens’ assistance. Specific 

18  E.D. Malinin, O sotsialnoy otvetstvennosti predprinimateley [On Social Responsibility of 
Businessmen], “EKO” 2000, No. 11, s. 160-173.

19  A. Kostin, V rusle mirovoy tendencyi – ot blagotvoritelnosti k sotsialnoy otvetstvennocti 
[In the Tideway of World Tendency – from Charity to Social Responsibility], “Bolshoi biznes” 2005, 
No. 3, s. 43-48.

20  Dzh. Starcher, M. Palatstsi, Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennoct i uspekh v biznese 
[Corporative Social Responsibility and Business Success]. Per. s angl. – Moskva 1997: “Prava 
cheloveka”, s. 59.

21  E.D. Malinin, O sotsialnoy otvetstvennosti predprinimateley [On Social Responsibility of 
Businessmen], “EKO” 2000, No. 11, s. 160-173.
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attention is paid to adequate general and professional education of oncoming 
generations, to equipment of educational institutions with modern facilities, and 
to mentoring. Today, share of corporations which employees take part in such 
activities is 80%22.

Bill and Melinda Gates Fond should also be noted. Its capital is about $27 bln, 
it is financed at the expense of own savings, and is aimed at improvement of 
education and health protection not only in the USA but in different world coun-
tries23.

All the examples confirm that business is interested in free investment in 
education, retirement plans, insurance and other social programs, first of all for 
personnel. The USA is known for traditions when business and/or its representa-
tives regularly take part in financing various noncommercial projects as socially 
responsible behaviour of corporations is favoured by adequate tax benefits and 
other legislative bonuses. 

Thus, generalizing practice of American companies in the field of social re-
sponsibility it is necessary to emphasize critical principles the activities are based 
upon:

–  Charity – use of corporative resources to solve concerned social pro-
blem.

–  Charitable marketing – disbursement of definite share of profits for contri-
butions.

–  Social corporative marketing – initiation of internal changes to solve the 
society problems.

–  Corporative philanthropy – material aid or organizational support for non-
commercial associations or charitable organizations.

–  Volunteer – motivation of employees and their participation in volunteer 
to help or solve problems both at the level of society and specific territorial 
confraternities.

–  Socially responsible principles of doing business – development of corpo-
rative strategy of the company progress based upon social priorities aimed 
at burning problems solving.

Thus, the USA is a classic sample of implementation of social responsibility 
of business under minimum state interference into the process. As practice shows, 
state interference is limited by economic motivation. And voluntariness of social 
initiatives gives ability to state that in the USA social responsibility of business is 
of open form.

22  B. Googins, The Journey towards Corporate Citizenship in the United States, “Journal of 
Corporate Citizenship” 2000, Spring, pp. 92-115.

23  B. Kogut, A. Spicer, Capital Market Development and Mass Privatization Are Logical 
Contradictions: Lessons from Russia and the Czech Republic, “Industrial and Corporate Change” 
2002. Oxford University Press, Vol. 11, No. 1, pp. 1-27.
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Hence, in the USA social responsibility is initiated by a company that is busi-
ness community. Despite “corporative selfishness” predominates it is outside the 
scope law as for the problems of company-stakeholders relationships involving 
rather wide range of directions. As to European corporations they limit their re-
sponsibility to society to some extent. As previously mentioned in Europe they 
control social responsibility with the help of norms, standards and laws of states 
concerned. European business community considers state as institution bringing 
into action adopted rules of conduct, and in the USA state regulation be perceived 
as intrusion into privacy. Generally speaking, Europeans are not inclined to credit 
private sector. That does why public pay much attention to business. It’s not stran-
ge that Europeans keep a sharp lookout for problems of gene engineering, nuclear 
power, test of healthcare products etc.

Recently a new term to characterize European version of social responsibi-
lity has been originated. Corporative ability to social response is meant. State 
regulation is one of the features of continental model of social responsibility. As 
a result, model of social responsibility of the majority of the European countries 
is of so-called undisclosed form. Legislated mandatory medical insurance and 
health at works, retirement regulation, rather clear-out legal relations salaried em-
ployee-hirer is confirmed legislatively. Actually, state regulation of many aspects 
of corporative social responsibility in Europe is better than in America. Thus, in 
contrast to the USA, European social responsibility is based on corporative mer-
cantilism, but not on state one. In other words: it is the state which is concerned in 
society’s prosperity and stability. As the majority society are salaried employees 
then corporative responsibility becomes mainly responsibility to employees under 
artful pressure of governments.

In contrast to the USA charity is not very popular in Europe. It can be expla-
ined by rather high level of tax burden being much higher to compare with Ameri-
can analogues. As a result, European companies take part in philanthropy mainly 
by the use of legislative mechanisms.

It should be noted that available European model of social responsibility fo-
cuses business on the three spheres of displaying initiative – economics, employ-
ment, and environment. With it, company themselves are not engaged in solving 
social problems. They implement the function by means of cooperation with civil 
organizations, uncommercial companies and government agencies. 

Despite the great differences in effect and forms of social responsibility the 
USA and European countries have much in common. The matter is that more and 
more attention European politicians pay to launch different social initiatives on 
the part of business communities. 

Great Britain has the most important results as for the implementation of 
principles of social responsibility of business in Europe. But as studies show 
implementation of principles of corporative social responsibility in these or those 
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forms takes place in all countries of European Union long enough. The informa-
tion concerning 505 corporative social programs implemented by 340 European 
companies confirms that24:

–  Many companies take part in solving internal and external employment 
problems (74%).

–  A number of companies also take part in other lines of social develop-
ment (26%). Urban infrastructure renewal, improvement of cross-cultu-
ral tolerance, and stabilization of health care and education sphere are 
involved.

–  Next to all companies which take part in the studies confirm the fact that 
they solve social problems grinding their own axe: it helps them solving 
their internal problems (39%), companies respond to external social in-
centives (38%), and both factors (23%).

–  The majority of socially responsible events are integral part of the key 
process of business making (69%) including even those cases when social 
programs are considered as social investment (30%). The activities are 
intimately connected with business concerns not being charity alone.

