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Słowo wstępne

Osiąganie przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności ekonomicznej jest 
naczelnym celem zarządzania. Zarządzanie powinno być bez wątpienia nauką 
służebną wobec praktyki i wspomagać przedsiębiorców oraz kadry kierownicze 
w takim podejmowaniu decyzji, które służy zwiększaniu racjonalności gospoda-
rowania, a więc i efektywności ekonomicznej. Wydaje się, że kwestie efektyw-
ności ekonomicznej sięgają źródeł nauk o zarządzaniu, a ich akcentowanie jest 
zasadne w kontekście swoistego niebezpieczeństwa autonomizacji celów zarzą-
dzania jako nauki względem praktyki. Nie tylko zresztą dla przedsiębiorstw pro-
blematyka efektywności ma swoje znaczenie. W dobie przedsiębiorczości, jak 
określił to historyk gospodarki A. Chandler, wzorce i sposoby działania właściwe 
dla biznesu przenikają do pierwszego sektora – sektora publicznego. Także więc 
w sferze publicznej efektywność ma swoje znaczenie, choć bardziej jako tzw. 
efektywność behawioralna – działanie mające na celu zwiększanie wartości doda-
nej wyniku, szybkości i oszczędności działania, niż jako efektywność ekonomicz-
na, widziana przez pryzmat wskaźników ekonomicznych. 

Postrzeganie problematyki efektywności zarówno w kategoriach efektywno-
ści behawioralnej, jak i ekonomicznej ma swoje ważne implikacje. Podnoszeniu 
efektywności służą tak narzędzia mające charakter finansowy („twardy”, ilościo-
wy), jak i zarządczy, „miękki”, jakościowy. Jest to punkt widzenia współcześnie 
szeroko akceptowany, a znajdujący wyraz chociażby w takich koncepcjach za-
rządzania przedsiębiorstwami jak BSC (zrównoważona karta wyników). W bada-
niach nad efektywnością jest więc miejsce i dla przedstawicieli nauk o finansach, 
i zarządzania sensu stricto. Wydaje się, że znalazło to odzwierciedlenie w niniej-
szej publikacji, choć pełniejsza integracja obydwu środowisk jest wciąż raczej 
celem niż stanem faktycznym. 

Efektywność może być rozpatrywana nie tylko w aspektach ilościowych i ja-
kościowych bądź związanych z poszczególnymi sektorami, lecz oczywiście także 
przy uwzględnieniu specyficznych narzędzi przywiązanych do określonych funk-
cji zarządzania. Narzędzia wpływu na efektywność powstają w logistyce, zarzą-
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dzaniu kadrami, marketingu i innych obszarach funkcjonalnych. Jednym z celów 
tej publikacji jest pokazanie możliwości narzędziowego oddziaływania na złożo-
ne zjawisko efektywności. 

Ostatnim, choć może nie najmniej ważnym celem niniejszej pracy jest eks-
planacja złożonych mechanizmów kształtowania efektywności i jej zasadniczych 
źródeł. Wyjaśnianie, w jaki sposób dochodzi do ukształtowania organizmów go-
spodarczych cechujących się ponadprzeciętną efektywnością ekonomiczną jest 
pasjonujące, a narzędzia – których można w tej mierze użyć – inspirujące nauko-
wo. Wydaje się, że obecnie kluczowe znaczenie mają tu kwestie istnienia bądź nie 
silnego przywództwa w organizacji, jasności celów i odpowiedzialności, systemu 
motywacyjnego, sprzyjających bądź nie warunków otoczenia, a także przyjętej 
przez zarząd ścieżki – trajektorii rozwoju i wzrostu. Właściwe rozpoznanie tych 
czynników oznacza jednak realizację złożonego programu naukowego, do któ-
rego być może chociaż po części przyczyni się niniejsza publikacja. W części 
naukowej tej pracy można jeszcze wspomnieć o konieczności zajmowania się 
metodyczno-koncepcyjnymi podstawami kształtowania efektywności. 

Zgodnie z zarysowanymi wyżej modułami rozpatrywania zjawiska efektyw-
ności, grupujemy prace przygotowane na potrzeby prezentowanego tomu. Finan-
sowe aspekty i narzędzia efektywności przedstawiają w niniejszej pracy referaty: 
mgr. Zbigniewa Kuryłka pt. Znaczenie finansowania mezzanine na tle innych form 
private equity i sposoby wyjścia z inwestycji, dr. Rafała Parvi pt. Wpływ kredyto-
wania na płynność finansową funkcjonującej jednostki gospodarczej, dr Aldony 
Uziębło pt. Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa w opiniach spe-
cjalistów z zakresu rachunkowości i finansów. W skromnie reprezentowanym uję-
ciu finansowym górę wzięły więc problemy finansowania działalności przedsię-
biorstw, ważna, choć nie jedyna determinanta efektywności ekonomicznej. Wśród 
prac podejmujących kwestie jakościowych, zarządczych determinant efektywno-
ści należy wymienić prace: dr Anny Dziadkiewicz pt. Ewaluacja efektywności 
zespołu projektowego w przedsiębiorstwie, dr. Jerzego Jagody pt. Efektywność 
ekonomiczna w małym biznesie, dr inż. Małgorzaty Adamskiej pt. Efektywność 
przedsiębiorstwa a jego kapitał rynkowy. Referatów w wymienionym module 
można zresztą wyróżnić więcej, a te powyżej zostały wymienione jako przykła-
dowe. Wobec dużego zróżnicowania prac w wymienionej kategorii trudno szukać 
ich wspólnego mianownika na bardziej szczegółowym poziomie niż ten, że repre-
zentują prace o zarządczych determinantach efektywności. 

Liczne są w opracowaniu referaty, podejmujące problem funkcjonalnych na-
rzędzi kształtowania efektywności przedsiębiorstw. W tym module znajdujemy 
opracowania: dr Edyty Bombiak pt. Skuteczność motywowania pracowników jako 
determinant efektywności przedsiębiorstw, mgr Magdaleny Ciesielskiej pt. Po-
miar strategii CSR w przedsiębiorstwie, mgr inż. Małgorzaty Gajewskiej pt. Rola 
logistyki przedsiębiorstwa w kształtowaniu jego efektywności, dr inż. Małgorzaty 
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Gotowskiej, mgr Małgorzaty Paszkiewicz, mgr Natalii Styś pt. Wpływ działań 
marketingowych i CSR-owych na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstwa usłu-
gowego, dr. inż. Seweryna Jarży, dr inż. Anny Sobocińskiej pt. Bezpieczeństwo 
pracy w aspekcie kosztów przedsiębiorstwa czy dr Katarzyny Mizery pt. Pomiar 
efektywności CSR w przedsiębiorstwie. W module „funkcjonalnym” zdają się do-
minować problemy relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym, po-
nad również istotną problematyką optymalizacji działań związanych z wnętrzem 
przedsiębiorstwa. Wreszcie wśród prac reprezentujących moduł eksplanacji deter-
minant efektywności oraz jego podstaw teoretycznych i koncepcyjnych wymienić 
należy prace: prof. dr. hab. Władysława Balickiego i dr Barbary Ptaszyńskiej pt. 
Racjonalność przedsiębiorcy jako przesłanka teorii ekonomii, komparatywną ana-
lizę dr. hab. Krzysztofa Łobosa, prof. WSB i dr inż. Mirosławy Szewczyk pt. Ob-
raz przedsiębiorstw czeskich i polskich przez pryzmat stu największych spółek 
w 2009 roku, a także pracę mgr Agnieszki Łoś pt. Pomiar efektywności przedsię-
biorstw w perspektywie społecznej. Efektywność bywa także rozpatrywana jako 
zmienna zdeterminowana branżowo i regionalnie. Przykładami opracowań w tym 
nurcie są prace dr. Daniela Puciato pt. Ekonomiczne uwarunkowania efektywności 
przedsiębiorstw hotelowych.

Badanie efektywności jest procesem wieloaspektowym i złożonym. Trudno 
jest w nim, wobec różnorodności zainteresowań badawczych i doświadczeń Au-
torów ustrzec się pewnej eklektyczności opracowania. Mimo to redaktorzy tomu 
wyrażają nadzieję, że będzie on nie tylko źródłem wiedzy i inspiracji, lecz tak-
że początkiem wartościowej serii poświęconej temu kluczowemu w zarządzaniu 
problemowi. 

Niniejszy numer „Zeszytów Naukowych” powstał staraniem Wydziału Eko-
nomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i stanowi pokło-
sie konferencji pt. Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw – determinanty, 
pomiar, narzędzia, która odbyła się w dniach 19-20 października 2011 r. w Jar-
nołtówku.

Redaktorzy tomu
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos  

dr Bolesław Goranczewski





Część I

Finansowe narzędzia kształtowania 
efektywności ekonomicznej





Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 

Nr 27/2011

Zbigniew Kuryłek
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

Znaczenie finansowania mezzanine  
na tle innych form private equity  

i sposoby wyjścia z inwestycji

Streszczenie. Mezzanine to jeszcze mało znany sposób finansowania przedsiębiorstw w Polsce. 
Rozwinął się w krajach otwartych na stosowanie nowoczesnych rozwiązań, posiadających bogatą wie-
dzę na temat przedsiębiorczości i sposobów oddziaływania na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 

W artykule przedstawiono znaczenie finansowania mezzanine na tle innych form private  equity. 
Zaprezentowano fazy rozwoju firm i możliwości jego pomostowego wykorzystania w poszczegól-
nych fazach. Uwzględniono także ścieżki wyjścia z inwestycji, biorąc pod uwagę koszty czy też 
poszczególne branże.

Słowa kluczowe: private equity, mezzanine, wykupy lewarowane (LBO), oferta publiczna (IPO) 

Wstęp

Przedsiębiorstwa nieustannie poszukują nowych ścieżek rozwoju, a co się 
z tym wiąże – nowych sposobów pozyskania kapitału. W ten sposób dążą do 
przejęcia innych firm, tym samym do zwiększania wartości firmy. Tak też mogą 
przejmować coraz większą część rynku. Warto przyjrzeć się zatem finansowaniu 
hybrydowemu (mezzanine), które jest nowoczesną formą zdobycia kapitału na 
rozwój. Służyć może głównie firmom, które nie mają wystarczającej zdolności 
kredytowej na pozyskanie środków potrzebnych na nowe inwestycje.

Przeanalizowanie anatomii tej formy finansowania zmusza do wyodrębnienia 
jej specyficznych cech, a także porównania z innymi sposobami pozyskiwania 
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środków, zwłaszcza określenie, w jakim momencie rozwoju firmy może być sto-
sowana ta forma zasilania kapitałowego przedsiębiorstw.

Wart podkreślenia jest również ostatni etap wykorzystania mezzanine, czyli 
różne sposoby i możliwości wyjścia z tej nietypowej formy inwestowania. 

Cechy mezzanine

Mezzanine to instrument pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym a finanso-
waniem kapitałowym. Najczęściej jest stosowany, gdy występuje luka kapitałowa, 
czyli wówczas, gdy inwestorzy mogą skorzystać w części z kapitału włas nego, a po-
zostałe środki zechcą pozyskać z banku. Mezzanine wykorzystywany jest wtedy, 
gdy podmiot nie jest w stanie pozyskać wystarczających środków na sfinansowa-
nie inwestycji. Ta forma przydatna jest szczególnie większym przedsiębiorstwom, 
niezależnie od formy prawnej, najczęściej tym notowanym na giełdzie, ale i tym, 
które na giełdzie nie są notowane. Wynika stąd, że to finansowanie przeznaczone 
jest dla spółek mających solidne fundamenty w biznesie, prowadzących działalność 
od dłuższego czasu i posiadających perspektywę rozwoju. Ten rodzaj pozyskiwania 
kapitału nie jest przeznaczony dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwo-
ju. W Polsce mezzanine zajmują się głównie fundusze venture capital, ale również 
mogą zajmować się takie, jak:

– fundusze wyspecjalizowane w mezzanine capital,
– towarzystwa ubezpieczeniowe,
– inwestorzy corporate venture,
– business angels.
W wyniku wykorzystania atrybutów kapitału własnego i obcego mogą po-

wstać różne możliwości stanowiące optymalne źródło finansowania przedsiębior-
stwa, dostosowane do jego aktualnej sytuacji. 

Finansowanie pomostowe mezzanine wykorzystywane jest wówczas, gdy fir-
ma znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i zmienia swoją strukturę kapita-
łową. Może również obejmować:

– finansowanie reorganizacji firm,
– finansowanie wymiany akcjonariuszy,
– finansowanie rozwoju,
– rekapitalizację,
– finansowanie fuzji, przejęć i akwizycji przedsiębiorstw (LBO, MBO, MBI itp.),
– finansowanie pomostowe,
– finansowanie podczas przygotowań spółki do wejścia na giełdę1.

 1 Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warsza-
wa 2009, s. 166.
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Generalnie finansowanie hybrydowe polega na połączeniu kapitału własnego 
i długu. Dług ma następujące cechy2:

– z góry określoną wysokość korzyści,
– pierwszeństwo przed właścicielami,
– tarczę podatkową,
– określony z góry termin wykupu,
– brak wpływu na zarządzanie firmą.
Kapitał własny różni się od długu, a jego cechy są następujące3:
– prawo do całej wartości rezydualnej w firmie,
– prawo do uzyskania korzyści po spłaceniu wierzycieli,
– brak tarczy podatkowej,
– nieskończony okres trwałości.

Mezzanine a inne formy finansowania private equity

W skład private equity wchodzą: finansowanie venture capital (seed capital), 
czyli kapitał zalążkowy, kapitał początkowy (start-up), kapitał przeznaczony na 
rozwój (expansion), kapitał odtworzeniowy (replacement) oraz dług podporząd-
kowany (mezzanine)4.

Finansowanie przedsiębiorstw przybiera różne formy, co przedstawia rysunek 1. 

Fazy rozwoju Zasiew Start Rozwój Ekspansja Dojrzałość Dalszy 
wzrost

Zmiana  
właściciela

leasing

Dług kredyty/pożyczki/emisja obligacji

Mezzanine finansowanie  
wzrostu

finansowanie 
wykupów

Kapitał własny
wenture capital inne rodzaje private equity

rodzina/aniołowie  
biznesu publiczna emisja akcji

Rys. 1. Finansowy cykl rozwoju przedsiębiorstwa
Ź r ó d ł o: Mezzanine jako źródło finansowania dla przedsiębiorstwa, www.inwestycje.pl [30.06.2008]

Podstawą dla funduszy typu venture capital są przede wszystkim potrzeby 
inwestycyjne. Spółki wykorzystujące tego rodzaju wsparcie kapitałowe powinny 
się charakteryzować takimi cechami, jak: duży potencjał rozwojowy, działalność 

 2 A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, 2, Helion, Gliwice 2007, s. 751.
 3 Ibidem, s. 751.
 4 Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, 
B. Bartoszewicz, Deloitte, Poltext, Warszawa 2008, s. 317.
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w branży innowacyjnej, możliwość osiągania przewagi na rynku. Jest to dość 
ogólne sformułowanie firm mających potencjał rozwojowy, dlatego fundusze ven-
ture capital trafiają do firm, których wartość po zainwestowaniu środków zdecy-
dowanie wzrośnie, co przełoży się na stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. 
Podstawowe kryteria inwestycyjne są następujące: region, branża, etap rozwoju 
i limity inwestycyjne. 

Większość funduszy działających na polskim rynku działa w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Najczęściej są one zainteresowane takimi branżami, jak: tele-
komunikacja i media, informatyka, medycyna i ochrona zdrowia, a także usługi 
finansowe i usługi dla biznesu. Fundusze te mają charakter venture capital i priva-
te equity, ponieważ finansują nie tylko fazę zalążkową i początkową, ale również 
pozostałe fazy rozwoju przedsiębiorstw. Limity inwestycyjne nie zawierają się 
w sztywnych ramach. Zależą od wielkości oraz czasu istnienia na rynku funduszy. 
Im jest on większy, tym większe kwoty może przeznaczyć na inwestycje. Limity 
są podawane w euro bądź dolarach. Najniższe limity dla funduszy działających 
na szczeblu krajowym kształtują się na poziomie 40 tys. EUR bądź 50 tys. USD. 
Kwoty najwyższe to 500 mln EUR i 2 mld USD dla funduszy, które działają na 
skalę światową5.

 5 Wartość jako kryterium efektywności, red. T. Dudycz, Politechnika Wrocławska, Wrocław 
2008, s. 73. 

Rys. 2. Podział inwestycji private equity przy uwzględnieniu etapu rozwoju spółki
Ź r ó d ł o: Finanse, red. M. Podstawka, WN PWN, Warszawa 2010, s. 581.
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Istnieje kilka możliwości wyboru inwestycji i sposobu jej finansowania. Nale-
ży rozważyć wszelkie za i przeciw. Wybór zależny jest od aktualnej sytuacji firmy 
i jej strategii na przyszłe lata. 

Źródła finansowania spółki ze względu na poziom środków zilustrowano na 
rysunku 3.

Źródło kapitału

Poziom rozwoju firmy

start-up rozwój poziom poniżej 
średniego

średni poziom 
rozwoju

0-1  
mln USD

1-10  
mln USD

10-50  
mln USD

50-500  
mln USD

Inwestor indywidualny T T M
Business angel T M
Bank komercyjny M T T T
Firma leasingowa T T T T
Private equity  
(bez wykupów) M T T

Fundusz  
Venture capital T T M

Fundusz Mezzanine M T T
Fundusz zajmujący się 
wykupami M T T

T – tak, M – możliwe, w zależności od przedsiębiorstwa i branży.

Rys. 3. Źródła finansowania w zależności od rozwoju firmy
Ź r ó d ł o: K.H. Marks, L.E. Robbins, G. Fernández, J.P. Funkhouser, D.L. Williams, The Handbook of Fi-

nancial Growth. Strategies, Capital Structure, and M&A Transactions, wyd. II, John Wiley&Sons, New Jersey, 
2009, s. 75.

Biorąc pod uwagę stopień zorganizowania działalności inwestorów dzielimy na: 
1. Formalnych (instytucjonalnych) – są to przede wszystkim organizacje ma-

jące osobowość prawną i zrzeszone w stowarzyszeniach biznesowych do których 
zaliczamy:

a) Fundusze specjalne – wykorzystują powierzone im środki publiczne lub 
specjalne fundusze rozwojowe. Mają one określone cele inwestycyjne, przy wy-
konywaniu których nie kierują się tylko i wyłącznie zasadami komercyjnymi. 

b) Fundusze komercyjne – przy inwestycjach opierają się na powierzonych im 
środkach od inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych osób.

c) Międzynarodowe podmioty komercyjne – należą do nich inwestorzy, którzy 
biorą pod uwagę określone projekty bez względu na kraj bądź region, w którym 
będą zrealizowane.

d) Podmioty posiadające środki inwestycyjne w kraju bądź zagranicą.
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2.  Nieformalnych – są to głównie osoby indywidualne, tzw. business angels6. 

B. Mikołajczyk i M. Krawczyk w publikacji Aniołowie biznesu w sektorze MSP 
przedstawiają cechy inwestorów w Szwecji i Hiszpanii. 

Inwestor szwedzki:
– 96% zbiorowości to mężczyźni,
– 90% grupy to osoby, które wcześniej prowadziły własną działalność,
– inwestorzy posiadali średnio jedenastoletnie doświadczenie w działalności 

na rynku venture capital,
– 77% inwestorów uzyskało majątek w wyniku sprzedaży własnej firmy lub 

dzięki zyskom osiągniętym z udziałów w prywatnych przedsiębiorstwach,
– 11% aktywów inwestowali w firmy we wczesnej fazie rozwoju,
– 59% rozwijało aktywność w firmie w którą inwestowali.
Inwestor hiszpański:
– 70% badanych to mężczyźni,
– średni wiek – 40 lat,
– 87% aniołów posiadało inną pracę oprócz inwestowania,
– 42% przyznało, że nie posiada wiedzy w zakresie inwestowania,
– średnio na jedną inwestycję przeznaczali 18 500 – 36 000 EUR7.

Rys. 4. Struktura rynku venture capital
Ź r ó d ł o: B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007, s. 36.

Głównymi przeszkodami, które miały wpływ na możliwości inwestowania 
przez venture capital były:

 6 B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin,  Warszawa 2007, s. 35.
 7 Ibidem, s. 51.
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– zbyt wolny i niewystarczający rozwój infrastruktury,
– problemy związane z ingerencją państwa w procesy gospodarcze dotyczące 

wydawania zezwoleń, koncesji,
– brak przejrzystości systemu podatkowego,
– silna pozycja związków zawodowych,
– zbyt duże znaczenie urzędników w procesie podejmowania decyzji, wystę-

powanie uznaniowości.
Bariery istnieją również po stronie samych funduszy. Bardzo trudno określić 

i zminimalizować ryzyko na rynku, gdzie tego typu inwestycje nie są doskonale 
rozwinięte. Stworzenie kryteriów czy też ram inwestycyjnych stanowiło spore 
problemy. Wszystkie te utrudnienia sprzyjały zwiększaniu specjalizacji i rezygna-
cji niektórych funduszy z tego typu działalności8.

W roku 2009 inwestycje PE/VC obliczono na 268 mln EUR. Średnia wiel-
kość inwestycji w Polsce wynosiła 10 mln EUR, inwestycjami dominującymi 
były te w późnych etapach rozwoju. Wykupy wyniosły 198 mln EUR i stanowiły 
74% wszystkich inwestycji w Polsce, natomiast finansowanie wzrostu wyniosło 
62 mln EUR i stanowiło 23% zainwestowanych środków.

Tabela 1. Podział inwestycji ze względu na etap rozwoju spółki w latach 2008-2009

Etap rozwoju spółki

2008 2009

kwota 
inwestycji

(w tys. 
EUR)

% liczba 
spółek %

kwota 
inwestycji

(w tys. 
EUR)

% liczba 
spółek %

Zasiew 4 003 0,6 10 14,1 1 100 0,4 1 3,7
Start-up 10 660 1,7 20 28,2 0 0,0 0 0,0
Venture – późniejszy etap 35 687 5,6 16 22,5 634 0,2 6 22,2
Venture ogółem 50 350 8,0 46 64,8 1 734 0,6 7 25,9
Finansowanie wzrostu 73 515 11,6 6 8,4 61 559 23,0 8 29,7
Restrukturyzacja 68 0,0 1 1,4 6 100 2,3 1 3,7
Refinansowanie 0 0,0 0 0,0 99 0,0 1 3,7
Wykupy 509 277 80,4 18 25,4 198 602 74,1 10 37,0

Razem 633 210 100,0 71 100,0 268 094 100,0 27 100,0

Ź r ó d ł o: www.ppea.org.pl [4.11.2010].

Sytuacja zmieniła się w 2010 r., wykupy stanowiły wówczas zdecydowanie 
mniejszą część inwestycji, spadła ilość środków przeznaczanych na finansowa-
nie wzrostu, natomiast spółki w początkowej fazie rozwoju były przedmiotem 
inwestycji.

 8 Rynek finansowy, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 222.
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Tabela 2. Podział inwestycji ze względu na etap rozwoju spółki w roku 2010

Etap rozwoju spółki Kwota inwestycji
(w tyś. EUR) % Liczba spółek %

Zasiew 0 0,0 0 0,0
Start-up 605 0,2 3 15
Venture – późniejszy etap 486 0,2 2 10
Venture ogółem 1 091 0,4 5 25
Finansowanie wzrostu 22 601 8,0 4 20
Restrukturyzacja 3 073 1,0 1 5
Refinansowanie 12 396 4,4 2 10
Wykupy 244 353 86,2 8 40

Razem 283 514 100,0 20 100,0

Ź r ó d ł o: www.ppea.org.pl [4.11.2010].

W 2009 r. środki trafiały do takich branż, jak: medyczna, farmaceutyczna, czy 
też biotechnologiczna. W tych sektorach w Polsce środki zaangażowane to 146 
mln EUR. Atrakcyjną branżą w 2009 r. okazały się dobra konsumpcyjne. Zreali-
zowano aż 5 inwestycji. 

Tabela 3. Inwestycje PE/VC ze względu na branżę w latach 2007-2009

Branża

2007 2008 2009

kwota  
inwestycji 

(w tys. EUR)

liczba 
spółek

kwota  
inwestycji 

(w tys. EUR)

liczba 
spółek

kwota  
inwestycji 

(w tys. EUR)

liczba 
spółek

Produkcja dla biznesu 104 029 8 81 360 6 33 406 4
Usługi dla biznesu 1 256 1 22 568 3 22 485 2
Chemia i gospodarka materiałowa 199 1 857 1 627 1
Telekomunikacja i media 6 229 16 8 775 20 478 3
IT 24 759 3 20 759 9 3 771 3
Budownictwo 1 863 1 5 144 1 0 0
Dobra konsumpcyjne – produkcja 

i dystrybucja
56 109 7 142 100 6` 13 205 5

Branża konsumpcyjna – inne 365 2 1 869 4 2 391 3
Energetyka i surowce 70 553 2 64 294 3 1 100 1
Usługi finansowe 99 427 7 45 957 4 0 0
Branża medyczna, farmaceutyczna, 

biotechnologia
60 508 5 52 146 7 146 332 3

Nieruchomości 0 0 0 0 44 300 1
Transport 15 417 2 173 370 3 0 0
Inne 0 0 14 011 4 0 0

Inwestycje ogółem 440 714 55 633 210 71 268 095 26

Ź r ó d ł o: www.ppea.org.pl [4.11.2010].
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Niektóre inwestycje podjęte w Polsce w 2010 r. są przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4. Niektóre wyjścia zrealizowane w Polsce w 2010 r.

Fundusz Nazwa spółki
Enterprise Investors Micro Fund
Enterprise Investors Harper Hygienics (IPO)
Krokus Helios
MCI Management ABC Data (IPO)
OresaVentures NeoBPO
Royalton Partners mPunkt Polska SA 
Secus AM Wiedzanet SA

Ź r ó d ł o: www.ppea.org.pl [4.11.2010].

Strategie wyjścia z inwestycji

Wyjście z inwestycji stanowi ostatni etap funkcjonowania kapitału o podwyż-
szonym ryzyku. Sprzedane zostają przez fundusz akcje czy też udziały, a środki 
zostają zwrócone inwestorom, którzy wcześniej zdecydowali się przeznaczyć na in-
westycję swój kapitał. Wyjście z inwestycji jest wprost proporcjonalne do rozwoju 
przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu środków funduszu w danej firmie. Większe 
zaangażowanie zmniejsza ryzyko działalności i powoduje, że stopa zwrotu staje się 
też mniej atrakcyjna. Fundusze podwyższonego ryzyka uwzględniają sposób i czas 
wyjścia z inwestycji już na samym początku, czyli w momencie podpisywania 
umowy inwestycyjnej9. Istnieje wiele sposobów wyjścia z inwestycji, a są nimi10: 

– wprowadzenie firmy na giełdę papierów wartościowych – IPO11,
– sprzedaż akcji lub udziałów inwestorowi strategicznemu (trade sale),
– sprzedaż akcji lub udziałów inwestorowi finansowemu (secondary sale),
– wykup menedżerski (management buy-out – MBO),
– odkupienie akcji przez współwłaścicieli lub spółkę,
– likwidacja (liquidation),
– bankructwo (bankruptcy).
Najczęściej spotykane sposoby wychodzenia z inwestycji przedstawia tabela 5. 

Okazuje się, że najpopularniejsza jest sprzedaż inwestorowi branżowemu, likwida-

    9 M. Wrzesiński, Kapitał podwyższonego ryzyka, Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 225.
 10 Ibidem, s. 225.
 11 Initial public offering – oferta publiczna.W polskim prawie oferta indywidualna musi być 
skierowana do więcej niż 300 osób. 
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cja, a następnie dopiero wprowadzenie na giełdę papierów wartościowych. Forma 
likwidacji wzrosła znacząco na przestrzeni ostatnich czterech lat. Natomiast zauwa-
żalne są zarówno spadek dokonywania IPO, jak również tendencja spadkowa wy-
stępująca w sprzedaży inwestorom branżowym.

Istnieje kilka strategii wyjść z LBO. Okazuje się, że w roku 2007 najwięcej 
było ponownych wykupów, a na drugim miejscu uplasowało się IPO (rys. 5).

Tabela 5. Sposoby wyjścia z inwestycji przez europejskie fundusze private equity (lata 1998-2002)

Sposób wyjścia 
z inwestycji

1998 1999 2000 2001 2002
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)

udział 
(w %)

Sprzedaż inwestoro-
wi branżowemu

3732 53,6 3153 36,6 3005 33,0 4228 33,9 3 301 30,9

Likwidacja 385 5,5 567 6,6 689 7,6 2848 22,8 3 201 30,0

Wprowadzenie na 
giełdę papierów 
wartościowych

1309 18,8 1783 20,7 1279 14,1 1386 11,1 1 264 11,9

Spłata pożyczki/ wy-
kup akcji uprzy-
wilejowanych

262 3,8 1470 17,0 1783 19,6 1807 14,5 896 8,4

Sprzedaż instytucji 
finansowej

341 4,9 394 4,6 357 3,9 539 4,3 420 3,9

Sprzedaż innemu 
funduszowi PE

365 5,2 430 5,0 1051 11,5 479 3,9 418 3,9

Inny sposob 573 8,2 818 9,5 939 10,3 1188 9,5 1 174 11,0

Suma 6967 100,0 8615 100,0 9103 100,0 12475 100,0 10 674 100,0

Ź r ó d ł o: M. Wrzesiński, Kapitał podwyższonego ryzyka, Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 229.

Rys. 5. Strategie wyjścia z LBO na świecie w 2007 r., transakcje powyżej 500 mln EUR
Ź r ó d ł o: Corporate Finance, red. P. Vernimmen, wyd. 2, John Wiley&Sons, [b.m.] 2009, s. 920.
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W Polsce w 2009 r. zanotowano spadek wyjść z inwestycji. Fundusze wyszły 
z dziewięciu spółek, a akcje sprzedanych spółek wyniosły 31 mln EUR. W po-
równaniu z rokiem 2009 oznacza to, że nastąpił spadek wyjść o 50% i spadek 
wartości o 54%12.

 12 www.ppea.org.pl [4.11.2010].

Tabela 6. Koszty dezinwestycji i liczba spółek (mln EUR)

Ścieżka wyjścia
2007 2008 2009 I połowa 2010

koszty liczba 
spółek koszty liczba 

spółek koszty liczba 
spółek koszty liczba 

spółek

Sprzedaż 6 284 322 4 084 241 2762 156 1003 69

Oferta publiczna (IPO) 1 775 66 542 17 366 25 842 29

Upadłość 451 36 566 56 3474 121 2631 50

Spłata cichego udziałowca 82 11 62 54 41 93 106 101

Spłata kredytów 3 560 219 629 101 327 68 117 36

Sprzedaż innemu 
funduszowi PE

8 690 200 3 692 175 710 75 1468 49

Sprzedaż instytucji 
finansowej

1 167 69 606 35 485 21 176 4

Wykup menedżerski 
(MBO)

551 130 433 93 489 104 323 64

Dezinwestycja za pomocą 
innych dróg

498 36 398 29 48 12 309 18

Nieznane 700 136 95 33 75 38 0 0

Suma 23 758 1225 11 107 834 8777 713 6975 420

Ź r ó d ł o: 2010 EVCA Buyout Report, październik 2010, www.evca.eu, s. 59.

Rys. 6. Sposoby dezinwestycji w Europie w pierwszej połowie 2010 r.
Ź r ó d ł o: 2010 EVCA Buyout Report, październik 2010, www.evca.eu, s. 46.
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Jeśli chodzi o wyjście z inwestycji w Europie, sytuacja przedstawia się nieco 
inaczej.

Z powyższej tabeli wynika, że ścieżka wyjścia z inwestycji, jaką jest sprze-
daż, pochłania coraz mniejsze koszty. Związane jest to także z coraz mniejszą 
liczbą spółek korzystających z tej drogi.

W latach 2008 i 2009 również liczba ofert publicznych uległa zdecydowa-
nemu obniżeniu. Ponadto liczba wykupów menedżerskich też się zmniejszyła. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać i ulegać poprawie na początku roku 2010. 

Tabela 7. Koszty dezinwestycji według branży (mln EUR)

Branża
2007 2008 2009 1 połowa 2010

koszty liczba 
spółek koszty liczba 

spółek koszty liczba 
spółek koszty liczba 

spółek
Rolnictwo 270 11 16 6 0 3 3 3
Produkty przemysłowe 3 475 232 2 269 191 1652 177 1163 83
Usługi przemysłowe 2 884 139 1 342 97 1002 69 308 42
Chemiczna 925 43 634 34 109 18 263 13
Telekomunikacja 2 380 77 811 48 967 49 433 17
Elektronika 1 172 78 715 84 275 54 395 38
Budownictwo 220 42 115 30 243 26 189 16
Produkty konsumpcyjne 3 796 188 1 865 143 2223 108 1045 99
Usługi dla klientów 

indywidualnych
3 020 100 855 66 548 42 1512 28

Energetyka i środowisko 1 475 32 622 22 267 26 107 6
Usługi finansowe 460 23 209 19 499 14 160 13
Nauki biologiczne 886 56 852 45 392 43 943 32
Nieruchomości 542 3 5 5 6 4 3 2
Logistyka 1 483 38 773 31 504 24 448 18
Nieznane 769 17 26 13 92 32 2 8
Suma 23 757 1079 11 108 834 8778 689 6974 418

Ź r ó d ł o: 2010 EVCA Buyout Report, październik 2010, www.evca.eu, s. 59.

W roku 2007 koszty dezinwestycji były najwyższe w takich branżach, jak: 
produkty przemysłowe, telekomunikacja, produkty konsumpcyjne i usługi. Na-
leży zauważyć, że po trzech latach, w 2010 r., koszty dezinwestycji zmalały, co 
związane było z malejącą liczbą spółek. Tendencje z 2007 r., odnosząc te dane do 
2010 r., pod względem największych kosztów dezinwestycji zostały jednak utrzy-
mane. Na czele listy znalazły się usługi, produkty przemysłowe, produkty kon-
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sumpcyjne. Największa zmiana dotyczyła telekomunikacji. Transakcji wyjścia 
z inwestycji było zdecydowanie mniej w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2007. 

W Europie przy wyjściu z inwestycji najczęściej spotykanymi transakcjami są 
te, które polegają na spłacie cichego udziałowca. Na kolejnym miejscu jest sprze-
daż spółki lub wykup menedżerski. Świadczy to o istniejących trendach i może 
wskazywać kierunki na przyszłość.

Należy zauważyć, że liczba dezinwestycji uległa zdecydowanemu zmniejsze-
niu w 2008 r., na co mógł mieć wpływ kryzys na świecie i spowolnienie w Polsce. 
Niestabilność na rynkach finansowych zdecydowanie wpływa na niechęć inwe-
stowania zarówno klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Można przy-
puszczać, że decyzje inwestycyjne były odkładane na bardziej stabilny i spokojny 
okres. Okresem odrodzenia, co widać w przedstawionych tabelach, był rok 2010.

Chcąc zastosować mezzanine, firma powinna posiadać stabilne przepływy 
pieniężne, aby móc regulować odsetki od pozyskanego kapitału. Jednocześnie nie 
musi wykazywać, jak w przypadku kredytu bankowego, zysku netto na wysokim 
poziomie. 

Głównym celem źródła kapitału, jakim jest mezzanine, jest szybki wzrost 
wartości firmy w ograniczonym czasie do siedmiu lat. Może być to wykonane 
poprzez wzrost organiczny bądź wykorzystanie środków do fuzji, bądź przejęć. 
Należy też zauważyć, że finansowanie pomostowe nie jest stosowane na samym 
początku działania przedsiębiorstwa, tylko dopiero wraz z jego rozwojem, jest 
bowiem warunkowane odpowiednio dużym potencjałem.

Istotnym elementem ustalanym przy decyzji o pozyskaniu kapitału jest spo-
sób wyjścia z inwestycji i spłaty wcześniej pozyskanych środków. W ten spo-
sób uwzględnia się ryzyko i daje możliwość uzyskania ponadstandardowej stopy 
zwrotu dla kapitałodawcy.

Ze względu na częste wykorzystanie finansowania mezzanine w krajach roz-
winiętych, można przypuszczać, że przy ograniczonym ryzyku przez banki i ich 
niechęcią do udzielania kredytów, zwłaszcza w czasie zawirowań w gospodarce, 
będzie to coraz częstsze źródło kapitału także w Polsce. 
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Streszczenie. Przedsiębiorstwo, które chce dobrze prosperować i utrzymać się na rynku, musi 
posiadać płynność finansową. Niekiedy nie jest to możliwe bez posiłkowania się środkami zewnętrz-
nymi. Takim środkiem jest kredyt. Podjęty w odpowiednim czasie i o odpowiedniej wartości sta-
nowi poważne dofinansowanie podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorstwo, posiadając dostateczną 
ilość środków finansowych, może realizować swoje plany teraźniejsze i te związane z przyszłością 
przy zachowaniu płynności finansowej.

Słowa kluczowe: płynność finansowa, kredyt, przedsiębiorstwo, środki finansowe, analiza fi-
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Wstęp

Podjęty w artykule problem jest bardzo ważny ze względów ekonomicznych. 
Aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować na rynku, musi posiadać płynność 
finansową, która ma wiele znaczeń. Mniej lub bardziej płynne mogą być składni-
ki majątkowe, co oznacza, że łatwiej lub trudniej zamienić je na środki pienięż-
ne. Niekiedy przez płynność rozumie się pozytywny stan środków pieniężnych 
w przedsiębiorstwie lub stopień pokrycia zobowiązań przedsiębiorstwa mająt-
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kiem, jednak coraz powszechniej o płynności mówimy wówczas, gdy posiadamy 
zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań1.

Płynność pokazuje zdolność firmy do wywiązywania się z krótkotermino-
wych zobowiązań, tzn. tych, które są płatne w ciągu jednego roku. W tym celu 
firmy wykorzystują zasoby płynne, a więc te aktywa bieżące, które mogą być 
szybko zamienione na gotówkę2. 

Zatem wpływy powinny równoważyć wydatki, a zachwianie tej równowa-
gi powinno być kompensowane rezerwą środków pieniężnych utrzymywanych 
w tym celu. Ilość tych środków pieniężnych zależy od wzajemnego sprzężenia 
wpływów i wydatków. Jeżeli będzie zachowana duża równowaga, to mniej środ-
ków pieniężnych będzie potrzebnych do utrzymywania w rezerwie.

Według B. Gruszki płynność oznacza zdolność do terminowego regulowa-
nia zobowiązań. Brak płynności może doprowadzić podmiot gospodarczy do 
bankructwa, niezależnie od poziomu osiąganej rentowności3. Traci on bowiem 
wiarygodność w swoim otoczeniu. Podjęcie działań naprawczych sprowadza się 
do pozyskania środków finansowych m.in. z banku w postaci kredytu. To kredyt 
umożliwia firmie dofinansowanie, przywrócenie płynności finansowej i rozwój 
bądź stabilizację.

Płynność postrzegana jest w podobny sposób przez innych autorów. Opisu-
ją oni płynność jednoznacznie. A. Ćwiąkała-Małys oraz W. Nowak dowodzą, 
że płynność to zdolność podmiotu do spłacenia bieżących zobowiązań poprzez 
upłynnienie pozostających w jego dyspozycji zasobów majątku obrotowego4.

Płynność finansowa powinna oznaczać zdolność do regulowania w terminie 
zobowiązań bieżących, tych, które są spłacane w ciągu roku i według L. Szyszki 
oraz J. Szczepańskiego jest jednym z najważniejszych elementów przy dokony-
waniu analizy i oceny przedsiębiorstwa5.

Celem niniejszej pracy jest wykazanie, że płynność finansowa prowadzi do 
rozwoju przedsiębiorstw oraz stabilizacji finansowej. Aby to zrealizować, zasto-
sowano dwie metody badawcze: metodę wskaźnikową oraz analizę porównawczą.

 1 J. Famielec, Diagnoza ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce, w: Efek-
tywność źródłem bogactwa narodów. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wyd. AE 
we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 51.
 2 M. Dębniewska, A. Sołoma, Bankowość. Produkty, usługi, rynek, Wyd. UMW, Olsztyn 2003, 
s. 91-92.
 3 B. Gruszka, Ryzyko płynności finansowej, w: Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, 
Warszawa 1999, s. 339.
 4 A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce 
rynkowej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001, s. 63.
 5 D. Zarzecki, Analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożenia bankructwem, w: Za-
rządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 2, red. D. Zarzecki, Uniwer-
sytet Szczeciński, Szczecin 2003, cyt. za s. 336-338.
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1. Analiza wskaźnikowa i porównawcza  
i ich zastosowanie w wybranych podmiotach gospodarczych

Zarządzanie płynnością oznacza takie sterowanie wpływami i wydatkami, 
aby te pierwsze były w stanie pokryć te drugie, a ewentualne kłopoty w pokryciu 
zrównoważyć kredytami. Należy zatem analizować, czy dane przedsiębiorstwo 
będzie zdolne na bieżąco regulować swoje zobowiązania, a w związku z tym, czy 
nie poniesie zbędnych kosztów w postaci karnych odsetek, czy też nie zostanie 
zagrożona jego egzystencja, gdyż niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań 
oznacza narażenie się na upadłość.

Analizując płynność finansową należy brać pod uwagę horyzont czasowy. Za-
równo w krótkim terminie, jak i długim. W krótkim terminie analiza skupia się 
na operacyjnym przewidywaniu wpływów i wydatków, natomiast w długim – ma 
pomóc w zdobyciu informacji pozwalających na sporządzanie bilansu wpływów 
i wydatków w dłuższych horyzontach czasowych6. Celem analizy długotermino-
wej jest nie tylko bilansowanie wpływów i wydatków, ale także określenie, na co 
stać będzie przedsiębiorstwo w przyszłości, jakie są możliwości pozyskania źró-
deł finansowania. Podstawową metodą analizy długoterminowej jest planowanie 
przepływów pieniężnych.

Najpopularniejsza metoda operacyjnego badania płynności finansowej jest 
oparta na trzech wskaźnikach płynności. W literaturze przedmiotu wskaźniki w uję-
ciu L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego obliczać należy zgodnie ze wzorami7:

płynność natychmiastowa:

WI stopnia =
środki pieniężne ,

zobowiązania bieżące

płynność szybka:

WII stopnia =
środki pieniężne + należności + kpw*

,
zobowiązania bieżące

* kpw – krótkoterminowe papiery wartościowe,

płynność bieżąca:

WIII stopnia =
środki obrotowe ogółem .

zobowiązania bieżące

Zasadnicza różnica między przedstawionymi sposobami obliczania wskaźni-
ków płynności polega na ujmowaniu bądź nieujmowaniu rozliczeń międzyokre-

 6 E.A. Helfert, Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004, s. 29.
 7 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekono-
miczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 342.
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sowych. Pozytywną płynność mają te przedsiębiorstwa, w których wartości po-
danych wskaźników mieszczą się w zalecanym przedziale. W literaturze wartości 
zalecanych przedziałów dla wskaźników są następujące:

– wskaźnik natychmiastowy – występują tu największe rozbieżności między 
zalecanymi wartościami tego wskaźnika; L. Bednarski i inni podają 10-20%8, na-
tomiast M. Sierpińska nie określa tej wartości wcale9,

– wskaźnik płynności szybkiej – w literaturze widać zgodność co do zalecanej 
wartości, która według większości autorów powinna wynosić 1; jednak niektórzy 
sugerują, że nie istnieje uniwersalna wartość;

– wskaźnik płynności bieżącej – zalecana wartość wynosi 1,2-2,0.
Jakkolwiek często podaje się zalecane wartości omawianych wskaźników 

(niekiedy w niewielkim stopniu rozbieżne), należy jednak podkreślić, że niektó-
rzy autorzy przestrzegają przed arbitralnym ustalaniem normatywów, gdyż – jak 
podają – każda branża, a nawet każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę w za-
kresie majątku obrotowego.

Ustosunkowując się do funkcjonujących w praktyce i spotykanych w literatu-
rze sposobów obliczania wymienionych wskaźników płynności, należy określić 
ideę konstrukcyjną tych wskaźników oraz rolę poszczególnych pozycji majątku 
w zapewnieniu płynności. Zastanawiając się nad zasadniczymi problemami: dla-
czego relacja środków obrotowych do zobowiązań może być miernikiem płynno-
ści oraz które środki obrotowe można wykorzystywać w tych analizach, można 
stwierdzić, że pierwszoplanowym celem tych porównań powinna być prognoza 
strumieni pieniężnych wpływających do przedsiębiorstwa oraz wypływających 
z niego. Osiągnięcie tego celu implikuje rodzaj środków obrotowych, które po-
winny być uwzględniane w tych analizach. W liczniku omawianych wskaźników 
należy więc uwzględniać te pozycje majątku przedsiębiorstwa, które w wyniku 
normalnych i ciągłych procesów zamieniają się na środki pieniężne. Niekiedy 
mamy do czynienia z sytuacją, że następuje sprzedaż majątku trwałego, w związ-
ku z czym również on zamienia się na środki pieniężne. Jednak operacja ta, ma-
jąca charakter wyjątkowy, występuje sporadycznie, a w związku z tym jest nie-
jednokrotnie trudna do umiejscowienia w czasie, zatem nie może być podstawą 
sterowania płynnością krótkoterminową. Zdolność do zamiany na środki pienięż-
ne cechuje:

– należności ściągalne,
– zapasy płynne, tzn. wykorzystywane na bieżąco,
– papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.

 8 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekono-
miczna przedsiębiorstwa..., s. 34-41.
 9 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN 
PWN, Warszawa 2003, s. 79-81.
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Natomiast zdolności do zamiany na środki pieniężne nie mają rozliczenia 
międzyokresowe czynne, gdyż z tytułu ich posiadania nie osiągnie się w przy-
szłości wpływów pieniężnych. W związku z tym pozycja ta nie powinna być 
uwzględniana w liczeniu wskaźników płynności, należy zaś uwzględniać papie-
ry wartościowe, i to nie tylko krótkoterminowe, lecz te wszystkie przeznaczone 
do obrotu, które są zarazem papierami płynnymi. Uwzględnianie wymienionych 
składników majątkowych daje podstawę do prognozowania przyszłych wpływów 
pieniężnych w niewielkim horyzoncie czasowym. W pasywach bieżących powin-
ny być ujmowane zobowiązania wymagane w krótkim okresie, tj. 90 dni, czyli 
zobowiązania krótkoterminowe, oraz te części zobowiązań długoterminowych, 
których termin spłaty upływa w ciągu 90 dni od dnia sporządzenia analizy. Tak 
rozumiane zobowiązania bieżące stanowią podstawę prognozowania przyszłych 
wydatków.

Ujmowane według podanej zasady wielkości w liczniku i mianowniku po-
zwalają przewidywać, czy przyszłe wpływy umożliwią pokrycie wydatków. 
Natomiast podział omawianych składników majątkowych wykorzystywanych 
w analizie płynności powinien być – ze względu na rodzaj wskaźnika (stopień), 
do którego budowy mają zostać użyte – uzależniony od czasu i stopnia pewności, 
w jakim dany składnik majątkowy zamieni się na środki pieniężne10:

1. We wskaźniku płynności natychmiastowej należy uwzględnić wszystkie te 
środki, którymi w każdej chwili można pokrywać zobowiązania.

2. We wskaźniku płynności szybkiej należy uwzględnić te składniki, które 
cechuje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że w niewielkim horyzoncie czaso-
wym będą dostępne lub są źródłem wpływów pieniężnych.

3. We wskaźniku płynności bieżącej należy uwzględnić wszystkie te składniki 
majątkowe, które są podstawą prognoz przyszłych strumieni pieniężnych.

Płynność przedsiębiorstwa zależy nie tylko od wzajemnej synchronizacji 
wpływów i wydatków pieniężnych, ale też m.in. od rytmiczności strumieni pie-
niężnych wpływających i wypływających. Strumień wpływający jest tym stabil-
niejszy, im więcej transakcji sprzedaży przeprowadza się w przedsiębiorstwie oraz 
im krótszy jest termin udzielenia kredytu kupieckiego. Na przykład: przedsię-
biorstwo sprzedające dobra inwestycyjne o wysokiej jednostkowej cenie będzie 
zawierać niewielką liczbę transakcji o dużej wartości, w związku z czym wpływy 
będą miały charakter periodyczny i zmienny, a nie ciągły. Będą one wysokie, 
jeżeli chodzi o wartość, jednak mało przewidywalne. Odmienna sytuacja wystą-
pi w przedsiębiorstwie sprzedającym np. dobra konsumpcyjne. W tym przedsię-
biorstwie będzie się dokonywać wielu transakcji sprzedaży o stosunkowo niskiej 
jednostkowej wartości.

 10 T. Dudycz, S. Wrzosek, Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, 
Wyd. AE, Wrocław 2003, s. 55-56.
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Tabela 1. Wskaźniki płynności finansowej na przykładzie 4 firm z różnych branż z zaciągniętym 
kredytem bankowym

Rok Branża/firma
Wskaźnik płynności

Kredyt Zysk/strata 
netto w złI II III

2007 transport firma A 0,25 0,91 1,55 tak 201 000,00
2008 transport firma A 0,30 0,95 1,48 tak 232 000,00
2009 transport firma A 0,15 0,80 1,30 nie 80 000,00
2007 przemysł spożywczy firma B 0,02 0,75 0,93 tak 51 500,00
2008 przemysł spożywczy firma B 0,05 0,78 0,95 tak 55 000,00
2009 przemysł spożywczy firma B 0,10 0,55 0,82 tak 58 000,00
2007 motoryzacja firma C 0,31 0,99 1,51 tak 980 000,00
2008 motoryzacja firma C 0,36 1,1 1,40 tak 1 050 500,00
2009 motoryzacja firma C 0,38 1,2 1,55 tak 1 200 000,00
2007 farmacja firma D 0,21 1,11 1,35 tak 569 000,00
2008 farmacja firma D 0,25 1,15 1,36 tak 580 000,00
2009 farmacja firma D 0,26 1,16 1,39 tak 585 000,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych wybranych przedsiębiorstw.

Tabela 2. Wskaźniki płynności finansowej na przykładzie 4 firm z różnych branż bez zaciągniętego 
kredytu bankowego

Rok Branża/firma
Wskaźnik płynności

Kredyt Zysk/strata 
netto w złI II III

2008 transport firma E 0,08 0,44 0,58 nie 56 000,00
2009 transport firma E 0,09 0,50 0,60 nie 55 000,00
2007 przemysł spożywczy firma F 0,02 0,75 0,46 nie 80 000,00
2008 przemysł spożywczy firma F 0,01 0,25 0,43 nie 76 000,00
2009 przemysł spożywczy firma F 0,02 0,24 0,41 nie 69 000,00
2007 motoryzacja firma G 0,08 0,23 0,51 nie 100 000,00
2008 motoryzacja firma G 0,09 0,28 0,53 nie 160 500,00
2009 motoryzacja firma G 0,09 0,29 0,53 nie 190 000,00
2007 farmacja firma H 0,23 0,85 1,01 nie 400 000,00
2008 farmacja firma H 0,22 0,88 1,00 nie 410 000,00
2009 farmacja firma H 0,22 0,89 1,02 nie 350 000,00

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Według T. Waśniewskiego i W. Skoczylas11 pojęcie płynności finansowej uży-
wane jest w różnym znaczeniu. Do najważniejszych określeń zaliczyć można:

– płynność jako pozytywny stan środków płatniczych,
– płynność w rozumieniu właściwości składników majątku do powrotnej za-

miany w pieniądz,

 11 T. Waśniewski, W. Skoczylas, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wyd. WSB w Pozna-
niu, Poznań 1997, s. 427-435.
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– płynność jako stosunek pokrycia zobowiązań składnikami majątku,
– płynność jako możliwość pokrycia w każdym momencie zobowiązań przed-

siębiorstwa.
Utożsamianie płynności finansowej ze stanem środków płatniczych rozwią-

zuje problem jej pomiaru. Przedsiębiorstwo posiada płynność finansową, gdy wy-
stępuje pozytywny stan środków płatniczych. Takie rozumienie jest jednak znacz-
nie uproszczone i nie ma dużej wartości poznawczej. O płynności finansowej 
przedsiębiorstwa nie decyduje pozytywny stan środków płatniczych, lecz to czy 
jest ono w stanie wypełnić powstałe zobowiązania. Dodatnia wielkość środków 
płatniczych nie musi bowiem odpowiadać wielkości przypadających do zapłaty 
zobowiązań. Stan środków płatniczych obejmuje ponadto tylko część będących 
do dyspozycji środków pieniężnych.

Zaprezentowane pojęcie płynności finansowej przedstawia wprawdzie związki 
między dziedzinami kapitałów i majątku, ale jest natury statycznej. Uzyskiwana 
jest ona bowiem przez porównanie liczb bilansowych w określonym punkcie czasu. 

Wskaźniki płynności finansowej zastosowano w przedsiębiorstwach z kilku 
branż. Różnorodność branż ukazuje odmienną specyfikę działalności. Jednak każ-
da z wybranych firm ma zaciągnięty kredyt. Jedynie firma A z branży transporto-
wej nie miała kredytu w ostatnim roku badawczym 2009. 

2. Analiza wskaźników płynności firm czterech branż  
przy podjętym kredycie i bez zaciągniętego kredytu 

W analizie wskaźnikowej zostały poddane badaniu podmioty gospodarcze 
należące do różnych grup: transportu, przemysłu spożywczego, motoryzacji i far-
macji, które zaciągnęły kredyt, oraz takie, które nie zaciągały kredytu banko-
wego. Badania tych firm wykazały, że płynność finansowa odgrywa istotną rolę 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Niższe wartości wskaźnika płynności I, II, 
i III przekładają się na wynik finansowy netto przedsiębiorstwa, który odbiega od 
pozostałych firm i jest najniższy spośród 8 podmiotów gospodarczych. Ponad-
to należy dowieść, że badania potwierdziły teorię, że bez zaciągniętego kredytu, 
czyli bez pomocy środków finansowych zewnętrznych wskaźniki płynności są 
znacznie niższe i odbiegają od wyznaczonych poziomów, przy których firma po-
siada płynność finansową. Firmy, które nie posiłkują się środkami finansowymi 
zewnętrznymi osiągają mniejszy zysk netto.

Na wykresach przedstawiono wartości wskaźników płynności finansowej 
i porównano je w latach 2007-2009. 
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Rys. 1. Wskaźniki płynności firm transportowych A i E w latach 2007-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z firm transportowych A i E.

Rys. 2. Wskaźniki płynności firm przemysłu spożywczego B i F w latach 2007-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z firm przemysłu spożywczego B i F.

Rys. 3. Wskaźniki płynności firm motoryzacyjnych C i G w latach 2007-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z firm motoryzacyjnych C i G.
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Rys. 5. Zysk netto firm transportowych A (z kredytem) i E (bez kredytu) w latach 2007-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z firm transportowych A i E.

Rys. 4. Wskaźniki płynności firm farmaceutycznych D i H w latach 2007-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z firm farmaceutycznych D i H.

Porównano także zysk netto firm, które zaciągnęły kredyt i które nie posiłko-
wały się kredytem wcale.

Rys. 6. Zysk netto firm przemysłu spożywczego B (z kredytem) i F (bez kredytu) w latach 2007-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z firm przemysłu spożywczego B i F.
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Rys. 8. Zysk netto firm farmaceutycznych D (z kredytem) i H (bez kredytu) w latach 2007-2009 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z firm farmaceutycznych D i H.

Podsumowanie

Z oceną zdefiniowanej płynności wiąże się ryzyko błędnego szacunku, które 
wynika m.in. z następujących czynników12:

1. Niedostatecznego określenia płynności krótkoterminowych należności 
i wymagalności, krótkoterminowych zobowiązań. Zarówno duży udział zobowią-
zań o wysokim stopniu wymagalności, jak też należności o wydłużonych termi-
nach płatności powodują, że płynność finansowa jest bardziej niebezpieczna niż 
pokazują to stosowane wskaźniki. Natomiast duży udział należności realizowa-
nych w krótkim cyklu rozliczeniowym, jak również zobowiązań prawidłowych, 

 12 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekono-
miczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 429.

Rys. 7. Zysk netto firm motoryzacyjnych C (z kredytem) i G (bez kredytu) w latach 2007-2009 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z firm motoryzacyjnych C i G.
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dla których wynegocjowano długi okres spłaty, mają pozytywny wpływ na sytu-
ację finansową niż ma to miejsce w rzeczywistości.

2. Nieuwzględnienia wszystkich zobowiązań. Oprócz ujętych w bilansie 
zobowiązań związanych z dostarczeniem materiałów, towarów, świadczeniem 
usług, wypłatą wynagrodzeń, podatków itd. występują bowiem tzw. zobowiąza-
nia pozabilansowe, które nie są widoczne w bilansie, np. udzielone gwarancje.

3. Prowadzonej polityki bilansowej. Ocena płynności finansowej może być 
kształtowana przez, np.: wybór momentu bilansowego (przy produkcji sezonowej 
na początku okresu występują większe stany zapasów, a mniejsze stany należ-
ności i środków pieniężnych, podczas gdy na koniec tego okresu sytuacja jest 
odwrotna), politykę zaopatrzenia (tworzenie tzw. cichych rezerw) itd. 

4. Możliwości zaciągnięcia lub prolongaty krótkoterminowego kredytu, przez 
co płynność finansowa w krótkim czasie może zostać poprawiona, a to nie wynika 
z bilansu.

5. Braku podstaw dla charakterystyki przyszłego rozwoju. W ocenie płynno-
ści nie są bowiem ważne przeszłe stany, lecz przyszłe wpływy i wydatki.

Każde przedsiębiorstwo ma na celu zabezpieczenie swojej egzystencji, 
a to jest możliwe, gdy znajduje się ono w stanie finansowej równowagi. Jeżeli 
przedsiębiorstwa nie mogą wypełniać przypadających do zapłaty zobowiązań, to 
występuje zakłócenie równowagi finansowej, a one stają się niewypłacalne. Ze 
względu na brak możliwości spłaty zobowiązań powstają zatory płatnicze, które 
w krótkim czasie mogą zostać wyrównane przez kredyt bankowy. W długim okre-
sie niewypłacalności prowadzi to do upadłości. Równowaga finansowa zostaje 
zakłócona także wówczas, gdy pokrycie środków płatniczych jest większe niż 
zapotrzebowanie na nie.

W badanych firmach można zauważyć istotny wpływ kredytowania na popra-
wę wskaźników płynności finansowej. W firmie transportowej zaciągnięty kredyt 
wpływa pozytywnie na kształtowanie płynności finansowej w latach 2007-2009 
i nie odbiega od wytyczonych wartości progowych, natomiast w firmie trans-
portowej bez zaciągniętego kredytu sytuacja jest o wiele gorsza i uwidacznia 
brak płynności finansowej (rys. 1, tab. 1-2). Podobną sytuację można zauważyć 
w firmach przemysłu spożywczego (rys. 2, tab. 1-2), gdzie firma posiłkująca się 
kredytem posiada dobrą kondycję finansową, natomiast płynność firmy bez za-
ciągniętego kredytu jest mocno zachwiana i wymaga dofinansowania środkami 
zewnętrznymi. Analizując firmy motoryzacyjne kategorycznie należy stwierdzić, 
że firma bez zaciągniętego kredytu ma całkowicie utraconą płynność finansową, 
natomiast firma z zaciągniętym kredytem prosperuje na nim jak najlepiej i posia-
da płynność finansową (rys. 3, tab. 1-2). Przy analizowaniu firm farmaceutycz-
nych można powiedzieć, że ich równowaga finansowa i wskaźniki płynności są 
stabilne. Zarówno jedna firma, jak i druga posiadają płynność finansową, chociaż 
pierwsza posiłkuje się kredytem, a druga nie (rys. 4, tab. 1-2).
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Jednakże należy stwierdzić, że firmy z branży transportowej, przemysłu spo-
żywczego i motoryzacyjnej, które posiłkowały się kredytem posiadają płynność 
finansową, a te, które nie posiłkowały się kredytem nie mają jej. Jedynie firmy 
z branży farmaceutycznej posiadają płynność finansową niezależnie od tego czy 
mają kredyt, czy też nie.

Przeprowadzając analizę zysku netto w firmach transportowych, motoryzacyj-
nych i farmaceutycznych, które zaciągnęły kredyt, zysk netto jest o wiele wyższy 
niż w firmach tej samej branży, które nie zaciągnęły kredytu. Natomiast wyjątek 
stanowi branża przemysłu spożywczego, gdzie zysk netto jest wyższy w firmie 
bez zaciągniętego kredytu (rys. 5-8).

Można zatem podsumować badane firmy: te firmy, które posiłkowały się kre-
dytem posiadają płynność finansową, natomiast te, które nie posiłkują się kredy-
tem nie posiadają płynności lub ją tracą. 
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Streszczenie. Miarą efektywności jest stopień realizacji założonego celu przedsiębiorstwa, jed-
nak sam cel może być różnie określany – trudne jest zatem znalezienie miernika, który umożliwiłby 
dokładny pomiar jego realizacji. W artykule przedstawiono opinie specjalistów z zakresu rachunko-
wości i finansów na temat efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jej mierników, a także 
poglądy na temat celu działalności przedsiębiorstwa.

Słowa klucze: mierniki efektywności ekonomicznej

Wstęp

Właściciele kapitału, poszukując najbardziej efektywnych sposobów jego wy-
korzystania, podejmują decyzje opierając się na kryterium ekonomicznej efek-
tywności. Zakładając, że te decyzje inwestycyjne są podejmowane racjonalnie, 
powinny być one oparte na rachunku ekonomicznym, rozumianym jako „zespół 
metod i środków umożliwiających wybór najlepszych, tj. optymalnych decyzji 
gospodarczych spośród wielu różnych rozwiązań”1. Racjonalne gospodarowanie, 
będące podstawą efektywnej ekonomicznie działalności gospodarczej, polega 

 1 B. Granosik, Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych, w: Ekonomia 
menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008, s. 227, zob. Z. Bosiakowski, 
B. Woźniak, Polityka ekonomiczna, SGPiS, Warszawa 1983, s. 41.

Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 
w opiniach specjalistów  

z zakresu rachunkowości i finansów 

Aldona Uziębło
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
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na kierowaniu procesami gospodarczymi w sposób uwzględniający osiągnię-
ty poziom wiedzy ekonomicznej i jednocześnie celowy ze względu na istnieją-
ce warunki i posiadane środki2. Efektywność ekonomiczna zaś jest uzależniona 
od „przyjętego kryterium wyboru, metod i narzędzi analizy oraz od informacji, 
jakimi podmioty te dysponują na temat istniejących sytuacji decyzyjnych oraz 
przewidywanych skutków podejmowanych rozwiązań”3. A. Koźmiński wskazuje 
m.in. na następujące kryteria wyboru: mierniki i dostępność środków4. „Miernik 
(wskaźnik) oceny odzwierciedla wartość zjawiska gospodarczego […], wyrażoną 
liczbowo”5. Wykorzystanie danego miernika oraz sposób jego interpretacji zależy 
od jego cech (tab. 1).

Tabela 1. Charakterystyka cech mierników 

Cecha miernika Charakterystyka cechy
Pojemność Zakres obejmowanych zdarzeń

Decyzyjność Zakres zjawiska możliwego do kształtowania przez jednostkę  
na podstawie własnych decyzji

Motywacyjność Siła motywacyjna działań podejmowanych w celu optymalizacji 
wskaźnika

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie A. Jakubowska, Podejmowanie decyzji i problem ich optyma-
lizacji, w: Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008, s. 70.

Pomiar efektywności budzi liczne dylematy zarówno u teoretyków, jak i prak-
tyków, stąd cel artykułu: rozpoznanie postrzegania problematyki efektywności 
ekonomicznej, a zwłaszcza jej mierników przez specjalistów z zakresu rachunko-
wości i finansów. 

Powyższe zamierzenia zostały zrealizowane na podstawie badania ankieto-
wego, poprzez analizę opisową, opis i metody graficzne oraz analizę i krytykę 
literatury przedmiotu. 

Dla potrzeb niniejszej pracy przeprowadzono badanie wśród uczestników 
konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział 
w Gdańsku, w dniach 23-26.09.2011 r. Uczestnikami byli główni księgowi, biegli 
rewidenci, dyrektorzy finansowi i prezesi zarządów, właściciele przedsiębiorstw 
oraz wykładowcy akademiccy przedmiotów z zakresu rachunkowości, finansów 
przedsiębiorstw i analizy finansowej. 

 2 Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, red. nauk. E. Nowak, Wyd. AE we Wroc-
ławiu, Wrocław 1998, s. 13.
 3 A. Jakubowska, Podejmowanie decyzji i problem ich optymalizacji, w: Ekonomia menedżer-
ska dla MSP w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008, s. 69.
 4 Decyzje, analiza systemowa organizacji, red. nauk. A. Koźmiński, PWN, Warszawa 1975, s. 59.
 5 A. Jakubowska, Podejmowanie decyzji..., s. 69.
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Badanie miało formę ankiety z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wy-
boru oraz z pytaniami otwartymi i zostało skierowane do osób w praktyce zaj-
mujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i/lub zarządzaniem finansami 
przedsiębiorstwa. Badanie jest niereprezentatywne. Wśród ankietowanych byli 
główni księgowi (ponad 85%), biegli rewidenci (prawie 65%), ok. 21% dyrekto-
rów finansowych, ok. 14% to prezesi zarządu lub właściciele. Ankietowani łączą 
zawody głównego księgowego i biegłego rewidenta (prawie 43%) oraz biegłego 
rewidenta i dyrektora finansowego (ponad 21%). Są to bez wyjątku osoby do-
świadczone, z wieloletnią praktyką w księgowości, specjaliści z zakresu rachun-
kowości i finansów. 

1. Cel przedsiębiorstwa

„Wartość przedsiębiorstwa nie jest […] kategorią obiektywną i jednoznacz-
ną6, a to oznacza trudność w zdefiniowaniu celu działalności przedsiębiorstwa. 
Teoria i praktyka zarządzania finansami wskazują […], że celem przedsiębiorstwa 
jest maksymalizacja jego wartości rynkowej, określanej jako bieżąca wartość 
przyszłych operacyjnych przepływów pieniężnych netto, generowanych przez 
aktywa wykorzystane w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Choć cele 
przedsiębiorstw mogą być różne, w zależności np. od podmiotu (cel istnienia dla 
właścicieli, dla pracowników, dla otoczenia), to właśnie maksymalizacja wartości 
jest uznawana za cel nadrzędny”7. Przed ustaleniami związanymi z efektywnością 
ekonomiczną i jej miernikami, badanym postawiono zatem pytania związane z ce-
lem przedsiębiorstw (tab. 2). Ankietowani mogli udzielić odpowiedzi: tak, nie, nie 
wiem (przy czym brak odpowiedzi był uznawany za odpowiedź „nie wiem”). 

Zgodnie z teorią finansów, dla niemal 80% badanych podstawowym celem 
przedsiębiorstwa jest maksymalizacja wartości dla właścicieli; 57% zwracało 
uwagę na fakt, że zysk jest środkiem osiągania celu, a nie celem przedsiębiorstwa; 
tyle samo osób wskazało na możliwość obiektywnej oceny wartości przedsiębior-
stwa (np. wyniki finansowe). Niemal 43% jednak uznało, że wartość przedsiębior-
stwa jest kryterium subiektywnym, zależy od indywidualnej oceny danej osoby. 
Badani prawidłowo określili cel działalności przedsiębiorstwa i mieli podobne 

 6 Zob. D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Pol-
sce, Warszawa 1999, s. 25; J. Ostaszewski, Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 
2001, s. 249.
 7 A. Uziębło, Postać i pomiar wartości dla właścicieli przedsiębiorstw, w: Strategiczne uwa-
runkowania działania współczesnych przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 176. W bada-
niach przeprowadzonych dla potrzeb cytowanego artykułu postawiono m.in. pytanie dotyczące celu 
przedsiębiorstwa.
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wątpliwości co do możliwości oceny wartości przedsiębiorstwa (kryteria subiek-
tywne – obiektywne). Zysk traktowany jest jako środek osiągnięcia celu, a nie 
cel – połowa osób stwierdziła, że zysk nie jest podstawowym celem przedsię-
biorstwa, co oznacza w praktyce możliwość rezygnacji z części zysku lub nawet 
zgodę na stratę w zamian za realizację innych celów (np. przywrócenie płynności 
finansowej, wejście na nowe rynki zbytu). Celem działalności przedsiębiorstwa 
może być także różnie rozumiana efektywność ekonomiczna.

2. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa 

Pojęcie efektywności jest wiązane z dwiema możliwościami: uzyskiwaniem 
jak najwyższych efektów przy danych nakładach (maksymalizacja efektów) oraz 
uzyskiwaniem oczekiwanych efektów przy możliwie najniższych nakładach (mi-
nimalizacja nakładów)8. Efektywność wyrażana jest osiągnięciem określonego 
przez decydenta celu i przyjmuje postać zysku oraz dodatniego salda rachunku 
przepływów pieniężnych9. Natomiast przez pojęcie efektywności ekonomicznej 
inwestycji rozumie się relację efektów uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji 
w stosunku do nakładów niezbędnych do zrealizowania tej inwestycji10.

Wbrew powszechnym poglądom problematyka efektywności ekonomicz-
nej była przedmiotem zainteresowania i uregulowań prawnych w Polsce także 
w okresie gospodarki centralnie planowanej. Założenia tej gospodarki kładły 

  8 J. Różański, Dylematy związane z interpretacją pojęcia efektywności a obecne uwarunkowa-
nia działania przedsiębiorstwa, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Wyd. AE we 
Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 426.
  9 Ibidem. 
 10 B. Granosik, Ocena..., s. 228.

Tabela 2. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi opiniami na temat celu działania przedsiębiorstwa 
i jego wartości? 

Opinia Tak Nie Nie wiem/ 
brak odpowiedzi

Podstawowy cel przedsiębiorstwa to zysk 35,71 50,0 14,29
Zysk jest środkiem osiągania celu, a nie celem przedsię-

biorstwa
57,14 28,57 14,29

Podstawowy cel przedsiębiorstwa to maksymalizacja 
wartości dla właścicieli

78,57 14,29 7,14

Wartość przedsiębiorstwa jest kryterium subiektywnym 42,86 50,0 7,14
Wartość przedsiębiorstwa jest kryterium obiektywnym 57,14 35,71 7,14

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie badań własnych.
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szczególny nacisk na zgodność z planem (normą, budżetem) i jego wykonanie 
(lub przekroczenie), nie odnosząc się do jakości, przydatności, kosztochłonno-
ści czy wreszcie opłacalności danego rodzaju działalności; sama jej istota była 
zatem zaprzeczeniem efektywności ekonomicznej. Poza oceną pozostawiano 
najważniejsze obszary działalności jednostki, a brak kontroli racjonalności eko-
nomicznej podejmowanych decyzji skutkował naturalną i logiczną tendencją do 
maksymalizowania nakładów i kosztów11. W związku z powyższym jednostki nie 
miały motywacji do oszczędnego i rozsądnego gospodarowania zasobami. Tym-
czasem Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1974 r.12 w sprawie oceny 
ekonomicznej efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych stwier-
dzała, że „w celu podniesienia ekonomicznej efektywności inwestycji i zamie-
rzeń w dziedzinie postępu technicznego, organizacyjnego, współpracy gospo-
darczej i naukowo-technicznej z zagranicą […], przez stworzenie warunków do 
powszechnego stosowania rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących inwestycji […] oraz zwiększenia zainteresowania i odpowiedzialno-
ści podejmujących te decyzje jednostek gospodarki uspołecznionej oraz organów 
administracji państwowej w drodze powiązania kryteriów oceny efektywności 
z zasadami systemu finansowego i systemu cen […] decyzje […] należy podej-
mować opierając się na wynikach oceny ich ekonomicznej efektywności i spo-
rządzanego w jej ramach rachunku”13. Cytowany fragment uchwały dowodzi, że 
nawet w okresie gospodarki centralnie planowanej decydenci mieli świadomość 
konieczności stosowania zasad ekonomicznych i ich przewagi nad teoretyczny-
mi założeniami systemu socjalistycznego, starając się zapewnić – nie zmieniając 
oficjalnego „języka socjalistycznego” – ekonomiczne podstawy podejmowanych 
decyzji. 

System finansowy przedsiębiorstwa powinien zapewniać jak najwyższy po-
ziom efektywności (oszczędność kosztów poprzez zoptymalizowane procesy) 
oraz odpowiedniej jakości informację finansową i zarządczą (szybkie podejmo-
wanie decyzji)14. Takie podejście pozwala na osiągnięcie lub utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej na rynku15.

 11 Szczególnie, jeżeli budżet płac był oparty na kosztochłonności produkcji.
 12 Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie oceny ekonomicznej efek-
tywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych, MP nr 28, poz. 164 z 1974 r., nieaktualny, 
uchylony 18.06.1990 r. 
 13 Podkreślenia A. Uziębło; w dalszej części uchwały podano, że „do oceny efektywności za-
mierzeń […] finansowanych kredytem bankowym stosuje się w rachunku stopę dyskontową w wy-
sokości oprocentowania kredytu”, a przy innych źródłach finansowania stopa dyskontowa ma mieć 
wysokość 8%. 
 14 J. Zwolińska, W jaki sposób prawidłowo budować system finansowy, „Dziennik Gazeta Praw-
na” 3 marca 2011, nr 43, dodatek: „Moja Firma”, s. 8.
 15 Ibidem.
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Jak efektywność ekonomiczną postrzegają ankietowani? W badaniu poproszo-
no o wybór jednego z dwóch wariantów odpowiedzi na pytanie, z czym przede 
wszystkim jest związana efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa: z narzędzia-
mi finansowymi czy z narzędziami funkcjonalnymi (marketing, logistyka, perso-
nel). Celem pytania było ustalenie, które narzędzie jest ważniejsze dla specjalistów 
z zakresu rachunkowości i finansów. Jak obrazuje wykres 1, część badanych (po-
nad 14%) zakreśliła obie odpowiedzi, pomimo wyraźnego polecenia wyboru tylko 
jednej z nich; ten dylemat wyboru wskazuje, że w praktyce trudno oddzielić oba 
te narzędzia. Być może ankietowani w ten sposób uznali, że efektywność wyma-
ga stosowania zarówno narzędzi finansowych, jak i funkcjonalnych. Zdecydowana 
większość (>85%) za najważniejsze uznaje jednak narzędzia finansowe.

Wykres 1. Narzędzia, z którymi jest związana efektywność ekonomiczna

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie badań własnych.

Uściślając odpowiedź na powyższe pytanie, poproszono ankietowanych 
o określenie, czy efektywność ekonomiczna ma związek z wymienionymi ce-
chami kondycji finansowej przedsiębiorstwa, pewnymi decyzjami/narzędziami 
(wykres 2 i 3), a następnie o wybranie trzech najważniejszych cech, z którymi 
związana jest efektywność ekonomiczna (wykres 4).

Przez płynność finansową rozumiana jest zdolność do terminowej regula-
cji zobowiązań krótkoterminowych, rentowność traktowana jest jako zyskow-
ność przedsiębiorstwa, produktywność to efektywność wykorzystania aktywów; 
świadomie unikano sformułowań typu rosnąca zyskowność/produktywność. Po-
wiązania między strukturą kapitałów a efektywnością badano za pomocą pytań 
o związki efektywności ze stopniem zadłużenia przedsiębiorstwa, wykorzystanie 
dźwigni finansowej oraz tarczy podatkowej. Ostatnie pytanie dotyczyło związku 
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efektywności z narzędziami funkcjonalnymi; badanym pozwolono na dopisanie 
własnych zjawisk, mających według nich związek z efektywnością ekonomiczną 
przedsiębiorstwa – ponad 14% wskazało istnienie takich zjawisk, nie opisując 
ich jednak, a ok. 7% oceniło, że poza wymienionymi w odpowiedziach nie ma 
zjawisk wiążących się z efektywnością przedsiębiorstwa.

Wykres 2. Związek efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa z płynnością finansową,  
zyskownością, stopniem zadłużenia i produktywnością

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.

Wszyscy specjaliści uznają związek efektywności z zyskownością przedsię-
biorstwa; ponad 85% wskazuje na produktywność (w oczywisty sposób związaną 
z efektywnością wykorzystania aktywów) i płynność finansową. Połowa nie wi-
dzi związku między stopniem zadłużenia przedsiębiorstwa a jego efektywnością 
ekonomiczną; tej ocenie przeczą wyniki szczegółowych pytań, związanych z za-
dłużeniem (kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa – wykorzystanie 
dźwigni finansowej i tarczy podatkowej, zob. wykres 3).

Ponad 70% ankietowanych uznaje, że istnieje wpływ stopnia wykorzystania 
dźwigni finansowej na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa, ok. 14% ta-
kiego związku nie stwierdza. Powiązana z dźwignią finansową tarcza podatkowa 
otrzymała jednak tylko 50% głosów pozytywnych – prawdopodobnie jest to zwią-
zane z faktem (stosunkowo niskich) stawek podatkowych.

Należy zwrócić uwagę na ostatnią odpowiedź, dotyczącą narzędzi funkcjonal-
nych. O ile narzędzia te jako najważniejsze w kształtowaniu efektywności finanso-
wej wskazało 28,57% specjalistów, a jako równoważne z narzędziami finansowymi 
– 14,29% (wykres 1), o tyle ich związek z efektywnością dostrzega 64,29% bada-
nych, a tylko ok. 14% uznaje, że go nie ma. Trudno precyzyjnie zmierzyć skutecz-
ność marketingu, logistyki, personelu – a te narzędzia funkcjonalne zostały ocenio-
ne jako silniej kształtujące efektywność od stopnia zadłużenia i tarczy podatkowej.
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W kolejnym zadaniu (wykres 4) ankietowani mieli wybrać trzy najważniejsze 
ich zdaniem cechy, spośród prezentowanych na wykresach 2 i 3, charakteryzujące 
efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Dla specjalistów najważniejsze dla efektywności ekonomicznej są zyskow-
ność i produktywność przedsiębiorstwa (ponad 85%), następnie zaś płynność fi-
nansowa (64,29%). Nikt nie uznał stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa za jeden 
z trzech najważniejszych czynników, choć część ankietowanych (>21%) wybrała 
dźwignię finansową, a ok. 7% – tarczę podatkową. 

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.

Wykres 3. Związek efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem dźwigni  
operacyjnej, finansowej, tarczy podatkowej i narzędzi funkcjonalnych 

Wykres 4. Najważniejsze narzędzia związane z efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstwa
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3. Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa

Miarą efektywności jest stopień realizacji założonego celu, który teoria fi-
nansów określa jako maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Jednak znalezie-
nie miernika, który umożliwiając dokładny pomiar ukazywałby zmiany wartości 
przedsiębiorstwa, jest trudne16. Podane w tabeli 3 wskaźniki są obarczone wadami 
– m.in. trudnościami w pozyskaniu danych, interpretacji, porównywalności. Za 
wady wskazuje się też niedostateczne uwzględnianie czynników subiektywnych 
(wynikających z indywidualnych cech danego człowieka – np. wiek, płeć) i opie-
ranie się wyłącznie na aspektach materialnych (majątek, zysk)17.

W trakcie badania ankietowani wykazali się dobrą znajomością wymienionych 
w tabeli 3 mierników; w pytaniu o przydatność danego miernika do oceny efektyw-
ności finansowej, mając do wyboru odwiedzi tak, nie, nie wiem – z tej trzeciej moż-
liwości skorzystało 7-14% ankietowanych (w zależności od miernika, wykres 5). 

Wykres 5. Przydatność poszczególnych mierników do oceny efektywności ekonomicznej  
przedsiębiorstwa 

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.

Przewagę wyników „nieprzydatne” nad „przydatne do oceny efektywności 
ekonomicznej przedsiębiorstwa” ma wartość dodana dla akcjonariusza SVA (ponad 
64%) oraz relacja ceny akcji do zysku na akcję EPS (>57%). Rynkowa wartość do-

 16 S. Chęciński, Istota oraz metody pomiaru efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, 
w: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Za-
rzecki, Zeszyty Naukowe nr 639, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2011, s. 28.
 17 Zob. A. Uziębło, Postać...
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Tabela 3. Mierniki i wskaźniki realizacji celu przedsiębiorstwa

Miernik/wskaźnik Sposób obliczania
Marża zysku netto NPM zysk netto/przychody ze sprzedaży
Stopa zwrotu z inwestycji ROI zysk netto/wartość księgowa inwestycji
Stopa zwrotu z kapitału 
własnego ROE zysk netto/kapitał własny

Zysk netto na akcję EPS zysk netto przypadający na akcję zwykłą/ średnia liczba akcji 
zwykłych w obrocie

Relacja ceny akcji do zysku 
na akcję P/E 

cena akcji/EPS,
gdzie: EPS – zysk netto na akcję zwykłą

Wartość dodana  
dla akcjonariusza SVA

SVA = 
ΔNOPAT – ΔI

WACC * (1+WACC)t – 1 (1 + WACC)t

gdzie:
NOPAT – zysk operacyjny netto po opodatkowaniu,
WACC – średni ważony koszt kapitału,
ΔI – dodatkowe inwestycje w majątek trwały i obrotowy

Rynkowa wartość  
dodana MVA

MVA EVA
WACC

t

tt
=

+( )=

∞

∑ 11

MVA = CV – IC,
gdzie:
CV –  rynkowa wartość kapitału zaangażowanego w przedsię-

biorstwo,
IC – kapitał zainwestowany w operacje przedsiębiorstwa,
EVA – ekonomiczna wartość dodana,
WACC – średni ważony koszt kapitału

Ekonomiczna wartość 
dodana EVA

EVA = NOPAT – WACC * IC
EVA = (ROIC – WACC) * IC

gdzie:
NOPAT – zysk operacyjny netto po opodatkowaniu,
WACC – średni ważony koszt kapitału,
IC – kapitał zainwestowany w operacje przedsiębiorstwa,
ROIC –  stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego w operacje 

przedsiębiorstwa

Indeks tworzenia  
wartości VCI

VCI = ROE/kE
gdzie:
kE – koszt kapitału własnego lub oczekiwany przez inwestorów,
ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego

Ź r ó d ł o: za A. Uziębło, Postać i pomiar wartości dla właścicieli przedsiębiorstw, w: Strategiczne uwa-
runkowania działania współczesnych przedsiębiorstw, CeDeWu Warszawa 2011, s. 180; opracowanie własne na 
podstawie: Wartość w naukach ekonomicznych, red. nauk. H. Zadora, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, 
s. 161, s. 164; G. Hawawini, C. Viallet, Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy, PWE, War-
szawa 2007, s. 568; E.A. Helfert, Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004, s. 168, 506; B. Kotowska, 
A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 90- 
-91; B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007, s. 159. 
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dana MVA jest traktowana jako przydatna i nieprzydatna przez taką samą grupę osób 
(42,86%). Najwięcej odpowiedzi „nie wiem” – po 21,43% otrzymała marża zysku 
netto NPM, stopa zwrotu z inwestycji ROI, ekonomiczna wartość dodana EVA oraz – 
co zaskakujące – stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (zob. wykres 6).

Wykres 6. Najważniejsze mierniki przydatne do oceny efektywności ekonomicznej  
przedsiębiorstwa

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.

Ograniczając badanym możliwość wyboru do trzech, ich zdaniem najważ-
niejszych mierników oceny efektywności przedsiębiorstwa, otrzymano interesu-
jące wyniki (wykres 6). Zdecydowanie przeważają wskaźniki rentowności NPM 
i ROE (po 78,57%) oraz ROI (64,29%). We wcześniejszym pytaniu (wykres 5) 
wątpliwości co do przydatności ROE wyraziło ponad 28% ankietowanych (odpo-
wiedzi nie oraz nie wiem).

Nikt z badanych nie wskazał MVA, a pozostałe trzy mierniki wybrało między 
14% (EPS), poprzez 21% (SVA) do 29% (EVA) ankietowanych. 

Pomimo dostępności różnych mierników, ze względu na trudności w pozyskaniu 
danych oraz ich porównywalności i interpretacji nadal najczęstszą metodą pomiaru 
efektywności przedsiębiorstwa w Polsce są wskaźniki/mierniki rentowności18. 

Podsumowanie 

Opinie specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów na temat efektywności 
ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jej mierników pozwalają na następujące stwier-
dzenia: większość specjalistów prawidłowo określa cel działalności przedsiębior-
stwa, zwracając równocześnie uwagę na trudności (podejście obiektywne i subiek-

 18 S. Chęciński, Istota oraz metody...
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tywne) do mierzenia stopnia realizacji założonego celu. Efektywność ekonomiczna 
jest przede wszystkim kojarzona z narzędziami finansowymi (ok. 86% badanych), 
jednak spora grupa uważa, że najważniejsze dla efektywności jest wykorzystanie 
narzędzi funkcjonalnych (ok. 29%); część specjalistów zaznaczyła oba te narzędzia 
jako równorzędne (ok. 14%). W dalszej części badań skupiono się na narzędziach fi-
nansowych; przez wszystkich ankietowanych efektywność została powiązana z ren-
townością, rozumianą jako zyskowność; za najważniejsze dla efektywności uznawa-
no także produktywność i płynność finansową. Za najlepsze mierniki efektywności 
ekonomicznej uznano NPM i ROE (ponad 78%) oraz ROI (ok. 65% badanych). Za 
najmniej przydatne w zakresie oceny efektywności wskazano MVA, EPS i SVA. 
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Streszczenie. Deficyt budżetowy od wielu lat jest problemem nurtującym rządy wielu krajów 
opartych na gospodarkach rynkowych. W praktyce istnieje wiele źródeł finansowania owego niedobo-
ru. Najczęściej wskazuje się na emisję papierów wartościowych i zaciąganie kredytów, wykorzystanie 
środków z prywatyzacji bądź nadwyżek z poprzednich okresów. Celem artykułu jest przeanalizowanie 
efektywności wybranych źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce w latach 1998-2010 z wy-
korzystaniem modelu wektorowej autoregresji (VAR). Mówiąc o efektywności, myśli się o efektywności 
mierzonej wpływem danego źródła finansowania na realną sferę gospodarki. Im mniejszy wpływ danego 
źródła, tym jego efektywność jest większa i odwrotnie, im większy wpływ, tym efektywność niższa.

Słowa kluczowe: deficyt budżetowy, model wektorowej autoregresji (VAR), efektywność, 
funkcje odpowiedzi impulsowych, ranking źródeł finansowania deficytu budżetowego.

Wstęp

Z deficytem budżetowym mamy do czynienia wówczas, gdy wydatki przewyż-
szają zgromadzone dochody. Zarówno same deficyty, jak i ich skutki dla gospo-
darki były i są przedmiotem zainteresowania zarówno ekonomistów, polityków, 
jak i opinii publicznej. Deficyty są bowiem zjawiskiem w zasadzie nierozerwal-
nie związanym z większością współcześnie uchwalanych budżetów i występują 
w wielu nawet wysoko rozwiniętych krajach1. Obecnie, coraz powszechniej, za-

 1 J. Ciak, Deficyt budżetowy – zagrożenie dla finansów publicznych, „Bank i Kredyt” 2002, nr 5, s. 22.
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czyna podkreślać się negatywny wpływ deficytów budżetowych na gospodarkę. 
Negatywna ocena deficytów ma starą tradycję i od długiego czasu panuje przeko-
nanie, że zdrowa polityka budżetowa, to unikanie deficytów.

1. Problematyka deficytu budżetowego w gospodarce rynkowej 
i źródła jego finansowania

Analizę występowania deficytów i ich skutków dla gospodarki należałoby 
rozpocząć od dwóch przeciwstawnych poglądów na ich temat, a mianowicie po-
glądów klasyków oraz keynesistów. A zatem, zgodnie z poglądami tych pierw-
szych, rząd powinien ograniczać swoje wydatki do poziomu swoich dochodów 
podatkowych, a co za tym idzie, dążyć do równowagi pomiędzy tymi wielkościa-
mi. Deficyt w okresie pokoju traktowany był na równi z nieodpowiedzialnością 
fiskalną. Założeniem leżącym u podstaw tego rozumowania było traktowanie rzą-
du jako pojedynczego gospodarstwa domowego, a zatem nie można ciągle powo-
dować deficytu bez ryzykowania bankructwem2.

Dopiero teoria Keynesa podważyła popularność zrównoważonego budżetu. 
Okazało się bowiem, że deficyty budżetowe wcale nie muszą być traktowane jed-
noznacznie jako sygnał złej sytuacji finansowej państwa, a niekiedy mogą być 
uzasadnione stabilizacyjną polityka budżetową3. J.M. Keynes ukazał zatem po-
zytywne właściwości deficytów budżetowych w zakresie stabilizacji koniunktury. 
Zgodnie z jego teorią, deficyt budżetowy nie jest sprawą, której należałoby się 
obawiać czy dążyć do zlikwidowania. Deficyt budżetowy jest według niego do-
puszczalny, a w pewnych warunkach pożądany. Poziom zrównoważonego docho-
du uzyskiwanego za pomocą deficytu jest wyższy niż poziom, do którego mógłby 
się obniżyć dochód bez deficytu. Ponadto wzrost deficytu budżetowego finan-
sowany emisją papierów wartościowych umożliwia zlikwidowanie nadmiernych 
oszczędności. Wydatki państwa finansuje się ze źródeł, które w innym przypadku 
nie byłyby przeznaczone ani na konsumpcję, ani na inwestycje. W tej sytuacji 
wydatki państwa uzupełniają niedostateczne wydatki prywatne, podtrzymując po-
pyt globalny i zwiększając wykorzystanie potencjału wytwórczego, umożliwiają 
wzrost przyszłej konsumpcji i przyszłych inwestycji. 