–  The majority of initiatives listed means participation of a company in any 
form of partnership as a concerned party (78%). Very often it takes place 
in interaction between some groups of concerned parties (32%).

–  Next to all companies say that their business benefits (94%).
–  Next to all social programs (95%) of the companies are under study are 

permanent.
In 94% of cases companies consider ability of business advantage; in 84% 

social events are directly connected with the core business of company, and in 
78% active role belongs to interaction between concerned parties. In its turn, the 
fact means serious business approach but not voluntary activities of corporative 
charity.

Despite availability of various national features in European countries so-cal-
led “European model” of social responsibility of business involves single set of 
values implemented in due approaches and social institutions.

Before considering other national model of social responsibility of business it 
is expedient to deal with the following. With the help of British consulting com-
panies authoritative American journal Fortune makes annual rating of the most so-
cially responsible world companies. Applicants are assessed on: how the company 
takes into account concerns of shareholders, staff and clients; how it responds on 
criticism; if its managers and Board of Directors are responsible, and if it hires 
independent auditor. 

24  Sotsialnaya otvetstvennost biznesa: aktualnaya poviestka [Social Responsibility of Business: 
Topical Agenda], eds. S.E. Litovchenko, M.I. Korsakova, Moskva 2003, s. 208.

Modern Models of Social Responsibility of Business...



260 261

Western Europe is the leader. Cellular company Vodafone should be noted. 
The largest operator of mobile communication helps Kenyan subscribers to per-
form banking operations from cell phone, and allows discounts for rescue service 
officers. As for the clients being exercised about the Internet content it implemen-
ted definite filters for children. Besides, the company realizes ambitious initiatives 
concerning junk e-mail processing in operating countries. The case is unique. As 
a matter of fact, telecommunication companies deny their involvement in envi-
ronmental challenges. They consider their activities as harmless ones, justifying 
own passivity as for environmental protection.

Analyzing branches, one can say that fuel-and-power sector is a leader (BP, 
Royal Dutch Shell). Huge profits resulting from record prices for oil gave them 
ability to address social problems. With it, their leadership can be doubtful as or-
ganizers of the rating did not take into account negative effects of the companies 
activities - outburst of carbon dioxide. But as the studies show the model socially 
responsible world corporations includes representatives of those ones whose ac-
tivities are closely connected with own consumption and meeting the demands 
of people. Beside abovementioned Vodafone Company one should pay attention 
to Carrefour Trading Group.

Dynamics of the ten top socially responsible world companies’ shift is in 
Table 3.

The example confirms it again is that the expectations by concerned parties 
are the factor which stimulates socially responsible behaviour, and relations with 
them are concerned as the basis of socially responsible company formation.

As Great Britain turns out to be a leader, it is necessary to consider features of 
social responsibility of business in the country where elements of American and 
continental models are combined. Active support of business is a common feature 
with European model of social responsibility. Besides, Great Britain is known for 
very developed state system of social welfare and health care. With it American 
components of social responsibility are available including pronounced creativity 
of business as for concepts in the sphere of social responsibility to be combined 
with principle of voluntariness.

As a whole, such features are indicative for the British model25: 
–  Sophistication of independent consulting in the sphere of corporative so-

cial responsibility.
–  Careful attention of financial sector to projects in the sphere of corpora-

tive social responsibility, and as a result increase in quantity of socially 
responsible investment foundations.

25  A. Crane, D. Matten, Business Ethics – A European Perspective, Oxford 2004: Oxford 
University Press, pp. 20-21.
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–  Heighten interest of mass media in social initiatives (for example, Times 
regularly indices of social responsibility in a weekly magazine section 
“Company’s Profile”).

–  Sophistication of system of business training which outpaces continental 
Europe in a quantity and diversity of training courses in the sphere of cor-
porative social responsibility.

Table 3. Dynamics of the Top Socially Responsible World Companies on Fortune Rating 
(2006–2008)

Rating Position Name 
of the Company Country Business Segment

2006 2007 2008

1 5 1 «Vodafone» Britain Computers 
and electronics

2 1 9 «BP» Britain Oil and gas
3 6 10 «Royal Dutch Shell» Britain-Netherlands Oil and gas
4 20 7 «Electricite de 

France»
France Utilities and diversi-

fied industrials
5 – 8 «Suez» France Utilities and diversi-

fied industrials
6 – – «Enel» Italy Utilities and diversi-

fied industrials
7 4 3 «HSBC Holding» Britain Financial
8 – – «Veolia Environne-

ment»
France Energy and utilities

9 8 5 «HBOS» Britain Financial
10 26 30 «Carrefour» France Retail and consumer 

goods
14 13 2 «General Electric» U.S. Utilities and diversi-

fied industrials
– 6 4 «France Telecom» France Computers 

and electronics
– – 6 «Nokia» Finland Computers 

and electronics
– 2 12 «Barclays» Britain Financial

30 9 16 «Chevrone» U.S. Oil and gas
28 3 18 «Eni» Italy Oil and gas
15 10 21 «Daimler» Germany Automotive
11 7 38 «Peugeot» France Automotive

S o u r c e: Internet-page of “Fortune” – http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/accounta- 
bility.
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–  Active participation of government in the development of corporative 
social responsibility shown in partnership with private businesses in the 
field of education/training; in launching initiatives in the sphere of social 
responsibility by means of project co-financing; in tax benefits for compa-
nies which business is socially responsible from the viewpoint of business 
ethic as well (problems of energy consumption, waste recycling etc.); in 
advance of initiatives concerning conformance of national standards to 
international ones etc. Importance of social responsibility of business for 
state in Great Britain is also confirmed by availability of Minister on cor-
porative social responsibility. 

It should be noted that undisclosed form with gradual transition to disclosed 
model is common feature for both British and continental model of social respon-
sibility. As for disclosed form of social responsibility of business today it is not 
just free choice of adequate events by owners of companies or their managers. It 
is the understanding the influence of social responsibility on economic efficiency 
of companies, their capitalization and level of competitiveness. Governments 
of different countries implement strategies of social responsibility of business 
stimulating and even regulating adequate events. For example, governments of 
many countries legalize separate obligations and standards which turn into clear 
legislative regulation, and international conventions, declarations, principles and 
recommendations are the basis for development and adoption of national legi-
slative acts. Comparative studies of models of social responsibility in the USA, 
continental Europe and Great Britain are in Table 4.