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z niskim popytem i wysokim bezrobo-
ciem deficyt budżetowy nie kreuje bieżących ani przyszłych kosztów. Przeciwnie, 

 2 Szerzej D. Kamerschen, R. Mc Kenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, wyd. 1, Fundacja Gospodarcza 
NFZZ Solidarność, Gdańsk 1991, s. 325.
 3 J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985; 
U. Kosterna, Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, WN PWN, Warszawa 1995, s. 5.
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powodując wzrost globalnych wydatków deficyt pozwala zatrudniać więcej osób, 
generować większy dochód i produkować więcej wyrobów. Zasoby, takie jak lu-
dzie czy wyposażenie mogłyby pozostać niewykorzystane4. 

Obecnie keynesowskie poglądy są głoszone przez niektórych ekonomistów, 
jednakże powraca przekonanie o tym, że deficyt budżetowy nie jest zjawiskiem 
korzystnym dla gospodarki. Szczególnie dotyczy to deficytu budżetowego utrzy-
mującego się przez dłuższy okres. Sytuacja taka przyczynia się do pogorszenia 
ogólnego klimatu gospodarczego, tworzy niepewność i ryzyko oraz wysokie ocze-
kiwania inflacyjne. Wielu decydentów w dziedzinie finansów publicznych wyzna-
je pogląd, że w obecnych warunkach wszelkie poważniejsze zwiększanie deficytu 
budżetowego bądź przyspieszy inflację (wzrost cen), gdy jego finansowanie bę-
dzie wiązało się ze wzrostem ilości pieniądza, bądź wywoła „efekt wypychania”. 
Zmniejszy to zatem rozmiary kredytu dla gospodarki i tym samym przyczyni się 
do osłabienia wzrostu albo pogłębienia spadku aktywności gospodarczej.

Należy podkreślić, że deficyt budżetowy stał się nieodłącznym elementem go-
spodarek o charakterze rynkowym, zarówno w krajach wysoko, jak i średnio rozwi-
niętych gospodarczo. Znaczące osłabienie wzrostu gospodarczego przyczyniło się 
do ogólnego pogorszenia stanu finansów publicznych również w większości krajów 
członkowskich strefy euro. Stało się to poważną przeszkodą w redukowaniu deficy-
tów budżetowych, zwłaszcza w tych krajach, które przed wejściem do tej strefy nie 
zdołały przeprowadzić określonych reform finansów publicznych. Osłabienie ko-
niunktury w tych krajach od roku 2001 uwypukliło słabości finansów publicznych 
nie tylko w krajach, które nie przeprowadziły reform, ale także w pozostałych pań-
stwach członkach Unii Europejskiej. Trudności w spełnieniu podstawowych kryte-
riów traktatu z Maastricht przez wiele krajów obszaru euro wywołały powszechną 
dyskusję nad słusznością istniejących w strefie euro regulacji prawnych, których 
celem jest ograniczanie ryzyka powstawania i utrzymywania się deficytów5.

Jednocześnie kryzys finansowy, który rozpoczął się w roku 2007 załamaniem 
rynku kredytów hipotecznych (kryzys subprime)6 w Stanach Zjednoczonych, od-
bił się niekorzystnie na sytuacji finansowej, w tym i sytuacji finansów publicz-
nych w zasadzie wszystkich krajów Unii Europejskiej (nie mówiąc już o samych 
Stanach Zjednoczonych czy Japonii).

 4 Szerzej J. Ciak, Deficyt budżetowy- wybór czy konieczność, „Bank i Kredyt” 1997, nr 4, s. 40.
 5 Szerzej L. Oręziak, Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, 
„Bank i Kredyt” 2004, nr 8, s. 14-15.
 6 Pojęcie to pochodzi od nazwy kredytów subprime, które charakteryzują się tzw. niską jako-
ścią. Nie spełniają one wymogów stawianych zwykłym kredytom (pierwszym – prima) i prawdo-
podobieństwo ich całkowitej spłaty jest mniejsze. Są one skierowane do osób, które mają niskie 
dochody lub też tych dochodów nie mają wcale, w związku z czym są one wyżej oprocentowane, 
aniżeli te pierwsze. Szerzej: M. Jurek, P. Marszałek, Kryzys subprime i kryzys azjatycki – analiza 
porównawcza, w: Gospodarka w warunkach kryzysu, red. S. Antkiewicz, M. Pronobis, Wyd. CeDe-
Wu.pl, Warszawa 2009, s. 198.
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Konieczność zrównoważenia w ujęciu rachunkowym dochodów z wydatka-
mi budżetu państwa czy w ogóle poszczególnych segmentów sektora finansów 
publicznych po pojawieniu się deficytu stwarza konieczność poszukiwania sposo-
bów jego finansowania, czyli doprowadzenia do równowagi w budżecie.

Można stwierdzić, że możliwości finansowania niedoboru środków w budże-
cie wykazują różną skuteczność. Dlatego też pojawiają się dylematy związane 
z dokonywaniem wyboru odpowiedniego sposobu, w zależności od istniejącej 
sytuacji. W zasadzie istnieją trzy sposoby równoważnia budżetu: pierwszy leży 
po stronie wydatkowej budżetu, drugi po stronie dochodowej, trzeci z kolei po 
stronie przychodowej budżetu.

W pierwszym przypadku dokonywane są analizy czy istnieją i gdzie można zna-
leźć możliwe oszczędności w wydatkach. W drugim sprawdza się, czy występują wy-
starczające przesłanki (realne możliwości), które uzasadniają na przykład wprowa-
dzenie nowych obciążeń fiskalnych, objęcie większej liczby podmiotów istniejącym 
systemem podatkowym czy też wprowadzenie dodatkowych stawek podatkowych 
na towary bądź usługi, które dotychczas nie były objęte obciążeniami podatkowymi. 
Z kolei sięganie do przychodów budżetu państwa staje się nieodzowne, gdy nie ma 
możliwości zrównoważenia budżetu za pomocą tych możliwości. Należy mieć jednak 
na uwadze, że wielkość przychodów budżetowych wynika z określonych zobowiązań 
państwa, w tym z koniecznością finansowania deficytu budżetowego. Nie ulega zatem 
wątpliwości, że wymienione powyżej możliwości przywracania równowagi w budże-
cie państwa oraz pokrywania powstałego deficytu mają różny charakter i w odmienny 
sposób oddziałują na przebieg procesów gospodarczych.

W praktyce możemy mieć do czynienia z różnymi źródłami finansowania de-
ficytu budżetowego. Biorąc pod uwagę zapisy ustawy o finansach publicznych, 
można wyróżnić kilka form zaciągania przez Skarb Państwa zobowiązań, wyni-
kających z konieczności finansowania deficytu budżetowego. 

W Polsce może on być pokryty przychodami pochodzącymi z następujących 
źródeł:

– sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i za-
granicznym,

– kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych,
– pożyczek,
– prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,
– nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych.
Wymienione źródła finansowania deficytu różnią się od siebie i to w zasadni-

czy sposób. Najogólniej można je podzielić na zagraniczne i krajowe, a te ostatnie 
na bankowe i pozabankowe. Bankowe źródła finansowania mają głównie formę 
kredytów bankowych, bonów skarbowych i obligacji zakupywanych przez banki. 
Zaciąganie bezpośrednio pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa na sfinanso-
wanie deficytu budżetowego jest obecnie rzadziej stosowane; w imieniu Skarbu 
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Państwa może je zaciągać Minister Finansów. Jednakże w przypadku zaciągania 
pożyczki lub kredytu w drodze umowy międzynarodowej, w której wymaga się, 
aby organem działającym w imieniu pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) był Rząd, 
Rada Ministrów upoważnia Ministra Finansów do podpisania umowy i określa 
warunki jej wykonania. W polskim systemie finansowym umowa pożyczki regu-
lowana jest przez Kodeks cywilny, a umowy kredytowe przez Prawo bankowe. 
W obu przypadkach chodzi o zaciąganie długu.

Głównymi formami pozabankowego finansowania deficytu budżetowego są:
– bony skarbowe zakupywane przez różne podmioty gospodarcze, 
– obligacje Skarbu Państwa nabywane przez indywidualne osoby,
– lokaty funduszy celowych.
Finansowanie deficytu budżetowego przez emisję papierów wartościowych 

nabywanych przez podmioty niebankowe traktowane jest w literaturze przedmio-
tu dość powszechnie jako nieinflacjogenne. Jednak środki przemieszczane w ten 
sposób z sektora finansów prywatnych do sektora finansów publicznych mogą 
powodować tzw. efekt wypierania, czyli ograniczania możliwości wydatkowych 
w sektorze prywatnym.

2. Pojęcie efektywności 

Do przeprowadzenia badania efektywności wybranych źródeł finansowania 
deficytu budżetowego zastosowano model wektorowej autoregresji (VAR)7. Zde-
cydowano się na ten model z tego względu, że podstawowym zastosowaniem 
modeli VAR w analizie efektywności jest możliwość wyprowadzenia funkcji od-
powiedzi impulsowych z jednej strony, natomiast z drugiej – łatwość specyfikacji 
i estymacji tej klasy modeli8.

W literaturze finansowej można spotkać się z wieloma definicjami dotyczący-
mi pojęcia efektywności. Przykładowo: 

Ogólne pojęcie efektywności definiowane jest jako proces, w którym społe-
czeństwo wydobywa z konsumentów ich maksymalne zadowolenie przy zasto-

 7 M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006, s. 205. Na temat naturalnego 
rozszerzenia podstawowego modelu VAR, szczególnie o wysokim, a nawet nieskończonym rzędzie 
autoregresji jest reprezentacja VARMA (q, p). Szerzej na ten temat: M. Osińska, Modele wielo-
wymiarowych szeregów czasowych, w: Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku, red. 
T. Kufel i M. Piłatowska, Wyd. UMK, Toruń 2002, s. 140 i n.
 8 Jak podkreśla M. Błażejowski, wynika to przede wszystkim z faktu, że standardowy model 
VAR jest z punktu widzenia klasyfikacji modeli wielowymiarowych modelem prostym oraz z tego, 
iż odpowiednie moduły estymacji znajdują się w odpowiednich pakietach ekonometrycznych. Przy-
kładem na to może być program Gretl. Szerzej M. Błażejowski, Ekonometryczne modelowanie po-
pytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych, WN UMK, Toruń 2009, s. 101 i n. 



Jolanta Ciak58

sowaniu dostępnych zasobów9. Potocznie pojęcie efektywności pojmowane jest 
jako sprawność, wydajność, skuteczność. Łacińskie słowo effectivus oznacza 
skuteczny, wywołujący skutek10. Jak słusznie podkreśla R. Przygocka, do pojęcia 
efektywności można podchodzić w dwojaki sposób, wyraźnie odróżniając effi-
ciency (w węższym znaczeniu sprawność) i effectiveness (skuteczność). W tym 
przypadku sprawność oznacza „robienie rzeczy we właściwy sposób, natomiast 
skuteczność to inaczej robienie właściwych rzeczy”11.Według R.W. Griffina, 
sprawny to inaczej racjonalny i ekonomiczny, z kolei skuteczny to podejmujący 
właściwe decyzje12.

W analizie ekonomicznej prawa można znaleźć kilka koncepcji, które przed-
stawiają stany, mogące zostać uznane za najbardziej efektywne13.

Po pierwsze, jest to teoria, według której efektywność jest tożsama z mak-
symalizacją dobrobytu społecznego poprzez osiągnięcie najwyższej satysfakcji 
(zysku, użyteczności) na skutek licytacji ofert.

Po drugie, opisuje się stan efektywności ekonomicznej w sensie Pareto14. Go-
spodarka osiąga taki stan, kiedy żadne dobro nie może zmienić swojego położenia 
w taki sposób, aby zwiększyć satysfakcję osiąganą przez nowego posiadacza, nie 
zmieniając jednocześnie satysfakcji osiąganej przez inne podmioty.

Po trzecie, opisuje się stan efektywności ekonomicznej, w której efektywna 
alokacja zasobów następuje wówczas, gdy żaden z podmiotów nie ceni żadnego 
dobra na tyle, aby zrekompensować dotychczasowemu posiadaczowi jego utratę 
(koncepcja Pareto udoskonalona przez N. Kaldora i J. Hicksa15).

Po czwarte, można wyróżnić efektywność ekonomiczną w ujęciu analizy kosz-
tów krańcowych. Efektywność taka osiągana jest tylko wówczas, gdy pożądany cel 

  9 Por. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, t. I, wyd. 2, WN PWN, Warszawa 2004, s. 443. 
 10 Por. Słownik wyrazów obcych PWN, PWN, Warszawa 1980, s. 172.
 11 Szerzej R. Przygocka, Efektywność sektora publicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 
40/2008, nr 4, s. 155.
 12 Por.: J. Supernat, Zarządzanie, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 174-175. 
 13 Szerzej J. Stelmach, B. Bożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów z ekonomii prawa, Wyd. Wol-
ters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 26 i n.
 14 Pareto od nazwiska XIX-wiecznego włoskiego ekonomisty. Efektywność w sensie Pareto to 
inaczej efektywność alokacyjna. Zachodzi ona wówczas, gdy da się zorganizować proces produkcji 
czy konsumpcję w taki sposób, aby polepszyć sytuację kogokolwiek, nie pogarszając jednocześnie 
sytuacji innego podmiotu.
 15 Koncepcja Kaldora-Hicksa uznawana jest za kryterium bardziej praktyczne. W praktyce go-
spodarczej mamy najczęściej do czynienia z sytuacją, w której wprowadzenie jakiegoś rozwiązania 
polepszy sytuację pewnej części podmiotów kosztem innych. Stąd rozważania Kaldora-Hicksa po-
szły właśnie w tym kierunku, przy czym dopuszcza się stratę jednego podmiotu pod warunkiem, że 
zysk innych podmiotów będzie większy od tej straty oraz istnieje przynajmniej teoretyczna moż-
liwość pełnej kompensacji strat. Nadwyżka korzyści nad kosztami kompensacji stanowi wówczas 
poprawę sytuacji jednego podmiotu bez pogorszenia sytuacji drugiego i jest to miarą wzrostu dobro-
bytu społecznego związanego z wprowadzeniem nowego rozwiązania.
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jest realizowany w takim stopniu, w jakim koszty społeczne ponoszone w związku 
z tym są zrównoważone przez korzyści wynikające z realizacji tego celu.

Niewątpliwie pojęcie efektywności utożsamiane jest najczęściej z konkret-
nym działaniem, a w związku z tym, że działanie charakterystyczne jest dla ak-
tywności państwa i jego podmiotów efektywność staje się jedną z podstawowych 
kategorii ekonomicznych. Dzięki temu można we właściwy sposób ocenić sposób 
tego działania.

Do prezentowanego badania przyjęto definicję efektywności mierzoną wpły-
wem danego źródła finansowania deficytu budżetowego na sferę realną. Założono 
zatem, że w przypadku gdy wpływ ten będzie mniejszy (dodatni), to efektywność 
wykorzystanych (badanych) instrumentów jest większa, z kolei im ten wpływ 
większy (ujemny), tym jego efektywność jest niższa.

3. Metodologia badania – model VECM i VAR

W badaniu wykorzystano kwartalne dane makroekonomiczne za okres od 
pierwszego kwartału 1998 r. do drugiego kwartału 2010 r. Dane te dotyczyły na-
stępujących kategorii ekonomicznych:

1) wartość PKB w milionach w cenach bieżących (zmienna PKB),
2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w cenach bieżących (zmienna Prze_

mies_wyn),
3) przychody przedsiębiorstw w cenach bieżących (zmienna Przych_pstw),
4) popyt krajowy w cenach bieżących (zmienna Popyt_krajowy),
5) depozyty gospodarstw domowych w cenach bieżących (zmienna Depozy-

ty_gosp_d),
6) dochody budżetu państwa w milionach w cenach bieżących (zmienna 

Doch_budzetu),
7) stopa refinansowa NBP (zmienna Stopa_refinanso),
8) wartość udzielonych kredytów w milionach w cenach bieżących (zmienna 

Udzielone_kredy),
9) podaż pieniądza mierzona agregatem M0 w milionach (zmienna Podaz_M0),
10) wartość emisji obligacji ogółem w milionach w cenach bieżących (zmien-

na Obligacje_ogole),
11) wartość zaoferowanych w przetargach bonów skarbowych w milionach 

w cenach bieżących (zmienna Bony_zaoferowan).
Poniższe wykresy przedstawiają przebiegi analizowanych procesów. Wszyst-

kie obliczenia zostały wykonane w programie Gretl16.

 16 Szerzej: http://www.gretl.pl.
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Wykres 1-2. Przebiegi badanych procesów w okresie od pierwszego kwartału 1998 r. do drugiego 
kwartału 2010 r. (n = 50)

Analizując powyższe wykresy można zauważyć sezonowy charakter większo-
ści procesów. W związku z tym, że niniejsze badanie nie ma na celu identyfikacji 
wewnętrznej struktury procesów ani jej analizy, wszystkie szeregi przed przystą-

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów za lata 1998-2010.
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Wykres 3-4. Przebiegi badanych procesów w okresie od pierwszego kwartału 1998 r. do drugiego 
kwartału 2010 r. (n = 50)

pieniem do zasadniczej części modelowania zostały oczyszczone z sezonowości. 
W tym wypadku wykorzystano procedurę X-12-ARIMA w wersji 0.317 o ustawie-
niach z włączoną opcją wykrywania odstających danych oraz bez transformacji 
logarytmicznej. W efekcie nazwy zmiennych zmodyfikowano w ten sposób, że 
trzy ostanie znaki oryginalnej nazwy zostały zastąpione przez „_d11”. Tak prze-

 17 Zob.: www.census.gov/srd/www/x12a.

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1 i 2.
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filtrowane szeregi zostały następnie poddane weryfikacji hipotezy o pierwiastku 
jednostkowym.

Weryfikacja hipotezy o pierwiastku jednostkowym

W wielu badaniach makroekonometrycznych18 uzyskuje się wyniki wskazują-
ce na stochastyczny charakter tendencji długookresowych w badanych szeregach, 
a więc na występowanie pierwiastka jednostkowego (trendu w wariancji). Proble-
matyka tego typu badań jest szeroko znana i omawiana w literaturze (w tym także 
kwestie związane z mocą testów na pierwiastki jednostkowe), w niniejszym bada-
niu testowanie hipotezy o pierwiastku jednostkowym zrealizowano na podstawie  
testu ADF-GLS w wersji z wyrazem wolnym na poziomie istotności α = 0,01.

Tabela 1. Wyniki testowania obecności pierwiastka jednostkowego w badanych procesach

Proces Stopień integracji
PKB_d11 I(1)
Prze_d11 I(1)
Przy_d11 I(1)
Popy_d11 I(1)
Depo_d11 I(1)
Doch_d11 I(1)
Stop_d11 I(1)
Udzi_d11 I(1)
Poda_d11 I(1)
Obli_d11 I(1)
Bony_d11 I(1)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych badawczych (modelowych).

Wyniki przedstawione w tabeli 1 wskazują, że wszystkie testowane szeregi 
mają pierwiastek jednostkowy, a więc są procesami zintegrowanymi (sumacyj-
nymi). Ponieważ są to – zgodnie z teorią makroekonomii – procesy ze sobą po-
wiązane, uzyskany wynik sugeruje wykorzystanie wektorowego modelu korekty 
błędów VECM jako narzędzia modelowania oraz generowania funkcji odpowie-
dzi impulsowych.

 18 Por. G. Suchecki, A. Gajdos, Simulation Analysis of the Sectoral Labor Market Model, w: Dy-
namic Econometric Models, red. Z. Zieliński, vol. 5, Wyd. UMK, Toruń 2002; J. Bruzda, On the Use of 
Lagged Conintegrating Relatioships in Forecasting Business Activity, w: ibidem; K. Strzała, Current 
Account Solvency and the Feldstein-Horioka Puzzle, w: ibidem; J. Wróblewska Bayesowska analiza 
kointegracyjna na przykładzie sprzężenia płacowo-cenowego w gospodarce polskiej, w: ibidem.



63Efektywność wybranych źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce...

Analiza kointegracji – model VECM

Pierwszym etapem budowy modelu VECM jest weryfikacja hipotezy o koin-
tegracji. W tym celu wykorzystano procedurę Johansena19 w wersji z nieograni-
czonym wyrazem wolnym oraz rzędem opóźnień p = 2 (to ograniczenie wynika 
z dostępnej liczby stopni swobody w modelu). Tabela 2 zawiera uzyskane wyniki 
w teście Johansena dla analizowanych procesów (oczyszczonych z sezonowości).

Tabela 2. Wyniki testu Johansena dla analizowanych szeregów

Rząd Wartość własna Test śladu Wartość p
0 0,94286 567,99 0
1 0,89668 444,91 0
2 0,86113 347,3 0
3 0,80292 262,41 0
4 0,73837 192,57 0
5 0,61903 134,92 0
6 0,55803 93,421 0,0001
7 0,49303 58,311 0,0032
8 0,30231 29,101 0,0605
9 0,19884 13,622 0,0934

10 0,090705 4,0887 0,0432

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Ponieważ w systemie występowało m = 11 zmiennych, to maksymalna liczba 
wektorów kointegrujących wynosi m – 1 = 10 (gdzie m jest liczbą równań). Wyni-
ki testu Johansena (test śladu) wskazują na istotność siedmiu wektorów (na po-
ziomie istotności α = 0,05). W związku z tym oszacowano model VECM (2,7), 
gdzie 2 oznacza rząd opóźnień, natomiast 7 jest liczbą wektorów kointegrujących. 
Niestety, uzyskano oszacowanie, w którym występowały składniki korekty błę-
dów z dodatnimi ocenami parametrów, co oznacza brak własności powracania do 
średniej. 

W tej sytuacji zdecydowano się na oszacowanie modelu VAR dla pierwszych 
różnic analizowanych procesów i na podstawie tego modelu na wyprowadzenie 
funkcji odpowiedzi impulsowych.

 19 R. Davidson, J.G. MacKinnon, Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, 
New York 2004, s. 640-643; W. Green, Econometric Analysis, edition 6, Pearson Prentice Hall, New 
Jersey 2008, s. 763-764.
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Model VAR(p)

Pierwszym etapem estymacji modelu VAR(p) jest określenie rzędu opóźnień p. 
Najczęściej w tym celu wykorzystuje się częstotliwość obserwacji zmiennych20 lub 
kryteria informacyjne. Dane kwartalne wskazują na wybór rzędu p = 4, jednak przy 
liczbie obserwacji n = 42 (skrócenie próby jest efektem różnicowania procesów) 
daje to ujemną liczbę stopni swobody k = 42 – 11⋅ 4 – 1 = –3. W związku z tym po-
stanowiono dokonać wyboru rzędu modelu opierając się na kryteriach informacyj-
nych. W tabeli 3 przedstawiono wartości kryteriów informacyjnych Akaika (AIC), 
Szwartza (BIC) oraz Hannana-Quinna (HQC).

Tabela 3. Wartości kryteriów informacyjnych dla dwóch pierwszych rzędów modelu VAR

Opóźnienie AIC BIC HQC
1 187,404 373 192,865 621* 189,406 137
2 184,300 654* 194,768 044 188,137 366*

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Dwa kryteria, tj. AIC oraz HQC wskazują na rząd modelu p = 2, dlatego zde-
cydowano się oszacować model VAR(2). 

Poniżej przedstawione zostały wyniki tego oszacowania.

Weryfikacja statystyczna oszacowanego modelu

Weryfikację statystyczną, ze względu na liczbę dostępnych testów dla modelu 
VAR, ograniczono do 3 testów:

1) testowanie stacjonarności oszacowanego modelu (pierwiastków równania 
charakterystycznego),

2) testowanie autokorelacji składników losowego poszczególnych równań,
3) testowanie normalności wielowymiarowego rozkładu składników loso-

wych.
Rysunek 1 przedstawia wykres pierwiastków równania charakterystycznego 

oszacowanego modelu VAR(2).
Analiza rysunku 1 wskazuje na niestacjonarność21 oszacowanego modelu, 

ponieważ jeden pierwiastek równania charakterystycznego leży poza kołem jed-
nostkowym. Oznacza to, że oszacowany model nie utworzy zbieżnych rozwi-

 20 Szerzej: D. Hendry, H. Krolzig, Automatic Econometric Model Selection, Timberlake Con-
sultants Press, London 2001.
 21 T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu gretl, WN 
PWN, Warszawa 2007, s. 161.
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nięć VMA(∞) niezbędnych do wyprowadzenia funkcji odpowiedzi impulsowych. 
Z tego względu postanowiono zredukować rząd opóźnień i oszacować model 
VAR(1). Rysunek 2 przedstawia wykres pierwiastków równania charakterystycz-
nego oszacowanego modelu VAR(1).

Analiza drugiego rysunku wskazuje natomiast, że wszystkie pierwiastki rów-
nania charakterystycznego znajdują się wewnątrz koła jednostkowego, co ozna-
cza stacjonarność całego systemu. W związku z tym oszacowany model VAR(1)
będzie podlegał dalszej weryfikacji.

Rys. 1. Pierwiastki równania charakterystycznego modelu VAR(2)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 2. Pierwiastki równania charakterystycznego modelu VAR(1)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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W tabeli 4 przedstawiono wyniki weryfikacji istotności współczynników au-
tokorelacji składników losowych poszczególnych równań do rzędu 4 włącznie.

Tabela 4. Wyniki testu Ljunga-Boxa na autokorelację składników losowych poszczególnych  
równań modelu

Nr równania Statystyka testu Ljunga-Boxa wraz z jej wartością p
1 Ljung-Box Q = 6,31726 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 6,31726) = 0,177
2 Ljung-Box Q = 1,16703 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 1,16703) = 0,883
3 Ljung-Box Q = 1,59024 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 1,59024) = 0,811
4 Ljung-Box Q = 6,4277 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 6,4277) = 0,169
5 Ljung-Box Q = 3,59415 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 3,59415) = 0,464
6 Ljung-Box Q = 2,31814 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 2,31814) = 0,677
7 Ljung-Box Q = 1,08326 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 1,08326) = 0,897
8 Ljung-Box Q = 0,659529 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 0,659529) = 0,956
9 Ljung-Box Q = 3,29172 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 3,29172) = 0,51

10 Ljung-Box Q = 2,58421 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 2,58421) = 0,63
11 Ljung-Box Q = 2,22929 z wartością p = P(Chi-kwadrat(4) > 2,22929) = 0,694

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Uzyskane wyniki przedstawione w tabeli 4 wskazują, że składniki losowe po-
szczególnych równań nie wykazują autokorelacji, co należy uznać za najważniej-
szą własność oszacowanego modelu.

Statystyka χ 2 22 75 1107 0 0001( ) = <, ; ,p  uzyskana w teście Doornika-Hansena 
na wielowymiarowy rozkład normalny wskazuje, że wielowymiarowy rozkład 
składników losowych oszacowanego modelu nie posiada własności rozkładu nor-
malnego. Nie jest to jednak wynik uniemożliwiający wyprowadzenie funkcji od-
powiedzi impulsowych.

4. Wyniki oszacowanego modelu – funkcje odpowiedzi  
impulsowych

Na podstawie oszacowanego modelu VAR(1) wyprowadzono przeskalowane 
funkcje odpowiedzi impulsowych mierzące reakcje przez kolejnych 20 kwartałów 
analizowanych wskaźników makroekonomicznych na impulsy wielkości 100 mln 
PLN pochodzące z wybranych źródeł finansowania deficytu według wzoru22:

 22 Por. M. Błażejowski, Ekonometryczne modelowanie…, s. 179.
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IRF =
IRF
Sji,t

ji,t

e,i

* 100 000 ⋅ ,

gdzie IRF =
IRF
Sji,t

ji,t

e,i

* 100 000 ⋅ oznacza funkcję odpowiedzi impulsowej j-tego wskaźnika makroeko-
nomicznego w okresie t w odpowiedzi na impuls w wielkości błędu standardowe-
go reszt równania i-tego źródła finansowania deficytu budżetowego, Se,i– oznacza 
błąd standardowy reszt równania i-tego źródła finansowania deficytu. Wszystkie 
funkcje IRFji,t zostały wyznaczone za pomocą dekompozycji Choleskiego macie-
rzy wariancji-kowariancji reszt równań modelu VAR(1). 

Rysunki 6-13 przedstawiają profile wyznaczonych przeskalowanych funkcji 
odpowiedzi impulsowych. Na osi odciętych zaznaczono 20 kwartałów występu-
jących bezpośrednio po okresie, w którym wystąpił impuls wielkości 100 mln 
PLN w wybranym źródle finansowania deficytu. Na osi rzędnych zaznaczone są 
zmiany wartości poszczególnych kategorii makroekonomicznych wyrażone w ich 
jednostkach.

Wykres 5. Odpowiedzi na impuls wielkości 100 mln PLN na depozyty ludności

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych badawczych (modelowych).

Wszystkie wyznaczone funkcje odpowiedzi impulsowych mają charakter ga-
snący. Wskazuje to zatem na stabilność oszacowanego modelu. 

Analizując przebiegi reakcji poszczególnych kategorii makroekonomicznych 
na impulsy pochodzące z wybranych źródeł finansowania deficytu budżetowego, 
można wysnuć następujące wnioski:
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Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Wykres 6. Odpowiedzi na impuls wielkości 100 mln PLN dochodów budżetu

Wykres 7. Odpowiedzi na impuls wielkości 100 mln PLN w PKB

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1 i 2.
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Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Wykres 8. Odpowiedzi na impuls wielkości 100 mln PLN na podaż MO 

Wykres 9. Odpowiedzi na impuls wielkości 100 mln PLN na popyt krajowy

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1 i 2.
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Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Wykres 10. Odpowiedzi na impuls wielkości 100 mln PLN na przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wykres 11. Odpowiedzi na impuls wielkości 100 mln PLN na przychody przedsiębiorstwa

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1 i 2.



71Efektywność wybranych źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce...

Po pierwsze, pojawiające się impulsy wywołują stosunkowo długi wpływ na 
gospodarkę Polski, gdyż większość z nich wywołuje zmiany trwające co najmniej 
8 kwartałów, a niektóre z nich wywołują zmiany trwające nawet 14-16 kwartałów.

Po drugie, największe zmiany poszczególnych kategorii makroekonomicz-
nych wywołują impulsy pochodzące z kredytów, przy czym dotyczy to zarówno 
amplitud zmian, jak i czasu trwania reakcji na impuls.

Po trzecie, w większości przypadków reakcje na impulsy pochodzące z kredy-
tów, pomimo początkowych wzrostów, mają charakter negatywny, tj. obniżający 
wartości badanych kategorii makroekonomicznych.

Po czwarte, dla poszczególnych kategorii ekonomicznych profile reakcji na im-
pulsy pochodzące z emisji obligacji oraz bonów skarbowych są bardzo podobne.

Po piąte, profile przebiegów reakcji na impulsy pochodzące z emisji obligacji 
mają łagodniejszy kształt oraz są bardziej neutralne niż profile reakcji na impulsy 
pochodzące z emisji bonów skarbowych.

W celu całkowitego wpływu impulsów, pochodzących z wybranych źródeł 
finansowania deficytu budżetowego na analizowane kategorie makroekonomicz-
ne, wyznaczono skumulowane wartości funkcji odpowiedzi impulsowych, przy 
czym zdecydowano się na kumulację efektów dla kolejnych lat (sumowano efekty 
wszystkich kwartałów dla danego roku).

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Wykres 12. Odpowiedzi na impuls wielkości 100 mln PLN na stopę refinasową 
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Skumulowany wpływ impulsów płynących z wybranych źródeł 
finansowania deficytu

Kolejne tabele (5-12) przedstawiają skumulowany wpływ impulsów wielko-
ści 100 mln PLN płynących z wybranych źródeł finansowania deficytu budżeto-
wego na wybrane wielkości makroekonomiczne po upływie kolejnych lat.

Tabela 5. Skumulowany wpływ impulsu 100 mln PLN wybranych źródeł finansowania deficytu  
na wielkość PKB

Po roku Obligacje Bony Kredyty
1 3360,16 13 413,55 –22 862,26
2 1327,85 17 874,48 –29 696,47
3 361,11 18 216,90 –31 459,15
4 55,52 17 877,83 –31 516,24
5 35,21 17 695,59 –31 338,78

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Jak wynika z powyższego zestawienia, skumulowany wpływ kredytów na 
wartość PKB po upływie wszystkich kolejnych lat jest ujemny, podczas gdy ana-
logiczny wpływ impulsów pochodzących z emisji obligacji i bonów skarbowych 
jest dodatni. Ponadto impulsy pochodzące z bonów skarbowych mają bardziej 
pozytywny skumulowany wpływ na PKB niż impulsy pochodzące z obligacji, 
jednak to impulsy z obligacji są najbardziej neutralne dla wartości PKB. 

Tabela 6. Skumulowany wpływ impulsu 100 mln PLN wybranych źródeł finansowania deficytu  
na dochody budżetu

Po roku Obligacje Bony Kredyty
1 –1509,00 3183,78 –35 076,78
2 –2068,10 2068,04 –25 332,27
3 –1829,80 2123,41 –20 362,32
4 –1705,09 2087,05 –18 621,24
5 –1643,19 2046,23 –18 065,67

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Analiza danych tabeli 6 wskazuje, że wpływ impulsów pochodzących z bonów 
skarbowych na dochody budżetowe jest jedynym z badanych źródeł finansowania 
deficytu, którego skumulowany wpływ we wszystkich analizowanych latach jest 
dodatni. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wpływ impulsów pochodzących 
z emisji obligacji jest najbardziej neutralny dla dochodów budżetowych.
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Tabela 7. Skumulowany wpływ impulsu 100 mln PLN wybranych źródeł finansowania deficytu  
na przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Po roku Obligacje Bony Kredyty
1 –30,31 164,32 –55,97
2 –33,50 235,61 –175,55
3 –45,25 249,19 –219,21
4 –50,74 247,44 –227,11
5 –51,85 245,15 –226,35

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Z kolei dane z tabeli 7 pokazują, że wpływ impulsów pochodzących z bonów 
skarbowych na przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest jedynym z badanych 
źródeł finansowania deficytu, którego skumulowany wpływ we wszystkich ana-
lizowanych latach jest dodatni. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że impulsy 
pochodzące z emisji obligacji mają najbardziej neutralny wpływ na przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie. 

Tabela 8. Skumulowany wpływ impulsu 100 mln PLN wybranych źródeł finansowania deficytu  
na przychody przedsiębiorstw

Po roku Obligacje Bony Kredyty
1 –17 343,93 53 153,61 –48 578,21
2 –27 807,50 55 558,46 –71 419,80
3 –30 636,53 52 208,68 –72 135,87
4 –30 826,47 50 589,73 –70 356,93
5 –30 599,89 50 246,02 –69 566,84

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Analizując dane zawarte w tabeli 8 można zauważyć, że jedynie wpływ im-
pulsów pochodzących z emisji bonów skarbowych ma pozytywny wpływ na 
przychody przedsiębiorstw. Pozostałe dwa badane źródła finansowania deficytu 
mają negatywny skumulowany wpływ we wszystkich pięciu latach. 

Z danych tabeli 9 wynika, że skumulowany wpływ impulsów pochodzących 
z emisji obligacji i bonów skarbowych na popyt krajowy jest dodatni we wszyst-
kich pięciu analizowanych latach, a skumulowany wpływ kredytów – ujemny. 

Dane tabeli 10 wskazują, że skumulowany wpływ impulsów pochodzących 
z emisji obligacji i bonów skarbowych na wartość depozytów ludności jest dodat-
ni we wszystkich pięciu analizowanych latach, natomiast skumulowany wpływ 
kredytów jest ujemny. Najbardziej neutralny wpływ na depozyty ludności mają 
impulsy pochodzące z emisji obligacji.
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Tabela 9. Skumulowany wpływ impulsu 100 mln PLN wybranych źródeł finansowania deficytu  
na popyt krajowy

Po roku Obligacje Bony Kredyty
1 4797,30 2992,56 –11 001,29
2 1638,03 4990,86 –18 354,90
3 676,73 4445,95 –18 369,16
4 532,28 3991,27 –17 664,95
5 578,34 3843,07 –17 306,41

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 10. Skumulowany wpływ impulsu 100 mln PLN wybranych źródeł finansowania deficytu 
na depozyty ludności

Po roku Obligacje Bony Kredyty
1 24 177,47 37 112,91 –8 908,25
2 30 810,78 65 058,99 –30 883,05
3 28 205,49 73 639,38 –43 741,02
4 26 114,98 74 093,20 –46 703,52
5 25 528,19 73 323,26 –46 419,74

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 11. Skumulowany wpływ impulsu 100 mln PLN wybranych źródeł finansowania deficytu 
na stopę refinansową

Po roku Obligacje Bony Kredyty
1 2,45 5,22 0,92
2 1,80 7,06 –3,02
3 1,20 6,96 –3,84
4 1,08 6,72 –3,74
5 1,08 6,63 –3,63

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Analizując wskaźniki ujęte w tabeli 11 można zauważyć, iż skumulowany 
wpływ impulsów pochodzących z obligacji i z bonów skarbowych na wysokość 
stóp procentowych we wszystkich latach jest dodatni, przy czym emisje obligacji 
w mniejszym stopniu przyczyniają się do podniesienia stopy refinansowej. Zasta-
nawiający jest skumulowany wpływ impulsów pochodzących z kredytów, ponie-
waż po początkowym wzroście stóp procentowych następuje ich obniżanie. 

Zawarte w tabeli 12 dane pokazują, że impulsy pochodzące z emisji obli-
gacji oraz kredytów mają ujemny wpływ na wielkość agregatu M0, przy czym 
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wpływ emisji obligacji jest bardziej neutralny niż zaciąganie kredytów. Impulsy 
pochodzące z emisji bonów skarbowych mają dodatni wpływ na wielkość M0 we 
wszystkich latach.

Podsumowanie

Deficyt budżetowy stanowi lukę dochodową przy zamierzonych wydatkach, 
którą należy pokryć przez zaciągnięcie różnego rodzaju zobowiązań. Powstanie 
owej luki wynika albo z niemożności zgromadzenia w warunkach istniejącego 
systemu gospodarczego odpowiednich dochodów, albo też jest wynikiem świado-
mej decyzji o finansowaniu części wydatków z pożyczek i kredytów. Istotne jest 
jednak to, że deficyt odpowiada kwocie zapotrzebowania na pożyczki.

Obciążenia związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań o różnym 
charakterze wywierają znaczące skutki zarówno dla samego budżetu, jak również 
dla całej gospodarki danego kraju. Wykorzystując różne źródła finansowania defi-
cytu budżetowego możemy spodziewać się ich różnej efektywności oraz różnego 
wpływu na sferę realną. 

Jak wynika z przeprowadzonej w artykule analizy, najbardziej efektywnym 
źródłem są papiery wartościowe, a wśród nich obligacje i bony skarbowe. Warto 
podkreślić, że to właśnie te drugie zdają się najefektywniejszymi ze źródeł finanso-
wania niedoboru. Należy jednak pamiętać o tym, że bony skarbowe z natury jednak 
są instrumentami krótkotrwałego zaspokajania popytu państwa na pieniądz, zatem 
zastosowanie ich w Polsce jest zasadne i pożądane, jednak niewystarczające. 

Niedobór w Polsce jest immamentny, długookresowy, brakuje płynności fi-
nansowej zarówno o charakterze krótkoterminowym, jak i długoterminowym, 
stąd samo zastosowanie bonów skarbowych dla sfinansowania deficytu byłoby 
niewystarczające. Dlatego też ich uzupełnieniem są i muszą być obligacje skarbo-
we o różnych terminach zapadalności.

Tabela 12. Skumulowany wpływ impulsu 100 mln PLN wybranych źródeł finansowania deficytu 
na podaż agregatu M0

Po roku Obligacje Bony Kredyty
1 759,76 5 901,98 –27 365,74
2 –2019,64 16 663,42 –39 862,20
3 –3558,66 18 189,81 –46 160,14
4 –4327,50 17 736,84 –47 503,49
5 –4455,86 17 385,89 –47 485,39

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Znaczenie kapitału rynkowego  
w rozwoju przedsiębiorstwa 

Małgorzata Adamska
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Streszczenie. W artykule został zaprezentowany i omówiony kapitał rynkowy w aspekcie jego 
znaczenia dla efektywności przedsiębiorstwa. Wskazano możliwe do realizacji działania w zakresie 
wykorzystania elementów kapitału rynkowego na potrzeby działalności budującej i wzmacniającej 
pozycję rynkową organizacji, dzięki czemu następuje wzrost jej efektywności. Kapitał rynkowy 
zaprezentowany został jako element w strukturze kapitału intelektualnego nowoczesnego przedsię-
biorstwa.

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, kapitał rynkowy, monitor aktywów niematerialnych

Wstęp

We współczesnej gospodarce funkcjonowanie przedsiębiorstwa w głównej 
mierze odbywa się na podstawie wypracowanego poziomu wiedzy. Istotne stało 
się wytwarzanie, dystrybucja oraz wykorzystanie wiedzy – mądrości, która stała 
się podstawowym zasobem nowoczesnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mu-
szą nauczyć się wykorzystywać zmiany zachodzące w otoczeniu jako okazje da-
jące możliwości wzrostu efektywności swojej działalności. Właściwie zarządza-
ne zasoby kapitału intelektualnego [KI], będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, 
umożliwiają szybkie, sprawne i skuteczne reakcje na realia życia gospodarczego.

Każda nowoczesna organizacja stawia sobie, jako jeden z celów strategicz-
nych, osiągnięcie oczekiwanego poziomu efektywności, który nigdy nie jest osta-
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teczny, bowiem sukces odnosi ten, kto nie boi się wychodzić naprzeciw oczekiwa-
niom rynku i podejmuje wyzwania. Ważnym czynnikiem poprawy efektywności 
jest budowanie przewagi konkurencyjnej. Odbywa się to poprzez rozwijanie i po-
głębianie możliwości popytowych dotychczasowych rynków, zwiększanie udziału 
w rynku oraz deklasowanie konkurencji. Popularna i znana już koncepcja zarzą-
dzania kapitałem intelektualnym kreuje zdroworozsądkowe trendy dla zarządza-
nia kapitałem ludzkim i jego kompetencjami, dla zarządzania kapitałem struktu-
ralnym w odniesieniu do realizacji procesów oraz wdrażania innowacji oraz dla 
zarządzania szeroko pojętym kapitałem rynkowym i funkcjonowania organizacji  
w konkretnym otoczeniu rynkowym. Kapitał rynkowy organizacji, będąc jednym  
z elementów w strukturze KI odgrywa istotną rolę w procesie ciągłego podno-
szenia efektywności przedsiębiorstwa. Wywiera strategiczny wpływ na tworzenie 
i umacnianie wizerunku oraz wiedzy o przedsiębiorstwie w świadomości pozosta-
łych uczestników rynku.

1. Kapitał intelektualny i jego struktura 

Podejście do KI dyskutowane jest z wielu punktów widzenia1, które zależą 
od obszaru kompetencji2. Na przykład specjalista ds. zarządzania zasobami ludz-
kimi widzi w KI przede wszystkim stricte kapitał ludzki, zagadnienia z obszaru 
zarządzania wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniami (zawodowymi i ludzkimi) 
pracownika. Można w definicjach kapitału intelektualnego dopatrzyć się również 
wątku finansowego, ponieważ wielu autorów zwraca uwagę na efekt zarządzania 
kapitałem intelektualnym w postaci kreowanej rzeczywistej wartości dla organi-
zacji. Sposobem na wycenę KI jest określenie różnicy wartości pomiędzy warto-
ścią rynkową a wartością księgową, która będzie odpowiadać wartości jej akty-
wów niematerialnych3. Jednakże jest to podejście często krytykowane z uwagi na 
brak stabilności w wycenie rynkowej.

Niewątpliwie każdy specjalista do spraw marketingu wskaże na znaczenie 
KI w kreowaniu wizerunku organizacji i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. 
Wszelka działalność marketingowa ukierunkowana obecnie na holistyczną wizję 
klienta i spełnianie oczekiwań rynku wymaga od nowoczesnych organizacji „wy-
siłku intelektualnego”, związanego z właściwym, efektywnym wykorzystaniem 

 1 http://www.bsc.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=39  
[18.12.2010].
 2 A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. http://www.
fundacja.edu.pl/pliki/agnieszka_sokolowska-zarzadzanie_kapitalem_intelektualnym.pdf  [12.08.2009], 
s. 11-14.
 3 A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2007, s. 337.
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wiedzy o rynku, stanowiącej najważniejszy zasób w procesie budowania przewa-
gi konkurencyjnej4.

Taka wielowątkowość w definiowaniu KI wynika z faktu, że od dawna był on 
obecny w praktyce zarządzania.

Jedną z bardziej rozpoznawalnych i wielokrotnie cytowanych definicji KI za-
proponował Leif Edvinson5. Jest ona bardzo udana z dwóch względów – pokazuje 
potrzebę kompleksowości w zarządzaniu kapitałem intelektualnym, a także wska-
zuje na jego punkt ciężkości. Tworząc pojęcie drzewa KI Edvinson wyróżnił: ob-
szar bezpośredniego kreowania KI jednostki i organizacji (stanowią go korzenie 
– niewidoczny, wewnętrzny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa); obszar 
zewnętrzny to wizerunek przedsiębiorstwa w otoczeniu. Jest to wszystko to, co 
firma zarówno chce, jak i … musi pokazać otoczeniu. 

Dyskusja nad ostateczną strukturą KI będzie wiecznie zielonym obszarem 
rozważań, gdyż echuje ją ścisły związek z ciągłym postępem technologicznym, 
informatycznym i rozwojem społeczeństwa. 

Rys. 1. Propozycja uniwersalnej struktury kapitału intelektualnego 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Nie istnieje jedna standardowa, uniwersalna definicja, jeden sposób pomiaru, 
szacowania wartości KI. Pomimo że jest wiele podejść do KI, jedno stwierdzenie 
jest wspólne: zarządzanie tym kapitałem jest istotne w tworzeniu wartości i budo-
waniu efektywności przedsiębiorstwa. Wyciągając wspólny mianownik z definicji 
KI powstałych na przestrzeni ostatnich lat uzyskuje się uniwersalną strukturę KI, 
która stanowi dobrą bazę do określenia dalszych jego poziomów (rys. 1).

 4 M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody 
wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008, s. 29.
 5 L. Edvinsson, O definicji i roli kapitału intelektualnego – wywiad, http://www.innowacyjnosc.
gpw.pl/kip/index.php?m=9 [15.09.2010].
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2. Kapitał rynkowy przedsiębiorstwa

Jedną z najlepszych koncepcji struktury KI jest propozycja zespołu: Warschat, 
Wagner, Hauss6, wskazująca na równorzędne funkcjonowanie:

– kapitału ludzkiego (wykształcenie, kompetencje, relacje międzyludzkie 
i struktury nieformalne, przywództwo i motywacja, realizacja potrzeb),

– kapitału organizacyjnego (technologia, procesy, posiadana infrastruktura, 
kultura organizacyjna, wybrane style zarządzania, sieć komunikacji), 

– kapitału rynkowego (relacje z klientami, relacje z dostawcami, relacje z po-
zostałymi uczestnikami rynku, działalność marketingowa i public relations, inne 
relacje rynkowe), 

– kapitału innowacyjnego (ciągły rozwój i procesy doskonalenia, przedsię-
biorczość, kreatywność, kultura proinnowacyjna, nowoczesne technologie).

Zależność kapitału innowacyjnego od pozostałych kapitałów uniemożliwia lo-
kację kapitału innowacyjnego w jednej linii z pozostałymi, stąd w propozycji uni-
wersalnej struktury kapitału intelektualnego (rys. 1) kapitał innowacyjny pozostaje 
wkomponowany w obszar kapitału organizacyjnego na równi z kapitałem procesów.

W proponowanym przez duet Edvinson/Malone modelu wartości Skandia po-
jęcie „kapitału rynkowego” jako takie nie występuje. Wyróżniony został jedynie 
kapitał kliencki, który jest jednak pojęciem zbyt wąskim w stosunku do rzeczywi-
stego stanu relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem rynkowym7.

Jednak wielu autorów zajmujących się zagadnieniem zarządzania kapitałem 
intelektualnym zauważało nieścisłość tego podziału względem panującej rzeczy-
wistości rynkowej. Między innymi Elżbieta Skrzypek, pisząc, że „kapitał intelek-
tualny stanowi wiedzę użyteczną dla firmy. Obejmuje on kapitał: pracowniczy, 
strukturalny, rynkowy”8.

Czynnikiem kształtującym finalną strukturę kapitału rynkowego organizacji 
jest jego świadomość rynkowa i prowadzona działalność marketingowa. Elemen-
ty kapitału rynkowego organizacji można, w uproszczeniu, sprowadzić do trzech 
podstawowych grup (rys. 2).

Wszystkie elementy kapitału rynkowego wywierają wpływ na daną organiza-
cję a jednocześnie na siebie wzajemnie. Pierwsze skojarzenie powinno przywołać 
na myśl model pięciu sił kształtujących konkurencję według Michaela Portera9. 

 6 http://www.bsc.edu.pl/ [18.12.2010].
 7 Zob. L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001, s. 45.
 8 E. Skrzypek, Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wie-
dzy, w: Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, III Konferencja Na-
ukowa z cyklu „Wiedza i Innowacje”, Kraków 2007. http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/
Skrzypek.pdf [12.08.2009], s. 4.
 9 Zob. M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, War-
szawa 1992.
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Odnajdujemy w tym modelu elementy kapitału rynkowego (w sile przetargowej 
nabywców, dostawców, w konkurencji).

Pojawiają się wątpliwości, co do zastosowania tej metody do analizy i oceny 
otoczenia rynkowego. Pierwsza z nich, to brak uwzględnienia relacji pomiędzy 
uczestnikami rynku – tworzenie aliansów strategicznych, co zaprzecza wskazy-
wanej przez Portera rywalizacji rynkowej. Kolejna wątpliwość, to ukierunkowa-
nie na przedsiębiorstwa działające na jednorodnym rynku dóbr i usług oraz ogólna 
statyczność wyróżnionych sił napędowych, z chwilą gdy nowoczesne przedsię-
biorstwa działają na elastycznym i niezwykle zmiennym rynku. Wszystkie te wąt-
pliwości skłaniają ku konkluzji, by model Portera traktować jedynie jako wstęp-
ne, rozpoznawcze narzędzie wykorzystywane podczas analizy wybranego rynku. 
Umożliwia on upewnienie się, czy ważne aspekty funkcjonowania oraz czynniki 
wywierające na nie wpływ dla danego rynku nie zostały pominięte. Pełna analiza 
danego rynku, aby była przydatna musi koniecznie być znacznie głębsza i brać 
pod uwagę wszystkie specyficzne zjawiska na nim występujące. 

Analiza kapitału rynkowego przedsiębiorstwa jest szczegółowym określeniem 
jej dotychczasowej pozycji rynkowej oraz charakterystyką otoczenia zewnętrznego, 
w jakim przyszło jej funkcjonować, w celu określenia strategii działania na przyszłość.

3. Kapitał kliencki

Na przestrzeni czasu przedsiębiorcy zadają sobie niezmienne pytanie: kim 
jest nasz klient? Potrzebna jest im wiedza o tym, którzy z portfela klientów są 
dla firmy dochodowi, którzy klienci rokują na współpracę w przyszłości, z który-
mi przyszedł czas pożegnania, a których sami chcielibyśmy pożegnać, ponieważ 
więcej z nimi zachodu niż korzyści10.

 10 Zob. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2005, s. 61-66.

Rys. 2. Elementy kapitału rynkowego organizacji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Wypracowane relacje z klientami mają najistotniejsze znaczenie dla warto-
ści firmy w aspekcie osiągania podstawowych celów przedsiębiorstwa, takich jak 
wzrost produktywności, udziałów w rynku i zasięgu oddziaływania. 

Garth Hallberg w publikacji All Consumers Are Not Created Equal (John Wi-
ley&Sons, [b.m.] 1995) sformułował tzw. cykl życia klienta z firmą, który obrazu-
je jaki wpływ na osiąganie zysków przez firmę mają określone fazy relacji klienta 
z firmą. W tym celu wyróżnił trzy grupy klientów przez okres trwania więzi – od 
rozpoczęcia do zakończenia11: 

− nowi – klienci, którzy po raz pierwszy korzystają z oferty danej firmy,
− zatrzymani – klienci, którzy po pierwszym kontakcie z firmą decydują się 

kontynuować zakupy i stają się wielokrotnymi nabywcami,
− utraceni – klienci, którzy przestali kupować produkty danej firmy.
Podział ten nie bierze jednak pod uwagę grupy klientów potencjalnych, stąd 

propozycja, by wynikiem przeprowadzania skutecznej analizy i charakterystyki 
kapitału klienckiego był jego podział na główne grupy klientów: 

− przeszłych, 
− obecnych,
− przyszłych. 
Pierwsza grupa – klientów przeszłych – tworzyła w przeszłości wartość dla 

przedsiębiorstwa. Klienci ci wywierali wpływ na jego działalność dostarczając 
konkretną wiedzę o swoich potrzebach i oczekiwaniach wobec proponowanego 
do wymiany dobra. Zaniechanie aktywności popytowej ze strony klienta może 
świadczyć o jego utracie w wyniku niesprostania jego oczekiwaniom. Istot-
nym powodem może być brak wypracowanej lojalności i zaufania do marki, 
oznacza to bowiem, że klient kupuje głównie kierując się argumentem niskiej 
ceny, często w sposób przypadkowy. Warto zatem wiedzieć, co skłoniło klien-
ta do odejścia, ponieważ umożliwi to wyciągnięcie wniosków na przyszłość  
i opracowanie efektywnej orientacji na klienta. 

Bierność klienta może świadczyć również m.in. o przesunięciu się oferowa-
nego przez przedsiębiorstwo dobra w sferę dóbr niepostrzegalnych. Przykładem 
może być klient, który stał się rodzicem. Na przestrzeni kilku lat przechodzi 
przez różne grupy produktów, które do tej pory były dla niego niepostrzegalne, 
a w danym momencie życia są potrzebne i bardzo szybko powracają do grupy 
dóbr niepostrzegalnych (np. foteliki samochodowe, szczepionki, odżywki dla 
dzieci). W przypadku tych klientów ważne jest, w jaki sposób nastąpiło odej-
ście od dokonywania zakupu. Mogą oni bowiem ponownie znaleźć się w grupie 
klientów docelowych i powrócić do swoich wcześniejszych przyzwyczajeń lub 
upodobań. 

 11 M. Cichosz, Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, SGH, Warszawa 2010, s. 15.
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W odniesieniu do klientów przeszłych ważną rolę odgrywa również fakt, iż 
mogą oni nadal mieć znaczący wpływ na aktualną strukturę klientów, a tym sa-
mym na wartość generowaną przez nich dla przedsiębiorstwa. Klienci przeszli są 
najważniejszym nośnikiem marketingu szeptanego, dzieląc się swoimi doświad-
czeniami i oceną produktu/usługi stają się pośrednikami w pozyskaniu nowych 
klientów i wywierają wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstwa. 

Druga grupa klientów to klienci aktualni. Jest to grupa stanowiąca aktywną 
popytowo w danym momencie bazę klientów, determinującą teraźniejsze poczy-
nania organizacji. Zgodnie z koncepcją Hallberga, należy pamiętać o ich podziale 
na nowych, kupujących po raz pierwszy, i zatrzymanych, w tej to grupie mamy 
klientów regularnie kupujących. 

Klienci nowi w aktualnej grupie kupujących, którzy zdecydowali się na zakup 
po raz pierwszy, wymagają od przedsiębiorstwa szczególnej uwagi. Ich przekona-
nie do ponownego zakupu będzie wynikać po pierwsze – z przekonania do warto-
ści samego dobra, po drugie zaś – zależne będzie od komunikacji posprzedażowej 
i obsługi, z jaką się spotkali.

Klienci aktualni, mimo swojej stabilizacji, oczekują nadal ze strony firmy za-
interesowania swoimi potrzebami. W zależności od profilu działalności i bran-
ży wymagają oni nakładu czasu na obsługę i bezpośredni kontakt. W przypadku 
dóbr szybko rotujących (FMCG ang. Fast Moving Consumer Goods), kupowa-
nych z półki, oczekiwanych przez klienta w różnorodnych kanałach dystrybucji, 
utrzymanie relacji z klientami odbywa się zarówno przez oferowany produkt (ele-
menty marketingu mix – produkt i jego opakowanie, uzyskaną jakość i użytecz-
ność, cenę oraz wygodę zakupu), jak i przede wszystkim poprzez wykreowany 
wizerunek. Klienci dokonują konkretnych wyborów zakupowych przez akcepta-
cję oferty i utożsamianie się w wizerunkiem przedsiębiorstwa. Główne metody 
wywierania wpływu i komunikacji z aktualnymi klientami to narzędzia aktywnej 
promocji oraz szeroko zakrojone badania rynkowe, mające na celu wyciągnięcie 
informacji z rynku wspomagających dostosowanie oferty do jego potrzeb.

Klienci aktualni stanowią grupę najbardziej wrażliwą na działania przedsię-
biorstwa. Nierzadko są kapryśni, mają bowiem świadomość posiadanych możli-
wości wyboru, zatem szybko tracą zainteresowanie na rzecz substytutów, a jesz-
cze szybciej tracą lojalność, gdy w grę wchodzi korzystna cena. Brak więzi może 
tych klientów bardzo szybko przesunąć do grupy klientów przeszłych. Grupa ak-
tualnych klientów budowana jest na bazie klientów przeszłych i na bazie klientów 
potencjalnych, u których firma wzbudziła zaufanie i lojalność do oferowanych 
produktów lub usług. 

Klienci przyszli, to ci uczestnicy rynku, na których pozyskaniu każdej firmie 
zależy, każdy bowiem kto nie jest naszym klientem, jest w takim razie klientem 
naszej konkurencji. Proces pozyskiwania klientów realizowany jest w głównej 
mierze tymi samymi środkami przekazu (promocji), co proces utrzymywania do-
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tychczasowych klientów. Nie można jednak sprowadzać tego zadania jedynie do 
reklamy w mediach. W przypadku już posiadanych klientów firma powinna reali-
zować strategię „zgłębiania” ich możliwości nabywczych.

Klientom potencjalnym należy wychodzić naprzeciw, intrygować ich i pro-
wokować do chęci zmian przyzwyczajeń konsumenckich. Jest to trudny proces 
przełamywania ich stereotypowych zachowań. Wymaga to większego nakładu 
czasu, pracy i pieniędzy oraz tworzenia formy przekazu i treści informacyjnych 
obok których nie będą mogli przejść obojętnie. 

Każda organizacja powinna realizować koncepcję 4Z: Zwrócenie uwagi, Za-
interesowanie, Zapał do zakupu, Zakup (odpowiednik modelu AIDA12: Attention 
– przyciągnięcie uwagi, Interest – wzbudzenie zainteresowania, Desire – wywo-
łanie pragnienia oraz Action – działanie w sposób ciągły, tak aby zainteresowanie 
klienta nigdy nie malało.

Informacje o każdej z grup klientów powinny być gromadzone w bazach da-
nych klientów w miarę możliwości oraz w zależności od oferowanego dobra i spo-
sobu jego dystrybucji. W przypadku dóbr powszechnych, kupowanych „z półki” 
trudno taką wiedzę zgromadzić, jednakże wiele branż, np. odzieżowa i kosme-
tyczna, radzą sobie poprzez tworzenie systemu indywidualnych kart klienta, klu-
bów klienta itp., dzięki którym przeważająca część zakupów jest rejestrowana 
i umożliwia stworzenie profilu klienta. Jest to oczywiście działalność wymaga-
jąca odpowiednich nakładów finansowych, jednak korzyści z posiadania wiedzy  
o strukturze klientów i ich możliwościach nabywczych oraz oczekiwaniach wo-
bec rynku są niezaprzeczalnie większe. 

Kapitał kliencki z perspektywy posiadanego przez przedsiębiorstwo portfela 
klientów oraz możliwości pozyskania nowych klientów (dzięki dobremu public 
relations oraz silnej marce), stanowi podstawę dla wyceny jej wartości rynko-
wej. Daje bowiem możliwość oceny obecnych zysków oraz opracowania pro-
gnoz na przyszłość. Działania podejmowanie przez przedsiębiorstwo w ramach 
przyjętej strategii marketingowej powinny być zorientowane na kreowanie za-
równo rozpoznawalnego wizerunku przedsiębiorstwa – ucieczka od „anonimo-
wości producenckiej”, jak i zbudowanie mocnej, stabilnej marki, która umożliwi  
w przyszłości rozwój produktu, dywersyfikację i wchodzenie z nim na nowe rynki.

W kreowaniu kapitału klienckiego ważnym aspektem jest przede wszystkim 
uświadomienie przyczyn podejmowania decyzji zakupowych oraz umiejętne wy-
korzystanie posiadanej wiedzy w realizacji działań stymulujących popyt. Jedna 
z bardziej udanych prezentacji tych czynników opracowana została przez Geoffa 
Aylinga w książce Rapid Response Advertising (Allen & Unwin, 2003), w której 
wyróżnił 50 powodów dla których ludzie kupują13. Między innymi kupią, aby: 

 12 Ph. Kotler, Marketing…, s. 552-553.
 13 G. Ayling, Rapid Response Advertising, www.mortongregory.com [21.03.2009].
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zdobyć przyjaźń, rozgłos, uciec przed bólem, stresem, żeby sprawić sobie przy-
jemność, żeby sprawić komuś przyjemność, by poczuć się młodziej, by się wy-
różniać, by być na topie itp. Oddziaływanie na kapitał kliencki będzie skuteczne 
tylko i wyłącznie, gdy przedsiębiorstwo pozna jego argumenty zakupowe i przede 
wszystkim będzie umiało na nie odpowiednio zareagować.

Poszczególne rynki składają się z klientów nabywców, którzy różnią się zna-
cząco między sobą: pragnieniami, zasobami finansowymi, miejscem zamieszka-
nia, postawami, zwyczajami zakupowymi itd. Istotnym narzędziem zarządzania 
kapitałem klienckim jest skutecznie prowadzona segmentacja rynku. W procesie 
segmentacji rynku przedsiębiorstwa muszą dokonać podziału dużych heteroge-
nicznych rynków na mniejsze segmenty, do których można dotrzeć efektywniej, 
z wykorzystaniem bardziej dobranych narządzi oraz za pomocą produktów i usług 
trafnie zaspokajających ich specyficzne potrzeby i wymagania14. 

Przeprowadzając analizę rynku w celu wyłonienia segmentów, należy defi-
niować je tak, aby obejmowały wszystkich potencjalnych klientów – a więc tych, 
którzy kupują i mogą kupować nasz produkt. Ważnym elementem procesu ana-
lizy rynku i podziału na segmenty są dobrze dobrane kryteria, według których 
będzie ona przeprowadzana. Dobór kryteriów segmentacji w każdym przypadku 
jest indywidualny i zależy przede wszystkim od rynku, oferowanego produktu lub 
usługi (przykładowe kryteria to: demograficzne, geograficzne, psychograficzne, 
kryteria behawioralne, tzn. oczekiwań, oraz użytkowania)15. 

Na wartość kapitału klienckiego wpływa liczba klientów w danym segmencie, 
ale przede wszystkim to, jak szacowane są przyszłe korzyści wynikające z podję-
tej współpracy, zależne od zaufania i lojalności wobec marki oraz jakości obsługi 
i wynikającego z niej wizerunku przedsiębiorstwa. 

4. Kapitał kontrahentów

Na kapitał kontrahentów składają się wszystkie organizacje funkcjonują-
ce w bezpośrednim i pośrednim otoczeniu organizacji oraz te, które wywierają 
wpływ na jej działalność. Do kapitału kontrahentów należy zaliczyć wszystkich 
uczestników otoczenia współpracujących z przedsiębiorstwem: dostawców, ka-
nały dystrybucji, podwykonawców, administrację publiczną, instytucje finansowe 
oraz instytucje badawczo-naukowe. 

Kapitał dostawców znajduje wyraz m.in. w ich własnym wypracowanym wi-
zerunku rynkowym, który pośrednio może być transponowany na jego odbiorców. 

 14 Ph. Kotler, Marketing…, s. 243-259.
 15 Ibidem, s. 247-249.
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Wyraz kapitału dostawców to także relacje biznesowe, jakie zostały nawiązane, 
ich stabilność w dłuższym czasie oraz zaufanie finansowe i wzajemny szacunek do 
partnera. Dostawca poprzez swoje działania może wywierać zarówno negatywny, 
jak i pozytywny wpływ na działalność swoich odbiorców, poprzez regulację do-
staw pod względem terminowości, kompletności, jakości surowców. Tym samym 
może bardzo skutecznie oddziaływać na osiąganą z działalności efektywność. 

Każde przedsiębiorstwo podejmuje konkretne decyzje dotyczące wyboru 
partnerów biznesowych – podobne kryteria powinny mieć zatem zastosowanie 
wobec dostawców. Należy ich traktować jako ważny czynnik, warunkujący wręcz 
realizowaną działalność gospodarczą. Można wyróżnić konkretne cele, jakie 
przedsiębiorstwo przyjmuje do realizacji względem swoich dostawców w ramach 
opracowanej wobec nich strategii oddziaływania16. Cele te są następujące:

− uzyskanie gwarancji wysokiej jakości dostarczanych surowców i produk-
tów (co przekłada się na jakość produktu finalnego),

− redukcja kosztów zaopatrzenia w surowce i inne materiały niezbędne do reali-
zacji procesu produkcyjnego (działanie efektu skali, statut stałego kontrahenta itp.),

− uniezależnienie się od dostawców (poprzez tworzenie sprawnego portfela 
dostawców z jednakowymi relacjami biznesowymi),

− wypracowanie pewności realizacji dostaw w oczekiwanym terminie, w od-
powiedniej formie oraz z zachowaniem standardów jakościowych.

Philip Kotler zwracał uwagę na pojęcie „siły przetargowej dostawców”, któ-
ra może mieć duże znaczenie w analizie wpływu kapitału dostawców na prze-
wagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, poprzez typową grę cenową lub jako-
ściową17. Na siłę przetargową dostawcy mają wpływ koszty zmiany dostawcy. 
W przypadku gdy są one wysokie – przedsiębiorstwo nie będzie podejmować 
decyzji o poszukiwaniu nowego dostawcy zbyt pochopnie. O dobrej sile prze-
targowej można mówić wówczas, kiedy liczba dostawców na danym rynku jest 
ograniczona, co oznacza zwiększenie ich siły przetargowej, ponieważ mniejsza 
liczba oznacza mniejszą konkurencję między nimi. Taka sytuacja sprzyja tworze-
niu aliansów w celu uzyskania lepszej pozycji do negocjacji warunków umów.  
W takiej sytuacji dostawców trzeba traktować jako swoisty „zasób rzadki”, a za-
tem wymagający odpowiedniego traktowania. 

Do spadku siły przetargowej przyczynia się liczba dostawców oraz duża po-
daż oferowanego dobra. W takim przypadku często osiągane są korzyści dodat-
kowe z uwagi na wzmożoną promocję sprzedaży, dostawcy muszą bowiem wtedy 
konkurować innymi wartościami dodatkowymi, takimi jak: transport, obsługa 
oraz oczywiście cena i rabaty bądź upusty. Wielu dostawców zdaje sobie również 
sprawę, że w przypadku małych barier wejścia na rynek dotychczasowi odbiorcy 

 16 R. Baran, Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa, 2004, s. 86-87.
 17 Ph. Kotler, Marketing…, s. 261.
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mogą się usamodzielnić i stać się konkurencją. Jedynym wyjściem jest w takiej 
sytuacji utrzymywanie poziomu usług oraz ceny na poziomie zniechęcającym ku-
pujących do podjęcia takiej decyzji i konkurowania z nimi.

Kapitał kanałów dystrybucji to obszar stricte wpisujący się w koncep-
cję marketingu mix. Do najważniejszego zadania kanału dystrybucji zalicza się 
rozładowanie dysproporcji pomiędzy tym co proponuje rynkowi dany produ-
cent a oczekiwaniami i listą zakupów klienta, który kupuje w bardzo szerokim 
asortymencie, ale za to bardzo małe ilości. Sposób dystrybucji wywiera również 
oczywisty wpływ na pozycjonowanie oraz poziom cen produktów. Kanały dys-
trybucji należy dobierać bardzo staranie, ponieważ ich wizerunek rynkowy będzie 
przekładał się na efektywność realizowanej sprzedaży. Osiągnięcie oczekiwanych 
finansowych rezultatów działalności nie będzie możliwe do osiągnięcia bez wyse-
lekcjonowanego kanału dystrybucji pod względem: doświadczenia, posiadanych 
kontaktów, skali i zasięgu działania, lokalizacji, specjalizacji oraz skuteczności 
sieci dystrybucyjnej. 

W odniesieniu do podwykonawców, realizujących działania zgodnie z kon-
cepcją outsourcingu należy zwrócić uwagę na ich bezpośrednie zaangażowanie 
w kształtowanie jakości oferowanego dobra, a tym samym w podnoszenie efek-
tywności przedsiębiorstwa zlecającego (ang. outsourcing – outside-resource-
-using – wykorzystanie zasobów zewnętrznych; jest to rodzaj przedsięwzięcia, 
polegający na wydzieleniu wybranej funkcji ze struktury organizacyjnej i przeka-
zanie do realizacji innym podmiotom zewnętrznym18). 

Rzeczywistość gospodarcza wskazuje, że częstą przyczyną stosowania out-
sourcingu są kwestie finansowe, czyli czysta kalkulacja kosztów produkcyjnych, 
z której jasno wynika, że taniej jest zlecić wykonanie na zewnątrz, niż uruchamiać 
produkcję u siebie. W przyczynach stosowania outsourcingu jako najistotniejszą 
przesłankę należałoby wskazać poszukiwanie wyższej jakości i lepszych kwalifi-
kacji, niż te, które organizacja jest w stanie sama zapewnić. 

Mając na względzie udział podwykonawców w dostarczaniu pośrednio satys-
fakcji klientom, należy traktować ich jako składową kapitału rynkowego. Dbać 
o nawiązanie dobrych relacji biznesowych, dopracować harmonogramy produk-
cji, doprecyzować obszar odpowiedzialności i kompetencji, tak aby każda ze stron 
czuła, że jej interesy zostały w pełni zabezpieczone, a współpraca jest realizowana 
z obustronną korzyścią. 

Bardzo ważnym zadaniem w budowaniu wzajemnych relacji jest deklaracja 
stabilności i długoterminowości, co daje podwykonawcy możliwość prognozowa-
nia przyszłych przychodów i podejmowania decyzji odnośnie do zaangażowania 
się w dalszą współpracę (w wymiarze: organizacyjnym, inwestycyjnym czy tech-

 18 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, War-
szawa 2004, s. 210-214.
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nologicznym). Po stronie przedsiębiorstwa zlecającego podwykonawstwo stabil-
ność kontaktów jest gwarantem efektywności jego działalności podstawowej. 

Bardzo podobne funkcje spełnia kapitał instytucji finansowych, który ulo-
kowany w otoczeniu ekonomicznym realizuje procesy wsparcia finansowego or-
ganizacji. Warunkuje tym samym ich możliwości rozwoju oraz realizacji inwesty-
cji, np. w obszarze badań i rozwoju lub modernizacji. Przedsiębiorstwa poszukują 
źródeł finansowania dla rozwoju swojej działalności i sprawnie funkcjonujące 
instytucje finansowe są ważnym wsparciem oraz mobilizują do podejmowania 
procesów inwestycyjnych.

Kolejny element składowy kapitału kontrahentów stanowią jednostki admini-
stracji publicznej. Ich rolą jest przestrzeganie uregulowań prawnych, stąd odnaj-
dujemy je w makrootoczeniu przedsiębiorstwa w grupie czynników prawnoorgani-
zacyjnych. Ich rolą jest zarówno ochrona interesów przedsiębiorstwa, jak i ochrona 
konsumenta oraz interesów społecznych19. Nie można analizować ich z perspekty-
wy indywidualnych relacji z firmą. Udział administracji publicznej w strukturze 
kapitału rynkowego przedsiębiorstwa należałoby raczej rozpatrywać w szerszym 
ujęciu. Posiadają one narzędzia i środki do wspierania rozwoju przedsiębiorczości. 
Istotna jest również umiejętność sprawnej obsługi i możliwie szybkiej reakcji na 
zdarzenia, mogące mieć wpływ na działalność danego przedsiębiorstwa, zarówno 
w wymiarze regionalnym, jak i globalnym. Z perspektywy wzajemnych relacji 
ważnym zadaniem jest stworzenie sieci komunikacji i wymiany informacji pomię-
dzy jednostkami administracji publicznej a przedsiębiorstwami.

Kapitał instytucji badawczo-naukowych (uczelni wyższych, instytutów 
badawczych, inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych) w per-
spektywie kapitału intelektualnego odnaleźć można głównie w dwóch obszarach: 
kapitału innowacji i kapitału ludzkiego. 

W odniesieniu do kapitału innowacji nawiązane relacje z instytucjami badaw-
czo-naukowymi tworzą podstawę do pozyskiwania wiedzy o nowościach tech-
nologicznych, odkryciach naukowych, wymiany poglądów i doświadczeń oraz 
rzeczywistego transferu wiedzy pomiędzy tymi, którzy ją kreują do tych, którzy 
stosują ją w praktyce. Interakcja teorii z praktyką weryfikuje teorię i wzbogaca 
praktykę. Kapitał innowacyjny jest barometrem chęci przedsiębiorstwa do wdra-
żania zmian. Wskazuje na przedsiębiorczość oraz kreatywność kapitału ludzkiego 
poprzez wypracowaną kulturę proinnowacyjną. 

W rozumieniu stricte technologicznym rozpatrywany jest jako realny wynik 
wprowadzania innowacji: poprzez nowe produkty lub usługi, realizację projektów 
o charakterze proinnowacyjnym, współpracę z jednostkami naukowo-badawczy-
mi czy wdrażane nowe technologie20. Na kapitał innowacyjny składają się głów-

 19 Ph. Kotler, Marketing…, s. 153.
 20 M. Mroziewski, Kapitał intelektualny…, s. 65.
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nie: własność intelektualna w postaci uzyskanych patentów, prawa autorskie oraz 
prawa do wzorów, tajemnica i znak handlowy, inne czynniki wyróżniające orga-
nizację w otoczeniu rynkowym.

W drugim przypadku kapitału ludzkiego należy wskazać obszar dydaktyczny 
i dostarczanie we właściwym czasie odpowiednio wykształconych pracowników, 
zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Oczywiście jest to możliwe tylko pod warun-
kiem zgłaszania przez potencjalnych pracodawców skonkretyzowanego zapotrzebo-
wania na kapitał ludzki o danych predyspozycjach zawodowych. Zauważalna jest 
tendencja do realizacji efektywnej edukacji, głównie w czasie podjętej pracy zawo-
dowej. Wiedza nabyta w trakcie podstawowej edukacji tworzy jedynie tory do póź-
niejszego ukształtowania kompetencji pracownika, zgodnie z potrzebami określony-
mi w ramach opracowanej w danej organizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego. 

Instytucje naukowo-badawcze powinny mieć w takiej sytuacji istotny wkład 
w rozwijanie i stymulowanie w przedsiębiorstwach zarówno kapitału innowa-
cji, jak i kapitału ludzkiego. Innowacje wdrażają nowe jakości w ekonomiczne, 
estetyczne, psychologiczne i socjologiczne przejawy życia jednostek oraz spo-
łeczeństw. Aktywność innowacyjna precyzyjnie łączy się z pojęciem kapitału 
intelektualnego, zaś fundamentem wszelkich działań innowacyjnych w przedsię-
biorstwie jest jego kapitał ludzki.

W zależności od branży, w jakiej działa poddane analizie kapitału rynkowe-
go przedsiębiorstwo, wyodrębnione w nim elementy kapitału kontrahentów będą 
miały większe lub mniejsze znaczenie dla ogółu kapitału intelektualnego. Nie 
można lekceważyć znaczenia tego kapitału dla postrzegania przedsiębiorstwa 
i kreowania jego wizerunku poprzez pryzmat nawiązanych relacji w najbliższym 
otoczeniu rynkowym.

5. Kapitał konkurencji

Kapitał konkurencji może na pozór wydawać się niepowiązany ze wzrostem 
efektywności przedsiębiorstwa. Należy jednak w sposób obiektywny rozważyć 
wpływ tego kapitału na jego działalność. Konkurencji można przypisać rolę kre-
atora zmian. To właśnie konkurencja nie pozwala przedsiębiorstwom działać 
opieszale i bez polotu. To konkurencja swoimi działaniami zmusza przedsiębior-
ców do podejmowania twórczych decyzji, tworzenia i wdrażania innowacji oraz 
poszukiwania możliwości penetracji i rozwoju nowych rynków. Bez funkcjono-
wania konkurencji w otoczeniu przedsiębiorstwa nie miałaby ona zachęty do roz-
woju i podejmowania nowych wyzwań rynkowych. Do najważniejszych korzyści 
wynikających z posiadania konkurencji zaliczyć trzeba:
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– poprawę jakości oferowanych produktów i usług, w celu przedstawienia 
klientowi lepszej wartości do wymiany rynkowej, w której uczestniczy również 
konkurencja,

– inwestycję w badania i rozwój, konkurencja wymusza bowiem poszukiwa-
nie nowych technologii w celu osiągnięcia lub utrzymania pozycji lidera techno-
logicznego w branży,

– osiągnięcie wysokiej efektywności przez ciągłe doskonalenie procesów.
Oczywiście konkurencja niesie ze sobą również negatywne skutki, m.in. kon-

kurencja cenowa wpływa na obniżenie cen produktów i usług oferowanych na 
rynku, co jest z korzyścią dla klienta, ale negatywnie wpływa na osiągany przez 
przedsiębiorstwo przychód. Znaczenie dla przychodu w takim przypadku będzie 
miała elastyczność cenowa popytu oraz wolumen realizowanej sprzedaży. Kon-
kurencja cenowa może doprowadzić do eliminowania słabszych konkurentów 
i umocnienia pozycji rynkowej21.

Podsumowując wpływ kapitału konkurencji można stwierdzić, że konkuren-
cja nie ułatwia przedsiębiorstwu funkcjonowania na rynku (nawet organizacje non 
profit konkurują ze sobą w zdobywaniu darczyńców), jednakże bez konkurencji 
w najbliższym otoczeniu mogłyby one popaść w stagnację i lenistwo gospodar-
cze. Ważnym aspektem jest wzajemność w oddziaływaniu na siebie konkuren-
tów rynkowych, dzięki czemu zachowana jest ciągłość doskonalenia i procesów 
zmian.

6. Propozycja metody oceny efektywności kapitału rynkowego 
przedsiębiorstwa

Jedną z popularniejszych metod oceny kapitału intelektualnego jest Monitor 
Aktywów Niematerialnych (ang. IAM – Intangible Assets Monitor), bazujący na 
wykorzystaniu wskaźników oceny. „W modelu IAM zakłada się przewagę za-
sobów niematerialnych (wiedza, reputacja firmy itp.) nad wszelkimi zasobami 
materialnymi, zarówno rzeczowymi, jak i finansowymi. Wynika to z faktu, że 
w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej tradycyjne zasoby zużywają się 
i trzeba je odnawiać, natomiast zasoby niematerialne wprost przeciwnie – im dłu-
żej są używane, tym większą mają wartość”22. Stosowanie Monitora Aktywów 
Niematerialnych bazuje na przesłance, że kapitał ludzki jest wyłącznym i rze-
czywistym składnikiem przedsięwzięć podejmowanych przez daną organizację, 
zaś wszystkie aspekty struktury zewnętrznej i wewnętrznej osadzone są na ludz-

 21 Ph. Kotler, Marketing…, s. 465.
 22 A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem…, s. 53.
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kich działaniach, wynikających z indywidualnego kapitału intelektualnego (umie-
jętności, talentów, wiedzy, kompetencji itp.). Celem IAM jest zaprezentowanie 
w postaci wartości kwantyfikowanych stopnia rozwoju kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstwa oraz efektywności jego wykorzystania. Monitor Aktywów Nie-
materialnych w literaturze jest prezentowany i omawiany w formie macierzo-
wej. Jest to uniwersalne narzędzie, którego forma pozwala na dostosowanie do 
specyfiki danego przedsiębiorstwa. IAM doskonale nadaje się do oceny wpły-
wu wybranych elementów kapitału rynkowego: kapitału klienckiego i kapitału 
kontrahentów w trzech wymiarach: wzrostu i odnowy, efektywności i stabilności. 
W artykule zaprezentowany zostanie jedynie przykładowy monitor, opracowany 
z myślą o ocenie kapitału klienckiego przedsiębiorstwa. W macierzy IAM zna-
lazły się wskazane już wymiary oceny oraz zaproponowana struktura kapitału 
klienckiego: klienci przeszli, aktualni i przyszli.

W tabeli 1 zaprezentowane zostały wybrane, uniwersalne wskaźniki oceny, 
jakie można wykorzystać na potrzeby oceny kapitału klienckiego. 

Tabela 1. Propozycja Monitora Aktywów Niematerialnych dla oceny kapitału klienckiego

Rodzaje 
wskaźników Klienci przeszli Klienci aktualni Klienci przyszli

Wzrost 
i odnowa

liczba zadowolonych 
klientów

– liczba nowych klientów
– zysk na jednego klienta
– wzrost obrotów
– liczba zadowolonych 

klientów

– liczba klientów  
„zainteresowanych” 

– liczba klientów  
„z polecenia”

Efektywność

dochód całkowity  
na jednego klienta 

– sprzedaż na jednego 
klienta

– wzrost wskaźnika  
marży netto

czas reakcji na ofertę

Stabilność

– liczba klientów  
powracających 

– czas trwania relacji 
z klientem

– częstotliwość zamówień
– powtarzalność zamówień
– udział klientów  

strategicznych  
w łącznej sprzedaży

liczba nowych klientów 
w ujęciu czasowym i rok 
do roku

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Bardzo istotną cechą Monitora Aktywów Niematerialnych jest jego prosta 
forma, która bardzo ułatwia jego praktyczne wykorzystanie. Jest to metoda pozo-
stawiająca zarządzającym dużą swobodę działania. Wytycza ramy do dokonania 
oceny w postaci: obszarów, które jak potwierdza zaprezentowany przykład mogą 
być dowolnie komponowane; oraz wymiary, pod kątem których kapitał intelek-
tualny ma być analizowany (wzrost i odnowa, efektywność, stabilność). Wybór 
konkretnych wskaźników, które będą umożliwiały pomiar kapitału klienckiego 
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oraz innych opisanych kapitałów w strukturze kapitału rynkowego, uzależnio-
ny jest przede wszystkim od osoby wdrażającej metodę Monitora Aktywów Nie-
materialnych. Wskazane wskaźniki są uniwersalne i aby osiągnąć dobre rezulta-
ty warto je modyfikować pod kątem konkretnych specyficznych uwarunkowań 
przedsiębiorstwa.

Podsumowanie 

Kształtująca się polityka zarządzania kapitałem rynkowym przedsiębiorstw 
wskazuje na orientację prokliencką oraz na rosnące znaczenie budowania trwałych 
relacji z dostawcami, kontrahentami oraz instytucjami otoczenia gospodarczego, 
a także określenie relacji z wywierającą nacisk konkurencją. Wiele przedsiębiorstw 
nie ma jeszcze pełnej świadomości kompleksowości w zarządzaniu kapitałem ryn-
kowym, postrzegając każdy z prezentowanych elementów jego struktury indywi-
dualnie, nie zaś jako spójne i wzajemnie zależne otoczenie rynkowe.

Kapitał rynkowy będzie wspomagał kreowanie w przedsiębiorstwie wysokie-
go kapitału intelektualnego poprzez: aktywnych, zadowolonych z dostarczanej im 
wartości klientów, wprowadzanie nowych lub zmodyfikowanych produktów dzię-
ki wiedzy o oczekiwaniach rynku. Współpraca z dostawcami, instytucjami ba-
dawczo-naukowymi zaowocuje wiedzą o nowych technologiach czy surowcach. 
Kapitał rynkowy może skutecznie wywierać wpływ na efektywność przedsiębior-
stwa poprzez wypracowany zasięg marki producenta i produktu oraz osiągniętym 
dzięki intensywnej pracy marketingowej udziałom w rynku.
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ocen okresowych, badanie zakresu koordynacji zespołu, Najlepsze Dostępne Praktyki

Wstęp

Wielu przedsiębiorców uważa, że zarządzania projektami można się nauczyć 
z książek, albo że zrealizowanie jednego projektu czyni koordynatora i zespół 
ekspertami w realizacji innych projektów. Mitem jest także to, że użycie narzędzi 
i technik zarządzania projektem gwarantuje jego sukces. Wszystko dlatego, że 
jedną z cech każdego projektu jest jego unikatowość, co oznacza, że każdy z nich 
jest inny i do każdego należy podchodzić indywidualnie. 

O popularności zarządzania projektami świadczy to, że dziedzina od kilku lat 
jest w Polsce dyscypliną naukową, realizuje się coraz więcej projektów, zwłasz-
cza dotowanych ze środków Unii Europejskiej, a w ogłoszeniach o pracę coraz 
częściej poszukuje się specjalistów na stanowisko kierowników projektu. Tym-
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czasem menedżerowie zajmują się tą dziedziną od wieków. Już w czasach staro-
żytnych architekci tworzyli projekty piramid, teatrów, niezwykłych budowli. Do 
tej pory jednak nie znaleziono złotego środka, który gwarantowałby sukces. 

Do podstawowych sposobów pomiaru powodzenia przedsięwzięcia można 
zaliczyć dotrzymanie terminu oraz zrealizowanie projektu w ramach zaplano-
wanego budżetu. Warto zwrócić uwagę na trzy dodatkowe mierniki sukcesu, do 
których trzeba zaliczyć zakres (spełnienie celów projektu), jakość (zadowolenie 
klientów) oraz zasoby ludzkie, które są niekwestionowanym atutem i najwięk-
szym skarbem każdego przedsiębiorstwa. To właśnie od ludzi i ich pracy, zaanga-
żowania i motywacji, a nie od parametrów technicznych będzie zależało w głów-
nej mierze powodzenie bądź porażka każdego przedsięwzięcia. 

1. Zespół projektowy – gwarancja sukcesu projektu

Zarządzający projektami często zwracają uwagę na budżet, harmonogramy 
i zakres działania, zapominając, że nawet najbardziej wyśrubowany projekt nie 
zostanie sfinalizowany pomyślnie, jeśli nie będzie istniała współpraca w zespole. 
To od zespołu i jego chęci będzie zależał ostateczny kształt przedsięwzięcia, stąd 
tak ważne jest podejście do jego członków w sposób analityczny, a nie – jak to się 
najczęściej odbywa – niezaplanowany i chaotyczny. 

Należy pamiętać, że każdy zespół dysponuje większą wiedzą jako całość 
i jest bardziej kreatywny. W grupie łatwiej radzić sobie ze stresem i odpowie-
dzialnością. Poza tym dochodzi do transferu wiedzy, ponieważ każdy członek 
zespołu projektowego ma określone doświadczenie, pomysły, kompetencje 
i informacje, które może przekazać pozostałym członkom projektu. Co więcej, 
dzięki pracy zespołowej pojawiają się różne sposoby rozwiązania nurtujących 
problemów, a zespół poprzez krytyczne spojrzenie na nie potrafi wybrać najlep-
szy wariant. Dodatkową rolę odgrywa tu aspekt psychologiczny – im bowiem 
pracownicy są bardziej zaangażowani w podejmowanie decyzji, tym później 
chętniej utożsamiają się z danymi zadaniami. W każdym zespole powstaje też 
konkurencja, która jeśli jest zdrowa powoduje większy dynamizm, kreatywność 
i ożywienie działań zespołu. Jego członkowie mogą podzielić także między sie-
bie zadania, dzięki czemu wykonują te, które potrafią, lubią i na których najle-
piej się znają. 

Ważne, aby zespół nie był zbyt liczny, gdyż wówczas trudno będzie zmierzyć 
jego efekty, co więcej – decyzje będą rozproszone, a integracja niewielka. A im 
większa integracja grupy, tym lepiej wykonywane są zadania. Rośnie przynależ-
ność do grupy, a poza tym pracownicy mogą realizować swoje indywidualne po-
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trzeby. Rośnie też poczucie bezpieczeństwa, tak ważne przecież dla kreatywności, 
poprawy morale zespołu oraz dobrej atmosfery w grupie. 

To wszystko jest jednak możliwe, jeżeli koordynator projektu rozumie swoją 
rolę, nie tylko jako osoby kontrolującej, ale także doradzającej swoim podopiecz-
nym. On także musi czuć się zmotywowany, potrafić wyznaczać sobie cele i kon-
sekwentnie dążyć do ich realizacji. Ważne, by jego styl zarządzania miał charakter 
demokratyczny, czyli aby dawał pracownikom pole do działania i przekazywał 
im zdobytą wiedzę wynikającą zarówno z kwalifikacji, jak i autorytetu. Z drugiej 
strony, ważne by pracownicy byli wobec swojego przełożonego lojalni i mieli 
dla niego szacunek. Wszystkie problemy powinny być rozwiązywane na forum 
zespołu, a koordynator nie powinien dopuszczać do narastania konfliktów. Ważne 
jest także i to, by pracownicy nie bali się mówić o swoich obawach i mogli poroz-
mawiać z koordynatorem „po ludzku”, każdy ma przecież lepszy i gorszy dzień, 
a nie sposób oddzielić spraw zawodowych od problemów prywatnych. Pracowni-
cy również nie powinni się bać porażek, gdyż przez to zabijana jest ich kreatyw-
ność i chęć decydowania o sprawach projektu. Warto pomyśleć także o nieformal-
nych spotkaniach po pracy, które sprzyjają integracji.