Experience of implementation of socially responsible business in Canada 
is worth noting26. Thus, Canadian model of corporative social responsibility is 
based on the principle of voluntariness as well as on identification and success 
in the sphere. OEC Rules for multinational companies play the most important 
role among tools of implementation of social responsibility principles in Canada. 
Canada is one of thirty-eight countries which legislate and implement the Rules 
foreseeing a set of voluntary principles and standards for responsible business in 
such fields as ecology, personnel management, and fight against corruption. In 
its turn, it stipulates establishment of the National Coordination Center (NCC) as 
an Interministerial Government Committee responsible for the Rules distribution 
and solving specific problems in doing so.

What is more, Canada includes a problem of corporative social responsi-
bility idea expansion into duties of Sales Representatives Service. It should be 
noted that the Service not only supports expansion of international standards and 

26  John R. Kerr, Kanadskiy podkhod k korporativnoy sotsialnoy otvetstvennocti (KSO) 
[Canadian Approach to Corporative Social Responsibility (CSR)], “Biznes i obshchestvo” 2004, 
No. 4-5 (23-24), s. 28-30.

Valentina Shapoval



262 263

advanced practices of corporative social responsibility in overseas Canadian 
companies. It also helps them to determine potential political, environmental 
and social risks, and initiatives by other organizations which should be taken into 
account in own strategy. That’s why Canadian government hold to hold overseas 
companies observing principles of social and environmental responsibilities as 

Table 4. Comparative Studies of Models of Socially Responsible Business

Index USA EU Great Britain

Term About 100 Years 25 to 30 Years 20 to 25 Years
Conventionalism Minor Variation Level Average Tendency to 

Variations
Strong Accessibility 
of Modern Ideas

Mission of Social 
Responsibility 
of Business

Fills in Legislative 
Gaps within Case 
Law

Subsidiarity of 
Corporative Social 
Responsibility within 
Absolute Regulation 
of Continental Law 
Model

Fills in Legislative 
Gaps within Case 
Law

The Key Forms 
of Social Responsibi-
lity of Business

Programs and Plans 
of Companies toge-
ther with Communi-
ties. They are Aimed 
at Improvement of 
Working Conditions 
and Welfare

Social Programs, 
Development of 
Reporting Standards, 
their Implementation 
into Practice and 
Distribution. Idea 
of Social Reporting

Foundations of Social 
Investment, Specific 
Programs, Social 
Relation to Staff

Degree of Freedom 
in Implementation 
of Social Responsibi-
lity of Business

Not Formalized in 
Legislation, Absolute 
Freedom

Social Reglamenta-
tion, Clear Definition 
of Mechanisms, 
Norms and Standards

Minor Legal Regu-
lation

Position of Civil 
Community

Active, Cooperation Distrust in Private 
Business, Active

Average

Role of Government Cooperation 
of Business with 
Local Authorities 
when Taxes are Low

High Level of the Go-
vernment Intervention

The Government 
Participation is Insi-
gnificant

Control Social Governmental and 
Social

Social

Opinion of Business 
as for Social Respon-
sibility

Depending upon 
Current Norms 
of Making Business 
and a Chance 
to Increase Company 
Value

Initiative within the 
Law, Self-conscio-
usness in Social, 
Economic and Envi-
ronmental Processes

Initiative, Self-con-
sciousness in Imple-
mentation of Social 
Responsibility

S o u r c e: Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost: upravlencheskiy aspect [Corporative Social 
Responsibility: Governance Aspect], monographiya, Pod. Obshch. red. d.e.n., prof. I.Yu. Belyayevoy, d.e.n. 
prof. M.A. Eksindarova. Moskva 2008: KNORUS, s. 504.
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well as local and international laws respecting national values without breaking 
international obligations. 

Thanks to its Human Security Program Department of External Affairs of Ca-
nada supported several projects aimed at granting aid to companies as to applying 
international standards and principles. It favours the fact that in Canada principles 
of corporative social responsibility are integrated into a code of this or that com-
pany conducts.

Generally, practices of corporative social responsibility principles application 
in Canada rose from focusing attention on adequate labour conditions and phi-
lanthropy to more complex variation which recognizes influence of private sector 
on society and its function as international player. So, responsibility as a result of 
a new role of business runs far beyond borders of basic interests of business.

Studies of social responsibility models help us to conclude that:
1.  Today government budgets including those in developed countries are not 

sufficient to finance recent social sphere. The problem can be solved with 
the help of cooperation between government and business.

2.  Cooperation and partnership between government and business are possi-
ble if social responsibility is awareness as applying social responsibility 
principles is one of the factors of political and economical stability in 
a society. It is both important for state and business. Besides, business can 
have extra profits thanks to its social programs.

3.  Social responsibility of business originates and progresses in socially 
responsible state. The phenomenon becomes widespread if only role of 
government is active (support and inspiration) in motivating businessmen 
to solve social problems. In response, social responsibility of business 
becomes mandatory component of activities in specific companies. 

4. The Key Principles of Social Responsibility of Business

All abovementioned enables us to show the key principles determining nature 
and content of organization and activities concerning making socially responsible 
business (Figure 1). If one believes that principle is the key rule reflecting essen-
ce of social responsibility then non-observance of any principle distorts essence 
of the idea. 

Thus, Group One of the principles is openness. Principles of openness foresee 
that companies make their business openly and understandably and provide only 
honest information expecting feedback from all concerned parties.

Further, social programs should be of regular character. Thus, Group Two of 
principles is consistency that is consistent and systematic directivity of social pro-
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grams into required spheres. Besides, the principles should be all-pervading for 
all regional branches of the company that is space-integrated; they should enter all 
business processes and processes of approving decisions at every hierarchic levels 
that is be integrated.