2. Metody doboru zespołu projektowego

Aby móc zmierzyć efektywność zespołu projektowego, już na etapie dobo-
ru grupy trzeba zachować pewne zasady. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na 
czynniki, od których uzależniony jest wybór źródeł rekrutacji i metod selekcji 
członków zespołu projektowego. Należy do nich specyfika przedsięwzięcia, tech-
nologia, według której projekt jest realizowany, stopień jego złożoności, pożąda-
ny kształt zespołu projektowego, warunki, w jakich zespół będzie pracował oraz 
inne wymagania wynikające ze specyfiki projektu. 

W przypadku wybierania pracowników, najczęściej stosuje się dobór za-
mknięty, oparty na zasobach wewnętrznych i metodach doboru segmentowego, 
tym bardziej że do projektu zatrudnia się specjalistów o wysokich kwalifikacjach. 
W procesie rekrutacji dąży się do uzyskania jak najmniejszej różnicy pomiędzy 
wymaganiami i kompetencjami założonymi w projekcie a tymi, który prezentują 
kandydaci. 

W procesie rekrutacji nikt nie spodziewa się znaleźć kandydata idealnego, 
ale takiego, który w największym stopniu spełnia oczekiwania zapisane w opisie 
stanowiska pracy i profilu cech osobowych.

Najbardziej popularne metody doboru pracowników to:
– analiza dokumentów aplikacyjnych kandydata,
– rozmowa kwalifikacyjna,
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Tabela 1. Ocena cech osobowości każdego z członków zespołu projektowego

1. Tak  Nie
Mówi głośno i zdecydowanie. Nie robiąc wiele, jest zawsze w centrum uwagi
Szybko się porusza. Zachowuje się swobodnie
Rzadko mówi o uczuciach. Okazywanie uczuć uważa za słabość
Cele i wyniki – to wszystko, co ważne. Ulubione słowo „działać”
Kunktatorzy wyprowadzają ją/jego z równowagi
„Pochwała? Nic za to sobie nie kupię” – powiedziałby

2.
W jej/jego pobliżu zawsze coś się dzieje. Donośne głosy, śmiechy, rozmowy
Jego/jej mowa jest urozmaicona i odznacza się dojrzałą retoryką. Nie ma 

problemów z wysławianiem
Widać jak „rośnie” po publicznym otrzymaniu pochwały
Ciepły wyraz twarzy. W rozmowie znajdują wyraz jej/jego uczucia
Można do niej/niego zwracać się na luzie. Formalności nie mają znaczenia.
Zapędzony „w kozi róg”, próbuje przegadać przeciwnika

3. 
Ma biurowy kubek, który dostał/a wiele lat temu od kolegi
Koleżeński/a, opanowany/a, spokojny/a: znany/a jako dobry kolega/

koleżanka
Po weekendzie chętnie opowiada o wycieczce lub miłym wieczorze
Gdy referuje coś w grupie, mówi spokojnie, niemal monotonnie. Chętniej 

używa starego projektora niż prezentacji z komputera
Woli pytać i cierpliwie pracować niż znajdować się w centrum uwagi

4.
Najczęściej widać ją/jego przy biurku, skupionego na listach lub 

pracującego/cą na komputerze
Gestykulacja powściągliwa, a mimika chłodna
Zawsze uprzejmy/a i koleżeński/a, wytknie jednak każdy błąd. Nigdy się nie 

odkrywa
Mówi cicho, czasem monotonnie. Jeśli ma coś zaprezentować w grupie, 

najchętniej czyta
Z pytaniem, co robi w wolnym czasie, lepiej dać sobie spokój: nigdy nie 

udzieli odpowiedzi
Zadania wykonuje z dokładnością. Na krytykę reaguje wrażliwie i wycofuje się

Ź r ó d ł o: B. Grucza, Budowanie zespołu projektowego, w: Kierowanie zespołem projektowym, red. nauk. 
P. Wachowiak, Difin, Warszawa 2004, na podstawie Project Management – efektywne zarządzanie przedsięwzię-
ciami, Wyd. Informacji Zawodowej Weka, Warszawa 2001, s. 71.
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– testy psychologiczne,
– assessment center1.
Warto zwrócić uwagę, że im projekt jest mniej skomplikowany, tym metody 

selekcji mogą być prostsze. Tym bardziej że już na tym etapie dochodzi do licz-
nych zaniedbań i błędów. Najczęstsze z nich to: zatrudnianie w projekcie osób, 
które w swoich macierzystych działach są zbędne lub źle pracują, zatrudnianie 
specjalistów, którzy są pochłonięci pracą nad innymi projektami (wówczas bar-
dzo możliwe jest wystąpienie konfliktu pomiędzy nowymi zadaniami a realizo-
wanymi obecnie) oraz obsadzanie stanowisk osobami „po znajomości”, a nie ze 
względu na ich kompetencje. Przykładowy formularz oceny cech osobowości 
każdego z członków zespołu projektowego został zaprezentowany w tabeli 1.

Im większa liczba odpowiedzi pozytywnych w tabeli 1, tym osobowość jest 
bardziej dominująca. Kolejna osobowość ma charakter inicjatywny, stały i skru-
pulatny. W tym miejscu warto przygotować macierz kompetencji poszczególnych 
członków zespołu, którą zestawia się z planowanymi zadaniami (por. tab. 2).

Tabela 2. Macierz kompetencji członków zespołu projektowego

Zadania
Członkowie zespołu

X Y Z
Zbieranie materiałów na strony www O OA N
Budowa strony www U U K
Promocja strony www OA O O

N – nadzoruje wykonanie, O – odpowiedzialny za wykonanie zadania, OA – odpowiedzialny za wykonanie 
części zadania, U – bierze udział w wykonaniu zadania, K – może być włączony jako ekspert.

Ź r ó d ł o: B. Grucza, Budowanie zespołu projektowego, w: Kierowanie zespołem projektowym, red. nauk. 
P. Wachowiak, Difin, Warszawa 2004, na podstawie Project Management – efektywne zarządzanie przedsięwzię-
ciami, Wyd. Informacji Zawodowej Weka, Warszawa 2001, s. 73.

Symbole zaprezentowane pod tabelą 2 wpisuje się w kratki macierzy, w zależ-
ności od pełnionych zadań i kompetencji. 

Kolejnym punktem jest zadbanie o odpowiednie szkolenia zespołu. Najczęściej 
poruszane zagadnienia podczas szkoleń to budowanie zespołu, komunikowanie się, 
umiejętność kierowania zespołem, budowanie organizacji i metody i techniki zarzą-
dzania projektami2. Obecnie udział w szkoleniach staje się coraz bardziej popularny 
i przynosi wymierne efekty, stąd szefowie firm wysyłają swoich pracowników chęt-
nie, tym bardziej gdy szkolenia są finansowane ze środków unijnych. 

 1 Assessment center (ośrodek oceny) – metoda weryfikująca kandydatów do pracy, którzy za 
pomocą testów i narzędzi, obserwowani przez ekspertów zostają dobrani w małą grupę pod wzglę-
dem kwalifikacji, cech osobowych i zachowań. 
 2 Z. Chrościcki, Zarządzanie projektem, C.H. Beck, Warszawa 2001.
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W szkoleniach mogą uczestniczyć koordynatorzy projektów – są to pracow-
nicy firmy, których umiejętności mają zostać podniesione, bądź zespół projek-
towy, który ma się zintegrować i podnieść swoją wiedzę na temat zarządzania 
projektem przed rozpoczęciem projektu bądź w trakcie, gdy widoczne stają się 
luki w wiedzy. Najbardziej kosztowna i czasochłonna wydaje się sytuacja trzecia, 
gdyż pracownicy są odrywani od swoich zadań. Co więcej, w projektach kładzie 
się ogromny nacisk na terminowość, a w tym przypadku może się okazać, że 
szkolenia są powodem opóźnień całego przedsięwzięcia. 

3. Analiza mocnych i słabych stron zespołu projektowego

Nie ma zespołu idealnego. Nawet jeśli koordynator pragnie stworzyć zespół 
najlepszy względem kompetencji, zintegrowania itp. może okazać się, że jest to 
niemożliwe ze względu na ograniczenia czasowe i finansowe. Często też koordy-
natorzy zmuszani są do pracy w zespole, który nie spełnia wymagań, ale ma po-
wiązania z klientami, sponsorami i kierownictwem firmy matki. Wówczas jedyne 
co można zrobić, to dokonać ewaluacji potencjału zespołu projektowego.

W tym celu stosuje się analizę SWOT, a zwłaszcza jej mocne i słabe strony 
zarówno w odniesieniu do kierownika, jak i całego zespołu (por. tab. 3)

Tabela 3. Wzór tabeli zawierającej ocenę potencjału zespołu projektowego

Kierownik zespołu projektowego
Mocne strony Słabe strony

Zespół projektowy
Mocne strony Słabe strony

Ź r ó d ł o: S. Gregorczyk, Funkcjonowanie zespołu projektowego, w: Kierowanie zespołem projektowym, 
red. nauk. P. Wachowiak, Difin, Warszawa 2004, s. 82.

Do głównych czynników, które będą brane pod uwagę zaliczyć można: kom-
petencje, komunikację wewnętrzną, integrację itp. Tworząc takie zestawienie wy-
raźnie można zaobserwować3:

 3 Kierowanie zespołem projektowym, red. nauk. P. Wachowiak, Difin, Warszawa 2004, s. 81.
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– styl kierowania, 
– problemy, które mogą zaistnieć w trakcie trwania projektu,
– jak kształtować procesy informacyjno-decyzyjne,
– jak przygotować się do przezwyciężenia słabych stron,
– jak lepiej wykorzystać mocne strony,
– jak określić szanse powodzenia projektu.

4. Organizacja pracy w zespole

Organizując dzień pracy należy zwrócić uwagę na to, czy członkowie zespołu 
do tej pory pracowali w innych komórkach albo nawet w innych firmach, gdzie każ-
dy z nich był przyzwyczajony do nieco innych metod pracy, innych form komuni-
kowania się, innego decydowania i raportowania. Celem zespołu jest sfinalizowanie 
przedsięwzięcia z sukcesem, dlatego już na początku reguły pracy w zespole powin-
ny być jasno nakreślone przez koordynatora. Reguły te powinny dotyczyć norm, 
wartości, które muszą być przestrzegane przez zespół, oraz zasad postępowania. 

Ważne jest także, aby już na początku ustalić godziny spotkań zespołu, spo-
sób komunikacji, zasady współpracy z koordynatorem, informowanie środowiska 
projektu o postępach w przedsięwzięciu, kontroli efektów, sposobach nagradzania 
i karania członków zespołu. 

Podstawowe reguły funkcjonowania zespołu projektowego4:
– organizacja zebrań członków zespołu projektowego,
– komunikacja wewnętrzna,
– współpraca wewnątrz projektu,
– informowanie środowiska projektu o postępie prac,
– dokumentacja projektu,
– kontrola efektów realizacji projektu,
– nagradzanie członków zespołu,
– organizowanie spotkań integrujących.

5. Zarządzanie wiedzą i jej pomiar

Niezwykle istotny jest transfer wiedzy w zespole. Najbardziej cenna jest 
zwłaszcza wiedza ukryta – trudno dostrzegalna, trudna do sformalizowania, 

 4 Opracowanie własne na podstawie Project Management – efektywne zarządzanie przedsię-
wzięciami, Wyd. Informacji Zawodowej Weka, Warszawa 2001.
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głęboko zakorzeniona w kulturze organizacji i w zespole projektowym. Wiedza 
ukryta ma dwa podstawowe wymiary. Pierwszym z nich jest wymiar technicz-
ny, który obejmuje niesformalizowane i trudne do zidentyfikowania umiejętności 
i zdolności rozumiane jako szeroko pojęte know-how. Drugi wymiar ma charakter 
poznawczy. Jest on złożony ze schematów, przekonań tak mocno zakorzenionych, 
że przyjmuje się je za oczywiste. 

Aby zakomunikować wiedzę ukrytą, należy ją przełożyć na słowa lub liczby 
zrozumiałe dla każdego, wtedy wiedza staje się ogólnodostępna i przekłada się na 
wiedzę organizacyjną5. Wiedza stanowi funkcję doświadczenia, informacji wy-
tworzonych w konkretnym celu i określonej sytuacji, którą można przedstawić 
w postaci następujacej formuły:

wiedza = informacje × doświadczenie × kontekst6.

Czynnikami zaliczanymi do wiedzy są fakty, przesądy, opinie, założenia, prze-
konania i prognozy dotyczące przyszłości. Za ich pomocą opisuje się rzeczywi-
stość. Powinny jednak zostać sprawdzone i możliwe do zweryfikowania pod kątem 
ich realności. Co więcej, może się okazać, że to, co prawdziwe dziś, nie będzie już 
takie w przyszłości. A poza tym, im bardziej skomplikowana rzeczywistość, tym 
trudniej analizuje się informacje opisujące fakty. Im informacji jest więcej, tym 
obraz rzeczywistości będzie bardziej wyrazisty, a tym samym mniej będzie subiek-
tywizmu w ocenie faktów. Kolejnym elementem są przekonania, łączące różne 
fakty pochodzące z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ostatnim elementem 
są projekcje przyszłości, które są punktem wyjściowym dalszej analizy7.

W zespole projektowym ważne jest wykorzystywanie wszystkich rodzajów 
wiedzy. Do nich można zaliczyć wiedzę rekomendowaną, relacyjną, procedu-
ralną i aksjomatyczną. Wiedza rekomendowana zawiera definicję pojęć i opisy 
zrozumiałe dla każdego. Odpowiada na pytanie „co to jest?”. Wiedza relacyjna 
odpowiada na pytanie „jak?” i zawiera znajomość osób i sposobów wykonania 
pracy. Kolejnym rodzajem jest wiedza proceduralna, odpowiadająca na pytanie 
„jak powinno być?” – zawiera więc różne przepisy i zalecenia. Wiedza aksjoma-
tyczna zaś odpowiada na pytanie „dlaczego?” i zawiera hipotezy, które podtrzy-
mują działanie organizacji8.

Uczenie w zespole projektowym może mieć charakter nie tylko teoretyczny 
– w ten sposób można nabyć jedynie podstawy do działań. Najważniejsza jest 

 5 I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 25.
 6 Zarządzanie wiedzą w Polsce. Bilans doświadczeń. Materiały na konferencję Zarządzanie 
wiedzą. Strategie sukcesu, Warszawa, 9 maja 2002, red. nauk. P. Płoszajski, Warszawa 2002.
 7 J. Rokita, Uczenie się organizacji jako podstawa procesu zmian, w: Nowe kierunki w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, red. nauk. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. AE we 
Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 379.
 8 J. Brilman, Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 399-400.
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obserwacja klientów, przełożonych, wspólników, ważne są szkolenia oraz uczenie 
się na własnych błędach. Wiedza praktyczna przynosi bowiem najwięcej korzyści. 

Niezwykle istotne jest doświadczenie zdobyte przy wcześniejszych projektach. 
Wiedza zdobyta podczas wcześniejszych przedsięwzięć może być przekazywana 
w trakcie spotkań, które w praktyce nazywają się projektami lessons learned lub 
return de experience (REX). Mogą one pomóc w znajdowaniu gotowych rozwią-
zań, które nazywane są potocznie Najlepszymi Dostępnymi Praktykami (NDP). To 
pozwala zaoszczędzić czas, koszty i energię zespołu. Tym bardziej, gdy w firmie 
realizowanych jest więcej projektów, w których popełniane są te same błędy. Jesz-
cze gorzej, gdy te same błędy powielane są w tym samym projekcie. 

Dzielenie się NDP może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Jedną 
z nich jest poprawienie i usuwanie nieskutecznych metod działania, podnosze-
nie wydajności słabszych pracowników i zbliżenie ich wyników przynajmniej 
do średniej oraz minimalizowanie niepotrzebnej pracy i tworzenie oszczędności 
kosztów przez większą wydajność. 

NDP najlepiej sprawdzają się w organizacjach, w których realizuje się pro-
jekty bardzo złożone oraz tam, gdzie wiedza i doświadczenie stawia się na 
pierwszym miejscu. Warto zwrócić uwagę na sześć etapów tworzenia systemów 
wymiany doświadczeń o projektach. Dzięki zidentyfikowaniu poszczególnych 
etapów łatwiejsza jest ewaluacja transferu wiedzy w przedsiębiorstwie wdraża-
jącym projekty. 

Pierwszym etapem jest rozpoznanie potrzeb – trzeba sprawdzić, w których 
działach przedsiębiorstwa jest słaba efektywność i należy im się przyjrzeć jak naj-
lepiej. Należy też sprawdzić, kto najwięcej zyska dzięki wprowadzeniu progra-
mów oraz jak pracownicy danej komórki będą mogli korzystać ze zdobytej wiedzy. 

Etap drugi to odkrycie najlepszych praktyk – istnieje wiele technik identyfika-
cji najlepszych praktyk. Jedna z nich to benchmarking, czyli podpatrywanie tych, 
którzy osiągają najlepsze wyniki i są nośnikiem najlepszych praktyk. Następnie 
trzeba zbadać, która część ich pracy jest najlepszą praktyką. Najlepiej, aby odkry-
waniem praktyk zajęły się osoby z doświadczeniem, a więc eksperci, konsultanci 
i audytorzy. Metodami pozyskania dobrych praktyk są np. sieci praktyków, after 
action reviews, wywiady końcowe itp. Ważne także, aby nie skupiać się tylko na 
jednej firmie, ale zwrócić uwagę na kilka wzorowych przedsiębiorstw, pozostają-
cych w tej samej domenie działania. 

Kolejny etap to zapis najlepszych praktyk. Najlepiej w postaci standardowej 
bazy danych, zawierającej nazwę praktyki, profilu (opis procesów, funkcje, auto-
rów, kluczowych słów), kontekstu, zasobów niezbędnych do wykonania dobrych 
praktyk, dokładnego opisu, mierników usprawnienia (dzięki którym można zmie-
rzyć efekt osiągnięty przez wprowadzenie praktyki), lessons learned (opis tego, 
co udało się usprawnić w ramach wprowadzenia dobrych praktyk, kontaktów, 
czyli listy ekspertów, którzy mogą lub byli pomocni przy rozwiązywaniu danego 
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problemu oraz narzędzi i technik, jakie zostały wykorzystane podczas ich wdro-
żenia. Dzięki tak zidentyfikowanemu etapowi, możliwe jest opracowanie Karty 
Najlepszej Praktyki. 

Etap czwarty to potwierdzenie skuteczności praktyk – jednak jest to możliwe 
tylko wtedy, gdy zobrazowane mogą być rezultaty poprawy. Dobrym sposobem 
weryfikacji danej praktyki i uznania jej za dobrą jest stworzenie grupy ekspertów 
i uczestników danej praktyki, którzy charakteryzują się najwyższą specjalistyczną 
wiedzą.

Kolejnym etapem jest rozpowszechnianie i stosowanie. Taka baza danych to 
start do czynienia dobrych praktyk, jednak komunikacja ludzka wydaje się ide-
alnym i koniecznym uzupełnieniem. Dzięki temu powstaje informacja zwrotna 
(feedback) od odbiorcy praktyki do jej twórców. Dzięki temu każdą praktykę 
można wzbogacić o nową wartość.

Ostatni etap to tworzenie infrastruktury wspomagającej – przede wszystkim 
należy sprawdzić, czy dostępna jest odpowiednia infrastruktura. W tym celu moż-
na wykorzystać infrastrukturę już istniejącą, użytą np. do wcześniejszych pro-
gramów zarządzania wiedzą. Najczęściej przedmiotem zainteresowania są ludzie, 
mogący skutecznie wdrożyć program najlepszych praktyk, infrastruktura tech-
niczna i zarządzanie bazą praktyk. 

Warto pamiętać o tym, że program tworzenia najlepszych praktyk nie jest pro-
cesem krótkim i wymaga bardzo intensywnego zaangażowania. Ważna jest mo-
tywacja i kultura w organizacji. Nie należy zmuszać pracowników do stosowania 
NDP, raczej należy pozwolić im używać ich dowolnie, tworzyć je i odpowiednio 
modyfikować. Ważny jest nie tylko sam opis, lecz wdrażanie, gdyż tylko wtedy 
NDP będzie miało sens.

6. Ocenianie członków zespołu projektowego

Podczas realizacji projektów niezwykle ważne są oceny okresowe pracow-
ników. Odpowiednio i systematycznie prowadzone umożliwiają monitorowanie 
przedsięwzięcia i ułatwiają zrozumienie kompetencji poszczególnych członków 
zespołu. Ponadto są doskonałym sposobem na pomiar efektywności każdej osoby, 
biorącej udział w projekcie. Ocenianie zawsze powinno się odbywać z udziałem 
pracownika i przełożonego. Mimo że taki proceder jest zawsze dla pracownika 
sprawą stresującą i odbierany jest negatywnie, w rzeczywistości niesie wiele ko-
rzyści9, a mianowicie:

 9 Praktyka kierowania, red. nauk. S.M. Steward, PWE, Warszawa 2002, s. 201.
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– umożliwia całościowe monitorowanie pracy każdego pracownika, co jest 
lepszym posunięciem niż sprawdzanie jego pracy z dnia na dzień, zwłaszcza że 
wówczas traci się wiele cennych spostrzeżeń,

– stwarza wszystkim pracownikom możliwość wypowiedzenia się na temat 
problemów, zakłóceń w ich pracy i wprowadzenia korekt, mających na celu po-
prawę efektywności; zmiany mogą dotyczyć procedur, wykonywanych zadań, or-
ganizacji pracy w projekcie itp.,

– w trakcie monitoringu pracy może się okazać, że istnieje wielka potrzeba 
przeprowadzenia szkoleń zespołu; ocena jest tym bardziej uzasadniona, jeśli to 
sam pracownik zauważa, że brak pewnych umiejętności jest przyczyną spowol-
nienia jego pracy lub problemów z wykonaniem zadań,

– sprzyja pojawieniu się sprzężenia zwrotnego o efektywności pracowników, 
o tym, co robią dobrze, a co źle, co należy zmienić itp.; rezultatem oceniania są 
najczęściej upomnienia, które pracownicy odbierają negatywnie, z drugiej jednak 
strony mają one znaczenie motywacyjne.

Przeprowadzanie ocen sprzyja także pomiarowi potencjału w zespole. Pozwa-
la dostrzec atuty pracowników, ich aspiracje zawodowe, a dzięki temu określić 
kierunki rozwoju firmy. Poza określeniem ich mocnych i słabych stron, można zi-
dentyfikować ich ulubione zajęcia i zadania oraz ustalić najbardziej odpowiednie 
dla nich miejsce w zespole projektowym. 

Co więcej, system ocen okresowych pozwala określić poziom wynagrodzenia 
każdego pracownika – podwyżki, premie itp. Największą gratyfikację powinny otrzy-
mać te osoby, które w największym stopniu przyczyniły się do sukcesu w zespole. 

Punktem wyjścia do przeprowadzenia oceny jest dokładny wykaz kompeten-
cji pracowników zatrudnionych w projekcie. Cele te muszą być mierzalne, wów-
czas nie będzie problemu z ich ewaluacją. Powinny być też konkretne (opisywać 
dokładnie, jakie każdy pracownik ma zadania), wymierne (dające się zmierzyć), 
realistyczne i możliwe do zmierzenia, określone w czasie i uzgodnione z pozosta-
łymi członkami projektu10. 

Ważne, aby ocena była obiektywna i taka sama dla każdego pracownika. Po-
nadto podczas rozmów koordynatora z pracownikiem, mających na celu ocenę, 
istotne jest, aby pracownik wiedział, za co będzie oceniany, jakie to będzie miało 
konsekwencje i co powinien zmienić w swoich działaniach, bez utraty ze strony 
ocenianego motywacji.

Przy ocenianiu niezwykle ważne jest ustalenie kryteriów oceny. 
Przede wszystkim będzie to określenie celów, czyli co będzie poddane ocenie 

i po co, następnie analiza pracy, ustalenie wytycznych, dzięki którym praca ma 
się stać bardziej efektywna, określenie zarówno procedur i norm, jak i narzędzi 
oceny (dlatego ważne jest opracowanie kwestionariuszy, np. wywiadu, arkuszy 

 10 B. Grucza, Ocenianie członków zespołu projektowego, w: Kierowanie…, s. 141.
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oceny, sposobu i czasu prowadzenia badania oceniającego), ocena wyników pracy 
na podstawie danych finansowych, omówienie ocen z pracownikiem ocenianym 
i formułowanie planów rozwoju pracowników oraz podjęcie decyzji odnośnie do 
stawek wynagrodzenia11.

Aby system ocen był efektywny powinien się charakteryzować pewnymi ce-
chami12:

– ocena musi wynikać z podjętej wcześniej i prowadzonej przez firmę stra-
tegii personalnej, strategii przedsiębiorstwa i projektu; dobrą ocenę otrzyma ten 
pracownik, którego działania wpisują się w realizację powyższych strategii,

– oczekiwania i wymagania wobec pracowników są powszechnie znane, 
a pracownik je rozumie i potrafi im sprostać,

– oceny są standardowe i porównywalne, ponadto pracownicy postrzegają je 
jako sprawiedliwe,

– oceniający wiedzą, w jaki sposób prowadzić oceny pracowników, znają 
mierniki, są przeszkoleni i świadomi tego, że będą wydawać sądy w sprawach 
bardzo delikatnych,

– istnieje obustronna komunikacja pomiędzy oceniającym a ocenianym,
– dostęp ocenianego do wyników oceny jest jawny i wpływa korzystnie na 

motywację; szkodliwą praktyką jest zarówno utajnianie wyników oceny, jak i po-
dawanie jej do publicznej wiadomości z informacją kogo konkretnie dotyczą,

– istnieje możliwość odwołania się ocenianego od wyników lub sposobu 
przeprowadzenia oceny.

Bardzo istotne jest to, aby już w fazie tworzenia projektu, koordynator zapo-
wiedział przeprowadzanie ocen okresowych oraz zaznajomił z regułami, jakimi 
będzie się kierował podczas ich prowadzenia. Proponuje się opracowanie formu-
larza kryteriów oceny, którego przykład został zaprezentowany w schemacie 1.

Podstawowym narzędziem przeprowadzania ocen są formularze, które po-
winny być dokumentem roboczym, skonstruowanym na zasadzie ciągłości ocen 
– opisuje się w nich cele ustalone pomiędzy kierownikiem a pracownikiem na na-
stępny okres. Do takiego formularza powinien często wracać i koordynator, i pra-
cownik, by monitorować postępy i szybko zauważać problemy, które wpływają 
negatywnie na sukces projektu. Formularze tego typu są też istotne, ponieważ 
pomagają w opracowaniu oceny końcowej, mówiącej o tym, czy zrealizowano 
plan. Często dzięki nim można ustalić cele na kolejny okres, a pracownik, który 
dostrzeże walory ocen cząstkowych chętniej zaangażuje się w kolejne projekty, 
które również będą monitorowane. 

 11 Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. nauk. A. Koźmiński, W. Piotrowski, WN PWN, Warsza-
wa 1999, s. 503. 
 12 S. Gregorczyk, Ocenianie członków zespołu projektowego, w: Kierowanie zespołem projek-
towym, red. nauk. P. Wachowiak, Difin, Warszawa 2004, na podstawie Project Management – efek-
tywne zarządzanie przedsięwzięciami, Wyd. Informacji Zawodowej Weka, Warszawa 2001, s. 142.
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Od rodzaju projektu i pełnionej przez pracownika funkcji w projekcie będzie za-
leżało użycie rozmaitych skal i odpowiednio ułożona lista pytań. Do oceny skutecz-
ności współpracy i integracji zespołów projektowych służy narzędzie opracowane 
przez Product Development & Management Association13, nazywane NPD Team 
Spotter’s Guide. Pozwala ono zmierzyć chęć i motywację poszczególnych członków 
zespołów projektowych, ich pracę indywidualną i w grupach. Ocena dokonywana 
jest przez zebranie opinii członków zespołu na temat pracy zespołu projektowego 
i następnie opracowanie wyników14. Ocena ta dokonywana jest w trzech etapach. 

 13 P. Belliveau, A. Griffin, S. Somermeyer, The PDMA Toolbook for New Product Development, 
John Wiley&Sons, New York 2002.
 14 B. Grucza, Ocenianie członków zespołu projektowego, w: Kierowanie…, s. 147.

Schemat 1. Formularz zawierający kryteria oceny

Za co wyrażasz swoje uznanie?

Na co pozytywnie reagujesz?

Jakie nagrody i premie stosujesz?

1.

2.

3.

Jaki system ocen stanowi podstawę tych nagród?

Jakie tabele i wykresy wykorzystujesz do mierzenia wyników pracy?

Jakiej informacji zespół potrzebuje?

Jakiej informacji zespół się domaga?

Jak możesz poprawić przepływ informacji?

Okólniki  tak  nie Poczta elektroniczna  tak  nie Narady  tak  nie

Jak organizujesz spotkania z rzecznikami zespołów?

Jakie ustalasz główne punkty spotkania?

W jaki jeszcze lepszy sposób respektować dyrektywy i zaspokajać potrzeby zespołu?

Ź r ó d ł o: Project Management – efektywne zarządzanie przedsięwzięciami, Wyd. Informacji Zawodowej 
Weka, Warszawa 2001.
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Tabela 5. Badanie zakresu koordynacji zespołu – krok pierwszy

Lp.

Nazwa projektu:

Data:
1 –  nie zgadzam 

się
2 – zgadzam się

Stwierdzenia odnoszące się do koordynacji zespołu (1, ……, 10)
1. Kontakty pomiędzy mną a pozostałymi członkami zespołu projektowego 

dotyczące spraw związanych z pracą są częste
2. Uważam się za naturalny pomost pomiędzy członkami zespołu o różnych 

umiejętnościach, doświadczeniu i wykształceniu
3. Wszyscy członkowie naszego zespołu koncentrują się na aktywnym 

gromadzeniu wiedzy niezbędnej w naszym projekcie
4. Nie ma wyraźnych podgrup w naszym zespole realizującym projekt
5. Nasze miejsca pracy poświęcone różnym aspektom projektu zlokalizowane są 

blisko siebie
6. Nasz zespół charakteryzuje się miłą atmosferą pracy
7. W przypadku większości tematów potrzebna jest odrobina dyskusji  

dla osiągnięcia porozumienia zespołu
8. Moje codzienne kontakty częściej dotyczą członków innych podgrup niż mojej 

własnej grupy
9. Jeśli mam jakiś problem lub potrzebuję pomocy, zwracam się do innych 

członków zespołu
10. Poza zespołem projektowym kontakty z interesariuszami projektu  

nie odbywają się raczej w partykularnych grupach
11. Kierownik projektu odgrywa główną rolę w codziennej pracy zespołu
12. Nie mogę wykonywać mojej pracy bez częstego porozumiewania się 

z członkami innych grup
13. Kiedy wydaje mi się, że moja wiedza może być przydatna dla pozostałych 

członków zespołu, nie waham się podzielić się nią z innymi
14. Jest dostatecznie dużo wydarzeń i okazji, aby członkowie zespołu mogli 

wymienić się poglądami na temat projektu w miłej i swobodnej atmosferze
15. W przyszłości chcę pracować z tymi samymi członkami zespołu ponownie

Każdy członek zespołu projektowego proszony jest o ustosunkowanie się do wszystkich stwierdzeń. 
Odpowiedź może się zawierać w przedziale od 1 („zupełnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem”) do 10 
(„całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniem”). Granica między „nie zgadzam się” i „zgadzam się” mie-
ści się pomiędzy 5 i 6. 

Ź r ó d ł o: P. Belliveau, A. Griffin, S. Somermeyer, The PDMA Toolbook for New Product Development, 
John Wiley&Sons, New York 2002.

Pierwszym z nich jest rozprowadzenie formularzy wśród wszystkich człon-
ków zespołu projektowego. Odpowiedziom nadaje się wagi od 1 do 10, w zależ-
ności od tego, czy respondent się z nią zupełnie nie zgadza, do tego, że zgadza się 
ze stwierdzeniem całkowicie (por. tab. 5).
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Krok drugi to przeniesienie odpowiedzi do specjalnego formularza – w pierw-
szej kolumnie umieszczane są odpowiedzi koordynatorów, w pozostałych – od-
powiedzi członków zespołu projektowego. Następnie oblicza się średnią dla ca-
łego zespołu dla każdego stwierdzenia. Poszczególnym odpowiedziom nadaje 
się określone wagi i mnoży przez wyliczoną średnią. W ten sposób uzyskuje się 
wartość końcową (por. tab. 6).

Tabela 6. Badanie zakresu koordynacji zespołu – krok drugi

Nazwa projektu: Data:

Kierownik 
projektu:

Stwierdzenia/  
członek zespołu PM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Śr
ed

ni
a

W
ag

a

O
ce

na
 w

aż
on

a

1. Częste kontakty w zespole 0,1

2. Naturalny pomost 0,2

3. Gromadzenie wiedzy 0,1

4. Podział na podgrupy 0,2

5. Oddzielone miejsca pracy 0,1

6. Miła atmosfera pracy 0,1

7. Potrzeba dyskusji 0,1

8. Kontakty z podgrupami 0,1

9. Potrzeba porady 0,2

10. Zewnętrzni interesariusze 0,2

11. Główny przywódca 0,1

12. Praca bez komunikacji 0,1

13. Oferowanie wiedzy 0,2

14. Wydarzenia społeczne 0,1

15. Praca z nimi ponownie 0,1

Ź r ó d ł o: P. Belliveau, A. Griffin, S. Somermeyer, The PDMA Toolbook for New Product Development, 
John Wiley&Sons, New York 2002.

W trzecim etapie przenosi się wyniki do formularza podsumowującego, a uzy-
skane odpowiedzi oceniają zakres współpracy i integracji zespołu projektowego 
(por. tab. 7).
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Tabela 7. Badanie zakresu koordynacji zespołu – krok trzeci

Współpraca

Ewaluacja 1 Ewaluacja 2 Ewaluacja 3

data: data: data:

Nr Współpraca Nr Współpraca Nr Współpraca

Częste kontakty w zespole 1 1 1

Gromadzenie wiedzy 3 3 3

Miła atmosfera w pracy 6 6 6

Potrzeba dyskusji 7 7 7

Potrzeba porady 9 9 9

Główny przywódca 11 11 11

Oferowanie wiedzy 13 13 13

Praca z nimi ponownie 15 15 15

WYNIK WSPÓŁPRACY Σ Σ Σ

Integracja Nr Integracja Nr Integracja Nr Integracja

Naturalny pomost 2 2 2

Podział na podgrupy 4 4 4

Oddzielone miejsca pracy 5 5 5

Kontakty z podgrupami 8 8 8

Zewnętrzni interesariusze 10 10 10

Praca bez komunikacji 12 12 12

Wydarzenia społeczne 14 14 14

WYNIK INTEGRACJI Σ Σ Σ

Ź r ó d ł o: P. Belliveau, A. Griffin, S. Somermeyer, The PDMA Toolbook for New Product Development, 
John Wiley&Sons, New York 2002.

Zakończenie

Zarządzanie zespołem specjalistów o różnych charakterach i różnym tempie 
prac jest nie lada wyzwaniem dla każdego kierownika projektu. Tym bardziej że 
każdy projekt ma określony czas trwania, budżet i zakres, co sprawia, że dodatko-
wo wszyscy są narażeni na stres i problemy, czyhające na każdym kroku. 

W odniesieniu sukcesu na linii pomiarów efektywności w zakresie integracji 
i współpracy zespołu niezwykle istotna jest systematyczność badań. Dzięki nim 
widać trendy zmierzania do poprawy sytuacji bądź jej pogorszenia. Pomiary spra-
wiają także to, że pracownicy traktują je jako część swojej pracy i kanał przekazu 
na linii pracownik zespołu – koordynator. Dzięki pomiarom reakcja na zmiany 
jest szybsza, a praca w „bezpiecznym”, bo dobrze znanym otoczeniu daje zespo-
łowi dużo satysfakcji i motywuje do kolejnych przedsięwzięć.
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Streszczenie. Przedmiotem opracowania jest z jednej strony przybliżenie roli i znaczenia ma-
łych firm w gospodarce polskiej, a z drugiej – przybliżenie i naświetlenie specyfiki kształtowania 
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kają z wieloletnich doświadczeń praktycznych autora i w szczególności odnoszą się do mikroprzed-
siębiorstw (mikrofirm). 
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firmy, mikroprzedsiębiorstwa, uwarunkowania małych firm, cele małych firm, powodzenie małych 
firm, rola i znaczenie małych firm w Polsce

Wstęp

Na początku warto zasygnalizować kilka znanych kwestii. Po pierwsze, po-
wstanie zarządzania jako dyscypliny naukowej było reakcją na zapotrzebowanie 
praktyki gospodarczej. To konkretne problemy praktyczne były inspiracją dla pre-
kursorów nauki o zarządzaniu w analizowaniu i poszukiwaniu różnych rozwiązań 
wzorcowych podnoszących efektywność działań. Po drugie, od samego początku 
akcentowano silną współzależność nauki i praktyki w obrębie dyscyplin traktują-
cych o organizacji i zarządzaniu. W ramach tzw. szkoły klasycznej trwałość po-
wiązań między teorią i praktyką była bardzo widoczna i gwarantowana, ponieważ 



Jerzy Jagoda116

prekursorzy naukowego zarządzania byli praktykami bądź wywodzili się z prakty-
ki. Późniejsze nurty naukowe zarządzania również podtrzymują ścisłe powiązania 
nauki i praktyki, chociaż z różnym nasileniem. Praktyczny charakter nauk o zarzą-
dzaniu akcentowany był bardzo mocno. Dotyczy to np. szkoły klasycznej, której 
przedstawiciele ostrzegali przed autonomizacją tej dyscypliny i zdecydowanie po-
pierali ściślejsze powiązania ze sferą realną. Potrzeba ścisłej współzależności teorii 
i praktyki zarządzania jest współcześnie dostrzegana i niekwestionowana. 

Po trzecie, charakterystycznym wyróżnikiem naukowego zarządzania jest 
bardzo silna opcja na szeroko rozumianą efektywność. To funkcja aksjologiczna 
(utylitarna) kanalizuje pozostałe funkcje naukowe tej dyscypliny (deskrypcyjną, 
eksplikacyjną, normatywną i metodyczną) i jest dla nich podstawowym układem 
odniesienia. Szczególne miejsce zajmuje w ramach tych zainteresowań efektyw-
ność ekonomiczna funkcjonowania firm, przy czym jednocześnie dostrzega się 
i analizuje różne uwarunkowania jakościowe z nią związane.

Po czwarte, akceptując i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom praktyki wzglę-
dem nauki o zarządzaniu, nie można marginalizować problematyki funkcjonowa-
nia małych firm w gospodarce. Uważa się, że taka właśnie sytuacja rozluźnienia 
powiązań teorii i praktyki jest w Polsce, wbrew silnym i oczywistym faktom prze-
sądzającym o ważnej roli small biznesu. Wsparcie nauk o zarządzaniu dla przed-
siębiorców jest daleko niewystarczające. Wskutek tego przedsiębiorcy w bardzo 
licznych przypadkach skazani są przy rozwiązywaniu problemów na własne wy-
czucie, zdrowy rozsądek czy naśladownictwo innych. Problematyka małych firm 
jest także niesłusznie dyskryminowana i trywializowana w programach nauczania 
wyższych uczelni ekonomicznych. Szczególnie zaniedbanym obszarem zaintere-
sowań naukowych są mikrofirmy (zatrudniające do 9 osób). Firmy te mają swoją 
specyfikę, którą warto dostrzegać, pogłębiać, analizować i porządkować. Dotyczy 
to bardzo różnych aspektów ich funkcjonowania. Wśród nich efektywność ekono-
miczna należy do kluczowych.

Celem opracowania jest z jednej strony przybliżenie roli i znaczenia małych 
firm w gospodarce polskiej, a z drugiej – przybliżenie i naświetlenie specyfiki 
kształtowania efektywności ekonomicznej małych firm w kontekście realizowa-
nych celów. Rozważania zawarte w artykule wnikają z wieloletnich doświadczeń 
praktycznych autora i w szczególności odnoszą się do mikrofirm. 

1. Znaczenie małych firm w gospodarce polskiej

Współcześnie podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym określają-
cym poziom rozwoju gospodarczego danego kraju jest PKB. Wskaźnik ten można 
wykorzystać do bardziej szczegółowych analiz czynnikowych wytwarzania PKB 
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w przekroju poszczególnych sektorów gospodarki, branż czy klas wielkości gru-
pujących dane podmioty. Na rysunku 1 zamieszczono wykres ilustrujący udział 
przedsiębiorstw polskich w tworzeniu PKB w 2009 r. 

Przyjmując, że przedmiotem naszego zainteresowania są tylko przedsiębior-
stwa, a następnie traktując cały wytworzony przez nie PKB jako 100%, to wów-
czas łatwo obliczyć, że przedsiębiorstwa małe wytworzyły w 2009 r. więcej niż 
połowę (52,5%) PKB, wypracowanego we wszystkich przedsiębiorstwach w Pol-
sce. Pomijanie czy marginalizowanie tych podmiotów świadczyłoby zatem nie 
tylko o nierzetelności, ale wręcz o braku zdrowego rozsądku u badacza próbują-
cego analizować rzeczywistość gospodarczą.

Wykres zaprezentowany na rysunku 2 ilustruje strukturę udziału przedsię-
biorstw według ich wielkości w wytwarzaniu PKB w 2009 r. Na wykresie tym 
wyodrębniono dodatkowo podgrupę tzw. mikrofirm (przedsiębiorstwa zatrudnia-
jące do 9 pracowników). Okazuje się, że właśnie mikrofirmy mają wśród wszyst-
kich przedsiębiorstw najwyższy udział w wytwarzaniu PKB – wynosi on 42,35%, 
podczas gdy druga co do wielkości wpływu grupa przedsiębiorstw dużych wy-
tworzyła jedynie 33,57%. Wniosek nasuwa się sam – najważniejszą częścią go-
spodarki ze względu na wielkość PKB są przedsiębiorstwa najmniejsze (mi-
kroprzedsiębiorstwa).

Innym ważnym czynnikiem świadczącym o znaczeniu danej grupy przed-
siębiorstw w kraju może być liczba zatrudnianych przez nie pracowników. We-
dług oficjalnych danych (ZUS) małe przedsiębiorstwa zatrudniają ponad poło-
wę wszystkich pracujących (51,4%) z czego mikrofirmy aż 39,9%, podczas gdy 
drugie w kolejności, „firmy duże”, zatrudniają 30% wszystkich zatrudnionych. 

Rys. 1. Udział w wytwarzaniu PKB w 2009 r.
Ź r ó d ł o: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP 

Warszawa 2010, s. 28.
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Uwzględniając dodatkowo szarą strefę oraz zatrudnianie czy prowadzenie dzia-
łalności „na czarno”, kojarzone przede wszystkim z mikrofirmami, ponownie 
dochodzimy do tej samej konstatacji – najważniejszą częścią gospodarki pod 
względem udziału w zatrudnieniu są przedsiębiorstwa najmniejsze (mikro-
przedsiębiorstwa).

Trzecim wreszcie ważnym czynnikiem świadczącym o znaczeniu dowolnej 
grupy przedsiębiorstw jest jej liczebność. Z 1 854 000 przedsiębiorstw aktywnych 

Rys. 2. Udział przedsiębiorstw według wielkości w wytwarzaniu PKB w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Małe (mniejsze), ale do-

minujące, Raport Deutsche Bank Research z 5 sierpnia 2010.

Rys. 3. Zatrudnienie w firmach według klas wielkości w 2009 r.
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.
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w Polsce w 2009 r. 99,1% stanowiły przedsiębiorstwa małe1, z czego przedsię-
biorstwa mikro stanowiły 94,9%.

W zasadzie z niewielkim błędem statystycznym (1%) można powiedzieć, że 
każda firma w tym kraju jest mała. Tak więc i w tym przypadku wniosek jest oczy-
wisty i nasuwa się sam – zdecydowanie najliczniejszą grupą przedsiębiorstw 
w Polsce są przedsiębiorstwa mikro i pomijanie tej grupy przedsiębiorstw 
w analizach byłoby poważnym błędem.

Rys. 4. Struktura liczebności firm w 2009 r. według klas wielkości
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

Przedstawione czynniki i wynikające z nich wnioski w sposób jasny i przeko-
nujący uzasadniają potrzebę większego zainteresowania mikrofirmami ze strony 
dyscyplin naukowych traktujących o zarządzaniu.

2. Specyfika zarządzania małymi firmami  
a efektywność ekonomiczna 

W krajach, w których stosunkowo niedawno zainicjowano procesy urynko-
wienia – a takim krajem jest niewątpliwie Polska – sytuacja i problemy małych 
firm mają szczególny wymiar. Z jednej strony zmuszano nas i zmusza do tworze-
nia całościowej i spójnej struktury prawnej, instytucjonalnej i ekonomicznej, wa-
runkującej uruchamianie i prowadzenie małego biznesu z dodatkowym uwzględ-
nieniem wymagań i standardów Unii Europejskiej. Z drugiej natomiast strony, 

 1 Przez firmy aktywne rozumie się firmy rzeczywiście prowadzące działalność. Liczba firm 
zarejestrowanych w systemie Regon wynosi ponad 3 mln.
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trzeba równolegle i stopniowo zmieniać mentalność społeczeństwa, dostosowując 
ją do uwarunkowań gospodarki rynkowej. Chociaż od uruchomienia tzw. planu 
Balcerowicza mijają prawie 22 lata i odnotowano znaczące osiągnięcia we wska-
zanych obszarach, to przyznać trzeba, że procesy przystosowawcze ciągle muszą 
być kontynuowane i uzupełniane.

W kontekście regulacji prawnych właściciele małych firm krytycznie oceniają 
zbyt dużą częstotliwość zmian przepisów oraz niespójność obowiązujących roz-
wiązań, a także biurokrację administracyjną. Jeśli chodzi o wsparcie naukowe, 
zgłaszane są natomiast oczekiwania związane z wypracowaniem, uporządko-
waniem i łatwiejszą dostępnością różnych narzędzi i technik specyficznych dla 
małego biznesu, a także charakteryzujących się prostotą zalecanych rozwiązań 
metodycznych2. Niezwykle ważnym i ciekawym obszarem badawczym w odnie-
sieniu do mikrofirm jest problematyka ustalania celów własnych firm oraz kwestia 
kształtowania i oceny efektywności ekonomicznej small biznesu. 

Problemy zarządzania i warunki funkcjonowania w mikrofirmach są diame-
tralnie różne od problemów we wszystkich pozostałych klasach wykazujących 
między sobą daleko większe podobieństwa3. W kontekście efektywności ekono-
micznej specyfika małych firm ma przynajmniej kilka ważnych wymiarów. 

Po pierwsze, cele i efektywność ekonomiczna małych firm są bardzo moc-
no powiązane z podtekstem rodzinnym przedsiębiorców. Paradoksalnie, decyzje 
w nich są analizowane i podejmowane w znacznie szerszych przedziałach, wy-
kraczają poza samą firmę i jej otoczenie biznesowe. Decyzje te nie odnoszą się 
do firmy jako takiej, często firma jest jedynie elementem większej całości i decy-
zje dotyczące efektywności jej funkcjonowania są podporządkowane aktualnej 
i przewidywanej sytuacji właściciela oraz harmonii i powodzeniu rodzinnemu, 
mierzonemu z uwzględnieniem wielu aspektów jakościowych o charakterze po-
zamaterialnym. To, co dobre dla firmy w sensie biznesowym, niekoniecznie musi 
być dobre dla właściciela i jego rodziny. Nadrzędne jest tu powodzenie (efektyw-
ność) rodziny czy właściciela, a nie jego firmy. Warto to przybliżyć i wyjaśnić na 
kilku przykładach praktycznych. 

W przypadku wieloletniego prowadzenia małych firm rodzinnych decyzją 
o charakterze wręcz strategicznym jest decyzja dotycząca sukcesji. W takiej sy-
tuacji, w odniesieniu do firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, nierzadko wystę-
puje potrzeba, a nawet konieczność podziału biznesu pomiędzy dzieci. Kryterium 
rozstrzygającym jest wtedy najczęściej nie efektywność ekonomiczna firmy, ale 
długofalowa harmonia rodziny z minimalizacją potencjalnych konfliktów. Poja-

 2 Zob. i por. D. Wudarzewska, W. Wudarzewski, Wybrane narzędzia doboru kadr w małych fir-
mach na tle doświadczeń praktycznych, w: Zarządzanie XXI wieku. Kierunki zmian, red. P. Maśloch, 
M. Stankiewicz, WSB, Toruń 2010.
 3 Autor przekonał się o tym osobiście, prowadząc równocześnie przez wiele lat zarówno firmy 
mikro, jak i firmy o „średnich i dużych rozmiarach”.
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wia się więc oczywista sprzeczność między interesem firmy mierzonym efektyw-
nością ekonomiczną a długofalowym szczęściem rodzinnym. Sprzeczność ta ma 
charakter strategiczny i w przypadku kontynuowania rodzinnych tradycji zawo-
dowych przechodzi na następne pokolenia4.

Zdecydowana większość mikrofirm stosuje w działalności uproszczoną ewiden-
cję, opartą na metodzie kasowej, prowadzonej w formie książki przychodów i roz-
chodów. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu z firmami prowadzącymi  pełną 
księgowość, stosującymi metodę memoriałową. Jeden i drugi wariant ustalania wy-
ników finansowych na działalności operacyjnej mogą się od siebie bardzo różnić. 
To, co jest efektywne dla średniej czy dużej firmy, wcale nie musi być efektywne dla 
małej. W istocie z ekonomicznego punktu widzenia właściciele mikrofirm zdecydo-
wanie preferują w ocenie efektywności płynność finansową (stan konta, gotówkę), 
a nie dochód wynikający z księgi przychodów i rozchodów. Stwarza to bardzo spe-
cyficzną perspektywę tych firm w zakresie optymalizacji podatkowej, windykacji 
należności (dużo trudniejszej w porównaniu z większymi firmami), zaciągania kre-
dytów (w odróżnieniu od dużych firm banki większą wagę przywiązują do dochodu 
wynikającego z księgi przychodów i rozchodów niż do stanu konta i gotówki) czy 
wyboru momentu przeprowadzenia remanentu5. Z jednej strony wyznacza to sze-
rokie możliwości stosowania rachunkowości kreatywnej, ale z drugiej – wymaga 
uwzględnienia i rozstrzygania w procesie decyzyjnym bardzo różnych czynników 
o zróżnicowanych wektorach oddziaływania, a nawet sprzecznych względem sie-
bie. To z kolej zmusza właściciela firmy do bieżącego orientowania się w obowią-
zujących regulacjach finansowo-ekonomicznych. 

Inny przykład odnosi się do wyboru formy opodatkowania podatkiem docho-
dowym właściciela i pozostałych członków rodziny. Zwykle sytuacja właściciela 
i członków rodziny może być i jest bardzo zróżnicowana pod względem źródeł 
pozyskiwania dochodów. Źródła dochodów rodzinnych są zlokalizowane nie tyl-
ko we własnym biznesie, mogą wynikać także ze stosunków pracy, z umów zlece-
nia i umów o dzieło, z wynajmu mieszkań itd. W takiej sytuacji właściciel małej 
firmy z racjonalnego punktu widzenia powinien dążyć w miarę możliwości do 
unikania sumowania dochodów i minimalizowania obciążeń podatkowych.

Poza tym istnieje możliwość wspólnego rozliczania się małżonków tylko 
w sytuacji, kiedy żadne z nich nie jest „na podatku” ryczałtowym czy liniowym. 
Tak więc o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym firmy może 

 4 Por. J. Eifler, Zarządzanie firmą rodzinną [praca dyplomowa, MBA, promotor J. Jagoda], 
WSB we Wrocławiu 2010 r.
 5 Przedsiębiorca może sam wybrać w ciągu roku moment sporządzenia remanentu, co w przy-
padku zwiększenia się dodatnich różnic remanentowych spowoduje (zwłaszcza w listopadzie) 
znaczne zmniejszenie podatku i pozostawienie pieniędzy w firmie, co najczęściej wpływa na zwięk-
szenie jej efektywności.
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decydować fakt czy właściciel ma współmałżonka, ile ten współmałżonek zarabia 
czy też ile mają dzieci. 

Tego typu decyzje uwzględniają rozwiązania najkorzystniejsze dla rodziny 
jako całości i mogą pozostawać w sprzeczności do maksymalizowania efektyw-
ności ekonomicznej własnej firmy. I w tym wypadku perspektywa poszukiwań 
i decyzji wykracza poza granice biznesowe mikrofirmy. 

Kolejny przykład ilustrujący specyfikę efektywności ekonomicznej mikrofirm 
dotyczy podjęcia decyzji, czy być vatowcem w sytuacji, gdy jedna działalność (PKD) 
temu sprzyja, a inna nie, a równocześnie przekroczenie sumy obrotów (powyżej 
150 000 zł) wymusza bycie vatowcem6. W takiej sytuacji właściciel musi przeanali-
zować różne czynniki, takie jak np. specyfika klientów, obowiązujące stawki, wyso-
kość procentowa VAT-u naliczonego w stosunku do marży czy wielkość wymiany 
z zagranicą. Tego typu problemy warunkowane są przez wiele różnych czynników, 
a stale zmieniające się przepisy wymuszające elastyczność są charakterystyczne tyl-
ko dla mikrofirm. Zestawienie kluczowych uwarunkowań związanych z omawianą 
kwestią oraz preferencje właścicieli mikrofirm w tym zakresie zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Kluczowe czynniki decyzyjne w kwestii: być czy nie być vatowcem?

Czy być
vatowcem?

tak nie

Klienci
bezvatowcy X

vatowcy X

Koszty materiałów, towarów 
i usług

obciążone VAT-em i zakupione 
od vatowca X

zwolnione od VAT-u  
lub zakupione od nievatowca X

Wymiana z zagranicą X

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Charakterystyczną cechą mikrofirm jest także minimalizowanie wydatków 
związanych z kosztami pracy. Bardzo wysoki poziom kosztów pracy w Polsce zmu-
sza właścicieli małych firm do znacznie szerszego stosowania tzw. umów śmiecio-
wych w zatrudnianiu pracowników, a nawet zatrudniania pracowników na czarno7. 
Głównymi przyczynami tego typu zjawisk są wysokie obciążenia ZUS oraz skom-

 6 Problem o charakterze efektywnościowym dotyczy jedynie bardzo małych firm, które mogą 
wybrać zwolnienie podmiotowe tylko do limitu obrotu równego 150 000 zł.
 7 Zob. J. Stredwick, Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Wyd. Helion, Gliwice 2005.
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plikowany systemu naliczania składek (konieczność prowadzenia kartotek pracow-
ników w mikrofirmach). Ponadto może to wynikać z bardzo oszczędnościowego, 
a więc i uproszczonego sposobu doboru pracowników oraz z sezonowości pracy 
i związanej z nią koniecznością stosowania bardziej elastycznych form zatrudnie-
nia8. Warto także zauważyć, że właściciele mikrofirm są w polityce kadrowej dużo 
bardziej narażeni na rozstrzyganie i godzenie różnych innych sprzeczności. Jednym 
z takich dylematów jest decyzja jak dalece stymulować podnoszenie kwalifikacji 
pracowników (szczególnie związanych z główną domeną przedmiotową firmy)? 
Zalecenia zrozumiałe w tej kwestii do uwarunkowań większych firm nie zawsze 
sprawdzają się w mikrofirmach, ponieważ właściciele obawiają się, że specjaliści 
mogą odejść do konkurencji bądź uruchomić własny biznes9. 

Dobrane i opisane przykłady mają jedynie charakter sygnalizacyjny oraz po-
bieżny. Zaprezentowane rozważania nie wyczerpują także złożonej problematyki 
specyfiki celów oraz efektywności ekonomicznej mikroprzedsiębiorstw. Wydaje 
się jednak, że treści zawarte w opracowaniu potwierdzają wystarczająco zarówno 
znaczenie mikrofirm w gospodarce polskiej, jak również wyraźną specyfikę rozu-
mienia i oceny powodzenia (sukcesu) small biznesu w odczuciu właścicieli tych-
że firm. Powodzenie i efektywność ekonomiczna mikrofirm powinny być trakto-
wane jako zasadniczy układ odniesienia dla decyzji i rozwiązań odnoszących się 
do wszystkich obszarów zadaniowych działań prowadzonych w tym biznesie oraz 
dla zrozumienia kontekstu rodzinnego, który z nimi się łączy. Spostrzeżenia i za-
sygnalizowane kwestie powinny być także inspiracją do dalszych analiz w podję-
tym zakresie. Implikuje to zarówno ranga gospodarcza małych firm, jak również 
praktyczna ranga problematyki efektywności mikroprzedsiębiorstw, a także ocze-
kiwania właścicieli small biznesu.
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Wywieranie wpływu społecznego  
jako element strategii przedsiębiorstwa

Streszczenie. Artykuł prezentuje wybrane narzędzia wywierania wpływu społecznego, jako te 
elementy komunikacji marketingowej, które mają strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa ze 
względu na długookresowe kształtowanie popytu. Narzędzia opisane są na przykładach przedsię-
biorstw z dwóch dziedzin: RTV oraz motoryzacji i odzwierciedlają skuteczną praktykę gospodar-
czą, mającą ogromny wpływ na długofalową efektywność współczesnych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: wywieranie wpływu społecznego, rynek, koniunktura, potrzeby klienta, re-
guła kontrastu, system wartości, dysonans poznawczy, planowanie i strategia

Wstęp

Wielu polskich przedsiębiorców być może nie zdaje sobie sprawy z zadań 
współczesnej komunikacji marketingowej, która ma na celu, oprócz tworzenia 
pozytywnych relacji z klientem, wykreowanie popytu na sprzedawane produk-
ty1. Zatem w tym ujęciu można śmiało stwierdzić, że używanie narzędzi komu-
nikacji marketingowej, które wpływają na wielkość popytu, powinno mieć swoje 
odzwierciedlenie w strategii dzisiejszego przedsiębiorstwa, formułowanej w cza-
sach niezwykle burzliwych, nieprzewidywalnych i zaskakujących.

 1 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
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W niniejszej pracy skupiono się na psychologicznych teoriach wywierania 
wpływu społecznego, z których wywodzą się opisywane narzędzia, takie jak 
technika wzbudzania szacunku i uznania, zasada kontrastu, wywieranie wpływu 
na system wartości konsumentów czy wywoływanie dysonansu poznawczego2. 
Powyższe techniki zostały zweryfikowane i przedstawione na podstawie strate-
gicznych działań przedsiębiorstw z dwóch branż: nowoczesnych technologii au-
diowizualnych (Samsung) oraz motoryzacyjnej (Volkswagen i inne marki). Pre-
zentowane zagadnienia warto traktować jako skuteczne praktyki rynkowe, mające 
zasadniczy wpływ na kształtowanie efektywności w przedsiębiorstwach.

1. Wybrane mechanizmy  
współczesnych uwarunkowań rynkowych

Współczesne uwarunkowania rynkowe dyktują przedsiębiorcom stosowanie 
coraz to nowych technik pozyskiwania klienta. Taka tendencja jest dość oczywi-
sta i łatwo zauważalna dla większości osób interesujących się zarządzaniem czy 
marketingiem. Powodów tych uwarunkowań jest wiele, jednak aktualnie przed-
siębiorcy mówią o dwóch3: pierwszym jest widoczne zmniejszenie się konsumpcji 
w niektórych branżach (np. w budownictwie czy w ubezpieczeniach) podyktowane 
niekorzystną koniunkturą rynkową, popularnie zwaną kryzysem. Drugi powód 
to, jak wskazują pytani przedsiębiorcy, przesycenie rynku, czyli sytuacja, w której 
podaż (jakiegoś produktu) znacznie przekracza popyt na tenże produkt. Oczywiście 
istnieje dodatnia korelacja między niekorzystną koniunkturą rynkową a przesyce-
niem rynku, ponieważ kryzys to globalne zmniejszenie możliwości konsumpcyj-
nych konsumenta dysponującego mniejszymi zasobami gotówki. Z tego powodu 
można zaobserwować zmniejszanie się popytu na wiele produktów. Jednak cechą 
wahań koniunktury jest cykliczna zmienność, można więc przyjąć założenie, że 
w ciągu kilku najbliższych lat znów powróci tendencja wzrostowa, dzięki której 
popyt też będzie miał tendencję wzrostową. Powyższa zależność jest naturalnym 
zjawiskiem makroekonomicznym i większość pojedynczych przedsiębiorstw nie 
może tego faktu zmienić, może się do niego co najwyżej dostosować. I to jest przy-
czyna, by skupić się na drugim z czynników, czyli nad przesyceniem rynku – zja-
wisku, które jest nieodłączną cechą stabilnie rozwijającej się gospodarki rynkowej. 
Mechanizm jest prosty. Jeśli na dany produkt istnieje zapotrzebowanie, pojawiają 
się firmy inicjujące walkę konkurencyjną. Wówczas produkt najczęściej otrzymuje 

 2 J. Strelau, Psychologia, t. II, GWP, Gdańsk 2004; R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. 
Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1994.
 3 Badania własne.
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nowe, lepsze (z punktu widzenia klienta) cechy: jest tańszy, oferuje liczne warto-
ści dodane, nowe funkcje itp. Każda z powyższych nowo pojawiających się cech 
w procesie walki konkurencyjnej ma spowodować (i najczęściej powoduje) zwięk-
szenie zapotrzebowania na produkt. Przykładem może być wprowadzenie przez 
firmę Samsung do sprzedaży telewizorów (LCD, LED i plazm) wyposażonych 
w dotąd niespotykaną funkcję – gniazdo USB służące do połączenia telewizora 
z pamięcią masową. Dzięki temu zabiegowi telewizor może odtwarzać zawartość 
pamięci masowych (takich jak zdjęcia, wideo i dźwięk). Klienci zatem częściej 
wybierali taki sprzęt. Oczywiście, zgodnie ze zdrowymi zasadami walki o klien-
ta, inne firmy konkurujące z Samsungiem również wyposażyły swoje telewizory 
w identyczne gniazdo. Zrobiły to nie z powodu egocentrycznej zasady „bądźmy 
lepsi od Samsunga”, lecz z motywów ekonomicznych. Zwiększenie atrakcyjności 
telewizorów Samsung przez dodanie do nich gniazd USB spowodowało zmiany 
popytu – klienci częściej zaczęli wybierać Samsunga kosztem konkurencji pozba-
wionej ważnej (z punktu widzenia klienta) cechy. 

Powyższy przykład obrazuje krótki wycinek cyklu walki konkurencyjnej 
w obrębie jednego produktu. Ten przykład pokazał dodanie funkcji do produktu 
przez jedną firmę, a następnie wykonanie tego samego kroku przez konkurencję. 
Konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa, aby podnieść wyniki sprzedaży (czyli de 
facto podnieść popyt na oferowany produkt) dodają do produktu wcześniej nie-
spotykane cechy i/lub obniżają cenę. Łatwo zauważyć, że dodanie kolejnej cechy 
do produktu wiąże się często ze zmianą wizerunku tegoż produktu. Wróćmy do 
firmy Samsung. Dodanie funkcji podświetlenia ekranu diodami LED (zamiast 
żarówkami jarzeniowymi) było okazją do wprowadzenia nowej serii telewizo-
rów cechujących się wyraźnie akcentowanym napisem LED zarówno w nazwie 
telewizora, jak i w całej kampanii reklamowej poświęconej tymże telewizorom. 
Przy okazji dodania tej funkcji zmieniono też wygląd zewnętrzny telewizora. Czy 
firmie opłaca się zatem projektować nową obudowę, tworzyć nowe oznaczenia 
i specyfikacje, produkować nowe opakowania i rzucające się w oczy POS-y4? 
Pomimo sporych kosztów, odpowiedź jest twierdząca. Skoro dodanie nowej funk-
cji ma na celu zwiększenie sprzedaży tegoż produktu, należy tę nową funkcję 
wyeksponować jak najbardziej wyraziście, docierając do jak największej liczby 
zainteresowanych. Firmom nie opłaca się przeprowadzać cichych, niezauważal-
nych dla klienta zmian, polegających na dodaniu nowych cech5. Tak więc każda 

 4 Ang. Point of Sale (POS) – dosł. „punkt sprzedaży” – nie ma polskiego odpowiednika. POS ozna-
cza po prostu miejsce (najczęściej w sklepie), w którym eksponuje się sprzedawany produkt tak, aby 
wyróżnić go na tle innych. POS-em może być druciany kosz oklejony reklamą zachęcającą do kupna 
towarów znajdujących się w środku. Innym przykładem może być podświetlana półka eksponująca 
nowy model telewizora. Rodzajów POS-ów jest bardzo dużo, a ich celem jest promowanie produktu.
 5 Wyjątkiem jest sytuacja, w której następuje zmiana na niekorzyść klienta, np. zmniejszenie 
ilości towaru przy pozostawieniu tej samej ceny. Tak zrobiła jedna z firm oferująca na polskim 
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funkcja dodana w celu podniesienia poziomu sprzedaży powinna być jak najle-
piej widoczna, co mozna osiągnąć stosując odpowiednie narzędzia komunikacji 
marketingowej. Dla wielu firm nawet jedna dodatkowa funkcja może być okazją 
do wprowadzenia kompletnej zmiany dotychczasowego wizerunku towaru. Sam-
sung wraz z pojawieniem się telewizorów LED czy 3D6 kompletnie zmienił też 
wygląd swoich produktów. 

Podobnie postępują producenci samochodów. Zwykle w ciągu dwóch–trzech 
lat od momentu wprowadzenia nowego modelu na rynek trzeba udoskonalić tenże 
model. Producenci redukują wady fabryczne, stosują mniej usterkowe komponenty, 
poprawiają jakość wnętrza lub oferują nowe, bogatsze wyposażenie auta. Takie po-
stępowanie wynika z faktu, że klienci w ciągu tych kilku lat tracą zainteresowanie 
produktem, który zdążył się już przez ten czas opatrzyć. Ponadto liczni konkurenci 
oferują ciekawe alternatywy. Błędem byłoby tracić okazję na zwiększenie popytu 
wprowadzając zmiany w sposób dla klienta niewidoczny. Dlatego też producenci 
aut, podobnie jak producenci telewizorów, modyfikują najbardziej widoczne dla 
klienta elementy auta, czyli karoserię. Z powodu znacznych kosztów, zamiast za-
projektowania modelu od nowa, stosowane jest odnowienie dotychczasowej linii 
produktu, popularniej w branży zwanej faceliftingiem7. Przykładem może być fir-
ma Honda, której liderzy, chcąc podkreślić nowe funkcje modelu Accord, w 2006 r. 
wprowadzili do produkcji zmodyfikowane auta, które miały inną, niż przed rokiem 
2006 atrapę grilla z przodu oraz kierunkowskazy w lusterkach. W środku auta do-
dano kilka nowych funkcji, m.in. elektroniczny system kontroli trakcji. Zmiany ze-
wnętrzne oczywiście sporo firmę kosztowały, jednak bez nich klient w ogóle nie 
zauważyłby jakiejkolwiek różnicy nowego modelu względem starego. 

Innym przykładem jest firma Volkswagen, którego decydenci wprowadzając 
do sprzedaży w 2000 r. bardziej bezawaryjne części użyte do produkcji podwozia 
oraz nowe silniki w gamie modelu Passat, zdecydowali się w znaczący sposób 
odróżnić wizualnie auto po zmianach. Passat po liftingu otrzymał nowe światła, 
zarówno z przodu, jak i z tyłu, zainstalowano więcej elementów chromowanych, 
wprowadzono nowy wygląd wszystkich zderzaków i nową atrapę chłodnicy. Wi-
zualnie model po zmianach różnił się znacznie od starego, jednak technicznie 
różnic było niewiele.

rynku jogurty, które początkowo były sprzedawane za bardzo atrakcyjną cenę. Po kilku miesiącach 
przy tej samej cenie, zmniejszono zawartość jogurtu w opakowaniu, co było jednoznaczne z pod-
niesieniem jego ceny, jednak dzięki sprytnemu zabiegowi, klient nie zauważył różnicy w cenie. 
O ile można zmniejszyć zawartość opakowania, aby przeciętny klient nie zauważył tego posunięcia, 
mówi prawo Webera-Fechnera.
 6 Funkcja 3D w telewizorach, czyli możliwość odczuwania przez użytkownika wrażenia głębi 
obrazu dzięki specjalnym okularom migawkowym i naprzemiennie wyświetlanym obrazem (raz dla 
lewego, raz dla prawego oka).
 7 Ang. Facelifting – nie tłumaczy się bezpośrednio na język polski, oznacza delikatne, kosme-
tyczne zmiany stosowane przez producentów aut.
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2. Technika wzbudzania potrzeby szacunku i uznania

Zmiany wizualne odświeżanych przez producenta produktów mają na celu nie 
tylko zaprezentowanie się klientowi poprzez wyraziście wyeksponowaną powierz-
chowność. Ich celem jest również osiągnięcie pewnego czynnika psychologicznego. 
Użytkownicy passatów, widząc na ulicy podobny model, ale po zmianach widocz-
nych gołym okiem, uświadamiają sobie, że nie jeżdżą już najnowszym modelem. 
Ich subiektywne poczucie prestiżu może gwałtownie spaść, nagle bowiem zyskują 
świadomość, że nie są posiadaczami przedmiotu najnowszego. 

Należy dodać, że oprócz użytkowych funkcji aut, dzięki specjalistom od marke-
tingu auta zyskują również funkcje hedonistyczne8 świadczące m.in. o statusie ma-
jątkowym posiadacza, docenianiu pewnych wartości, którymi może być niemiecka 
solidność, prestiż, elegancja czy wyrafinowana stylistyka. Może to być także eks-
trawagancja w postaci rzucającego się w oczy samochodu sportowego. Tak więc 
klient kupujący nowe auto w salonie liczy najczęściej na wartość dodaną, jaką może 
być właśnie subiektywne poczucie prestiżu. Producenci aut tak planują sprzedaż 
w czasie i wprowadzenie nowego modelu, aby klient kupujący ich produkt odczuwał 
określone emocje, które są przypisane do pewnych cech „osobowości”9 kupowanego 
auta. Właściciel nowego Passata w Polsce10 zapewne będzie odczuwał (w większości 
przypadków) dumę i poczucie wysokiej wartości zakupionego przedmiotu, świad-
czącego o statusie materialnym właściciela, utożsamiane z przynależnością do klasy 
średniej. A więc oprócz przedmiotu służącego do przemieszczania się, konsument 
płaci również za realizację jednej ze swoich potrzeb – szacunku i uznania11. 

Trzeba zauważyć, że po kilku latach producent aut, wprowadzając do sprzeda-
ży wizualnie odświeżony model, całkowicie świadomie niszczy poczucie prestiżu 

 8 Funkcja hedonistyczna produktu lub usługi polega na wywołaniu pozytywnych stanów psy-
chicznych, czyli na wywołaniu pozytywnych emocji, np. radości z posiadania drogocennych przed-
miotów czy korzystania z luksusowych zabiegów pielęgnacyjnych. Funkcja hedonistyczna należy 
do grupy funkcji instrumentalnych konsumpcji (za Maxem Schelerem H. Gasiul, Formalne cechy 
systemu wartości jako wskaźniki rozwoju osobowości. Studium empiryczne, UMK, Toruń 1987).
 9 Styliści wraz ze specjalistami od marketingu starają się nadać autom cechy czysto ludzkie. 
Mają to być te cechy, z którymi będzie się identyfikował przyszły klient. Np. wspólną cechą wize-
runkową nowych modeli marki BMW jest groźny wygląd, agresywny wyraz „twarzy” samochodu, 
czyli maski wraz z reflektorami i zderzakiem, będących odpowiednikiem oczu i ust.
 10 W Niemczech volkswagen passat nie jest tak prestiżowym autem, jak w Polsce.
 11 Wg hierarchii potrzeb Maslowa, szacunek i uznanie, to jedna z najwyższych ludzkich po-
trzeb. Pozostałe to (licząc od najniższej): fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości i przynależności 
oraz samorealizacji (J. Strelau, Psychologia, t. II, GWP, Gdańsk 2004). W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że istnieje mnóstwo narzędzi wywierania wpływu społecznego bazujących na piramidzie 
potrzeb Maslowa, których nie sposób zamieścić w niniejszej pracy. Np. potrzeba przynależności 
(do grupy), na bazie której firma Harley-Davidson sponsoruje klub właścicieli harleyów (Harley 
Owners Group), przez co nowi użytkownicy chętniej jeżdżą na zloty, motywowani zaspokajaniem 
potrzeby kontaktów społecznych (Ph. Kotler, Marketing...).
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człowieka, który przestaje być użytkownikiem najnowszego modelu. W ten spo-
sób pokazuje dotychczasowemu klientowi, że jego auto jest już znacznie mniej 
wartościowe niż kiedyś. Nie tylko wygląd auta jest już nieaktualny, brakuje mu 
też aktualnych nowinek technicznych. Można stwierdzić, że jest to wyrafinowana 
technika wzbudzania potrzeby szacunku i uznania przez niszczenie czynników do 
tej pory zaspokajających tę właśnie potrzebę. Producent wskazuje potencjalnemu 
klientowi wady dotychczas używanego produktu, aby zmotywować go do nowego 
zakupu. Niebezpieczeństwo, które się pojawia przy stosowaniu tej techniki polega 
na następującym ryzyku: jeśli klient zbyt szybko straci satysfakcję z użytkowania 
produktu, to przy kolejnym zakupie rośnie szansa na wybór produktu konkuren-
cyjnego. Być może konkurencja umożliwi podtrzymanie satysfakcji w dłuższym 
okresie niż była przy poprzednim zakupie. Z drugiej jednak strony, konkurencja, 
jaka by ona nie była, również stosuje podobne techniki, gdyż cykl życia produktu, 
jakim jest samochód osobowy, trwa przez podobny okres, niezależnie od produ-
centa. Długość tego cyklu wynika z postępu technicznego, dotyczącego omawia-
nych przypadków. Z obserwacji wynika, że w przypadku aut osobowych cykl 
życia tego produktu skraca się wraz z upływem dziesięcioleci. Auta są wyposaża-
ne w coraz więcej funkcji podnoszących komfort, walory użytkowe i bezpieczeń-
stwo. Warto tutaj wspomnieć, że skrócenie cyklu życia takiego produktu, jakim 
jest m.in. samochód osobowy (ale również i telewizor), jest na rękę producentom. 
Są oni w stanie częściej sprzedawać swoje produkty tej samej grupie klientów. 
Tak więc, przynajmniej na pewnych rynkach, wzmagający się postęp techniczny 
występuje przy równoczesnym skracaniu się cyklu życia produktu. 

Wracając do techniki wpływania na potrzebę szacunku i uznania, powyższe 
działanie można nazwać bardzo efektywną manipulacją stanu emocjonalnego 
klienta. Przeważnie ludzie gotowi są dać bardzo wiele, aby zniwelować negatyw-
ne emocje związane ze świadomością posiadania towaru, który nie jest taki dobry 
jak był wcześniej. W konsekwencji klienci są w stanie zapłacić nawet ogromne 
pieniądze za nowe auto. Zatem producent stara się te negatywne emocje wzbu-
dzać, uświadamiając klientom, że ich stary produkt nie daje im już takiego kom-
fortu, bezpieczeństwa, nie oferuje zbyt wielu przydatnych funkcji, jest słaby, nie-
atrakcyjny, nieefektywny i nie wzbudza szacunku innych. 

3. Stosowanie zasady kontrastu

Negatywne emocje wynikające z posiadania starego, nieatrakcyjnego przed-
miotu najłatwiej uzyskać poprzez promowanie nowego produktu, znacznie atrak-
cyjniejszego od tego, który już jest w posiadaniu konsumenta. Mówimy tutaj o re-
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gule kontrastu12, wedle której klient wyrabia sobie punkt odniesienia, do którego 
przyrównuje aktualnie posiadane produkty. Jeśli będą one lepsze niż punkt odnie-
sienia, następuje odczucie satysfakcji, a klient nadal użytkuje posiadany produkt. 
Ale najczęściej to punkt odniesienia (czyli promowany produkt) będzie lepszy, 
nowszy, atrakcyjniejszy dla konsumenta, wyznaczając nowe standardy, do któ-
rych klient będzie starał się dążyć. Warto dodać, że pojęcia „lepszy” i „gorszy” 
są całkowicie subiektywne i zależą od indywidualnego systemu wartości każdego 
człowieka. Jednak nieodzowną, niezmiernie ważną funkcją dzisiejszych reklam 
jest nie tylko zachęcanie klienta do zakupu, ale właśnie kształtowanie systemu 
wartości potencjalnego klienta.

4. Wywieranie wpływu na system wartości  
wśród obecnych i przyszłych konsumentów

Wydawać by się mogło, że nowe, luksusowe samochody trafiają do zbyt wą-
skiej grupy odbiorców, by opłacalne było promowanie ich np. w telewizji, gdyż 
takie reklamy, bardzo kosztowne z natury, trafiają do zbyt szerokiej rzeszy klientów. 
Jednak reklama nowego, bardzo drogiego samochodu jest w tym samym momen-
cie odbierana nie tylko przez klienta docelowego, ale także przez dzieci, młodzież, 
studentów, matki opiekujące się dziećmi i wiele innych grup. Sens percepcji takiej 
reklamy przez różnych odbiorców polega na wykreowaniu przez reklamodawcę 
odpowiedniego systemu wartości, wedle którego reklamowane auto, pomimo że 
w tym momencie niedostępne dla większości oglądających, jest synonimem presti-
żu, luksusu, spełnienia marzeń i zaspokojenia nieomalże najkosztowniejszych po-
trzeb materialnych, jakie mogą pojawić się w życiu. Dzięki sztucznemu kreowaniu 
tych wartości przez reklamodawcę, następuje szereg korzyści dla producenta. Jedną 
z tych korzyści jest tworzenie potencjalnych klientów, którzy być może w przyszło-
ści będą dysponować możliwościami nabycia produktu danej firmy. Póki co stają się 
jedynie kibicami marki posiadającymi swoje preferencje i wartości, które zostały 
wykreowane przez reklamę w ciągu wielu lat. Inna zaleta to wykorzystanie wpły-
wu społecznego. Ludzie, których nie stać na wyrafinowany produkt, dzięki jego 
reklamom są świadomi istnienia czegoś nieosiągalnego, porównywalnego wręcz 
z osiągnięciem życiowego sukcesu. W ten sposób reklamodawca buduje punkt od-
niesienia informujący telewidzów, jakich produktów należy używać w idealnym dla 
konsumenta świecie, do którego (wg reklamodawców) powinno się dążyć w życiu. 
Dzięki temu rodzi się uniwersalny, charakterystyczny dla większości ludzi system 
wartości, w którym np. modele takich aut, jak BMW czy Mercedes są synonimem 

 12 R. Cialdini, Wywieranie wpływu...
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prestiżu, życiowego sukcesu i osobistej zamożności. Młode kobiety dzięki takim 
reklamom otrzymują wyraźną instrukcję weryfikującą, czy ich potencjalny part-
ner jest człowiekiem sukcesu (użytkując reklamowany przedmiot), czy ubiera się 
modnie, czy posiada najnowszy sprzęt służący rozrywce i czy postępuje zgodnie 
z duchem czasów, czyli zgodnie z uniwersalnymi wartościami uznawanymi przez 
znaczną część społeczeństwa. Wartościami i trendami zaprogramowanymi dzięki 
reklamom w mediach i autorytetom, których chętnie zatrudniają producenci reklam 
w swoich spotach, np. Krzysztof Hołowczyc reklamuje auta marki Subaru, Robert 
Kubica zegarki firmy Certina, Hubert Urbański reklamuje Bank Millenium, a Ma-
rek Kondrat Bank ING. W ten sposób konsument dostaje informacje, jakie marki 
utożsamiane są z sukcesem, który bez wątpienia został osiągnięty przez zatrudnio-
nych celebrytów. Nawet gdy ten sztuczny, istniejący przede wszystkim w reklamie, 
system wartości początkowo nie jest zbieżny z systemem wartości konsumenta, to 
wystarczy regularna projekcja reklam i innych narzędzi promocji, aby z czasem 
część konsumentów zmieniła swój dotychczasowy system wartości właśnie na ten 
propagowany przez reklamodawcę13. Prawdopodobnie konsument z biegiem lat 
oswoi się z nowymi dla niego wartościami i nawet jeśli nie utożsami się z nimi, 
będzie zakładał, że spora część innych konsumentów przyjmie je za swoje. 

5. Wywoływanie dysonansu poznawczego

Powyższy wyimaginowany, często idealny, ale nierzeczywisty świat, istnie-
jący tylko w reklamie telewizyjnej, zostaje porównany z otoczeniem telewidza 
konsumenta. Jeśli w dokonanym porównaniu rzeczywistość prezentowana w re-
klamach będzie inna od rzeczywistości otaczającej konsumenta, może nastąpić 
dysonans poznawczy14, czyli zjawisko polegające na odczuwaniu nieprzyjem-
nego napięcia psychicznego, wywołanego różnicą między dwoma elementami 
poznawczymi – w tym przypadku realnym warunkami materialnymi – a rze-
czywistością prezentowaną w reklamach. Należy dodać, że stan dysonansu po-
znawczego wywołuje napięcie motywacyjne, którego konsekwencją są działania 
zmierzające do złagodzenia lub zredukowania dysonansu. Może to być osiągane 
poprzez zastosowanie następujących zabiegów:

1. Zmianę jednego z elementów, które stoją ze sobą w sprzeczności. W tym 
wypadku konsument może za wszelką cenę dążyć do stanu, w którym przyjmie 
system wartości serwowany w reklamie poprzez zakup promowanych tam produk-
tów. Dzięki temu różnica pomiędzy dwoma światami się zaciera, a w konsekwencji 

 13 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006.
 14 Ibidem.
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zmniejsza się także dysonans. Taka postawa świadczy o podatności na reklamę i jest 
preferowana przez reklamodawców. Drugi przykład zmiany, to odrzucenie systemu 
wartości prezentowanego w reklamie, np. przez zaprzestanie myślenia o niej lub 
wytłumaczeniu sobie, że reklama nie przedstawia rzeczywistości, a jej cel to nachal-
ne skłanianie do zakupu reklamowanego produktu. Powyższy przykład poradzenia 
sobie z dysonansem z oczywistych względów jest niekorzystny dla reklamodawcy. 
Warto dodać, że drugi przykład częściej jest stosowany przez nonkonformistów, 
z natury mniej uległych na wpływ społeczny, jakim jest reklama telewizyjna.

2. Przeformułowanie znaczenia jednego z elementów pozostających ze sobą 
w sprzeczności. Przykładem jest tu sytuacja, w której konsument stwierdza, że re-
klamowany produkt nie jest wcale symbolem luksusu, lecz nowobogactwa i koterii, 
dlatego nie warto go posiadać. Jednocześnie warto nadmienić, że powyższy przy-
kład opisuje jeden z mechanizmów obronnych15, jakim jest racjonalizacja16, która 
oznacza wytłumaczenie swoich zachowań w sposób społecznie akceptowany, ukry-
wając jednocześnie prawdziwe motywy zachowania, które mogą nie być akcep-
towane przez innych. Przykładem racjonalizacji może być odpowiedź na telefon 
klienta: „właśnie miałem do pana zadzwonić”, zamiast prawdziwego, nieakcepto-
wanego społecznie sformułowania: „niestety kompletnie o panu zapomniałem”.

3. Dodanie nowego elementu poznawczego, dzięki któremu nastąpi zredu-
kowanie różnicy między dotychczasowymi elementami. Jako typowy przykład 
takiego zjawiska można podać zakup przez konsumenta używanego samochodu, 
ale tej marki, która jest od jakiegoś czasu reklamowana. Wówczas konsument 
w swoich dążeniach do osiągnięcia prestiżu zgodnego z reklamą doświadcza roz-
wiązania połowicznego – zakupuje auto, wprawdzie nie najnowsze, lecz podobne 
do modelu widocznego na ekranie. Młody człowiek, którego nie stać na najnow-
szy model BMW, decyduje się na zakup wielokrotnie tańszego, używanego auta. 
Jeśli BMW od lat w reklamach odznacza się dynamiką, prestiżem i sportem, to 
nawet kilku-, czy kilkunastoletnie auto będzie nosiło podobne cechy, skoro wize-
runek tej marki od lat się nie zmienia.

6. Podsumowanie

Zarządzający powinni rozumieć konsekwencje używania powyższych narzę-
dzi, aby móc w pełni korzystać z ich zalet. Każde z omawianych narzędzi cechuje 
pewna długoterminowość w efektach ich używania. Czasem na skuteczne dzia-

 15 Mechanizmy obronne, to sposoby psychicznego poradzenia sobie przez człowieka z frustra-
cją powstałą w wyniku pojawienia się przeszkód na drodze do pożądanego celu.
 16 S. Tokarski, Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa 2005.
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łanie danego narzędzia należy czekać wiele lat. Może się okazać, że to dłużej niż 
cykl życia produktu, do promocji którego dane narzędzie zostało przygotowane. 
Wywoływanie dysonansu poznawczego, np. dzięki któremu klient zdecyduje się 
na zakup nowego auta, może być u człowieka kształtowane w przebiegu kilku-
nastu lat. W tym okresie w podobny sposób powinno się promować kilka nastę-
pujących po sobie, kolejnych modeli samochodów. Zatem powyższe narzędzia 
służą do długookresowego osiągania zamierzonych celów, przez co mają ścisły 
związek ze strategią przedsiębiorstwa. Warto o tym pamiętać, gdyż w Polsce wie-
lu przedsiębiorców skupia się na skutecznych metodach przyciągania klienta, za-
pominając jednocześnie o nagradzaniu lojalności tych klientów, którzy korzystają 
z dóbr i usług jednego przedsiębiorcy przez wiele lat17. 
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Streszczenie. Reengineering, oferując myślenie procesowe i indukcyjne, powoduje, że mene-
dżer jest w stanie wykryć problemy dotychczas nieuświadamiane. Web 2.0, wprowadza unikatową 
filozofię zarządzania danymi, syndykację treści, tworzenie nowej informacji oraz wykorzystanie 
zbiorowej mądrości. Zjawiska te, przyczyniając się do strukturalizacji problemów decyzyjnych, 
w istotny sposób zwiększają efektywność zarządzania informacją.

Słowa kluczowe: efektywność zarządzania informacją, problemy zarządzania, sytuacje decy-
zyjne, reengineering, Web 2.0 

Wstęp

Znane definicje zarządzania informacją odnoszą to pojęcie do takich katego-
rii efektywnościowych, jak: modelowanie, strukturalizacja, jakość, integralność, 
sprawność, wydajność czy optymalizacja. Jednocześnie wstępny etap przetwa-
rzania, tzn. pozyskiwanie informacji, jest uzależniony od identyfikacji potrzeb in-
formacyjnych użytkownika. Efektywna identyfikacja potrzeb jest uzależniona od 
prawidłowego zdefiniowania i analizy problemów decyzyjnych, a ściślej – kon-
kretnych sytuacji decyzyjnych napotykanych w określonych kategoriach proble-
mów zarządzania. Podstawowe charakterystyki efektywnościowe w tym obszarze 
to próba zwiększania determinizmu sytuacji oraz strukturalizacja, czyli maksyma-
lizacja parametrów ilościowych w napotykanych problemach.

Efektywność zarządzania informacją  
w świetle typologii problemów decyzyjnych

Jacek Unold
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
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W artykule podjęto próbę odniesienia zagadnienia efektywności zarządzania 
informacją, tak na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym, do znanych ty-
pologii problemów decyzyjnych. Na przykładzie reengineeringu oraz wybranych 
aspektów funkcjonowania Web 2.0 ukazano sposoby na częściowe przynajmniej 
pokonanie niekorzystnych zjawisk w tym obszarze. W przypadku reengineerin-
gu jest to głównie reunifikacja naturalnych procesów informacyjno-decyzyjnych 
oraz odwrócenie sposobu myślenia i postrzegania zjawisk, czyli indukcja w miej-
scu tradycyjnej dedukcji. Spośród wielu wzorców i trendów składających się na 
zjawisko drugiej generacji WWW, wybrano nowatorskie wykorzystanie unikato-
wych danych, folksonomie, „długi ogon” i technikę mash-up.

1. Pojęcie efektywności zarządzania informacją

Termin „zarządzanie informacją” (ang. Information Management) pojawił się 
w latach 70. XX w., a jego popularyzacja była związana z prawdziwą rewolucją 
technologiczną, jaka dokonywała się w masowym, komputerowym przetwarzaniu 
danych. Zarządzanie informacją akcentowało wówczas aspekty technologiczne1.

Wkrótce potem J. Diebold zaproponował koncepcję zarządzania zasobami 
informacyjnymi (ang. IRM – Information Resources Management), gdzie infor-
macja była już wyraźnie traktowana jako jeden z zasobów strategicznych przed-
siębiorstwa. Diebold przewidywał, że „informacja, która w istocie jest analizą 
i syntezą danych, […] będzie strukturalizowana na modele do planowania i po-
dejmowania decyzji. Będzie wykorzystana do pomiaru efektywności i zyskow-
ności”2.

Ponieważ zarządzanie informacją jest wciąż jeszcze dziedziną stosunkowo 
młodą, brakuje zdecydowanych kierunków ujmowania tej problematyki. Zarówno 
w literaturze, jak i w znanych podejściach praktycznych można znaleźć podejścia 
bardzo wąskie i wyspecjalizowane oraz podejścia szerokie, starające się objąć jak 
najwięcej zagadnień. Przedstawicielami bardzo wąskiego ujęcia omawianej pro-
blematyki są np. A.N. Smith i D.B. Medley, których definicja niewiele się różni od 
pojęcia „przetwarzanie informacji”. Piszą oni o zarządzaniu zasobami informacji, 
rozumiejąc przez to „gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i magazynowa-
nie informacji tak sprawnie i wydajnie, jak to możliwe”, jak również „podtrzymy-
wanie świadomości o nowościach lub innowacjach w technologiach, procesach 

 1 R.D. Galliers, D.E. Leidner, Strategic Information Management: Challenges and Strategies 
in Managing Information Systems, Butterworth-Heinemann, Oxford i in. 2003.
 2 Gale Reference Team, Biography – Diebold John (1926-2005): An article from: Contempora-
ry Authors Online (forma elektroniczna), Thomson Gale 2007, s. 44.
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oraz zmienianiu potrzeb organizacji”3. Na przeciwległym biegunie są D. Chaffey 
i S. Wood, którzy w bardzo obszernej pracy Business Information Management 
omawiają w zasadzie całość problematyki systemów informacyjnych4. 