It is of prime importance for social programs to be implemented in those 
spheres where critical need arises. It stipulates availability of Group Three of the 
principles that is emphasis principles, and it defines topicality of programs under 
implementation as well as their efficiency and immensity.

Finally, principles of social responsibility of business should be based on ke-
eping to system of seniority as for religion, politics etc. Among other things they 
stipulate non-participation in election events; support of political parties or par-
ticular politicians; support of nationalistic movements and confessions, different 
sporting, music and other movements which play off one against other. Basing on 
the principles companies include in their strategies problems of defense of human 
right, and measuring influence of their activities on a conflict they develop and 
carry out measures aimed at prevention of conflicts or solution to conflicts. Thus, 
prevention of conflicts is the Group Four of principles27.

Therefore, despite the country companies operate and which model of social 
responsibility they follow the companies have right to be called socially responsi-
ble if they act according to proper principles and implement set of social programs 
within spheres being prior both for them and society. Voluntariness of application, 
systematic character and connection with company’s mission and strategy should 
be distinctive features of social events.

The Key Principles of Social Responsibility of Business

Openness:
–  Transparency
–  Publicity
–  Possibility
–  Dialogue with 

all Concerned 
Parties and 
Feedback with 
Addressees 
of Social 
Programs

Consistency:
–  Purpose
–  Steps
–  Regularity
–  Integrity
–  Space Integrity

Importance:
–  Actuality
–  Immensity
–  Efficiency

Prevention 
of Conflicts:
–  Political 

Noninvolvement
–  Distancing 

from Religious 
Confessions

–  Waiving Support 
of Nationalistic 
Movements, 
Different 
Fanbases etc.

Fig. 1. The Key Principles of Social Responsibility of Business
S o u r c e: author.

27  M.H. Meskon, M. Albert, F. Hedouri, Osnovy menedzhmenta [Management Basics]: Per. s angl. 
– Moskva 1992, “Delo”, s. 702.
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Conclusions

1. In developed countries social responsibility is integral part of wealth cre-
ation process. Under the conditions of proper process governance competitiveness 
of business increases and value of wealth creation for the society maximizes. With 
it business operates in a specific society with its national and cultural values, eco-
nomic and political situation, and adequate level of its development. That’s why 
models of socially responsible business differ depending upon national social and 
economic priorities influenced by historic and cultural factors and on different 
types of social players who require corresponding actions for the priorities. In 
turn, it means that standards of social responsibility of business modify with every 
generation, every stage of development or human progress, cultural features, and 
this or that country historic development.

2. Social responsibility of business comes to existence in a specific company, 
and foresees not only a set of short-term measures or initiatives aimed at gaining. 
Today it is holistic view incorporating a number of strategic, practical and pro-
gram measures based on principle of stable development ensuring which are 
closely integrated with business processes. That’s why corporative governance 
influences this or that model of social responsibility of business greatly. It is meant 
a system of relations between concerned parties who either take part in activities 
of company or are interested in their results. It is directly connected with corpora-
tive values and motivational factors which are the basis for different governance 
traditions. On the other hand, social responsibility plays important role in corpora-
tive behavior, principles of business, and methods to achieve commercial success 
by this or that company. 

Besides every business has its own type of social responsibility. There is not 
any general program. They are defined by specific action conditions of this or that 
company, in particular: profitability, priorities in the sphere of economic, social 
and technical development, marketing policy; interests of its employees, region 
where business organization is located, interests of everyone connected with its 
activities. 

3. Charity is a feature of American model of socially responsible behaviour. 
It means that companies give some share of their profits to valuable to the com-
munity initiatives. Company’s participation in charitable activities characterizes 
it as socially stable that in turn it is more attractive for investment. Besides, Ame-
rican model is easy to be implemented finding corresponding feedback from all 
the interested parties. First of all it helps them to see the company as a charitable 
organization and perceive it adequately. Unlike American model European one of 
socially responsible behaviour is connected with pursuing company’s objectives 
being a part of its strategy. All initiatives being financed within the model are 
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directly connected with profit generation. In other words European model means 
economic grounding of social initiatives and their integration into strategy of a 
company development. 
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The Economic Security of Ukraine’s Ore Mining 
and Processing Enterprises in the Light 

of Globalization

Summary. The factors of macro- and microewnvironments of ore mining and pro-
cessing enterprises that influence on their competitiveness are systematized. The features 
of globalization process in the aspect of providing of economic security of ore mining and 
processing enterprises of Ukraine are analyzed.

Key words: ore mining and processing enterprises, economic security, consolidata-
ion, globalization, national economy

 

 
Achieving national economic security is impossible today without adequate 

competitiveness of state economy, according to the growth of external factors’ 
role in the process of reproduction in all countries of the world and due to a single 
world market without national borders owing to the processes of globalization. 
Therefore, the increase of competitiveness of national economy is impossible 
without providing economic security of its enterprises.

An important role in the national economy of Ukraine is played by ore mining 
and processing enterprises that with the metallurgical enterprises are the mining 
and smelting complex of Ukraine. During the last decade, this complex produced 
near 27% GDP of the country, generated above 40% of foreign currency earnings 
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from exports, and employed about 560 thousand persons, providing in this way 
national socio-economic security.

Economic activity of enterprises is conditioned by connections and relations 
in an environment, which is characterized today by the high level of uncertainty. 
The degree of enterprises’ coordination with their environment influences their 
economic security to a great extent. Economic security of an enterprise can be 
described generally as its ability to offer resistance to the general influence of 
macro- and microenvironments’ threats with the use of corporate resources on the 
basis of acceptance of management decisions, which are adequate to the given 
conditions. 

The main characteristic of globalization is gradual merging of national eco-
nomies in the single world system which is based, foremost, on technological de-
velopment, and the liberalization of movement of goods, capital, labour resources 
etc. Globalization both creates new possibilities for development of Ukrainian ore 
mining and processing enterprises and can bring new threats to their economic 
security. These questions are especially actual in the view of the entry of Ukraine 
into the World Trade Organization in 2008.

The purpose of the article is a research of influence factors of globalization 
processes on the level of economic security of Ukraine’s ore mining and proces-
sing enterprises. The security level is argued to determine the net profit, which re-
flects efficiency of enterprise management in all directions of activity. This level is 
a comparison of the rational net profit with its actual level which represents ability 
of enterprise to adapt to the given conditions of macro- and microenvironments.

An origin and development of globalization process are conditioned by a few 
associated and mutually complementary factors, such as:

–  the transition of commanding heights in economic life from the most de-
veloped countries to the new subjects of economic activity – multinational 
corporations;

–  internationalization of finances;
–  deepening of international division of labour;
–  emergence of the new technological systems;
–  unification of the international consumer markets.
The development of globalization factors and their influence on economic 

security of separate enterprises is conditioned by the specific features of their 
environment. The basic excellent factors of macro- and microenvironments of ore 
mining and processing enterprises are following.

1.  Direct dependence of economic security on the volumes of production. 
Efficiency of enterprise’s economic activity is determined by effective-
ness of all types of its activities (core, financial, innovative, and other). 
For ore mining and processing enterprises, it depends to a great extent 
on the efficiency of production processes and on marketability of output 
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(the determination coefficient ranges from 0.82 to 0.89), which are the 
core activities of these enterprises, and represent the biggest share of profit 
in its general volume. Therefore, a result of economic activity of ore mi-
ning and processing enterprise is characterized by a profit which strongly 
depends on a shipment process of products and its efficiency.

2.  Secondary character of demand for the products. Such character of de-
mand could be explained by an existence of technological chains in which 
ore mining and processing enterprises are primary links.

3.  Small internal demand for products and export directivity, which are con-
ditioned by the lack of internal consumer market capacity.

4.  Imbalance between products’ offering and demand. To the mid-2008, 
there was a deficit of iron-ore raw materials. It is explained by the high 
growth rates of metallurgical industry (in 2007 the global market grew by 
7.5% – from 1,482.6 million tons to 1,593.8 million tons).

5.  Low competitiveness of products, which is caused by many factors. The 
most significant of them are: 
–  low quality of mineral raw material: Ukraine’s deposits of iron-ore 

are among the greatest in the world (18%), but their iron content is 
substantially lower than in those of potential competitors in other 
countries and regions (only 35%, and in Australian and Brazilian iron 
ore – 60%), that is why ore obtained from the Ukrainian bowels of 
the earth needs dressing which increases both cost price and price and 
reduces product competitive edge;

–  additional costs on the subsequent processing of raw material (dres-
sing);

–  high degree of wear and tear of enterprises’ basic production assets 
(more than 60%) and inequality of technical level of the Ukrainian 
production and world ones; the application in the production process 
of out-of-date equipment which increases production costs and pri-
ces;

–  considerable work-load of basic production assets and impossibility 
of providing of enterprises’ economic security by the extensive way of 
development, it means an account only of production volumes incre-
ase, but not of products’ upgrading;

–  insufficient level of enterprises’ innovative development;
–  dependence on metal product producers and next consumers of metal 

products (for example, enterprises of engineering industry), conse-
quences of which are certain technological dependence expressed in 
a necessity to produce the products of certain quality in accordance to 
the needs of consumers’ enterprises, and also certain inhibition of free 
pricing processes;

The Economic Security of Ukraine’s Ore Mining and Processing Enterprises...
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–  enforcement of economic sanctions (for example, anti-dumping me-
asures) to the ore mining and processing enterprises or to other enter-
prises which are also the links of a single technological chain;

–  low level of ecological production.
6.  Importance of ore mining and processing enterprises in the aspect of pro-

viding of national socio-economic security so long as these enterprises 
often establish towns or create the considerable part of workplaces in 
a region.

Globalization of world economy as a process of communication strengthe-
ning among different countries economies is accompanied by structural changes, 
intensified international competition, expansion of point-of-sale and other forms 
of external economic relations, importance of innovative and information spheres, 
aggravated ecological problems. All these events have today more and more influ-
ence on economic processes, rapid exhaustion of resources and extended search of 
resources for further development.

As scientists remark, globalization for world mineral-and-raw materials com-
plex is the reality that took place objectively and has following features of the 
complex development.

1.  The most developed industrial states gradually extrude enterprises of mi-
ning and processing of mineral raw materials from their territories and are 
oriented on the import of raw material products.

2.  The world market for almost all types of mineral raw material is now sa-
turated and producers from industrial countries, who are able to influence 
the state trade policies, are not interested in the entry of new sellers, who 
offer raw materials at lower prices.

3.  The hypertrophied export increase from the CIS-countries of fuel and 
energy resources and basic metals caused the decline of raw material pro-
vision of their national industry and limited possibilities of its effective 
functioning.

4.  Mining and processing processes of mineral raw materials always were 
the risky sphere of capital investment with the long term of recoupment. 
Therefore, corporations want to minimize risk and develop deposits in the 
states with the predictable economy and stable political situation. Majority 
of “third world” countries take a course on development of raw material 
industry areas by the foreign investment. This circumstance on one side 
enables the large corporations to choose the objects of investment, and 
on the other side, it conduces to the gradual decrease of world prices for 
most types of raw material products (mainly, due to economies on labour 
costs).

5.  The export of strategic types of mineral raw materials is not accompanied 
by the effective use of currency receipts in the industrial sector of econo-
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mies of CIS-countries. Dependence of their socio-economic state is incre-
ased because of prices in the world market and discriminatory actions to 
producer companies operating in these countries.

One of main principles of globalization is the following: “the fewer players, 
the more winners,” i.e., an important element of globalization is integration. De-
pending on the level of management, the economic integration is divided into 
integration on a macro (spatial) level – regional, national and international, and 
integration on a micro (production) level – industry, inter-industry and economic. 
Integration of enterprises is also distinguished in horizontal, vertical and conglo-
merate types. Among them, an integration of vertical type is most widespread 
globally in the complex of mineral and raw materials.