Według D. Butchera i J. Rowleya5, zarządzanie informacją obejmuje plano-
wanie polityki informacyjnej całej organizacji, rozwój oraz utrzymanie systemów 
zintegrowanych i usług, optymalizację przepływów informacji i wykorzystanie 
przełomowych technologii do wymagań funkcjonalnych użytkowników końco-
wych bez względu na ich status lub rolę w macierzystej organizacji.

T. Davenport definiuje zarządzanie informacją jako „ustrukturalizowany ze-
staw czynności, które określają sposób, w jaki organizacje pozyskują, dystrybuują 
i używają informacji i wiedzy”6. Podobnie D.A. Marchand, dla którego „zarzą-
dzanie informacją zajmuje się sposobami reprezentowania przedsiębiorstwa przez 
informację, jakością i integralnością informacji oraz użyciem informacji do two-
rzenia wartości ekonomicznej dla przedsiębiorstwa”7.

Wreszcie, w swoim procesowym modelu zarządzania informacją, C.W. Choo 
identyfikuje kilka zasadniczych etapów, układających się w powtarzalny cykl. Są to: 
identyfikacja potrzeb informacyjnych, pozyskiwanie informacji, organizacja i ma-
gazynowanie informacji, tworzenie produktów i usług informacyjnych, dystrybucja 
informacji, wykorzystanie informacji i zachowania adaptacyjne całej organizacji8.

Jak widać, w przytoczonych powyżej ujęciach pojawiają się takie słowa klu-
czowe, jak synteza, strukturalizacja, podejmowanie decyzji, efektywność, zy-
skowność (Diebold), sprawność, wydajność, potrzeby organizacji (Smith i Med-
ley), optymalizacja przepływów informacji, wymagania użytkowników (Butcher 
i Rowley), ustrukturalizowany zestaw czynności (Davenport), jakość i integral-
ność informacji (Marchand), potrzeby informacyjne (Choo). 

Wszystkie te słowa-klucze mają bezpośredni związek z pojęciem racjonalności 
i efektywności działania. Słownik języka polskiego definiuje efektywność ekonomicz-
ną jako „rezultat działalności gospodarczej, określony przez stosunek uzyskanego 
efektu do nakładu”. Jednocześnie pojawia się tam nieco szersze pojęcie „efektywności 
pracy”, rozumianej jako „pozytywny wynik, wydajność, skuteczność, sprawność”9. 

 3 A.N. Smith, D.B. Medley, Information Resource Management, South-Western Publication 
Company, Cincinnati 1987, s. 68. 
 4 D. Chaffey, S. Wood, Business Information Management: Improving Performance Using In-
formation Systems, Prentice Hall 2006. 
 5 D. Butcher, J. Rowley, The 7R’s of Information Management, „Managing Information”, 
March 1998, vol. 5, nr 2.
 6 T. Davenport, Putting the I into IT, w: Mastering Information Management, red. D.A. Mar-
chand, T.H. Davenport, T. Dickson, Prentice Hall 2000, s. 134.
 7 D.A. Marchand, Competing with Information, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2000, s. 232. 
 8 C.W. Choo, Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning 
the Environment, ASIST Monograph Series, Medford 2002, s. 24. 
 9 Słownik języka polskiego, WN PWN, Warszawa 2010, s. 516.



Jacek Unold138

I właśnie kategorie wydajności, skuteczności i sprawności będą tu odnoszone do cech 
stanowiących o efektywnym zarządzaniu informacją, tak na poziomie organizacyj-
nym, jak i indywidualnym. 

2. Typologia problemów zarządzania

W literaturze spotyka się różne określenia problemów decyzyjnych. E. Kol-
busz zastępuje pojęcie „problem decyzyjny” określeniem „problem kierowniczy”, 
umiejscawiając omawianą tematykę wyraźnie w obszarze zarządzania, a jednocześ-
nie podkreślając, że istota zarządzania tkwi nie tylko w decydowaniu, lecz również 
w procesach poznawczych i wykonawczych10. Jednocześnie jednak problemy de-
cyzyjne występują nie tylko na poziomie organizacyjnym, stanowią również nieod-
łączny aspekt każdego procesu informacyjno-decyzyjnego jednostki. 

Należy zaznaczyć, że określenie „problem decyzyjny” jest pewnym skrótem 
myślowym. Należałoby raczej mówić o pewnych sytuacjach decyzyjnych, napo-
tykanych w określonych problemach zarządzania. Według prakseologicznego 
ujęcia zasady racjonalności działania, należy zawsze dążyć do jak największej 
strukturalizacji danej sytuacji decyzyjnej, gdyż to daje najlepsze rezultaty11.

Stopień ustrukturalizowania problemu mocno uzależniony od stopnia jego 
odpersonifikowania, zależy od wzajemnej proporcji cech ilościowych i jakościo-
wych. I tak, problemy zarządzania mogą być:

– dobrze ustrukturalizowane – dobrze określone, z przewagą parametrów ilo-
ściowych,

– nieustrukturalizowane – nieokreślone, o parametrach jakościowych, niewy-
miernych,

– słabo strukturalizowane – mieszane, ale z przewagą parametrów jakościo-
wych.

Zarządcze problemy decyzyjne ustrukturalizowane mają charakter rutynowy i po-
wtarzalny, do ich rozwiązywania wykorzystuje się jednoznaczne procedury, dlatego 
niekiedy nazywane są programowalnymi. Problemy nieustrukturalizowane dotyczą 
spraw nowych, które nie mają ustalonego schematu postępowania, te są nazywane 
nieprogramowalnymi. Jak pisał H. Simon, „w tej rozmaitości występują wszelkie od-
cienie szarości, a więc określenia programowalne i nieprogramowalne są używane 
jedynie do oznaczenia koloru białego i czarnego w rozpatrywanej palecie barw”12.

 10 E. Kolbusz, Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw. Podstawy metodologiczne, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993, s. 45.
 11 J. Unold, Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrze-
ni, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 91.
 12 H. Simon, Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982, s. 73.
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Praktyka dowodzi, że z reguły stopień ustrukturalizowania jest odwrotnie pro-
porcjonalny do szczebla zarządzania. W latach 70. C.F. Gibson i R.L. Nolan opra-
cowali tzw. hierarchiczny, aplikacyjny model portfelowy (ang. traditional appli-
cation portfolio model), identyfikujący najważniejsze czynności występujące na 
poszczególnych szczeblach hierarchii organizacyjnej13.

Na najniższym, operacyjnym poziomie zarządzania organizacją stopień 
ustrukturalizowania jest wysoki. Typowe dla tego poziomu czynności to m.in.: 
przetwarzanie danych, wprowadzanie zamówień, rejestracja dokumentów prze-
wozowych, prowadzenie kartotek pracowników, rejestracja kosztów, zapis zda-
rzeń kupna i sprzedaży, fakturowanie, naliczanie wypłat. Widać tu wyraźnie, że 
czynności te są określone przez parametry wyłącznie ilościowe, opisują bowiem 
zdarzenia kwantyfikowalne, policzalne, dające się łatwo zidentyfikować i zmie-
rzyć. Próbując odnieść poziom operacyjny do procesu informacyjno-decyzyjnego 
jednostki, taką czynnością będzie przesunięcie środków finansowych z rachunku 
oszczędnościowego na rachunek brokerski w celu umożliwienia dokonania przez 
inwestora określonej transakcji giełdowej. 

Na poziomie taktycznym najczęściej spotykane czynności to: analiza sprzeda-
ży, kontrola budżetu, rachunkowość zarządcza, gospodarka magazynowa, analiza 
jakości, badania rynkowe, planowanie potrzeb materiałowych, analiza dostaw. Do-
chodzą tu elementy analizy, stąd zachodzi konieczność pewnej interpretacji zda-
rzeń. Dlatego obok parametrów mierzalnych występuje konieczność uwzględnienia 
zagadnień o charakterze jakościowym. Dla indywidualnego inwestora na elektro-
nicznej giełdzie może to być np. analiza kwartalnych wyników inwestycyjnych 
z próbą oszacowania efektywności zastosowanych metod. Obok elementów wy-
raźnie ilościowych (uzyskana stopa zysku lub strat) będą się tu pojawiać elementy 
jakościowe, trudno wymierne, jak np. próba odpowiedzi na pytanie, czy uzyskana 
stopa zwrotu na transakcjach terminowych jest w stanie zrekompensować poniesio-
ne straty psychiczne, związane z bardzo wysokim stopniem zmienności i podwyż-
szonym ryzykiem w tej grupie instrumentów finansowych. 

Poziom najwyższy, strategiczny, to: prognozowanie sprzedaży i efektów fi-
nansowych, planowanie zapotrzebowania na siłę roboczą, modelowanie finanso-
we, planowanie wydajności. Inni autorzy uzupełniają ten zestaw o zagadnienia 
marketingu, planowania kariery zawodowej, prowadzenie negocjacji czy kwestie 
prawne14. Cechą charakterystyczną tych obszarów jest wyraźna przewaga elemen-
tów trudno kwantyfikowalnych. Ten sam paragraf prawny można zinterpretować 
na różne sposoby, w zależności od aktualnego stanowiska danej strony, marketing 
to forma oddziaływania na psychikę, planowanie kariery musi przewidywać po-

 13 C.F. Gibson, R.L. Nolan, Managing the Four Stages of EDP Growth, „Harvard Business 
Review”, January-February 1974.
 14 J.A. Pearce, Robinson R., Strategic Management, McGraw-Hill/Irwin 2012.
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tencjalne zmiany osobowościowe czy motywacyjne itd. W analizowanym przy-
padku działalności inwestycyjnej w cyberprzestrzeni będzie to np. próba określe-
nia branży, w którą należy zainwestować (np. banki czy przemysł spożywczy?). 
Taką decyzją o charakterze strategicznym będzie też  np. określenie samego mo-
mentu wejścia na giełdę. W przypadku instrumentów pochodnych, pomyłka na-
wet o jeden dzień może oznaczać całkowite wyeliminowanie z rynku. 

3. Rodzaje sytuacji decyzyjnych

W klasycznym ujęciu J. Mothesa, użytkownik informacji może spotkać się 
z dwoma zasadniczymi rodzajami sytuacji decyzyjnych15. Są to:

– sytuacje deterministyczne – kiedy na skutki wpływają parametry całkowicie 
określone,

– sytuacje niedeterministyczne – o parametrach nieokreślonych.
Wśród sytuacji niedeterministycznych wyróżnione zostały trzy rodzaje:
– losowe – parametry mają znane rozkłady prawdopodobieństwa,
– niepewne – skutków nie można przewidzieć,
– konfliktowe – istnieją parametry kontrolowane przez przeciwników (kon-

kurencję).
Problem działania w warunkach ograniczonej wiedzy o otoczeniu był znany 

w teorii ekonomii od dawna. W pierwszym okresie rozwoju nauk ekonomicznych 
odgrywał nawet istotną rolę, dopóki myślenie deterministyczne nie ograniczyło 
problemów ryzyka, niepewności czy losowości, a czasem wręcz je wyeliminowa-
ło. Modele wypracowane w ramach ekonomii neoklasycznej opierają się bowiem 
przede wszystkim na założeniu istnienia doskonałej informacji czy może raczej 
dostępności do takiej informacji. Tymczasem właśnie informacja niepełna jest po-
wszechnym atrybutem rzeczywistych sytuacji decyzyjnych. 

W latach 20. XX w. problem ryzyka i niepewności powrócił do rozważań 
teoretycznych w ekonomii. Stwierdzono, że w praktyce gospodarczej dominują 
zdarzenia niepowtarzalne, o których nie da się uzyskać obiektywnej informacji. 
Są to sytuacje niewycenialne, a więc niepewne. Przy pewnej powtarzalności zda-
rzeń można je wyceniać za pomocą rachunku prawdopodobieństwa. Mowa jest 
wówczas o ryzyku. Porównując oba te rodzaje sytuacji, jeżeli znany jest rozkład 
prawdopodobieństw różnych rezultatów ekonomicznych, można mówić o ryzy-
ku, czyli o sytuacjach losowych, jeżeli nie jest znany – o sytuacjach niepewnych. 
Ryzyko oznacza zatem możliwość powstania odchyleń od zamierzonych efektów 
działania, a odchylenia te podlegają prawu wielkich liczb i mogą być przewi-

 15 J. Mothes, Sytuacje niepewne a podejmowanie decyzji w przemyśle, WNT, Warszawa 1972.
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dywane za pomocą rachunku prawdopodobieństwa. Przy niepewności również 
powstają odchylenia od zamierzonych efektów, jednak nie mogą być one przewi-
dziane z żadnym określonym stopniem prawdopodobieństwa.

Współczesne badania nad procesami podejmowania decyzji wyróżniają do-
datkowo pojęcie ignorancji. Oznacza ona niemożność przewidzenia wystąpienia 
pewnego stanu w przyszłości. W przeciwieństwie do ryzyka i niepewności, gdzie 
wiadomo o możliwości wystąpienia jakiegoś stanu, przy ignorancji nie ma nawet 
tej świadomości16. Uzupełniając model Mothesa, w praktyce zarządzania wystę-
pują cztery rodzaje sytuacji niedeterministycznych:

1) losowe, 
2) niepewne, 
3) konfliktowe,
4) ignorancji.
Ilustracją sytuacji deterministycznej na poziomie organizacyjnym jest zadanie 

głównego księgowego, polegające na rzetelnym sporządzeniu bilansu firmy. Jeżeli 
wszystkie zdarzenia gospodarcze zostaną w bilansie ujęte zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, bilans zostanie zatwierdzony przez audytora, niezależnie od tego czy 
wykaże stratę, czy zysk. Jest to sytuacja, w której na skutki decyzji wpływają para-
metry ściśle określone. Jeżeli przy tym samym zadaniu pojawią się kwestie związane 
np. z różną interpretacją przepisów podatkowych lub wręcz dojdzie do prób ukrycia 
pewnych zdarzeń, np. w celu zmniejszenia sumy odpisu podatkowego, sytuacja tra-
ci cechy deterministyczne. W zależności od kontekstu, w jakim będzie analizowana, 
może być interpretowana jako niepewna (czy audytor wykryje niezgodności?), lo-
sowa – próba oceny ryzyka takiego postępowania, konfliktowa – spór z audytorem 
o interpretację prawną kwalifikacji danego zdarzenia gospodarczego. Może też być 
to sytuacja ignorancji, kiedy osoba sporządzająca bilans nie jest świadoma istnienia 
określonych przepisów i nie uwzględnia ich w sprawozdaniu.

Udział przedsiębiorstwa w przetargu będzie już przykładem sytuacji losowej, 
której rezultaty można przewidzieć jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. 
Jeżeli do przetargu zgłosi się n konkurentów, prawdopodobieństwo wyboru danej 
oferty wynosi 1/n, zakładając, że procedura jest uczciwa.

Typową sytuacją niepewną jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem 
nieznanym na rynku, o którym trudno uzyskać jakiekolwiek opinie. W takim 
wypadku niemożliwe jest nawet oszacowanie szans na powodzenie współpracy, 
gdyż nie ma praktycznie żadnych założeń.

I wreszcie sytuacja konfliktowa, która może wynikać np. ze wzmagającej się 
konkurencji rynkowej. Okazuje się, że największym zagrożeniem są firmy po-
czątkujące. Nie zachowują się one zgodnie z dotychczasowymi regułami. Nie ma-

 16 M. Faber, J. Proops, Evolution, Time, Production and the Environment, Springer Verlag, New 
York 1998, s. 127.
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jąc żadnych obciążeń wypracowują reguły nowe, do których większości starszym 
firmom dostosować się jest bardzo trudno. 

W przykładowym przypadku wirtualnego inwestora ilustracją sytuacji deter-
ministycznej będzie realizacja decyzji o zakupie lub sprzedaży określonego in-
strumentu finansowego. Zakup określonej liczby akcji spółki X po bieżącej cenie 
musi mieć pokrycie na rachunku brokerskim, przy uwzględnieniu prowizji. Do-
piero spełnienie tego warunku generuje szereg sytuacji decyzyjnych, w których 
trudno o dopełnienie warunku determinizmu. Zakładając nawet, że zdecydowana 
większość inwestorów podejmuje swoje działania w sposób przemyślany i racjo-
nalny, specyfika różnego rodzaju problemów zarządzania i sytuacji decyzyjnych 
może sprawiać, że niemożliwe będzie spełnienie klasycznych reguł optymali-
zacyjnych w procesie informacyjno-decyzyjnym jednostki. Część inwestorów 
może zachowywać się racjonalnie, jednak opierają się oni na odmiennych ocze-
kiwaniach wobec rynku i dążą do różnych celów. W wyniku oddziaływania tego 
zjawiska należy przyjąć, że u innych inwestorów mogą pojawiać się działania 
nieracjonalne bądź wręcz irracjonalne. W każdym jednak przypadku, również 
u inwestorów działających racjonalnie, pojawia się bardzo wyraźny element emo-
cjonalny, który może zaburzać efektywność przetwarzania informacji. 

Już ta pobieżna charakterystyka dowodzi, jak istotną rolę w efektywnym za-
rządzaniu informacją pełni właściwa identyfikacja problemów zarządzania oraz 
konkretnych sytuacji decyzyjnych. Mówiąc obrazowo, nie należy dopuścić do 
„dodawania kilogramów do litrów”. Jednym z najczęstszych błędów w tym ob-
szarze jest zaniedbywanie zagadnienia potrzeb informacyjnych przez kadrę zarzą-
dzającą, przy jednoczesnym powierzaniu tych zadań informatykom. Jednocześnie 
szczegółowe potrzeby informacyjne, niezależnie od występującego kontekstu or-
ganizacyjnego, są domeną jednostki. Szczególnie na wyższych szczeblach zarzą-
dzania, przy malejącej strukturalizacji problemów i przy malejącym determini-
zmie sytuacji. Sprawia to, że prawidłowa identyfikacja jest najczęściej procesem 
niezwykle złożonym i rozmytym. Człowiek nie zawsze bowiem zdaje sobie spra-
wę z własnych potrzeb w zakresie informacji bądź też nie potrafi precyzyjnie tych 
potrzeb wyartykułować. 

4. Potencjał strukturalizacyjny reengineeringu

Doświadczenia ostatnich kilkunastu lat pokazują, że istnieje sposób na czę-
ściowe przynajmniej pokonanie niekorzystnych zjawisk w przebiegu procesów 
informacyjno-decyzyjnych, tak na poziomie organizacji, jak i jednostki. W kla-
sycznym ujęciu organizacyjnym menedżerowie wykrywali najczęściej te zmiany, 
których się uprzednio spodziewali. Są jednak problemy dotychczas niezidentyfi-
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kowane, charakterystyczne dla nowych czasów, problemy powodujące zagrożenia 
niespodziewane. Te zaś, jak można się spodziewać, są najgroźniejsze. Sposobem 
na zasadniczą zmianę perspektywy w identyfikacji problemów zarządzania i sy-
tuacji decyzyjnych jest zbiór technik, umożliwiających zasadnicze przeprojekto-
wanie działalności organizacji, zwany Business Process Reengineering [BPR]17. 
Postulowane przez tę metodę łamanie dotychczas obowiązujących reguł zarzą-
dzania i koncentracja na procesach, a nie zadaniach, stwarza szansę na zupełnie 
nowe, nieznane wcześniej możliwości w zakresie podnoszenia efektywności dzia-
łań informacyjnych organizacji. Związany z tym indukcyjny paradygmat myśle-
nia powoduje, że znacznie łatwiejsza staje się strukturalizacja wielu problemów. 
Jednocześnie sytuacje decyzyjne bardzo często tracą swój niepewny, konfliktowy 
czy losowy charakter, nabierając cech deterministycznych.

I tak okazuje się, że zdecydowana większość managerów potrafi myśleć de-
dukcyjnie, tzn. potrafi zdefiniować problem i poszukiwać rozwiązań, oceniając 
różne ich warianty. Tymczasem konieczność zastosowania do BPR zaawanso-
wanej technologii informatycznej wymaga myślenia indukcyjnego. Polega to na 
zdolności do znalezienia najpierw bardzo dobrego rozwiązania, a dopiero potem 
poszukiwania problemów, które można by rozwiązać w ten sposób, a których de-
cydenci mogli nawet nie być świadomi. W BPR właśnie technologia informa-
tyczna jest podstawowym czynnikiem zmian. Mówi się wręcz o jej niszczącej 
zdolności. Niszczącej stare reguły, które ograniczały sposoby wykonywania pracy 
i stwarzającej zupełnie nowe możliwości zaspokajania potrzeb informacyjnych.

Jedna ze starych reguł mówiła np., że informacja może znajdować się tylko 
w jednym miejscu w danej chwili. Współdzielne bazy danych sprawiły, że infor-
macja może znajdować się jednocześnie w dowolnej liczbie miejsc. Proces decy-
zyjny nie musi już zatem przebiegać sekwencyjnie.

W innej klasycznej regule twierdzono, że organizacja musi wybierać między 
centralizacją a decentralizacją. Firmy, które dokonały reengineeringu oraz zasto-
sowały nowoczesne sieci telekomunikacyjne są w stanie łączyć w tym samym 
procesie zalety wynikające z centralizacji i decentralizacji. Firma może działać 
tak, jakby jej jednostki organizacyjne były w pełni autonomiczne, a jednocześnie 
korzystać z wciąż możliwego dzięki centralizacji efektowi skali. 

W organizacji, w której dokonano reengineeringu praca koncentruje się wokół 
procesów i wykonujących je zespołów. Podejmowanie decyzji i rozstrzyganie kwe-
stii międzywydziałowych, które dawniej wymagało zebrań menedżerów, znajduje 
się obecnie w gestii zespołów. Należy do ich codziennych obowiązków. Kontrola 
zostaje przekazana w ręce osób realizujących dany proces. W sposób bardzo natu-
ralny dochodzi do integracji pionowej w strukturze firmy, a ludzie zostają wyposa-

 17 M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolu-
tion, Harper Paperbacks, New York 1993.
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żeni w odpowiednie pełnomocnictwa. W ten sposób zmienia się zasadniczo widze-
nie dotychczasowych problemów. Ta zupełnie nowa optyka jest po części wynikiem 
rozłożenia danego problemu zarządzania i konkretnej sytuacji decyzyjnej na wiele 
osób. Każdy z członków zespołu procesowego wnosi do danej sytuacji swój od-
mienny i niepowtarzalny punkt widzenia. Przedtem, kiedy wszystkie decyzje stra-
tegiczne należały do jednego człowieka, wiele zależało od cech osobowościowych 
jednostki. Wykształcenie, wiek, doświadczenie, skłonność do podejmowania ryzy-
ka, a nieraz po prostu szczęście składały się na sukces lub niepowodzenie znacz-
nego odsetka ważnych decyzji przedsiębiorstwa. Nowy podział zadań i delegacja 
decyzji bez wątpienia pomaga w strukturalizacji wielu problemów codziennego 
zarządzania. Jednocześnie wydobywane są na światło dzienne zupełnie nowe pro-
blemy i zagrożenia, z których istnienia wcześniej nie zdawano sobie sprawy.

Wiele z tzw. trudnych problemów zarządzania, o przewadze parametrów 
jakościowych, to problemy złożone, wyjątkowe i szczególne. Reengineering 
wykazuje, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest przyrost prostej bazy. Z kolei 
z doświadczenia wynika, że większość procesów w momencie rozpoczynania 
funkcjonowania jest całkiem prosta. Z czasem jednak, gdy obejmują coraz to 
nowe ewentualności i odstępstwa, komplikują się. Dołączane są bowiem nowe 
reguły. Prosty początkowo proces grzęźnie pod masą wyjątków i przypadków 
szczególnych. Klasyczna struktura organizacyjna przyzwyczajona jest do stan-
daryzacji, tzn. do uwzględniania wszystkich ewentualności w ramach jednego 
procesu. Tworzone są w ten sposób standardowe, skomplikowane procesy wyma-
gające podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach. Problemy zarządzania 
tracą w ten sposób swoją strukturalizację, a sytuacje tracą swój deterministyczny 
charakter. Reengineering odkrywa i przywraca pierwotne, proste procesy oraz 
tworzy osobne procesy uwzględniające inne sytuacje. Oczywisty jest wyraźny 
wzrost strukturalizacji napotykanych problemów.

Obowiązuje tu zresztą prawo nierównomiernego podziału, znane również 
jako reguła Pareto (80/20). Zakłada się w niej, że tylko ok. 20% działań daje 80% 
uzyskiwanych efektów. Pozostałe 80% działań daje tylko 20% wyników. Ziden-
tyfikowanie prostych procesów pozwala na efektywne wykorzystanie tej reguły 
w praktyce. Umożliwia bowiem dotarcie do tych zaledwie 20% działań.

Próbując odnieść powyższe do konkretnych problemów i sytuacji, jedną 
z podstawowych cech sytuacji niedetrministycznej jest niepewność. Jej konse-
kwencją może być na przykład zjawisko tworzenia zapasów. Mimo że w założe-
niu ma być to gospodarowanie just-in-time, w rzeczywistości sprowadza się do 
just-in-case. Zapasami są nie tylko środki fizyczne. Mogą to być również bufory 
informacji. Zapasy jednak nie zwiększają bezpośrednio wartości produktu (tym 
produktem może być decyzja). Zwiększają natomiast koszty, które więc powinny 
być minimalizowane. Usunięcie niepewności prowadzi do usunięcia związanych 
z nią niepokojów, a zatem i pozbycia się konieczności utrzymywania zapasów, 



Efektywność zarządzania informacją w świetle typologii problemów decyzyjnych 145

nie mówiąc o znacznej redukcji elementu emocjonalnego w procesie decyzyjnym. 
Przyjęcie w działaniu prawidłowej struktury procesów może być jednym ze spo-
sobów usunięcia z organizacji niepewności. 

Przykładem takiego rozwiązania jest wspólne planowanie swojej pracy przez 
wytwórców i sprzedawców danego produktu. Sprzedawca, może to być nawet 
potężna sieć marketów, powierza całość gospodarki zapasami producentowi. Ten, 
dzięki stałemu dostępowi do bazy danych sprzedawcy, może codziennie śledzić 
stan zaopatrzenia w poszczególnych punktach sprzedaży i na bieżąco dowozić 
brakujące partie towaru. W ten sposób praktycznie z dnia na dzień można pozbyć 
się problemu planowania dostaw i dodatkowych kosztów związanych z wszelkimi 
uzgodnieniami czy tworzeniem zapasów. Jest to jednocześnie przykład na usunię-
cie z zarządzania jednej z wielu sytuacji konfliktowych. Niezależnie od tego jak 
dobrze zaplanowane były dostawy towaru do sklepów, zawsze występowały albo 
zapasy, albo niedobory. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy była przerzucana 
zawsze na tę drugą stronę, co tylko zwiększało zakłócenia omawianego procesu. 
Reengineering procesu dostaw powoduje natychmiastowe likwidowanie źródeł 
konfliktu i niepewności. 

Wydaje się pewne, że Hammer i Champy, prezentując swoją metodę w 1993 r., 
w najśmielszych wizjach nie spodziewali się, do jakiego stopnia zostaną wykorzy-
stane główne założenia BPR w drugiej generacji World Wide Web, czyli w tzw. 
Web 2.0.

5. Nowe perspektywy informacyjne w Web 2.0 

Web 2.0 jest to zbiór ekonomicznych, społecznych i technologicznych tren-
dów, które wspólnie tworzą bazę dla nowej generacji Internetu18. Po gwałtownym 
zakończeniu hossy internetowej na początku 2000 r., pojawiły się głosy o wyczer-
paniu potencjału rozwojowego globalnej sieci. Tymczasem spółki internetowe, 
które przetrwały kryzys, wygenerowały ciąg zjawisk, które przyniosły niespo-
dziewany skok jakościowy w rozwoju cyberprzestrzeni. Przede wszystkim, za-
miast próbować adaptować stare modele biznesowe do nowej rzeczywistości cy-
frowej, zrozumiały i wykorzystały koncepcję Sieci jako globalnej platformy. Był 
to klasyczny reenginnering – zamiast nakładania nowej technologii na przestarza-
łe procesy, zasadnicza reorientacja samych procesów. W rezultacie Web nie tylko 
nie załamał się, kiedy pękła internetowa bańka spekulacyjna, ale stał się silniejszy 
i ważniejszy niż kiedykolwiek przedtem. Zupełnie nowy sposób myślenia, pełne 
zaangażowanie użytkownika, otwartość i tzw. efekt sieciowy (ang. network ef-

 18 J. Musser, Web 2.0: Principles and Best Practices, O’Reilly Media, Inc. 2007.
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fect), czyli bazy danych, które rozwijają się tym bardziej, im więcej doświadczają 
interakcji, aplikacje, które stają się „mądrzejsze”, im częściej się z nich korzysta, 
marketing, który jest napędzany przez doświadczenia i opowieści użytkowników, 
aplikacje wchodzące między sobą w różne interakcje – zaczęły tworzyć coraz 
bardziej rozbudowaną globalną platformę komputerową. 

Zarysowane wyżej czynniki przyczyniły się w ostatnich latach do zasadniczej 
zmiany perspektywy w postrzeganiu problemów decyzyjnych, a co za tym idzie – 
potrzeb informacyjnych menedżera. Przede wszystkim zmianie uległa filozofia 
wykorzystania danych, a rewolucyjne, oparte w swej istocie na reengineeringu 
zarządzanie bazą danych zostało uznane za jedną z podstawowych kompetencji 
(ang. core competences) Web 2.019. Chodzi tu m.in. o gromadzenie i wykorzysta-
nie unikatowych, trudnych do odtworzenia źródeł danych. Innym aspektem jest 
też takie projektowanie zbiorów danych, aby można je było łatwo wykorzystać 
ponownie, i to wielokrotnie. Jednym z większych wyzwań na obecnym etapie 
rozwoju Sieci jest samo zagadnienie integracji. Chodzi o integrację danych doty-
czących tego samego obszaru tematycznego, ale pochodzących z różnych źródeł, 
dostarczanych w rozmaitych formatach itd. Na przykład jedna baza danych może 
rejestrować wiek konsumenta, a inna – datę urodzenia tego samego konsumenta. 
Nawet jeżeli dane te dotyczą tych samych informacji, są one inaczej oznaczane 
i formatowane, a to może sprawiać podstawowe problemy w późniejszym zarzą-
dzaniu nimi. Tak więc integracja danych ma bezpośredni związek z możliwością 
pozyskiwania relewantnych informacji. 

Warunkiem realizacji takiej strategii stało się stworzenie udanej architektury 
współuczestnictwa, a tworzone w ten sposób bazy danych są oparte na treściach 
wygenerowanych i stale ulepszanych przez samych użytkowników. Ponadto wiele 
dzisiejszych aplikacji generuje dane w sposób automatyczny, np. aplikacje stoso-
wane w handlu elektronicznym czy w telefonii cyfrowej. Dane są wówczas groma-
dzone w sposób celowy, np. przez wyszukiwarki internetowe. Gromadzenie danych 
może też być efektem ubocznym określonej działalności w cyberprzestrzeni. Jak 
widać, już na poziomie danych dochodzi do zasadniczej strukturalizacji całej pro-
blematyki pozyskiwania informacji i kategoryzacji problemów decyzyjnych. 

Jedną z ciekawszych aplikacji dotyczących nowatorskiego wykorzystania da-
nych jest używanie tagów, czyli tzw. tagowanie (ang. tagging). Polega ono na 
zastosowaniu słów kluczowych do własnego klasyfikowania obiektów w cyber-
przestrzeni, np.  zdjęć, zakładek, produktów itd. Ma to na celu ułatwienie procesu 
składowania i wyszukiwania tego typu obiektów. Tagi, wprawdzie tworzone przez 
indywidualnych użytkowników, są wykorzystywane przez całe społeczności wir-
tualne. Są one widoczne i dostępne dla innych, dlatego proces przeszukiwania 

 19 T. O’Reilly, What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software, http://oreilly.com/lpt/a/6228, 2005 [11.03.2011]. 
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tagów z reguły kończy się adaptacją części z nich na własny użytek, zgodnie 
z własnym rozumieniem pojęć. Jest to zatem realizacja jednego z naczelnych ha-
seł ery Web 2.0: „Ułatwiaj powstawanie zjawiska emergencji”20, sam zaś proces 
tagowania wiąże się nierozerwalnie z aplikacją zasad wykorzystania inteligencji 
zbiorowej w cyberprzestrzeni oraz zbiorowej adaptacji. 

Tagi, podobnie jak przypisy, dopiski itd. są zatem specyficzną formą inter-
pretacji, podkreśleniem lub wydobyciem kontekstu oryginalnych danych. Zada-
niem tagów nie jest zorganizowanie całej informacji dostępnej w cyberprzestrzeni 
w ścisłe kategorie. Chodzi raczej o zwiększenie wartości olbrzymiej ilości danych, 
które już zdołano zgromadzić w tej przestrzeni. Owo zwiększanie wartości może 
dokonywać się np. poprzez generowanie efektów pochodnych, dzięki zagrego-
wanej zbiorowej inteligencji, pozyskiwanej właśnie z różnorodnych zbiorów da-
nych. Ponadto tagowanie, w przeciwieństwie do ścisłej i odgórnej kategoryzacji, 
umożliwia proces wielokrotnych i zachodzących na siebie skojarzeń podobnych 
do tych, jakie rzeczywiście zachodzą w mózgu. Tagowanie, w odróżnieniu od 
ustrukturalizowanego sposobu definiowania, nie zakłada z góry osiągnięcia okre-
ślonego celu, nie narzuca też żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dobór słów 
definiujących dany obiekt (np. fotografię na witrynie Flickr). Taki swobodny 
i elastyczny sposób definiowania pozwala na osiągnięcie bardziej naturalnych 
skojarzeń. Używanie tagów prowadzi zatem do systematyzacji i kategoryzacji 
informacji krążącej w Sieci, jak również produktów i usług, zgodnie z osobistymi 
potrzebami, poglądami i preferencjami. 

Co więcej, proces ten idzie jeszcze dalej, poza wymiar ściśle indywidualny. 
Publikowanie i wspólne użytkowanie tagów jest bowiem równocześnie istotnym 
elementem „uspołecznienia”, czyli tzw. socjalizacji (ang. socialization) treści 
informacyjnej generowanej przez użytkowników. Tagowanie jest zatem podsta-
wowym procesem tworzenia tzw. folksonomii, czyli generowanych zespołowo, 
otwartych systemów znakowania, systematyzacji i kategoryzacji. Tradycyjna kla-
syfikacja jest z założenia procesem przebiegającym w uprzednio zdefiniowanym 
i hierarchicznym systemie. Wszelkie hierarchie są definiowane w sposób scentrali-
zowany i odgórny. Jest to model niezbyt przydatny do zdecentralizowanej, współ-
uczestniczącej i mocno usieciowionej rzeczywistości cybernetycznej, szczególnie 
w wersji Web 2.0. Folksonomia, w odróżnieniu od tradycyjnej taksonomii, jest 
procesem spontanicznym i oddolnym, polegającym na zespołowej kategoryzacji 
witryn internetowych przy wykorzystaniu tagów, czyli dowolnie dobranych słów 
kluczowych. Jest definiowana jako „generowana przez użytkownika klasyfikacja, 
wyłaniająca się na drodze oddolnego konsensusu”21. Folksonomię cechuje „po-
dejście demokratyczne, pozwalające na ominięcie wielu kwestii politycznych czy 

 20 A. Shuen, Web 2.0: A Strategy Guide, O’ReillyMedia, Inc. 2009.
 21 A. Wright, Folksonomy, www.agwright.com/blog/archives/000900.html, 2004 [5.06.2011]. 
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etycznych, jakie cechują podejścia odgórne, centralnie sterowane”22. Termin „fol-
skonomia” już na poziomie semantyki podkreśla zatem wpływ zbiorowości na 
procesy klasyfikacji. Folksonomie przyczyniają się do rozwoju wspólnego rozu-
mienia pojęć, konsensusu w ramach danej społeczności, a nawet zaufania. Przede 
wszystkim jednak, folksonomie odwracają dotychczasowy porządek w obszarze 
systematyzacji, strukturalizacji i determinizmu problemów decyzyjnych. 

Stosowanie tagów czy tzw. chmurek tagów sprzyja rozwojowi kolejnego zja-
wiska. Klasyczne ontologie czy taksonomie mają pewien „punkt odcięcia”, poza 
którym dalsza specjalizacja nie znajduje już zastosowania z uwagi na nikłe zain-
teresowanie. W przypadku tagowania taka relacja nie zachodzi. Najmniejsza na-
wet przestrzeń słowotwórcza może zawierać tagi i słowa kluczowe, pochodzące 
z bardzo małych społeczności bądź nawet od indywidualnych użytkowników. To 
zaś zjawisko może wpływać na twórcze zagospodarowanie obszarów niszowych 
w cyberprzestrzeni, na przyciąganie nowych zainteresowanych, identyfikowanie 
unikatowych źródeł informacji itd. 

Nowe, nieznane wcześniej możliwości w tym zakresie są odzwierciedla-
ne przez koncepcję tzw. długiego ogona (ang. The Long Tail), zaproponowaną 
w 2004 r. przez C. Andersona23. Anderson zauważył, że pewna niewielka licz-
ba blogów ma bardzo wiele linków prowadzących do siebie z innych blogów. 
Natomiast olbrzymia większość blogów, liczona w dziesiątki milionów, ma tyl-
ko niewielką liczbę linków prowadzących z innych blogów. Te miliony blogów 
z niewielką liczbą linków, a dokładniej rozkład częstotliwości linków na blogi, to 
właśnie „długi ogon”. 

Koncepcja „długiego ogona” określa zaś pewną statystyczną prawidłowość 
polegającą na tym, że w danej kategorii rynku sumaryczna wartość rynków niszo-
wych jest większa od dominującego rynku masowego. Innymi słowy, posiadanie 
bardzo szerokiego asortymentu może zaowocować wygenerowaniem na pojedyn-
czych, rzadko poszukiwanych pozycjach, sumarycznie większych obrotów niż te 
osiągane na najpopularniejszych, masowo sprzedawanych towarach czy usługach. 

„Długi ogon” odzwierciedla zatem zbiorową siłę tej niezliczonej liczby małych 
witryn internetowych. Dzięki temu rynki, które wcześniej były zbyt małe lub zbyt 
odległe, dzięki rozprzestrzenieniu globalnej Sieci mogą teraz stanowić podstawo-
we źródło informacji, a także innych wartości: dochodu, rozrywki itd. Należy się-
gać nie tylko po zasadniczą zawartość Internetu, należy sięgać do samych granic, 
czyli do obrzeży cyberprzestrzeni. Te obrzeża to właśnie „długi ogon”. Przykładem 
jest działanie domu aukcyjnego eBay, gdzie każdy pojedynczy akcjonariusz, z za-
ledwie kilkoma dolarami zainwestowanymi w drobne transakcje, jest elementem 

 22 D. Sturtz, Categorization of the folksonomy, http://davidsturtz.com/drebel/622/communal-
-categorization-the-folksonomy.html, 2008 [5.08.2011].
 23 C. Anderson, The Long Tail, „Wired”, October 2004, http://www.wired.com/wired/archive
/12.10tail.html [13.07.2011]. 
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składowym tego „długiego ogona” w ogólnym biznesie cyberprzestrzeni. Podob-
nie Napster, jakkolwiek usunięty z Sieci z przyczyn prawnych, zbudował swą sieć 
opierając się na architekturze partycypacji: każdy pojedynczy użytkownik ładują-
cy swe ulubione utwory stawał się w tym momencie serwerem. Wspólnie z każ-
dym słuchaczem ściągającym te pojedyncze utwory stanowili fragment „długiego 
ogona”. Jest to jednocześnie odzwierciedlenie decentralizacji Weba oraz fragmen-
taryzacji (granulacji) danych i informacji: przedmiotem wymiany stały się nie całe 
płyty CD, lecz pojedyncze utwory. Elementem tej strategii jest stworzenie możli-
wości zakupu pojedynczych rozdziałów, zamiast całych książek, indywidualnych 
artykułów, zamiast całych magazynów czy czasopism itd.

Koncepcja „długiego ogona” znajduje szczególnie wyraźne zastosowanie 
w ogólnie pojętym obszarze pozyskiwania informacji, a więc zarówno w możli-
wościach docierania do unikatowych i trudno dostępnych źródeł informacji (per-
spektywa użytkownika/klienta), jak i możliwościach udostępniania informacji na 
rynkach niszowych (perspektywa producenta/reklamodawcy). Dotyczy to zatem 
również producentów i dystrybutorów różnego rodzaju usług informacyjnych. 
Należy pamiętać, że efektywne pozyskiwanie informacji, opartej zarówno na da-
nych strukturalizowanych, jak i niestrukturalizowanych, jest jednym z większych 
wyzwań w procesie przetwarzania informacji. Dotyczy to również cyberprze-
strzeni. Zaletą przestrzeni cyfrowej jest natomiast możliwość wykorzystania kon-
cepcji „długiego ogona” w efektywnym kojarzeniu podaży informacji i popytu 
na nią ze strony cybernautów. Bardziej opłaca się, np. zamiast pobierania opłat 
za dostęp do baz danych, udostępniać je za darmo, wyświetlając za to docho-
dowe reklamy. Taką strategię przyjął m.in. PC World, udostępniając za darmo 
zasoby swojego archiwum. Pochodną tej strategii jest biznesowy model ery Web 
2.0, zwany freemium, a przykładem Flickr. Idea freemium została zaproponowana 
w 2006 r.: „Udostępnij swoją usługę za darmo, możesz wzmocnić ją reklamą, po-
zyskuj nowych klientów poprzez marketing szeptany, sieci poleceń, marketingu 
w wyszukiwarkach, itd., a dopiero potem zaoferuj swoim klientom dodatkowe 
płatne usługi lub rozszerzoną wersję serwisu”. Bodaj najlepiej tę zasadę zdyskon-
tował Google, udostępniając w cyberprzestrzeni darmowe wyszukiwanie i jedno-
cześnie generując aż 97% swoich dochodów z internetowej reklamy24.

Interesujące dane statystyczne dotyczą samego procesu pozyskiwania in-
formacji w cyberprzestrzeni. Witrynę internetową, będącą zbiorem informacji, 
można zdefiniować za pomocą kilku słów kluczowych, wykorzystywanych od-
powiednio przez daną wyszukiwarkę. Okazuje się, że niewielka stosunkowo licz-
ba typowych zapytań jest zadawana przez większość internautów dość często. 
Przeważająca zaś większość zapytań jest rozproszona, tzn. jest zadawana przez 
znacznie mniejszy odsetek użytkowników Sieci i o wiele rzadziej. A dokładniej, 

 24 F. Manjoo, The Search For a Rival, „Time” no. 2, August 31, 2009. 
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pierwsze dziesięć słów kluczowych, czyli najpopularniejsze frazy, generuje za-
ledwie 14% ruchu w witrynach, zaś aż 86% ruchu z wyszukiwarek pochodzi ze 
słów kluczowych spoza pierwszej dziesiątki25. Najwięcej jest słów, które osobno 
tworzą niewielki ruch na stronie, ale zebrane razem decydują o popularności da-
nej witryny, jest to tzw. długi ogon wyszukiwarek. Amazon.com np. swą ogromną 
ofertą wychwytuje olbrzymią liczbę klientów, poszukujących produktów niszo-
wych. Pochodzą oni zazwyczaj właśnie z wyszukiwarek, z fraz zaliczających się 
do ruchu z „długiego ogona”. Zjawisko to ma daleko idące konsekwencje prak-
tyczne, m.in. nie ma uzasadnienia, aby projektanci wyszukiwarek nie dopuszczali 
do stawiania określonych zapytań tylko dlatego, że zdarza się to bardzo rzadko. 

Kolejnym nowym zjawiskiem informacyjnym w dobie Web 2.0 jest tzw. syn-
dykacja. Dotychczasowy sposób pozyskiwania informacji polegał na jej aktywnym 
wyszukiwaniu, ewentualnie biernym przeglądaniu (skanowaniu) cyberprzestrzeni, 
a następnie „wyciąganiu” (ang. pull) informacji znalezionej w Webie. Tymczasem 
ludzie od dziesięcioleci dokonują subskrypcji gazet i periodyków. Podobnie znacz-
nie łatwiejszą formą pozyskiwania informacji na WWW jest jej prenumerowanie. 
Jest to oparte na marketingowej idei bardzo aktywnego, wręcz agresywnego, pro-
mowania (ang. push), odwrotnej do techniki pull. W tym wypadku chodzi o usługę 
zwaną zasilaniem informacyjnym WWW (ang. Web feed), opartą na specjalnym 
formacie danych i służącą do przesyłania często aktualizowanej informacji do zain-
teresowanych użytkowników. Jest to zatem typowy proces udostępniania informa-
cji. W przypadku dystrybutorów tego rodzaju treści informacyjnych mówi się o pro-
cesie syndykacji zasileń (kanałów) informacyjnych (ang. Web feed syndication). 

Technicznie syndykacja, a ściślej syndykacja webowa, jest to rozwiązanie in-
ternetowe typu klient-serwer, pozwalające na gromadzenie treści przez użytkow-
nika/klienta z wielu różnych źródeł (serwerów). Rolą serwera jest udostępnianie 
tych treści klientom. W praktyce polega to na udostępnianiu pewnej części danej 
strony internetowej innej stronie. Syndykacja odnosi się zatem do tworzenia tzw. 
webowych kanałów informacyjnych, czyli wymienionych powyżej zasileń infor-
macyjnych ze stron, które udostępniają streszczenia ostatnio dodanych treści, np. 
nowych wiadomości albo postów na forum. Dostawca usługi informacyjnej może 
też udostępniać na swojej witrynie link do takiego kanału, a użytkownik może za-
mówić prenumeratę używając odpowiedniego czytnika. Klientem może być użyt-
kownik, który przegląda informacje prasowe z wielu serwisów internetowych. 
Osoba ta posiada program zbierający informacje z wielu serwerów naraz i udo-
stępniający te informacje w jednym miejscu, przedstawiając je wszystkie w jed-
nym oknie na ekranie komputera. W tym przykładzie serwerami są serwisy gazet/ 
/czasopism, które udostępniają swoje artykuły/informacje czytelnikom/klientom.

 25 N. Szwarc, Zasada Pareto a koncepcja Long Tail, http://www.slideshare.net/runfree/natalia-
szwarc-zasada-pareto-a-koncepcja-long-tailv97-03, 2010 [3.08.2011]. 
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Syndykacja jest bardzo powszechnym zjawiskiem w świecie rozrywki w od-
niesieniu do programów telewizyjnych, artykułów, kreskówek i była do tej pory 
raczej zjawiskiem nietypowym w innych dziedzinach. Jest to bowiem sprzeda-
wanie tego samego dobra, czasami zremisowanego lub przepakowanego, wielu 
różnym klientom, którzy z kolei integrują otrzymane (syndykowane) treści z in-
nymi i dokonują ich redystrybucji. Syndykator zbiera i agreguje w jednym pakie-
cie oryginalne treści, a następnie oferuje je do publikacji. Syndykator np. może 
zajmować się zabawnymi historyjkami obrazkowymi, dana gazeta otrzymuje od 
niego najświeższy zestaw różnych takich historyjek i wybiera te najbardziej inte-
resujące do opublikowania. Trudno zrobić to z takimi dobrami materialnymi, jak 
samochody czy sokowirówki, które mogą być sprzedane tylko jednemu klientowi. 

Inaczej dobra cyfrowe, a więc bit i bajty informacji, istniejące w formie pakie-
tów danych. One mogą być dowolnie kopiowane i przenoszone oraz użytkowane 
przez miliony ludzi jednocześnie. Na takiej syndykacji zyskuje zarówno strona 
dostarczająca informacje, jak i strona je wykorzystująca i wyświetlająca. Druga 
ze stron w efektywny sposób dodaje ciekawą treść do swojej zawartości, przez co 
staje się atrakcyjniejsza dla użytkowników. Dla strony transmitującej syndykacja 
staje się darmową reklamą na wielu platformach jednocześnie, dzięki której gene-
rowany jest nowy ruch na stronie. 

Syndykacja jest bardzo skutecznym mechanizmem wirusowej dystrybucji in-
formacji w blogosferze. Jedno kliknięcie na pomarańczowy przycisk RSS powo-
duje, że użytkownik dostaje nagłówek powiadamiający, kiedy jego ulubiony autor 
napisał coś nowego na interesujący go temat. Kiedy użytkownik sam napisze ko-
mentarz do jakiejś wypowiedzi, inicjuje w ten sposób działanie pętli sprzężenia 
zwrotnego. Czasami taki użytkownik pełni rolę „przywódcy idei”, a blogosfera 
działa jak urządzenie rezonansowe, wzmacniające te dominujące głosy. 

W ostatnim czasie syndykacja przekształciła się ze środka dostępnego tylko 
nielicznym blogerom – entuzjastom najnowszych rozwiązań technologicznych – 
w mechanizm użytkowany powszechnie i niemal bezwiednie. Większość dzisiej-
szego oprogramowania dla blogowania generuje kanały informacyjne domyślnie. 
Miliony witryn zbiera, filtruje i agreguje te zasilania informacyjne i oferuje w nowej 
postaci swoim użytkownikom, według wyspecyfikowanych grup tematycznych. 

Syndykacja może dziś dotyczyć również zbioru kompetencji organizacyjnych, 
know-how oraz procesów biznesowych, gdyż zbiory te mogą być również zdefi-
niowane w formie cyfrowej. Dana firma może np. oferować usługę zamawiania 
dóbr (koszyk) oraz dokonywania płatności wielu detalistom w cyberprzestrzeni. 
Przykładem syndykowanego systemu płatności, jednego z najbezpieczniejszych 
dziś w Sieci, jest PayPal. Inna firma może syndykować platformę logistyczną czy 
platformę do nauczania na odległość, jak np. otwarta i bezpłatna platforma Moodle.

Syndykacja kompetencji w Web 2.0 jest nową formą otwartego, cyfrowego 
remiksowania. Mashupy i wirusowa dystrybucja skrywanych wcześniej sekret-
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nych rozwiązań i przepisów firmy mogą zmienić konkurentów, partnerów, a tak-
że szereg małych i średnich firm w lojalnych użytkowników, generujących zyski 
i dzielących się własnymi zyskami, zwiększając przy tym ekonomię skali i zasięg 
w Sieci. W syndykowanej cyberprzestrzeni kluczowe umiejętności i potencjał 
przestają być ściśle chronioną tajemnicą handlową, lecz stają się usługami webo-
wymi, które można sprzedać. Amazon.com stosuje np. syndykację do wkompo-
nowania swoich unikatowych rozwiązań technologicznych, m.in. systemu zamó-
wień i przestrzeni magazynowej, w łatwy do obsługi system zakupów. Ten system 
jest dziś sprzedawany tysiącom sklepów internetowych. Potencjalna konkurencja 
została w ten sposób przekształcona w klientów i użytkowników. Spośród innych 
usług webowych firmy Amazon należy wymienić też syndykowany system dys-
trybucji informacji. Widać tu wyraźny wpływ koncepcji reengineeringu procesów 
informacyjno-decyzyjnych. 

Wspomniany wyżej remiks treści informacyjnych i koncepcja tzw. mashup 
polega na możliwie maksymalnej granulacji (atomizacji) danych i informacji, 
a następnie na ponownej integracji tych zatomizowanych elementów w celu wy-
generowania nowych informacji. Najczęściej taka informacja jest znacznie lepiej 
strukturalizowana, a przez to bardziej użyteczna. 

Wynika to z tego, że cechą charakterystyczną zawartości cyfrowej jest moż-
liwość podziału na czynniki pierwsze i ponownego składania w nowe całości. 
Projektowanie takie polega na podziale i udostępnieniu zawartości informacyjnej 
w możliwie najmniejszych elementach składowych. Im mniejsza taka jednostka 
podstawowa, tym więcej możliwości jej ponownego wykorzystania i zremisowa-
nia z innymi jednostkami. Dotyczy to np. możliwości operowania jednym utwo-
rem muzycznym, a nie całą płytą, pojedynczym artykułem, a nie całą gazetą itd. 
Taki proces może zresztą sięgać głębiej i dotyczyć np. danych fragmentów utworu 
(utworów), które następnie są remiksowane, tworząc zupełnie nowy utwór. Zresz-
tą właśnie w muzyce było to zjawisko znane od lat. Ostatnio opisywana koncepcja 
przeniknęła do Sieci, a twórcy mogą teraz miksować, dopasowywać i wykorzy-
stywać wielokrotnie różne kategorie webowych danych. Mówi się dziś o tzw. gra-
nulacyjnej adresowalności treści informacyjnych26. Strona internetowa nie jest już 
dziś ostateczną jednostką informacyjną w Sieci. Istnieją też indywidualne posty 
na poszczególnych blogach, jednostkowe elementy informacyjne na poszczegól-
nych kanałach informacyjnych RSS, teksty na różnych Wiki itd. Tego typu treści 
reprezentują przyszłość wykorzystania informacji online. Im mniejszy komponent 
informacyjny, tym większy potencjał jego wykorzystania, większe możliwości re-
miksu, odnalezienia w Sieci, dotarcia do rynków niszowych (zjawisko „długiego 
ogona”) itd. Prowadzi to do powstawania całego nowego ekosystemu, zwanego 
mashup, będącego kolejnym czynnikiem strukturalizującym problemy decyzyjne. 

 26 J. Musser, Web 2.0: Principles and Best...



Efektywność zarządzania informacją w świetle typologii problemów decyzyjnych 153

Interesująca jest geneza omawianej koncepcji. W 2005 r., poszukując nowej 
kwatery, P. Rademacher napisał program komputerowy, który kojarzył dane z ryn-
ku nieruchomości z mapami ściąganymi z witryny Google Maps. Uzyskane wyli-
stowania były pokazywane jako interaktywne pinezki na mapach różnych regio-
nów, które po kliknięciu na nie, dostarczały informacji o wynajmie. Ta aplikacja 
ukazała nieograniczone niemal możliwości twórcze, jakie powstają z połączenia 
wolnego dostępu do danych w cyberprzestrzeni z odpowiednimi narzędziami do 
miksowania tych danych. Był to pierwszy webowy mashup. Od tego czasu pier-
wotny pomysł Rademachera uległ zasadniczej rozbudowie. Google np. oferuje 
tego typu funkcję do swoich usług kartograficznych od połowy 2005 r., a obecna 
wersja oprogramowania pozwala na integrację map z innymi stronami WWW, 
a także na dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb użytkownika 
przez dodanie informacji pochodzących z innych źródeł, np. pogoda, ceny nie-
ruchomości, ogłoszenia drobne, informacje turystyczne itp. Dodanie markerów, 
linii, strzałek, wielokątów itp. może być wykorzystane do naniesienia wskazówek 
dla kierowców na dany fragment mapy. 

Niewyczerpany potencjał strukturalizacyjny w tym zakresie został niejako 
przy okazji odnotowany przez V. Cerfa, uważanego za twórcę Internetu: „Wiemy, 
że nie mamy wyłączności na kreatywność. Jest wielu kreatywnych ludzi na całym 
świecie, setki milionów, i mogą oni wymyślać takie sposoby wykorzystania na-
szej platformy, o jakich nawet nam się nie śniło. Dlatego mashupy są wspaniałym 
sposobem umożliwiania ludziom odnajdywania nieznanych sposobów wykorzy-
stania tej infrastruktury, którą my dostarczamy”27. 

Dzięki mashupom zaczyna się zatem urzeczywistniać idea dostarczania usług 
webowych, oprogramowania i danych praktycznie na żądanie użytkownika. 
Twórca Amazonu, J. Bezos, podkreśla: „Biorą oni po maleńkim kawałku z wielu 
firm i komponują je sprytnie w jedną całość… Wreszcie zobaczysz prawdziwy 
potencjał usług webowych”28. Zamiast tradycyjnego spojrzenia menedżerskie-
go, J. Bezos widzi swój Amazon raczej jako zbiór nieograniczonych możliwości, 
z milionami użytkowników jako wdzięczną widownią. Z kolei E. Schmidt, dyrek-
tor Google, twierdzi, że firma nie ma ani takich zasobów, ani takich możliwości, 
aby stworzyć to wszystko, co dotychczas zrobiła. Powstało to w wyniku twórczej 
działalności społeczności deweloperów zainteresowanych Googlem. Schmidt za-
leca zatem uczenie się od swoich użytkowników sztuki remiksu i kreacji nowych 
informacji, gdyż dopiero to otwiera nowe, nieprzewidywane nawet możliwości 
aplikacyjne i biznesowe29.

 27 J.C. Perez, Q&A: Vint Cerf on Google’s Challenges Aspirations, „Computerworld”, Novem-
ber 25, 2005.
 28 R. Hof, Mix, Match, and Mutate, „Business Week”, July 25, 2005. 
 29 Q. Hardy, Why Google Loves the Little Guys, „Forbes”, September 18, 2006.
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Podsumowanie

Zarówno reengineering procesów informacyjno-decyzyjnych, jak i mocno 
osadzona w filozofii BPR koncepcja Web 2.0 ujawniają szeroki potencjał w za-
kresie strukturalizacji problemów zarządzania i zwiększania determinizmu sy-
tuacji decyzyjnych. Reengineering to rozpoczynanie wszystkiego od nowa oraz 
wyraźna koncentracja na procesach, zamiast na pojedynczych zadaniach. Wyma-
ga to swoistego „odwrócenia myślenia” – tradycyjna dedukcja zostaje zastąpiona 
przez indukcję. W wymiarze praktycznym polega to na znalezieniu nowego roz-
wiązania technologicznego, a następnie poszukiwaniu problemów pod to nowe 
rozwiązanie. W rezultacie menedżer, zamiast koncentrować się na problemach 
znanych i powtarzalnych, jest w stanie zidentyfikować nieznane wcześniej sytu-
acje i zagrożenia. 

Web 2.0 wydaje się obszarem szczególnie intensywnej aplikacji najistot-
niejszych idei BPR, tak w aspekcie technologicznym, jak i procesowym. Przede 
wszystkim zamiast nakładania nowej technologii na przestarzałe procesy infor-
macyjno-decyzyjne dokonano zasadniczej reorientacji tychże procesów. W re-
zultacie wyłoniły się zupełnie nowe zjawiska informacyjne. Podstawą stało się 
gromadzenie i wielokrotne wykorzystanie unikatowych, trudnych do zdobycia 
i odtworzenia źródeł danych. Nowa filozofia zarządzania danymi doprowadziła 
do powstania takich zjawisk, jak syndykacja treści, remiks zawartości i tworzenie 
nowej informacji czy docieranie do obszarów niszowych cyberprzestrzeni i moż-
liwość zdobywania najmniejszych nawet jednostek informacji. Folksonomie, 
czyli „wykorzystanie zbiorowej mądrości” (jedno z kluczowych haseł Web 2.0), 
to naturalny, oddolny proces systematyzacji i kategoryzacji informacji krążącej 
w Sieci.

Wszystkie te zjawiska powodują, że znacznie łatwiejsza staje się strukturali-
zacja wielu problemów zarządzania. Jednocześnie sytuacje decyzyjne bardzo czę-
sto tracą swój niepewny, konfliktowy czy losowy charakter, nabierając wyraźnych 
cech deterministycznych.
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Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań skuteczności i efektywności sys-
temów zarządzania jakością (SZJ) w starostwach powiatowych na terenie województwa opolskiego, 
których celem było wskazanie potencjalnych efektów związanych ze stosowaniem SZJ w starostwach 
w porównaniu z urzędami, które znormalizowanych systemów nie posiadają. Dokonany został pomiar 
skuteczności procesów, oparty na autorskich wskaźnikach dynamiki i struktury działań korygujących. 
W stosunku do działań zapobiegawczych, wskazywanych jako kluczowe w takich koncepcjach zarzą-
dzania, jak: TQM, Kaizen czy Six Sigma, analiz nie przeprowadzono ze względu na fakt, że badane 
urzędy tego typu działań nie wykazywały. Badania udowodniły, że w praktyce funkcjonowania urzę-
dów nie stosuje się parametryzowania procesów, pozwalającego skutecznie monitorować poprawność 
ich przebiegu, przez co osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemów jest niemożliwe. Podobnie jest 
z kosztami jakości, które w przypadku urzędów nie stanowią istotnego miernika efektywności SZJ. 
Z tego powodu pomiar kosztów jakości powinien być realizowany przez tzw. podejście kompleksowe. 
Wszystko to ma wpływ na sytuację, w której występuje zjawisko braku zainteresowania implementa-
cją SZJ w samorządach szczebla gminnego i powiatowego.

Słowa kluczowe: skuteczność, efektywność, system zarządzania jakością

Wstęp

We współczesnej administracji publicznej, podobnie jak w innych sektorach 
i branżach, następuje wyartykułowanie roli i znaczenia klienta. Instytucjonalność 
administracji (skostniałe / archaiczne struktury i metody zarządzania), brak możli-
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wości dokonywania wyboru przez klienta, a także wieloletnie, mentalne zaszłości 
powodują, że w porównaniu z organizacjami komercyjnymi wzrost świadomości 
klienta w tego typu organizacjach przebiega wolniej. W związku z powyższym 
podejmowane są próby usystematyzowania problematyki jakości świadczonych 
usług. W praktyce można wyszczególnić trzy podejścia do problematyki jakości 
jednostek administracji publicznej:

1. Organizacje, w których doskonalenie jakości odbywa się w sposób nieupo-
rządkowany, mający charakter jednorazowych akcji, np. szkoleń doskonalących/ 
uświadamiających pracowników urzędów co do istoty i znaczenia klienta. Wartość 
dodana takich jednorazowych akcji jest w dłuższym okresie nie do utrzymania. 

2. Organizacje, w których poprawa jakości świadczonych usług ma charak-
ter metodyczny, np. poprzez wprowadzenie różnego rodzaju formalizmów, takich 
jak: kodeks postępowania etycznego, regulaminy dobrych praktyk itp. Tego typu 
działania stanowią w nomenklaturze jakościowej zapewnienie jakości w wybra-
nym obszarze aktywności organizacji. 

3. Trzecią grupę stanowią organizacje próbujące rozwiązać problemy związa-
ne z zadowoleniem klienta w sposób kompleksowy, różniący się od poprzedniego 
podejścia tym, że wdrażane są systemy zarządzania jakością, ukierunkowane na 
klienta, posiadające wbudowane mechanizmy doskonalenia. Pomaga to utrzymać 
wdrożone standardy jakości oraz uruchamia procesy ciągłego doskonalenia.

W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wyniki badań SZJ w staro-
stwach powiatowych województwa opolskiego. Ideą przeprowadzonych badań 
było wskazanie potencjalnych efektów, jakie niesie ze sobą stosowanie SZJ 
w urzędach w porównaniu z tymi urzędami, które takich nie posiadają. Innymi 
słowy zbadano, czy sformalizowane systemy zarządzania jakością są efektyw-
nym narzędziem zarządzania w administracji, czy być może niepotrzebnym, do-
datkowym, utrudniającym pracę formalizmem. Następnym celem poznawczym 
było uzyskanie opinii urzędów, które nie stosują SZJ na temat ich zdolności do 
radzenia sobie z kluczowymi obszarami mającymi wpływ na jakość usług, takimi 
jak: zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta poprzez ciągłe doskonalenie dzia-
łań i procesów w organizacji. Kolejnym celem poznawczym była charakterystyka 
przyczyn, jakie skłoniły urzędy do wdrożenia SZJ z rzeczywistymi efektami, któ-
re zostały uzyskane bądź nie. Do realizacji tak sformułowanych celów postawione 
zostały następujące pytania:

– czy systemy zarządzania jakością stosowane w starostwach są skuteczne 
i efektywne?

– czy w administracji publicznej systemy te są potrzebne ze względu na sfor-
malizowane sposoby postępowania? 

– jakie metody i narzędzia pomiaru skuteczności i efektywności systemów są 
możliwe do wykorzystania w tych urzędach?

– jakie są przyczyny dbałości o klienta w administracji samorządowej?
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1. Charakterystyka badanych podmiotów  
oraz kryteria doboru populacji badawczej

Badania przeprowadzono w województwie opolskim na grupie starostw po-
wiatowych. Na Opolszczyźnie funkcjonuje 12 tego typu urzędów. Do wszystkich 
starostw zostały wysłane ankiety badawcze. Z 12 starostw powiatowych woje-
wództwa opolskiego 3 posiadają certyfikowane systemy zarządzania jakością na 
zgodność z rodziną norm ISO serii 9000, co stanowi 25% badanej populacji. 

W badaniu została wykorzystana metoda standaryzowana otwarta1. Dobór 
próby (urzędów) miał charakter celowy, tak aby odzwierciedlić najbardziej re-
prezentatywne z punktu widzenia celu badań podmioty. Charakteryzują się one 
jednorodnością, głównie w zakresie realizowanych zadań własnych i zleconych, 
wynikających ze stosownych uregulowań prawnych. W zakresie efektów sto-
sowania systemów, w obrębie podmiotów badanych w ramach każdego urzędu 
(użytkowników systemów / kadry kierowniczej), dobór próby miał charakter 
kwotowy. Przyjęto jednak założenie, że z całości badanej populacji zwrotność 
wypełnionych ankiet nie powinna być niższa niż 25%. 

Urzędy podzielono na dwa typy: te, które posiadają wdrożony i certyfikowany 
SZJ oraz te, które nie posiadają znormalizowanych systemów zarządzania. Dwa 
z badanych urzędów wyraziły zgodę na dodatkowe przeprowadzenie analizy do-
kumentacji SZJ w postaci: 

– protokołów z przeglądów najwyższego kierownictwa, 
– raportów z audytów zewnętrznych i wewnętrznych, 
– sprawozdań z działalności organów władz poszczególnych podmiotów,
– poleceń działań korygujących i zapobiegawczych ze szczególnym uwzględ-

nieniem skuteczności wprowadzonych działań,
– innych zapisów, takich jak plany jakości (harmonogramy prac na rzecz po-

prawy jakości),
– zapisów z procedur stanowiących tzw. elementy obowiązkowe (procedury 

i zapisy wymagane przez normę ISO 9001), 
– raportów z przeprowadzonych badań satysfakcji klienta zewnętrznego.
Z sześciu urzędów otrzymano wypełnione ankiety, co stanowi ogółem 50% 

badanej populacji. 
Do przeprowadzenia badań ankietowych zastosowano ankietę badawczą, za-

wierającą 16 pytań. Ankieta była przedstawiona w dwóch wersjach: 
1. Wersja pełna (A) skierowana była do pełnomocników do spraw jakości w urzę-

dach stosujących SZJ oraz do osób odpowiedzialnych za organizację wewnętrzną i/ 
lub obsługę klienta w urzędach, które sformalizowanych systemów nie posiadają.

 1 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2009.
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2. Adresatem drugiej wersji ankiety w urzędach (B), które wykorzystują SZJ, 
była kadra kierownicza stanowiąca w głównej mierze grupę użytkowników syste-
mów. W tabeli 1 zawarto zarówno szczegółowe informacje na temat liczebności 
kadry kierowniczej w poszczególnych podmiotach objętych badaniem, jak rów-
nież liczbę ankiet rozesłanych do poszczególnych respondentów.

Tabela 1. Wielkość badanej populacji kadry kierowniczej w starostwach powiatowych

Wyszczególnienie A B
Stanowiska kierownicze 20 24
Liczba rozesłanych ankiet 20 24
Liczba zwróconych ankiet 8 10
Udział respondentów populacji ogółem 40% 41,6%

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

We wszystkich badanych podmiotach uzyskano reprezentatywność badania, 
tj. uzyskano odpowiedź powyżej 25% całości badanej populacji.

2. Skuteczność w doskonaleniu procesów  
oraz osiąganiu zamierzonych celów  

na podstawie przeprowadzonych badań 

Uwzględniając specyfikę usług urzędów administracji samorządowej, który-
mi są m.in. wydawanie decyzji administracyjnych czy nadzorowanie realizacji za-
dań własnych i zleconych, na podstawie przeglądu dokumentacji systemowej oraz 
przepisów prawa wybrano procesy charakterystyczne dla tego typu organizacji2. 
W ramach grupy procesów wchodzących w skład systemu zarządzania jakością 
wyspecyfikowano te, które powtarzały się w każdym systemie, w związku z czym 
można wnioskować, że mają one największy wpływ na jakość oferowanej usługi. 
Wyłonienie procesów mających kluczowy wpływ na jakość miało na celu zwró-
cenie uwagi na fakt, że z punktu widzenia systemu zarządzania jakością procesy 
te powinny zostać objęte szczególnym nadzorem w zakresie ich prawidłowego 
przebiegu. W tym celu przedstawiono respondentom następującą listę procesów:

Procesy główne
1. Wydawanie decyzji administracyjnych. 
2. Obsługa klienta.

 2 Zob. PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 
2009; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 152.
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3. Opracowywanie i realizacja budżetu.
4. Funkcjonowanie rady powiatu.
5. Załatwianie skarg i reklamacji.
6. Nadzór nad jednostkami podległymi.
Procesy pomocnicze
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym szkolenia.
8. Zarządzanie majątkiem.
Procesy operacyjne
9. Planowanie (remontów, inwestycji, controllingowe).
10. Nadzór nad przepisami prawa.
Spośród zidentyfikowanych dziecięciu najważniejszych procesów, mających 

wpływ na jakość, respondenci wybrali pięć zasadniczych, które w ich opinii są 
kluczowe z punktu widzenia jakości świadczonej usługi. Na wykresie 1 zaprezen-
towano strukturę wskazań respondentów na poszczególne procesy. 

Wykres 1. Procesy mające największy wpływ na jakość w administracji publicznej 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na podstawie danych uwidocznionych na wykresie 1 stwierdzono, że pięć 
zasadniczych procesów wpływających na jakość usługi to według liczby udzielo-
nych odpowiedzi:

1) obsługa klienta (2), 
2) wydawanie decyzji administracyjnych (1),
3) nadzór nad przepisami prawa (10),
4) załatwianie skarg i reklamacji (5),
5) zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym szkolenia (7).
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Z powyższego zestawienia wynika, że najważniejsze procesy w opinii respon-
dentów to wydawanie decyzji administracyjnych, obsługa klienta, a także nadzór 
nad przepisami prawa.

W badaniu przyjęto założenie, że SZJ są skuteczne wówczas, gdy realizowane 
w ich ramach procesy przebiegają prawidłowo. Specyfikacja procesów, mających 
kluczowy wpływ na jakość oferowanej przez starostwa usługi, pozwoliła na do-
konanie oceny skuteczności w realizacji tych procesów. W badanych podmiotach 
nie ma praktyki parametryzowania procesów w celu systematycznej oceny po-
prawności ich przebiegu. Z tego powodu zakres zmienności w realizacji kluczo-
wych z punktu widzenia jakości procesów ustalono na podstawie liczby działań 
korygujących i zapobiegawczych. W wyniku przeprowadzonych analiz dokumen-
tacji systemowej (poleceń działań korygujących i zapobiegawczych), raportów 
z audytów oraz informacji uzupełniających ustalono dynamikę działań korygu-
jących i zapobiegawczych, która w tym przypadku stanowi miernik skuteczności 
realizowanych procesów. Do oceny skuteczności procesów mających wpływ na 
jakość usługi w badanych podmiotach zastosowano następujące wskaźniki3: 

1. Wskaźnik (dynamiki) skuteczności procesu x, y,...n, DSK = S
S
n

n

+ ×1 100%,  
gdzie: Sn – liczba działań korygujących w roku poprzednim.

2. Wskaźnik struktury działań korygujących procesu x, y,...n, SDK = S
S
n

o
×100%,  

gdzie: Sn – liczba działań korygujących w odniesieniu do danego procesu; So – ogól-
na liczba działań korygujących.

3. Wskaźnik (dynamiki) skuteczności procesu x, y,...n, DSZ = Z
Z
n

n

+ ×1 100%,
gdzie: Zn – liczba działań zapobiegawczych w roku poprzednim.

4. Wskaźnik struktury działań zapobiegawczych procesu x, y,...n, SDZ =  

= Z
Z
n

o
×100%,  gdzie: Zn – liczba działań zapobiegawczych w odniesieniu do dane-

go procesu; Zo – ogólna liczba działań zapobiegawczych. 
Strukturę oraz dynamikę działań korygujących w latach 2008-2010 prezentuje 

tabela 2.
Działań zapobiegawczych w badanych urzędach nie wykazano, stąd niemoż-

liwe było zastosowanie wskaźników struktury i dynamiki w odniesieniu do tego 
typu działań. W przeciwieństwie do działań korygujących, stanowiących efekt 
niekorzystnych zdarzeń (niezgodności), które już wystąpiły, działania zapobie-
gawcze są narzędziem prewencyjnym, pozwalającym zabezpieczyć określone 
działania przed negatywnymi skutkami, jakie mogłyby wystąpić w przyszłości. 

 3 B. Goranczewski, M. Bugdol, Skuteczność podejścia procesowego w systemie zarządzania 
jakością, w: Rozwój przedsiębiorstw w aspekcie projakościowego doskonalenia i innowacyjności, 
IX Konferencja Naukowa, Boszkowo 2006, red. Z. Kłos, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
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Tabela 2. Struktura i dynamika działań korygujących w latach 2008-2010

Nazwa procesu
Liczba działań  
korygujących DSK (%) SDK

2008 2009 2010 2009 2010 2008 2009 2010
Urząd A

Opracowanie i realizacja 
budżetu

2 2 100 8,30 9,52

Nadzór nad przepisami 
prawa

2 2 100 8,30 9,52

Załatwianie skarg 
i reklamacji

2 1 50 8,30 4,76

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi

5 4 80 20,83 19,04

Obsługa klienta 0 0 0 0,00 0,00
Ogólna liczba działań 

korygujących
24 21

Urząd B
Obsługa klienta 2 2 1 100 50 11,11 11,76 8,33
Wydawanie decyzji 

administracyjnych
1 1 0 100 0 5,55 5,88 0,00

Funkcjonowanie rady 
powiatu

3 1 0 33 0 16,66 5,88 0,00

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Nadzór nad przepisami 
prawa

1 1 0 100 0 5,55 5,88 0,00

Ogólna liczba działań 
korygujących

18 17 12

Urząd C
Obsługa klienta 3 3 2 100 67 6,97 9,80 5,26
Wydawanie decyzji 

administracyjnych
8 5 4 63 80 18,60 5,88 10,52

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi

5 3 2 60 67 11,62 9,80 5,26

Załatwianie skarg 
i reklamacji

4 2 2 50 100 9,30 3,92 5,26

Nadzór zad przepisami 
prawa

3 2 0 76 0 6,97 3,92 0,00

Ogólna liczba działań 
korygujących

43 51 38

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Niektóre jednostki certyfikujące wskazują, że od liczby działań zapobiegawczych 
zależy czy system jakości wypełnia prawidłowo swoje podstawowe zadanie, ja-
kim jest ciągłe doskonalenie. W tym znaczeniu działania zapobiegawcze stanowią 
inicjatywy pracowników na rzecz doskonalenia systemu jakości, a ich liczba po-
winna wzrastać, ponieważ świadczy o wysokiej świadomości pracowników w re-
alizacji określonych procesów4.

3. Efektywność systemów w doskonaleniu procesów  
oraz osiąganiu zamierzonych celów  

na podstawie przeprowadzonych badań

W SZJ koszty jakości stanowią istotny miernik efektywności systemów za-
rządzania jakością5:

1. Wskaźnik dynamiki kosztów zgodności (niezgodności) DKZ = Kz
Kz
n

n

+ ×1 100%.

2. Wskaźnik struktury kosztów zgodności (niezgodności) w kosztach dzia-

łalności operacyjnej SKZ = Kz
Ko

n

n
×100%,  gdzie: Kzn – koszty zapobiegania i pre-

wencji,  Kon – koszty działalności operacyjnej.
Aby zbadać efektywność SZJ, zinwentaryzowano koszty jakości w staro-

stwach. Z tego powodu zwrócono się do pełnomocników i użytkowników o opi-
nię dotyczącą kosztów jakości, w tym zastosowania rachunku bądź controllingu 
kosztów jakości. Respondenci otrzymali pytanie, które z podanych kosztów jako-
ści są możliwe do zidentyfikowania w ich organizacjach. Jako przykłady kosztów 
możliwych do identyfikacji podano respondentom następujące propozycje:

1) koszty obsługi klienta, 
2) koszty szkoleń obsługi klienta,
3) koszty skarg i reklamacji,
4) koszty wdrożenia SZJ,
5) koszty certyfikacji (w tym koszty zewnętrznych audytów kontrolnych),
6) koszty audytów wewnętrznych,
7) koszty szkoleń jakościowych.

 4 Działania zapobiegawcze, rozumiane jako działania doskonalące, mają swoje odzwiercie-
dlenie w koncepcjach zarządzania, odnoszących się do ewolucyjnego ciągłego doskonalenia działań 
procesów i systemów w organizacji. Zob. np.: R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania 
jakością, TNOiK, Toruń 2009; P.S. Pande, R.P. Neuman, R.R. Cavanagh, Six Sigma, Liber, Warsza-
wa 2007; M. Imai, Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa 2006.
 5 B. Goranczewski, T. Sajewicz, Grupy benchmarkingowe jako użyteczne narzędzie dla gmin w do-
skonaleniu zarządzania przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, „Rynek Energii” (66) 2006, nr 5, s. 14.
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Wykres 2 prezentuje zsumowane wskazania odnoszące się do wyżej wymie-
nionych propozycji we wszystkich badanych urzędach.

Wykres 2. Specyfika kosztów jakości możliwych do zidentyfikowania

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Z wykresu 2 wynika, że najłatwiejsze do identyfikacji są:
– koszty certyfikacji (5),
– koszty wdrożenia (4),
– koszty szkoleń jakościowych (7),
– koszty audytów wewnętrznych (6),
– koszty obsługi klienta (1),
– koszty szkoleń z obsługi klienta (2),
– koszty skarg i reklamacji (3).
Na podstawie powyższego zestawienia w tabeli 3 przedstawiono udział kosztów 

zgodności i niezgodności w strukturze kosztów operacyjnych badanych urzędów.
Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 wynika, że udział kosztów jakości 

w kosztach operacyjnych jest wielkością marginalną. Wynika to ze specyfiki bada-
nych podmiotów (administracja samorządowa), w ramach których nie ma możli-
wości pełnej identyfikacji kosztów jakości, jak jest w organizacjach produkcyjnych. 
Z tego powodu w przypadku administracji publicznej należałoby zastosować za-
miast rachunku kosztów jakości tzw. podejście kompleksowe6. 

 6 Np. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2008; J. Dahlgaard, 
K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa 2001; K. Szczepań-
ska, Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa 2009.
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Tabela 3. Koszty jakości oraz koszty operacyjne w latach 2008-2010

Koszty

Koszty zgodności, niezgodności 
oraz koszty działalności operacyjnej 

w wyrażeniu kwotowym

Dynamika 
kosztów 

Struktura kosztów

2008 2009 2010 2009 2010 2008 2009 2010
Urząd A

Zsumowane koszty 
zgodności 
i niezgodności

9 184 16 800 6 300 1,82 0,37 0,18 0,31 0,11

Koszty działalności 
operacyjnej 

5 085 731 5 300 000 5 500 000 1,04 1,04

Urząd B
Zsumowane koszty 

zgodności 
i niezgodności

5 221 4 453 4 453 0,85 1,0 0,11 0,10 0,09

Koszty działalności 
operacyjnej 

4 555 479 4 155 223 4 672 978 0,91 1,12

Urząd C 
Zsumowane koszty 

zgodności 
i niezgodności

10 400 9 800 8 400 0,94 0,86 0,12 0,10 0,08

Koszty działalności 
operacyjnej 

8 626 000 9 322 000 9 479 000 1,08 1,02

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

3.1. Efekty wewnętrzne i zewnętrzne  
wprowadzenia systemów zarządzania jakością

SZJ oparty na rozwiązaniach normatywnych jest standardem, który powi-
nien wpłynąć na uzyskiwane efekty organizacyjne. Porządkuje bowiem szereg 
aspektów realizacyjnych w ramach takich organizacji, jak: kto, komu, dlaczego, 
w jakim czasie, w jakiej formie itp., przekazuje informacje, wykonuje określo-
ne działania etc.7 Mając na uwadze potrzebę kompleksowej oceny efektywno-
ści wprowadzonych systemów zarządzania jakością w badanych organizacjach, 
zwrócono się do wszystkich respondentów z prośbą o wskazanie wpływu syste-
mów na kluczowe obszary aktywności urzędu. Użytkowników systemów uczest-
niczących w badaniu poproszono o wskazanie, czy system zarządzania jakością: 

 7 A. Henkel, Conceptualizing and exploring the organizational effects of ISO 9000: insights 
from the Bridge Project, „Total Quality Management & Business Excellence” October 2004, vol. 15, 
issue 8, s. 1155.
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pogorszył, pozostawił bez zmian czy poprawił funkcjonowanie poszczególnych 
obszarów organizacyjnych, które podzielone zostały na dwie grupy: efekty we-
wnętrzne i zewnętrzne

Efekty wewnętrzne
1) usprawnienie zarządzania,
2) jakość i efektywność pracy,
3) komunikacja wewnętrzna,
4) usprawnienie procesów objętych systemem.
Efekty zewnętrzne
5) poprawa wizerunku urzędu,
6) wzrost satysfakcji klientów,
7) wzrost poziomu obsługi klientów,
8) ciągłe doskonalenie,
9) zmniejszenie liczby reklamacji,
10) obniżenie/zwiększenie kosztów.
Celem tej części prowadzonych badań było uzyskanie opinii pełnomocników 

i użytkowników na temat potencjalnych efektów wdrożenia systemów zarządza-
nia jakością w przedstawionych powyżej obszarach. W tabeli 4 zaprezentowano 
wskazania respondentów na efekty wewnętrzne, jakie zostały osiągnięte w urzę-
dach, które wdrożyły SZJ. 

Tabela 4. Efekty wewnętrzne wdrożenia systemu zarządzania jakością (w %)

Lp. Kluczowe obszary wewnętrzne SZJ pogorszył SZJ pozostawił 
bez zmian SZJ poprawił

1. Zarządzanie organizacją 0,0 32,2 67,8
2. Jakość i efektywność pracy 0,0 27,4 72,6
3. Komunikacja wewnętrzna 0,0 49,9 50,1 
4. Realizacja procesów 0,0 38,2 61,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Z tabeli 4 wynika, że wśród efektów wewnętrznych najczęściej wskazywane 
obszary, w których nastąpiła poprawa funkcjonowania urzędu to zarządzanie or-
ganizacją, jakość i efektywność pracy oraz usprawnienie procesów objętych syste-
mem. Zobrazowanie informacji zawartych w powyższej tabeli prezentuje wykres 3.

Wielkość wskazań na efekty wewnętrzne w poszczególnych obszarach z po-
działem na typ respondentów przedstawiono w tabeli 5. Z informacji zawartych 
w tabeli wynika, że największe zróżnicowanie w ocenie efektów wewnętrznych 
dotyczy takich obszarów, jak: zarządzanie organizacją, jakość i efektywność pra-
cy oraz realizacja procesów. We wszystkich trzech przypadkach pełnomocnicy 
wskazali na większy wpływ systemów jakości na efekty uzyskane w tych obsza-
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rach. Dwa pierwsze z powyższych obszarów dotyczą sfery zarządzania organi-
zacją – stąd pozytywna ocena wpływu systemów zarządzania jakością dokonana 
przez pełnomocników badanych podmiotów. Ten fakt świadczyć może o uzyska-
niu odpowiedniej funkcjonalności systemów z perspektywy najwyższego kierow-
nictwa. W przypadku bardzo istotnego obszaru, jakim jest realizacja procesów, 
większą liczbę wskazań na efekty wynikające z wdrożenia systemu jakości wyka-
zali użytkownicy systemów, którzy są praktycznymi wykonawcami zadań wyni-
kających z realizacji procesów. 

 Ź r ó d ło: opracowanie własne.

Tabela 5. Efekty wewnętrzne wdrożenia systemu zarządzania jakością z podziałem na typ respon-
dentów (w %)

Nr  
obszaru Nazwa obszaru Respondenci SZJ  

pogorszył

SZJ  
pozostawił 
bez zmian

SZJ  
poprawił

1. Zarządzanie organizacją użytkownicy 0,0 42,5 57,5
pełnomocnicy 0,0 22,4 77,6

2. Jakość i efektywność pracy użytkownicy 0,0 48,4 51,6
pełnomocnicy 0,0 32,1 67,9

3. Komunikacja wewnętrzna użytkownicy 0,0 54,5 45,5
pełnomocnicy 0,0 48,8 51,2

4. Realizacja procesów użytkownicy 0,0 52,8 47,2
pełnomocnicy 0,0 68,4 31,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykres 3. Efekty wewnętrzne wdrożenia systemu zarządzania jakością
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W tabeli 6 zaprezentowano wskazania na efekty zewnętrzne, wynikające 
z wdrożenia systemów zarządzania jakością. Z danych tam zawartych wynika, że 
największym efektem wdrożenia SZJ jest poprawa funkcjonowania w obszarze 
obsługi klienta, w następnej kolejności satysfakcji klienta oraz wizerunku urzędu 
w jego otoczeniu. Zważywszy, że podstawowym założeniem systemu zarządzania 
jakością jest ciągłe doskonalenie w celu podnoszenia poziomu zadowolenia klien-
ta, liczba wskazań pozwala na stwierdzenie, że wdrożone SZJ w tych obszarach 
uzyskały określoną funkcjonalność.

Tabela 6. Efekty zewnętrzne wdrożenia systemu zarządzania jakością (w %)

Lp. Kluczowe obszary zewnętrzne SZJ pogorszył SZJ pozostawił 
bez zmian SZJ poprawił

1. Wizerunek urzędu 0,0 42,8 57,2
2. Satysfakcja klienta 0,0 38,5 61,5
3. Obsługa klienta 0,0 14,6 85,4
4. Ciągle doskonalenie 0,0 52,8 47,2
5. Liczba reklamacji 0,0 62,5 37,5
6. Obniżenie/zwiększenie kosztów 0,0 50,0 50,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykres 4 stanowi wizualizację informacji zawartych w tabeli 6. Wynika 
z niego, iż respondenci wskazali, że SZJ najbardziej wpłynął na takie aspekty 
funkcjonowania urzędu, jak obsługa oraz satysfakcja klienta. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Tabela 7. Efekty zewnętrzne wprowadzenia systemu zarządzania jakością z podziałem na typ re-
spondentów (w %)

Nr  
obszaru Nazwa obszaru Respondenci SZJ  

pogorszył

SZJ  
pozostawił 
bez zmian

SZJ  
poprawił

1. Wizerunek urzędu pełnomocnicy 0,0 44,4 57,6
użytkownicy 0,0 54,9 45,1

2. Satysfakcja klienta pełnomocnicy 0,0 49,4 50,6
użytkownicy 0,0 19,8 80,2

3. Obsługa klienta pełnomocnicy 0,0 19,2 80,8
użytkownicy 0,0 5,1 94,9

4. Ciągłe doskonalenie pełnomocnicy 0,0 48,4 51,6
użytkownicy 0,0 62,2 37,8

5. Liczba reklamacji pełnomocnicy 0,0 66,9 33,1
użytkownicy 0,0 36,6 63,4

6. Obniżenie /zwiększenie 
kosztów

pełnomocnicy 0,0 42,2 57,8
użytkownicy 0,0 51,2 48,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 7 zawiera informacje na temat efektów zewnętrznych wdrożenia SZJ 
z podziałem na grupy respondentów. Ocena efektów zewnętrznych wprowadze-
nia SZJ z punktu widzenia istotności rozpatrywanych obszarów jest podobna 
w obydwu grupach respondentów.

4. Determinanty dbałości o jakość obsługi klienta  
w opinii respondentów  

oraz metody pomiaru satysfakcji klientów  
w badanych podmiotach 

W celu dokonania analizy komparatywnej dbałości o obsługę klienta w urzę-
dach stosujących systemowe rozwiązania w ramach SZJ z urzędami, które takich 
narzędzi nie wykorzystują, jako kryterium porównawcze przyjęto liczbę skarg na 
pracę urzędów. Przyjęto założenie, że urzędy stosujące SZJ, a więc nadzorujące 
procesy mające wpływ na jakość, powinny cechować się mniejszą liczbą skarg 
niż urzędy, które podejścia systemowego nie stosują. Tabela 8 prezentuje liczbę 
skarg w badanych urzędach. 