The basic advantages of vertical integration are the following: a) reduction 
of production costs, distributing and products’ sales due to diminishing transport 
expenses, reduction of production operations’ number, decreasing storage costs, 
and also due to the effect of increased scale of operations; b) strengthening of 
innovation and production potential on the basis of the use of integrated techno-
logies; possibility of organization of wide information exchange between sub-
sections of a company, which allows to co-ordinate plans and charts of supply of 
raw materials, materials and ready-to-cook foods, their processing and delivery of 
marketable products to the consumer; c) possibility of economies in the expenses 
of market transactions which are especially high in countries with underdeveloped 
market infrastructure and low culture of contractual relations.

The weakness of vertical integration is that it conduces to growth of company’s 
capital investments in industry, increases an enterprise risk in case if industry would 
enter into the period of stagnation, and also makes company dependent on its own 
structures and sources of supplies that later can become more expensive than outsi-
de supplies and can create the problems of production equilibrium on every stage of 
production cycle. The considerable disadvantage of vertical integration is also that 
it reduces production flexibility of company and stronger ties it with industry.

Integration in a mineral sector was always a frequent occurrence both in the 
world and in Ukraine and CIS-countries. Its expressions were close production 
and economic relations between mining and metallurgical enterprises. In ferrous 
metallurgy, a decisive factor of building a metallurgical enterprise was always 
a closeness to sufficient reserves of iron, burning coal, and many other types of 
auxiliary mineral raw materials, that would enable work of metallurgical enter-
prise for decades. Separate privatization of metallurgical and mining enterprises, 
which are the links of single technological chain, transformation from the centrali-
zed management and planning to the free market relations resulted in the destruc-
tion of process of vertical integration and created serious problems in production 
activity both for mining and for metallurgical enterprises at the beginning of trans-
itional period of the Ukrainian economy.
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One of principal reasons of integration process in a global mining and me-
tallurgical complex is a high concentration of production in raw material sector. 
Approximately three fourths of world mining of iron ore are now in the hands of 
three leaders – Brazilian Vale, British Rio Tinto Group and British-Australian BHP 
Billiton. There is no other industry in the world with such a high concentration 
level leading to a permanent increase of prices for raw materials which is difficult 
to forecast. Therefore, the metal producers search for the methods to withstand the 
high level of concentration of raw material suppliers. In world metallurgy, the pro-
blem of the balanced supply of iron-ore raw material, mainly, is solved by creation 
of general enterprises with the producers of iron-ore and placement of smelting 
facilities near iron-ore deposits.

The process of world iron-ore industry consolidation went on from the 1970s 
and accelerated more with a wave of intensive mergers and acquisitions at the 
beginning of a new millennium. The highest level of expenses on consolidation of 
world mining industry was attained in 2001 (over USD 40 billion), which exce-
eded the previous 1998 maximum by 60%, and by USD 18.7 billion more than in 
2000. Approximately the same level of expenses was in 2002. At the end of 2003, 
the market integration reached 20%, today it is already 50% and its level rises 
every year.

Thus, certainly, the globalization processes create considerable influence on 
the practice of economic activity of mining enterprises in the world and, parti-
cularly, in Ukraine: there are new challenges before them which need some ope-
rational reaction with the purpose to maintain their competitive positions in the 
market. Considering the distinctiveness of Ukrainian ore mining and processing 
enterprises’ operation and their place in the world market of iron-ore raw mate-
rials (5%), we analyse the globalization factors and their influence on economic 
security of these enterprises in the aspect of creation of new possibilities for their 
development and emergence of threats to their security because of globalization.

The results of our research on the influence of globalization on economic se-
curity of ore mining and processing enterprises of Ukraine, along with the analy-
sis of basic factors and their consequences are implemented under the conditions 
of management of these enterprises. The most important factors of globalization 
process are selected as follows.

1.  Conditions in world financial markets. On the one hand, financial market 
globalization simplifies the financial relations among countries and pro-
cesses of capitals flows, on the other hand, it can create certain instabili-
ties and threats (for example, the deceleration of economic growth in one 
separate country can result in the worsening of financial situation in the 
world).

2.  Conditions in world markets for commodity products. The greatest world 
players in the market for iron-ore raw materials control it to a great extent 
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and have a monopolistic position allowing to increase prices because of 
that. For example, in 2008, Vale company pushed up prices by 65-71%, 
and its world competitors Rio Tinto Group and BHP Billiton forced up 
prices even more. A global economic crisis corrected this tendency so-
mehow. However, it does not influence substantially the long-term plans 
of development of these most influential world producers of iron-ore raw 
materials. Thus, BHP Billiton company plans to increase the mining out-
put to 240 million tons yearly before 2012, that is, by 100 million tons 
more than today, and before 2015, they plan to increase the output to 300 
million tons yearly. The Ukrainian producers of iron-ore raw materials 
follow a global tendency and set prices at the level of the world ones. In 
order to increase the discipline and predictability of iron-ore raw material 
market, its substantial consolidation is carried out both among traders and 
among the products’ consumers.

3.  Possibilities of consolidation in the internal market. Ukrainian enterprises 
making iron-ore products have a considerable degree of consolidation, 
but their possibilities of consolidation within the borders of the state are 
limited by a number of accessible assets. It creates certain difficulties on 
the way of integration with world producing enterprises of analogical pro-
ducts. In Ukraine, the process of integration of enterprises in a mining and 
metallurgical complex was very intensive during the last five years. As 
a result, the four players were selected in the Ukrainian market of iron-ore 
raw material: Metinvest holding, Arcelor Mittal Krivoi Rog, Evraz Group 
and Ferrexpo. Metinvest holding company produces near 70% iron-ore 
raw material in Ukraine and provides 66% of its deliveries to the internal 
market for needs of Ukrainian metallurgical enterprises. Thus, Ukrainian 
mining industry has approximately the same level of consolidation as 
worldwide, but also far less potential for mergers and acquisitions in the 
country.