Z powyższego zestawienia wynika, że liczba skarg w urzędach, które stosu-
ją SZJ jest mniejsza niż w pozostałych urzędach. Przyczyn takiego stanu rzeczy 
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może być wiele. Dlatego też zapytano respondentów o ich opinie, dotyczące de-
terminantów dbałości o klienta w urzędzie. Dla ułatwienia udzielenia informacji 
w tym zakresie sformułowano następujące możliwe przyczyny:

1) regulamin/dyscyplina pracy,
2) idea służby publicznej,
3) wizerunek urzędu,
4) etos pracy urzędniczej,
5) weryfikowanie przez lokalną społeczność pracy urzędu poprzez cykliczne 

dokonywanie wyborów władz samorządowych,
6) kodeks dobrych praktyk urzędniczych,
7) inne.
Wykres 5 prezentuje wskazania respondentów dotyczące uwarunkowań jako-

ści obsługi klienta w urzędzie. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykres 5. Determinanty dbałości o jakość obsługi klienta w urzędzie

Tabela 8. Liczba skarg w urzędach w latach 2007-2010

Skargi
Urząd

A B C D E F
2007 0 1 2 4 5 4
2008 3 5 4 8 3 4
2009 3 1 3 3 7 6
2010 4 6 3 7 6 7
Suma 10 13 12 22 21 21

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Liczba skarg zaprezentowana w tabeli 5 nie wynika tylko z faktu posiadania 
lub nie SZJ, lecz jest wypadkową szeregu czynników, wśród których znajdują się 
także te, które wpływają na obniżenie poziomu jakości obsługi klienta. Dla uła-
twienia respondenci mieli do wyboru 9 następujących czynników:

1) urzędnik ma problemy egzystencjonalne,
2) istnieje duży wpływ polityki na stabilność zatrudnienia,
3) urzędnik nie jest zmotywowany ze względu na niewłaściwą ocenę pracy 

zarówno ze strony przełożonych, jak i klientów,
4) ciągła presja i obawa przed utratą pracy,
5) istnieją bariery proceduralne, uniemożliwiające prawidłowe załatwianie 

spraw klienta.
Występują takie nieprawidłowości, jak:
6) kumoterstwo,
7) faworytyzm,
8) nepotyzm,
9) poplecznictwo.
Liczba wskazań respondentów na wyżej wymienione czynniki prezentuje wy-

kres 6.
Na podstawie danych zawartych na wykresie 6 można stwierdzić, że najistot-

niejszymi czynnikami obniżenia poziomu jakości obsługi klienta są: brak moty-
wacji ze względu na niewłaściwą ocenę pracy zarówno ze strony przełożonych, 
jak i klientów (3); ciągła presja i obawa przed utratą pracy (4) oraz faworytyzm 
(7). Większość pracowników urzędów uważa, że istnieją bariery proceduralne 
uniemożliwiające prawidłowe załatwianie spraw klienta (5), oraz że często za-
uważalnym zjawiskiem jest nepotyzm (8). 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykres 6. Uwarunkowania wpływające na obniżenie poziomu jakości obsługi klienta
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Następnie sprawdzono, jakie metody badania zadowolenia klientów stosowa-
ne są w starostwach. Dla ułatwienia respondentom odpowiedzi wyróżniono nastę-
pujące metody badania zadowolenia klienta:

1) metody ilościowe,
2) księga reklamacji / książka skarg i wniosków,
3) kwestionariusze ankiety,
4) wywiady strukturalizowane,
5) mystery shopping,
6) inne.
Powyższy wykres obrazuje sytuację wykorzystywania w urzędach wyłącznie 

dwóch narzędzi badania zadowolenia klienta: książki skarg i wniosków oraz kwe-
stionariuszy ankiety. 

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że SZJ w administracji publicznej nie są 
w stanie osiągnąć pełnej funkcjonalności, tak jak w organizacjach profitowych. 
Wpływa na to specyfika realizowanych usług, jak chociażby brak możliwości pro-
jektowania nowej usługi, działalność non profit itp. Dochodzi do tego brak moż-
liwości wyboru organizacji przez klienta. Brak ukierunkowania biznesowego po-
woduje, że procesy są nieopomiarowane. Związane z tym działania prewencyjne 
(zapobiegawcze), na których bazują takie koncepcje zarządzania, jak TQM, Kaizen 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykres 7. Wykorzystywanie metod badań zadowolenia klienta w urzędzie



Bolesław Goranczewski174

czy Six Sigma, w ogóle nie są realizowane. Specyfika usługi nie pozwala stosować 
metod bieżącego monitoringu procesów za pomocą narzędzi ilościowych. Jedynym 
sposobem jest audyt z możliwością zastosowania zaprezentowanych w niniejszym 
artykule autorskich wskaźników dynamiki dla działań korygujących w rozpatry-
wanym okresie. Nie ma także możliwości zastosowania rachunku kosztów, który 
pozwoliłby na wykazanie związku pomiędzy skutecznością i efektywnością sys-
temu z efektami osiąganymi przez całość organizacji. W przypadku urzędu kosz-
ty jakości są w strukturze kosztów operacyjnych wielkością nieistotną. Zatem nie 
stanowią one ważnego miernika efektywności SZJ. Wpływ stosowanych SZJ na 
funkcjonowanie organizacji w badanych podmiotach można mierzyć efektami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi czy liczbą skarg i reklamacji na pracę urzędów poprzez 
analizę komparatywną z urzędami, które znormalizowanych systemów zarządza-
nia nie wykorzystują. Jedyną wartością dodaną zaimplementowanych systemów są 
wbudowane mechanizmy doskonalenia, które pozwalają utrzymywać pod stałym 
nadzorem coraz to wyższe standardy jakości, wypracowywane przez usuwanie bie-
żących niezgodności. Można pokusić się o konstatację, że ten sam efekt mógłby 
zostać uzyskany przez systematyczne szkolenia pracowników w zakresie obsługi 
klienta, choć wówczas istnieje zagrożenie fragmentarycznego podejścia do istoty 
jakości (zapewnienia jakości) w funkcjonowaniu urzędu. Brak zainteresowania we 
wdrażaniu SZJ w urzędach administracji samorządowej (powiaty, gminy) dowodzi, 
że urzędy dobrze sobie radzą bez stosowania systemów normatywnych w obszarach 
mających kluczowe znaczenie dla jakości oferowanych usług.
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Streszczenie. Od produktywności kapitału ludzkiego zaczyna się efektywność przedsiębior-
stwa, dlatego ważne jest przyciągnięcie i zatrzymanie kompetentnych pracowników. Jednak samo 
posiadanie odpowiedniego jakościowo zasobu ludzkiego nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Firma 
musi być zdolna do jego właściwego wykorzystania, co wymaga skutecznego motywowania. Bada-
nia potwierdzają, że przedsiębiorstwa stosujące skuteczne narzędzia motywowania osiągają lepsze 
wyniki ekonomiczne. 

Słowa kluczowe: motywowanie, sytuacja finansowa, motywatory materialne i niematerialne 

Wprowadzenie 

Źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw jest 
kapitał ludzki, stanowiący zasób o znaczeniu strategicznym, gdyż wszelkie dzia-
łania związane z budowaniem potencjału konkurencyjności są realizowane przez 
pracowników organizacji. Kapitał ludzki, jak podkreślają znawcy przedmiotu, sta-
nowi najważniejszy składnik kapitału intelektualnego będącego głównym generato-
rem wartości współczesnych organizacji. Siła kapitału ludzkiego opiera się na jego 
oddziaływaniu na inne elementy kapitału intelektualnego, tj. kapitał organizacyjny 
i relacyjny, w celu osiągnięcia efektu synergii. Jednak zarządzanie tym kapitałem 
musi uwzględniać jego specyfikę. Zasoby ludzkie cechuje nietransferowalność 
praw własności, co oznacza, że organizacja jest jedynie tymczasowym dysponen-
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tem wiedzy, umiejętności i zdolności pracowników, ale nie staje się ich właścicie-
lem. To pracownik decyduje o tym kiedy i w jaki sposób wykorzysta swój potencjał. 
W tym kontekście motywacja pracowników, jako czynnik warunkujący tworzenie 
i wykorzystanie kompetencji pracowników, staje się wyznacznikiem efektywności 
przedsiębiorstwa. Skuteczne motywowanie umożliwia wykorzystanie indywidual-
nego kapitału intelektualnego zatrudnionych, co przyczynia się do wzrostu zysków 
i pozytywnie wpływa na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 

1. Motywowanie a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Istotnym wyznacznikiem efektywności funkcjonowania współczesnego przed-
siębiorstwa jest jego sytuacja finansowa. Sytuacja finansowa jest definiowana w li-
teraturze jako stan finansowy podmiotu wyrażający jego wypłacalność, zdolność 
do generowana zysków oraz powiększania zasobów majątkowych i kapitałowych1. 
Określona sytuacja finansowa jest z jednej strony celem działania przedsiębiorstwa, 
z drugiej zaś – skutkiem wcześniej podjętych decyzji. Problemy finansowe przed-
siębiorstwa mogą grozić jego niewypłacalnością, dlatego analiza sytuacji finanso-
wej jest niezbędna nie tylko dla bieżącego zarządzania. Dostrzeżone odpowiednio 
wcześnie sygnały ostrzegawcze i podjęte na ich podstawie decyzje, mogą zapobiec 
upadłości przedsiębiorstwa. Sytuacja finansowa jest kształtowana przez szereg czyn-
ników wewnętrznych i zewnętrznych. Duże znaczenie we współczesnych przedsię-
biorstwach mają czynniki jakościowe2, które nie znajdują bezpośredniego odzwier-
ciedlenia w sprawozdaniach finansowych, będących głównym źródłem informacji 
o kondycji każdego podmiotu gospodarczego3. Jednym z nich jest czynnik ludzki. 

Potencjał tkwiący w pracownikach (wiedza, zdolności, możliwości) są źród-
łem kreującym wartość firmy. Możliwość wykorzystania tego potencjału zależy 
w dużym stopniu od skuteczności oddziaływań motywacyjnych, w tym właściwe-
go doboru narzędzi motywowania (przymusu, zachęty, perswazji). Związek mię-
dzy motywowaniem pracowników a sytuacją finansową przedsiębiorstw wynika 
z oddziaływania na wyniki pracy, a w następstwie – na wysokość wygospoda-
rowanego zysku. Narzędzia motywowania uruchamiają proces motywowania 
wpływając na zachowanie pracowników. Znajduje to odzwierciedlenie w ich po-
stawie wobec pracy, wydajności, jakości, terminowości. To z kolei determinuje 
poziom przychodów i kosztów osiąganych przez organizację, wpływa na wiel-
kość wypracowanego zysku i jej rentowność. Relacja ta ma niewątpliwie charak-

 1 R. Kowalak, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003, s. 11.
 2 K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998, s. 123 i n.
 3 Szerzej na ten temat pisze B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsię-
biorstwa, UMK, Toruń 2001, s. 65.
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ter sprzężenia zwrotnego, gdyż od sytuacji finansowej zależą możliwości organi-
zacji w zakresie doboru i zróżnicowania narzędzi motywowania (rys. 1).

2. Metodyka badań

Problematykę powiązań między motywowaniem a efektywnością przedsię-
biorstw podjęto w badaniach przeprowadzonych w 2007 r. na terenie powiatu sie-
dleckiego. Uczestniczyło w nich 6 podmiotów należących do grupy firm średnich 
i dużych. Oceny skuteczności motywowania dokonano na podstawie badań ankie-
towych przeprowadzonych wśród 300 pracowników. Ocena sytuacji finansowej 
badanych podmiotów została przeprowadzona na podstawie danych pochodzą-
cych ze sprawozdań finansowych z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. 

Modele dyskryminacyjne, określane także jako funkcja Z-score, sprowadzają 
ocenę kondycji przedsiębiorstwa do analizy pojedynczego wskaźnika. Wskaźnik 
(indeks)4 Z-score to ogólna nazwa formuły łączącej różne wskaźniki finansowe 
z uwzględnieniem systemu ważonego. Podobnie jak tradycyjna analiza wskaźni-
kowa, w modelu dyskryminacyjnym wykorzystuje się dane zawarte w sprawozda-
niach finansowych (bilansie, rachunku wyników, rachunku przepływów pienięż-
nych). Metoda ta jest jednak pozbawiona zasadniczej wady analizy wskaźnikowej, 
jaką jest trudność w jednoznacznej ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
W badaniach zastosowano model E. Mączyńskiej, który cechuje wysoki, kształ-
tujący się na poziomie 94,11% współczynnik trafności prognoz budowanych na 
podstawie tego modelu5. Konstrukcję modelu przedstawiono w tabeli 1.

 4 P. Antonowicz, Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsię-
biorstw, ODDK, Gdańsk 2007, s. 27-28.
 5 E. Mączyńska, Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), „Życie Gospodar-
cze” 1994, nr 38, s. 44. 

Rys. 1. Powiązania między motywowaniem a sytuacją finansową przedsiębiorstwa
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Tabela 1. Konstrukcja modelu E. Mączyńskiej

Postać liniowa funkcji

Model  
E. Mączyńskiej

W = 1,5 X1+ 0,08 X2 + 10,0 X3+ 5,0 X4+ 0,3 X5+ 0,1 X6,
gdzie:

X1 – zysk brutto + amortyzacja/zobowiązania,
X2 – suma bilansowa /zobowiązania,
X3 – wynik finansowy przed opodatkowaniem/suma bilansowa,
X4 – wynik finansowy/ roczne przychody,
X5 – zapasy/roczne przychody,
X6 – roczne przychody /suma bilansowa.

Interpretacja wyników: 
W < 0 przedsiębiorstwo zagrożone upadłością,
0 < W < 1 przedsiębiorstwo o dość słabym wyniku, ale nie zagrożone upadłością,
1< W < 2 przedsiębiorstwo dość dobre,
W >2 przedsiębiorstwo bardzo dobre.

Ź r ó d ł o: E. Mączyńska, Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), „Życie Gospodarcze” 
1994, nr 38.

3. Wyniki badań

W celu oceny i uszeregowania badanych podmiotów pod względem sytuacji 
finansowej od najlepszych do najsłabszych obliczono wskaźniki Z-score w mode-
lu E. Mączyńskiej. Jego poziom dla poszczególnych podmiotów ilustruje tabela 2. 
Dla zapewnienia anonimowości badań nazwy przedsiębiorstw zostały zakodowa-
ne. Analiza danych pozwala stwierdzić, że najlepsza sytuacja finansowa cecho-
wała podmioty C i D. Dość dobra sytuacja występowała też w przedsiębiorstwach 
B i F, natomiast zdecydowanie najsłabszą kondycją charakteryzowały się przed-
siębiorstwa A i E. Podmioty te wprawdzie nie były zagrożone upadłością, jednak 
wartość wskaźnika Z-score nie przekroczyła w tym wypadku 1.

Tabela 2. Wartości wskaźnika Z-score w badanych podmiotach 

Podmioty Wartość Z-score Miejsce w rankingu  
ze względu na wartość Z-score

A 0,92 V
B 1,87 IV
C 3,83 I
D 3,23 II
E 0,81 VI
F 1,98 III

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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W celu stwierdzenia występowania związku między skutecznością motywo-
wania a kondycją finansową przedsiębiorstw obliczono współczynnik korelacji 
między syntetycznym miernikiem Z-score a oceną skuteczności motywatorów 
w opinii respondentów badań. Współczynnik korelacji między tymi zmiennymi 
w roku 2007 osiągnął wartość r = 0,97, co wskazuje na istnienie związku między 
badanymi zmiennymi (tab. 3). 

Tabela 3. Zestawienie porównawcze poziomu wskaźnika Z-score oraz wyników oceny skuteczno-
ści narzędzi motywowania w opinii respondentów 

Podmioty Wskaźnik Z-score Udział respondentów oceniający jako skuteczne narzędzia 
motywowania stosowane w przedsiębiorstwie (w %)

A 0,92 43,30
B 1,87 51,60
C 3,83 67,30
D 3,23 59,10
E 0,81 41,90
F 1,98 56,40

Współczynnik 
r-Pearsona 0,97

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Również menedżerowie zatrudnieni w badanych podmiotach stwierdzili pod-
czas badań ankietowych, że istnieje związek między motywowaniem a efektyw-
nością przedsiębiorstwa. Na rysunku 2 przedstawiono ocenę siły związku między 
motywacją poszczególnych grup zatrudnionych a kondycją organizacji. Ocena ta 
została dokonana w skali 0-5. Badani stwierdzili, że największy wpływ na kondy-
cję przedsiębiorstwa wywiera poziom zaangażowania kadry kierowniczej. Opinia 
taka wydaje się mieć uzasadnienie w fakcie, że to właśnie menedżerowie, z uwagi 
na zakres posiadanej partycypacji decyzyjnej, podejmują decyzje kluczowe dla 
kształtowania efektywności przedsiębiorstwa. Natomiast w najmniejszym stop-
niu wyniki finansowe zależą, w opinii menedżerów, od motywacji pracowników 
administracyjnych.

Biorąc pod uwagę stwierdzony związek między skutecznością motywowania 
a kondycją finansową badanych podmiotów istotna stała się odpowiedź na pyta-
nie, czy przedsiębiorstwa wykorzystują motywowanie jako generatora wartości. 
Aby stosowanie tego wobec pracowników było możliwe, narzędzia motywowa-
nia muszą być skuteczne. Analizując pod tym kątem wyniki przeprowadzonych 
badań (rys. 3) stwierdzić można, że najmniejszą skuteczność motywowania odno-
towano w podmiotach A i E sklasyfikowanych jako najsłabsze finansowo, w któ-
rych blisko 40% respondentów uznało stosowane narzędzia motywowania za nie-
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Rys. 2. Siła związku między motywacją poszczególnych grup zatrudnionych a sytuacją finansową 
przedsiębiorstwa w opinii menedżerów w skali 0-5

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

Rys. 3. Ocena skuteczności narzędzi motywowania w opinii pracowników
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

pu
nk

ty
 w

g 
sk

al
i

skuteczne. W takich podmiotach trudno stworzyć warunki sprzyjające wzrostowi 
efektywności organizacji. W celu poprawy skuteczności systemu motywowania 
istotna jest identyfikacja przyczyn niezadowolenia pracowników.

Podstawowym warunkiem efektywności systemu motywowania jest zapew-
nienie satysfakcjonującego poziomu wynagrodzenia. Pieniądze są bowiem środ-
kiem realizacji wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, ale i wyższych. Pieniądz 
jest miarą pozycji społecznej, prestiżu, władzy, autonomii, poczucia własnej war-
tości oraz uznania, gdyż wielu ludzi ocenia się w kategoriach zarobków. Pienią-
dze znaczą dla ludzi wiele również dlatego, że stanowią miernik wartości ich 
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administracyjni
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pracy. Wysokość otrzymanej wypłaty świadczy o przydatności pracownika dla 
firmy6. Pieniądze wiążą się zatem niemalże z całą hierarchią potrzeb, dlatego też 
nie można lekceważyć motywacji materialnej. Tymczasem w podmiotach A i E, 
które cechowała najsłabsza kondycja finansowa, ponad 80% respondentów nie 
było zadowolonych z poziomu otrzymywanego wynagrodzenia (rys. 4). 

Rys. 4. Poziom satysfakcji pracowników z otrzymywanego wynagrodzenia 
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

Pracownicy badanych firm mieli uzasadnione powody do niezadowolenia 
– znaczny ich odsetek otrzymywał miesięczne wynagrodzenie nieprzekracza-
jące poziomu 1500 zł brutto (rys. 5), czyli zdecydowanie poniżej przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, które w 2007 r. 
kształtowało się na poziomie 2477 zł. Taka strategia może wprawdzie poprawić 
efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa w krótkim okresie, jednak w dłuż-
szej perspektywie prowadzi do obniżenia motywacji pracowników, zmniejszenia 
ich zaangażowania, a nawet do rezygnacji z pracy wykwalifikowanych jednostek, 
skutkując kosztami ponownej rekrutacji, adaptacji i szkoleń nowo zatrudnionych.

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że szczególnie w podmiotach 
znajdujących się w słabszej sytuacji finansowej nie może być mowy o skutecz-
nym motywowaniu materialnym, a więc również efektywnym funkcjonowaniu 
całej organizacji. Motywowanie to jednak nie tylko płaca zasadnicza, ale także 
świadczenia dodatkowe. Są to gratyfikacje pozapieniężne, będące uzupełnieniem 
motywowania materialnego, które mają na celu7:

 6 S. Borkowska, Jak wynagradzać?, IOPM, Warszawa 1992, s. 29.
 7 Z. Jacukowicz, Pozapłacowa motywacja materialna, w: Gospodarowanie pracą, red. S. Bor-
kowska, Wyd. UŁ, Łódź 2001, s. 208.
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– podwyższenie i uatrakcyjnienie wynagrodzeń oraz ich dostosowanie do in-
dywidualnych potrzeb,

– optymalizację obciążeń podatkowych, składek ubezpieczeń społecznych i in-
nych narzutów (wiele z oferowanych świadczeń jest np. zwolnionych z podatku),

– zacieśnienie więzi pracownik – organizacja
– pozyskiwanie i stabilizacja cennych specjalistów,
– tworzenie niepowtarzalnych i indywidualnych pakietów wynagrodzeń,
– wzrost sprawności działania pracownika.
Gratyfikacje pozapłacowe nie są powiązane bezpośrednio z wynikami pra-

cy, jednak ich skuteczność w kształtowaniu pożądanych postaw pracowników 
jest duża8. Świadczenia te mogą zaspokajać zarówno potrzeby wyższe, poprzez 
podnoszenie prestiżu stanowiska (np. luksusowy samochód), jak też usprawniać 
pracę (np. telefon komórkowy, przenośny komputer). W dzisiejszych organiza-
cjach szczególne znaczenie wydają się mieć świadczenia edukacyjne – podnosze-
nie kwalifikacji stanowi bowiem wymóg przystosowalności do współczesnych 
realiów. Są one korzystne zarówno dla organizacji – wspomagając efektywność 
firmy, jak i dla pracownika – jako narzędzie samorealizacji, wzrostu potencja-
łu kwalifikacyjnego, a nawet środek rozwoju kariery i wzrostu wynagrodzenia. 
Analiza wyników badań ujawniła, że we wszystkich badanych podmiotach stoso-
wano podobne rodzaje gratyfikacji. Najpopularniejsze były świadczenia socjalne 
oraz dodatkowe ubezpieczenia. Rzadziej dostępne były świadczenia edukacyjne 

 8 Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych, www.wynagrodzenia.pl [7.05.2008].

Rys. 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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(szkolenia), usprawniające pracę (telefon komórkowy, notebook, samochód służ-
bowy). Jednak zasadnicza różnica w kwestii oferowanych świadczeń wśród bada-
nych podmiotów dotyczyła możliwości ich wyboru przez pracownika, co stanowi 
warunek konieczny ich atrakcyjności. Należy podkreślić, że skuteczność poza-
płacowych motywatorów materialnych determinowana jest ulegającą zmianom 
w czasie strukturą potrzeb. Ponadto zatrudnieni różnią się pochodzeniem, sytu-
acją rodzinną, wiekiem, stażem pracy i potrzebami w zakresie jej wykonywania. 
Nie jest możliwe zatem uzyskanie zadowalających rezultatów motywacyjnych 
przy ofercie standardowego programu świadczeń. W tym kontekście zasadne staje 
się stosowanie wynagrodzenia kafeteryjnego, którego istota polega na stwarzaniu 
możliwości wyboru formy zapłaty pieniężnej lub rzeczowej w ramach pewnego 
zestawu możliwości9. Wyniki badań wskazują, że w przedsiębiorstwach o lepszej 
sytuacji finansowej co trzeci badany miał wpływ na kształtowanie otrzymywane-
go pakietu motywatorów pozapłacowych, zaś w przedsiębiorstwach osiągających 
słabsze efekty ekonomiczne – zaledwie co piąty (rys. 6). Niewielki zakres wy-

korzystywania formy kafeteryjnej znajduje potwierdzenie także w innych bada-
niach, które wskazują, że ta forma w Polsce jest rzadko stosowana. Udział świad-
czeń dodatkowych w wartości pakietu wynagrodzenia w Polsce kształtuje się na 
poziomie zdecydowanie niższym niż w krajach zachodnioeuropejskich

 9 N. Fidzińska, M. Rosa, Płacowe menu czyli kafeteryjne systemy wynagrodzeń (1), „Personel 
i Zarządzanie” 2002, nr 16, s. 19 oraz P. Sankowski, Motywacyjny system wynagradzania, www.
twoja-firma.pl [26.04.2008].

Rys. 6. Możliwość wyboru świadczeń dodatkowych przez pracowników
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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Rozpatrując problematykę skutecznego, ukierunkowanego na wzrost efektyw-
ności przedsiębiorstwa, konstruowania systemów motywacyjnych nie sposób pomi-
nąć motywatorów niematerialnych, które odgrywają istotną rolę we współczesnych 
organizacjach. Stanowią one ogół czynników organizacyjno-społecznych i psycho-
logicznych, mających wpływ na kształtowanie postaw uczestników organizacji. 
Oddziaływania niematerialne można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza 
związana jest z odpowiednią organizacją pracy i warunkami jej wykonywania (np. 
elastyczny czas pracy, autonomia, kultura organizacyjna, efektywna komunikacja), 
druga zaś grupa – z polityką kadrową (np. doskonalenie kwalifikacji, planowanie 
karier, ocena). Służą one zaspokojeniu potrzeb wyższych. Im wyższe stanowisko, 
wykształcenie, kompetencje, zakres władzy i odpowiedzialności, tym silniejsze od-
działywanie tych potrzeb, a więc również instrumentów pozaekonomicznych. 

Dla rosnącej liczby, zwłaszcza młodych i wykształconych osób, ważnym czynni-
kiem decydującym o wyborze pracodawcy jest szansa realizacji kariery zawodowej. 
Jest to narzędzie kompleksowego oddziaływania na postawy i zachowania pracowni-
ków. Kariera wiąże się nie tylko z poprawą sytuacji materialnej, ale także z uznaniem, 
atrakcyjną pracą, większą swobodą działania, a więc czynnikami związanymi z mo-
tywacją wewnętrzną. Kształtowanie drogi rozwoju zawodowego łączy się z rozwo-
jem potencjału kwalifikacyjnego niezbędnego do osiągnięcia sukcesu zawodowego. 
Można ją traktować jako instrument rozwoju i nagrodę niematerialną jednocześnie. 
Współcześnie rozwój kariery jest efektem partnerskiego współdziałania oraz dążenia 
do uzyskania konsensusu między oczekiwaniami zatrudnionego a potrzebami orga-
nizacji, przy jednoczesnym pozostawieniu zatrudnionemu znacznej swobody, co do 
kształtowania własnego życia zawodowego. Bezpośrednią odpowiedzialność za roz-
wój kariery ponosi sam zatrudniony. Rola organizacji polega na tworzeniu warunków 
zachęcających, wspierających i ułatwiających planowanie i realizację indywidualne-
go rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu wspólnoty interesów10. Przyjmuje to for-
mę działań o charakterze informacyjnym, oceniającym, szkoleniowym i doradczym. 
W obszarze wspierania rozwoju kariery zawodowej najczęściej oferowaną formą 
w badanych przedsiębiorstwach było dostarczanie informacji o wynikach pracy oraz 
informowanie o możliwościach realizacji kariery w firmie (rys. 7). Analiza danych 
pozwala stwierdzić, że działania w obszarze zarządzania karierą były intensywniej-
sze w firmach znajdujących się w dobrej sytuacji finansowej. Większy odsetek osób 
zatrudnionych w tych firmach mógł korzystać z finansowanych przez organizację 
szkoleń oraz doradztwa przy wyborze drogi rozwoju zawodowego. W podmiotach 
charakteryzujących się trudną kondycją finansową z doradztwa zawodowego korzy-
stało zaledwie 1,3-2,1% zatrudnionych, a co 10 pracownik nie otrzymywał żadne-
go wsparcia w obszarze realizacji kariery ze strony firmy. Można zatem stwierdzić, 

 10 A. Suchodolski, Rozwój pracowników, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, 
Warszawa 2002, s. 150.
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że zakres wykorzystania tego motywatora był w tych firmach ograniczony. Pomoc 
w rozwoju kariery przyjmowała głównie formę działań szkoleniowych i informacyj-
nych. Ponadto mogły na nią liczyć jedynie wybrane jednostki najprawdopodobniej 
rokujące największe szanse na przyszłość. Nie bez znaczenia dla takiego stanu rzeczy 
pozostaje fakt, że w obliczu coraz większej ruchliwości pracowników, szczególnie 
o wysokich kwalifikacjach, przedsiębiorstwa mogą obawiać się ponoszenia znacz-
nych nakładów finansowych na planowanie karier. Z drugiej strony dbałość o rozwój 
zawodowy pracowników to istotny czynnik wzrostu przedsiębiorstw.

Rys. 7. Wspieranie rozwoju kariery zawodowej pracowników w badanych podmiotach
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

W teorii motywacji formułowana jest teza, że istotnym elementem warunku-
jącym możliwość osiągnięcia samorealizacji w pracy jest partycypacja decyzyjna 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Udział w podejmowaniu decyzji wzbogaca 
pracę oraz ułatwia zaspokojenie potrzeb wyższych. Efekt motywacyjny znajdu-
je przełożenie na korzyści ekonomiczne, jak: wzrost wydajności pracy, redukcja 
kosztów fluktuacji i monitoringu, tworzenie warunków do powstawania twór-
czych rozwiązań, większa akceptacja zmian, wzrost zaufania pracowników, po-
zyskiwanie nowej wiedzy i doświadczenia, ograniczanie konfliktów11, likwidacja 
barier informacyjnych, a w konsekwencji zwiększenie elastyczności organizacji12. 
B. Błaszczyk wskazuje na następujący związek przyczynowo-skutkowy między 

 11 R.M. Kanter, Change masters, Simon & Schuster, New York 1983, za: W. Daniecki, Podmio-
towe uczestnictwo w zarządzaniu, URSA Consulting, Olsztyn 1998, s. 64.
 12 J. Serovsek, The Self-manageg System in Yugoslav Enterprises, w: B. Horvat, Self-governing 
Socjalism, International Arts and Science Press, New York 1975, za: T. Mendel, Partycypacja w za-
rządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 122.
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udziałem pracowników w zarządzaniu a efektami ich pracy: współzarządzanie 
i współodpowiedzialność pracowników prowadzi do wzrostu ich zadowolenia 
z pracy, co wpływa na poprawę jej wydajności13. Wśród innych efektów wskazy-
wano usprawnienie przepływu informacji oraz wzrost integracji załogi14. 

Zarówno w teorii, jak i w praktyce występuje wiele rodzajów partycypacji de-
cyzyjnej. Z motywacyjnego punktu widzenia istotny jest poziom jej intensywności, 
który pozwala wyodrębnić formy pasywne (informowanie, wysłuchiwanie, wypo-
wiadanie się, doradztwo) oraz aktywne (sprzeciw, wyrażanie zgody, wspólne roz-
strzyganie, wyłączne stanowienie)15 i taką klasyfikację zastosowano w badaniach. 
Zaprezentowane wyniki wskazują (rys. 8), że większy poziom intensywności party-
cypacji występował w podmiotach charakteryzujących się dobrą sytuacją finansową, 
w których oprócz form pasywnych częściej stosowano także współdecydowanie.

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania potwierdziły, że istnieje związek między skuteczno-
ścią motywowania a efektywnością przedsiębiorstwa. Stosowanie skutecznych na-

 13 B. Błaszczyk, Partycypacja, „Przegląd Organizacji” 1984, nr 12, s. 44.
 14 J. Piwowarczyk, Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekono-
miczna, Warszawa 2006, s. 69.
 15 W. Tegtmeier, Wirkungen der Mitbestimmung der Arbeitnehmer, Vandenhoeckund Roprecht, 
Göttinge 1973, s. 45, za: T. Mendel, Partycypacja…, s. 42.

Rys. 8. Partycypacja decyzyjna w badanych podmiotach 
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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rzędzi motywowania przyczynia się bowiem do wzrostu kwalifikacji i wydajności 
pracy zatrudnionych, poprawy atrakcyjności i atmosfery pracy, wzrostu satysfakcji 
z jej wykonywania, a w konsekwencji może sprzyjać obniżeniu kosztów działalno-
ści, wypracowywaniu większych zysków oraz poprawie sytuacji finansowej. Nie-
wątpliwe do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw niezbędna 
jest konstrukcja skutecznych systemów motywowania. Ich wpływ na efekty dzia-
łalności gospodarczej znajduje odzwierciedlenie w poziomie efektywności pracy 
zatrudnionych, która jest pochodną posiadanej motywacji. Jednak w praktyce nie 
wszyscy menedżerowie zdają sobie sprawę z tych zależności, a działania w zakre-
sie motywowania pracowników są podejmowane w sposób przypadkowy. Prowa-
dzi to do niskiej skuteczności realizacji tej funkcji, utraty wielu utalentowanych 
pracowników oraz szans na poprawę efektywności działania.
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Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 

Nr 27/2011

Streszczenie. Celem artykułu jest określenie wskaźników ekonomicznych, społecznych, śro-
dowiskowych służących do pomiaru efektywności strategii CSR (Corporate Social Responsibility) 
w przedsiębiorstwie. Pojęcie CSR i jego zastosowanie budzą kontrowersje zarówno w środowisku 
biznesowym, jak i naukowym. W artykule przybliżono główne argumenty zwolenników i przeciw-
ników koncepcji CSR. Treść została podzielona na dwie części: pierwsza charakteryzuje główne ob-
szary badań oraz wskaźniki pomiaru CSR w przedsiębiorstwie, druga dotyczy wybranych narzędzi 
zarządzania CSR w przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, ewaluacja, wskaźniki ekonomiczne, społeczne, 
środowiskowe

Wstęp

Zakres, w jakim menedżerowie oraz dyrektorzy firm powinni koncentrować 
swoje działania wokół społecznych i środowiskowych kwestii są przedmiotem 
międzynarodowej debaty. Rozważania dotyczą czynników społecznych i środowi-
skowych istotnych dla menedżerów w procesie podejmowania decyzji. Szczególny 
nacisk stawiany jest na dążeniu menedżerów do maksymalizacji wyniku finanso-
wego w krótkim okresie, z pominięciem kwestii społecznych. Przedsiębiorstwa, 
które podejmują się działalności społecznie odpowiedzialnej, zdają sobie sprawę 
z konfliktu pomiędzy krótkookresowym zyskiem finansowym a długoterminowym 
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Politechnika Opolska
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efektem działalności prospołecznej. Chociaż nie ma jednej ogólnie przyjętej de-
finicji społecznej odpowiedzialności biznesu, można ją opisać jako balansowanie 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych skutków działalności organizacji. 

Wśród uczonych, biznesmenów i menedżerów istnieje podział zarówno na 
zwolenników tej idei, jak i jej przeciwników. Argumenty zwolenników społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw są znane: przedsiębiorstwo swoimi działania-
mi przyczynia się do likwidacji nierówności społecznych, dbałości o środowi-
sko, społeczność lokalną. Wdrożenie strategii CSR w przedsiębiorstwie pozwala 
na uwzględnienie postulatów CSR w misji i strategii przedsiębiorstwa oraz na 
pełniejszą integrację celów prospołecznych z celami biznesowymi. Największe 
kontrowersje wzbudza wpływ CSR na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zwią-
zek pomiędzy społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) a wynikiem 
finansowym przedsiębiorstwa jak dotąd nie został w pełni potwierdzony. Prze-
ciwnicy idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw są zwolennikami 
teorii interesariuszy Miltona Friedmana – „społeczna odpowiedzialność przed-
siębiorstw to zwiększanie zysków”1. Konieczność wdrożenia strategii CSR jest 
w organizacji podważana z uwagi na jej marginalne znaczenie dla organizacji 
jako całości. Wydatki przedsiębiorstw na cele społeczne traktowane są jako stra-
ta pieniędzy oraz wkraczanie organizacji w sferę działań należących do rządu. 
Środowisko, w którym operuje CSR traktowane jest jako środowisko sprzyjające 
korupcji, a sama idea CSR jako wybieg organizacji, nie mający nic wspólnego 
z prawdziwą troską organizacji o społeczeństwo2.

Konflikt pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami CSR zainspirował agen-
cję Edelmana do przeprowadzenia badania w ramach corocznego badania Trust 
Barometer. Respondentom postawiono pytanie: „Czy zgadzasz się ze zdaniem: 
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to zwiększanie zysków”? Teoria 
Friedmana miała największe poparcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
oraz Japonii. Krajami zorientowanymi na CSR okazały się Niemcy, Hiszpania, 
Włochy oraz Brazylia. Tendencję do lekceważenia CSR zauważono w krajach 
rozwijających się: Indiach, Indonezji, Meksyku, Polsce3. Jednakże wyniki ba-
dań w ramach 2011 Trust Barometer, przeprowadzonych przez agencję Edelman, 
wskazują, że działalność firm musi spełniać oczekiwania co do współpracy na 
rzecz ogólnego dobra społecznego, a nie tylko informacji odnośnie do akcjona-
riuszy, jawności sposobów zarabiania pieniędzy przez firmy i informowania za 
pośrednictwem wszystkich mediów4. 

 1 M. Friedman, The social responsibility of business is to increase its profits, „The New York 
Times”, 13 września 1970.
 2 The union of concerned executives, „The Economist”, 22 stycznia 2005.
 3 Milton Friedman goes on tour, „The Economist”, 29 stycznia 2011.
 4 R. Edelman, 2011 Trust Barometer Executive Summary, http://www.edelman.com/trust/2011 
[30.09.2011].
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Efektywność zaangażowania społecznego w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza 
zagadnienia jego pomiaru wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród naukow-
ców. Przeprowadzono wiele badań naukowych w tym zakresie. Niektóre studia 
nad tym zagadnieniem wskazały na pozytywną korelację pomiędzy CSR a wyni-
kiem finansowym5, niektóre natomiast wskazały ich negatywny związek6. Istnieją 
także wyniki, które wskazują na brak relacji pomiędzy CSR a wynikiem finan-
sowym przedsiębiorstwa7. Pomimo że w większości badań wskazano istnienie 
pozytywnej relacji pomiędzy tymi dwoma zmiennymi, wyniki nie pozwalają na 
jednoznaczne wnioskowanie. Nie opracowano do tej pory jednego zestawu miar 
i wskaźników, służących pomiarowi zjawiska w przedsiębiorstwie. Pomiar CSR 
nie jest zadaniem prostym. Jest to pojęcie złożone, na które składa się wiele czyn-
ników. Operacjonalizacja pojęcia jest tematem dyskusji. Badacze używali wielu 
różnych zmiennych pozwalających na dokładny pomiar społecznej odpowiedzial-
ności. Obecnie analizę jednoczynnikową zastąpiono pomiarem wieloczynniko-
wym odzwierciedlającym złożony charakter CSR8. Zasadność stosowania stra-
tegii CSR w organizacji potwierdzają trzy teorie: wnioskowania konsumentów, 
sygnałów i społecznej tożsamości.

1. Teoria wnioskowania konsumentów (consumer inferencje making) zakłada, 
że jeśli konsument ma świadomość, iż producent jest społecznie odpowiedzialny, 
może on podobnie myśleć o jego produkcie9;

2. Teoria sygnałów (signaling theory) sugeruje, że w sytuacjach, w których 
istnieje asymetria informacji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi konsument 
szuka informacji, które wyróżniają organizację spośród innych10;

  5 Zob. S.A. Waddock, S.B. Graves, The Corporate Social Performance – Financial Perfor-
mance Link, „Strategic Management Journal” 1997, Vol. 18, Nr 4; J.B. McGuire, A. Sundgren, 
T. Schneeweis, Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance, „Academy of 
Management Journal” 1988, Vol. 31, Nr 4; J.J. Griffin, J.F. Mahon, The Corporate Social Perfor-
mance and Corporate Financial Performance Debate, „Business and Society” 1997, Vol. 36, Nr 1.
  6 Zob. P. Wright, S. Ferris, Agency Conflict and Corporate Strategy: The Effect of Divestment 
on Corporate Value, „Strategic Management Journal” 1997, Vol. 18, Nr 1; P. Bromiley, A. Marcus, 
The Deterrent to Dubious Corporate Behavior: profitability, Probability and Safety Recalls’, „Stra-
tegic Management Journal” 1989, Vol. 10, Nr 3.
  7 Zob. K.E. Aupperle, A.B. Carroll, An Empirical Examination of the Relationship Between 
Corporate Social Responsibility and Profitability, „Academy of Management Review” 1985, Vol. 28, 
Nr 2; S.H. Teoh, I. Welch, C.P. Wazzan, The effect of socially activist Investment Policies on the Finan-
cial Markets: Evidence from the South African Boycott, „Journal of Business” 1999, Vol. 72, Nr 1.
  8 S. Mishra, D. Suar, Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance of 
Indian Companies?, „Journal of Business Ethics” 2010, Vol. 95, s. 575.
  9 T.J. Brown, P.A. Dacin, The Company and the Product: Corporate Associations and Consu-
mer Product Response, „Journal of Marketing” 1997, Vol. 61, Nr 1, s. 70.
 10 W. Boulding, M.A. Kirmani, A Consumer Side Experimental Examination of Signaling The-
ory: Do Consumers Perceive Warranties as Signals of Quality, „Journal of Consumer Research” 
1993, Vol. 20, Nr 1, s. 112.
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3. Teoria społecznej tożsamości (social identity theory) twierdzi, że przy-
należność do różnych organizacji społecznych, w tym do organizacji na rzecz 
której świadczy się pracę, wpływa na wyobrażenie siebie takim, jakim chciałoby 
się być11.

Wynikiem przyjęcia przez organizację strategii CSR są korzyści dla przed-
siębiorstwa, zarówno te mierzalne, jak i niemierzalne. Do niemierzalnych korzy-
ści przedsiębiorstwa, powstałych w wyniku realizacji strategii odpowiedzialnego 
biznesu, zaliczamy: reputację organizacji, wzrost motywacji pracowników, po-
prawę wizerunku marki. Realizacja strategii CSR odzwierciedlona zostaje w po-
zafinansowych korzyściach/aktywach przedsiębiorstwa. Można zaobserwować 
nieustanny wzrost znaczenia CSR w przedsiębiorstwach. Działalność społeczna 
przedsiębiorstw wymaga nie tylko sporych wydatków finansowych organizacji, 
ale także wykorzystanie do tego celu czasu pracy i pracowników. Zarządy przed-
siębiorstw są więc zainteresowane pomiarem efektywności strategii CSR. 

1. Obszary i wskaźniki pomiaru strategii CSR 
w przedsiębiorstwie

WBCSD zdefiniowało wskaźnik jako „konkretny pomiar poszczególnych 
aspektów, które mogą być używane do śledzenia i wykazania skuteczności dzia-
łalności przedsiębiorstwa”12. Zadaniem wskaźników jest tłumaczenie wizji i stra-
tegii organizacji na dane liczbowe, środki opisowe, znaki i sygnały. W ten sam 
sposób organizacja jest w stanie przetłumaczyć swoje cele zbieżne z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki mierzące aspekty zrównoważonego roz-
woju w organizacji muszą być proste i ukierunkowane. Aby wskaźniki mogły 
zostać uznane za proste, ich liczba musi być ograniczona, a metody obliczania 
przejrzyste. Ukierunkowane wskaźniki to takie, które wskazują elementy i ten-
dencje w oczywisty sposób istotne z punktu widzenia znaczenia aspektów zrów-
noważonego rozwoju w organizacji, są one wrażliwe, tzn. są w stanie sygnalizo-
wać postęp lub jego brak. 

W celu promowania idei zrównoważonego rozwoju w organizacji konieczne 
jest dostarczenie wiarygodnej informacji, będącej podstawą podejmowania de-
cyzji na temat szans i zagrożeń związanych z daną technologią. Tych informacji 
powinny nam dostarczyć wskaźniki dobrane nie tylko z danej branży działalności 

 11 B.E. Ashfort, F. Mael, Social Identity Theory and Organization, „Academy of Management 
Review” 1989, Vol. 14, Nr 1, s. 21.
 12 WBCSD Working Group on Eco-Efficiency Metrics & Reporting 1999 ECO-Efficiency In-
dicators & Reporting, Report on the Status of the Project’s Work in Progress and Guideline for Pilot 
Application, http://wbcsd.org/publications-and-tools.aspx [20.06.2008].
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gospodarczej, ale także z innych działów działalności gospodarczej dostępnej na 
rynku. Jedną z metod doboru tych wskaźników może być analiza wymiarów13. 
Stosując ten rodzaj analizy koncepcja zrównoważonego rozwoju zostaje rozbita 
na wymiary, kategorie i aspekty, a następnie do każdej z tych grup dobierane są 
istotne z punktu widzenia organizacji wskaźniki. 

Pomiar efektywności działań organizacji w obszarze zrównoważonego roz-
woju odbywa się najczęściej podczas sporządzania corocznego raportu na te-
mat zrównoważenia. Istotną pomocą przy dobieraniu wskaźników są inicjatywy 
międzynarodowe, takie jak np. Global Reporting Initiative (GRI), które promu-
ją ujednolicenie i harmonizację wskaźników. Ta instytucja zapewnia określone 
kryteria selekcji, które powinny zostać w organizacji zdefiniowane, a te kryteria 
zapewniają dobór odpowiednich wskaźników. Ujednolicenie kryteriów i wskaź-
ników ma na celu porównanie wskaźników w różnego typu przedsiębiorstwach 
oraz jasne zasady monitorowania i raportowania. Pomiar dokonywany jest w sze-
ściu obszarach: ekonomia, środowisko, praca, prawa człowieka, społeczeństwo, 
odpowiedzialność za produkt (tab. 1). 

Na podstawie doświadczeń przedsiębiorstw, które przyjęły postawę organiza-
cji społecznie odpowiedzialnych, zidentyfikowano obszary, w których to podej-
ście może prowadzić do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa14.

Rekrutacja, motywacja i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych kadr. Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz bardziej istotnym czynnikiem wpły-
wającym na przyciąganie i utrzymanie utalentowanych pracowników15. Przed-
siębiorstwa, które oferują swoim pracownikom dobre warunki pracy, osiągają 
lepsze wyniki w obszarze jakości produkcji i dostaw, a tym samym osiągają 
wyższy poziom wydajności. Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności 
biznesu w tym obszarze wynika z poglądu, że menedżerowie chcą angażować 
się w inicjatywy społeczne oraz wolontariat pracowniczy. Uczestnictwo w tych 
projektach zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników niższego szczebla 
daje kilka wymiernych korzyści, takich jak: pozytywny wpływ na satysfakcję 
i motywację pracowników, wzrost zaangażowania pracowników w produkcję 
i dostawę przyjaznych środowisku i społeczeństwu usług i produktów16. Pomiar 
efektywności może być dokonany w obszarach: absencji pracowników, rotacji, 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, poniesionych kosztów zatrudnienia czy pro-

 13 A. Valentin, J.H. Spangberg, A guide to community sustainability indicators, „Environmental 
Impacts Assessment Review” 2000, Nr 20, s. 381-392.
 14 M. Brine, R. Brown, G. Hackett, Corporate social responsibility and financial performance in 
the Australian context, http://www.treasury.gov.au/documents/1268/PDF/04_CSR.pdf [30.09.2011].
 15 D.B. Turban, D.W. Greening, Corporate Social Performance and Organizational Attractive-
ness to Prospective Employees, „Academy of Management Journal” 1997, Vol. 40, Nr 3, s. 669.
 16 M. Huselid, The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity 
and Corporate Financial Performance, „Academy of Management Journal” 1995, Vol. 38, Nr 3, s. 570.
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duktywności17. Wpływ CSR na zarządzanie zasobami ludzkimi może przejawiać 
się: szkoleniem i rozwojem pracowników, współudziałem pracowników w roz-
wiązywaniu problemów, polityką wynagradzania. 

Innowacje i uczenie się organizacji to kluczowe czynniki funkcjonowania 
organizacji w długim okresie. Społeczna odpowiedzialność biznesu może przy-
czynić się do szybszych reakcji organizacji na zmiany zachodzące w jej makro-

 17 Ibidem, s. 570.

Tabela 1. Wybrane wskaźniki GRI

Kategoria wskaźników Wybrane wskaźniki
Ekonomia – przychody,

– ulgi podatkowe,
– dotacje,
– ulgi inwestycyjne,
– porównanie procentowe wysokości płacy minimalnej do 
wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla na danym 
rynku w głównych lokalizacjach organizacji.

Środowisko – ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacjom/remontom 
infrastruktury i poprawie efektywności energetycznej dotych-
czas stosowanych rozwiązań,
– procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzysta-
nych w procesie produkcyjnym,
– łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych 
według wagi.

Praca – łączna liczba pracowników według typów zatrudnienia, rodza-
ju umowy o pracę i regionu,
– średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających 
na pracownika według struktury zatrudnienia,
– stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet 
według zajmowanego stanowiska.

Prawa człowieka – procent znaczących dostawców i podwykonawców poddanych 
weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka,
– całkowita liczba przypadków dyskryminacji,
– łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej.

Społeczeństwo – procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych 
analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją,
– wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinanso-
wych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami.

Odpowiedzialność za produkt – łączna liczba przypadków naruszenia regulacji lub dobrowol-
nych kodeksów dotyczących kwestii zdrowia i bezpieczeństwa 
w odniesieniu do produktów i usług,
– łączna liczba skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Zestaw Wskaźników GRI, http://www.globalreporting.org/
Home/LanguageBar/PolishLanguagePage.htm [30.09.2011].
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otoczeniu, minimalizując tym samym ryzyko w wymiarze społecznym i środowi-
skowym. 

Zarządzanie wizerunkiem. Przedsiębiorstwa operują w środowisku opinii. 
Organizacje są oceniane przez klientów, dostawców, społeczność lokalną. Wize-
runek firmy ma wpływ na jej wynik finansowy i rentowność18. Zaletą społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest jej oddziaływanie na kształtowanie pozytywnych 
postaw i poglądów wobec organizacji. Przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia 
CSR wspomaga proces budowy zaufania do marki i organizacji oraz umożliwia 
czerpanie korzyści z istnienia pozytywnych relacji z aktorami jej bliższego oto-
czenia. 

Zarządzanie ryzykiem i profil ryzyka. Obszar ten obejmuje działania mające 
na celu poprawę efektywności w sferze zarządzania ryzykiem. Zapobieganie 
stratom finansowym, szybkie i sprawne rozwiązywanie problemów przez me-
nedżerów może być postrzegane jako czynnik przewagi konkurencyjnej orga-
nizacji.

Konkurencyjność i pozycjonowanie. Pozycjonowanie produktu jako wypro-
dukowanego w sposób społecznie odpowiedzialny może odciągnąć konsumentów 
od produktów konkurencyjnych, a tym samym zwiększyć dochody ze sprzedaży. 
Przyjmując założenie ceteris paribus, konsumenci chętniej kupują od przedsię-
biorstw zaangażowanych w CSR, której aktywność na tym polu popierają19.

Relacje z inwestorami oraz dostęp do kapitału. Inwestorzy chcą być postrze-
gani jako osoby związane ze społecznie odpowiedzialną organizacją20.

Organizacje mierzą efektywność CSR za pomocą dostępnych narzędzi oceny. 
Najłatwiejszym sposobem pomiaru efektywności CSR jest korzystanie z narzędzi 
pomiaru odzwierciedlającym trzy podstawowe wymiary zrównoważonego roz-
woju: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Metody i narzędzia pomiaru są 
różne, w zależności od przyjętych wskaźników, obszarów pomiaru (tab. 2) oraz 
branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Istniejące narzędzia oceny zawężają ob-
szar pomiaru wokół wymiaru ekonomicznego i środowiskowego (tab. 3). 

Można wyróżnić narzędzia pomiaru ze względu na kryterium branży, w jakiej 
przedsiębiorstwo działa:

– telekomunikacja: TeleWork-Sustainability Assessment Tool for telecommu-
nication industry,

– budownictwo: KPI All Construction Wallchart, Environment KPI Wallchart, 
PROBE for Construction industry,

 18 S.A. Waddock, S.B. Graves, The Corporate Social Performance – Financial Performance 
Link, „Strategic Management Journal” 1997, Vol. 18, Nr 4, s. 315.
 19 T.J. Brown, P.A. Dacin, The Company and the Product: Corporate Associations and Consu-
mer Product Responses, „Journal of Marketing” 1997, Vol. 61, Nr 1, s. 80.
 20 S. Graves, S. Waddock, Institutional Owners and Corporate Social Performance, „Academy 
of Management Journal” 1994, Vol. 34, Nr 4, s. 1044.
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Tabela 2. Przykładowe wskaźniki pomiaru społecznie odpowiedzialnego biznesu  
w przedsiębiorstwie w podziale na obszary

Obszary Przykładowe wskaźniki
Rekrutacja, motywacja i utrzy-
manie wysoko wykwalifikowa-
nych kadr

 – łączna liczba odejść i wskaźnik fluktuacji,
– wskaźnik urazów, chorób zawodowych, wypadków przy pracy,
– stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet 
według zajmowanego stanowiska.

Innowacje i uczenie się – rotacja pracowników,
– wydatki na nowe technologie,
– wydatki na szkolenia pracowników,
– liczba godzin szkolenia,
– liczba inicjatyw pracowniczych,
– czas wprowadzenia innowacji na rynek.

Zarządzanie wizerunkiem – ranking klientów,
– udział w rynku,
– satysfakcja klienta,
– liczba skarg, 
– procent zdobytych klientów,
– poprawa reputacji organizacji,
– badania opinii klientów.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Wytyczne Global Reporting Initiative, http://www.globalre-
porting.org [30.09.2011].

Tabela 3. Narzędzia samooceny zrównoważonego rozwoju w organizacji.

Wymiar pomiaru Przykładowe narzędzie pomiaru
Ekonomiczny i środowiskowy – EKOS Sustainability Quotient,

– Concise Self Assessment Guide to Environmentally Sustaina-
ble Commerce,
– Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI),

Środowiskowy – Environmental Sustainability Assessment for Corporations,
– Corporate Environmental Sustainability Index,
– Five Star Environmental Sustainability Audit,
– BREMAP

Społeczny – TEC – Tool Kit for CSR,

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie M. van Marrewijk, I. Wuisman, W. de Cleyn, J. Timmers, 
V. Panapanaan, L. Linnanen, A Phase-wise Development Approach to Business Excellence: Towards an Inno-
vative, Stakeholder-oriented Assessment Tool for Organizational Excellence and CSR, „Journal of Business 
Ethics” 2004, Vol. 55.

– turystyka: RAD-FORTH Integrated System for Sustainable Tourism As-
sessment, Rapid Assessment for Sustainable Tourism development, Rural Eco-
tourism Assessment,
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– włókiennictwo: Decision Support Tools for Textile Industries21,
– rolnictwo: AgBalance22

Wymienione narzędzia oceny zrównoważonego rozwoju w organizacji są do-
stosowane do danego przedsiębiorstwa, profilu jego działalności, przyjętych ce-
lów oraz pożądanych rezultatów jego działań. Zaletą tych narzędzi pomiaru jest 
to, że są idealnie dopasowane do danej organizacji. Wadą tych narzędzi jest brak 
odzwierciedlenia koncepcji zrównoważonego rozwoju jako całości oraz niska ja-
kość pomiaru. 

2. Sustainable Balanced Scorecard jako narzędzie zarządzania 
i pomiaru CSR w przedsiębiorstwie 

Sustainable Balanced Scorecard (SBSC) jest narzędziem, które łączy w sobie 
tradycyjną Zrównoważoną Kartę Wyników, opracowaną przez Kaplana i Norto-
na, z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju23. SBSC jest narzędziem, które 
wspomaga strategiczne zrównoważone zarządzanie z dostarczaniem istotnych in-
formacji w procesie zarządzania. System wewnętrznej informacji funkcjonujący 
w ramach SBSC jest nastawiony na osiąganie długookresowych celów oraz na 
redukcję kosztów. 

Organizacje prowadzące odpowiedzialny społecznie biznes muszą pogodzić 
krótkookresowe cele operacyjne organizacji (maksymalizacja EVA) z długookre-
sowymi celami strategicznymi i efektami działań społecznych. SBSC łączy opra-
cowaną strategię organizacji z procesem budżetowania w długim okresie. SBSC 
można okreslić jako zestaw miar i wskaźników, ułatwiających opracowanie misji 
organizacji i wdrożenia jej strategii z uwzględnieniem celów środowiskowych 
i społecznych24. 

SBSC jest skonstruowana z pięciu perspektyw:
1) finansowej,
2) klienta,

 21 M. van Marrewijk, I. Wuisman, W. de Cleyn, J. Timmers, V. Panapanaan, L. Linnanen, 
A Phase-wise Development Approach to Business Excellence: Towards and Innovative, Stakehol-
der-oriented Assessment Tool for Organizational Excellence and CSR, „Journal of Business Ethics” 
2004, Vol. 55, s. 90-93.
 22 K. Gustafson, BASF’s Sustainability Assessment: Corporate Trick or Useful Tool?, http://news.
change.org/stories/basfs-sustainability-assessment-corporate-trick-or-useful-tool [30.09.2011].
 23 R.S. Kaplan, D.P. Norton, The Balance Scorecard: Translating strategy into action, MA: 
Harvard Business School Press, Boston 1996.
 24 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, 
„Harvard Business Review” 1996, issue 1, s. 75-85.
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3) wewnętrznych procesów,
4) uczenia się i innowacji, 
5) zrównoważonego rozwoju (sustainable). 
Cele operacyjne w każdej z perspektyw są od siebie różne. Perspektywa finan-

sowa skupia się na wskaźnikach finansowych organizacji, odzwierciedla oczeki-
wania menedżerów odnośnie do osiągnięcia oczekiwanego wzrostu i przychodu, 
obniżki kosztów, maksymalizacji efektywności, dochodowości, wykorzystania 
aktywów czy efektywności inwestycji. Perspektywa klienta koncentruje się na 
wskaźnikach pokazujących udział w rynku, pozyskanie nowych klientów, zado-
wolenie klienta, atrakcyjność produktu, jakość produktu czy wizerunek organiza-
cji, marki. Perspektywa wewnętrznych procesów jest zorientowana na optyma-
lizację czasu trwania wewnętrznych procesów, redukcji kosztów oraz poprawy 
ich jakości. Perspektywa uczenia się i wzrostu zorientowana jest na wyniki orga-
nizacji, przede wszystkim te pozafinansowe, takie jak: fluktuacja pracowników, 
ich produktywność, satysfakcja, motywacja, kompetencje i szkolenia. Ostatnia 
z pers pektyw – zrównoważonego rozwoju (sustainable) – odzwierciedla założe-
nia przyjęte przez strategię CSR w przedsiębiorstwie. Wskaźniki w tej perspek-
tywie mają pokazać zaangażowanie społeczne organizacji, spójność jej działań 
z celami środowiskowymi, monitorowanie wyników audytu w tym zakresie oraz 
nadawać tor komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w obszarze CSR.

Zarządzanie przez SBSC jest oparte na permanentnej kontroli spójności 
krótkookresowych operacji z długoterminową strategią organizacji oraz stałym 
monitorowaniu czynników wpływających na wyniki wśród pięciu głównych per-
spektyw. SBSC jest narzędziem, które poprzez swoją elastyczność gwarantuje 
dostosowanie się organizacji to zmian w otoczeniu technologicznym organizacji, 
regulacjach i standardach środowiskowych, konkurencji i makrootoczenia orga-
nizacji25. SBSC jest to narzędzie, które umożliwia połączenie miar finansowych 
z zarządzaniem wynikami w każdej z perspektyw. Menedżerowie nie tylko muszą 
maksymalizować zysk w krótkim okresie, ale muszą także osiągać cele w obsza-
rze CSR. Aby zapewnić prawidłowy pomiar efektywności CSR, należy sformu-
łować w każdej z perspektyw zestaw informacji niezbędnych do oceny postępów 
organizacji w tym obszarze26. Wskaźniki zaangażowania społecznego organiza-
cji muszą zostać sformułowane jako część ogólnego systemu pomiaru wyników 
w celu zapewnienia właściwego raportowania. Powiązanie kwestii CSR z pomia-
rem wyników oraz zarządzaniem zmusza menedżerów zarówno do identyfika-

 25 G. Enderle, L.A. Tavis, A Balanced Concept of the Firm and the Measurement of Its Long-
-term Planning and Performance, „Journal of Business Ethics” 1998, Nr 17, s. 1129-1144.
 26 A. Beama, N. Szarka, J. Wolfbauer, K. Lorber, Application of a Balanced Scorecard System 
for Supporting Decision-Making in Contaminated Sites Remediation, „Water Air Soil Pollut” 2007, 
Nr 181, s. 3-16.
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cji środowiskowej, jak i społecznej ekspozycji biznesu, analizując strategiczne 
znaczenie kwestii społecznych i środowiskowych dla organizacji, definiując klu-
czowe wskaźniki pomiaru (key performance indicators, KPI) oraz rozpatrując je 
w wewnętrznym i zewnętrznym środowisku operacyjnym i podczas sporządzania 
raportu27. 

 27 S. Schaltegger, M. Wagner, Integrative management of sustainability performance, measu-
rement and reporting, „International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation” 
2006, Vol. 3, issue 1, s. 1-19.

Tabela 4. Wskaźniki w SBSC

Perspektywa

finansowa klienta
wewnętrznych 

procesów
uczenia się  
i wzrostu

zrównoważonego 
rozwoju  

(sustainable)

– zysk,
– stopa zysku,
– kapitał obrotowy,
– ROS,
– ROE,
– ROA,
– przepływy pie-
niężne,
– wskaźnik płynno-
ści bieżącej,
– wysokość sprze-
daży,
– udział w rynku,
– energia PLN,
– woda PLN,
– zezwolenia PLN,
– koszty leczenia 
PLN,
– PLN zaoszczę-
dzone na redukcji 
opakowań,
– PLN zaoszczę-
dzone na rozliczenia 
prawnosądowe,
– wydatki i oszczęd-
ności poniesione 
na ochronę przed 
zanieczyszczeniami.

– poziom cen,
– ranking klientów,
– liczba umów na 
zamówienia z dosta-
wami, 
– czas realizacji 
zlecenia,
– udział w rynku, 
– procent zdobytych 
klientów,
– procent utrzyma-
nych klientów, 
– satysfakcja 
klienta,
– rozpoznawalność 
marki, 
– liczba skarg, 
– ocena satysfakcji 
klienta. 

– długość cyklu,
– liczba awarii, 
– produkcja na jed-
nego pracownika, 
– wskaźnik skarg, 
– procent zaakcep-
towanych ofert, 
– liczba wypadków 
przy pracy,
– liczba dni choro-
bowych, 
– liczba projektów 
dotyczących ochro-
ny przed zanie-
czyszczeniami, 
– zużycie wody 
w litrach, 
– tony niebezpiecz-
nych odpadów. 

– rotacja pracow-
ników,
– wydatki na nowe 
technologie, 
– wydatki na szko-
lenia pracowników, 
– liczba godzin 
szkolenia,
– przeglądy bezpie-
czeństwa, 
– treningi audytu,
– liczba inicjatyw 
pracowniczych,
– czas wprowadze-
nia innowacji na 
rynek.

– wyniki audytu, 
– liczba wzmianek 
w prasie o orga-
nizacji w związku 
z działaniami na 
rzecz zrównoważo-
nego rozwoju, 
– liczba projek-
tów dotyczących 
zrównoważonego 
rozwoju, 
– liczba partnerów, 
– inicjatywy spo-
łeczne na szczeblu 
krajowym i lokal-
nym,
– relacje z lokalną 
społecznością. 

Ź r ó d ł o: K. Malik, M. Ciesielska, Sustainable Balanced Scorecard as a Tool of financially integrated 
enterprise’s management, w: Invention – Innovation – Investment: From Recession to Prosperity, red. R. Lenort, 
I. Voznakova, Technical University of Ostrava, Ostrava 2009.
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Podsumowanie

Pomiar strategii CSR w przedsiębiorstwie nie jest zadaniem prostym. Organizacje 
na całym świecie mają trudności ze zdefiniowaniem kluczowych wskaźników po-
miaru CSR. Kwestią budzącą największe kontrowersje jest ocena finansowej efek-
tywności działalności przedsiębiorstwa w obszarze CSR. Prace naukowe nad tym 
zagadnieniem trwają już ponad trzydzieści lat. Przeprowadzono ponad sto badań 
empirycznych w tym zakresie, a ich wyniki wciąż nie pozwalają na jednoznaczne 
potwierdzenie lub zaprzeczenie wpływu CSR na wynik finansowy przedsiębiorstw. 
W niniejszym artykule przedstawiono główne nurty i podstawowe wskaźniki pomiaru 
CSR w przedsiębiorstwie. Obecnie nie istnieje jedno uniwersalne narzędzie pomiaru 
CSR w przedsiębiorstwie. Narzędzia te są poddawane modyfikacjom w zależności 
od branży, w jakiej firma działa, i jej specyficznych uwarunkowań organizacyjnych. 
Największą trudność w pomiarze CSR sprawia pomiar społecznego zaangażowania 
przedsiębiorstwa, szczególnie w jego długookresowej perspektywie. Dlatego istotnym 
czynnikiem umożliwiającym pomiar strategii CSR w przedsiębiorstwie jest określe-
nie celów operacyjnych i strategicznych organizacji w obszarze zaangażowania spo-
łecznego, a następnie opracowanie odpowiednich wskaźników pomiaru. Konieczność 
ciągłego monitorowania i badania spójności działań operacyjnych w obszarze CSR 
z celami strategicznymi przedsiębiorstwa skłania do wskazania Sustainable Balanced 
Scorecard jako optymalnego narzędzia zarządzania CSR w przedsiębiorstwie. 
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Propedeutyka zarządzania marketingowego 
w przedsiębiorstwie rolno-żywnościowym

Streszczenie. W dzisiejszych czasach sukces każdego przedsiębiorstwa uzależniony jest od 
prowadzenia przemyślanego zarządzania. Szczególnie dotyczy to branży rolno-żywnościowej, 
w której istnieje niedobór dobrego surowca. Drobne gospodarstwa, by zaistnieć i utrzymać się na 
rynku muszą wprowadzić szereg narzędzi poznawania skutecznego wykorzystywania zewnętrznego 
otoczenia firmy.

Słowa kluczowe: problem rozwoju rolnictwa, zarządzanie marketingowe, przedsiębiorstwo 
rolno-żywnościowe, zarządzenie popytem, grupy marketingowe (producenckie), podział zarządza-
nia marketingowego

Wstęp

Od początku osadnictwa rolnictwo stanowiło nieodłączny element ludzkiej 
egzystencji. Uprawa ziemi pozwalała w łatwy sposób pozyskać pożywienie, skła-
dające się z pokarmów roślinnych i zwierzęcych, co zapewniało człowiekowi 
przetrwanie. Przez setki lat rolnictwo było podstawą każdej gospodarki i istot-
nym elementem życia społecznego. We współczesnym świecie spychane jest na 
margines, na rzecz wciąż rozwijających się miast. Polityka państwa lekceważy 
problemy wsi, co znacznie odbija się na gospodarce rolniczej naszego kraju. Do-
datkowym czynnikiem sprzyjającym zahamowaniu rozwoju rolnictwa jest roz-
drobnienie gospodarstw rolnych, będących własnością rolników indywidualnych. 
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Ogranicza to m.in. możliwości zwiększenia towarowości produkcji rolnej. Taka 
sytuacja nie pozwala również na specjalizację danego obszaru. Wiele małych go-
spodarstw jest źle zarządzanych, przez co ich zyski ze sprzedaży towarów rolnych 
spadają. Stan ten wpływa m.in. na brak środków pieniężnych na modernizację 
sprzętu i możliwość korzystania z nowoczesnych technologii.

1. Problemy rolnictwa w obecnej przestrzeni gospodarczej

Problem rozwoju rolnictwa streszcza się do zasadniczej kwestii – zdolności 
do akumulowania i prowadzenia produkcji rozszerzonej1, tzn. czy sektor ten jest 
w stanie samoistnie wytwarzać żywność, a jednocześnie odtwarzać zaangażowany 
w proces produkcji majątek trwały. Jeśli tak, to znaczy, że trzy podstawowe czyn-
niki produkcji – ziemia, praca i kapitał – funkcjonują w warunkach rynkowych 
właściwie, co umożliwia osiągnięcie dynamicznej równowagi w sektorze rolno-
-żywnościowym. Jeśli nie osiąga się tego stanu, to mamy do czynienia z takimi 
efektami mechanizmu rynkowego, które nie pozwalają na wytworzenie i alokację 
nadwyżki ekonomicznej w tym sektorze i deprecjonują jego pozycję w stosunku 
do bliższego i dalszego otoczenia. Jak się okazuje, naturalne i ekonomiczne uwa-
runkowania produkcji surowców do produkcji żywności implikują nieefektywną 
– według kryterium Pareto – alokację czynników produkcji2. 

Rolnictwo w warunkach gospodarki rynkowej jest partnerem słabszym wo-
bec pozarolniczego otoczenia, ponieważ akumuluje nadwyżkę kapitału kilka razy 
wolniej niż w najbardziej rentownych jego zastosowaniach, co wynika bezpo-
średnio z istoty czynników produkcji w nim zaangażowanych, tj. ograniczonej 
podzielności i dynamiki przepływów. Warto w tym miejscu je zgrupować i wy-
eksponować jako argument na rzecz tej tezy. Zaliczamy do nich:

– sztywność i ograniczoność popytu na produkty rolne (rolno-żywnościowe) 
oraz niską jego elastyczność względem dochodów w warunkach przymusu kon-
sumpcji;

– wolniejszy wzrost popytu na produkty rolno-żywnościowe w stosunku do 
podaży, co jest bezpośrednią przyczyną spadku cen rolnych;

– wydłużony okres zwrotu zainwestowanego w produkcję rolniczą kapitału;

 1 A. Czyżewski, Zawodne założenia – chybiona teza. Refleksje na marginesie artykułu Sz. Figla 
i W. Rembisza pt. Mikroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjno ści produ-
centów rolnych na tle globalizacji i integracji, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 3, Wyd. AE 
w Poznaniu, Poznań 2005.
 2 A. Czyżewski, Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej – ujęcie makro- i mikro-
ekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 15.
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– osobliwości ekonomiczne czynnika ziemi związane z naturalnymi uwarun-
kowaniami produkcji żywności i potrzebą opłaty rent: różniczkowej, absolutnej 
i dobrostanu środowiska;

– stosowanie liberalnej optyki w procesie równoważenia rynku.
W krajach o ustabilizowanym i zrównoważonym wzroście gospodarczym 

już dawno zauważono, że trzeba dokonać retransferu na rzecz rolników tej czę-
ści nadwyżki, która wypływa poza rolnictwo, implementując określoną polity-
kę wsparcia i subwencji. Tak postępuje m.in. Unia Europejska, a także w nie 
mniejszym stopniu Stany Zjednoczone, by nie wspomnieć o Japonii, Szwajcarii 
i Norwegii. Działania protekcyjne są podyktowane świadomością, że dyspropor-
cje strukturalne wywołane opóźnieniem w rozwoju rolnictwa, a przez to także 
sektora rolno-żywnościowego, prędzej czy później obciążą rozwój gospodarstw, 
gmin i regionów, czego konsekwencje poniosą zarówno producenci, jak i konsu-
menci. Stąd też w krajach wysoko rozwiniętych przyzwolenie na politykę gospo-
darczą prodochodową i propopytową występuje przy założeniu, że zrównoważo-
nego wzrostu w gospodarce i społecznych korzyści z tym związanych nie sposób 
osiągnąć bez odpowiedniej dla równowagi rynkowej redystrybucji przychodów 
budżetu. Oznacza to równocześnie społeczną akceptację tezy, iż w warunkach 
rynkowych tylko aktywna polityka gospodarcza z nieautomatycznymi stabiliza-
torami koniunktury może pokonać próg naturalnej słabości rolnictwa, wynikający 
z uwarunkowań czynnika ziemi (ograniczonej mobilności), wydłużonego zwrotu 
zainwestowanego w produkcję rolną kapitału czy odmiennego podejścia chociaż-
by do sposobu wynagradzania czynnika ludzkiego. Podejście makroekonomiczne 
musi uwzględniać także reguły serwomechanizmu adaptacyjnego gospodarstw 
chłopskich i efekty interakcji z otoczeniem, co wyraża się w: opłacalności pro-
dukcji (nożyce cen), poziomie dochodów rolniczych (określających skalę i zakres 
reprodukcji majątku trwałego), wielkości popytu na artykuły nieżywnościowe, 
zwłaszcza usługi i przemysłowe środki do produkcji rolniczej. Klucz leży we wła-
ściwej relacji pomiędzy polityką makroekonomiczną państwa, zwłaszcza w sfe-
rze kreacji pieniądza oraz wydatków rządowych, a polityką rolną i jej efektami3. 

W gospodarce Polski w okresie jej transformacji po roku 1989 efektem poli-
tyki makroekonomicznej jest degradacja tzw. sektorów „trudnych” w gospodarce 
kraju, do których niewątpliwie należy rolnictwo. Doprowadzenie do deficytu ob-
rotów bieżących bilansu płatniczego i utrzymywanie go w gospodarce narodowej 
przez wiele lat oznacza, że przemiany strukturalne w dużej mierze determinowane 
były w Polsce czynnikiem „zagranica”. Tym samym zmniejszała się rola pań-
stwa, które powinno interweniować na rzecz strukturalnego rozwoju rolnictwa. 

 3 A. Czyżewski, A. Grzelak, Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na pozycję rolnictwa 
w okresie transformacji, w: Problemy makroekonomii i agrobiznesu w Polsce w okresie przedakce-
syjnym, „Zeszyty Naukowe” nr 30, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 13-35.



Łukasz Dziarmaga208

Paradoksalnie, członkostwo Polski w UE korzystnie to zmienia. Umożliwia bo-
wiem korektę, zarówno mechanizmu rynkowego, jak i przeorientowanie polityki 
gospodarczej Polski w sposób wzmacniający rolę państwa, szczególnie w zakre-
sie funkcji alokacyjnej. Do tego zaś potrzeba: po pierwsze, aktywnego działania 
szeroko rozumianych instytucji (m.in. państwowych i samorządowych) poprzez 
nieautomatyczne stabilizatory koniunktury, dzięki którym możliwe będą działania 
prodochodowe i propodażowe, po drugie, stymulowania infrastruktury instytucjo-
nalnej w warunkach dążenia do zrównoważonego wzrostu w gospodarce. Jest to 
konieczne, gdyż nie ma innego sposobu retransferu „wypompowanej” z rolnictwa 
nadwyżki ekonomicznej jak poprzez mechanizm budżetowy, zintegrowany ze 
strukturami instytucjonalnymi wspierającymi efektywną alokację zasobów czyn-
ników wytwórczych. Tylko w ten sposób możliwe jest przyspieszenie przemian 
strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich4.

2. Zarządzanie marketingowe  
w przedsiębiorstwie rolno-żywnościowym

Różnorodne i złożone funkcje marketingowe wymagają zorganizowanego 
i skoordynowanego działania, skierowanego na realizację celów przedsiębior-
stwa. Cele przedsiębiorstwa rolno-żywnościowego w stosunku do rynku zawsze 
muszą zmierzać do zaspokojenia potrzeby dobrego wyżywienia. Tylko taka dzia-
łalność może zapewnić producentowi otrzymywanie zysku, wzrost sprzedaży, czy 
lepszą reputację wśród konsumentów i konkurentów. Zorganizowane podejście 
do funkcji marketingowych w przedsiębiorstwie określa się mianem zarządzania 
marketingiem. 

Zarządzanie jest procesem (powtarzającą się czynnością) obejmującym ana-
lizowanie, planowanie, organizowanie, przewodzenie, motywowanie oraz kon-
trolę5. 

Zarządzanie marketingowe definiujemy jako analizę, planowanie, wdraża-
nie i nadzorowanie programów zmierzających do tworzenia, rozbudowywania 
i utrzymywania korzystnej wymiany z docelowymi nabywcami, a w jej wyniku 
– osiągnięcia celów organizacji. Zarządzanie marketingowe obejmuje więc za-
rządzanie popytem, co z kolei zawiera w sobie zarządzanie relacjami z klientami.

 4 A. Czyżewski, Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej – ujęcie makro- i mikro-
ekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 15.
 5 Marketing produktów rolno-żywnościowych, red. nauk. K. Cholewicka-Goździk, Wyd. FAPA, 
Warszawa 1997, s. 151.
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2.1. Zarządzanie popytem

Większość ludzi uważa, że zarządzanie marketingowe to znalezienie wystar-
czającej liczby klientów dla bieżącej produkcji firmy. Jest to jednak pogląd zbyt 
ograniczony. Każda organizacja ma pożądany poziom popytu na swe produkty. 
W określonym momencie może wcale nie być popytu, może on być odpowied-
ni, nieregularny lub nadmierny. Zarządzanie marketingowe musi znaleźć sposoby 
postępowania wobec tych różnych stanów popytu, nie troszczyć się jedynie o zna-
lezienie i zwiększenie popytu, lecz czasem także o jego zmianę lub nawet zmniej-
szenie. Zarządzanie marketingowe stara się wpłynąć na poziom, naturę i przebieg 
czasowy popytu w taki sposób, aby pomogło to w osiągnięciu celów danej orga-
nizacji. Mówiąc najprościej, zarządzanie marketingowe to zarządzanie popytem.

2.2. Tworzenie korzystnych relacji z klientem

Zarządzanie popytem oznacza zarządzanie klientami. Źródłem popytu są dwie 
grupy: grupa nowych klientów i dotychczasowych klientów. Tradycyjne teorie mar-
ketingu, a także praktyka, skupiają się na przyciąganiu nowych klientów i doko-
naniu sprzedaży. Dzisiaj jednak nacisk się przesunął. Oprócz planowania strategii 
przyciągania nowych klientów i doprowadzania do transakcji z nimi, firmy dążą 
do zatrzymania dotychczasowych klientów i do budowania z nimi trwałych relacji.

Skąd ten akcent na zatrzymanie klientów? W przeszłości firmy w obliczu roz-
wijającej się gospodarki i szybkiego wzrostu rynków mogły praktykować metodę 
„cieknącego wiadra”. Rosnące rynki oznaczały obfity dopływ nowych konsu-
mentów. Firmy mogły przyciągać nowych klientów bez obawy o utratę starych. 
Obecnie jednak firmy stają wobec nowych realiów rynkowych. Zmiany demogra-
ficzne, niskie tempo wzrostu gospodarczego, bardziej wyrafinowana konkuren-
cja i nadmiar zdolności produkcyjnych w niektórych branżach to czynniki, które 
sprawiają, że jest mniej nowych klientów. Natomiast coraz więcej firm walczy 
o swój udział na rynkach będących w zastoju lub słabnących. Rośnie zatem koszt 
przyciągnięcia nowego klienta; w istocie zdobycie nowego klienta kosztuje pię-
ciokrotnie więcej niż utrzymanie dotychczasowego w zadowoleniu.

Doszło także do świadomości firm, że utrata klienta to dużo więcej niż tylko 
utrata pojedynczej transakcji – to utrata całego strumienia zakupów, których na-
bywca mógłby dokonać w okresie pozostawania stałym klientem. Na przykład 
wartość czasu życia klienta dla firmy Ford może przekraczać nawet 250 tys. USD. 
Praca na rzecz zatrzymania klienta ma wyraźny sens ekonomiczny. Firma może 
stracić pieniądze na pojedynczej transakcji, nadal jednak będzie odnosić znaczne 
korzyści z długotrwałych powiązań.
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Pozyskiwanie nowych klientów pozostaje ważnym zadaniem zarządzania 
marketingowego. Punkt skupienia uwagi przesuwa się dzisiaj ku zatrzymaniu 
dotychczasowych klientów i budowaniu korzystnych, długoterminowych relacji 
z nimi. Kluczem do osiągnięcia tych celów jest najwyższa ocena wartości przez 
klienta oraz jego satysfakcja6.

Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane w ramach zarządzania marketin-
giem powinny zmierzać do opracowania planu marketingowego, a następnie 
stworzenia odpowiednich warunków jego realizacji i kontroli. Plan marketingo-
wy jest dokumentem określającym cele marketingowe oraz metody, jakimi przed-
siębiorstwo może i chce je realizować.

Aby przedsiębiorstwo rolno-żywnościowe mogło wytwarzać produkty, które 
będą rzeczywiście zaspokajać potrzeby konsumentów, musi podjąć szereg usys-
tematyzowanych działań. Należą do nich: identyfikowanie potrzeb ludzkich już 
rozpoznanych lub jeszcze nierozpoznanych; oferowanie odpowiednich produktów, 
które mogą zaspokoić te potrzeby; odpowiednie komunikowanie się z nabywcą 
i konsumentem; dostarczanie tych produktów oraz ustalanie ich cen (rys. 1).

Punktem wyjścia działalności marketingowej jest badanie stanu odczucia bra-
ku zaspokojenia potrzeb człowieka. Jeżeli te grupy potrzeb nie są zaspokojone, 
ludzie postępują wówczas w dwojaki sposób: albo szukają możliwości zaspoko-
jenia, co przeważa w krajach wysoko rozwiniętych, albo redukują potrzeby, co 
przeważa w krajach biednych, o niskim poziomie rozwoju gospodarczego.

– Potrzeby mogą być ukształtowane przez kulturę, zwyczaje lub jednostki 
(np. głodny człowiek na Bali poszukuje owoców mango, w USA – hamburgera, 
w Polsce – kotleta schabowego lub frytek),

– Potrzeby nieukształtowane przejawiają się jako koncepcja, stan dyskom-
fortu. 

Istota zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie rolno-żywnościowym 
jest taka sama jak w każdej innej branży. Różnice wiążą się z rodzajem potrzeb 
odczuwanych przez konsumentów oraz z rodzajem produktów, które mogą te po-
trzeby zaspokoić. Istota nowoczesnego marketingu przejawia się w codziennej 
działalności firmy w czynnościach związanych z:

a) kreowaniem produktu, na które składa się:
– planowanie produktu (tj. określenie cech, jakie produkt powinien po-

siadać),
– zakup (poszukiwanie i ocena produktów),
– sprzedaż (wypożyczenie) i promocja produktu na rynku,

b) ruchem fizycznym produktu, tj.:
– transportem,

 6 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing – podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 47-49.
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– magazynowaniem,
– standaryzacją i sortowaniem odpowiednio do rodzajów i gatunków (np. mię-

sa, pieczywa, warzyw i owoców),
c) funkcjami ułatwiającymi, obejmującymi:

– gromadzenie informacji rynkowych,
– finansowanie„
– podejmowanie ryzyka (czy klient kupi, czy nie).

Zróżnicowane funkcje marketingowe wymagają koordynacji, a także podzia-
łu pomiędzy osoby i komórki przedsiębiorstwa przygotowane do ich realizacji. 
Proces zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie jest zatem zespołem czyn-
ności zorganizowanych, skierowanych na opracowanie planów marketingowych, 
kierowanie ich realizacją, kontrolę realizacji i ewentualnie weryfikację założeń 
przyjętych w planach, jeżeli wystąpiły zmiany w warunkach działania.

W ramach zarządzania marketingowego podstawą podejmowania decyzji jest:
– analiza rynkowych możliwości, czyli odpowiedź na pytanie, co możemy 

produkować i sprzedawać,
– wybór rynku docelowego, czyli odpowiedź na pytanie, dla kogo będziemy 

produkować,

Rys. 1. Istota koncepcji marketingowej
Ź r ó d ł o: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing – podręcznik europejski, PWE, War-

szawa 2002, s. 4.
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– wybór strategii marketingowych, czyli odpowiedź na pytanie, jak będzie-
my dostarczać produkty i jak zachęcać nabywców,

– kierowanie działaniami na rynku, czyli docieranie do klientów najsku-
teczniejszymi metodami,

Ze względu na odmienność produktów, nabywców i terenu działania firm rol-
no-żywnościowych wyróżnia się:

– zarządzanie marketingiem dóbr konsumpcyjnych, czyli towarów i usług 
przeznaczonych do zaspokojenia indywidualnych potrzeb konsumentów,

– zarządzanie marketingiem przemysłowym, czyli towarów i usług prze-
znaczonych dla nabywców wykorzystujących je do procesu produkcyjnego (su-
rowce, półprodukty, komponenty),

– zarządzanie marketingiem usług, czyli działalności nastawionej zarówno 
na zysk, jak i niedochodowej,

– zarządzanie marketingiem międzynarodowym, czyli dostosowanie do 
rynków zagranicznych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem jako całością łączy w sobie zarządzanie róż-
nymi aspektami jego działalności. Zarządzanie marketingowe obejmuje funkcje, 
które wiążą się z rynkiem, potrzebami klientów, dostarczaniem produktów, ich 
cenami, promocją itp. Istnieje również potrzeba zarządzania procesem produk-
cji, zarządzania kadrami, aby zapewnić odpowiedni dobór ludzi o wymaganych 
kwalifikacjach, motywowania ich oraz szkolenia, wreszcie zarządzania finansami, 
które polega na zapewnieniu dopływu wymaganych środków finansowych, ich 
rozdysponowaniu zgodnie z celami przedsiębiorstwa oraz bilansowania przycho-
dów i wydatków7.

3. Grupy producenckie rolników (grupy marketingowe)  
i ich wpływ na zarządzanie w branży rolno-żywnościowej

W gospodarce rynkowej podstawowym problemem jest sprzedaż wytworzo-
nych produktów. Przekonali się o tym rolnicy wkrótce po urynkowieniu gospo-
darki żywnościowej, gdy ujawniły się nadwyżki na rynku produktów rolnych. 
W kolejnych latach sytuacja na poszczególnych rynkach ulegała zmianie. Na wie-
lu rynkach branżowych okresy nadwyżek przeplatały się z okresami niedoborów. 
W Polsce dominują małe gospodarstwa rolne. Drobne gospodarstwa oferują do 
sprzedaży małe partie towaru różnej jakości. Stwarza to wiele problemów dla od-
biorców – zarówno przedsiębiorstw handlowych, jak i zakładów przetwórczych. 
Przedsiębiorstwa przemysłu rolno-żywnościowego, chcąc spełnić oczekiwania 

 7 Marketing produktów..., s. 151.
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konsumentów, będą w coraz większym stopniu zainteresowane dobrym surow-
cem, dostarczanym w dużych jednorazowych partiach. Podobne wymogi będą 
stawiać jednostki handlowe. Dla odbiorców produktów bardzo ważna jest rów-
nież ciągłość dostaw. Warunki te może spełniać bardzo duże przedsiębiorstwo, 
ale również grupa producentów, podejmująca wspólne działania na rynku. Grupa 
działająca wspólnie na rynku zwiększa swoją siłę przetargową (pozycja „silnego 
partnera”) i bezpieczeństwo sprzedaży, może lepiej rozpoznać sytuację na rynku, 
stosować promocję towarów itp.

Grupy producentów rolnych działają na podstawie przepisów ustawy z 15 wrześ-
nia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych 
ustaw8. Ustawa określa, że członkami grupy mogą być osoby fizyczne, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzą-
ce gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące 
działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto grupy producentów rolnych prowadzą działalność gospodarczą jako 
przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną, pod warunkiem że:

– zostały utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy 
produktów,

– działają na podstawie statutu lub umowy (aktu założycielskiego),
– składają się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (żaden z nich nie 

może posiadać więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadze-
niu wspólników),

– przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w go-
spodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze 
sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,

– określą obowiązujące członków grupy zasady, dotyczące jakości i ilości do-
starczanych grupie produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania 
produktów do sprzedaży ujęte w formie aktu założycielskiego.

Grupy producentów rolnych mogą prowadzić działalność opierając się na for-
mie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, zrzeszenia 
lub stowarzyszenia. Istniejące spółdzielnie prowadzą wielokierunkową działal-
ność zrzeszając wielu członków, wśród których są także osoby niebędące produ-
centami, co często bez długotrwałych i kosztownych zmian uniemożliwia prze-
kształcenie spółdzielni w grupę. Ostatnie zmiany w ustawie z 15 września 2000 r. 
o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw 
umożliwiają prowadzenie przez spółdzielnię działalności jako grupa producentów 
rolnych, jeśli:

 8 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 
o zmianie innych ustaw, Dz.U. nr 88, poz. 983 z późn. zm.
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1) w jej skład wchodzi co najmniej 5 producentów jednego produktu lub gru-
py produktów, którzy spełniają wymagania określone dla członków tworzących 
grupę producentów rolnych (art. 2 ww. ustawy),

2) jej przedmiot działalności jest zgodny z celami dla których mogą być two-
rzone grupy producentów rolnych (określonymi w art. 2 ww. ustawy),

3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków 
grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania podane poniżej (określone w art. 4 
ww. ustawy),

4) jej przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych 
w gospodarstwach członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż poło-
wę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów,

5) określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady pro-
dukcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz 
sposoby przygotowania ich do sprzedaży.

Przyjęte rozwiązania umożliwiają członkom spółdzielni doskonalić swoją 
działalność przy wykorzystaniu posiadanego już potencjału ludzkiego i inwesty-
cyjnego w ramach grupy producentów wyodrębnionej ze względu na dany pro-
dukt lub grupę produktów. Biorąc pod uwagę istotę organizowania się producen-
tów rolnych w grupy, którą jest pomocniczy charakter działalności prowadzonej 
przez taką grupę wobec jej członków, również zakres obowiązków podatkowych 
grup powinien być analogiczny do zakresu obowiązków podatkowych rolników. 
Tym samym wprowadzono zmiany w ww. ustawie w zakresie stałych zwolnień 
z podatku od nieruchomości od budynków i budowli zajętych przez grupę produ-
centów rolnych wpisaną do rejestru grup, wykorzystywanych wyłącznie na pro-
wadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wy-
tworzonych w gospodarstwach członków grupy, a także zaopatrzenia członków 
grupy w środki do produkcji, przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji 
produktów lub grupy produktów zgodnie z jej aktem założycielskim.

Ponadto grupy producentów rolnych uzyskały zwolnienie z podatku od docho-
dów pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa 
została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części 
wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim 
następującym, w zakresie zakupu środków produkcji przekazanych członkom gru-
py producentów rolnych oraz szkolenia członków grupy producentów rolnych9.

Podejmowanie przez rolników wspólnych inicjatyw umożliwia szybsze dosto-
sowanie się jednostek do wymogów rynku, a także osiągnięcie wymiernych ko-
rzyści ekonomicznych służących dalszemu rozwojowi. Dla zapewnienia miejsca 
na rynku rozproszonym producentom rolnym konieczne jest stymulowanie proce-
sów integracyjnych, polegających na tworzeniu grup produkcyjnych. Wspieranie 

 9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – materiały źródłowe.
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tego procesu może odbywać się przy wykorzystaniu funduszy unijnych przezna-
czonych na dofinansowanie ich działalności.