4.  Efficiency of economic activity. The processes of globalization contribute 
to the economic growth and to the increasing productivity of enterprises, 
which are a part of integrated company, through such factors: 
–  gaining access to the foreign investments;
–  using new technologies, including those, which are property of enter-

prises within the integrated company;
–  acceleration of modernization process of fixed assets;
–  weaker competitiveness of products through sales of manufactured 

goods because of possible reorientation to the needs of consumers 
within the integrated company (as a rule, expansion of assortments of 
enterprise’s products implies diversification of sales and gives it more 
stability in the market);

The Economic Security of Ukraine’s Ore Mining and Processing Enterprises...
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–   balancing the volumes of supply and demand for commodity pro-
ducts;

–  optimization of transaction costs in sales promotion to the internatio-
nal markets of sales;

–  defence of interest groups in international markets;
–  deepening of processes of international labour division; creation of 

new workplaces and, thus, increased social stability in a region;
–  unification of legislation and accounting, which will assist to more 

rapid further processes of redistribution of market between its basic 
players;

–  increase of ecologic standards of productive activity.
So, the growth of world consumption of natural resources including mineral 

raw material resources forecasted in the 21st century causes the necessity of imple-
mentation of new mineral and raw material policies by all industrially developed 
countries with the purpose of defence of their interests.

Globalization of economy, insufficient world metal market conditions, en-
try of Ukraine into the WTO, recession of basic consumers of metal products, 
domestic iron-ore products replacing the international market formulate new 
requirements to economic activity by the Ukrainian ore mining and processing 
enterprises. In these circumstances, providing of their economic security is 
possible at the expense of the increase of competitiveness of their commodity 
products.

Under globalization in the nearest future, the good performance of ore mining 
and processing enterprises will not be able due to the radical changes of technolo-
gies in mining and processing, but due to the introduction of innovative methods 
of management, and new information technologies. Managing knowledge-inten-
sive processes and modernizing fixed assets in these enterprises are needed in 
order to produce the competitive goods of high degree of readiness and reduce 
production costs.

An improvement of technology of mining and processing is only possible with 
the use of modern control engineering tools and managing production processes, 
and also new scientific knowledge and engineering decisions. Another constituent 
of a sustained success in the iron-ore raw material market is an effective diver-
sification of production, the reduction of comparatively cheap primary iron-ore 
products, and the increase of products of high level of processing in the general 
pattern of production.

On the whole, the achievement of the indicated measures of economic security 
of ore mining and processing enterprises and successful decision making to solve 
existing problems are conditions which will allow to increase the competitiveness 
of these enterprises and to strengthen their orientation on providing for needs of 
domestic and world markets for iron-ore raw materials.

Dariya Pilova, Kateryna Pilova, Andrej Cherep
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Summaries

Maciej Szczepanik

The Influence of Inflation on the Level of Wages in Enterprises Sector 
in Polish Economy

The purpose of this article is to analyze the influence of inflation on the level of re-
muneration in the free market economy, especially in Poland, and to compare the power 
of this influence between labour markets in Poland and other countries. The article descri-
bes the influence of inflation on the level of wages and also the influence of an increase in 
wages on a rate of inflation with special attention paid to theory of economy and empiri-
cal researches. The results of author’s researches on the influence of changes in inflation 
rate on the level of wages in Poland are presented and commented in the last part of the 
article.

Agnieszka Bukietyńska, Mariusz Czekała

Open Pension Funds (2000-2010) and rate of GNP in Poland

In the paper the authors analyse the real income of Open Pension Funds in Poland 
from 2000 to 2010. The comparison with growth of GDP is the main problem. It was pro-
ved with high probability that the profitability of OPF is better than GDP growth.

Lech Miklaszewski

Cultural shock and its symptoms and consequences in the case 
of Bank Zachodni S.A.

In this paper the author describes the phenomenon of cultural shock, its symptoms, 
consequences and the ways of overcoming it. The way of how acculturation (cultural 
adaptation) influences the effectiveness of an organization has been described as well. 
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This issue is presented in theoretical perspective and also in the light of the acquisition 
of Bank Zachodni S.A. by Irish financial investor AIB and on the basis of the merger of 
Bank Zachodni SA and Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

Jarosław Dariusz Firlit

Role of the intermediary in real estate transaction 
with commercial bank assistance

The following article presents the profession of the intermediary in real estate transac-
tions with commercial bank assistance. Through issues discussed in the article the reader 
is informed about the extent of duties on both sides as well as the benefits provided by 
mutual cooperation. The bank which wants to increase sales while reducing cost enter into 
pertinent contracts and the intermediary interested in increasing his market competitive-
ness, is obliged to present a suitable credit offer to its clients. Thanks to such cooperation 
the market can grow quickly and it depends on us alone to either save valuable time 
or keep browsing through market offers alone in the maze of rules and regulations.

Mateusz Rak

The relationship of NGOs with public administration and business companies

At the beginning of the article there is a brief description of NGOs. Then the com-
munity organizations are presented as a partner of public and business organizations, 
stressing the benefits of such cooperation. Then, different models and forms of partner-
ships with business organizations are presented and the results of research, diagnosing the 
present state of cooperation between business sectors and NGOs in Poland are mentioned. 
Another part of the article deals with the cooperation of NGOs with public administration: 
the rules, factors conducive to cooperation and limiting, forms of cooperation and its con-
sequences.

Radosław Ryńca, Dorota Kuchta

Transfer of knowledge and technology in Polish higher education

Increasing competition has caused a change in the way of management in higher 
education institutions. Many universities have recognized the need for marketing mana-
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gement of organization and concentrate their efforts on meeting the expectations of the 
clients. Some universities have recognized the need for cooperation with the business that 
made possible the commercialization of the results of scientific research. In the literature, 
problems associated with the transfer of knowledge and technology have been presented 
for a long time. The purpose of this article is an attempt to present the substance of the 
transfer, conditions, and barriers and difficulties in the flow of knowledge and technology 
in Polish higher education.

Tomasz Galewski

Transition into the Information Society. The projection or reality?

The article presents a retrospective of concepts regarding social transformation resul-
ting in information society creation. The fundamental question is whether it can be stated 
if we already live in an information society or are we still aiming at it. The paper attempts 
to systematize the concepts related to information society. The author also tries to answer 
the question, what particular meaning the information has in IS. Especially emphasized 
are: communication in information society and information flood. The paper ends with 
a description of further economic and social development directions.

Angelika Kaczmarczyk

Financial reporting as language of business

The aim of elaborating the financial statements is to provide useful information on the 
financial status. Falsifying the financial statements is an international manipulation aimed 
at hiding the real financial status of the entity and is always accompanied by breaching 
the principal rules of accounting.

Leszek Bednarz

Methodical aspects of standardization of work processes

Standardization of work understood as setting, communicating, following and im-
proving mandatory regulation of work processes is an important and controversial mana-
gement problem. There is no clear and obvious answer to a question about the approach 
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to standardization of work processes and its impact on effectiveness and efficiency of 
workers. 

This article attempts to provide general and specific conditions as well as princi-
ples and outlines the methodology in selecting the scope, level and how to standardize 
the regulations for both routine work of production and non-routine work of conceptual. 
The presented approach identifies the external and internal conditions to be included 
in the standardization of work processes.

Robert Majkut

Initiative as a determinant of the quality of life in a big city 
(Wroclaw community as an example)

The article discusses the issue of the influence of initiative on the quality of life of 
city dwellers. The theoretical basis is the system concept of the city pointing out the mu-
tual relations among economics, culture and sociopsychology of the system participants 
such as the city. The empirical aspect of  the article is based on the secondary analysis 
of the statistical data and the outcomes of the poll studies on the community of Wroclaw. 
The initiative affects their significant areas of the inhabitants’ existence and consequently 
determines their quality of life. Referring to the research done on Wroclaw inhabitants one 
can notice the relations between the initiative and the economic standing of the city and 
the inhabitants’ satisfaction of the city’s situation.

Piotr Szczepaniak

Financial risk of companies in Poland over the years 2004-2009

The selection of the optimum structure of financing sources is one of the most im-
portant and difficult decisions that the management staff faces. That is why the paper 
aims at evaluation of financing assets in non-financial sectors in Poland over the years 
2004 - 2009. The analysis of debt ratios has shown that there is a big differentiation in 
sectors as well as a strong dependence on the economic cycle phase. The measurement of 
the financial leverage has indicated only five sectors which experienced improvement of 
the owners’ return rate due to foreign capital used. The standard deviation of the general 
debt ratio and the short term debt ratio revealed sectors with the lowest and the greatest 
financial risk. Pearson’s linear correlation coefficients in most sectors prove that there is 
a strong and significant relation between studied ratios.
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Józef Michał Soroka

Social responsibility of companies and manager roles 

Author on basis of literature analysis and results of survey conducted in two com-
panies, tries to answer the question, wchich roles performed by high-level managers are 
significantly useful in realization of idea of social responsibility in companies.

Agnieszka Piasecka-Głuszak

Methods for planning purposes MRP and Just in Time as strategies to support 
the logistics system in a production company

This article presents the fundamental techniques of material requirements planning as 
a strategy for supporting the logistics system in the enterprise production. The described 
methods MRP I, MRP II, MRP III, Just In Time were produced in different periods of 
the twentieth century to refine the process of planning, efficient management of the flow 
of goods and information. The methods are based on the MRP computer systems include 
clearly defined volume of demand, the term of the contract, as well as provide other data 
relevant to the company’s logistics system and its activities. Just in Time method is rather 
based enterprise management system for submission and acceptance of small quantities of 
ordered products on the so-called. time of actual need. The author described all methods 
focused primarily on the presentation of the main objectives, principles of operation, as 
well as their advantages and disadvantages.

Mariusz Opaliński

Public Relations, Marketing and Corporate Social Responsibility

Public relations is too often absorbed by the system of integrated communications of 
marketing. Thus there is a breach of the bond with the original concept of long-term-go 
social dialogue, conducted on the basis of reciprocal exchange of information with the so-
cial environment of the organization. Growing demands for adoption by the organization 
of social responsibility are a chance for incorporation of this concept in the structure of 
business communication. The benefit of this exchange for the organization is information 
about the expectations of social environment, which belongs to the management of crisis 
prevention. While stakeholders gain an ally in the corporate, a good self-interest, citizen 
identifies the needs of the environment.
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Oleksandr I. Sharov, Arnold S. Korkhin, 
Leonid M. Solodovnyk, Vasyl V. Tsykhmystro

Computerised Modeling of Perspective Development of Coal Mining Association 
Taking into Account both Environmental and Social Factors

The article describes a method of optimum planning the Coal Mining Association de-
velopment for a decade as well as different development variations depending on a num-
ber of economic factors.

Valentina Shapoval

Modern Models of Social Responsibility of Business: 
Common Features and Differencies

The article studies available models of social responsibility of business from the point 
of view of national traditions and problems of specific states. Besides there are charac-
terized models of socially responsible behaviour of companies depending on corporate 
governance traditions. The author analyses models of social responsibility of business in 
developed countries showing their common features and differences.

Dariya Pilova, Kateryna Pilova, Andrej Cherep

The Economic Security of Ukraine’s Ore Mining and Processing Enterprises 
in the Light of Globalization

The article is devoted to the research of the competitiveness of Ukraine national eco-
nomy by the economic security ensuring of their ore mining and processing enterprises in 
the globalization context.

The factors of macro- and microenvironments of Ukrainian ore mining and proces-
sing enterprises that influence their competitiveness are examined. Direct dependence of 
economic security on the production volumes is determined as the most powerful factor in 
economic security of these enterprises. The special attention is paid to the analyses of such 
factors of Ukrainian mining enterprises as secondary character of demand on the products; 
small internal demand on products and export directivity; low product competitiveness, 
which is caused by low quality of mineral raw material, high enterprises’ wear rates of 
basic production assets and other reasons. 
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The article deals with the analysis of integration process in the world mining and 
smelting complex. Considering the distinctiveness of Ukrainian ore mining and proces-
sing enterprises’ operation and their place in the world market of iron-ore raw materials, 
the globalization factors and their influence on economic security of these enterprises in 
the aspect of creation of new opportunities for their development and emergence of thre-
ats to their security because of globalization are researched. It is stressed that Ukrainian 
mining industry has approximately the same level of consolidation as worldwide, but also 
far less potential for mergers and acquisitions within the country. In the context of glo-
balization the main opportunities of increasing economic security level of Ukrainian ore 
mining and processing enterprises are analyzed.
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