Poprawa sytuacji gospodarstw rolnych przez dostosowanie się do zmieniają-
cych się wymogów rynku wymusza potrzebę podnoszenia ich konkurencyjności. 
Ograniczone rozmiary produkcji i niespełnianie wymogów jakościowych to pod-
stawowe bariery, które powodują utrudniony dostęp do rynku. Dobrym rozwią-
zaniem jest podejmowanie inicjatyw organizowania się w grupy producentów. 
Rolnicy, mając świadomość uzyskania korzyści, zainteresowani są w dużym stop-
niu wstąpieniem do grupy. Czynnikiem wspierającym funkcjonowanie grup jest 
możliwość dofinansowania ich działalności w ramach funduszy strukturalnych. 
Okazuje się, że dostępne środki finansowe nie są efektywnie wykorzystane z uwa-
gi na małą liczbę złożonych wniosków. Świadczy to o potrzebie podjęcia działań 
informacyjnych o możliwości pozyskania funduszy, ostatecznie mających na celu 
wzrost siły rynkowej rozdrobnionego rolnictwa10.

Podsumowując można powiedzieć, że przynależność do grupy producenckiej 
daje rolnikowi następujące korzyści:

– wyższe ceny zbytu i inne warunki transakcji korzystniejsze od tych, jakie 
miałby negocjując sam,

– możliwość obniżenia kosztów dystrybucji towarów poza siecią sprzedaży 
lokalnej,

– eliminowanie do minimum kosztów pośrednictwa handlowego, a przez to 
podniesienie dochodowości z uzyskanej marży pośredniej,

– możliwość tańszego nabycia środków produkcji oraz korzystniejszych wa-
runków płatności i dostaw, przez zakupy w ilościach hurtowych,

– możliwość operowania na rynku giełdowym, rynkach hurtowych oraz po-
dejmowania dostaw do sieci supermarketów i hipermarketów,

– możliwość zawierania długoterminowych, korzystnych kontraktów z od-
biorcami produktów i większą pewność zbytu,

– możliwość budowania stałej sieci odbiorców oraz konfekcjonowania towa-
rów zgodnie z ich wymogami,

– łatwiejszy dostęp do informacji rynkowej, niższe koszty jej pozyskiwania 
oraz lepsze rozeznanie na rynku,

– lepsze dostosowanie produkcji do wymagań odbiorców i konsumentów,
– niższe koszty inwestycji i większe możliwości pozyskania niezbędnego ka-

pitału,
– oszczędność czasu przeznaczonego na zaopatrzenie i zbyt,
– pełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz umiejętności i do-

świadczenia stowarzyszonych rolników,

 10 E. Baran, B. Grzebyk, Grupy producentów rolnych na Podkarpaciu podmiotem w pozyskiwaniu 
funduszy strukturalnych, „Zeszyty Naukowe” nr 540, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 36.



Łukasz Dziarmaga216

– możliwość lepszego zabezpieczenia prawnego dokonywanych czynności, 
transakcji i zmniejszenie ryzyka handlowego,

– dogodniejsze formy zawierania ubezpieczeń majątkowych i innych,
– możliwość zatrudnienia specjalisty do spraw marketingu.
W Polsce nie ma jeszcze grup producenckich mających służby marketingowe 

na najwyższym szczeblu rozwoju. Są to najczęściej działy sprzedaży lub ewentu-
alnie samodzielne działy marketingu, nie ma natomiast nowoczesnych firm mar-
ketingowych. Mimo to należy stwierdzić, że ich praca przyczynia się do lepszej 
organizacji pracy, rynku i poprawy kondycji finansowej podmiotu w imieniu które-
go działają. Ujmując problem powstawania i funkcjonowania grup producenckich 
w kraju należy pamiętać, że aby mogły one konkurować z dobrze zorganizowany-
mi i sprawnie zarządzanymi grupami producentów Europy Zachodniej powinny 
być przedsiębiorstwami opartymi nie tylko na kapitale, technologii, wyposażeniu 
technicznym i opracowanej strategii, ale elementem decydującym musi stać się 
czynnik ludzki. Stworzenie odpowiedniego zespołu współpracujących ze sobą lu-
dzi to jeden z ważniejszych etapów powodzenia organizacji na rynku, gdzie suk-
ces zależy od sprawnego przekazywania, zdobywania i przetwarzania informacji. 
Tworzenie zespołu jest procesem transformacji grupy osób, które mogą posiadać 
różne zainteresowania, wykształcenie i doświadczenie w zintegrowany i efektyw-
ny zespół roboczy. Jest to niezbędny element gwarantujący odnoszenie sukcesów 
grupy producenckiej w przyszłości11.

Podsumowanie

Powinniśmy zatem wspierać różne formy nowoczesnego kształcenia młodzie-
ży i dorosłej ludności wiejskiej jako inwestycji o podstawowym znaczeniu dla 
przezwyciężania cywilizacyjnego upośledzenia tej grupy społecznej. Powszech-
ność nowoczesnego nauczania na wsi jest warunkiem koniecznym do nabywania 
umiejętności dokonywania trafnych wyborów w warunkach współczesnej gospo-
darki rynkowej. 

Różnice między rolnictwem polskim i unijnym w zakresie wielkości gospo-
darstw, ich produkcyjności, uzbrojenia pracy i jej wydajności, a także efektywno-
ści produkcji, poziomu i struktury jej kosztów są bardzo duże. Dochodzą do tego 
ogromne różnice w organizacji i sprawności funkcjonowania rynku, a także wiel-
kości wsparcia udzielanego rolnictwu. Konsekwencją są różnice uzyskiwanych 

 11 J. Kondratowicz-Pozorska, Rola grup producentów rolnych w budowie systemu informacji 
gospodarczej agrobiznesu, „Prace Naukowe SGGW w Warszawie” nr 35, Wyd. AR w Szczecinie, 
Szczecin 2006, s. 470.
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dochodów rolniczych w przeliczeniu na gospodarstwo, jednostkę powierzchni lub 
jednego zatrudnionego. Sytuację polskiego rolnictwa poprawiłoby powstawanie 
dużych gospodarstw poprzez łączenie tych małych. Większe gospodarstwo daje 
możliwość dużego zatrudnienia, lepszą wydajność pracy, a także jest bardziej 
opłacalne. Powierzchnia byłaby lepiej zagospodarowana z możliwością stosowa-
nia nowych udoskonalonych form zarządzania i stosowaniem w niej nowoczes-
nych technologii przy użyciu nowego sprzętu i technik rolniczych. Takie działania 
spowodowałyby zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa wśród ryn-
ków innych krajów Unii Europejskiej. 
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Streszczenie. Artykuł prezentuje związki logistyki przedsiębiorstwa (mikrologistyki) z jego 
efektywnością ekonomiczną. W krótkim opisie zawarto w nim genezę i definicję logistyki oraz jej 
zakres w przedsiębiorstwie. Omówiono wpływ logistyki na realizację celów firmy, a także na bu-
dowanie wartości dodanej. W końcowej części opracowania przedstawiono sposób oceny procesów 
logistycznych w przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: logistyka przedsiębiorstwa, efektywność, tworzenie wartości, mierniki logi-
styczne

Wstęp

Unowocześnianie zarządzania w polskiej gospodarce przybiera różne formy. 
Wyrazem takiego stanu rzeczy jest w szczególności wdrażanie osiągnięć logi-
styki do prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystko po to, aby – zgodnie 
z powszechnie znaną zasadą logistyki – zapewnić potrzebne na rynku materiały 
i produkty, a więc właściwy towar, we właściwym czasie, właściwym miejscu, 
właściwemu klientowi, w wymaganej ilości, odpowiedniej jakości i po odpowied-
nim koszcie. Taki sposób formułowania strategii logistycznej oraz jej wdrażanie 
prowadzi do wzrostu efektywności firmy, a co za tym również idzie – możliwości 
zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Małgorzata Matyja
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Rola logistyki przedsiębiorstwa  
w kształtowaniu jego efektywności
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Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu logistyki na efektywność 
przedsiębiorstw rozumianą jako stopień osiągania celów poprzez podejmowanie 
racjonalnych decyzji. Do zbadania tego zagadnienia wykorzystano metodę anali-
zy i krytyki piśmiennictwa.

1. Zakres logistyki w przedsiębiorstwie

Logistyka jest pojęciem mającym swoje korzenie w dziedzinie wojskowości, 
w której stanowi obecnie teorię i praktykę działalności w zakresie zaopatrzenia, 
dowozu i komunikacji, administracji, konserwacji, remontów, ewakuacji rannych 
i chorych, wykorzystania zasobów lokalnych, wykonania przedsięwzięć budow-
lanych oraz inwestycji1. Bada całokształt możliwości i zdolności państwa w za-
kresie zabezpieczenia działań wojennych oraz planuje i realizuje związane z tym 
przedsięwzięcia. Podejmowane w jej ramach działania mają prowadzić do zwy-
cięstwa polegającego na urzeczywistnieniu wytyczonych celów. Osiągnięcia logi-
styki na gruncie wojskowym przenosi się dziś do sfery gospodarki cywilnej, aby 
to „zwycięstwo” stało się udziałem respektujących jej zasady przedsiębiorstw.

W swym cywilnym wcieleniu logistyka nie jest jednak jednoznacznym terminem 
i bywa różnie definiowana. Jedna z najpopularniejszych definicji i najpełniej oddają-
ca istotę efektywnościowych oraz integracyjnych aspektów logistyki została opraco-
wana w USA przez Radę Zarządzania Logistycznego (Council of Logistic Manage-
ment). Według tej definicji logistyka jest „terminem opisującym proces planowania, 
realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu 
surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej infor-
macji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań 
klienta”2. W przedsiębiorstwie działalność logistyczna polega więc na realizowaniu 
funkcji zarządczych wobec zasobów, a jej najważniejszym wyróżnikiem jest realiza-
cja procesów przemieszczania produktów i towarzyszących im informacji3.

Z uwagi na zakres logistyki w przedsiębiorstwie wyróżniamy logistykę4:
– zaopatrzenia, w której materiały transportowane są od dostawców do orga-

nizacji,
– produkcji, w której materiały są zużywane wewnątrz przedsiębiorstwa w pro-

cesach technologicznych, magazynowania i kontroli,

 1 S. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 9.
 2 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C. Jr. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 51.
 3 Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Witkowski, Wyd. AE we Wrocławiu, 
Wrocław 2002, s. 18.
 4 H.-Ch. Pfohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, „Biblioteka Logisty-
ka”, ILiM, Poznań 1998, s. 17-19.
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– dystrybucji, w której gotowe produkty transportowane są poza zakład po-
przez system transportowy do odbiorców na rynku,

– powtórnego zagospodarowania, w której następuje ekonomicznie i ekolo-
gicznie skuteczny przepływ pozostałości,

– logistykę części zamiennych, czyli części mających zastąpić elementy wa-
dliwe, uszkodzone lub zużyte.

Przedstawiony na rysunku 1 podział tzw. fazowy logistyki jest właściwy dla 
przedsiębiorstw produkcyjnych (przemysłowych). W firmach handlowych nie wy-
stępuje logistyka produkcji, a przepływ dóbr dotyczy jedynie towarów handlowych 
i materiałów eksploatacyjnych. W przedsiębiorstwach usługowych istnieje logisty-
ka zaopatrzenia, a przepływ dóbr składa się tylko z materiałów eksploatacyjnych.

2. Wpływ logistyki na osiąganie celów przedsiębiorstwa

Efektywność przedsiębiorstwa jest pojęciem wyjątkowo niejednolitym, które 
w literaturze przedmiotu doczekało się licznych definicji. Rozważania na temat 
kształtowania efektywności w firmach wymagają ustalenia sposobu pojmowania 
tego terminu. Dlatego na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto tzw. celo-
wościowe podejście do efektywności przedsiębiorstw, które zakłada, że są one 
tworzone i działają po to, aby realizować określone cele przez podejmowanie ra-
cjonalnych decyzji przy możliwie niskich nakładach5. Ocena efektywności w tym 
ujęciu wiąże się z oceną przede wszystkim stopnia realizacji przyjętych celów, 
a także stopnia wykorzystania zasobów. Organizacja wykazuje tym większą efek-
tywność, im w większym stopniu realizuje wytyczone sobie cele i im niższe pono-
si nakłady na działania podejmowane z zamiarem realizacji tych celów.

Na rysunku 2 zaprezentowany został wpływ procesów logistycznych na efek-
ty (cele) działalności przedsiębiorstw. 

Procesy logistyczne wywierają wszechstronny wpływ na ekonomikę przed-
siębiorstwa. Przyczynami takiego stanu rzeczy są6:

– zaangażowanie pokaźnego majątku trwałego, co wywołuje konieczność 
ponoszenia kosztów i jednocześnie angażuje kapitał, powodując utratę korzyści 
płynących z alternatywnych możliwości wykorzystania tego kapitału,

– istotny udział zatrudnienia w procesach fizycznego przepływu dóbr i towa-
rzyszących im procesach informacyjno-decyzyjnych, co wiąże się z ponoszeniem 
kosztów pracy,

 5 J. Pawłowski, Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, 
Wyd. UŁ, Łódź 2007, s. 32-35.
 6 F. Kapusta, Zarządzanie działaniami logistycznymi, Wyd. Forum Naukowe, Poznań – Wroc-
ław 2006, s. 270.
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– utrzymywanie zapasów rzeczowych, powodujących powstawanie kosztów 
i angażowanie kapitału.

Jednak dokonywana w ramach działań logistycznych optymalizacja proce-
sów zaopatrzeniowych, wytwórczych i dystrybucyjnych oraz przepływu infor-
macji zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu sprzyja podwyższaniu ich 
sprawności oraz ulepszaniu poziomu obsługi klienta. Ponadto prawidłowo reali-
zowane procesy logistyczne (rzeczowe i informacyjne) w efekcie przyczyniają się 
do redukcji kosztów działalności operacyjnej. Zwiększona wartość przychodów, 
umacniająca pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz obniżone koszty, umożli-
wiające uzyskanie i zachowanie przewagi konkurencyjnej, powiększają potencjał 
ekonomiczny firmy i w ostatecznym rachunku kształtują jej wartość.

Wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach gospodarki rynko-
wej, niezależnie od charakteru, wielkości i skali działalności, mają podobne cele 
– wypracowanie nadwyżek przychodów nad ponoszonymi kosztami, czyli osią-
ganie zysku przy maksymalnym spełnieniu standardów obsługi klienta. Zadaniem 
logistyki jest więc integracja przepływów fizycznych i strumieni informacyjnych 
ze względu na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej7. Schema-
tycznie zostało to ujęte na rysunku 3.

 7 K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s. 44.

Rys. 2. Związki logistyki z celami przedsiębiorstwa
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Cz. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębior-

stwie, PWE, Warszawa 2008, s. 45.
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Centralne miejsce w działalności logistycznej przedsiębiorstw rynkowych 
zajmuje obsługa klienta. W praktyce gospodarczej nie istnieją przedsiębiorstwa, 
które nie obsługiwałyby klientów. Jak już wspomniano, jednym z podstawowych 
celów funkcjonowania przedsiębiorstw jest wypracowanie i maksymalizacja zy-
sków ze swej działalności, a te generowane są przede wszystkim – lub nawet 
tylko i wyłącznie – dlatego, że klient kupuje produkt lub usługę tego, a nie innego 
przedsiębiorstwa8. To klient tworzy w przedsiębiorstwie przychody, dlatego też 
cały łańcuch działań marketingowych i logistycznych powinien być skierowany 
na właściwą jego obsługę.

Coraz większego znaczenia nabierają więc działania logistyczne przyczynia-
jące się do zdobywania przez firmę przewagi konkurencyjnej w sferze kształ-
towania wysokiego poziomu i jakości obsługi klienta. Producenci dochodzą do 
świadomości, że konkurują ze sobą nie tylko produktem i jego ceną, ale także 
sposobem obsługiwania nabywców. Pod presją zmian na rynku producenci, dys-
trybutorzy i usługodawcy logistyczni oferują klientom niezawodne i coraz krócej 
trwające dostawy, wygodę w obsłudze oraz niezbędną komunikację w sprawie 
zamówień9. Z kolei coraz więcej klientów zaczyna podzielać pogląd, że ukryte 
koszty niedostatecznej obsługi mogą przewyższać nawet największe rabaty ce-
nowe. Logistyka ma więc zaoferować taki poziom obsługi, który pozwala przy-
wiązać do firmy dotychczasowych klientów i pozyskać nowych, korzystających 
z usług konkurentów, polepszyć wizerunek przedsiębiorstwa oraz zwiększyć jego 
sprzedaż, zyski i udział w rynku. Obsługa klienta jest zatem procesem zapewnia-
nia przewagi konkurencyjnej i tworzeniem dodatkowych korzyści w celu maksy-
malizacji wartości całkowitej dla klienta10.

  8 F. Kapusta, Zarządzanie..., s. 105.
  9 D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 10.
 10 J.J. Coyle, E. J. Bardi, C. Jr. Langley, Zarządzanie..., s. 156-163.

Rys. 3. Zadania logistyki w przedsiębiorstwie
Ź r ó d ł o: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s. 55.
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3. Logistyka w łańcuchu wartości

Działania logistyczne firmy znajdują umiejscowienie w zaproponowanym 
przez M.E. Portera łańcuchu wartości11. Łańcuch wartości jest systemem wzajem-
nie zależnych, powiązanych czynności, podejmowanych przez organizację w celu 
osiągnięcia zysku, a przede wszystkim zdobycia przewagi konkurencyjnej na ryn-
ku12. Działania te M.E. Porter zlokalizował obok wytwarzania, marketingu i zbytu 
oraz usług (obsługi gotowego wyrobu) w działalności podstawowej przedsiębior-
stwa kreującej wartość (rys. 4). Wartość ta jest mierzona ilością pieniędzy, jaką 
nabywcy są w stanie zapłacić za wyrób lub usługę. W łańcuchu wartości Porter 
podzielił logistykę na:

– inbound logistics (logistyka wejścia), czyli logistyka działań wewnętrznych: 
magazynowanie, sortowanie, inwentaryzacja, transport, różnego rodzaju obsługa-
związana z zaopatrzeniem;

– outbound logistics (logistyka wyjścia), czyli logistyka działań zewnętrz-
nych: transport, magazynowanie i dostarczanie gotowego produktu do nabywcy13.

Rys. 4. Model łańcucha wartości
Ź r ó d ł o: Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, red. B. Olszewska, Wyd. UE 

we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 125. 

Biorąc pod uwagę przedstawiony wcześniej podział fazowy logistyki, stwier-
dzić można, że działalność podstawowa każdej firmy, czyli ta, która jest głów-
nym źródłem tworzenia wartości, obejmuje w całości jej logistykę zaopatrzenia, 

 11 Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, red. B. Olszewska, Wyd. UE 
we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 124-126.
 12 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 94.
 13 Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński i W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa 
2000, s. 157-158.
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produkcji i dystrybucji, czyli tzw. mikrologistykę. Analiza działań logistycznych 
pozwala więc identyfikować istotne czynniki kształtowania wyniku finansowego 
przedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności jego szeroko rozumianej efektywności.

Łańcuch wartości danego przedsiębiorstwa jest osadzony w szerszym stru-
mieniu czynności, nazwanym przez Portera systemem wartości, obejmującym 
łańcuchy wartości dostawców, dystrybutorów i klientów. Zintegrowane systemy 
logistyczne przedsiębiorstw współpracujących ze sobą nazywa się mezologistyką.

4. Pomiar działań logistycznych w przedsiębiorstwie

Efektywność procesów logistycznych nabiera coraz większego znaczenia 
względem konieczności znalezienia nowych możliwości wzrostu zdolności kon-
kurencyjnych i kooperacyjnych w celu osiągania wyższej efektywności rynko-
wo-ekonomicznej przedsiębiorstw14. Pomiar i ocena sprawności realizowanych 
procesów logistycznych są podstawą do podejmowania decyzji w logistyce. Pra-
widłowe kształtowanie działalności gospodarczej i realizowanych w jej ramach 
procesów logistycznych w systemie tworzenia i transformacji wartości rodzi po-
trzebę przyjęcia odpowiedniej strategii rozwoju. Strategia ta, rozumiana jako spo-
sób osiągania celów, powinna być oparta na rzetelnych informacjach, płynących 
z uporządkowanego i wiarygodnego zbioru mierników i wskaźników logistycz-
nych, zwłaszcza w sferze kosztów, poziomu obsługi klientów i sterowania prze-
pływami materiałowymi.

Istnieje szereg mierników i wskaźników oceny efektywności procesów logi-
stycznych przedsiębiorstwa. Różne są także podejścia do budowania mierników 
logistyki. W ujęciu organizacyjnym formułowane są mierniki dla każdego obsza-
ru działań poprzez wszystkie fazy logistyki. Dla poszczególnych faz tworzone są 
zasadniczo te same mierniki, które mogą mieć charakter ilościowy lub wartościo-
wy (kosztowy). Przykładowo będą to15:

– w logistyce zaopatrzenia: liczba zamawianych pozycji materiałów, liczba 
dostawców, ciężar, objętość dostawy (mierniki ilościowe) oraz koszty zaopatrze-
nia, koszty reklamacji zgłaszanej do dostawcy, koszty zwrotu towarów (mierniki 
wartościowe),

– w logistyce produkcji: liczba materiałów do produkcji, liczba czynności 
dyspozycyjnych, liczba wystawionych dokumentów (mierniki ilościowe) oraz 
koszty działań wytwórczych, koszty osobowe produkcji (mierniki wartościowe),

 14 J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, „Biblioteka Logistyka”, ILiM, Poznań 2003, s. 5-6.
 15 M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000, s. 133-138.
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– w logistyce dystrybucji: liczba wysłanych dostaw, liczba odbiorców, prze-
ciętny czas dostawy (mierniki ilościowe) oraz koszty wysyłki, koszty reklamacji 
ze strony klienta (mierniki wartościowe).

W każdej fazie dokonywane są także operacje transportowe i magazynowe, do 
oceny ich sprawności również wyodrębnia się określony system pomiaru. I tak:

– w przypadku transportu uwzględnia się w szczególności liczbę środków 
transportu, liczbę przejechanych kilometrów, liczbę godzin pracy środków trans-
portu (mierniki ilościowe) i ich ujęcie wartościowe (koszty transportu),

– w przypadku magazynowania określa się liczbę i koszty zapasów. 
Przykładowe wskaźniki oceny procesów logistycznych w przekroju fazowym 

przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane wskaźniki oceny niektórych sfer logistyki

Sfera Lp. Określenie wskaźnika Wzór obliczenia wskaźnika J.m.

ZA
O

PA
TR

ZE
N

IE

1. Przeciętny czas trwania 
dostawy – cykl dostawy

łączny czas dostaw
liczba dostaw h

2. Czas realizacji 
zamówienia czas od przyjęcia zlecenia do wysłania dostawcy dni

3. Niezawodność dostaw liczba terminowo dostarczonych dostaw surowców × 100łączna liczba dostaw surowców %

4. Elastyczność dostaw liczba spełnionych życzeń specjalnych × 100łączna liczba życzeń specjalnych %

5. Średnia wartość 
zamówienia

wartość zamówień zrealizowanych × 100liczba zamówień zrealizowanych %

PR
O

D
U

K
C

JA

1. Poziom obsługi liczba prawidłowych wydań surowców × 100łączna liczba wydań surowców %

2. Udział wadliwej 
produkcji

wartość wyrobów wadliwych × 100łączna wartość wyrobów %

3. Wykorzystanie 
zdolności produkcyjnej

wykorzystana zdolność produkcyjna × 100pełna zdolność produkcyjna %

4. Udział przestojów 
w produkcji

czas przestojów w produkcji × 100czas pracy ogółem %

D
Y

ST
RY

B
U

C
JA

1. Przeciętny czas  
dostawy wyrobów

czas od wejścia zamówienia do dostarczenia wyrobów  
klientowi dni

2. Gotowość dostawcza liczba natychmiastowo obsłużonych zamówień × 100łączna liczba zamówień %

3. Pewność dostaw liczba dostaw wyrobów w żądanym terminie × 100łączna liczba dostaw wyrobów %

4. Efektywność 
dystrybucji

zamówienia zrealizowane × 100zamówienia przyjęte %
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Sfera Lp. Określenie wskaźnika Wzór obliczenia wskaźnika J.m.

TR
A

N
SP

O
RT

1. Koszty transportu  
na tonokilometr

koszty transportu
liczba tonokilometrów zł/tkm

2. Koszty transportu  
na przesyłkę

koszty transportu
liczba przesyłek zł/szt

3. Niezawodność 
transportu

liczba terminowo wykonanych przewozów × 100liczba przewozów ogółem %

4. Elastyczność transportu liczba spełnionych wymagań transportowych × 100liczba wymagań transportowych ogółem %

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, „Biblioteka Lo-
gistyka”, ILiM, Poznań 2003, s. 53-66. 

Mierniki cząstkowe pozwalają na dokonanie pogłębionej oceny zmian za-
chodzących w podsystemach logistyki i warunków determinujących realizowa-
ne w nich procesy. Poziom danego wskaźnika cząstkowego i tendencje do jego 
kształtowania stanowią określoną informację o jakości każdego z podsystemu.

Podsumowanie

Przeprowadzone rozważania wykazały, że w obecnych czasach logistyka zaj-
muje istotne miejsce w przedsiębiorstwie z punktu widzenia jego funkcjonalności 
i efektywności. Działalność logistyczna przedsiębiorstwa sprowadza się do reali-
zacji funkcji zarządczych wobec posiadanych zasobów, a jej najważniejszą cechą 
jest umożliwienie swobodnego zachodzenia procesów przemieszczania wszelkiego 
rodzaju dóbr i towarzyszących im informacji. Prawidłowo zorganizowana sfera za-
opatrzenia, produkcji i dystrybucji wraz z odpowiednim systemem przekazu infor-
macji warunkują osiąganie celów, a więc efektywności przez przedsiębiorstwo.
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Wpływ działań marketingowych i CSR-owych  
na rozwój i funkcjonowanie  

przedsiębiorstwa usługowego

Streszczenie. Celem pracy była diagnoza działań marketingowych, prowadzonych przez Za-
kład Gazowniczy w Bydgoszczy i ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie firmy, przyczyniając 
się do zwiększenia zysku, a przede wszystkim poprawy wizerunku firmy wśród klientów. W ba-
daniach zastosowano metodę analizy dokumentów pochodzących z firmy oraz metodę wywiadu 
bezpośredniego, w którym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone ba-
dania potwierdziły hipotezę, że działania marketingowe oraz CSR-owe mają wpływ na budowanie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, co w konsekwencji wpływa na osiągany zysk w firmie 
usługowej.

Słowa kluczowe: marketing w usługach, sprzedaż CSR

Wstęp

Tendencje rozwojowe obserwowane na świecie wyraźnie wskazują na wzrost 
udziału sfery usługowej. Można powiedzieć, że nowoczesna gospodarka to go-
spodarka usług. Wiąże się to z urozmaiceniem ofert, ale także ze wzrostem konku-
rencji. Standaryzacja usług zostaje powoli zastąpiona indywidualnym podejściem 
do każdego klienta. Usługodawcy ścigają się w możliwościach promocji i szu-
kają nowych kanałów dotarcia do finalnego odbiorcy. Chcąc stać się aktywnym 
i skutecznie działającym uczestnikiem życia gospodarczego, przedsiębiorcy są 
zmuszeni do efektywnych działań marketingowych. Obecnie, aby przetrwać na 
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rynku nie wystarczy tylko akceptować zachodzące zmiany, ale trzeba błyskawicz-
nie wdrażać je w życie, czyli stosować doskonalsze narzędzia marketingowe, co 
jest odzwierciedleniem prawidłowego rozwoju firmy. 

W związku z tym celem głównym badań była diagnoza działań marketingo-
wych prowadzonych i realizowanych w wybranym przedsiębiorstwie usługowym 
i ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie na rynku. 

Tak postawione cele pozwoliły sformułować hipotezę badawczą, zakładają-
cą, że działania marketingowe korzystnie wpływają na rozwój i funkcjonowanie 
firmy, przyczyniając się pośrednio do zwiększenia zysku i poprawy wizerunku 
firmy wśród potencjalnych i obecnych klientów.

Do weryfikacji hipotezy zastosowano pierwotne i wtórne źródła danych. 
Źródłem pierwotnym były opinie respondentów, uzyskane z kwestionariusza an-
kiety, którego celem było zbadanie opinii klientów na temat działań sponsoringo-
wych, wpływających na postrzeganie firmy przez interesariuszy. Źródła wtórne to 
dokumentacja udostępniona przez przedsiębiorstwo usługowe. 

Metodą badawczą był wywiad bezpośredni, przeprowadzony z wykorzysta-
niem kwestionariusza ankiety jako narzędzia badawczego oraz analiza otrzyma-
nej dokumentacji z przedsiębiorstwa metodą desk reaserch.

1. Marketing mix w sferze usług 

Za twórcę koncepcji marketingu uznaje się N. Bordena, który w roku 1964 
zaprezentował 12 instrumentów szybko zmodyfikowanych i zredukowanych do 
4 elementów przez McCarthy’ego1. Marketing mix w sferze usług stanowi rozsze-
rzenie podstawowych założeń 4P. Można mówić o pewniej aktualizacji produk-
tu, ceny, promocji i dystrybucji o dodatkowe uwarunkowania, jakimi są: proces, 
personel oraz świadectwo materialne2. Marketing mix to inaczej 7 dźwigni, któ-
rymi marketingowcy mogą się posługiwać i w ten sposób osiągać założony cel. 
Sposób doboru i ich zakres jest uzależniony, a także determinowany bieżącą sy-
tuacją na rynku. 

Pierwszym, a zarazem podstawowym elementem jest usługa. Usługa to pro-
dukt, ale z nieuchwytnymi komponentami, który wymaga zarówno pracy ludzi, 
jak i rozwiązań technologicznych, a wszystko po to, aby zaspokoić ludzkie po-
trzeby3. Kolejnym elementem tworzącym koncepcję marketingu mix jest cena. 
Nadal jest ona obiektem obaw i niepewności wśród marketingowców. Nic dziw-

 1 A. Baruk, Marketing mix, Wyd. AR, Lublin 2001, s. 17.
 2 http://mbrokers.pl/marketing/public-relations/marketing-mix-7p [14.02.2011].
 3 E. Michalski, Marketing, WN PWN, Warszawa 2004, s. 524.
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nego, ustalenie jej na odpowiednim poziomie jest bowiem trudnym wyzwaniem4. 
W ujęciu marketingowym pojęcie to oznacza wartość usługi, która jest przedmio-
tem transakcji rynkowej, najczęściej wyrażanej w formie pieniężnej5. Polityka 
cenowa ogrywa istotną rolę, ponieważ decyduje o wielu elementach, takich jak: 
popyt na określoną usługę, jej konkurencyjność na rynku czy też wypracowanie 
przez firmę zysku na odpowiednim poziomie6. Dzięki niej usługodawca ma moż-
liwość oddziaływania na konsumentów oraz konkurencję. Dystrybucja, inaczej 
nazywana punktem sprzedaży, jest kolejnym ogniwem marketingu mix. Warto za-
uważyć, że nie dotyczy ona tylko miejsca docelowego, ale obejmuje cały proces, 
polegający na dostarczeniu usługi na rynek7. Wiadomo, że aby osiągnąć sukces 
nie wystarczy tylko innowacyjny pomysł i oryginalna promocja. Trzeba stworzyć 
odpowiednie warunki do świadczenia i korzystania z usług. Do elementów, które 
wywierają na to istotny wpływ można zaliczyć m.in.: kanały dystrybucji oraz 
dystrybucję fizyczną, czyli logistykę, lokalizację oraz liczbę placówek usługo-
wych8. Dla osób zajmujących się marketingiem promocja to najciekawsza część 
pracy. Uświadomienie światu o istnieniu innowacyjnej usługi powoduje ogromną 
radość oraz satysfakcję9. Kojarzy się ona z czymś lekkim, łatwym i przyjemnym. 
W rzeczywistości na akcje promocyjną składa się wiele technik wymagających 
długookresowego działania i zaangażowania.

Uświadamiając sobie jak duże jest zaangażowanie ludzi w procesie świad-
czenia usług, możemy wyobrazić sobie jak ważny jest to czynnik marketingu 
mix. Przedsiębiorca ma tutaj dwie ważne funkcje do spełnienia. Po pierwsze – 
musi przekonać klientów do korzystania z oferty, a po drugie – nakłonić i zmo-
tywować pracowników do dobrego świadczenia i reprezentowania pod szyldem 
swojej marki. Jak wiadomo, nawet gdyby wszystkie pozostałe czynniki zostały 
doprowadzone do perfekcji, to i tak bez dobrej kadry żaden interes nie ma szans 
na utrzymanie się na rynku. Kolejnym elementem marketingu mix usług są pro-
cesy. Tak jak personel stanowią rozszerzenie podstawowych założeń 4P. Proces 
należy interpretować jako ciąg działań i czynności, które prowadzą do powstania 
rezultatu. Inaczej mówiąc, są to harmonogramy, procedury, mechanizmy, które 
w połączeniu sprawiają, że odbiorca otrzymuje to, czego zapragnął. Z punktu wi-
dzenia klienta jest to bardzo istotny element marketingu, który stanowi uzupeł-
nienie świadczonej usługi10. Ostatnim elementem marketingu mix 7P jest świa-

  4 P. Cheverton, Kluczowe umiejętności marketingowe, Helios, Bydgoszcz 2004, s. 421.
  5 A. Baruk, Marketing mix…, s. 55.
  6 http://www.biznesowe.edu.pl/1833-cena_w_marketingu_mix/ [15.02.2011].
  7 P. Cheverton, Kluczowe…, s. 369.
  8 I. Bielski, Marketing ’95, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Byd-
goszcz 2002, s. 168.
  9 P. Forsyth, Marketing dla wtajemniczonych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 75.
 10 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 210.
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dectwo materialne. Pod tym pojęciem kryje się strategia kształtowania otoczenia. 
Do jej zakresu zalicza się: atmosfera w pracy, stroje służbowe, symbole, wystrój 
wnętrz, rozkład budynku, wykorzystywane dobra materialne w trakcie świadcze-
nia usługi i inne. Precyzyjnie rzecz ujmując są to wszystkie te elementy, które 
w pośredni bądź bezpośredni sposób kształtują miejsce i w rezultacie wpływają 
na wizerunek marki.

2. Instrumenty aktywizacji sprzedaży i działania CSR-owe 
w przedsiębiorstwach

Współczesne przedsiębiorstwa usługowe mogą korzystać z różnych narzędzi 
aktywizacji sprzedaży. Należą do nich m.in.: public relations, reklama, sponso-
ring, marketing bezpośredni oraz sprzedaż osobista. Dotychczas prowadzone ba-
dania marketingowe jednoznacznie potwierdzają, że reputacja firmy ma ogromny 
wpływ na wysokość jej zysków, co oznacza, że działania te mają duży wpływ na 
jej rozwój. 

Odmienną koncepcją od typowych działań marketingowych jest CSR, czyli 
społeczna odpowiedzialność biznesu. Pomimo kryzysu, CSR budzi duże zaintere-
sowanie wśród przedsiębiorców. Sam skrót CSR funkcjonuje już od dawna, jed-
nak brakowało jego przełożenia na działania praktyczne, gdyż tak naprawdę nie są 
to działania marketingowe. Istnieje kilka przesłanek, z których powinna wynikać 
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Pierwsza przesłanka uzmysławia, 
że firmy funkcjonują i rozwijają się wśród społeczeństwa, a nie na odwrót. Klienci 
reprezentują określone postawy, nawiązują do zwyczajów, tradycji, a także wy-
znają swoje zasady. To przekłada się na swoiste wymagania, jakie interesariusze 
stawiają przed podmiotami gospodarczymi, co do etyki w biznesie. Ponadto do 
klientów docierają informacje o nieuczciwie działających firmach, a to spowo-
dowało wzrost zainteresowania moralnością w biznesie. Finalni odbiorcy coraz 
częściej dokonują oceny przedsiębiorstw z tej perspektywy. Dodatkowo współ-
czesnych prezesów nie zadowala już krótkookresowy biznesplan z czasowym zy-
skiem. Większość interesuje się długookresową opłacalnością, a to wynika rów-
nież z działań CSR, czyli etycznego image firmy. Ostatnią przesłanką zachęcającą 
do realizacji społecznie odpowiedzialnego biznesu jest przewaga konkurencyjna. 
Wszelkie działania świadczone na rzecz dobra ogólnego poprawiają wizerunek 
firmy. Jest ona lepiej odbierana i kojarzona przez klientów. CSR jest również sku-
tecznym narzędziem do walki z konkurencją11. Istnieją 4 zasadnicze elementy, 

 11 U. Golaszewska-Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2009, s. 7-8.
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które stanowią główne źródło przewagi konkurencyjnej w zakresie odpowiedzial-
ności społecznej: reputacja, relacje, reagowanie na potrzeby otoczenia i efektyw-
ne wykorzystywanie zasobów.

Reputacja to takie wartości, jak uczciwość, zaufanie, wiarygodność. Nie każ-
da firma może poszczycić się takimi atrybutami. Relacje to inaczej stosunki, które 
łączą przedsiębiorstwa z interesariuszami. W dużym stopniu są one uzależnione 
od reputacji, jaką posiada firma w otoczeniu. Reagowanie na potrzeby społeczne, 
to zrozumienie i uwrażliwienie firm na problemy społeczeństwa. Ostatni element 
budujący przewagę konkurencyjną to podnoszenie wartości zasobów przedsię-
biorstwa, takich jak: finansowe, rzeczowe, ludzkie czy informacyjne. Ich efek-
tywne wykorzystanie prowadzi do redukcji kosztów, lepszego reagowania na 
oczekiwania i potrzeby rynku, minimalizacji negatywnego oddziaływania na śro-
dowisko oraz lepszej jakości procesu produkcji. 

Temat społecznej odpowiedzialności biznesu już na dobre zagościł w Polsce. 
Ten szczególny aspekt działalności firmy dojrzewa i przybiera rozmaite formy. 
Jego przejawy można zauważyć we wszystkich obszarach aktywności bizne-
sowej. Przedsiębiorcy już nie chcą ograniczać się tylko do świadczenia swoich 
usług. Chcą stać się solidnym partnerem, który rozumie swoich interesariuszy. 
Bycie blisko społeczności, to nowy cel, który przyświeca współczesnym preze-
som i menedżerom firm. Dzięki takim działaniom świat nie będzie doskonały, ale 
na pewno lepszy. Warto brać w tym udział i dawać przykład innym.

3. Charakterystyka podmiotu badań

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy jest jednym z oddziałów Pomor-
skiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., która swoim zasięgiem obejmuje także inne 
województwa poza województwem kujawsko-pomorskim.

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy jest zlokalizowany przy ul. Ja-
giellońskiej 42, w tym samym miejscu, gdzie ponad 140 lat temu zbudowano 
pierwszą bydgoską gazownię. Nie tak dawno, bo około 9 lat temu, firma mogła 
poszczycić się pionierstwem w branży, polegającym na wprowadzeniu Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. A już rok później, czyli w roku 
2003 uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarzą-
dzania Środowiskowego. 

Historię Gazowni Bydgoskiej kontynuuje od 1 stycznia 2000 r. Zakład Gazow-
niczy w Bydgoszczy, funkcjonujący jako Oddział Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa S.A. W czerwcu 2007 r. doszło do wydzielenia działalności, a ów-
czesną spółkę przekształcono w operatora systemu dystrybucyjnego. Od tamtej 
chwili działalność ogranicza się jedynie do realizacji usługi, jaką jest dystrybucja 
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gazu. Działanie polegające na rozdzieleniu wynikało z przymusu dostosowania się 
do wymogów prawa unijnego, zawartego w Dyrektywie nr 2003/55/EC Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Europy, której ideą i celem jest liberalizacja rynku gazu. 
Od 29 czerwca 2007 do 5 października 2008 r. funkcjonowali pod nazwą Pomorski 
Operator Systemu Dystrybucyjnego Oddział Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy. Od 
6 października 2008 r. kontynuuje działalność w zakresie technicznej dystrybucji 
gazu, działając pod nazwą Pomorska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Ga-
zowniczy w Bydgoszczy12.

Za racjonalny podział pracy w każdej firmie odpowiada struktura organiza-
cyjna, czyli zbiór pojedynczych stanowisk pracy, komórek organizacyjnych, jed-
nostek organizacyjnych oraz powiązań między nimi. Na rysunku 1 została za-
prezentowana struktura organizacyjna obowiązująca w Zakładzie Gazowniczym 
w Bydgoszczy.

Nie jest to typowy schemat, ponieważ łączy w sobie cechy przynajmniej 
dwóch rodzajów struktur organizacyjnych: hierarchiczną i liniową. Potwierdza to 
chociażby widoczna zasada jednoosobowego kierownictwa oraz stopień podziału 
na sekcje, działy i piony. Biorąc pod uwagę kryterium spiętrzenia i rozpiętości 
kierowania, strukturę można określić i zaklasyfikować do smukłych, to znaczy 
takich, gdzie istnieje relatywnie wiele szczebli, a komórki organizacyjne są nie-
wielkich rozmiarów. 

Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy od lipca 2007 r. zajmuje się: 
– zapewnianiem bezpiecznej, nieprzerwanej dostawy gazu, 
– przyłączaniem nowych odbiorców, 
– rozbudową i modernizacją sieci gazowych, 
– pomiarem ilości i jakości transportowanego gazu.
Charakteryzując działalność firmy nie sposób nie nawiązać do podstawowych 

elementów i wyznaczników, czyli misji i wizji. Jako podstawową misję firmy na-
leży uznać dostarczenie gazu w sposób ciągły, bezpieczny i ekologiczny, pamię-
tając o potrzebach społecznych. Z kolei wizją firmy jest umocnienie pozycji lidera 
w dystrybucji gazu ziemnego na obszarze prowadzonej działalności13.

Warto zwrócić szczególną uwagę na wartości, którymi kieruje się Zakład Ga-
zowniczy w Bydgoszczy. Należą do nich:

1. Niezawodność – objawia się bezpieczeństwem, ciągłością dostaw gazu, ter-
minowością oraz gwarancją stabilnego miejsca pracy.

2. Odpowiedzialność – zaangażowanie w poprawę jakości życia społeczności 
lokalnych, dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz aktywne wspie-
ranie projektów proekologicznych i minimalizacja negatywnego wpływu swojej 
działalności na środowisko naturalne.

 12 http://www.psgaz.pl/posd/onas/oddzialy/zg_bg [24.02.2011].
 13 http://www.pgnig.pl/pgnig/216/763 [1.04.2011].



Rys. 1. Struktura organizacyjna Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy
Ź r ó d ł o: Regulamin Organizacyjny Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy.
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3. Profesjonalizm – dążenie do zapewnienia najwyższej jakości usług w tym 
doradztwo i pomoc specjalistów oraz wykorzystywanie doświadczenia i poten-
cjału zatrudnionej kadry.

4. Wiarygodność – wywiązywanie się z zawartych umów i zobowiązań, budo-
wanie atmosfery zaufania, jawności i transparentności działań, a także przestrze-
ganie zasad etycznych w biznesie.

5. Ciągły rozwój – gotowość szukania nowych rozwiązań, wdrażanie no-
wych technologii 14. 

Tak jak w każdej małej czy dużej firmie właściwe zorganizowanie wszyst-
kich służb jest warunkiem koniecznym, aby przedsiębiorstwo przynosiło zyski. 
W przypadku Pomorskiej Spółki Gazownictwa kluczem do sukcesu staje się stała 
i oparta na zaufaniu współpraca między dystrybucją, czyli Zakładem Gazowni-
czym, i obrotem Gazownią Bydgoską. 

4. Działania marketingowe i CSR-owe  
w Zakładzie Gazowniczym w Bydgoszczy

Działalność Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy polega w głównej mierze 
na świadczeniu usług, czyli na dostarczaniu gazu klientom. Wygenerowanie zy-
sku dystrybucji jest uzależnione od ilości przesłanego gazu, a w konsekwencji – 
od liczby jego odbiorców. Zakład Gazowniczy nieustannie dąży do zwiększenia 
ich liczby. W tym celu podejmuje działania marketingowe zmierzające do dostar-
czania paliwa do gmin dotychczas niezgazyfikowanych. Wybór gminy jest po-
przedzony ścisłą analizą. Weryfikacji podlegają trzy zasadnicze wskaźniki, które 
ułatwiają podjęcie decyzji. Są to:

1) wskaźnik potencjału sprzedaży (Wp),
2) wskaźnik potencjału sprzedaży gazu w stosunku do odległości gminy od 

gazociągu – wskaźnik odległości (Wod),
3) wskaźnik sumaryczny (Ws).
W świetle zastosowanych wskaźników przedstawione zostają gminy naj-

bardziej atrakcyjne do gazyfikacji. W roku 2003 należały do nich m.in. gmina 
Osielsko, Białe Błota, Łysomice, Wielka Nieszawka. Na podstawie gminy Osiel-
sko można przedstawić wpływ działań marketingowych realizowanych przez za-
kład na wynik działalności firmy. Od momentu rozpoczęcia działań marketin-
gowych do chwili obecnej, umowy przyłączeniowe podpisało 1368 klientów, co 
przedstawiono na rysunku 2.

 14 Materiały udostępnione przez firmę.
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Rys. 2. Liczba podpisanych umów o przyłączenie do sieci gazowej w gminie Osielsko  
w latach 2004-2010

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Raportu o liczbie przyłączonych odbiorców.

W wyniku robót budowlano-montażowych, polegających na budowie sieci 
gazowej, w latach 2004-2010 Zakład Gazowniczy pozyskał nowych klientów 
w liczbie 1348 gospodarstw, co przełożyło się na ilość (m3) sprzedanego gazu 
(tab. 1).

Tabela 1. Wzrost sprzedaży gazu w wyniku przyłączenia nowych odbiorców w gminie Osielsko

Lata

Wzrost liczby  
gospodarstw domowych 
przyłączonych do sieci 

gazowej w stosunku  
do roku 2003

Przyrost sprzedaży 
w stosunku  

do roku 2003  
[m3]

2004 111 104 124
2005 98 221 038
2006 401 700 751
2007 219 572 446
2008 234 708 929
2009 159 449 490
2010 126 569 516
Suma 1348 3 326 294

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

Wraz ze wzrostem liczby odbiorców i ilości przesłanego gazu nastąpił również 
przyrost majątku – nowo wybudowana sieć gazowa – co przedstawiono na rysunku 3.

Z roku na rok przybywa coraz więcej klientów, co jest efektem skutecznej 
reklamy i dobrej kampanii marketingowej. Działania marketingowe realizowa-
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ne przez Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy mają również ogromny wpływ na 
tworzenie pozytywnego wizerunku firmy oraz budowę świadomości marki wśród 
klientów. Jednym z narzędzi promocji konsekwentnie używanym przez bydgo-
ski oddział, jest sponsoring. Firma może poszczycić się wieloma świadczeniami 
przekazanymi na cele sportowe, kulturalne czy charytatywne w zamian za promo-
wanie własnej marki. 

Firma mogłaby również wskazać listę organizacji i grup, które sponsorowała 
w celach charytatywnych. Najbardziej interesujący wydaje się przypadek doty-
czący przedszkola przy ul. Kąkolowej. Jego historia ukazuje budowę pozytywnej 
relacji między Zakładem Gazowniczym a interesariuszami. Niestety, początki nie 
należały do najłatwiejszych. W okolicach wspomnianego przedszkola 21 listopa-
da 2009 r. o godzinie 10:22 doszło do wybuchu gazu. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia pogotowie gazowe stwierdziło wybuch w domku jednorodzinnym przy 
ul. Kąkolowej 17. W wyniku tego zostały uszkodzone okoliczne budynki miesz-
kalne, w tym także przedszkole nr 61.

Nie stwierdzono żadnych nieszczelności sieci gazowej. Komisja powołana do 
zbadania okoliczności i przyczyn zdarzenia potwierdziła celowość działań czło-
wieka w wybuchu gazu. Pomimo braku winy ze strony Zakładu Gazowniczego 
w Bydgoszczy, podjęto decyzję o przekazaniu darowizny w wysokości 10 tys zł. 
Szkło z wybitych i wyrwanych okien całkowicie zniszczyło wyposażenie sal 
przedszkolnych. Do przedszkola uczęszcza 140 dzieci, w tym 35 niepełnospraw-
nych. Darowizna pieniężna nie tylko wsparła działania zmierzające do ponowne-
go uruchomienia przedszkola, ale także była wyrazem społecznej odpowiedzial-
ności firmy wobec dramatu, jaki się wydarzył. 
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Rys. 3. Przyrost majątku w latach 2003-2010 w wyniku przyłączenia nowych odbiorców  
w gminie Osielsko

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.
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Kwestionariusz ankiety został wypełniony przez rodziców przedszkolaków. 
Zwrotność ankiet to 83 ankiety ze 120 przekazanych, które stanowiły próbę ba-
dawczą, przy czym większość badanych to kobiety, bo aż 68,7%, co odpowiada 
57 osobom populacji badanej. Pozostałą grupą badanych byli mężczyźni, stanowili 
31,3% (26 osób) ogółu badanych. Zależność ta została przedstawiona na rysunku 4.

Najliczniejszą grupę respondentów, co wskazuje rysunek, stanowiły osoby 
w wieku 31-40 lat, jest to 65,0% ogółu populacji badanej. Kolejną grupą pod 
względem wielkości są respondenci w przedziale wiekowym 26-30 lat i 41-60 lat, 
jest to 14,5% całości populacji respondentów. Najmłodszą, a zarazem najmniej 

Rys. 4. Podział respondentów ze względu na płeć
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie badań własnych.

Rys. 5. Podział respondentów ze względu na wiek
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 4.

W badaniu udział wzięły osoby o szerokim przekroju wiekowym. Strukturę 
ogółu według wieku badanych przedstawiono na rysunku 5.



Małgorzata Gotowska, Małgorzata Paszkiewicz, Natalia Styś242

liczną grupą respondentów były osoby w wieku 18-25 lat, pomijając jedną osobę 
powyżej 61 roku życia.

Największą grupę respondentów stanowiły osoby z wykształceniem wyż-
szym, gdyż stanowiły 57,8% ogółu badanych (48 osób w całej grupie badanych) 
i to one miały największy wpływ na wyniki przeprowadzonej ankiety. W badaniu 
nie brały udziału respondenci posiadający wykształcenie podstawowe. 

Około 29% respondentów to osoby posiadające wykształcenie średnie, były to 
24 osoby ogółu badanych. Tylko 11 osób (13,3% respondentów) legitymowało się 
wykształceniem zawodowym. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu miesz-
kają w Bydgoszczy. 

Kolejne pytania pozwoliły na pozyskanie informacji na temat znajomości fir-
my gazowniczej oraz jej działań sponsoringowych. Na pytanie dotyczące wiedzy 
na temat istnienia Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy większość badanych 
respondentów potwierdziła znajomość firmy. 

Jak wynika z rysunku 6, 88% ogółu respondentów (co stanowi 73 osoby) 
uznaje, że posiada wiedzę na temat działalności Zakładu Gazowniczego w Byd-
goszczy, pozostałe 10 osób nie ma żadnych informacji ani wiadomości o zakresie 
funkcjonowania firmy.

Rys. 6. Znajomość Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy w opinii respondentów 
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 4.

Kolejne pytanie dotyczyło korzystania przez respondentów z usług oferowa-
nych przez bydgoską gazownię. Zdecydowana większość respondentów wska-
zała, że korzysta z usług tej firmy, tak odpowiedziało 95,2% populacji badanej. 
Mniejszość stanowiły osoby (4,8% respondentów), które odpowiedziały, że nie 
korzystają z usług tej firmy. 

Analizując odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości i korzystania z usług 
Zakładu Gazowniczego, można zauważyć pewne rozbieżności w udzielonych od-
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powiedziach, a mianowicie: 12% respondentów (10 osób) nie ma żadnej wiedzy 
na temat gazowni, jednak tylko 4,8% (4 osoby) nie korzysta z jej usług. 

Następne pytanie było zadane na temat przeprowadzonej akcji promocyjnej 
i jej wpływu na zainteresowanie usługami bydgoskiej gazowni. Wyniki zostały 
przedstawione na rysunku 7. Jak wynika z analizy udzielonych odpowiedzi, więk-
szość respondentów – 47% ogółu badanych – korzysta już z oferty gazowni, lecz 
gdyby nie byli jej klientami, z pewnością podjęliby taką decyzję. Zdecydowanie 
„tak” odpowiedziało około 41% badanych, natomiast negatywnie o akcji promo-
cyjnej wypowiedziało się 12% ankietowanych. 

Rys. 7. Wpływ akcji promocyjnej na zainteresowanie respondentów usługami Zakładu Gazowniczego
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 4.

W kolejnym pytaniu ankietowani wyrazili swoją opinię na temat pomocy oraz 
zainteresowania się przedszkolem przez Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Ba-
dania wskazują, że 78,3% respondentów dobrze ocenia tę inicjatywę, według nich  
jest ona jak najbardziej pozytywna. Dostatecznie ocenia ją 21,7% ankietowanych, 
co stanowi 18 osób z całości populacji badanej. Należy zaznaczyć, że żaden z re-
spondentów nie wypowiedział się negatywnie, co pozwala przypuszczać, iż pomoc 
ta jest w gronie rodziców przedszkolaków zauważalna i doceniana. W następnym 
pytaniu respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na temat postrzegania przez 
nich firmy po przeprowadzonych przez nią działaniach sponsoringowych. 

Ponad połowa ankietowanych (51,8% ogółu badanych, tj. 43 osoby) odpo-
wiedziała, że bardziej pozytywnie postrzega firmę, podkreślając, że zyskała w ich 
oczach. Dla 26,5% respondentów sponsoring w żaden sposób nie zmienił ich 
spojrzenia na firmę. Nie miało zdania na ten temat około 16%, a więc 13 osób 
z całej populacji badanych. 6% badanych odpowiedziało, że firma zrobiła to, co 
słuszne, co do niej należało.
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W pytaniu 6 respondenci mieli wskazać trzy najważniejsze określenia, jakie 
kojarzą się im z Zakładem Gazowniczym. Otrzymane odpowiedzi zostały prze-
analizowane i przedstawione w formie rysunku (rys. 8). Badanym przedsiębior-
stwo kojarzyło się najczęściej z tradycją, tak odpowiedziało 26,7% ogółu. Tuż 
za tradycją, jednym z ważniejszych skojarzeń jest działalność społeczna (22,3% 
populacji badanej) oraz jakość. Takiej odpowiedzi udzieliło 21,5% ogółu bada-
nych. Innymi, już mniej ważnymi skojarzeniami były: fachowa obsługa – 9,3%, 
innowacyjność – 8,9% oraz inne – 3,6%.

Rys. 8. Skojarzenia respondentów na temat Zakładu Gazowniczego
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 4.

Z odpowiedzi uzyskanych w kolejnym pytaniu firma mogła dowiedzieć się, 
czy jej działania zostały zauważone przez respondentów do tego stopnia, że infor-
macja o jej działaniach rozeszła się w całym mieście. Analiza uzyskanych odpo-
wiedzi pokazała, że wszelkie działania marketingowe prowadzone przez Zakład 
Gazowniczy w Bydgoszczy są znane na terenie i nie tylko miasta. Około 60% an-
kietowanych potwierdziło, że przekazali informacje o działaniach skierowanych 
na rzecz przedszkola przez lokalną firmę gazowniczą bliskim i znajomym. 33,7% 
respondentów tak nie postąpiło, natomiast 7,2% ma dopiero zamiar tak zrobić.

Ostatnie pytanie zawarte w ankiecie to prośba o wskazanie swojego przekona-
nia, czy sponsoring to dobra forma działań marketingowych. Odpowiedzi przed-
stawiono na rysunku 9. 85,5% respondentów wskazało, że sponsoring jest dobrą 
formą działań marketingowych, prowadzonych przez firmy, tylko nieznaczny od-
setek badanych, bo 2,5%, stwierdził, że nie przynosi to żadnych pozytywnych 
skutków. Nie miało zdania 12% respondentów. 

Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoliła na sformułowanie wniosków na 
temat działań promocyjnych i sponsoringowych prowadzonych przez Zakład Ga-
zowniczy, a mianowicie:
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– ponad połowa ankietowanych (51,8% populacji badanej) stwierdziła, że 
działania firmy przynoszą pozytywny skutek, który ma bezpośredni wpływ na 
wizerunek firmy oraz postrzeganie jej przez potencjalnych klientów,

– respondenci wskazują, że najważniejszymi elementami charakteryzującymi 
firmę jest odpowiedzialność społeczna, tradycja i jakość, 

– aż 85,5% ankietowanych uważa, że sponsoring jest bardzo dobrą formą 
działalności marketingowej, wpływającej na pozytywną opinię wśród lokalnej 
ludności, co potwierdza fakt, iż około 60% badanych respondentów przekazało 
informacje o działalności sponsoringowej i prowadzonych akcjach promocyjnych 
wśród bliskich i znajomych. 

W związku z tym można postawić tezę, że wszelkie działania sponsoringo-
we i promocyjne prowadzone przez firmę wpływają pozytywnie na postrzeganie 
jej przez mieszkańców i potencjalnych klientów, co przekłada się oczywiście na 
kształtowanie jej wizerunku, a w konsekwencji na jej działalność na rynku.

CSR źródłem przewagi konkurencyjnej  
Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy

Jesienią 2008 r. Grupa Kapitałowa PGNiG, w tym Oddział Zakładu Gazow-
niczego w Bydgoszczy, ogłosiła nową strategię Zrównoważonego Rozwoju i Od-
powiedzialnego Biznesu GK PGNiG. Jest ona gwarancją na realizację celów spo-
łecznych we wszystkich obszarach aktywności. Dzięki temu istnieje możliwość 
bieżącego monitorowania wpływu na środowisko, a w razie potrzeby dostosowa-
nie i kształtowanie go zgodnie z wytycznymi odpowiedzialnego biznesu15. Dzia-

 15 Odpowiedzialna Energia, Raport Społeczny 2008 PGNiG, s. 4.

Rys. 9. Sponsoring jako dobra forma działań marketingowych
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 4.
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łania CSR Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy obejmują swoim zakresem: 
rynek, miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalną (rys. 10).

Jest wiele przykładów potwierdzających działanie firmy w tych obszarach. 
Rozpoczynając od środowiska zewnętrznego Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy 
postanowił wziąć udział w programie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, szcze-
gólnie nowotworowych. Dzięki temu pracownicy mieli okazję zbadać się; kobiety 
pod kątem raka jajnika, a mężczyźni prostaty. Ponadto zostały przeprowadzone 
analizy znamion skórnych, aby wykluczyć czerniaka. Badania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, skorzystało z nich około 75% pracowników, dlatego też po-
stanowiono kontynuować tę akcję. Firma dbając o zdrowie swoich pracowników 
daje dobry przykład odpowiedzialnego działania. Dodatkowo wzmacnia relację 
z kadrą i motywuje ich do efektywniejszej pracy16. Firma kieruje szczególną uwa-
gę na obecne i przyszłe matki. Stara się tworzyć dobrą atmosferę i zagwarantować 
kobietom powrót na swoje miejsce pracy. Ponadto w trakcie rozmowy kwalifika-
cyjnej nie zadaje się pytań na temat macierzyństwa, co jest bardzo komfortowe 
dla przyszłych mam. Pracownice Zakładu Gazowniczego potwierdzają życzliwe 
traktowanie i troskę ze strony swoich przełożonych. Potwierdzeniem tych słów 
jest przyznany tytuł „Firmy nieprzeciętnie przyjaznej matkom”. W tym wypadku 
nie tylko Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ale cały Pomorski Operator, jako 
jedyny w branży gazowniczej, został doceniony za działalność na rzecz kobiet. 
Warto zauważyć, że do konkursu „Mama w pracy”, którego organizatorem była 
Fundacja Świętego Mikołaja oraz Redakcja „Rzeczpospolitej”, chęć udziału zgło-
siło 121 firm. Na podstawie szczegółowej ankiety wypełnionej przez zatrudnio-
ne mamy dokonano oceny i podjęto decyzje o przyznanych tytułach17. 

Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy nie zapomina także o środowisku ze-
wnętrznym, czyli o okolicznych mieszkańcach. Realizuje wiele projektów po-
twierdzających odpowiedzialność społeczną. Jednym z nich był projekt „Skrzy-
dła” rozpisany dla fundacji „Wiatrak”. Zakładał takie działania, jak organizacja 
półkolonii letnich dla dzieci oraz prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 
„Pinokio”. Oba założone cele zostały pomyślnie zrealizowane. Półkolonie dla 
90 dzieci przebiegły według planu. Podopieczni fundacji „Wiatrak” wrócili 
uśmiechnięci i zadowoleni. Nawiązane przyjaźnie i przeżyte przygody pozostaną 
na długo w ich pamięci. Po wakacjach dzieci miały możliwość uczestnictwa w za-
jęciach organizowanych w świetlicy. Były one realizowane dwa razy w tygodniu 
dla dwóch grup wiekowych. Celem spotkań było przede wszystkim ukazanie za-
grożeń współczesnego świata, takich jak alkoholizm, narkotyki czy Internet. Po-
nadto dzieci miały możliwość odkrycia swoich ukrytych talentów czy uzupełnie-
nia braków w nauce. Nauczyły się także jak dobrze zagospodarować czas wolny, 

 16 http://www.psgaz.pl/posd/odpowiedzialnosc/Badanie_na_sniadanie [5.05.2011].
 17 http://www.psgaz.pl/posd/odpowiedzialnosc/Matkom [5.05.2011].
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aby nie był on czasem straconym18. Przełożenia tegoż działania nie można szukać 
w wygenerowanym zysku, ale w postrzeganiu firmy. 

Innym działaniem zaliczającym się do CSR, którym może poszczycić się fir-
ma, jest zaangażowanie w przywrócenie rzeźby Zima w Ogrodzie Botanicznym 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Cztery rzeźby – postaci dzie-
ci, symbolizujące pory roku – znajdowały się w ogrodzie w latach 30. poprzed-
niego wieku. Niestety w latach 90. zniknęły bez śladu. Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego postanowił podjąć działania przywrócenia symbolicznych rzeźb czte-
rech pór roku19. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy nie pozostał obojętny na apele 
wystosowane przez Uniwersytet – został fundatorem Zimy.

Wszystkie działania Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy na rzecz lokalnej 
społeczności zostały docenione. Firma swoją postawą daje przykład innym zakła-
dom jak troszczyć się o miasto i jego mieszkańców. Jak widać, aktywność Zakła-
du na innych obszarach jest opłacalna. Zapewne nie wszystkich interesuje pomoc 
charytatywna. Brak przełożenia na zysk zniechęca do tego typu działań. Warto 
jednak zauważyć, że społeczne zaangażowanie firmy w pośredni sposób przekła-
da się na inne profity, takie jak: lepsze postrzeganie marki, dobry wizerunek firmy, 
prestiż, wyróżnienie na rynku pracy. Te elementy z kolei przekładają się na zain-
teresowanie ludzi firmą. Ponadto pomagają w lepszej komunikacji z interesariu-
szami również wewnętrznymi, a w efekcie są źródłem przewagi konkurencyjnej. 
Czasami warto zapomnieć i przez chwile nie myśleć o wygenerowanym zysku, 
a pomyśleć i skupić się na niesieniu bezinteresownej pomocy.

Podsumowanie i wnioski

Działania marketingowe, które są stale realizowane przez Zakład Gazowniczy 
w Bydgoszczy, mają ogromny wpływ na wzrost świadomości marki firmy przez 
lokalną ludność. Jednym z narzędzi, które w dużym stopniu przyczynia się do 
budowania pozytywnego wizerunku firmy jest sponsoring, realizowany głównie 
w zakresie takich obszarów, jak sport i kultura. W roku 2008 Zakład Gazowniczy 
był głównym sponsorem m.in. Bydgoskiego Klubu Wioślarek, Kujawsko-Pomor-
skiego Związku Lekkiej Atletyki, Towarzystwa Sportowego „Tri-sport”, a także 
wielu innych mniejszych organizacji. Działalność ta przyczyniła się do podnie-
sienia poziomu rozpoznawalności marki wśród interesariuszy firmy, zbudowania 
i utrwalenia pożądanego wizerunku, a także do integracji z lokalną społecznością. 

 18 Załącznik nr 3 do regulaminu sponsoringu, załącznik nr 1 do Umowy sponsoringowej.
 19 http://www.ukw.edu.pl/jednostka/6771f0b907bb128cda5e/c190503717927c8eda3d 
[6.05.2011].
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Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy bierze także udział w wielu akcjach chary-
tatywnych. Najbardziej uznanym działaniem była pomoc przy odbudowie przed-
szkola nr 61 przy ul. Kąkolowej, obok którego doszło do wybuchu gazu. W wy-
niku tego zdarzenia zostały uszkodzone również pobliskie budynki. W związku 
z ofiarowaniem pomocy finansowej na terenie przedszkola zostało przeprowadzo-
ne badanie ankietowe, które miało pokazać, jak rodzice przedszkolaków postrze-
gają Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, jak oceniają wszelkie akcje prowadzone 
na rzecz przedszkola i czy sponsoring to dobra forma działań marketingowych. 
W badaniu wzięły udział 83 osoby. Większość ankietowanych (88% badanych) 
uznała, iż akcje promocyjne mają ogromny wpływ na świadomość ludzi, a 78,3% 
wyznało, że pomoc i wsparcie, jakie firma skierowała w stronę przedszkola, były 
miłym gestem z jej strony.

Wyniki badań pozwoliły na potwierdzenie postawionej hipotezy, która za-
kładała, iż działalność marketingowa przynosi pozytywny skutek i bezpośrednio 
wpływa na wizerunek firmy oraz postrzeganie jej przez potencjalnych klientów. 
Ponadto 60% badanych respondentów przekazało informacje o działalności spon-
soringowej i prowadzonych akcjach promocyjnych wśród bliskich i znajomych. 

Dodatkowym elementem mającym ogromny wpływ na postrzeganie firmy 
przez lokalną ludność jest wdrożenie strategii Zrównoważonego Rozwoju i Od-
powiedzialnego Biznesu GK PGNiG. Strategia ta jest gwarancją realizacji celów 
społecznych niemal we wszystkich obszarach aktywności. Dzięki niej firma na 
bieżąco monitoruje wpływ swojej działalności na środowisko, a w razie potrze-
by dostosowuje i kształtuje je zgodnie z wytycznymi odpowiedzialnego biznesu. 
Działania tej strategii obejmują swoim zakresem: rynek, miejsce pracy, środowi-
sko naturalne oraz społeczność lokalną. Społeczne zaangażowanie w bezpośred-
ni sposób przekłada się na lepsze postrzeganie marki, dobry wizerunek firmy, 
prestiż oraz wszelkie wyróżnienia na lokalnym rynku. Te elementy przyczyniają 
się do lepszej komunikacji pomiędzy Zakładem Gazowniczym a interesariuszami 
i mieszkańcami Bydgoszczy, co w efekcie pozwala na pozyskanie znacznej prze-
wagi konkurencyjnej i postrzeganie firmy jako przyjaznej mieszkańcom.
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Bezpieczeństwo pracy  
w aspekcie kosztów przedsiębiorstwa

Streszczenie. W artykule skupiono się na wybranych aspektach ekonomicznych związanych 
z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy. Na przykładzie wypadków zarejestrowanych w latach 
2002-2007 w PGE Elektrownia Bełchatów S.A. przedstawiono strukturę kosztów bezpośrednio 
związanych z wypadkiem. Przeanalizowano również wpływ działań na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa na wysokość składki na ubezpieczeniowej.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, wypadki przy pracy

Wprowadzenie

W dobie coraz powszechniejszego stosowania zintegrowanych systemów zarzą-
dzania, zarządzanie bezpieczeństwem staje się ważnym, ale jednak jednym z wielu 
kierunków realizacji celów przedsiębiorstwa. Wypadki postrzegane są zwykle albo 
przez pryzmat ich wpływu na korekcję wysokości składki ubezpieczeniowej – czyli 
ważnego, wyodrębnionego składnika kosztów, albo jako jednostkowe nieszczęście 
dotykające kogoś ze współpracowników. Sporadyczne są przypadki analizy wyso-
kości kosztów i strat, jakie ponosi przedsiębiorstwo z powodu zaistniałych wypad-
ków przy pracy. A przecież taka analiza w sposób niezwykle wyraźny unaocznia 
wpływ zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a zwłaszcza działań mają-
cych na celu poprawę bezpieczeństwa na efektywność przedsiębiorstwa, tak istotną 
w gospodarce rynkowej, a zwłaszcza w czasach kryzysu ekonomicznego.
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1. Koszty bezpieczeństwa pracy

Koszty bezpieczeństwa są istotnym składnikiem informacji o bezpieczeń-
stwie jako elemencie procesu decyzyjnego systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem. Można je podzielić następująco1:

– koszty zapobiegania błędom (planowania bezpieczeństwa, badania po-
ziomu bezpieczeństwa, dobór dostawców i doradztwo, planowanie kontroli, 
prowadzenie audytów bezpieczeństwa, kierowanie służbą ds. bezpieczeństwa, 
szkolenie, przeprowadzanie analiz ryzyka, modyfikacje oraz korygowanie sys-
temu zarządzania bezpieczeństwem, ustalanie programów dla poprawy bezpie-
czeństwa),

– koszty profilaktyki (kontrole wstępne, kontrole w trakcie przygotowania 
produkcji, kontrole końcowe, badania odbiorcze, zakupy sprzętu kontrolno-po-
miarowego, badania laboratoryjne, zakupy, instalowanie i konserwacja urządzeń 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, dokumentacja kontroli i inne środki i zakupy dla 
kontroli bezpieczeństwa),

– koszty strat, które można podzielić na wewnątrzzakładowe (strata produk-
cji, usuwanie usterek, powtórne kontrole, badanie problemu spowodowane bra-
kiem bezpieczeństwa przerwy w pracy, koszty absencji chorobowej, koszty akcji 
ratowniczych) oraz zewnętrzne (odszkodowania powypadkowe, renty inwalidz-
kie, ubezpieczenia, leczenie chorób zawodowych).

Jak widać, występuje ogromna różnorodność kosztów bezpieczeństwa. Nie 
wszystkie one są łatwe do wyodrębnienia i ewidencjonowania pośród pozo-
stałych kosztów działalności przedsiębiorstwa. Stąd często używa się pojęcia 
„góra lodowa kosztów”, co obrazuje jak niewielka część kosztów bezpieczeń-
stwa jest analizowana. Już w roku 1931 H.W.Heinrich, prekursor w dziedzinie 
badania kosztów wypadków przy pracy, szacował stosunek kosztów pośrednich 
do kosztów bezpośrednich na 4:1. Ponadto zwracał on uwagę na relacje między 
zdarzeniami wypadkowymi, że dla każdego 1 ciężkiego wypadku lub śmier-
ci występuje 29 wypadków z niezdolnością do pracy oraz 300 wypadków bez 
 urazów. 

Obecnie stosuje się inne metody analizy kosztów, ale zawsze rezultaty wy-
kazują istnienie poważnych kosztów pośrednich wywołanych wypadkami przy 
pracy.

 1 J. Lewandowski, Zarządzanie jakością. Jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska, Wyd. Marcus, Łódź 1998.
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2. Analiza struktury kosztów wypadków  
na przykładzie PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

PGE Elektrownia Bełchatów S.A. jako zakład, który posiada wdrożony 
i w pełni funkcjonujący zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem, jest 
zobligowana do prowadzenia monitoringu warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Dzięki danym dotyczącym warunków pracy oraz zaistniałych wypadków 
udostępnionym przez zakład opracowano analizę wypadkowości, która obejmu-
je swym zakresem lata 2002-2007. Poniżej przedstawiono skrócone zestawienie 
efektów kosztowych wywołanych przez wypadki przy pracy w PGE Elektrownia 
Bełchatów S.A. 

Tabela 1. Sumaryczna liczba wypadków w latach 2002-2007 w PGE Elektrownia Bełchatów

Rok
kalendarzowy

Średnie  
zatrudnienie

Łączna liczba 
wypadków
przy pracy

Liczba dni  
niezdolności  

do pracy

2002 5022 35 2586
2003 4948 39 3313
2004 4789 44 3023
2005 4670 26 1343
2006 4403 35 2151
2007 4341 30 1963

Ź r ó d ł o: K. Papuga, Analiza wypadkowości na przykładzie PGE Elektrownia Bełchatów [praca magister-
ska] Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Częstochowa 2009 [wydruk komputerowy].

W tabeli 1 nie uwzględniono wypadków w drodze do i z pracy, gdyż nie miały 
one bezpośredniego wpływu na proces produkcyjny, a zatem od strony koszto-
wej trudno je porównywać z wypadkami zaistniałymi na terenie zakładu. Zmianę 
wskaźnika częstości wypadków w czasie, obliczonego jako:

CTW =
liczba wypadków odnotowanych w analizowanym okresie

liczba praacowników
×1000

przedstawiono na rysunku 1. 
Jak widać, liczba wypadków w odniesieniu do liczby zatrudnionych pozostaje 

zmienna, choć trudno wyodrębnić jakiś wyraźny trend tych zmian, zatem taką 
samą tendencję mają koszty związane z zaistnieniem tych zdarzeń. Wartości tych 
kosztów przedstawiono w tabelach 2 i 3.
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Rys. 1. Przebieg zmian wskaźnika częstości wypadków 
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 2. Koszty związane bezpośrednio z wypadkami przy pracy (w zł)

Pozycje kosztów 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Koszty pierwszej pomocy 6 563 4 349 4 857 2 559 3 953 3 686
Straty w produkcji 4 452 5 109 6 360 3 696 5 201 4 726
Koszty postępowania  

powypadkowego 22 260 26 803 28 939 20 782 27 848 27 004

Koszty działań naprawczych 45 588 52 295 65 076 37 811 53 199 48 336
Koszty ponownego szkolenia 3 562 4 087 5 088 2 957 4 161 3 781
Razem 82 425 92 646 110 320 67 805 94 362 87 533

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W ramach kosztów powypadkowych wyróżnia się w przedsiębiorstwie dwie 
grupy:

1. Koszty związane bezpośrednio z zaistniałym zdarzeniem, takie jak:
– koszty pierwszej pomocy na miejscu wypadku, w ramach których znaj-

dują się koszty udzielania pomocy czy ponownej organizacji pracy,
– straty w produkcji wynikające z zakłócenia procesu produkcyjnego,
– koszty postępowania powypadkowego, czyli koszty pracy zespołu po-

wypadkowego, 
– koszty działań naprawczych,
– koszty ponownego szkolenia poszkodowanych.

2. Wypłacone odszkodowania powypadkowe i zasiłki chorobowe.
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Rys. 2. Uśrednione koszty związane bezpośrednio z wypadkami przy pracy
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie K. Papuga, Analiza wypadkowości na przykładzie PGE Elek-

trownia Bełchatów [praca magisterska] Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Częstochowa 2009 
[wydruk komputerowy].

Na rysunku 2 przedstawiono uśrednione koszty związane bezpośrednio z wy-
padkami przy pracy. Jak widać, wcale nie dominują tutaj straty bezpośrednie, 
czyli koszty pierwszej pomocy i zakłócenia produkcji, a koszty związane z dzia-
łaniami naprawczymi i postępowaniem powypadkowym.

Tabela 3. Wypłacone odszkodowania powypadkowe i zasiłki chorobowe (w zł)

Pozycje kosztów 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Wypłacone zasiłki  

chorobowe 257 402 372 181 313 111 158 648 262 318 234 146

Odszkodowania  
powypadkowe 45 215 90 878 33 704 41 009 38 514 41 679

Razem 302 617 463 059 346 815 199 657 300 832 275 825

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1. 

Interesująco wygląda również analiza udziału poszczególnych składników 
kosztów w całkowitych kosztach związanych bezpośrednio z wypadkami przy 
pracy. I tak zmiany kosztów postępowania powypadkowego, wynoszące średnio 
ok. 25,58 tys. zł wykazują istotną zgodność z całkowitymi kosztami wypadków, 
co łatwo zauważyć porównując tabelę 2 z rysunkiem 3. 

Natomiast udział kosztów działań naprawczych oraz strat w produkcji, sta-
nowiący odpowiednio ok. 56% i 5,5% ogólnych kosztów bezpośrednio związa-
nych z wypadkiem wykazuje słabą zależność od liczby zaistniałych wypadków, 
co przedstawiono na rysunku 4.

50 384

25 606
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Rys. 3. Koszty postępowania powypadkowego (w tys. zł)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 4. Udział wybranych składników w kosztach związanych bezpośrednio z wypadkami
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 3.

Zestawienie zbiorcze niektórych kosztów związanych z wypadkami przy pra-
cy ilustruje rysunek 5.

Porównując zmianę wskaźnika częstości wypadków (rys. 1) z zestawieniem 
kosztów powypadkowych widać, że przebieg zmian tych kosztów nie zawsze wy-
kazuje istotne powiązanie z częstością ich występowania.

Obserwując poziom kosztów będących skutkiem wypadków, łatwo zauważyć, 
że dominującą pozycją kosztową są zasiłki chorobowe i odszkodowania powypad-
kowe. O ile inne koszty nie przekraczają poziomu 100 tys. zł rocznie, o tyle poziom 
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Rys. 5. Zbiorcze zestawienie wybranych kosztów związanych z wypadkami przy pracy
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

Rys. 6. Procentowy udział kosztów związanych z wypadkami przy pracy
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

wypłacanych odszkodowań i zasiłków chorobowych oscyluje wokół 300 tys. zł rocz-
nie. Rozpatrując uśredniony poziom kosztów z ostatnich 6 lat widać, że zasiłki i od-
szkodowania powypadkowe stanowiły 78% kosztów spowodowanych wypadkami 
przy pracy (rys. 6). Obraz ten pokazuje wyraźnie, że dbałość o dobre i bezpieczne 
warunki pracy ma istotne znaczenie w bilansie działalności przedsiębiorstwa. 
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3. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa  
a wysokość składki na ubezpieczenia społeczne od wypadków 

i chorób zawodowych

W celu stymulacji podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
wprowadzono w Polsce przepisy, na podstawie których stawka na ubezpieczenia 
społeczne od wypadków i chorób zawodowych jest zróżnicowana dla poszczegól-
nych zakładów w zależności od liczby wypadków i chorób zawodowych. Są to:

– ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.),

– rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania 
stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków 
(Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).

Ocena ilościowa wykorzystywana przy obliczaniu wysokości składki została 
opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Założenia i sposób prowa-
dzenia oceny ilościowej przedstawiają się w następujący sposób.

W celu dokonania oceny ilościowej należy użyć wskaźników częstości w prze-
liczeniu na umowną liczbę 1000 ubezpieczonych. Wśród tych wskaźników są: 

– liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem:

W P
U1
1 1000= × ,

– zsumowana liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich:

W P
U2
2 1000= × ,

– liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia:

W P
U3
3 1000= × ,

gdzie: W1 – wskaźnik częstości poszkodowanych w wypadkach ogółem, W2 – wskaź-
nik częstości poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, W3 – wskaź-
nik częstości zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie prze-
kroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy, P1 – liczba poszkodowanych przy pracy ogółem, 
P2 – liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, P3 – 
liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekro-
czenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy, U – liczba pracowników.
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Obliczeń dokonuje się na podstawie danych zebranych w okresie ostatnich 
trzech lat działalności.

W następnej kolejności dobiera się cząstkowe kategorie ryzyka: K1    – katego-
ria ryzyka dla poszkodowanych w wypadkach ogółem, K2 – kategoria ryzyka dla 
poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, K3 – kategoria ryzyka 
dla osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Dokonuje się tego na podstawie 
tabeli cząstkowych kategorii ryzyka.

Kolejnym etapem jest obliczenie kategorii ryzyka zakładowego KZX, które od-
bywa się według następującego wzoru:

K K K K
ZX =

+ +1 2 32
4

.

Uzyskany wynik porównywany jest z wskaźnikiem KDX (kategoria ryzyka), 
którego wartości odczytywane są z tablicy Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
na której znajdują się wartości wskaźnika dla gałęzi przemysłu w naszym kraju.

Następnie dobierany jest wskaźnik korygujący. Zasada doboru wskaźnika ko-
rygującego wielkość stopy procentowej prezentuje się następująco:

KZX = KDX – 3 wartość wskaźnika korygującego wynosi 0,8,
KZX = KDX – 2 wartość wskaźnika korygującego wynosi 0,9,
KZX = KDX + 2 wartość wskaźnika korygującego wynosi 1,1.
Następnie wielkość stopy procentowej dobranej z tabeli dla grupy działalno-

ści jest korygowana o wartość wskaźnika korygującego, w wyniku czego stopa 
procentowa składki ubezpieczenia wypadkowego jest podnoszona lub obniżana.

Przedsiębiorstwa mające lepsze warunki pracy od przeciętnych w danej dzia-
łalności mogą zaoszczędzić część swoich składek, zmniejszając tym samym kosz-
ty produkcji. W skali gospodarki narodowej korzyści ze stosowania zróżnicowa-
nej składki sprowadzają się do zmniejszenia rozmiarów i częstości wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych oraz ograniczenia rent inwalidzkich i rodzin-
nych z tego tytułu.

Jak pokazuje praktyka wielu przedsiębiorstw, działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy wprowadzone w ramach systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy dają wymierne efekty.

Potwierdza to również wykres, przedstawiony na rysunku 6, gdzie wyraź-
nie możemy zaobserwować, że PGE Elektrownia Bełchatów S.A. jest zakładem 
o wysokiej świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokość stóp procen-
towych dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej w ostatnich trzech la-
tach jest poniżej wielkości zakładanych dla tej grupy działalności przemysłowej. 
Od roku 2005 do 2007 stopy procentowe z roku na rok były obniżane, co świad-
czy o wysokim stopniu bezpieczeństwa w badanym zakładzie. W roku 2008 war-
tość stopy została podniesiona, zaistnienie tej sytuacji determinowane jest przez 
wypadek śmiertelny, jaki zaistniał na terenie badanego zakładu w roku 2007.
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Wielkość kosztów ponoszonych z tytułu składek na ubezpieczenie wypadkowe 
jest pomniejszona o 0,17% w latach 2006 i 2008 oraz o 0,35% w roku 2007. Oznacza 
to, że zakład w wyniku prowadzonej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy dopro-
wadził do obniżenia kosztów związanych z ubezpieczeniem wypadkowym.

Rys. 6. Wysokość skorygowanych stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe 
w PGE Elektrownia Bełchatów

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1. 

Obowiązujący system ustalania wysokości składki jest pozytywnie oceniany 
pod względem finansowym2 z uwagi na znaczną równowagę między wpływami ze 
składek a wydatkami z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS. Jedno cześnie 
ocenia się, że system różnicowania składki na poziomie płatników w niewystarcza-
jącym stopniu reaguje na obniżenie lub zwiększenie w przedsiębiorstwie przedsta-
wionych powyżej wskaźników częstości wypadków przy pracy, chorób zawodo-
wych oraz liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule fakty wyraźnie potwierdzają słuszność tezy, że 
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko sprzyjają 
większemu zadowoleniu pracowników, co z kolei wpływa na ich dumę z przyna-
 2 J. Rzepecki, Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wy-
padkowe. „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” 2009, nr 6, s. 12-15.



Bezpieczeństwo pracy w aspekcie kosztów przedsiębiorstwa 261

leżności do przedsiębiorstwa, ale także wpływają na poprawę wizerunku przed-
siębiorstwa i dają wymierne efekty ekonomiczne: zmniejszają koszty wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych. Przytoczone dane potwierdzają też, mimo pew-
nych ocen krytycznych dotyczących stopnia reakcji systemu na zmianę wskaźni-
ków, słuszność decyzji o wprowadzeniu zróżnicowanej składki na ubezpieczenia 
społeczne, gdyż stało się to istotnym stymulatorem podejmowania działań służą-
cych poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Należy jednak zawsze pamiętać, że w zakładach pracy są rejestrowane i ana-
lizowane jedynie wypadki tzw. urazowe, a zdarzenia, które urazów nie spowodo-
wały w przeważającej większości zakładów nie są analizowane.
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Pomiar efektywności CSR w przedsiębiorstwie

Streszczenie. Działania przedsiębiorstw zorientowane na korzyści dla otoczenia nie mogą po-
mijać zasad rachunku ekonomicznego. Przedsiębiorstwo realizujące koncepcję CSR nie rezygnuje 
z dążeń do generowania zysku, a co za tym idzie – do tworzenia warunków bezpiecznego działania 
i rozwoju. Zasadniczym wyzwaniem dla społecznej odpowiedzialności biznesu jest pomiar sku-
teczności działań CSR i ich wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest identyfikacja 
możliwości i sposobów pomiaru efektywności CSR.

Słowa kluczowe: efektywność, CSR, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 

Wprowadzenie

W świetle zmian zachodzących w wymiarze gospodarczym i społeczno-kul-
turowym rośnie znaczenie relacji biznesu z otoczeniem. Funkcjonowanie przed-
siębiorstwa wymaga akceptacji sposobów i efektów tych działań ze strony pod-
miotów, z którymi pozostaje ono w sieci relacji społecznych i gospodarczych. 
Zarówno w dyskursie o współczesnym biznesie, jak również w praktyce działań 
biznesowych znaczące miejsce zajmuje koncepcja społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznie odpo-
wiedzialnego jest przyjęcie założenia, że egzystuje ono w szerszym kontekście 
socjologicznym jako członek społeczeństwa, a nie jego autonomiczna i niezależ-
na część, w związku z czym powinno opierać swoje działania rynkowe na dialogu 
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i odpowiedzialnych relacjach z poszczególnymi grupami interesariuszy. Jednakże 
działania przedsiębiorstw na korzyść otoczenia mają charakter transakcyjny, co 
oznacza, że zaspokojenie potrzeb interesariuszy warunkuje osiąganie zysku1.

Przedsięwzięcia z obszaru CSR muszą być spójne ze strategią biznesową 
przedsiębiorstwa. Pomiar efektów CSR, jako elementu strategii biznesowej, po-
winien obejmować perspektywę całościowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Odpowiedzialny biznes to szereg działań na różnych poziomach i w różnych 
obszarach funkcjonowania firmy: produkcji, sprzedaży, marketingu, kontaktach 
z klientami, więziach z pracownikami, relacjach z inwestorami. Wartość dodana 
dzięki CSR może zostać osiągnięta poprzez prawidłowe zarządzanie społeczną 
odpowiedzialnością, przyjęcie mierników efektywności oraz integracji celów 
odpowie dzialnego biznesu ze strategią biznesową przedsiębiorstwa. Celem arty-
kułu jest wskazanie możliwości i sposobów pomiaru efektywności działań CSR.

1. CSR jako strategia biznesowa

Wiarygodność przedsiębiorstwa i transparentność jego działań to coraz istot-
niejsze dla interesariuszy wartości. Dążenie do ich osiągnięcia staje się wytyczną 
w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Rola przedsiębiorstwa 
w społeczeństwie zmienia się w poszukiwaniu równowagi pomiędzy działania-
mi zmierzającymi do maksymalizacji zysku a działaniami nakierunkowanymi na 
tworzenie i maksymalizację dobrobytu społecznego. Jak zauważa P.F. Drucker, 
„wolne przedsiębiorstwo działające w warunkach wolności ekonomicznej nie 
może istnieć tylko dlatego, że jest dobre dla biznesu; sens jego istnienia polega na 
tym, że jest potrzebne społeczeństwu”2. 

Definiując za K. Davisem i R.L. Bloomstromem, odpowiedzialność społeczna 
przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) to koncepcja prowa-
dzenia działalności gospodarczej, której podstawą jest obowiązek wyboru przez 
kierownictwo takich decyzji i działań, jakie przyczyniają się zarówno do dbałości 
o interes własny (pomnażanie zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony oraz po-
mnażania dobrobytu społecznego3. Odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo, 
oprócz spełniania wszystkich wymogów prawnych, dobrowolnie przyjmuje na 
siebie pewne zobowiązania na płaszczyźnie społecznej, etycznej i ekologicznej. 
Analizując wykładnię CSR z punktu widzenia motywów przedsiębiorstw realizu-

 1 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warsza-
wa 2009, s. 132.
 2 P.F. Drucker, Myśli przewodnie DRUCKERA, Wyd. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 34.
 3 K. Davis, R.L. Bloomstrom, Business and Society: Environment and Responsibility, wyd. 3, 
McGraw-Hill, New York 1975, s. 6.
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jących tę koncepcję, zauważa się, że postrzeganie jej istoty „może być rozumia-
ne jako filantropia (dobrowolna działalność pro publico bono), jako obowiązek 
prawny (wynikający np. z przepisów o ochronie środowiska) lub jako wynik kal-
kulacji nakładów i efektów (strat i zysków) w świetle własnego interesu”4.

David L. Ferguson w raporcie „Measuring Business Value and Sustainability 
Performance” wskazuje dwie perspektywy, w których należy rozpatrywać bizneso-
we korzyści z realizowania działań CSR: zarządzanie ryzykiem i szanse biznesowe, 
jakie wiążą się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W obszarze zarządzania 
ryzykiem autor wskazuje m.in. na możliwość zatrzymania najlepszych pracowni-
ków w przedsiębiorstwie, zwiększanie motywacji i produktywności pracowników, 
zapewnienie wysokiej jakości, ochronę marki, utrzymanie efektywności operacyj-
nej, ograniczenie ryzyka pozwów sądowych oraz kar itp. Jako egzemplifikację szans 
kreowanych dzięki działaniom CSR D.L.Ferguson wymienia np. łatwiejszy dostęp 
do kapitału, możliwość przyciągania najlepszych pracowników, podnoszenie po-
ziomu satysfakcji pracowników i ich lojalności, stwarzanie zatrudnionym nowych 
możliwości rozwoju, odróżnianie przedsiębiorstwa od konkurentów rynkowych, 
budowę mocnej marki, ekspansję na nowe rynki, wsparcie innowacyjności i rozwo-
ju biznesu, wzrost lojalności klientów, poprawę relacji z inwestorami5.

Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej jest postrzegana jako 
strategia biznesowa wspierająca zarządzanie przedsiębiorstwem. Zauważalny 
jednakże jest problem z mierzeniem efektywności działań CSR. Tymczasem to 
właśnie efektywność podejmowanych działań z obszaru społecznej odpowie-
dzialności biznesu nadaje tej koncepcji pozytywny wymiar zarówno dla przedsię-
biorstwa, jak i dla jego interesariuszy. 

2. Wartość dla interesariuszy  
w kontekście efektywności przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo realizuje działania w ścisłym związku ze swoim otoczeniem. 
Środowisko naturalne stwarza warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, tworząc 
z jednej strony ograniczenia (a nawet zagrożenia prowadzenia danej działalności), 
a z drugiej strony – szanse (nowe rynki, nowe produkty). Widoczna jest tendencja 
do rozszerzania odpowiedzialności przedsiębiorstwa w stosunku do jego otocze-
nia, skutkująca rosnącym znaczeniem oceny przedsiębiorstwa przez otoczenie. 
W praktyce i teorii zarządzania dostrzega się obecnie, i coraz bardziej docenia, 

 4 Społeczna odpowiedzialność biznesu, red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2008, s. 9.
 5 D.L. Ferguson, Measuring Business Value and Sustainable Performance, Doughty Center for 
Corporate Responsibility, Cranfield University School of Management, May 2009.
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wielokrotne powiązania przedsiębiorstwa ze środowiskiem naturalnym. Zdaniem 
W. Kowalczewskiego „przedsiębiorstwo, które jest złożonym systemem, nie może 
budować swojej strategii wyłącznie na kryteriach  ekonomicznych”6. W świetle 
wyzwań przyszłości, dotyczących sfery ludzkiej egzystencji i gospodarowania, 
widoczne są silne trendy wpływające na kształtowanie się zasad działania i celów. 
W. Janasz zauważa, że w gospodarowaniu należy zmierzać do realizacji czterech 
równorzędnych i zakrojonych na szeroką skalę celów, które w aspekcie strategicz-
nym są od siebie zależne: ekologicznie zrównoważonego rozwoju, gospodarczej 
konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej oraz demokracji zgodnej z zasada-
mi prawa7.

Niemniej jednak w warunkach konkurencyjności dążenie do efektywności 
przedsiębiorstw jest bezwzględnym imperatywem dla zarządzania, warunkując 
funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, sprowadzając się w wymiarze opera-
cyjnym do lepszego działania niż inni, a w wymiarze strategicznym do poszu-
kiwania wyróżniającego się sposobu działania8. Efektywność w ujęciu celowo-
ściowym wyraża skuteczność realizacji celów, w ujęciu systemowym natomiast 
– racjonalność wykorzystania nakładów9.

J. Adamczyk proponuje ujęcie efektywności w trzech spośród wielu możli-
wych kategorii: społecznej, ekonomicznej i ekologicznej. Efektywność społeczna 
mierzy skuteczność realizacji celów społecznych, takich jak np. zdrowie, bogac-
two materialne, bezpieczeństwo, wolność, jakość środowiska. Kryteria efek-
tywności ekonomicznej w stosunkowo prosty sposób pozwalają zmierzyć oraz 
wyrazić wartościowo wyniki i nakłady na nie poniesione. Ocena efektywności 
ekologicznej natomiast wiąże się z koniecznością uwzględnienia trudno mierzal-
nych efektów i nakładów w tym obszarze10. 

Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej zależności pomiędzy przedsiębior-
stwem a jego otoczeniem, należy zauważyć, że w dążeniu do kreowania opartych 
na dialogu relacji z kluczowymi interesariuszami celem przedsiębiorstwa (często 
nawet ważniejszym niż maksymalizacja bogactwa dla właścicieli) staje się tworze-
nie wartości dla interesariuszy. Zdolność do budowania i utrzymywania solidnych, 
opartych na współpracy i zaufaniu relacji z kluczowymi interesariuszami (klien-
tami, pracownikami, właścicielami, dostawcami i kredytodawcami, instytucjami 
rządowymi i samorządowymi oraz społeczeństwem) determinuje bezpieczeństwo 
  6 W. Kowalczewski, Kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Zarządzanie współczes-
nym przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2002, s. 65.
  7 W. Janasz, Przedsiębiorstwo wobec rosnących wyzwań przyszłości, w: Innowacje w mode-
lach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2003, s. 18.
  8 G. Osbert-Pociecha, Próba konceptualizacji efektywności z wykorzystaniem mind-mappingu, 
w: Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 
2006, s. 7.
  9 Ibidem, s. 7.
 10 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność…, s. 133.
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działania i możliwość realizacji celów przedsiębiorstwa. Poza klasycznymi miarami 
realizacji celów, takimi jak wartość akcji, sprzedaży czy zysku, bierze się pod uwa-
gę również takie miary, jak wartość życia i ochrona środowiska11.

Koncepcja CSR wiąże się z licznymi kontrowersjami wynikającymi z obawy 
bądź przekonania o przeciwstawności CSR względem koncepcji maksymalizacji 
wartości dla właścicieli. Właściwie pojęta istota CSR wskazuje jednak na całkowity 
brak owej sprzeczności. Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu jest bowiem 
założenie o uwzględnianiu interesów grup pozostających w relacjach z przedsię-
biorstwem, od których de facto zależy maksymalizacja wartości dla właścicieli. 
Jednocześnie filarami CSR są efekty w trzech wymiarach jednocześnie: ekono-
micznym, społecznym i ekonomicznym. Warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa 
w długim horyzoncie czasowym jest zaspokajanie potrzeb na zasadach dialogu 
i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i całego jego 
otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w której ono 
działa. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest istotnym czynnikiem bu-
dowania przewagi konkurencyjnej na rynku12. „Odpowiedzialny biznes to ogromny 
potencjał dla innowacji. Uwzględnia kwestie finansowe, środowiskowe i społecz-
ne. Działania z zakresu CSR wyróżniają przedsiębiorstwo, wspierają opracowy-
wanie innowacyjnych produktów i procesów, przyciągają i pozwalają utrzymać 
najlepszych pracowników, redukują ryzyko wystąpienia problemów prawnych, 
zmniejszają koszty ubezpieczeń, przyczyniają się do zmniejszenia zużycia ener-
gii i zredukowania ilości odpadów, poprawiają wizerunek przedsiębiorstwa wśród 
udziałowców i społeczności, wreszcie zapewniają wyższą jakość życia”13. 

Zatem można stwierdzić istnienie zależności pomiędzy korzyściami akcjo-
nariuszy a pozostałych interesariuszy. S. Titman sformułował teoretyczny model 
owych zależności, wskazując, że w interesie akcjonariuszy leży maksymalizacja 
korzyści pozostałych grup. Ryzyko związane z funkcjonowaniem przedsiębior-
stwa może zostać przeniesione przez interesariuszy na przedsiębiorstwo, co wpły-
 11 Ibidem, s. 134.
 12 P. Kulawczuk i in., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach, w: Wpływ społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, IBnDiPP, EQUAL, Warszawa 2007, s.  55-113; 
Raport Komunikowanie na rzecz CSR. Pierwsze w Polsce kompleksowe badania postaw konsumentów 
oraz liderów opinii wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu, red. A.M. Stafiej, FKS, Warszawa 
2004, http://www.fks.dobrestrony.pl/b-raporty.php [15.07.2011], s. 11-12; A. Witek-Crabb, Społeczna 
odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej, w: PN AE nr 1137, Zarządzanie strate-
giczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2006, s. 171; The first ever 
European survey of consumers’ attitudes, CSR Europe, Brussels 2000, http://www.csreurope.org/pages/
en/ european_survey_of_consumers_attitudes.html [15.07.2011], s. 1-13; Społeczna odpowiedzialność 
biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Badanie FOB dla UNDP i KE, Warszawa 2007, s. 11, http://www.
odpowiedzialnybiznes.pl/spoleczna-odpowiedzialnoc-biznesu-w-pols-158_1455. htm [15.07.2011].
 13 D. Hitchcock, M. Willard, The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and 
Tools for Organizations, Earthscan, London 2007, s. 5. 
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nie na obniżenie wartości dla akcjonariuszy. Ryzyko likwidacji przedsiębiorstwa 
przenosi się na pracowników w formie kosztów poszukiwania pracy, dla klientów 
w postaci wzrostu kosztów obsługi posprzedażnej, a dla dostawców jako wzrost 
kosztów zmiany profilu produkcji. B. Cornell i A.C. Shapiro rozwinęli ów mo-
del o pozaumowne roszczenia interesariuszy (jak zdolność do obsługi klientów 
w przyszłości, niezagwarantowane świadczenia pieniężne itp.), które mają pod-
stawowe znaczenie dla decyzji inwestycyjnych, a zdolność przedsiębiorstwa do 
ich zaspokajania ma zwiększać jego wartość rynkową14.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga zachowania równowagi organiza-
cyjnej, która według teorii gry społecznej M. Croziera i E. Friedberga, obejmuje 
równowagę materialną (polegającą na zapewnieniu zasobów) oraz równowagę 
społeczną (polegającą na redukcji niepewności warunków funkcjonowania przed-
siębiorstwa, generowaną przez pewne siły wpływu i pewną władzę poszczegól-
nych interesariuszy nad przedsiębiorstwem). Identyfikacja oczekiwań i włączanie 
celów interesariuszy w proces zarządzania przedsiębiorstwem, tworząc równowa-
gę społeczną, pozwala zredukować tę niepewność15. 

Wychodząc z założeń słynnej koncepcji triple bottom line16 można także zauwa-
żyć, że wartość przedsiębiorstwa tworzy: wartość ekonomiczna (mierzona w katego-
riach zysku ponadprzeciętnego), wartość rynkowa (dająca przewagę konkurencyj-
ną), wartość społeczna (wyrażająca dbałość o pracowników i społeczności lokalne) 
oraz wartość ekologiczna (odzwierciedlająca dbałość o środowisko naturalne)17. 

3. Problematyka pomiaru  
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

W literaturze funkcjonuje pojęcie rachunkowości odpowiedzialności społecznej 
definiowane jako „pomiar i publikowanie informacji o wpływie, jaki działalność 
przedsiębiorstwa ma na społeczeństwo jako na całość. Informacje takie mogą być 
wykorzystywane przez zarządy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębior-
 14 S. Titman, The Effect of Capital Structure on a Firm’s Liquidation Decision, „Journal of 
Financial Economics” 1984; B. Cornell, A.C. Shapiro, Corporate Stakeholders and Corporate Fi-
nance, „Financial Management” 1987, cyt. za: J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność..., s. 136.
 15 M. Crozier, E. Friedberg, Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, 
Warszawa 1982, cyt. za: J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność..., s. 139-140.
 16 Popularna koncepcja triple bottom line Johna Elkingtona zakłada, że determinantą sukcesu 
firmy, obok wyników ekonomicznych (profit), są jej poczynania w wymiarze ekologicznym (planet) 
i społecznym (people), a ponadto wszystkie te trzy wymiary powinny być mierzone, porównywane 
i oceniane. J. Elkington, Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21 Century Business, 
New Society Publishers, Stony Creek, CT, 1998.
 17 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność..., s. 140.
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stwa i jako takie zyskują szerszy zasięg niż te, które są przygotowywane i prze-
kazywane w sposób tradycyjny”18. Wiele organizacji gospodarczych na świecie 
opracowuje rozmaite programy CSR, jednak zintegrowanie ich z tradycyjnymi sys-
temami rachunkowości wciąż zdarza się rzadko. Ogólnie rzecz ujmując, wskaźniki 
wyników działalności społecznej odpowiedzialności w firmie są zwykle oddzielone 
od tradycyjnych kryteriów finansowych, a w związku z tym można oczekiwać, że 
te ostatnie zdominują te pierwsze, kiedy ocenia się całościową działalność firmy19.

Wśród metod oceny poziomu społecznej efektywności organizacji jedną 
z pierwszych stanowi metoda opierająca się na zestawie kryteriów opracowanych 
przez S.E. Seashore’a, która bazuje na piramidzie celów i określeniu sposobów 
ich osiągania. Koncepcja ta rozróżnia tzw. kryteria „miękkie” i „twarde”, opisują-
ce efektywność społeczną organizacji20. 

G. Bartkowiak ujmuje działania dotyczące społecznej odpowiedzialności biz-
nesu z trzech punktów widzenia: szeroko rozumianego otoczenia biznesu, organi-
zacji i pojedynczego pracownika. Ujęcie pierwsze uwzględnia kwestię daleko idą-
cego wpływu działań przedsiębiorstw, również na podmioty usytuowane znacznie 
dalej niż wewnętrzni i zewnętrzni klienci (np. zanieczyszczenie środowiska bę-
dzie miało znacznie dalszy zasięg i dotknie również podmioty niemające bezpo-
średnich relacji z przedsiębiorstwem). Perspektywa organizacji dotyka problemu 
wiedzy menedżerów na temat realizacji społecznie odpowiedzialnych działań, 
a w konsekwencji np. rzetelnego informowania o tym klientów. W podejściu do 
pojedynczego pracownika natomiast podkreślony jest problem ponoszenia przez 
pracowników kosztów wzrostu wyników finansowych (więcej godzin spędzo-
nych poza domem, podwyższony poziom stresu, szybsze wypalenie zawodowe 
oraz zwiększone ryzyko chorób). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców 
powinna skłaniać do myślenia o pracowniku w kategorii podmiotu zarządzania21. 

4. Wskaźniki CSR

Porównywanie i mierzenie wyników przedsiębiorstw w obszarach społecznej 
i ekologicznej odpowiedzialności jest wciąż dosyć słabo opisaną kwestią. Niewie-
le przedsiębiorstw potrafi przedstawić konkretne wymierne efekty realizowanych 

 18 R. Gray, J. Bebbington, D. Walters, Accounting for Environment, Paul Chapman Publishing 
House, London 1993, cyt. za: G. Bartkowiak, Problematyka pomiaru i oceny społecznej odpowie-
dzialności firm, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu, red. L. Wojtasiewicz, AE w Poznaniu, Bo-
gucki Wyd. Naukowe, Poznań 2008, s. 17.
 19 G. Bartkowiak, Problematyka pomiaru…, s. 22.
 20 Ibidem, s. 18.
 21 Ibidem, s. 19-20.
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strategii społecznie odpowiedzialnych, a CSR, będąc zintegrowany z całościo-
wym systemem zarządzania przedsiębiorstwem, musi być mierzalny. Przedsię-
biorstwo powinno w trakcie wdrażania całej strategii zadbać o właściwe określe-
nie odpowiednich na swoje potrzeby wskaźników. Powinny być one zrozumiałe, 
oparte na rzeczywistych danych, dające się porównywać w kolejnych okresach. 

B. Rok klasyfikuje przykładowe wskaźniki stosowane w CSR w sześciu gru-
pach22. Zestawienie tych wskaźników zawarto w tabeli 1.

M. Żemigała, konstruując model zarządzania społeczną odpowiedzialnością 
w przedsiębiorstwie, wyposażył każde kryterium tegoż modelu we wskaźniki słu-
żące wyeksponowaniu lub poprawie działań przedsiębiorstwa w zakresie CSR23. 
Zestawienie tych mierników zawarto w tabeli 2.

Wskaźniki możliwe do zastosowania w pomiarze efektywności CSR w przed-
siębiorstwie można także ujmować według kluczowych obszarów społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, na które składają się: społeczeństwo (tutaj przykładowymi 
wskaźnikami mogą być np. wysokość środków finansowych czy dotacji rzeczowych 
przekazanych na działania z zakresu zaangażowania społecznego, czas poświęcony 
na realizację tych działań, liczba osób będących beneficjentami określonego pro-
jektu, wzrost wartości cechy, której działania CSR dotyczyły, np. wzrost poziomu 
wiedzy na temat reakcji na przemoc w rodzinie), środowisko naturalne (np. zmniej-
szenie konsumpcji energii, zmniejszenie zużycia materiałów i wody, zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, wzrost ekoinnowacyjności), rynek (np. wzmocnienie warto-
ści marki, poprawa reputacji i pozycji rynkowej dzięki pozyskaniu zaufania i satys-
fakcji klientów, kreowanie popytu na istniejących i nowych rynkach) oraz miejsce 
pracy (np. wzrost wydajności pracowników, identyfikacji z firmą, rotacja pracow-
ników, wyniki w obszarze wolontariatu pracowniczego). Wreszcie można określić 
kompozycję wskaźników CSR stosowanych w przedsiębiorstwie w podziale na 
główne grupy interesariuszy, którymi są: pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi, 
inwestorzy, udziałowcy, właściciele, społeczność lokalna.

Istotne, aby w dowolnie wybranej klasyfikacji, skomponować wachlarz 
wskaźników jak najlepiej dostosowany do przedsiębiorstwa, specyfiki realizowa-
nych przedsięwzięć z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sprecy-
zowanych w strategii CSR celów, jakie chcemy osiągnąć.

Rozliczanie przedsiębiorstwa z odpowiedzialności społecznej przez pracow-
ników i społeczeństwo ma podobny charakter. Polega na ujawnieniu pewnych 
poczynań przez niezadowolone z nich grupy; może to być sprzeciw wobec nie-
korzystnych zdrowotnie warunków pracy wewnątrz przedsiębiorstwa, ale także 
wobec zagrożenia walorów rekreacyjnych w otoczeniu jednostki. 
 22 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, Warszawa 2004, s. 44-45.
 23 M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer Polska 
Sp. z o.o., Kraków 2007, s. 198-220.
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Tabela 1. Wskaźniki CSR w ujęciu B. Roka

Grupa wskaźników Przykładowe wskaźniki

Wskaźniki 
ekonomiczne 

– wskaźnik inwestycji (nakłady inwestycyjne jako procent przychodów)

– innowacyjność: nowe produkty / produkty ogółem

– nakłady na B + R / przychody

Wskaźniki 
ekologiczne

– GWP (global warming potential): całkowita emisja gazów cieplarnianych (według 
definicji protokołu z Kioto) w tonach odpowiednika CO2

– zagospodarowane odpady / wytworzone odpady (recycling)

– liczba naruszeń norm ochrony środowiska

– wartość inwestycji zmniejszających oddziaływanie na środowisko / łączna wartość 
inwestycji

– indeksy ekoproduktywności (np. ilość materiałów wyprodukowanych / ilość zużytych 
surowców naturalnych – tzw. odmaterializowanie produkcji)

– indeksy ekoefektywności (wielkość emisji CO2 / przychody)

Wskaźniki 
pracownicze

– średnia wysokość wynagrodzenia kobiet / średnia wysokość wynagrodzenia mężczyzn 
w poszczególnych kategoriach zaszeregowania

– rozpiętość wynagrodzeń (stosunek średniej dla 5% najlepiej zarabiających łącznie 
z zarządem / średnia dla 5% najsłabiej zarabiających)

– liczba pracowników zwolnionych z programem zabezpieczającym / liczba wszystkich 
zwolnień

– stosunek budżetu szkoleń do rocznych kosztów operacyjnych

– liczba godzin szkoleń łącznie / liczba godzin szkoleń dotyczących etycznych zasad 
postępowania w firmie

– liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach / łączna liczba pracowników

– liczba godzin szkolenia na 1 pracownika w poszczególnych kategoriach (kadra 
kierownicza, robotnicza)

– procent zatrudnionych kobiet ogółem w stosunku do mężczyzn / procent kobiet 
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w stosunku do mężczyzn

– procent pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych

– liczba nowo przyjętych pracowników / łączna liczba pracowników

– liczba pracowników z dostępem do intranetu-internetu / łączna liczba pracowników

Wskaźniki 
bezpieczeństwa 
pracy

– wypadki hospitalizowane / liczba zatrudnionych pracowników

– godziny zwolnień chorobowych / godziny przepracowane

– liczba wypadków samochodowych w ramach pracy / liczba przejechanych kilometrów

Wskaźniki 
zaangażowania 
społecznego

– środki finansowe przeznaczone na inwestycje społeczne (według priorytetów: sport, 
zdrowie, nauka, ochrona środowiska itp.)

– liczba otrzymanych projektów od organizacji społecznych / liczba zrealizowanych 
projektów

– liczba godzin pracowniczych przepracowanych na rzecz społeczności lokalnej / liczba 
godzin pracy

– wysokość podatków i opłat lokalnych (gmina) / łączne przychody gminy
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Grupa wskaźników Przykładowe wskaźniki

– dotacje finansowe o charakterze działalności dobroczynnej jako procent zysku brutto

– ilość pieniędzy zebranych przez pracowników / ilość pieniędzy dołożonych przez 
firmę – przekazanych na cele społecznie użyteczne

Wskaźniki 
dotyczące relacji 
z partnerami 
biznesowymi

– liczba wspieranych miejsc pracy u dostawców (obroty z dostawcami / wydajność 
u dostawcy)

– przeciętny czas płacenia faktur dostawcom

– liczba dostawców, z którymi odbywa się spotkania na temat strategii firmy / łączna 
liczba dostawców

– liczba przyjętych reklamacji / liczba zgłoszonych reklamacji

Ź r ó d ł o: B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu, Warszawa 2004, s. 44-45.

Tabela 2. Wskaźniki CSR w ujęciu M. Żemigały

Kryterium Przykładowe wskaźniki

Kryterium 
etyczne 

– audyt etyczny (np. za pomocą normy AA1000)

– udokumentowanie dotacji finansowych, rzeczowych czy intelektualnych na cele 
prospołeczne lub ochronę środowiska

– liczba pracowników oddelegowanych do projektów charytatywnych

– liczba ujawnionych przypadków korupcji (wraz z kwotami)

– przypadki różnych sytuacji związanych z realizowaniem kodeksu etyki przedsiębiorstwa 
(unieważnione i zawarte kontrakty, rozwiązane i nierozwiązane kryzysy itd.)

– monitoring nastrojów wśród pracowników i innych interesariuszy

– szkolenia z etyki (koszty, czas, liczba pracowników)

– premie (kary) za etyczne (nieetyczne) zachowania pracowników

– raporty etyczne, społeczne i ekologiczne (częstotliwość i sposób publikowania)

– formy i efekty relacji, dialogu z interesariuszami (obustronna informacja, skargi, 
sugestie, pochwały)

Kryterium 
ekologiczne

– niezależne zweryfikowane raporty na temat ochrony środowiska

– redukcja odpadów, poziom emisji i zużycia energii, koszty i oszczędności w tym 
zakresie

– fundusze przeznaczone na proekologiczne inwestycje

– normy ISO serii 14000, system EMAS lub inne programy środowiskowe

– stopień uwzględniania aspektów środowiskowych w codziennych decyzjach 
biznesowych

– szkolenia środowiskowe

– inicjatywy w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększenia 
efektywności energetycznej

– całkowite zużycie energii i paliw, wody, materiałów innych niż woda i paliwo, 
materiałów niebezpiecznych

– działania w ramach recyklingu czy powtórnego użycia odpadów

cd. tab. 1
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Kryterium Przykładowe wskaźniki

– zakres, intensywność i formy transportu

– wpływ, jaki na środowisko wywiera używanie i utylizacja produktów i usług

– zmiany stanu środowiska w wyniku prowadzenia działalności

Kryterium 
społeczne

– wdrażanie polityki równych szans (w aspekcie płci, rasy, pochodzenia, wieku, 
niepełnosprawności)

– wdrażanie systemów bezpieczeństwa w pracy i wydatki na nie

– szkolenia i inne formy rozwoju pracowników

– liczba nowych miejsc pracy, liczba awansów i podwyżek wynagrodzeń

– programy ułatwiania godzenia pracy z życiem osobistym

– relacje ze związkami zawodowymi

– poziom zadowolenia pracowników

– struktura wynagrodzeń

– badania zadowolenia interesariuszy, spotkania i wymiana informacji z nimi

– respektowanie warunków umów

– działania społeczne podejmowane w przedsiębiorstwie i ocena ich efektów

– audyty w zakresie CSR

– inne

Ź r ó d ł o: M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. 
z o.o., Kraków 2007, s. 198-220.

Czynnikiem umożliwiającym rozliczenie z odpowiedzialności społecznej jest 
audyt wewnętrzny i zewnętrzny, którego przedmiotem mogą być działania przed-
siębiorstwa na rzecz otoczenia, pracowników oraz środowiska. W warunkach 
realizacji społecznej odpowiedzialności istotną rolę odgrywa rachunkowość, co 
wynika z istoty tego informacyjno-kontrolnego systemu, który wskazuje nie tyl-
ko możliwości pomiaru wartościowego i ilościowego czynników kształtujących 
elementy odpowiedzialności, ale także stanowi instrument kontroli jej realizacji. 
Pozwala on poprzez funkcję kontrolną rozliczyć przedsiębiorstwo z odpowie-
dzialności społecznej na podstawie odpowiednio skonstruowanego sprawozdania. 

5. Zewnętrzne narzędzia pomiaru CSR

Kolejną możliwość pomiaru stwarza korzystanie z zewnętrznych narzędzi, 
takich jak indeksy społeczne. Chodzi tu o indeksy spółek giełdowych, na któ-
rych notowane są firmy odpowiedzialne społecznie. Są to m.in. RESPECT Index, 
ARESE, Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Calavert, Domini Social 

cd. tab. 2
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Index, Ethibel Sustainability Index, Humanix Ethical Index oraz Jantzi Social In-
dex24. Na szczególną uwagę zasługują indeksy globalne Dow Jones Sustainability 
Index i FTSE4Good, RESPECT Index oraz indeks europejski Arese Sustainabile 
Performance Indices.

Dow Jones Sustainability Group Indexes (DJSGI) to globalny wskaźnik gieł-
dowy, składający się z grupy pięciu wskaźników: jednego globalnego, trzech 
kontynentalnych dla Ameryki Północnej, Europy i Azji oraz jednego krajowego 
dla USA, opracowanych w roku 1998 w celu umożliwienia spółkom kierującym 
się kryteriami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi osiągania korzyści 
giełdowych. W różnych krajach szereg instytucji finansowych monitoruje spółki 
giełdowe pod kątem respektowania kryteriów zrównoważonego rozwoju, a na-
stępnie określa globalny Ekorozwojowy Wskaźnik Dow Jonesa DJGSI. Tworzy 
też listę firm liderów w każdej branży.

Indeks FTSE4Good funkcjonuje na londyńskiej giełdzie papierów wartościo-
wych od 2001 r., stworzony przez grupę FTSE – spółkę joint venture utworzoną 
przez „Financial Times” i London Stock Exchange, skupia spółki, które spełniają 
surowe normy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to kryteria 
w trzech obszarach: równowaga środowiskowa, rozwój pozytywnych stosunków 
z interesariuszami i popieranie uniwersalnych praw człowieka25. FTSE4Good ofe-
ruje szczegółowe wytyczne dla przedsiębiorstw chcących podjąć lub rozszerzyć 
społeczną odpowiedzialność, a jest ona oceniana za pomocą ponad 40 różnych 
kryteriów z obszarów: systemu zarządzania środowiskowego, dialogu z interesa-
riuszami i przestrzegania praw człowieka26.

RESPECT Index zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie w listopadzie 2009 r. Był to pierwszy w Europie Wschodniej i Środkowej 
indeks spółek społecznie odpowiedzialnych27.

Arese Sustainabile Performance Indices (ASPI) został utworzony w 2001 r. 
przez spółkę Vigeo, zajmującą się tworzeniem indeksów giełdowych i ratingów, 
w celu promowania społecznej odpowiedzialności i wynikającej z niej idei triple 
bottom line. W przeciwieństwie do DJSI i FTSE ten indeks nie wyklucza firm ze 
względu na rodzaj prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jednak fir-
my z branży tytoniowej czy zbrojeniowej poddawane są bardziej surowej ocenie. 
ASPI tworzą najbardziej etyczne firmy z indeksu DJ EURO STOXX, działające 
w Europie. Szacowanie indeksu opiera się na ocenie pięciu kryteriów: corporate 
governance, społeczność, klienci i dostawcy, ekologiczność oraz standardy pracy 

 24 N. Finch, The Emergence of CSR and Sustainability Indices, „Social Science Research Net-
work” 2005, s. 5.
 25 FTSE4Good Index Series, Add Values to Your Investment, broszura wydana przez FTSE In-
ternational Limited, 2003, s. 4, za: M. Żemigała, Społeczna…, s. 122.
 26 B. Rok, Odpowiedzialny biznes…, s. 40.
 27 www.gwp.pl.
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i przestrzeganie praw pracowniczych. Szacowanie wartości indeksu opiera się na 
informacjach od spółek (raporty finansowe, ekologiczne, społeczne itd.), rozmo-
wach z przedstawicielami korporacji i interesariuszami, kwestionariuszach, ba-
zach danych mediów i prasy28.

Bazując na wytycznych poszczególnych indeksów społecznych, można wycią-
gnąć konkluzję o istnieniu pewnych konkretnych sposobów kalkulowania efektyw-
ności systemu CSR w obszarach mierzonych tymi indeksami. Stosuje się bowiem 
te same kryteria kwalifikowania przedsiębiorstw do grupy uczestników indeksu.

Standardy odpowiedzialności służą niezależnej weryfikacji przyjmowanych 
i głoszonych przez firmę zasad odpowiedzialności. Zdarza się bowiem, że pojawia-
ją się niezgodności pomiędzy deklarowanymi wartościami a rzeczywistymi działa-
niami. Podstawową zasadą etycznego biznesu jest uczciwość i rzetelność, dlatego 
przedsiębiorstwa poddają się audytom etycznym i standaryzacjom, aby potwierdzić 
realizację przyjętych zasad. Standardy odpowiedzialności uznawane są za rzetelne 
świadectwo społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. B. Rok zestawia sto-
sowane coraz częściej standardy społecznej odpowiedzialności w pięć grup:

1. „Standardy procesu (Process standards): określają procedury kształtowa-
nia relacji z interesariuszami, komunikacji, budowania systemów zarządzania 
(AA1000, GRI).

2. Standardy wyników (Performance standards): określają, co jest dopusz-
czalne, a co nie (Global Compact, Konwencje MOP).

3. Standardy zasad (Foundation standards): określają najlepszą praktykę 
w poszczególnych obszarach (Wytyczne OECD).

4. Standardy certyfikowane (Certification standards): określają, jaki powinien 
być system zarządzania w danym obszarze, aby uzyskać certyfikat (SA 8000, ISO 
14001, EMAS).

5. Standardy przeglądów (Screening standards): określają, jakie warunki fir-
ma musi spełnić, aby mogła zostać zakwalifikowana do danej grupy firm (FTSE-
4GOOD, DJSGI)”29.

Najczęściej spotykane standardy społecznej odpowiedzialności to norma 
AA1000 i SA 8000. 

Norma AA1000 (AccountAbility1000) to międzynarodowy standard, opraco-
wany przez londyński Institute of Social and Ethical Accountability i zaprezento-
wany po raz pierwszy w 1999 r.30 Standard AA1000 określa zasady najlepszej prak-

 28 ASPI, Advanced Sustainable Performance Indices (ASPI). ASPI Eurozone Guidelines, 
FR: The Vigeo Group, Paris 2003.
 29 B. Rok, Odpowiedzialny biznes…, s. 41.
 30 Na bazie wcześniejszej wersji o nazwie Auditing for Small Organisations roku 1997; Acco-
untAbility 1000. A Foundation Standard for Quality in Social and Ethical Accounting, Auditing and 
Reporting, The Institute of Social and Ethical Accountability, London 1999, za: B. Rok, Audyt etycz-
ny według reguł AA1000 jako narzędzie edukacji menedżerskiej, w: Etyka biznesu jako przedmiot 
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tyki w budowaniu reguł społecznej i etycznej odpowiedzialności (obliczalności), 
przeprowadzaniu audytu etycznego i przygotowywaniu raportu służącego m.in. 
jako podstawa do analizy strategicznej przedsiębiorstwa31. Jest on narzędziem słu-
żącym ocenie działalności przedsiębiorstwa i formułowaniu strategii postępowania 
w przyszłości, z uwzględnieniem dialogu z interesariuszami, umożliwiającym mie-
rzenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, zarządzanie zmianami w świetle 
szans i zagrożeń, wreszcie doskonalenie strategii rozwoju. Norma AA1000 to na-
rzędzie ułatwiające określenie celów strategicznych, mierzenie postępów w osiąga-
niu tych celów, przeprowadzanie audytu organizacji i wykorzystywanie jego wy-
ników w procesie dokonywania bilansu strategicznego. W każdym z tych zadań 
istotne jest budowanie relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy, a co za tym 
idzie – budowanie zaufania do organizacji i jej wizerunku. 

Standard ten może być wykorzystywany w analizie strategicznej zarówno spó-
łek i przedsiębiorstw, jak również organizacji non-profit, organizacji obywatelskich, 
instytucji naukowych, przedsiębiorstw komunalnych, a nawet partii politycznych. 
Nie jest to standard podlegający certyfikacji, jest tylko dowodem na przestrzeganie 
przez organizację określonych zasad i wartości, powiązanie z nimi obowiązujących 
procedur oraz efektywne zarządzanie relacjami ze wszystkimi interesariuszami na 
zasadach wzajemnego zaangażowania, zaufania i dialogu. Kluczowym celem tej 
normy jest tworzenie relacji z rozszerzającym się zbiorem interesariuszy. Wymaga 
ona „aby społeczne i etyczne rozliczanie, audyty i sprawozdania (SEAAR – social 
and ethical accounting, auditing, reporting lub SAAR – social accounting, audi-
ting, reporting) były kompleksowe, rzeczowe i regularne”32.

W odniesieniu do rozliczania z odpowiedzialności społecznej wobec pracowni-
ków danego przedsiębiorstwa odpowiednikiem wzorowanym na normach ISO jest 
Międzynarodowy Standard SA 8000 (Social Accountability 8000). Standard ten, 
służący do niezależnej weryfikacji wymogów odpowiedzialności społecznej, jakie 
dane przedsiębiorstwo powinno spełniać, może być stosowany we wszystkich kra-
jach świata w stosunku do przedsiębiorstw o różnej wielkości i z dowolnej branży, 
a dotyczy podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych. Standard ten zrodził 
się w roku 1997 w Nowym Jorku z inicjatywy Council on Economic Priorities, która 
przez współpracę wielu organizacji miała stworzyć i wdrożyć standardy społecznej 
odpowiedzialności w firmach. W styczniu 1998 r. ogłoszono jednolity tekst SA 8000 
(Social Accountability 8000), a do przeprowadzania audytów upoważnione zostały 
trzy międzynarodowe organizacje przyznające certyfikaty: SGS-ICS, DNV i BVQI33.

nauczania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w War-
szawie, Warszawa, 2001, s. 173.
 31 B. Rok, Audyt etyczny…, s. 173.
 32 M. Żemigała, Społeczna…, s. 118.
 33 B. Rok, Standard Społecznej Odpowiedzialności SA 8000, Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su, „Biuletyn” 2001, nr 2, s. 1.
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Norma SA 8000 jest standardem dla firm i organizacji, które szukają możliwo-
ści uczynienia miejsca pracy bardziej przyzwoitym, „ludzkim”, gdyż misją tego 
standardu jest poprawa warunków pracy i praw człowieka w skali globalnej. SA 
8000 jest pierwszą normą umożliwiającą audytowanie tej dziedziny. Uznawana 
na całym świecie certyfikacja według wymagań normy SA 8000 wiąże się zatem 
z opracowaniem i audytowaniem systemów zarządzania promujących praktyki 
możliwe do zaakceptowania ze społecznego punktu widzenia, a zarazem korzyst-
ne dla całego łańcucha produkcji34.

Wymagania normy opierają się m.in. na konwencji Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy (ILO – International Latour Organization), Deklaracji Praw Człowie-
ka, Konwencji Praw Dziecka oraz systemach zarządzania ISO35 i przestrzegają 
dziewięciu następujących kryteriów36: 

– niezatrudnianie dzieci, 
– niestosowanie pracy przymusowej,  
– spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa środowiska pracy, 
– prawo do wolności zrzeszania się i do negocjacji zbiorowych, 
– niestosowanie dyskryminacji, 
– niestosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników,
– przestrzeganie regulacji prawnych w kwestii dopuszczalnej liczby godzin 

pracy,
– zapewnienie wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo, 
– włączenie polityki społecznej do systemu zarządzania firmą oraz stworzenie 

mechanizmów jej doskonalenia i weryfikacji. 
Wśród wymagań normy SA 8000 warto zwrócić uwagę na warunki wstępne, 

m.in. na prawo do wolności zrzeszania się i do negocjacji zbiorowych, przestrze-
ganie regulacji prawnych co do dopuszczalnej liczby godzin pracy, zapewnienie 
wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo. Wymagania stawiane 
przez normę SA 8000 w zakresie systemu zarządzania to m.in. sformułowanie 
polityki społecznej i okresowe przeglądy jej zgodności z wymaganiami normy, 
okresowe szkolenia pracowników, monitoring systemu zarządzania, system ko-
munikacji społecznej.

Norma SA 8000, „podobnie jak normy serii ISO 9000 i ISO 14001, […] nie 
określa szczegółowych «wielkości» dopuszczalnych w systemie zarządzania, 
poza tymi, które wymienione są w warunkach wstępnych. Wyznacza on nato-

 34 E.M. Jastrzębska, System społecznej odpowiedzialności według Międzynarodowego Stan-
dardu SA 8000 w polskich przedsiębiorstwach, w: Stan i perspektywy rozwoju zrównoważonego, 
red. E. Broniewicz, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Politechnika 
Białostocka, Białystok 2006, s. 194.
 35 B. Rok, Standard…, s. 121.
 36 http://dobrybiznes.info/?module=Default&action=ContentController&sectionId=86&parent
Id=58 [16.09.2011].
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miast cechy systemów zarządzania zapewniające pożądany przebieg procesów 
czy działań istotnych z uwagi na cel zarządzania”37. 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) sfinalizowała prace nad 
stworzeniem normy globalnej ISO 26000 w zakresie odpowiedzialności społecz-
nej. Treść normy ISO 26000 została opublikowana w maju 2010 r.38 Z założe-
nia nie jest to forma certyfikacji ani obowiązkowej regulacji, ma ona stanowić 
praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiować jego 
ramy oraz przybliżać wartości i idee. Projekt normy ISO 26000 wyróżnia sześć 
zasadniczych obszarów społecznej odpowiedzialności:

– ład organizacyjny,
– prawa człowieka,
– stosunki pracy,
– ochronę środowiska naturalnego,
– relacje z konsumentami,
– zaangażowanie społeczne.
W myśl tego projektu społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to od-

powiedzialność za wpływ decyzji i działań przedsiębiorstwa (produkty, serwis, 
procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zacho-
wanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu 
społeczeństwa, bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z obo-
wiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania oraz 
z organizacją i praktykowane w jej relacjach.

6. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu

Global Reporting Initiative (GRI) to wytyczne zrównoważonego raporto-
wania, służące do sprawozdawczości społecznej, ekonomicznej i ekologicznej 
działalności przedsiębiorstwa. Celem wyznaczonym przed GRI jest stworzenie 
międzynarodowych standardów w zakresie raportowania, które są dobrowolnie 
wdrażane przez firmy i zawierają: ogólne zasady, których przy pracy nad rapor-
tem należy przestrzegać, strukturę ogólną samego raportu oraz rekomendacje 
wskaźników ilościowych i jakościowych. 

Wytyczne GRI to narzędzie sprawnego zarządzania (pomaga w mierzeniu wy-
ników, osiąganiu celów, polepsza konkurencyjność i wydajność pracowników), 
finansowe (pozwala zredukować koszty dzięki identyfikacji obszarów marno-

 37 Ibidem, s. 2.
 38 http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.htm-
l?nodeid=4451259&vern um=0 [2.09.2011].
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trawstwa), komunikacyjne i porównawcze (dostarcza informacji o zmieniających 
interesach stron), benchmarkingu i dialogu. Global Reporting Initiative to orga-
nizacja, w skład której wchodzą reprezentanci biznesu, eksperci ds. księgowo-
ści, inwestycji, ochrony środowiska i praw człowieka oraz organizacje badawcze 
z całego świata. Jest centrum współpracy Programu Środowiskowego Narodów 
Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP) i uczestniczy 
w programie Global Compact39.

A. Lewicka-Strzałecka przedstawia zasady zrównoważonego raportowania40:
– transparentność (transparency): wszystkie założenia, procesy i procedury 

stosowane przy opracowywaniu raportu powinny być jawne,
– otwartość (inlusiveness): w procesie tworzenia raportu wskazana jest sys-

tematyczna współpraca ze wszystkimi interesariuszami, uwzględnianie ich punk-
tów widzenia i potrzeb informacyjnych, 

– audytowalność (auditability): raportowane dane powinny być gromadzone, 
agregowane, analizowane i ujawniane w sposób pozwalający stwierdzić ich wia-
rygodność zarówno wewnętrznym audytorom, jak i zewnętrznym użytkownikom 
informacji,

– kompletność (completeness): wszystkie dane, na podstawie których w ra-
porcie przedstawiane są osiągnięcia firmy, powinny znajdować się w raporcie, 

– relewancja (relevance): w raporcie powinny przede wszystkim znajdować 
się te informacje, które są ważne i poszukiwane przez zewnętrznych użytkowni-
ków raportu,

– kontekst zrównoważonego rozwoju (sustainability context): raport powi-
nien przedstawiać osiągnięcia firmy w szerokim kontekście obejmującym wymiar 
gospodarczy, społeczny i ekologiczny,

– precyzyjność (accuracy): dane przedstawiane w raporcie powinny być na 
takim poziomie dokładności, który pozwoli podejmować decyzje z dużą dozą 
pewności co do ich trafności,

– neutralność (neutrality): raport powinien unikać tendencyjnego przedsta-
wiania informacji, powinna być zachowana równowaga w przedstawianiu osią-
gnięć firmy,

– porównywalność (comparability): dane przedstawiane w raporcie powinny 
być porównywalne zarówno z wcześniejszymi danymi dotyczącymi firmy, jak 
i z danymi opisującymi osiągnięcia innych firm,

– klarowność (clarity): raport powinien być opracowany w sposób zrozumiały 
i czytelny dla maksymalnie wielu użytkowników,

 39 M. Żemigała, Społeczna…, s. 124.
 40 A. Lewicka-Strzałecka, W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji fir-
my, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, 
Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, 2004, s. 234-242.
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– procesualność (timeliness): publikowanie raportu i przedstawiane w nich 
dane powinny być ujęte w pożądane przez użytkowników ramy czasowe, umoż-
liwiające analizę procesów.

Raporty zgodne z wymogami GRI zawierają takie informacje, jak m.in. pre-
zentacja wizji i strategii firmy, jej polityki społecznej odpowiedzialności, jej pro-
gramy etyczne, zakres, procedury i wskaźniki polityki ekonomicznej, społecznej 
i ekologicznej, relacje z interesariuszami oraz ocenę dokonaną przez firmę audy-
torską41.

Wymienione powyżej standardy i normy CSR mają charakter komplemen-
tarny. AA1000 kładzie główny nacisk na proces, SA8000 skupia się na prawach 
pracowniczych, GRI natomiast kompleksowo reguluje sprawozdawczość.

Podsumowanie

W rozważaniach nad współczesnym biznesem i w świetle dążenia do zrówno-
ważonego rozwoju zauważa się konieczność uwzględniania dużo szerszego kon-
tekstu działalności gospodarczej, zwłaszcza w obszarze jej efektów społecznych 
i ekologicznych. Systematyczny pomiar efektywności powinien być nieodłącznym 
elementem każdej strategii CSR. Efekty działań odpowiedzialnego biznesu można 
mierzyć na wiele sposobów, zarówno miernikami wewnętrznymi, jak i zewnętrzny-
mi. W literaturze i licznych publikacjach tzw. dobrych praktyk odpowiedzialnego 
biznesu funkcjonuje szereg wskazówek i propozycji w tym obszarze. W osiąganiu 
efektywności CSR nieodzowne jest prawidłowe zarządzanie społeczną odpowie-
dzialnością, przyjęcie odpowiednich mierników efektywności oraz integracji celów 
odpowie dzialnego biznesu ze strategią biznesową przedsiębiorstwa.
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Elastyczne systemy wynagrodzeń  
jako efektywne narzędzie kształtowania płac

Streszczenie. Artykuł stanowi prezentację koncepcji elastycznych systemów wynagrodzeń 
wyrażającą proefektywnościową orientację wynagrodzeń. W referacie wskazano również na narzę-
dzia uelastyczniające płace. Opracowanie stanowi zwięzły przegląd wyników badania ankietowego 
dotyczących elastycznych systemów wynagrodzeń w polskich przedsiębiorstwach. W artykule za-
warto komentarze i wnioski z badań ankietowych.

Słowa kluczowe: system płac, struktura wynagrodzeń, narzędzia uelastyczniające płace

Wstęp

Narastająca konkurencja i globalizacja gospodarki stawiają przedsiębiorstwa 
wobec konieczności wprowadzania ciągłych zmian i ulepszeń. Ewolucja poglą-
dów na rolę człowieka wykreowała tezę, że najważniejszym dobrem każdej orga-
nizacji są zasoby ludzkie, które stały się swoistą masą krytyczną uelastyczniania 
działań nowoczesnej organizacji.

Współczesne instytucje krajów rozwiniętych wiążą systemy wynagrodzeń 
bezpośrednio ze strategią ogólną instytucji oraz ze strategią zarządzania zasobami 
ludzkimi w zależności od wartości pracowników dla organizacji, uelastyczniając 
przy tym pakiety wynagrodzeń swoich pracowników. 

Wynagrodzenie jest bowiem dla wszystkich organizacji niezmiernie ważnym 
instrumentem konkurencyjności, daje możliwość budowania jego unikatowości, 
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jednocześnie przyczyniając się do pozyskania coraz to lepszych, bardziej kompe-
tentnych pracowników. 

Wydaje się jednak, że w wielu polskich organizacjach i instytucjach państwo-
wych stosowane są systemy tradycyjne, daleko odbiegające od tendencji płyną-
cych z Unii Europejskiej. Zmiany jakościowe w systemach wynagrodzeń przebie-
gają wolno, a niekiedy nawet wcale nie występują. 

Niewątpliwie sytuacja ta ciągle ulega zmianie, co da się zauważyć przede 
wszystkim w największych i najprężniej działających przedsiębiorstwach w Pol-
sce. Dlatego też niezmiernie ważne jest poznanie zmian i tendencji dokonujących 
się w powyższych przedsiębiorstwach, aby móc czerpać z nich inspiracje i wyko-
rzystywać zdobyte przez nich doświadczenie.

Celem artykułu jest przedstawienie elastycznych systemów wynagradzania 
oraz efektywnych narzędzi służących uelastycznianiu płac w przedsiębiorstwie. 
Podstawy teoretyczne zostały zegzemplifikowane badaniami własnymi, przepro-
wadzonymi wśród najprężniej działających przedsiębiorstw w Polsce.

1. Nowoczesny system płac

Nowoczesne systemy wynagrodzenia powinny być elementem, który nie tyl-
ko kształtuje się w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym, ale 
także zawierającym normy i zwyczaje występujące w danym kraju1. Tradycyjne, 
sztywne metody ustalania wynagradzania, takie jak: negocjacje na szczeblu pań-
stwa, systemy wynagrodzeń oparte na stażu pracy bądź starszeństwie, stają się nie 
tylko bezużyteczne, ale wręcz stanowią przeszkodę dla konkurencyjności przed-
siębiorstw. Kraje Wspólnoty Europejskiej jednoznacznie krytykują stare systemy 
płac i sugerują zmiany. Zmiany te, zależnie od systemów przyjmowanych w po-
szczególnych krajach, wprowadzane są w różny sposób i znajdują odzwierciedle-
nie zarówno w systemach płac, jak i ich wewnętrznej strukturze. 

Nowoczesne systemy wynagradzania pracowników powinny być bezpośred-
nio powiązane ze strategią ogólną przedsiębiorstwa oraz strategią zarządzania 
zasobami ludzkimi, tak aby poprzez realizację funkcji wynagrodzeń umożliwić 
organizacji osiąganie założonych celów strategicznych. Niezwykle ważne jest 
więc podejście elastyczne, umożliwiające szybką reakcję na zmiany w otoczeniu, 
zarówno na poziomie strategii przedsiębiorstwa, jak i strategii funkcjonalnych 
i instrumentalnych2.

 1 S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002, s. 41.
 2 G. Gruszczyńska-Malec, M. Zielonka, Nowoczesne formy wynagradzania pracowników, 
„Ekonomika  i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 7, s. 13-14. 
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W dobie innowacji niezwykle ważnym celem wynagrodzeń jest odpowiednie 
stymulowanie pracowników do uczenia się, przyjmowania postaw kreatywnych 
i przedsiębiorczych. Tylko pracownik o wysokich kompetencjach jest w stanie 
osiągnąć wymierne dla organizacji efekty. Dlatego też współczesne organizacje 
zorientowane są na potencjał kompetencyjny. Odchodzi się od kompensacji za 
wysiłek pracy na rzecz kompensacji za potencjał kompetencyjny.

Dla przedsiębiorstwa liczy się nie tylko zdolność i gotowość do podjęcia pracy, 
ale przede wszystkim wyniki tej pracy. Ważne jest wprowadzenie systematycznego 
podejścia do oceny efektów pracy, zarówno osiągnięć indywidualnych i zespoło-
wych, jak i wyników na poziomie całej organizacji. Nowa filozofia wynagradzania 
łączy powyższe podejścia. Podejmowanie decyzji płacowych odbywa się więc przez 
ocenę efektów pracy oraz poziomu kompetencji niezbędnych do osiągnięcia tego 
rezultatu3. Przyjęcie nowej strategii wynagrodzeń wymusza zmianę dotychczaso-
wego sposobu wykonywania pracy, stwarza ogromne możliwości skutecznego od-
działywania na pracowników i osiągania dzięki temu wymiernych i liczących się dla 
organizacji rezultatów. Reasumując: nowoczesne systemy wynagrodzeń powinny 
posiadać przede wszystkim takie cechy, jak: prokonkurencyjność, elastyczność oraz 
zróżnicowanie stosowne do struktury i kultury organizacji4.

Elastyczność oznacza zdolność do dostosowywania się. W odniesieniu do płac 
może więc oznaczać „większą zdolność i szybkość dostosowań płac do zmian doko-
nujących się na zewnątrz organizacji i w jej otoczeniu wewnętrznym”5. Mówimy tu 
o tzw. „płacy uwarunkowanej sytuacyjnie”6. Elastyczność płac wyraża się bowiem w7:

1. Odejściu od zunifikowanych na rzecz zindywidualizowanych rozwiązań:
– respektujących odmienność uwarunkowań, w tym zwłaszcza o charak-

terze kulturowym,
– będących reakcją na zindywidualizowane potrzeby i oczekiwania,
– wynikających ze współistnienia (organizacja elastyczna) w instytucji 

osób i grup powiązanych z organizacją różnym charakterem więzi (rodzaj 
umowy na podstawie, której świadczona jest praca),

– stanowiących swoisty wyróżnik organizacji, a przez to posiadających 
znaczenie marketingowe,
2. Przyjęciu koncepcji płacy uwarunkowanej sytuacyjnie, a przez to:

– zasady elitaryzmu wynagrodzeń realizowanej również poprzez odmien-
ność rozwiązań systemowych w obrębie samej firmy, wynikającej z koniecz-

 3 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, 
s. 562-564.
 4 Ibidem, s. 50-57.
 5 H. Karaszewska, Elastyczność wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, „Ekonomika i Organiza-
cja  Przedsiębiorstw” 2003, nr 4, s. 71. 
 6 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami pracy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 454. 
 7 H. Karaszewska, Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, 
Wyd. UMK, Toruń 2003, s. 79.
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ności uwzględniania zróżnicowanej pozycji i względnej wartości dla organi-
zacji jej poszczególnych uczestników,

– rozpatrywania płacy w jej rynkowych uwarunkowaniach.
Elastyczność wynagrodzeń może przyjmować różne oblicza. Najważniejsze 

z nich to:
– w odniesieniu do kształtowania płac zasadniczych następuje zmniejszenie 

liczby kategorii zaszeregowania i stworzenie szerszych przedziałów zasadniczych 
stawek płac (ang. broadbanding), następuje odejście od wartościowania stano-
wisk pracy i przechodzenie do określenia szerokich profili zawodowych i warto-
ściowania opartego na kompetencjach8,

– rozwój grupowych form wynagradzania i innych form bezpośredniej party-
cypacji pracowniczej9,

– wzrost udziału i znaczenia ruchomej części wynagrodzeń, polega to głównie 
na tworzeniu zindywidualizowanych pakietów,

– kaskadowa budowa systemów wynagradzania czyli tworzenie podsystemów 
ze wspólnym składnikiem core oraz składnikami pozostałymi różniącymi się ze 
względu na typ grupy pracowniczej, mogą wystąpić też składniki wynagrodzenia, 
które pracownik sam wybrał (tzw. kafeteria – ang. cafeteria)10; ma to na celu zin-
dywidualizowanie odmiennych potrzeb i oczekiwań pracowników.

2. Cel badania i jego metodyka

Celem badania, którego wyniki przedstawione zostały w niniejszym artykule 
jest próba identyfikacji charakteru rozwiązań płacowych w najprężniej działających 
przedsiębiorstwach w Polsce, które wytypowane zostały w ramach rankingu „2000 
Rzeczypospolita”. Badanie to, którego fragmenty przedstawiono w niniejszym opra-
cowaniu, było pierwszym etapem badania ankietowego przeprowadzonego w ramach 
projektu badawczego pt. „Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach 
w Polsce”11. Objęło ono łącznie grupę 2000 przedsiębiorstw zlokalizowanych na tere-
nie całego kraju. W odpowiedzi otrzymano 185 prawidłowo wypełnionych kwestio-
nariuszy ankietowych, co stanowi prawie 10% badanych przedsiębiorstw. 

  8 Zob. S. Borkowska, Wynagrodzenia a konkurencyjność globalna, w: Efektywne systemy wy-
nagrodzeń, red. S. Borkowska, M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa 1999, s. 14-15.
  9 Ibidem, s. 14-15.
 10 Ibidem.
 11 Projekt badawczy został zrealizowany w 2008-2009 roku w ramach grantu KBN nr 
N N115279834 pt.: „Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce” przez Joannę 
Nieżurawską pod kierownictwem prof. dr hab. Hanny Karaszewskiej. 
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3. Charakterystyka wybranej próby

Wśród przedsiębiorstw objętych badaniem dominowały przedsiębiorstwa duże, 
które stanowiły łącznie ponad 75% badanej populacji. Przedsiębiorstwa średnie to 
prawie 19%, a małe to tylko 5,4% ankietowanych przedsiębiorstw (tab. 1).

Tabela 1. Struktura badanej populacji według wielkości zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia Liczba Udział (%)
0-9 osób (mikroprzedsiębiorstwo) 0 0,0
10-49 osób (małe przedsiębiorstwo) 10 5,4
50-250 osób (średnie przedsiębiorstwo) 35 18,9
Powyżej 250 osób (duże przedsiębiorstwo) 89 48,1
Powyżej 1000 osób (duże przedsiębiorstwo) 50 27,0
Brak odpowiedzi 1 0,5
Suma 185 100,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W grupie podmiotów objętych badaniem dominowały przedsiębiorstwa prze-
mysłowe (43%) oraz reprezentujące handel (20,5 %) i usługi (13,6%). 

Tabela 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w ankietowanych przedsiębiorstwach

Przeciętne miesięczne  
wynagrodzenie brutto (zł) Liczba Udział (%)

Poniżej 1000 1 0,5
1000-2000 33 17,8
2001-3000 78 42,4
3001-4000 38 20,5
4001-5000 16 8,6
Powyżej 5000 6 3,2
Brak odpowiedzi 13 7,0
Suma 185 100,0

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Badane przedsiębiorstwa stanowiły w większości własność prywatną i były 
zorganizowane w formie spółek prawa handlowego. Wśród badanych przedsię-
biorstw znalazło się ponad 36% prywatnych spółek prawa handlowego, ponad 
16% prywatnych spółek prawa handlowego z większościowym udziałem zagra-
nicznym oraz 13% z pełnym udziałem zagranicznym. Spółki Skarbu Państwa 
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stanowiły nieco ponad 10% badanej grupy podmiotów, a przedsiębiorstwa pań-
stwowe to nieco ponad 2% ankietowanych przedsiębiorstw. Inne formy prawne 
wymieniane przez ankietowane przedsiębiorstwa to m.in. osoby fizyczne prowa-
dzące działalność oraz spółdzielnie.

W ponad 40% przedsiębiorstw objętych badaniem przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie brutto kształtuje się w przedziale 2001-3000 zł (42,4 % wskazań). 
W ponad 20% przedsiębiorstw w przedziale 3001-4000 zł, a w 17% badanych 
przedsiębiorstw 1000-2000 zł. Tylko niespełna 7% przedsiębiorstw usytuowało 
swoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na poziomie 4001-5000 zł, 
a nieco ponad 3% powyżej 5000 zł (tab. 2).

4. Struktura wewnętrzna wynagrodzeń 

Z przeprowadzonych badań wynika, że płaca zasadnicza stanowi największy udział 
w strukturze całego wynagrodzenia. Interesujące jest natomiast jej procentowe zróżni-
cowanie w zależności od stanowiska zajmowanego przez pracownika (zob. tab. 3). 

Tabela 3. Udział poszczególnych składników w strukturze wynagrodzeń z uwzględnieniem rodzaju 
stanowisk pracy (% wskazań)

Rodzaj składnika 
wynagrodzeń

Kierownicy 
wyższego szczebla 

i menedżerowie

Kierownicy
niższego szczebla 

Pracownicy 
administracyjno- 

-biurowi

Pozostali  
pracownicy

>40% 41- 
-70% <71% > 40% 41- 

-70% >71% > 40% 41- 
-70% >71% >40% 41- 

-70% >71%

Płaca zasadnicza 2,8 37,9 59,3 2,6 37,8 59,6 1,7 22,4 75,9 5,2 27,0 67,8

Premie 86,6 12,5 0,9 91,6 7,5 0,9 93,4 5,0 1,6 90,8 8,4 0,8

Akcje i opcje  
na akcje*

98,1 1,9 98,2 1,8 99,1 0,9 99,1 0,9

Świadczenia  
pozafinansowe**

94,2 5,8 94,5 5,5 96,4 3,6 98,2 1,8

  * Przyjęto przedział określający udział w strukturze wynagrodzeń do 5%, powyżej 5%.
** Przyjęto przedział określający udział w strukturze wynagrodzeń do 10%, powyżej 10%.
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska udział płacy w większości 
przypadków wynosi powyżej 71%, i jest tak w 59,3% kadry wyższego szczebla 
i kierowników niższego szczebla (59,6%). Wśród pracowników administracyjno-
-biurowych, u 75,9% respondentów płaca zasadnicza stanowi powyżej 70% całe-
go wynagrodzenia. Premia z kolei w znacznej większości przedsiębiorstw kształ-
tuje się w przedziale do 40% całości wynagrodzenia i to podobnie we wszystkich 
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grupach pracowniczych. Akcje i opcje na akcje w dalszym ciągu mają małe zna-
czenie i u większości stanowią do 5% struktury całego wynagrodzenia. Podobnie 
sytuacja wygląda ze świadczeniami pozafinansowymi, których udział w całości 
wynagrodzenia nie przekracza 10%.

Wyniki badania wskazują na szerokie wykorzystanie premii. Ponad 77% an-
kietowanych przedsiębiorstw stosuje premie uzależnione od indywidualnych wy-
ników, w tym 36,8% wypłaca je w systemie miesięcznym. Prawie 33% badanych 
przedsiębiorstw uzależnia premie od efektów całej organizacji, a niecałe 36% sto-
suje premie grupowe i zespołowe (tab. 4).

Z przeprowadzonych badań wynika, że w ankietowanych przedsiębiorstwach 
występuje rozbudowany system świadczeń dodatkowych. Dotyczy to głównie top 
managementu (zob. tab. 5). Najczęściej stosowanymi rodzajami pozapłacowych 
gratyfikacji okazał się telefon komórkowy (91,4%), samochód służbowy (82,7%) 
oraz kolejno: komputer do pracy w domu (55,7%), finansowanie dokształcania 
pracowników (51,9%), wyjazdy szkoleniowo-rekreacyjne (53,5%), pożyczki 
udzielane przez firmę (49,2%) oraz subskrypcja czasopism (47,6%).

Wyniki badań dowodzą również coraz powszechniejszego stosowania bodź-
ców ubezpieczeniowych. Mimo iż prawie 38% ankietowanych przedsiębiorstw 

Tabela 4. Rodzaje premii w ankietowanych przedsiębiorstwach oraz częstotliwość  wypłacania 
zastosowanej premii 

Rodzaje premii

Częstotliwość wypłacania premii

% wskazań

miesięcznie kwartalnie półrocznie rocznie nieregularnie

Zależne od indywidualnych 
wyników

36,8 9,7 4,9 15,1  10,8

Grupowe i zespołowe 10,8 8,1 1,6 6,5 8,6

Zależne od efektów organiza-
cyjnych (organizacji jako 
całości lub jej ogniw we-
wnętrznych)

9,2 5,9 2,7 9,7 5,4

Kombinowane (łączące premie 
indywidualne z dwoma 
pozostałymi typami lub 
jednym z nich)

5,4 4,9 1,1 4,9 4,9

Regulowane (niezależne  
od efektów pracy)

 8,1 1,6 1,1 2,7 1,6

Inne 5,4 1,1 0,0 1,6 0,5

Brak odpowiedzi * 21,0

* Podane wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wa-
riant odpowiedzi. 

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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nie ma ich jeszcze w swym pakiecie, to jednak ich rola w ostatnich latach wyraź-
nie wzrosła. Zdecydowanie dominuje wśród nich, w odniesieniu do wszystkich 
grup pracowniczych, grupowe ubezpieczenie na życie (tab. 6), rośnie też udział 
firm wykorzystujących pracownicze fundusze emerytalne. W grupie top mana-
gementu coraz szersze zastosowanie mają ubezpieczenia medyczne (ponad 24% 
wskazań) i polisy ubezpieczeniowe (ponad 15% wskazań). Co interesujące, coraz 
częściej stosuje się świadczenia dodatkowe wśród pozostałej grupy pracowników, 
wśród których najczęstszymi pozapłacowymi formami wynagradzania są bony 
towarowe (59,2%), pożyczki (55,7%), dopłaty do wczasów (53,5%), świadczenia 
ubraniowe (45,9%) oraz finansowanie kształcenia pracowników (42,2%).

Tabela 5. Rodzaje świadczeń dodatkowych stosowanych w badanych przedsiębiorstwach  
w odniesieniu do określonych grup pracowniczych 

Rodzaje świadczeń dodatkowych

Kierownicy  
wyższego  
szczebla  

i menedżerowie

Kierownicy 
niższego  
szczebla

Pracownicy  
administracyjno- 

-biurowi

Pozostali  
pracownicy

% wskazań

Samochód służbowy 82,7 28,1 5,4 5,4
Ryczałt samochodowy 27,0 33,0 11,9 8,1
Telefon komórkowy 91,4 82,2 37,3 16,8
Bony towarowe 40,0 45,9 48,6 59,2
Finansowanie dokształcania 

pracowników
51,9 58,9 54,1 42,2

Opieka medyczna 45,4 44,3 43,8 43,8
Pożyczki udzielane przez firmę 49,2 55,7 56,2 55,7
Zniżki przy zakupach produktów 

firmy
23,2 23,8 23,8 22,7

Komputer do pracy w domu 55,7 27,6 8,6 2,7
Subskrypcja czasopism 47,6 36,2 25,4 11,9
Świadczenia ubraniowe 13,5 16,8 14,6 45,9
Wyjazdy szkoleniowo-rekreacyjne 53,5 53,5 46,5 35,7
Dopłaty do wczasów lub pokrycie 

ich kosztów
43,2 49,7 51,9 53,5

Polisa ubezpieczeniowa 20,5 15,1 13,0 13,5
Zakup lub wynajem mieszkania 24,9 7,0 3,8 2,7
Dostęp do urządzeń sportowo- 

-rekreacyjnych (np. wstęp  
na basen)

40,0 38,4 38,4 37,3

Inne 3,8 3,2 3,2 3,8
Nie stosuje się świadczeń 

dodatkowych*  3,2

* Podane wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wa-
riant odpowiedzi. 

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Tabela 6. Rodzaje bodźców ubezpieczeniowych stosowanych w analizowanych przedsiębior-
stwach w przekroju grup pracowniczych 

Bodźce ubezpieczeniowe

Kierownicy  
wyższego  
szczebla  

i menedżerowie

Kierownicy 
niższego 
szczebla 

Pracownicy 
administracyjno-

-biurowi

Pozostali 
pracownicy

% wskazań

Pracowniczy fundusz emerytalny 14,6 14,6 13,5 13,5
Składniki wnoszone przez 

pracodawcę do funduszu 
inwestycyjnego

 5,4  3,8  3,2  2,7

Grupowe ubezpieczenia na życie 48,6 48,6 49,7 48,1
Ubezpieczenia medyczne 24,3 20,0 18,9 18,4
Polisy ubezpieczeniowe 15,1 10,8 9,7 10,3
Inne  0,0  0,5  0,5  1,1
Brak odpowiedzi na całą tabelę  4,9
Nie stosuje się bodźców 

ubezpieczeniowych*
33,0

* Podane wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant 
odpowiedzi. 

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 7. Rodzaje partycypacji własnościowej/ finansowej stosowane w badanych przedsiębiorstwach 
w przekroju grup pracowniczych 

Formy partycypacji  
własnościowej/finansowej

Kierownicy  
wyższego  
szczebla  

i menedżerowie

Kierownicy 
niższego 
szczebla

Pracownicy 
administracyjno-

-biurowi

Pozostali 
pracownicy

% wskazań

Obligacje 0,5 0,0 0,0 0,0
Akcje 12,4 9,2 8,1 8,1
Opcje na akcje 2,7 1,6 1,1 1,1
Udział w efektach 8,1 7,0 4,9 5,4
Odroczone udziały w zysku 3,8 4,3 2,7 2,7
Inne 3,2 2,7 2,2 2,2
Brak odpowiedzi na całą tabelę 10,3 
Nie stosuje się partycypacji* 62,7

* Podane wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant 
odpowiedzi. 

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Z przeprowadzonych badań wynika, że partycypacji własnościowej/finanso-
wej nie stosuje ponad 62% badanych przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw, 
w których ma ona zastosowanie, największą popularnością cieszą się akcje. Nimi 
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wynagradza się głównie kierowników wyższego szczebla i menadżerów (12,4%), 
ale także kierowników niższego szczebla (9,2%), pracowników administracyjno-
-biurowych (8,1%) oraz pozostałych pracowników (8,1%) – zob. tab. 7.

5. Mierniki oceny efektów pracy jako podstawa kształtowania 
elastycznych systemów wynagrodzeń

Wyniki badania wykazują, że w badanych przedsiębiorstwach istnieje związek 
pomiędzy wynagrodzeniami pracowniczymi a efektami pracy (81,6%)12 – zob. 
wykres 1. Przedsiębiorstwa, które uzależniają wynagrodzenia od efektów pracy 
to głównie prywatne spółki prawa handlowego, przy czym 58 z nich są to spółki 
bez udziału zagranicznego, 25 to spółki z większościowym udziałem zagranicz-
nym, 22 z pełnym udziałem zagranicznym, a 4 z mniejszościowym udziałem za-
granicznym. Przedsiębiorstwa, które nie wiążą wynagrodzeń z efektami pracy to 
w głównej mierze Spółki Skarbu Państwa – 10 przedsiębiorstw – oraz prywatne 
spółki prawa handlowego bez udziału zagranicznego – 9 przedsiębiorstw.

Wykres 1. Powiązanie oceny efektów pracy z systemami wynagrodzeń  w badanych przedsiębiorstwach 

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Wyniki przeprowadzonych ocen efektów pracy wpływają w głównej mierze na 
kształtowanie premii (38,9%). W ponad 38% przedsiębiorstw oddziałują one zarówno 
na kształtowanie się premii, jak i płacy zasadniczej. W nielicznej grupie przedsię-
biorstw (2,7%) rezultaty pracy wpływają tylko na płace zasadnicze (zob. wyk. 2).

 12 Koncepcje płacy uzależnionej od efektów stosowało 40% z 1158 organizacji objętych bada-
niami w 1998 r. w Wielkiej Brytanii. Pomimo powszechnej opinii, że organizacje rozczarowują się 
do płacy uzależnionej od efektów, jej stosowanie jest ciągle popularne. Badania przeprowadzone 
przez Instytut Personelu i Rozwoju (IPD 1998 r.) – M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 618.
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Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 8. Mierniki efektów pracy, z którymi wiąże się wynagrodzenia w poszczególnych grupach 
pracowniczych 

Mierniki oceny efektów

Kierownicy  
wyższego  
szczebla  

i menedżerowie

Kierownicy 
niższego 
szczebla 

Pracownicy 
administracyjno-

-biurowi

Pozostali 
pracownicy

% wskazań

Zysk na 1 zatrudnionego 11,9 8,1 7,0 7,6
Zysk na jednostkę kosztu pracy 2,7 1,6 1,6 2,7
ROS (relacja zysku netto 

do wielkości przychodów 
ze sprzedaży)

10,8 8,1 7,0 7,6

ROA (relacja zysku netto 
do wielkości aktywów)

1,6 0,5 0,0 0,0

ROE (relacja zysku netto 
do kapitału własnego)

2,2 0,5 0,5 0,5

ROI (relacja zysku netto 
do wartości inwestycji)

3,2 2,2 0,5 1,1

Płynność finansowa 13,0 7,6 7,6 7,0
EVA (ekonomiczna wartość 

dodana firmy)
3,2 1,6 0,5 0,5

MVA (rynkowa wartość dodana) 1,1 1,1 0,0 0,0
TRS (całkowity zwrot dla 

akcjonariuszy)
1,1 0,5 0,0 0,0

EPS (zysk przypadający na 1 akcję) 2,2 1,1 1,1 0,5
EBIT (zysk ze sprzedaży) 20,5 14,1 7,0 6,5
Mierniki ilościowe 11,9 14,1 5,9 17,3
Mierniki wydajności pracy 14,1 15,7 14,1 33,0
Mierniki czasu skrócenia realizacji 

zadania
4,9 7,0 5,4 4,9

Wykres 2. Rodzaje składników wynagrodzeń powiązane z wynikami oceny efektów pracy   
w badanych przedsiębiorstwach 
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Mierniki oceny efektów

Kierownicy  
wyższego  
szczebla  

i menedżerowie

Kierownicy 
niższego 
szczebla 

Pracownicy 
administracyjno-

-biurowi

Pozostali 
pracownicy

% wskazań
Mierniki oszczędności kosztów 22,2 19,5 14,6 11,4
Inne 7,6 7,0 7,6 8,1
Brak odpowiedzi * 32,9

* Podane wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wa-
riant odpowiedzi.

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej stosowanymi miernikami 
oceny efektów pracy, z którymi wiąże się wynagrodzenia są: zysk na 1 zatrudnio-
nego, ROS (relacja zysku netto do wielkości aktywów), EBIT (zysk ze sprzedaży), 
płynność finansowa, mierniki wydajności pracy oraz mierniki ilościowe, mierniki 
wydajności pracy i oszczędności kosztów (tab. 8). Mierniki te są wyraźnie zróż-
nicowane w przekroju grup pracowniczych. Do wynagradzania top managemen-
tu najczęściej stosuje się miernik oszczędności kosztów (22,2% wskazań) oraz 
EBIT (ponad 20,5% wskazań). Wynagrodzenia kierowników niższego szczebla 
uzależnia się od mierników oszczędności kosztów (19,5%) oraz wydajności pracy 
(15,7%). U 33% pracowników produkcyjnych wiąże się wynagrodzenia z mier-
nikami wydajności pracy, z kolei w grupie pracowników administracyjno-biu-
rowych tylko ponad 14% ankietowanych przedsiębiorstw wiąże wynagrodzenia 
z miernikami wydajności pracy oraz oszczędności kosztów.

6. Instrumenty i narzędzia uelastyczniające płace 

W świetle opinii badanych grup wydaje się, że przedsiębiorstwa są zwolenni-
kami elastycznych koncepcji wynagradzania. Ponad 58% ankietowanych uważa, że 
w ich przedsiębiorstwach mają zastosowanie elastyczne systemy wynagrodzeń13, 
ponad 36% uważa, że takie systemy wynagrodzeń nie występują, a prawie blisko 

 13 Na potrzeby badania „Elastyczne systemy wynagrodzeń” zdefiniowano jako zbiór logicz-
nie powiązanych ze sobą narzędzi (elastycznych elementów i instrumentów uelastyczniających wy-
nagrodzenia), służących do kształtowania wynagrodzeń pracowników, w zależności od ich wartości 
dla firmy i zgodnie z przyjętą strategią wynagrodzeń. Elastyczne systemy wynagrodzeń to takie 
innowacje płacowe, które pozwalają na swobodne przenoszenie pracowników do różnych zadań 
o zmiennej wartości, przyczyniają się do szybkiego dostosowywania pracowników do zmieniają-
cych się potrzeb organizacji i wymagań otoczenia oraz reagują na zmiany na rynku pracy. Elastycz-

cd. tab. 8
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5% nie udzieliło żadnej dopowiedzi. Ciekawy wydaje się fakt, że elastyczność 
w systemach wynagrodzeń dostrzegają w większej mierze duże przedsiębiorstwa 
(76 podmiotów), w mniejszym zakresie średnie przedsiębiorstwa (24 podmioty), 
natomiast w małych tylko 8 przedsiębiorstw uważa, że ich systemy są elastyczne.

W celu odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu dobór narzędzi i instrumentów 
odpowiada sygnalizowanej przez respondentów potrzebie realizacji elastycznych 
systemów płacowych, poproszono ich o określenie rodzaju tabeli płac, jaki ma 
zastosowanie w badanych grupach.

Wśród badanej grupy podmiotów większość, bo aż ponad 47%, stosuje ta-
ryfikator o niewielkiej liczbie kategorii zaszeregowania i dużych rozpiętościach 
między nimi oraz szerokich przedziałach płac w obrębie kategorii. Oznacza to, że 
w badanych przedsiębiorstwach ma zastosowanie broadbanding, czyli narzędzie 
mające na celu uelastycznianie płacy zasadniczej14. 

W ponad 32% badanych przedsiębiorstw stosuje się nadal tradycyjne narzę-
dzie, czyli taryfikator o dużej liczbie kategorii zaszeregowania i małych rozpięto-
ściach między nimi (tab. 9).

System kafeteryjny (cafeteria system) to z punktu widzenia współczesnych 
przedsiębiorstw niezmiernie ważny instrument uelastyczniający systemy wyna-
grodzeń. Jest on niezmiernie istotny także z punktu widzenia pracownika, gdyż 
umiejętnie motywuje i kształtuje postawy pracowników. System kafeteryjny od-
powiada na potrzeby pracownika, uwzględniając przy tym jego zróżnicowanie 
(np.: w zależności od wieku, płci, sytuacji rodzinnej czy zdrowia). Systemy te 
zdobyły swoją popularność w USA i Wielkiej Brytanii. Stosowane są zazwyczaj 
wśród kadry menedżerskiej, gdzie bardzo dobrze sprawdziły się przy rekrutacji 
pracowników i zatrzymaniu kluczowych pracowników w przedsiębiorstwie.

Wyniki badań wskazują na rosnący, choć wciąż niewielki zakres wykorzystania 
systemów kafeteryjnych. W większości badanych przedsiębiorstw nie są one w ogó-
le stosowane (61,1%). Wśród przedsiębiorstw, które wprowadziły możliwość indy-
widualnego wyboru świadczeń, największą popularnością cieszą się wynagrodzenia 
kafeteryjne obejmujące świadczenia rzeczowe. Są one stosowane najczęściej wobec 
kierowników wyższego szczebla i menedżerów (23,2%)15, rzadziej wobec kierow-

ne systemy wynagrodzeń jednocześnie potwierdzają nowoczesne założenie, że wartością w organi-
zacji jest sam człowiek, a nie stanowisko pracy.
 14 Brodbanding definiowany jest jako próba kompresji stopni odzwierciedlających hierarchię 
płac w czterech lub pięciu szerokich przedziałach płacowych. Narzędzie polityki płacy, które jest 
bardziej elastyczne, zmniejsza opór przed organizacyjnymi zmianami oraz zmniejsza koszty admi-
nistrowania systemem, por. M. Armstrong, Employee Reward, Institute of Personnel and Develop-
ment, London 1996.
 15 W porównaniu z krajami zachodnimi, to nadal duża przepaść. W Wielkiej Brytanii w 1994 r. 
zbadano największe przedsiębiorstwa w kraju, wśród nich 41% stosowało już system kafeteryjny, 
a liczba ta uległa do tej pory znacznemu wzrostowi. Por. Remuneration Practices for International 
Transferee, CBI, London 1994. Jednak porównując polskie badania, wynik ten wydaje się zawyżo-



Joanna Nieżurawska296

ników niższego szczebla (13,0%). Nową formą kafeterii jest kafeteria obejmująca 
zdrowie i wolny czas. Wśród kadry wyższego szczebla i menedżerów tylko niecałe 
5% ankietowanych przedsiębiorstw stosuje kafeterię obejmującą wolny czas, a tylko 
5% firm stosuje ten rodzaj kafeterii wśród kierowników niższego szczebla, pracow-
ników administracyjno-biurowych i pozostałych pracowników (tab. 10).

ny, ponieważ z dotychczasowych badań wynikało, że tylko 10% z czołowej setki firm z kapitałem 
zagranicznym działających w Polsce wprowadziło system kafeteryjny (mający zastosowanie tylko 
do kadry kierowniczej i menedżerów). N. Fidzińska, M. Rosa, Płacowe menu czyli kafeteryjne sys-
temy wynagrodzeń (2), „Personel i Zarządzanie” 2002, nr 17, s. 8-10.

Tabela 9. Tabela płac w badanych przedsiębiorstwach 

Tabela płac Liczba Udział (%)

Taryfikator o niewielkiej liczbie kategorii zaszeregowania i dużych 
rozpiętościach między nimi oraz szerokich przedziałach płac 
w obrębie kategorii

88 47,6

Taryfikator o dużej liczbie kategorii zaszeregowania i małych 
rozpiętościach między nimi oraz wąskich przedziałach płac 
w obrębie kategorii

60 32,4

Taryfikator o dużej liczbie kategorii zaszeregowania i szerokich 
rozpiętościach między nimi 

2 1,1

Brak odpowiedzi 35 18,9

Suma 185 100,0

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 10. Formy kafeterii stosowane w badanych przedsiębiorstwach  w przekroju grup  
pracowniczych 

Formy kafeterii

Kierownicy  
wyższego  
szczebla  

i menedżerowie

Kierownicy 
niższego 
szczebla

Pracownicy 
administracyjno-

-biurowi

Pozostali 
pracownicy

% wskazań

Wynagrodzenia kafeteryjne 
obejmujące świadczenia 
rzeczowe (np. samochód, 
telefon)

23,2 13,0 3,8 1,6

Wynagrodzenia kafeteryjne 
obejmujące zdrowie i wolny czas

4,9 2,7 3,8 3,8 

Wynagrodzenia kafeteryjne obej-
mujące świadczenia pieniężne

3,8 3,8 2,2 1,6

Nie stosuje się kafeterii  61,1

Brak odpowiedzi  13,5

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Wnioski końcowe

W polskich przedsiębiorstwach rośnie niewątpliwie świadomość znaczenia 
uelastyczniania systemów wynagrodzeń, co dotyczy zwłaszcza kierowników 
wyższego szczebla oraz menadżerów. Przedsiębiorstwa coraz częściej wiążą wy-
nagrodzenia z efektami oraz wynikami pracy. Jednak w dalszym ciągu uwidacz-
nia się brak konsekwentnego stosowania odpowiednich narzędzi, zarówno przy 
kształtowaniu stałej części wynagrodzeń, jak również doboru odpowiednich in-
strumentów kształtujących wewnętrzne struktury płac. 

Wyniki przeprowadzonych badań dokumentują postęp w dziedzinie uelastycz-
niania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Wyrazem powyższego jest zwłaszcza 
zwiększanie zakresu wykorzystania wyników oceny efektów pracy do kształto-
wania płac.

Analizując wyniki przeprowadzonego badania wydaje się, że przedsiębior-
stwa dążą do bardziej proefektywnościowych rozwiązań w dziedzinie płac. Ko-
rzystne jest coraz częstsze przeprowadzanie ocen efektów pracy, czy zastosowanie 
efektywnego narzędzia uelastyczniającego, jakim jest broadbanding. Działania 
te są jednak wciąż niewystarczające. Pomimo że przedsiębiorstwa budują coraz 
atrakcyjniejsze pakiety wynagrodzeń poprzez rozbudowane systemy świadczeń 
dodatkowych, to jednak nie dają one możliwości wyboru rodzaju pakietu, przez 
zastosowanie tzw. flexible benefis czy systemów kafeteryjnych. 
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„Aby chciało się chcieć pracować” –  
obszary zwiększania efektywności  

pracy pracowników

Streszczenie. W artykule przedstawiono obszary zwiększania efektywności pracy, leżące zarówno 
po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Aby osiągnąć wyznaczony przez organizację cel w tym zakresie, 
należy przede wszystkim dobrze określić kompetencje, jakie potrzebuje firma do realizacji zadań obec-
nie i w przyszłości. Chodzi tutaj o budowanie zespołu pracowników lojalnych, dobrze zmotywowanych, 
a z drugiej strony posiadających warunki do rozwoju własnego potencjału zawodowego. W realizacji tego 
procesu kluczową rolę odgrywa pion HR i w tym miejscu rodzi się pytanie: jaka ta rola powinna być?

Słowa kluczowe: kompetencje, rola pionu HR, narzędzia wykorzystywane przy zwiększaniu 
efektywności pracy

Wstęp

Mimo obecnie nienajlepszej sytuacji na rynku pracy i mimo dużego bezrobo-
cia, wciąż trudno znaleźć dobrego specjalistę. Ci zatrudnieni w firmach czują się 
w miarę bezpiecznie i nie zawsze ich wkład w pracę jest na poziomie satysfak-
cjonującym. Dlatego też istnieją obszary zwiększania efektywności pracy leżące 
zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Aby pracownik był zadowo-
lony z pracy, wymaga od pracodawcy wdrożenia szeregu procesów zarządzania 
zasobami ludzkimi w taki sposób, aby właśnie „chciało się chcieć pracować”. 
Z drugiej strony, pracodawcy chcąc posiadać w miarę stabilną pod kątem zatrud-
nienia kadrę pracowników, sukcesywnie, oczywiście na miarę swoich możliwości 
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(głównie finansowych), starają się wdrażać różnego rodzaju programy, które po-
zwoliłyby zwiększać efektywność zatrudnienia.

1. Kompetencje pracowników – podstawa efektywności pracy

Rozpoczynając omawianie obszarów zarządzania zasobami ludzkimi mających 
wpływ na efektywność wykonywanej pracy zaczynamy od kompetencji i ich definicji.

W szerokim znaczeniu rozpatrujemy je jako:
„– uzdolnienia i predyspozycje ważne w danej pracy oraz wewnętrzne moty-

wacje,
– wykształcenie i wiedza,
– doświadczenie i praktyczne umiejętności,
– postawy i zachowania oczekiwane przez pracodawcę,
– formalne uprawnienia do działania w imieniu organizacji – prowadzenia 

określonych spraw, podejmowania decyzji, podpisywania umów i zaciągania zo-
bowiązań, jej reprezentowania na zewnątrz,

– cechy psychofizyczne ważne w danej pracy (np. kreatywność, przedsiębior-
czość, odwaga, siła, sprawność fizyczna, dobry stan zdrowia itd.)”1.

Natomiast D.D. Dubois i W.J. Rothwell definiują kompetencje jako „cechy da-
nej osoby, które wykorzystuje ona w sposób odpowiedni i konsekwentny w celu 
osiągnięcia oczekiwanych wyników. Do cech tych zalicza się wiedzę, umiejętności, 
pewne aspekty postrzegania samego siebie, zachowania społeczne, cechy charakteru, 
schematy myślowe, nastawienie i sposób myślenia, odczuwania oraz postępowania”2.

Obszarem mającym wpływ na efektywność pracy jest odpowiednie rozpozna-
nie kompetencji i ich poziomów zarówno przez pracownika (uświadomienie sobie 
ich ważności), jak i odpowiednie określenie ich przez pracodawcę na poszczegól-
nym stanowisku pracy.

Pracownik może rozpoznać własne kompetencje poprzez:
– subiektywne stwierdzenie ich istnienia,
– ocenę ich przez doradcę zawodowego bądź to w urzędzie pracy3, bądź w fir-

mie doradztwa personalnego,
– pomoc w ich uświadomieniu i rozwijaniu z osobistym coachem4.

 1 T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi – kanony, realia, kontrowersje, Oficyna Wolters 
Kluwer business, Kraków 2008, s. 96.
 2 D.D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, One 
Press, Gliwice 2008, s. 32.
 3 Na przykład http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-zawodowe/spotkania-z-
-doradca-zawodowym-folder [26.09.2011].
 4 S. Monostori, Rozwiń swoją wizję, „Coaching” 2011, nr 5, s. 20.
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Pracodawcy z reguły badają kompetencje i ich poziomy najczęściej przy roz-
mowie kwalifikacyjnej, czasami stosują różnego rodzaju testy wiedzy, umiejęt-
ności (np. SHL, Thomasa i in.). Kluczową metodą jest jednak metoda Assesment 
Centre5, ale dla wybranych stanowisk pracy. Jak wskazują badania przeprowa-
dzone przez Roffey Park, metodę tę wykorzystywano w 29% firm, w których pra-
cowało nie więcej niż 50 osób, i w 72% organizacji zatrudniających ponad 5000 
osób6. Również z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii7 „wśród 907 firm 
zatrudniających ponad 1000 osób metodę tę stosuje około 50% pracodawców 
z sektora prywatnego i 39% z sektora publicznego. W niektórych branżach (np. 
spożywczej, tytoniowej, bankowości, finansach i ubezpieczeniach, a także w po-
licji i straży pożarnej) wskaźnik ten przekracza 60%”8.

Natomiast w badaniach przeprowadzonych w 2010 r. w Polsce wśród firm z li-
sty 5009, metoda ta, w organizacjach, które odpowiedziały na to pytanie, jest uży-
wana w 11,9%, raczej sporadycznie w 28,6%, nigdy w 59,5%. Wyniki te wskazują 
na małą popularność wykorzystywania tej metody, prawdopodobnie ze względu 
na jej wysokie koszty oraz zbyt małą liczbę ekspertów10, którzy są uprawnieni do 
prowadzenia sesji i późniejszej oceny poziomów kompetencji.

Stosowanie tej metody, mimo dużych nakładów finansowych, czasowych 
można uzasadnić takimi czynnikami, jak11:

– konkurencja na rynku – wymóg coraz większej efektywności pracowników,
– fuzje, przejęcia – wewnętrzna reorganizacja, nowe zadania dla nowych ko-

mórek organizacyjnych,
– restrukturyzacje – zwolnienia indywidualne i grupowe,

  5 Lata 60. XX w. to okres, w którym tematyka Assessment Centre stawała się coraz bardziej 
popularna, natomiast z metody nadal korzystały tylko nieliczne korporacje tj.: IBM, Sears. Przeło-
mowe okazały się lata 80., kiedy zaczęto korzystać z AC nie tylko w celu selekcji kandydatów do 
pracy, lecz także identyfikacji potencjału już zatrudnionych pracowników, co dało początek Deve-
lopment Centre (ośrodkowi rozwoju lub centrum rozwoju).
  6 L. Holbeche, C. Glynn, The Roffey Park Management Agenda, Roffey Park Management 
Institute, Roffey Park, styczeń 1999, w: Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekono-
miczna, Kraków 2003, s. 18.
  7 S. Boyle, J. Fulletron, M., The rise of the assessment centre: a survey of AC usage in the UK, 
„Selecction and Development Review” 1993, nr 9, s. 1-4; R. Wood, T. Payne, Metody rekrutacji 
i selekcji oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 171.
  8 Por. Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 18.
  9 T. Oleksyn, I. Stańczyk, J. Bugaj, Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludz-
kimi w przedsiębiorstwach z „listy 500”, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu 
badawczego nr NN115 260036 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(materiał w trakcie publikacji).
 10 Ścieżka kariery asesora podana jest na stronie: http://assessment.pl/ [28.09.2011].
 11 M. Fryczyńska, M. Jabłońska-Wołoszyn, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pra-
cowników, Placet, Warszawa 2008, s. 68.
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– wzrost świadomości znaczenia funkcji zarządzania zasobami ludzkimi (HR) 
– dążenie do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów,

– konieczność diagnozy kompetencji dużych grup kandydatów lub pracowni-
ków – wykorzystanie metod, które pozwolą na wzajemne porównanie badanych 
osób,

– świadomość wysokich kosztów decyzji personalnych – wysoka wiarygod-
ność metody precyzyjnie identyfikującej zarówno mocne, jak i słabe strony pra-
cowników.

Aby dobrze przeprowadzić badanie kompetencji, niezbędne jest określenie 
kluczowych kompetencji, zadań na stanowisku pracy. Dobrze opracowany zestaw 
opisów stanowisk pracy pozwoli uniknąć:

– dublowania zadań na stanowiskach pracy,
– przeciążenia pracą,
– konfliktów między współpracownikami oraz na linii pracownik–przełożony.
Na opisach stanowisk pracy bazują inne procesy zarządzania zasobami ludz-

kimi, takie jak: wartościowanie stanowisk pracy, z czym powinny być powiązane: 
system wynagrodzeń, motywacji czy możliwość ustalenia ścieżek karier. Ma to 
również wpływ na wyniki finansowe12, ponieważ:

– wyklucza sytuację, w której kilka osób wykonuje niepotrzebnie tę samą 
pracę, która może zostać wykonana przez jednego pracownika – pozwala na opty-
malizację kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, 

– minimalizuje koszty związane z rekrutacją i selekcją pracowników – daje 
jasne kryteria selekcyjne,

– wykorzystany wraz z wartościowaniem stanowisk pracy pozwala zoptyma-
lizować budżet wynagrodzeń. 

Na efektywność pracy, rozpatrując od strony pracownika, ma również wpływ:
– prestiż danego stanowiska,
– jego miejsce w strukturze,
– postrzeganie przez innych pracowników,
– możliwość i zakres podejmowania decyzji,
– strona finansowa (wynagrodzenie, premie, dodatkowe ubezpieczenie przy-

pisane tylko do tego stanowiska, zestawy kafeteryjne wyróżniające tę pozycję 
w firmie itd.),

– otoczenie pracy, atmosfera panująca w zespole, relacje z przełożonym.
Zaburzenie tych elementów może wywołać u pracowników wypalenie zawo-

dowe, monotonię, znudzenie pracą, depresję, co będzie skutkowało obniżeniem 
wskaźników pracy, częstymi zwolnieniami, a w późniejszym czasie szukaniem 
nowego miejsca pracy, ale już poza firmą.

 12 http://www.e-fundacja.pl/dla-firm-narzedzia-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-outsourcing-
funkcji-personalnej.php [24.09.2011].
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2. Rola pionu HR w realizacji funkcji  
zwiększania efektywności pracy

I w tym miejscu pojawia się znacząca rola pionu, komórki HR. W zależności 
od pozycji zajmowanej w firmie, w mniejszym lub większym stopniu scaleniem 
strategii personalnej ze strategią firmy pracownicy specjaliści będą motywowani 
do efektywniejszej pracy. Jaka powinna być rola HR w zwiększaniu efektywności 
pracy? Na ten temat szeroko pisze D. Urlich, wyznaczając dla HR rolę partnera 
biznesowego13. Na tę pozycję składa się suma następujących ról: partnera strate-
gicznego, eksperta w dziedzinie administracji, rzecznika pracowników oraz ani-
matora zmian.

Sytuację rzeczywistą w Polsce przedstawiają badania przeprowadzone przez 
firmę Deloitte14, które zobrazowano na rysunku 1.

Rys. 1. Obecna i pożądana rola HR
Ź r ó d ł o: Jakie narzędzia stosuje HR? – Trendy HRM 2011, http://hrstandard.pl/2011/09/23/jakie-narze-

dzia-stosuje-hr-trendy-hrm-2011[26.09.2011].

Jak wynika z rysunku, rola partnera biznesowego jest raczej możliwa w dal-
szej przyszłości, ale oczekiwana przez zarządy firm. Więc piony HR czeka do-

 13 D. Urlich, Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Oficyna Eko-
nomiczna, Kraków 2001, s. 51.
 14 Badanie Deloitte Trendy HRM zostało przeprowadzone wśród grona dyrektorów i profe-
sjonalistów HR głównych firm działających w Polsce w okresie czerwiec-lipiec 2011 r. W badaniu 
trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi wzięły udział 254 firmy.
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syć głęboka transformacja. Na jej elementy zwracają uwagę D. Urlich, J. Allen, 
W. Brockbank, J. Younger, M. Nyman15.

Również o roli HR wypowiedział się Y. Barou16, założyciel i przewodniczący 
The European Human Resources Directors Circle (European HRD). Zapytany, 
jakie są najważniejsze trendy i wyzwania dla dyrektorów HR w Europie dzisiaj, 
w niepewnych i niespokojnych warunkach rynkowych, stwierdził: „Dyrektorzy 
HR muszą być partnerami biznesowymi i strategicznymi, a zarazem powinni być 
głosem ludzi w komisjach zarządów. Jednocześnie muszą stawić czoła wojnie 
o talenty, zwłaszcza jeżeli chodzi o kadrę inżynierów, ale także masowemu bez-
robociu. Budowa powiązań w tym zakresie będzie wymagała lepiej skonstruowa-
nego i w większym stopniu innowacyjnego dialogu społecznego. Nawet bardziej 
istotną kwestią stanie się czas i rozwijanie w sobie poczucia szybkiego i pilnego 
działania. A będzie to możliwe tylko wtedy, gdy przewidzimy główne problemy. 
W skali globalnej właśnie firmy bardziej nastawione na ludzi będą miały przewa-
gę konkurencyjną”.

Przy realizacji funkcji zwiększania efektywności pracy, poza kluczowym 
udziałem pionu HR, swoje role mają również do spełnienia: top management, 
kierownicy średniego szczebla zarządzania i sami pracownicy. Ich udział w tym 
procesie zobrazowano na rysunku 2, a ogólny zakres zaangażowania przedstawio-
no w tabeli 1.

Opis procesu kształtowania standardów  
i wysokiej efektywności pracy 

Kształtowanie standardów i efektywności pracy jest w istocie wiązką połą-
czonych ze sobą procesów. Uczestniczą w nich zarówno kierownicy, jak i specja-
liści, zajmujący się analizą i organizowaniem pracy. Ponieważ kształtowanie stan-
dardów pracy – jakościowych i wydajnościowych – a także badanie efektywności 
pracy i jej zwiększanie wiążą się z pracami technicznymi wymagającymi specja-
listycznej wiedzy, w skali organizacji powinien funkcjonować zespół analityków 
pracy i specjalistów z zakresu organizacji i standardów pracy, świadczący usługi 
na rzecz poszczególnych podmiotów, a także wykonujący analizy i opracowujący 
programy poprawy jakości i efektywności pracy. Zespół taki mógłby określać: 

– cele i standardy związane z jakością i efektywnością pracy,
 15 D. Urlich, J. Allen, W. Brockbank, J. Younger, M. Nyman, Nowoczesne zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi – transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów, Oficyna Wolter Kluwer 
business, Warszawa 2010.
 16 Więcej „Personel i Zarządzanie” 2011, nr 7-8, Krąg dyrektorów HR, s. 16 oraz www.europe-
an-hrd-circle.org
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Tabela 1. Treść zadań podmiotów zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie funkcji kształtowania 
standardów i wysokiej efektywności pracy

Funkcja Naczelne 
kierownictwo

Kierownicy 
średniego i niższego 

szczebla
Pion personalny Pozostali 

pracownicy

Kształtowanie 
standardów 
i wysokiej 
efektywności 
pracy

– określa ogólne 
cele w zakresie 
standardów i efek-
tywności pracy,

– okresowo kontro-
luje ich realizację.

– biorą udział 
w tworzeniu 
procesów i proce-
dur związanych 
ze standardami 
i efektywnością 
pracy,

– prowadzą do 
wysokiej realnej 
jakości i efektyw-
ności pracy,

– biorą udział 
w zespole projek-
towym określa-
jącym standardy 
pracy i mierniki 
efektywności na 
poszczególnych 
stanowiskach 
pracy.

– koordynuje prace 
związane z opra-
cowywaniem 
i aktualizacją 
taryfikacji pracy,

– pozyskuje eks-
pertów wewnętrz-
nych i zewnętrz-
nych do realizacji 
tej funkcji,

– opracowuje 
standardy jako-
ściowe, ilościowe 
i etyczne w firmie 
wraz z partnerami 
z poszczególnych 
obszarów,

– zajmuje się 
benchmarkingiem 
w zakresie stan-
dardów i efektyw-
ności pracy  
(w podmiotach 
o podobnym pro-
filu działalności).

– biorą udział w ze-
społach projektu-
jących i doskona-
lących standardy 
i efektywność,

– wspólnie z kie-
rownikiem okre-
ślają rolę zawodo-
wą dla siebie.

Ź r ó d ł o: I. Stańczyk, Model kształtowania ról organizacyjnych i podziału kompetencji w zakresie zarzą-
dzania potencjałem pracy dla grupy kapitałowej, [praca doktorska], Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, 
s. 122 [wydruk komputerowy].

– mierniki i wskaźniki oceny jakości i efektywności pracy,
– portfel kompetencji dla homogenicznych grup stanowisk pracy.
Taki zespół miałby charakter usługowy względem firmy. Jego lider podle-

gałby dyrektorowi personalnemu, jednak sam zespół funkcjonowałby według 
zasad właściwych dla struktury macierzowej. Istnienie tego zespołu nie zwalnia-
łoby poszczególnych kierowników z odpowiedzialności za jakość, efektywność 
i terminowość prac (za standardy pracy). Poszczególne jednostki organizacyjne 
powinny też zakładać, rozszerzać i aktualizować własne bazy danych, pomocne 
przy określaniu standardów pracy. Merytoryczny nadzór nad realizacją tej funkcji 
sprawować powinien dyrektor personalny. Propozycje udoskonaleń ze strony pra-
cowników, bo przecież to oni są głównymi realizatorami ustalonych standardów, 
norm i wskaźników, powinny być dobrze widziane.
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Rys. 2. Proces kształtowania standardów                                              i wysokiej efektywności pracy
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Rys. 2. Proces kształtowania standardów                                              i wysokiej efektywności pracy
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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3. Narzędzia zwiększania efektywności pracy  
wykorzystywane przez HR

Niemniej jednak działy HR w większym lub mniejszym zakresie (zależnym 
przede wszystkim od wielkości firmy, jej potrzeb w tym zakresie oraz od warun-
ków ekonomicznych) mają do zaoferowania cały szereg systemów, metod i na-
rzędzi, które powinny wpłynąć na efektywność pracy kluczowych pracowników.

W obszarze rozwoju pracowników firmy wykorzystują różne systemy czy na-
rzędzia badające kompetencje, oceniające pracę, przygotowujące ścieżki kariery 
czy awansów, różnego rodzaju szkolenia. 

Przeprowadzone badania grupy firm polskich i międzynarodowych17 w za-
kresie realizacji elementów procesu rozwoju pracownika wykazały, że potrzeby 
pracowników są poddawane diagnozie, pracownicy są oceniani, proponowane są 
szkolenia głównie w firmach międzynarodowych. Szczegółowy zapis wyników 
badań przedstawiono w tabeli 2.

Następnym obszarem, czasami najważniejszym, jest odpowiednie przygo-
towanie systemu wynagrodzeń do stanowiska pracy, z reguły uzależnionego od 
wyników pracy. W skład tego systemu poza obligatoryjnymi składnikami, praco-
dawca może ustalić składniki nieobligatoryjne, zwiększając wachlarz świadczeń 
pracowniczych zależnie od stanowiska pracy. Przykład stosowanych świadczeń 
dodatkowych zawarto w tabeli 3.

Kolejnym obszarem mającym wpływ na efektywność pracy jest odpowiednie 
wyłonienie spośród pracowników tych najbardziej utalentowanych i stworzenie 
dla nich indywidualnego programu rozwoju. W odpowiednim doborze talentów 
kluczową rolę pełnią bezpośredni przełożeni, którzy doskonale potrafią określić 
poziomy kompetencji i uznać pracownika o zdolnościach ponadprzeciętnych 
niż określa to rola zawodowa. W ścieżce rozwoju takich pracowników (oczywi-
ście po odpowiednim przetestowaniu kompetencji pracownika, np. za pomocą 
testów SHL lub DC) proponowane są odpowiednie szkolenia, staże na wyso-
kich stanowiskach w firmie, ale także np. w oddziałach zagranicznych. Dalsze 
kroki to udział w prestiżowych zespołach projektowych, bardzo często również 
w skali międzynarodowej. Zastosowanie takich przykładowych działań to przede 
wszystkim budowanie lojalności pracownika oraz zwiększanie jego efektywno-
ści pracy.

 17 A. Suchodolski, Organizacja procesu rozwoju pracowników w firmach polskich i między-
narodowych w: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, red. B. Urbaniak, Wyd. UŁ, Łódź 
2011, s. 284. Badaniem objęto 55 organizacji, w tym 34 jednostki należące do różnych koncernów 
międzynarodowych działających w Polsce oraz 21 firm polskich. Większość z nich miała siedziby 
na terenie Dolnego Śląska.



309„Aby chciało się chcieć pracować” – obszary zwiększania efektywności...

Tabela 2. Procentowy udział firm realizujących poszczególne elementy procesu rozwoju pracowni-
ków w badanych organizacjach (w %)

Elementy rozwoju pracowników Firmy  
międzynarodowe Firmy polskie

Istnienie sformalizowanej strategii personalnej 73 24
Prowadzenie badań opinii i potrzeb pracowników 71 38
Diagnozowanie aspiracji pracowników 71 62
Diagnozowanie potencjału rozwojowego pracowników 
z wykorzystaniem:

71 76

– Assessment Center 9 0
– systemu ocen okresowych 76 54
– zarządzania przez cele 29 29
– analizy zasobów kadrowych 65 33
– informowania o możliwościach rozwojowych 68 67
– konstruowania formalnych planów ścieżek kariery 41 33
– konstruowania formalnych planów sukcesji 41 29

Konstruowanie planów szkoleń 85 67
Organizacje inwestujące w rozwój pracownika 100 91
Finansowanie szkoleń z inicjatywy pracownika 65 57
System ocen okresowych 85 43
Monitorowanie przebiegu rozwoju pracownika 56 62
Korygowanie planów rozwoju pracownika 41 42
Wpływ wyników oceny na rozwój bieżący 74 38

Ź r ó d ł o: A. Suchodolski, Organizacja procesu rozwoju pracowników w firmach polskich i międzynarodo-
wych, w: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, red. B. Urbaniak, Wyd. UŁ, Łódź 2011, s. 284.

Tabela 3. Rodzaje świadczeń dodatkowych

Rodzaj świadczeń Przykładowe świadczenia

Mieszkaniowe (szeroko 
pojęte świadczenia 
mieszkaniowe)

pokrycie kosztów wynajmu mieszkania lub hotelu,
możliwość mieszkania w lokalu służbowym,
dodatek realokacyjny – pokrycie kosztów przeprowadzki,
pożyczki,
jednorazowe dotacje na zakup mieszkania.

Transportowe udostępnienie samochodu służbowego do użytku służbowego i prywatnego,
pokrycie kosztów eksploatacji pojazdu,
pokrycie kosztów garażowania samochodu,
parking firmowy,
pokrycie kosztów utrzymania i napraw samochodu,
dopłaty do biletów komunikacji miejskiej i kolejowej,
zwrot kosztów dojazdu taksówkami do domu.
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Rodzaj świadczeń Przykładowe świadczenia

Szkoleniowe i edukacyjne pokrycie kosztów nauki pracownika lub rodziny pracownika,
finansowanie szkoleń, udziału w konferencjach i seminariach,
dodatkowe dni wolne od pracy w ramach urlopu szkolnego bądź finansowanie 
nauki, np. na wyższych uczelniach,
imprezy integracyjne dla pracowników i ich rodzin (pikniki rodzinne itd.).

Rekreacyjne i kulturalne karnety na basen,
karnety na siłownię,
karnety do ośrodków odnowy biologicznej,
finansowanie sekcji sportowych (np. jeździeckich, żeglarskich), 
finansowanie wyjazdów na grzybobrania,
pokrycie kosztów wynajmu sal gimnastycznych i boisk dla pracowników,
finansowanie imprez artystycznych i kulturalnych – bilety do kina, teatru, opery,
organizowanie zawodów sportowych dla pracowników (np. w piłce nożnej, 
bowlingu, jeździectwie, narciarstwie, strzelaniu z broni itd.).

Telekomunikacyjne  
– wyposażenie w sprzęt 
ułatwiający pracę 
i komunikację

pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego,
zakup laptopa, telefonu, 
finansowanie stałego łącza internetowego.

Zabezpieczające  
– zdrowotne

pokrycie kosztów leczenia niewynikającego z ubezpieczeń obowiązkowych,
pokrycie kosztów leczenia rodziny pracownika,
pokrycie kosztów rehabilitacji również w trakcie pracy,
dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Nagrody rzeczowe prezenty okolicznościowe,
gadżety firmowe.

Finansowe służbowa karta kredytowa,
doradztwo finansowo-podatkowe,
powołanie pracowniczego funduszu emerytalnego,
preferencyjne kredyty hipoteczne dla pracowników danej firmy.

Świadczenia wynikające 
z równoważenia życia 
zawodowego i prywatnego

pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem, starszym członkiem rodziny,
żłobek lub przedszkole firmowe,
dotowanie pobytu dzieci pracowników w żłobku lub przedszkolu,
organizowanie letnich praktyk i zatrudnienia dla dzieci pracowników,
gratyfikacje z tytułu urodzenia dziecka, ślubu,
dodatkowe dni wolne od pracy za wyjątkowe sukcesy.

Świadczenia socjalne bony towarowe,
paczki świąteczne,
pokrycie kosztów wyżywienia – subsydiowanie posiłków lub darmowe posiłki 
w zakładzie,
bony na wyprawkę szkolną dla dzieci.

Inne prawo zakupu produktów lub usług firmy po specjalnych cenach,
bony na zakupy preferencyjne towarów firmy,
gratyfikacje z tytułu pozyskania dla firmy dobrego pracownika,
dodatkowe dni urlopu za lata przepracowane w firmie lub gratyfikacja 
finansowa.

Ź r ó d ł o: E. Beck-Krala, J. Walczyk, Rola świadczeń dodatkowych w motywowaniu pracowników IT, „Hu-
manizacja Pracy” 2010, nr 6, s. 45 (z własnymi uzupełnieniami).

cd. tab. 3
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Zakończenie

W artykule poruszona została kwestia pracowników, którzy posiadają od-
powiednie kompetencje do wykonywania zadań na swoim stanowisku pracy, są 
ich świadomi, ale nie są do końca zmotywowani do pracy. Dlatego też bardzo 
ważna jest rola pionu HR, budowa odpowiednich narzędzi, systemów, które będą 
wspomagały procesy motywacji pracowników oraz będą pomocne kierownikom 
w zwiększaniu efektywności pracy, tak aby kluczowym pracownikom „chciało 
się chcieć pracować”.
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Kształtowanie rentowności relacji z klientem

Streszczenie. W tekście zaprezentowano przykład modelu wysokiej rentowności relacji 
z klientami przez pryzmat takich czynników, jak: potrzeba, jakość, dostarczona wartość, satysfakcja 
(zadowolenie)1, lojalność klienta, które wydają się kluczowymi elementami procesu powstawania 
trwałych i rentownych relacji klienta z przedsiębiorstwem. 

Słowa kluczowe: potrzeba, jakość, dostarczona wartość, satysfakcja (zadowolenie), lojalność, 
rentowność relacji z klientem

Wstęp

Kwestia kształtowania rentowności relacji z klientem jest w gospodarce rynko-
wej kluczowa z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ale również jego klientów. Przed-
siębiorstwu rentowne relacje z klientami zapewniają stabilne i rosnące przychody 
przewyższające koszty poniesione do ich uzyskania. Partnerskie podejście do bizne-
su pozwoli klientom w sposób wysoce satysfakcjonujący zaspokajać swoje potrzeby. 

Relacja to związek, zależność albo powiązanie między podmiotami lub przed-
miotami danego rodzaju. Relacje są pojęciem szerszym znaczeniowo od interak-
cji, które wymuszają bezpośredni kontakt między podmiotami. W przypadku 
relacji zależności mogą mieć charakter pośredni. Pojęcie relacji w ujęciu marke-

 1 W tekście terminy „satysfakcja” i „zadowolenie” traktuje się jako synonimy.
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tingowym oznacza wszelkie powiązania, w jakie zaangażowana jest firma. Mogą 
to być zarówno powiązania bezpośrednie, jak i pośrednie. Są one przedmiotem 
rozważań w dziedzinie marketingu relacji. Jest to młoda dziedzina wiedzy, której 
początki sięgają lat 80. XX w. Termin „marketing relacji” został użyty po raz 
pierwszy w 1983 r. przez Leonarda Berry’ego w odniesieniu do usług. Autor ten 
jest twórcą pierwszej definicji, która określa marketing relacji jako tworzenie, 
utrzymanie i wzbogacanie relacji z klientem, przy czym pozyskanie klienta uważa 
się za pierwszy krok w procesie działalności marketingowej2.

1. Kluczowe czynniki kształtujące rentowność relacji z klientem

Większość firm działa w celu osiągnięcia zysku. Zysk zapewnia tylko ten 
klient, który wejdzie z firmą w relacje. Znajomość natury elementów wpływa-
jących na skłonienie go do nawiązania więzi oraz, co bardzo istotne, do ich pod-
trzymywania jest bardzo ważne dla biznesu. Konsument regularnie dokonujący 
zakupów jest podstawą rentowności relacji z klientem. Rentowność ta rozumiana 
jest jako suma stałych dochodów z zatrzymanego przez firmę klienta3.

W procesie powstawania trwałych relacji klienta z firmą najistotniejsze wy-
dają się przede wszystkim takie czynniki, jak: potrzeba, jakość, dostarczona war-
tość, satysfakcja (zadowolenie), lojalność.

Potrzeba jest podstawą ludzkiej działalności. Jakkolwiek pojęcie to wydaje 
się jasne i intuicyjnie zrozumiałe niemal dla każdego człowieka, do tej pory wła-
ściwie żadna z dyscyplin naukowych nie zdołała go jednoznacznie zdefiniować. 
Jest ono bowiem – wbrew pozorom – wieloznaczne i w związku z tym dotyczące 
go definicje są zróżnicowane, zindywidualizowane i uzależnione często od kon-
kretnych celów badawczych i metod4. Zdaniem Phillipa Kotlera potrzeba ludzka 
to stan odczuwania braku zaspokojenia5. Według jednej z najpopularniejszych de-
finicji przez to pojęcie rozumie się pożądanie wartości użytkowych dóbr i usług 
wynikające z osiągniętego stopnia rozwoju gospodarczego i kulturowego społe-
czeństwa6. Henry Murray, autor znanej koncepcji potrzeb psychicznych, definiuje 
 2 U. Kałążna-Drewińska, Relacje z klientami jako podstawa kształtowania ich lojalności, 
w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. nauk. S. Makarski, Wyd. UR, Rzeszów 
2007, s. 13.
 3 W rozważaniach przyjęto definicję z: J. Otto, Jakość a rentowność relacji z klientem, „Marke-
ting i Rynek” 1999, nr 3, s. 6.
 4 Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 
1999, s. 9.
 5 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warsza-
wa 1999, s. 6.
 6 Z. Krasiński, Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984, s. 30.



Kształtowanie rentowności relacji z klientem 315

potrzebę psychiczną jako hipotetyczną fizykochemiczną siłę działającą w mózgu, 
która organizuje percepcję, napęd do działania oraz inne grupy reakcji w celu 
zmiany sytuacji niezadowalającej, wywołującej stan napięcia jednostki 7.

W przypadku potrzeb, które mają zostać zaspokojone w drodze konsumpcji 
rynkowej motywacja ta musi być wystarczająco silna, aby – wobec istniejących 
ograniczeń budżetu i mnogości konkurencyjnych potrzeb – zainicjować rozpo-
częcie procesu decyzyjnego8.

Innymi słowy, proces zakupu9 rozpoczyna się odczuwaniem potrzeby jako 
braku czegoś, stanem nieokreślonego napięcia wynikającego z dostrzegania róż-
nicy między tym, co konsument posiada i użytkuje (aktualnym stanem rzeczy) 
a tym, co chciałby posiadać i użytkować (idealnym stanem rzeczy). Między obec-
nym a idealnym stanem rzeczy praktycznie zawsze istnieje różnica. Nie każda 
jednak różnica jest w stanie wyzwolić działanie prowadzące do zakupu. Może to 
uczynić jedynie taka, która ma znaczne walory motywujące10. W dalszych etapach 
klient zmierza w kierunku procesu zakupu, najpierw szukając informacji na temat 
sposobów zaspokojenia potrzeby, potem oceniając swoje szanse na jej realizację. 
Kiedy jego odczucia co do możliwości zaspokojenia potrzeby są pozytywne, po-
dejmuje decyzję o zakupie.

Niezadowolenie klienta z dokonanego zakupu prowadzi do powstania zja-
wiska dysonansu pozakupowego. Jest ono związane z przeświadczeniem konsu-
menta o podjęciu przez niego niewłaściwej decyzji11. Inaczej mówiąc, dysonans 
pozakupowy to uczucie psychologicznego napięcia lub obawy, którego konsu-
ment może doświadczyć po dokonaniu zakupu. Koncepcja dysonansu pozaku-
powego wywodzi się z teorii tzw. dysonansu poznawczego, sformułowanej przez 
Leona Festingera. Przyjął on założenie, że ludzie odczuwają potrzebę wewnętrz-
nej harmonii (konsonansu) między swoimi postawami, przekonaniami i warto-
ściami. W przypadku istnienia niezgodności między przynajmniej dwoma ele-
mentami tego układu (tzn. gdy równocześnie występują przekonania czy postawy 
wewnętrznie sprzeczne) powstaje sytuacja przykrego napięcia wewnętrznego 
(dysonansu). Stopień odczuwania przez konsumenta jego intensywności zależy 
w głównej mierze od następujących czynników:

– przyjętego przy zakupie kryterium wyboru – trudne do spełnienia kryterium 
może zwiększać poczucie dysonansu,
  7 S. Siek, Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrazu siebie, KAW, War-
szawa 1984, s. 9.
  8 M. Pacut, Decyzje nabywcze konsumentów książki i ich uwarunkowania, „Marketing i Ry-
nek” 2005, nr 4, s. 30.
  9 Przedstawiony proces podejmowania decyzji przez konsumentów nazywany jest w skrócie 
modelem EKB od nazwisk autorów: Engela, Kollata i Blackwella.
 10 S. Smyczek, Dysonans pozakupowy – porażka czy obszar działania firmy?, „Marketing i Ry-
nek” 2002, nr 3, s. 9-10.
 11 L. Grabarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 74.
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– rodzaju produktu,
– ceny produktu – klient może poczuć niezadowolenie stwierdzając, że cena 

nie odzwierciedla wartości towaru,
– posiadanej przez konsumenta wiedzy o produktach konkurencyjnych – 

czynnik oddziałujący bardzo silnie na zwiększenie dysonansu, zwłaszcza w dobie 
dostępu do wielu ofert w Internecie12,

– sytuacji zakupowej – klient, np. niemogący zapewnić sobie odpowiednich 
środków na dostatnie życie, może odczuwać dysonans po dokonaniu zakupu to-
warów, mimo że jest z nich zadowolony; dysonans powoduje świadomość, że nie 
stać go na więcej niż mógłby skonsumować,

– znaczenia produktu dla konsumenta – klient korzystający z produktu dla 
niego ważnego może oceniać go znacznie bardziej krytycznie niż laik nieznający 
się na towarze; wyższe wymagania mogą wpływać na zwiększony krytycyzm, 
a zatem również na pojawienie się niezadowolenia,

– psychiki konsumenta13.
Kolejnym istotnym pojęciem jest jakość, która według znanego jej prekursora 

Josepha Jurana to ,,stopień w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby określo-
nego nabywcy (jakość rynkowa)”14.

Rozszerza tę definicję Elżbieta Skrzypek, według której jakość to spełnienie 
wymagań i oczekiwań każdego klienta, co z kolei prowadzi do zadowolenia, a za-
dowolenie to bardzo dobra i wiarygodna miara jakości15.

Definicji jakości jest chyba tyle, ilu autorów publikacji dotyczących tej tema-
tyki. Jednakże główny nurt definiowania jakości skupia się na spełnianiu potrzeb 
klienta przez produkt rozumiany jako wyrób materialny lub niematerialna usługa. 
Jakość nie oznacza obecnie tylko braku defektów czy zgodności z przyjętymi za-
łożeniami, ale obejmuje całe spektrum działalności przedsiębiorstwa.

Z kolei wartość dostarczana klientowi definiowana jest jako różnica (rys. 1) 
między całkowitą wartością (towaru) dla klienta a całkowitym kosztem przez nie-
go ponoszonym (kosztem, jaki musi ponieść w związku z jego uzyskaniem).

Całkowita wartość dla klienta jest sumą wszystkich wartości, jakie otrzymuje 
nabywca w związku z ofertą marketingową. Wartość ta wchodzi w skład zbioru 
korzyści, jakie dostaje klient wraz z oferowanym mu towarem, obejmującego ich 
cztery kategorie16:

 12 Szerzej zagadnienie dysonansu na przykładzie sieci Internet opisano w: J. Kall, Internet jako źró-
dło informacji dla konsumenta – implikacje dla procesu zakupu, „Marketing i Rynek” 2001, nr 4, s. 4.
 13 S. Smyczek, Dysonans pozakupowy..., s. 8-9.
 14 A. Michalak, R. Karaszewski, Jakość wyrobu a jakość usługi, w: Klient w organizacji zarzą-
dzanej przez jakość, red. nauk. T. Sikora, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 68.
 15 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 9.
 16 Z. Zymonik, Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2003, s. 128.
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– korzyści odniesione do cech i właściwości danego produktu, związane 
z jego funkcjonowaniem, ceną, czasem,

– korzyści związane z jego obsługą,
– korzyści wynikające z dodatkowych udogodnień,
– korzyści wynikające z prestiżu i zaufania.

Rys. 1. Elementy równania wartości dostarczonej klientowi
Ź r ó d ł o: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, War-

szawa 2002, s. 520.

Na przykład suma wartości, jakie w swoim odczuciu otrzymuje klient, powin-
na być większa wówczas, gdy zostanie obsłużony szybciej niż wolniej (aczkol-
wiek nie dotyczy to być może okazjonalnych klientów ekskluzywnych restaura-
cji). Podobnie powinno być w sytuacji, kiedy klient zostanie obsłużony dokładnie 
tak, jak tego oczekiwał, otrzyma coś za darmo, poczuje się wyjątkowo – wtedy 
również kalkulowana subiektywnie wartość powinna rosnąć.

Całkowity koszt klienta nie jest tożsamy tylko z kosztami finansowymi (ma-
terialnymi). Zawierają się tu także utracony czas, energia i koszty psychiczne, 
związane z pozyskaniem produktu (koszty niematerialne). Przykładowo: klient 
o wysokich zarobkach nie będzie sam naprawiał urządzeń AGD w swoim domu, 
bo może uznać, że jego czas jest tak cenny, iż taniej będzie wynająć specjalistę. 
Jeśli jednak będzie do takiej naprawy zmuszony, bo serwis zaanonsował przyjazd 
w bardzo odległym terminie, to jego subiektywna wycena całkowitych kosztów, 
jakie poniósł, żeby korzystać ze sprzętu AGD (głównie z powodu znacznego wzro-
stu kosztów o charakterze niematerialnym), może wzrosnąć do takiego stopnia, że 
przewyższą one całkowitą wartość, jaką w swoim odczuciu otrzymał (wartość dla 
klienta). W konsekwencji wycena dostarczonej mu wartości będzie ujemna. Spo-
woduje to negatywne odczucia, które z dużym prawdopodobieństwem przyczynią 
się do zmiany dostawcy sprzętu w przyszłości.

Należy podkreślić, iż mimo że termin „wartość dla klienta” (a tym bardziej 
„wartość dostarczona klientowi”) nie jest tak popularny w literaturze jak inne 
omawiane tutaj czynniki, to jest jednak niezwykle istotny, ponieważ wpływa 
w największym stopniu na ocenę stopnia konkurencyjności oferty danej firmy 
w stosunku do jej rywali. Nawet najbardziej zadowolony i przywiązany klient 
może odejść do konkurencji, jeśli uzna, że ta proponuje mu korzyści większe niż 
oferowane przez dotychczasowych dostawców.
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Termin „zadowolenie klienta” (z ang. customer satisfaction, consumer satis-
faction) ściśle wiąże się z terminem ,,satysfakcja”, który w kontekście bizneso-
wym bywa utożsamiany z pojęciem jakości, szczególnie w zakresie świadczenia 
usług. Słowo satysfakcja pochodzi z łacińskiego satis (wystarczająco) i facere 
(zrobić). Słowem powiązanym jest satiation, które w luźnym tłumaczeniu ozna-
cza „wystarczająco” albo do „przesady wystarczająco”17.

Richard Oliver definiuje satysfakcję jako przyjemne spełnienie; klient odbiera 
zmysłami spełnienie swoich potrzeb, pożądań, celów, a spełnienie to napełnia go 
przyjemnością; satysfakcja jest zmysłowym odczuciem związanym z konsumpcją18. 

Satysfakcję (zadowolenie) klienta można również zdefiniować jako pozytyw-
ne lub negatywne odczucie klienta w związku z wartością, którą otrzymał jako 
rezultat skorzystania z określonej oferty produktowej w specyficznej sytuacji. Od-
czucie to może być bezpośrednią reakcją na korzystanie z produktu lub całkowitą 
reakcją na serię doświadczonych sytuacji19. Bliskoznacznymi pojęciami wobec 
terminu „satysfakcja” są: zadowolenie, ukontentowanie, przyjemność, zaspokoje-
nie potrzeby, zachwyt, szczęście. W przypadku braku satysfakcji mówi się o nie-
zadowoleniu, rozczarowaniu, frustracji, dysonansie, dysharmonii, sprzeczności20.

Kształtowanie się stanu zadowolenia jest według twórców Amerykańskiego 
Wskaźnika Satysfakcji Klienta zjawiskiem dosyć złożonym (rys. 2). Wpływają na 
nie odczucia związane z obrazem jakości i wartości towaru powstającego w świa-
domości klienta pod wpływem oczekiwań (są to okoliczności poprzedzające sa-
tysfakcję). Kreują one stan satysfakcji klienta, który w konsekwencji skutkuje 
jego lojalnością w stosunku do firmy lub niezadowoleniem z towaru, wyrażanego 
w reklamacjach lub w negatywnych opiniach przekazywanych znajomym.

Dbałość o wysoki poziom satysfakcji klienta jest najlepszą inwestycją firmy, 
gdyż skutkuje zwiększeniem liczby lojalnych klientów, co bezpośrednio (w trzy-
krotnie wyższym tempie) wpływa na wzrost rozmiarów sprzedaży. Potwierdzają 
to badania i analizy rynku amerykańskiego21.

W latach 70. XX w. badacze studiujący działania marketingowe na rynku B2B 
odkryli, że dostawcy, którzy utrzymują bliskie stosunki ze swoimi klientami, mają 
jakby „lepszych” klientów. A i ci ostatni, również uważający swoich dostawców 

 17 R.T. Rust, R.L. Oliver, Service Quality. Insights and Managerial Implications From the Fron-
tier, w: Service Quality. New Directions in Theory and Practice, red. nauk. R.T. Rust, R.L. Oliver, 
SAGE Publications, Thousand Oaks 1994, s. 3-4.
 18 R.L. Oliver, Whence Consumer Loyalty, „Journal of Marketing” 1999, vol. 63, s. 34.
 19 R.B. Woodruff, S.F. Gardial, Know Your Customer. New Approches to Understanding Custo-
mer Value and Satisfaction, Blackwell Publishers Inc., Cambridge, Mass, 1996, s. 95, za: S. Sudoł, 
J. Szymczak, M. Haffer, Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 289.
 20 S. Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i oto-
czenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 109.
 21 Analizy te dowodzą, że 5% wzrostu lojalności klientów prowadzi do 15% wzrostu sprzedaży 
firmy. Zob. T. Baran, Jak usatysfakcjonować klienta, ,,Marketing w Praktyce” 2000, nr 1, s. 20.
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za „lepszych”, są bardziej skłonni do utrzymywania współpracy i dzielenia się 
swoimi korzyściami z dostawcami. Zatem występuje obopólna korzyść22. To „od-
krycie” wpłynęło na zwiększone zainteresowanie zagadnieniem lojalności klien-
tów wobec obsługujących je firm z wymiernych dla firm powodów.

Przegląd literatury, zarówno krajowej, jak i zagranicznej, pokazuje, że więk-
szość definicji lojalności koncentruje się na aspekcie przyjaźni i więzi z firmą. 
Najbardziej kompleksową definicję zaprezentowali David Stum i Alain Thiry, 
a poparła ją Jill Griffin – autorka książki na temat strategii budowania lojalności. 
Twierdzą oni, że lojalny klient to osoba, która:

– dokonuje regularnych, powtarzających się zakupów,
– korzysta z pełnego wachlarza usług oferowanych przez firmę,
– rozpowszechnia pozytywne informacje o swojej firmie innym osobom,
– jest odporna na działania firm konkurencyjnych,
– toleruje drobne potknięcia firmy23.
Słuszność tak rozumianej lojalności klienta została potwierdzona w bada-

niach prowadzonych przez Veronikę Liljander i Torego Strandvika dotyczących 
siły związku klientów z ich bankami w Finlandii. Badania te dowiodły, że w przy-
padku istnienia silnej więzi klienci nie zwracali uwagi na działania promocyj-
ne konkurencji, nie byli nawet skłonni porównywać innych banków z bankiem, 
z którego usług korzystali od lat24.
 22 G. R. Dowling, M. Uncles, Do Customer Loyalty Programs Really Work?, ,,Sloan Manage-
ment Review” 1997, Summer, s. 72.
 23 J. Griffin, Customer Loyalty. How to Earn it, How to Keep it, Jossey-Bass Publisher, San 
Francisco 1997, s. 31, za: E. Rudawska, Kształtowanie lojalności klientów jako element misji i wy-
pływająca z niej kultura organizacyjna firmy usługowej, w: Marketing usług profesjonalnych, red. 
nauk. K. Rogoziński, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 247.
 24 M. Colgate, K. Steward, R. Kinsella, Customer Defection: a Study of the Student Market in 
Ireland, „International Journal of Bank Marketing” 1996, nr 3, s. 27.

Rys. 2. Model kształtowania się satysfakcji klienta
Ź r ó d ł o: C. Fornell, M.D. Johnson, E.W. Anderson, J. Cha, E. Bryant, The American Customer Satisfac-

tion Index: Nature, Purpose, and Findings, „Journal of Marketing” 1996, October, vol. 60, s. 8.
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Według kryterium lojalności klientów można przyporządkować do jednej 
z trzech wyodrębnionych grup:

– klienci niezadowoleni (bardzo nielojalni),
– klienci zadowoleni (podatni na atrakcyjne propozycje dostawców konku-

rencyjnych),
– klienci całkowicie zadowoleni (bardzo lojalni).
Jednocześnie warto podkreślić, że niektóre badania empiryczne kwestionują 

liniowość związku między satysfakcją a lojalnością klientów25. Dowiodły one, 
że z jednej strony w wielu branżach (sektorach) – zarówno produkcyjnych, jak 
i usługowych – konsumenci pozostają lojalni pomimo niskiego poziomu zadowo-
lenia. Z drugiej strony, często zdarza się, iż osoby deklarujące, że firma zaspokoiła 
ich oczekiwania nabywcze, decydują się na zmianę dostawcy26.

Powszechnie uważa się, że lojalność to wierność i oddanie jakieś instytucji 
lub osobie. Transponując tę koncepcję na obszar zachowań rynkowych, za lojal-
nego należy uważać konsumenta, który kupuje wyłącznie produkty danej firmy. 
Trudno jednak w tym przypadku odróżnić konsumenta lojalnego od konsumenta 
nabywającego z nawyku. Josée Bloemer i Hans Kasper dzielą zatem lojalność na 
prawdziwą i pozorną27.

Badania przeprowadzone przez Rockefeller Foundation wykazały następują-
ce przyczyny odejść klientów28:

– z powodu nieuwzględnionej reklamacji – 14%,
– w wyniku działań konkurentów – 9%,
– w wyniku przeprowadzki – 9%,
– bez specjalnej przyczyny – 68%.
Generalnie najlepszym kandydatami do powrotu do firmy są klienci, którzy 

zostali odciągnięci od firmy przez konkurentów bądź ci, którzy odeszli z winy fir-
my29. Rozpatrując odejścia klientów według branż (tab. 1) trudno wysnuć wnioski 
na temat przyczyn odchodzenia klientów.

Chcąc przekształcić stałego klienta w klienta lojalnego, wymaga się rozważe-
nia czterech zagadnień:

– zidentyfikowania najbardziej wartościowych klientów dla firmy,
– ustalenia sposobów ich utrzymania,

 25 Zob. J. Lee, J. Lee, L. Feick, The Impact of Switching Costs on the Customer Satisfaction-Loyal ty 
Link: Mobile Phone Service in France, „Journal of Services Marketing” 2001, vol. 15, s. 35-48.
 26 M. Mitręga, Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, „Marketing i Ry-
nek” 2005, nr 2, s. 5.
 27 J. Bloemer i H. Kasper, The Complex Relationship between Consumer Satisfaction and 
Brand Loyalty, „Journal of Economic Psychology” 1995, nr 16, za: S. Smyczek, Badanie lojalności 
konsumentów na rynku z wykorzystaniem metody TRI*M, w: Marketingowe badania bezpośrednie 
– zastosowania, red. nauk. R. Milic-Czerniak, Warszawa 2005, s. 93.
 28 G. Urbanek, Drugie życie klienta, „Marketing i Rynek” 2004, nr 4, s. 9.
 29 Ibidem, s. 12.
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– kształcenia i motywowania pracowników firmy w kierunku budowania lo-
jalności klientów,

– wyboru konkretnych narzędzi kształtowania lojalności klientów lub ich 
kompozycji.

Tabela 1. Roczna stopa utraty klientów w zależności od branży (w %)

Branża Stopa utraty klientów

Dostawcy usług internetowych 22

Usługi telekomunikacyjne długodystansowe 30-35

Telefony komórkowe (Niemcy) 25

Katalogowe zakupy ubrań 25

Prenumerata czasopism 66

Ź r ó d ł o: J. Griffin, M.W. Lowenstein, Customer Winback: How to Recapture Lost Customer and Keep 
Them Loyal, Jossey-Bass, San Francisco 2001, s. 13, za: G. Urbanek, Drugie życie klienta, „Marketing i Rynek” 
2004, nr 4, s. 9.

Zidentyfikowanie klientów najbardziej wartościowych dla firmy (w myśl re-
guły Pareto30) jest niezbędne do kształtowania ich lojalności. Należy zatem doko-
nać podziału klientów ze względu na prezentowaną przez nich wartość, analizując 
przeszłą i obecną wielkość ich transakcji, częstotliwość dokonywania zakupów, 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju kupowanych produktów31. Następnie 
należy ustalić listę determinantów lojalności, czyli powodów, dla których wy-
selekcjonowana grupa nabywców regularnie korzysta z oferty firmy. Pomoże to 
określić sposoby i przede wszystkim koszty ich utrzymania. Oczywiste jest, że 
bez odpowiednio wyszkolonych pracowników, podobnie jak bez odpowiednich 
zachęt współtworzonych przez narzędzia kształtowania lojalności nie da się prze-
kształcić stałego klienta w klienta lojalnego.

2. Model kształtowania wysokiej rentowności relacji z klientem

W związku z wcześniej omówionymi kwestiami mogą pojawić się pytania:
– które czynniki następują po sobie?
– który czynnik jest najważniejszy?
– czy są one od siebie współzależne?
– czy istnieje sposób na zapewnienie wysokiej rentowości relacji z klientem?

 30 Zasada 80/20 Pareto stała się bardzo popularna w praktyce biznesu, aczkolwiek nie oznacza 
to, że zawsze się sprawdza. Zob. R. Koch, Zasada 80/20, Wyd. Medium, Warszawa 1998.
 31 H. Wojnarowska, I. Adamska, Proces…, s. 10.
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Podejmując próbę odpowiedzi na powyższe zapytania, można zaryzykować 
stwierdzenie, że w świetle m.in. prac takich autorów, jak: Kaj Storbacka32, Ja-
cek Otto33, Grzegorz Urbanek34, Lech Nieżurawski35, wyżej wymienione czynniki 
pojawiają się w procesie powstawania trwałych relacji klienta z firmą zgodnie 
z przytoczoną kolejnością: potrzeba, jakość, wartość dostarczona klientowi, za-
dowolenie36, lojalność.

Najważniejszym czynnikiem wydaje się główny sprawca zachowań zakupo-
wych klienta, czyli potrzeba zaspokojenia stanu niedoboru jakiegoś towaru.

W kwestii współzależności wydaje się, że ma ona charakter przyczynowo-
-skutkowy. Odczuwając potrzebę klient dokona zakupu, jeśli uzna, że towar ma 
według niego odpowiednią jakość i dostarcza mu więcej korzyści w stosunku do 
poniesionych nakładów oraz w porównaniu z ofertą konkurencji (czyli równa-
nie wartości dostarczonej klientowi z rysunku 1 będzie miało wartość dodatnią). 
W konsekwencji takiej kalkulacji pojawia się, bądź nie, odczucie zadowolenia 
z zakupu i postawa (i/lub postępowanie) lojalności. W przypadku braku zadowo-
lenia klient również może postępować lojalnie z konieczności. Na przykład klient 
wodociągów oferujących złej jakości wodę będzie dokonywał zakupów z powodu 
braku innego rozwiązania.

Ostatnie sformułowane wcześniej pytanie jest chyba najciekawsze. Na rysun-
ku 3 zaprezentowano etapy, których zrealizowanie przez przedsiębiorstwo powinno 
zapewnić wysoką rentowność relacji z klientem. Nazwy etapów są jedno cześnie 
hasłową charakterystyką założeń, jakie należy spełnić, żeby osiągnąć sukces.

Pierwszy etap to określenie potrzeby o kontekście pozytywnym. Kontekst taki 
wydaje się istotny, ponieważ zaspokajając potrzebę człowiek nie zawsze musi być 
zadowolony. Najprostszym przykładem jest sytuacja, gdy mieszkaniec bloku wie-
lorodzinnego dowiaduje się, że zimą nastąpiła awaria systemu centralnego ogrze-
wania, a jej usunięcie potrwa minimum kilka dni. Zatem osoba ta jest zmuszona 
kupić grzejniki elektryczne, żeby zapewnić sobie i rodzinie odpowiedni komfort 
termiczny. Wiąże się to z wydatkami na to urządzenie oraz na energię elektrycz-
ną. Mimo że potrzeba komfortu po wizycie w sklepie została zaspokojona, to jest 
mało prawdopodobne, żeby klient był zadowolony z zakupu i miło go wspominał. 

 32 Zob. K. Storbacka, T. Strandvik, Ch. Grönroos, Managing Customer Relationships for Profit: 
The Dynamics of Relationship Quality, „International Journal of Service Industry Management” 
1994, vol. 5, s. 21-38.
 33 Zob. J. Otto, Jakość a rentowność..., s. 6-13.
 34 Zob. G. Urbanek, Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność – łańcuch przyczynowo-skutko-
wy, „Marketing i Rynek” 2004, nr 6, s. 2-8.
 35 Zob. L. Nieżurawski, Wiedza o kliencie jako element procesu budowy trwałej przewagi kon-
kurencyjnej, w: B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Wiedza jako czynnik międzynarodo-
wej konkurencyjności w gospodarce, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 381-390.
 36 G. Urbanek proponuje umiejscowienie satysfakcji przed wartością odczuwaną przez klienta. 
Zob. G. Urbanek, Jakość, satysfakcja..., s. 7.
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Musiał on po prostu dokonać tego zakupu, mimo że nie miał na to najmniejszej 
ochoty. Zaspokojenie potrzeby miało zatem kontekst negatywny.

Podobnym przykładem może być sytuacja, gdy klient serwisu samochodowe-
go musi wymienić, już po okresie gwarancji, jakąś część w samochodzie, która 
– wykonana poprawnie i z należytą starannością – nie powinna się popsuć. Co 
więcej, ma on świadomość, że w pojazdach innych marek takie awarie się nie 
zdarzają. Zatem, chcąc zaspokoić potrzebę sprawnej komunikacji, będzie on zmu-
szony dokonać na swój koszt wymiany części niezbędnej do poprawnego działa-
nia samochodu, lecz nie będzie z tego zadowolony, ponieważ musiał zaspokoić 
potrzebę z własnej, aczkolwiek przymuszonej woli.

Oczywiste jest, że w obydwu przypadkach klient może nie mieć zastrzeżeń do 
całego procesu obsługi, lecz słuszna wydaje się teza, że będzie się starał unikać 
powtarzania takich zakupów.

W drugim etapie modelu występuje zagadnienie jakości. Za Urbankiem wyróż-
niono jakość zewnętrzną i wewnętrzną. Jakość wewnętrzną odnosi on do procesów 
produkcyjnych37. Wydaje się, że jest ona obecnie standardem. Większość producen-
tów lub usługodawców stara się ją osiągnąć i utrzymać38. Towar dobry jakościowo 
nie wywoła u kupującego go klienta zadowolenia, ponieważ w jego odczuciu taki 
powinien on być. Oczywiście wiele osób pamięta czasy gospodarki niedoborów 
z okresu PRL-u, gdy tak rzadko można było nabyć towar dobrej jakości i każdy 
zakup wywoływał u klienta duże zadowolenie. Dzisiaj takie sytuacje nie są częste, 
ale występują (np. problemy z dostępem do usług polskiej służby zdrowia).

Z drugiej strony należy mieć świadomość, że towary z Chin w obiegowej opi-
nii są produktami niespełniającymi oczekiwań klientów wobec wysokich standar-
dów jakości, ale satysfakcjonującymi cenowo. W każdym kraju, nawet zamiesz-
kanym przez najzamożniejszych ludzi, są klienci, którzy nie oczekują wysokiej 
jakości wybranych towarów, a kierują się przede wszystkim ich kosztem. Na 
przykład właściciel domku jednorodzinnego umiejscowionego na obszarze, na 
którym sporadycznie pada śnieg, z dużym prawdopodobieństwem może nie od-
czuwać potrzeby zakupu „markowej” szufli do odgarniania śniegu, a wybierze 
towar niskiej jakości i najtańszy, np. chiński.

Szczególną troską powinna zostać zatem objęta raczej jakość zewnętrzna. 
Odnosi się ona do tego, co odczuwają klienci w wyniku doświadczeń z zakupem 
i konsumpcją. Jest wynikiem zestawienia korzyści pozamaterialnych i funkcjo-

 37 Ibidem, s. 6-7.
 38 Co prawda jakość ta jest czasami celowo obniżana przez producentów, żeby zwiększyć praw-
dopodobieństwo awarii i wymusić częstsze zakupy i wymianę produktów na nowsze, wcześniej 
niżby to nastąpiło w przypadku wyższych standardów w kwestii jakości wewnętrznej. Zagadnienie 
to opisujące, czyli „planowane postarzanie produktu” jest jednakże słabo poznane, gdyż według 
producentów może wynikać na przykład z obniżki kosztów produkcji, której celem nie jest obniże-
nie jakości produktów, ale ich ceny.
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nalnych, jakich dostarczają produkty i serwis posprzedażowy, z ich ceną, a także 
wniosków, które na tej podstawie są wysnuwane przez konsumentów39. Ważna 
jest zwłaszcza prawidłowa obsługa klientów, ponieważ źle realizowana może 
spowodować ich zniechęcenie i odejście do konkurencji.

Związany z trzecim etapem element, dotyczący kontekstu odczuwanej wartości 
przez klienta, jest również istotny, a jak zauważa Otto, Liljander i Strandvik sugeru-
ją, że postrzegana wartość usługi może być rozważana z perspektywy zewnętrznej 
i wewnętrznej. Postrzeganie z perspektywy zewnętrznej nie musi wynikać z włas-
nych doświadczeń klienta. Wycena wartości może się wówczas opierać na opiniach 
wyrażanych przez inne osoby40. Jednak najczęściej podstawą oceny jakości usługi 

 39 G. Urbanek, Jakość, satysfakcja..., s. 7.
 40 Bardzo istotna jest tutaj troska o niezadowolonych klientów, którzy o wiele częściej rozgła-
szają swoje opinie na temat firmy niż klienci zadowoleni.

6 wysoka rentowność 
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Rys. 3. Elementy składowe modelu wysokiej rentowności relacji z klientem
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie J. Otto, Jakość a rentowność relacji z klientem, „Marketing 

i Rynek” 1999, nr 3, s. 6-12; G. Urbanek, Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność – łańcuch przyczynowo-
-skutkowy, „Marketing i Rynek” 2004, nr 6, s. 2-8; L. Nieżurawski, Wiedza o kliencie jako element procesu bu-
dowy trwałej przewagi konkurencyjnej, w: B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Wiedza jako czynnik 
międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 381-390.
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są własne doświadczenia danej osoby41. Wydaje się, że istotniejsza jest dbałość fir-
my o odpowiednie (pozytywne) postrzeganie wartości przez klienta z perspektywy 
wewnętrznej, ponieważ taka opinia jest trwalsza, bardziej statyczna w czasie, i – co 
oczywiste – najbliższa klientowi, bo oparta na jego doświadczeniach.

Wymienione czynniki wpływają na odczucie satysfakcji (etap czwarty) i bez-
dyskusyjne wydaje się, że stan zadowolenia będzie największy, gdy oczekiwania 
klienta będą mniejsze niż dostarczona mu wartość. Spowoduje to zachwyt klienta, 
co jest solidną podstawą związania go z firmą (etap piąty) na dłuższy czas.

Lojalność „uwłasnowolniona” (nazwa przyjęta od przeciwieństwa znaczenia 
wyrazu „ubezwłasnowolniona”) to postawa wierności klienta w relacji z firmą, 
opierająca się w odczuciu klienta na jego zasadach i pod jego kontrolą. Najlepiej, 
jeśli taka komfortowa dla klienta sytuacja występuje przez dłuższy okres, wtedy 
będzie miała większy wpływ na trwałość relacji i w konsekwencji na uzyskanie 
wysokiej rentowności relacji z klientem.

Obrazując etapy modelu hipotetycznym przykładem, można przedstawić na-
stępującą sytuację. Klient postanowił, głównie w celach rozrywkowych, umoż-
liwić sobie dostęp do sieci Internet za pośrednictwem nieznanej mu firmy, do-
starczającej do jego bloku sygnał telewizji kablowej. Po podpisaniu umowy 
(w ramach której przez pierwsze pół roku ma prawo do korzystania z usług za 
darmo i możliwość zerwania umowy bez żadnych konsekwencji) z kompetentną 
i miłą obsługą klienta czeka na monterów zakładających gniazda umożliwiające 
dostęp do sieci w domu. Monterzy wykonują szybko i sprawnie usługę oraz odpo-
wiadają na wszystkie pytania z zaangażowaniem i bez zniecierpliwienia. Dodają 
za darmo kable niezbędne do połączenia komputera z internetowym gniazdem. 
W trakcie bezproblemowego korzystania z sieci klient odkrywa, że prędkość 
transferu danych jest większa niż obiecana w umowie. Dodatkowo dowiaduje się, 
że może negocjować wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci już po okre-
sie „darmowym” wynikającym z promocji.

Gdyby taka sytuacja zaistniała, a klient nie miałby zbyt wygórowanych ocze-
kiwań, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że klient będzie długo korzystał 
z usług tej firmy i zapewni jej regularny i zadowalający przychód. Niebezpieczeń-
stwo jest takie, że niespełnienie założeń jakiegokolwiek z etapów znacznie ogra-
nicza szanse utrzymania rentownego klienta. Jeśli ten hipotetyczny klient będzie 
źle postrzegał jakość usług (jakość zewnętrzną) z powodu awarii łącza akurat 
w okresach, kiedy chciał korzystać z usług i uzna, że problemy te dyskwalifikują 
firmę (informując ją o tym), to cały wysiłek włożony w budowanie relacji z klien-
tem może zostać zaprzepaszczony. Z drugiej strony, odzyskanie klienta, który 
podał powód odejścia, jest łatwiejsze niż odzyskanie zaufania kontrahenta, który 
opuścił firmę bez wyjaśnień.

 41 J. Otto, Jakość a rentowność..., s. 7.
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Działanie firmy na podstawie założeń z rysunku 3 wcale nie jest niemożliwe 
w praktyce gospodarczej. Ważna jest tylko pełna komunikacja i współpraca ko-
mórek obsługujących klienta „od początku do końca”.

Podsumowanie

W świetle powyższych rozważań wydaje się, że zagadnienia współtworzące 
rentowność relacji z klientem są stosunkowo zróżnicowane. Potrzeba klienta jest 
głównym bodźcem decyzji zakupowych, a jej źródła są zróżnicowane i nie za-
wsze odbierane przez postronnych obserwatorów jako racjonalne.

Klient – podejmując decyzje zakupowe – ocenia m.in. jakość towaru. Je-
śli spełnia ona jego oczekiwania, często decyduje się na konsumpcję. Jednakże 
wielowymiarowość tego pojęcia może spowodować, że produkt dobry jakościo-
wo według producenta nie musi być tak oceniany przez konsumenta, ponieważ 
nie zaspokaja jego potrzeb. Nie ułatwia zrozumienia zagadnienia jakości fakt, 
że występują różnice między jakością, jaką może zaoferować firma produkcyjna 
a usługowa. Można zaryzykować stwierdzenie, że łatwiej utrzymać wysoką ja-
kość produkcji samochodu niż obsługi w gabinecie zakładu fryzjerskiego. Błędy 
w produkcji można naprawić na etapie postoju samochodu w magazynie (serwi-
sie), natomiast błędów, które wystąpiły w trakcie obsługi klienta zakładu fryzjer-
skiego (wynikających np. z niewłaściwie wykonanej usługi przez pracownika), 
najczęściej nie można skorygować.

Jakość stanowi także o wartości towaru w odczuciu klienta, który dokonu-
je subiektywnej wyceny dostarczonych mu towarów w celu stwierdzenia, czy 
wszystkie koszty, jakie poniósł na dobro, zostały zrekompensowane odpowiednią 
w jego odczuciu wartością. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, może to wpłynąć na 
jego zadowolenie, a konkretnie – zwiększyć je.

Satysfakcja jest emocjonalnym stanem lub reakcją o złożonym podłożu, za-
tem od wielu lat tworzone są modele42 próbujące wyjaśniać przyczyny jej po-
wstawania. Jednak zadowolenie konsumenta jest reakcją przypisaną jednostce 
i jej subiektywnym odczuciom oraz ocenom, wątpliwe więc wydaje się uzyskanie 
uniwersalnej odpowiedzi na pytanie: co satysfakcjonuje zawsze wszystkich kon-
sumentów?

Wydaje się, że wielu teoretyków i praktyków biznesu nie podaje w wątpli-
wość faktu, że zadowolony klient może być lojalnym partnerem firmy, w której 
dokonuje zakupów. Co prawda motywy lojalności są równie skomplikowane jak 

 42 Zob. A. Stewart, Przegląd modeli satysfakcji klienta, WSPiZ, MBA 5(76) 2005, wrzesień- 
-październik, s. 52-56.
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w przypadku wcześniej wspomnianych zagadnień, ale można sądzić, że general-
nie rzecz ujmując, klienci dzielą się na tych, którzy powtarzają regularnie zakupy 
u danego dostawcy, bo chcą, i tych, którzy kupują, bo muszą. W przypadku zagad-
nień lojalnościowych również podejmuje się próby wyjaśnienia mechanizmów 
ich powstawania i utrzymywania klienta w przeświadczeniu, że warto z daną fir-
mą współpracować. Wydaje się jednak, że podobnie jak w odniesieniu do me-
chanizmów powstawania poczucia satysfakcji klienta, brak konsensusu co do 
jednoznacznych działań mogących zdecydowanie związać klienta z firmą. Firmy 
próbują wspomagać lojalność swoich klientów wykorzystując różne programy 
ich utrzymania, lecz powszechność tych narzędzi stawia pod znakiem zapytania 
ich wyjątkowość w odczuciu klienta. Wydaje się, że skoro wszystkie firmy prowa-
dzą programy lojalnościowe, to klient po zmianie firmy i rozpoczęciu korzystania 
z dobrodziejstw kolejnego programu niewiele traci.

Zatem kształtowanie rentowności relacji z klientem, mimo że jest ambitnym za-
daniem dla większości firm, napotyka na wiele trudności wynikających ze złożono-
ści omówionych zagadnień. Zaproponowany model rentowności relacji z klientem 
tworzy logiczną całość, jeśli rozpatruje się go jako zbiór współzależnych obszarów, 
wpływających na zachowanie klientów wchodzących w relacje z firmą. 
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Streszczenie. Zamiana nieekwiwalentna jest podstawą szeregu zjawisk gospodarczych, ponie-
waż odpowiadając na pytanie o przyczynę zachodzenia niektórych zjawisk, w szczególności opisa-
nych przez prawa ekonomii, nie sposób nie odwołać się do tej właśnie zamiany. Dlaczego dochodzi 
do wymiany, jeśli sprzedawca i nabywca godzą się na tę samą cenę? Ponieważ każdy z podmiotów 
ceni wyżej obiekt, który nabywa, od obiektu, którego się pozbywa. Gdyby nie renta dla jednego 
i drugiego, do wymiany by nie doszło.

Sowa kluczowe: prawo nauki, prawo ekonomii, eksplanacja standardowa, interpretacja huma-
nistyczna, prawo wymiany subiektywnie nieekwiwalentnej

1. Czy ekonomia jest humanistyką?

Pewien profesor prawa uważał, że jeśli ktoś nie rozumie czym jest procent, 
to z całą pewnością jest wybitnie uzdolnionym humanistą. Złośliwy to żarcik, ale 
dość powszechne oddaje przekonanie, że humanistyka jest dziedziną odległą od 
rozumowania ścisłego. Oczywiście, pełna dwuznaczności, sprzeczności i orator-
skich popisów dywagacja na temat dzieła literackiego zasługuje na miano huma-
nistycznej, ale czy na „humanistykę” składają się tylko takie dywagacje?

„Prawa ekonomiczne są to stale powtarzające się związki (relacje) między po-
szczególnymi składnikami procesu gospodarczego. Są one więc własnością pew-
nego kompleksu działań ludzkich, wyrażają pewne wewnętrzne związki zacho-
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dzące w tym kompleksie działań ludzkich”1. Oskar Lange, autor przytoczonych 
słów wyraża też pogląd, że „ekonomia polityczna poznaje […] prawa ekonomicz-
ne […]. Wyniki formułuje w postaci wypowiedzi”. Wypowiedzi te, zdaniem au-
tora, to prawa ekonomii politycznej, czyli to, co jest podstawowym składnikiem 
owej nauki. Dodajmy też, że Lange w zbiorze praw ekonomicznych wyróżnia 
specjalną grupę, którą nazywa „prawami postępowania ludzi”2.

Jeśli zatem humanistyka jest nauką o ludzkim postępowaniu to – idąc za rozu-
mowaniem Langego – stwierdzić należy, że pewien przynajmniej fragment eko-
nomii, ten mianowicie, na który składają się prawa postępowania ludzi, należy do 
humanistyki. 

2. Prawa nauki

Pozostajemy przy uznawanym przez Langego rozróżnieniu na prawa ekono-
miczne, czyli trwałe związki między zjawiskami w życiu gospodarczym, i prawa 
ekonomii, czyli wypowiedzi opisujące te związki. Ekonomiści, w szczególności 
prowadzący refleksję metodologiczną, wiele na ten temat napisali. Niemniej jed-
nak trudno znaleźć sformułowanie warunków, które wypowiedź powinna speł-
niać, by można ją uznać za prawo ekonomii. W. Sadzikowski np. nie wprowadza 
rozróżnienia między prawem ekonomicznym a prawem ekonomii: „prawo tylko 
w teorii występuje w czystej postaci, w praktyce zaś przewija się jako tendencja”3. 
M. Blaug z kolei używa terminu „prawo uniwersalne”, który, jego zdaniem jest 
wypowiedzią stwierdzającą, że „za każdym razem, gdy zachodzą zjawiska A, za-
chodzą również zjawiska B”. Zauważmy, że sformułowanie to jest jaskrawo zbyt 
szerokie. Obejmuje nie tylko prawa ekonomii, lecz wszelkie prawa nauki oraz nie 
tylko prawa nauki (tak np. zdanie: „Za każdym razem, gdy wiatr wieje, szumią 
drzewa liściaste” – nie jest prawem nauki).

Proponujemy definicję prawa nauki, obejmującą pięć warunków. Łącznie – 
jak się sądzi – odpowiada ona intuicjom związanym z tym terminem.

Otóż prawo nauki to wypowiedź, która: 
1. Jest okresem warunkowym, czyli zdaniem o kształcie: „Zawsze wtedy, gdy…

to…”. Informacja zawarta między wyrażeniem: „zawsze wtedy, gdy” a słowem „to” 
nosi nazwę poprzednika. Informacja za słowem „to” jest następnikiem.

2. Zawiera w poprzedniku wyliczenie wszystkich warunków niezbędnych do 
zajścia zjawiska opisanego w następniku. Warunek jest wtedy i tylko wtedy nie-

 1 O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I, PWE, Warszawa 1969, s. 76.
 2 Ibidem, s. 88.
 3 W. Sadzikowski, Ekonomia polityczna kapitalizmu, PWN, Warszawa 1975, s. 3.
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zbędny, gdy jego niespełnienie powoduje, że nie zachodzi zjawisko opisane w na-
stępniku. Spełnienie tego warunku nie zawsze powoduje, że zjawisko opisane 
w następniku zachodzi.

3. Zawiera w poprzedniku precyzyjnie opisany warunek wystarczający, czyli 
taki warunek niezbędny, którego spełnienie powoduje zajście zjawiska opisanego 
w następniku, jeżeli tylko spełnione są wszystkie pozostałe warunki niezbędne. 
Trudno zdefiniować wymóg precyzji nakładany na warunek wystarczający. Po-
przestańmy zatem na negatywnym przykładzie. W wypowiedzi: „Zawsze wtedy, 
gdy w państwie o gospodarce rynkowej rząd popada w trudności polityczne, to 
kurs waluty tego państwa obniża się” termin: „trudności polityczne” to warunek 
wystarczający. Jest on jednak opisany nieprecyzyjnie i z tego powodu wypowiedź 
powyższa nie może pretendować do statusu prawa nauki. Thomas Mayer w książ-
ce o znamiennym tytule Prawda kontra precyzja w ekonomii przeciwstawia walor 
prawdy walorowi precyzji4. W prezentowanej tutaj charakterystyce prawa ekono-
mii nie zostanie podjęty ten dylemat, gdyż prawdziwość nie jest w przekonaniu 
autorów warunkiem niezbędnym zaliczenia wypowiedzi do kategorii praw nauki. 
Wypowiedź może być zaliczona do tej kategorii, jeśli w środowisku naukowym 
jest uważana za prawdziwą. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że za taką zawsze 
będzie uważana. Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jeśli zo-
stanie sfalsyfikowana przestanie być uważana za prawo nauki, czy też jedynie 
zostanie zaliczona do obalonych praw nauki? Te wątpliwości powodują, że do 
powyższej pięciopunktowej definicji nie został włączony warunek prawdziwości.

4. Posiada walor ścisłej ogólności. Walor ten wypowiedź posiada, jeżeli roz-
poczyna się od wyrażenia: „zawsze wtedy, gdy … spełnione są okoliczności …”. 
W tym sformułowaniu zawarta jest informacja, że relacja między poprzednikiem 
a następnikiem zachodzi niezależnie od czasu i miejsca, czyli zawsze wtedy, gdy 
spełnione są warunki niezbędne i warunek wystarczający. Zdanie: „Zawsze wte-
dy, gdy w gospodarce rynkowej przy niezmienionej podaży wzrośnie popyt na 
pewien produkt, to wzrośnie jego cena” ma walor ścisłej ogólności. Waloru tego 
nie ma zdanie rozpoczynające się od słów: „Zawsze wtedy, gdy w dziewiętnasto-
wiecznej gospodarce amerykańskiej…”.

5. Ostatni, piąty wymóg jest trudny do ścisłego sformułowania, aczkolwiek 
dość łatwo wyłożyć go na przykładach. Prawo Archimedesa jest prawdziwe dla 
każdej sytuacji, w której spełnione są określone warunki. Jeśli dla każdej sytuacji, 
to odnosić się będzie również do wszystkich przedmiotów wykonanych z PCV. 
Czy jest zatem sens formułować je wyłącznie dla ciał z PCV, skoro w tym sa-
mym stopniu opisuje zachowanie się ciał z innego tworzywa? Podobnie możemy 
podważyć sens wypowiedzi: „Jeśli w przedsiębiorstwie kapitalistycznym koszt 

 4 „często pojawia się również konflikt między prawdą i trafnością z jednej strony a precyzją 
z drugiej”. Th. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, WN PWN, Warszawa 1996, s. 41.
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krańcowy zrównuje się z utargiem przy koszcie całkowitym równym stukrotności 
kosztu przeciętnego, to przedsiębiorca zatrzymuje na tym poziomie dalszy wzrost 
produkcji”. Sformułowanie takie jest sensowne, jest prawdziwe, ale odnosi się do 
szczególnej sytuacji, spełnionej nie tylko w tym przypadku, lecz zawsze wtedy, 
gdy koszt krańcowy zrównuje się z utargiem.

Piąty wymóg jest zatem spełniony wtedy, gdy poprzednik jest tak sformuło-
wany, że obejmuje wszystkie przypadki, w których zachodzi prawidłowość opi-
sywana przez wypowiedź uchodzącą za prawo.

Zbigniew Czerwiński nałożył na wypowiedź pretendującą do prawa nauki 
trzy warunki5: uniwersalność, ścisłość oraz możliwość budowania – opartych na 
prawie – trafnych prognoz. Uniwersalność, to – w wyżej przedstawionym spisie 
warunków – wymóg sformułowania wypowiedzi w postaci okresu warunkowego. 
Ścisłość odpowiada podanemu wyżej wymogowi precyzji, aczkolwiek Z. Czer-
wiński formułuje go ostrzej: prawo powinno być kwantyfikowalne. 

Do przedstawionego pięciopunktowego spisu warunków świadomie nie zo-
stały włączone możliwości budowy trafnych prognoz. Stwierdzenie: „Każdy 
obiekt typu planeta jest płaski” można tak zredagować, by spełniło formalne wa-
runki nakładane na prawo. Takie prawo byłoby w oczywisty sposób fałszywe. 
Płynie z niego np. wniosek, że dwie ściany pionowe są równoległe. Jeśli Ziemia 
jest kulą, to nie są równoległe. Na tym fałszywym wniosku bazuje jednak do dziś 
cała architektura razem z prognozami na temat stabilności budowli. 

Zanim pojawił się GPS, nawigacja morska, a zatem wszelkie prognozy na 
temat dotarcia do celu bazowały na obalonym przed 500 laty systemie ptolomej-
skim. Oto kolejny przykład trafnych prognoz bazujących na teorii dawno uznanej 
za fałszywą. Dwa te przykłady wystarczą, jak sądzą autorzy, by warunków „trafne 
prognozy” nie umieszczać na liście wymogów nakładanych na prawo nauki.

3. Prawa nauki a prawa ekonomii

Dysponując definicją prawa nauki, zapytajmy o szczególny jego przypadek, 
czyli o prawo ekonomii. Nie odchodząc od podanych wyżej ustaleń, propo- 
nuje się przyjąć, że prawo ekonomii opisuje niektóre świadome ludzkie dzia-
łania, których celem jest uzyskanie pożądanej relacji między efektem a na-
kładem.

 5 Z. Czerwiński, Nauka ekonomii pół wieku temu i dziś. Wykład inauguracyjny 2007, Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu.
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3.1. Dlaczego ludzkie działania?

Wyliczyć można zjawiska gospodarcze, w których człowiek nie jest wymie-
niany eksplicite. Wzrost gospodarczy, inflacja, kryzys – oto pierwsze z brzegu ich 
przykłady. Niemniej są one przejawem świadomych ludzkich działań i nie mają 
charakteru zjawisk przyrodniczych, jak susza czy trzęsienie ziemi. Każde z nich 
daje się wytłumaczyć działaniem zmierzającym do uzyskania pożądanej relacji 
między nakładem a efektem. Nakład i efekt nie muszą być zawsze tym, co przez te 
terminy rozumie tradycyjna mikroekonomia. Ponieważ zaś różnica między efek-
tem a nakładem jest nadwyżką, dlatego też nadwyżka nie musi być tym, co przez 
to pojęcie jest rozumiane w tradycyjnej mikroekonomii6. 

3.2. Dlaczego niektóre tylko ludzkie działania?

Są ludzkie działania, w których relacja efekt/nakład jest niezmiernie ważna, 
niemniej pozostają poza zainteresowaniami tradycyjnej ekonomii, chociaż od-
wołują się do tego terminu. Ekonomia biegu długodystansowego czy ekonomia 
uczenia się są przedmiotem specjalistycznych dyscyplin, ale tradycja językowa 
nie rezerwuje dla uprawiającego tę dziedzinę nazwy ekonomista.

4. Standardowa eksplanacja a interpretacja humanistyczna

4.1. Standardowa eksplanacja

Wyjaśnienie zjawiska, nazywanego też eksplatanacją, jest procedurą udzie-
lenia odpowiedzi na pytanie o jego przyczynę. Sama zaś procedura składa się 
z sześciu punktów:

1. Stwierdzamy zaistnienie zjawiska (np. B).
2. Pytamy o jego przyczynę.
3. W dostępnej wiedzy poszukujemy informacji sformułowanej w zdaniu 

o kształcie: Jeśli A, to B. Gdy informację taką znajdziemy, to: 
4. Ustalamy, czy zaistniało zjawisko A.
5. Jeśli zaistniało, przeprowadzamy rozumowanie w myśl prawa logiki no-

szącego nazwę ponendo ponens (tryb przez stwierdzenie stwierdzający)7. Rozu-

 6 W pracy Makroekonomia autor podjął próbę wykazania, że efekt oraz zysk w gospodarce 
centralnie kierowanej był czymś zupełnie innym niż w tradycyjnej mikroekonomii. W. Balicki, Ma-
kroekonomia, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 1996.
 7 Por. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1976, s. 165.
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mowanie to przebiega jak następuje: Jeśli zajście A pociąga za sobą zajście B i A 
zajdzie, to zajdzie B.

6. Stwierdzamy, że zjawisko A jest przyczyną zajścia zjawiska B.
Tę procedurę myślową wykonujemy każdego dnia wielokrotnie. Z reguły ma 

ona charakter niemal odruchowy. Nie zdajemy sobie sprawy z poszczególnych jej 
elementów. Jeśli np. wychodzimy rano z domu i stwierdzamy, że ziemia jest mo-
kra, pojawia się natychmiast myśl, że w nocy był deszcz. Gdy w dzień słyszymy 
dźwięk dzwonu, pojawia się myśl: jest południe. Lista codziennych eksplanacji 
wykonywanych niemal podświadomie jest długa.

Zwróćmy jednak uwagę, że w obu przypadkach w trzecim punkcie procedury 
odwołujemy się do okresu warunkowego, czyli zdania o postaci ogólnej: Jeśli A, to B: 
„Jeśli w nocy padało, ziemia jest mokra”; „Jeśli dzwonią w kościele, jest południe”. 
Gdy okres warunkowy jest prawem nauki, wyjaśnienie ma charakter naukowy. Gdy 
okres ten należy do wiedzy potocznej, wyjaśnienie jest zdroworozsądkowe.

4.2. Interpretacja humanistyczna jako szczególny przypadek eksplanacji

Na pytanie: Dlaczego X wykonał czynność D? odpowiadamy: X chciał osiąg-
nąć cel C i wiedział, że aby ten cel osiągnąć, należy wykonać czynność D. 

Odpowiadając na pytanie o przyczynę ludzkiego działania wskazujemy na cel 
i wiedzę działającego. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyczynę wykonania 
czynności, w którym odwołujemy się do celu i wiedzy jest interpretacją huma-
nistyczną. Stanowi ona szczególny przypadek eksplanacji8.

Interpretacja humanistyczna jest w ekonomii metodą udzielenia odpowiedzi 
na pytanie o przyczynę wykonania czynności, której sensem jest uzyskanie pożą-
danej relacji między nakładem a efektem. Jeśli prawa ekonomii opisują czynności 
gospodarcze podejmowane przez ludzi, to interpretacja humanistyczna odpowia-
da na pytanie dlaczego ludzie działają w sposób w tych prawach opisany. Oczy-
wiście, interpretacja wyjaśnia nie tylko ludzkie działania opisane w prawach, lecz 
większość ludzkich czynności wykonywanych świadomie.

4.3. Prawo racjonalnego działania

Wyjaśniając przyczynę ludzkiego działania, również odwołujemy się do in-
formacji o kształcie: Jeśli A, to B. Ma ona następujące brzmienie: Jeśli człowiek 
chce, by zaistniała określona sytuacja i wie, że, aby ta sytuacja zaistniała, należy 
wykonać czynność C, to czynność tę wykonuje.

 8 Termin ten wprowadził do metodologii Jerzy Kmita w pracy Z metodologicznych problemów 
interpretacji humanistycznej, PWN, Warszawa 1971.
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Przywołany Jerzy Kmita nazywa tę wypowiedź założeniem o racjonalności9. 
Można ją jednak tak zredagować, że spełniać będzie każdy z pięciu wyżej wymie-
nionych wymogów. Z tego powodu będziemy ją nazywać prawem racjonalnego 
działania, racjonalnego, gdyż – zdaniem Jerzego Kmity – racjonalnie działa ten, 
kto zmierzając do realizacji celu działa zgodnie z posiadaną wiedzą. Zauważmy 
jedynie, że prawo to może występować w praktycznie nieskończonej liczbie wa-
riantów. Ilość sytuacji, których zajścia ludzie sobie życzą, jest bowiem praktycz-
nie nieskończona. Bardzo też wysoka jest liczba sposobów ich osiągnięcia. Prawo 
o takiej liczbie wariantów nie jest jednak rzadkością. Czy praktycznie nieskoń-
czona nie jest ilość sytuacji, w których spełniane jest prawo swobodnego spada-
nia, jeśli spełnia je każda kropla deszczu, chociaż każda kropla spada zapewne 
nieco inaczej niż wszystkie pozostałe?

Interpretacja humanistyczna jest stosowana m.in. wtedy, gdy celem działają-
cego pozostaje nadwyżka efektu nad nakładem, czymkolwiek byłby efekt i na-
kład. Działanie zmierzające do osiągnięcia tej sytuacji jest nazywane gospoda-
rowaniem, chociaż – na co wyżej wskazano – nie zawsze jest ona przedmiotem 
zainteresowania ekonomisty.

4.4. Racjonalny podmiot ekonomiczny, prawo ekonomii 
i interpretacja humanistyczna

Przytoczone wyżej prawo ekonomii stwierdza:
Zawsze wtedy, gdy w gospodarce rynkowej wzrośnie – w warunkach nie-

zmienionej podaży – popyt na pewien produkt, wzrośnie jego cena.
Można więc zapytać o przyczynę takiego właśnie związku między zjawiskami.
Odpowiedź składa się z trzech stwierdzeń:
1. Celem sprzedawcy jest maksymalizacja różnicy utargu nad kosztem.
2. Sprzedawca wie, że gdy podaż nie rośnie, cel ten może osiągnąć podnosząc 

cenę.
3. Sprzedawca podnosi cenę.
Powyższe trzy punkty potraktowane łącznie, to opis racjonalnego działania. 

Wskazany bowiem został cel i wiedza sprzedawcy oraz – w charakterze przesłanki – 
powołane zostało prawo racjonalnego działania. Pełna rekonstrukcja rozumowania 
prowadzącego do odpowiedzi na pytanie o przyczynę opisanej w prawie zależności 
byłaby bardziej skomplikowana. Dla potrzeb niniejszego wywodu wystarczy jed-
nak przytoczony przykład. Ilustruje on bowiem tezę, że interpretacja humanistyczna 
może być metodą objaśniania praw ekonomii, czyli metodą udzielania odpowiedzi 
na pytanie o przyczynę, powodującą, że związek między zjawiskami gospodarczy-
mi przebiega tak, jak w prawie ekonomii ten związek jest opisany.

 9 Ibidem, s. 143-144.
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5. Prawo wymiany subiektywnie nieekwiwalentnej

Dlaczego sprzedawca i nabywca przystępują do wymiany? Gdyby sprzedaw-
ca wyżej cenił przedmiot, który oferuje, od sumy, którą może za niego uzyskać, 
nie wystawiłby go na sprzedaż. Gdyby nabywca wyżej cenił pieniądze, które po-
siada, od przedmiotu oferowanego przez sprzedawcę, nie miałby zamiaru go ku-
pić. Do wymiany dochodzi, gdyż sprzedawca wyżej ceni pieniądze niż przedmiot, 
a nabywca wyżej przedmiot niż pieniądze.

Z podobnych powodów oferowane jest zatrudnienie i podejmowana praca. 
Pracownik wyżej ceni zarobek od wolnego czasu i braku wysiłku. Pracodawca 
wyżej ceni efekt pracy zatrudnionego od wypłacanych temuż poborów.

Te dwa przykłady ilustrują prawidłowość, której zapis nazywać będziemy 
niżej prawem zamiany subiektywnie nieekwiwalentnej. Brzmi ona: Zawsze 
wtedy, gdy dwa podmioty wymieniają się obiektami, każdy z podmiotów ceni 
wyżej obiekt, który nabywa, od obiektu, którego się pozbywa. Prawo opatrzo-
ne jest przymiotnikiem subiektywny, gdyż to, co niżej ceni sprzedawca, wyżej 
ceni nabywca i na odwrót. 

Popularny rysunek, za pomocą którego wyznaczana jest cena równowagi, in-
terpretujemy jako punkt, w którym łączna wartość obiektów, które gotowy jest 
oddać sprzedawca równa jest łącznej wartości obiektów, które gotowy jest oddać 
nabywca. Zwróćmy jednak uwagę, że „gotów jest oddać” nie oznacza „ceni”. 
Ktoś, kto stwierdza: „to jest dla mnie warte 100 zł”, informuje, że gotów jest dać 
100 zł, ale że ceni ten obiekt wyżej.

Rysunek 1 jest wykresem punktu równowagi, zmodyfikowanym o prawo wy-
miany nieekwiwalentnej. Funkcję popytu odczytujemy, zgodnie z podręcznikową 
tradycją, jak następuje: jeśli sprzedawca za jeden oferowany obiekt żąda X jedno-
stek pieniężnych, to przy takiej cenie nabywca, jest gotów nabyć Y jednostek tego 
obiektu i wręczyć sprzedawcy X*Y jednostek pieniężnych.

W takim odczytaniu nie ma wzmianki o tym, że nabywca wyżej ceni owych 
Y jednostek od sumy X*Y, którą żąda za nie sprzedawca. Ceni jednak wyżej, gdyż 
w przeciwnym razie nie byłby zainteresowany zakupem. Fakt ten jest na rysun-
ku 1 zaznaczony za pomocą linii VD. Pokazuje ona, ile, przy cenie za jednostkę 
oferowanego obiektu, jest owa jednostka warta dla potencjalnego nabywcy. Odle-
głość między liniami VD i D symbolizuje różnicę między tym ile nabywca gotów 
jest za tę jednostkę zapłacić a tym ile jest ona dla niego warta. Pominięto kwestię, 
czy w miarę zmiany liczby obiektów, które gotów jest kupić nabywca, zmienia się 
jego subiektywna wycena wartości jednego obiektu. Z tego powodu obie funkcje 
są równoległe. Odległość, która – w pionie – dzieli obie funkcje, nazywamy rentą 
nabywcy. Renta nabywcy to różnica między liczbą obiektów, które nabywca 
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daje (gotów jest dać) za jednostkę nabywanego obiektu a mierzoną w tychże 
obiektach wartością, którą dla niego stanowi jeden nabywany obiekt.

Analogicznie interpretujemy funkcję podaży oznaczoną S. Tradycyjnie odczy-
tujemy ją następująco: jeśli cena za jeden oferowany obiekt wynosi X jednostek, to 
przy takiej cenie sprzedawca oferuje Y jednostek tego obiektu i od sprzedawcy żąda 
X*Y jednostek pieniężnych. Sprzedawca oferuje ten obiekt po cenie X tylko dlatego, 
że jest on dla niego wart mniej niż X jednostek. Różnicę między tym, co otrzymuje, 
a tym, ile jednostek jest dla niego wart, ilustruje na rysunku 1 odległość między li-
niami S i VS, która symbolizuje to, co niżej nazywano rentą sprzedawcy. Pominięto 
jej szczegółową definicję, gdyż jest ona symetryczna do definicji renty sprzedawcy.

Na rysunku 1 subiektywna wartość obiektu, który gotów jest kupić nabywca, 
oznaczona jest linią VD. Subiektywna wartość obiektu oferowanego przez sprze-
dawcę oznaczona jest linią VS. Punkt przecięcia się tych linii nie jest oczywiście 
punktem, w którym popyt zrównuje się z podażą (zrównanie następuje w punkcie 
przecięcia się linii D oraz S), lecz punktem, w którym przedmioty wymiany są 
dla obu partnerów warte tyle samo. Czy w tym punkcie możliwa jest wymiana? 
W punkcie tym obiekt sprzedawany wart jest dla sprzedawcy M jednostek i tyleż 
jednostek wart jest dla nabywcy. Rozumowanie sprzedawcy przebiega jednak we-
dług schematu: obiekt jest dla mnie wart M, jednakże oddam go za nie mniej niż 

Rys. 1. Zamiana nieekwiwalentna
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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S jednostek. Nabywca za obiekt wart dla niego M gotów jest zapłacić nie więcej 
niż D. Tak zatem, nie obserwujemy w tym przypadku zrównania popytu i podaży, 
gdyż w sytuacji, której odpowiada punkt M, nie następuje zrównanie wartości wy-
znaczonych przez rynek. Punkt równowagi w warunkach typowego kształtowania 
się podaży i popytu, w którym jednocześnie nabywcy kupią najwięcej danego wy-
robu, a oferenci sprzedadzą największą ilość swoich wyrobów10 nie jest spełniany 
w punkcie M.

Zamiana nieekwiwalentna jest podstawą szeregu zjawisk gospodarczych. Jest 
„podstawą” w tym sensie, że odpowiadając na pytanie o przyczynę zachodzenia 
niektórych zjawisk gospodarczych, w szczególności opisanych przez prawa eko-
nomii, nie sposób nie odwołać się do tej właśnie zamiany. Kiedy zatem odwołuje 
się do niej – z reguły nie do końca świadomie – ekonomista? Należy sądzić, że 
wtedy, gdy wyjaśnia przyczynę relacji między zjawiskami spełniającą następują-
ce warunki:

1) zjawisko jest rezultatem interakcji dwóch przynajmniej partnerów,
2) każdy z partnerów dysponuje jakimś obiektem: dysponowanie polega na 

tym, że w granicach wyznaczonych prawem może z tym obiektem zrobić wszyst-
ko, na co przyjdzie mu ochota,

3) obiekt, którym dysponuje przedstawia dla niego określoną wartość,
4) obiekt, którym dysponuje inny z partnerów przedstawia dla niego wartość 

wyższą,
5) każdy z partnerów wie, czym dysponuje inny z partnerów i wie, że jest on 

gotów do zamiany. 

6. Teorie ekonomiczne, w których jako przesłanka  
założone jest prawo wymiany nieekwiwalentnej

Nie wchodząc w dokładniejsze rekonstrukcje tych koncepcji, zostaną przypo-
mniane te najpopularniejsze, niewymagające rekonstrukcji z tego właśnie powodu.

6.1. Punkt równowagi przedsiębiorstwa

Stwierdzenie „przedsiębiorstwo zwiększa produkcję do momentu zrównania 
się krzywej kosztu krańcowego z krzywą utargu” można zakwestionować, pytając 
o korzyść, którą ma przedsiębiorca z produkcji na poziomie, przy którym zyskow-
ność jakiegoś jej fragmentu równa jest zeru. Na pytanie to można odpowiedzieć, 

 10 S. Forlicz, M. Jasiński, Mikroekonomia, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2000, s. 139.
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że ten fragment jest – z jakichś powodów – więcej wart dla przedsiębiorcy niż 
koszt jego wytworzenia.

6.2. Rynkowa cena akcji

Znany wzór C = d/r, czyli cena akcji równa jest ilorazowi dywidendy przez ban-
kową stopę procentową, tłumaczony jest faktem, że przy tych parametrach następu-
je zrównanie dywidendy otrzymywanej z akcji z konkurencyjną zapłatą otrzymaną 
po ulokowaniu w banku sumy wyznaczonej wzorem. Jeśli obie wielkości są równe, 
to dlaczego dochodzi do sprzedaży akcji, skoro, co nie ulega wątpliwości, bankowa 
lokata jest pewniejsza? Można sądzić, że do transakcji po tej cenie dochodzi, gdyż 
wartość sprzedawanych akcji jest dla sprzedawcy niższa od wyznaczonej wzorem, 
a dla nabywcy wyższa. Różnica to renta sprzedawcy i renta nabywcy.

6.3. Prawo Greshama

Pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Jeśli w obiegu krążą dwa typy 
pieniądza wykonane z metali o różnej cenie, lecz jednakowej nominalnej sile na-
bywczej, to pieniądz wykonany z materiału droższego jest wycofywany z obiegu. 
Dlaczego jest wycofywany? Mimo nominalnej jednakowej siły nabywczej, pie-
niądz „lepszy” jest dla posiadacza więcej wart, niż „gorszy”. W momencie, gdy 
podmiot może wybrać zapłatę w „gorszym” lub „lepszym” – wybierze „lepszy”. 
Gdy może decydować, czy zapłacić „lepszym” czy „gorszym” – zapłaci „gor-
szym”. W obu przypadkach różnica jest bądź rentą nabywcy bądź sprzedawcy – 
zależnie od strony transakcji.

6.4. Marksa teoria ceny

Co prawda, rzeczywista cena towaru jest zawsze wyższa lub niższa od kosz-
tów produkcji, ale wzrost i spadek uzupełniają się wzajemnie, tak że w granicach 
pewnego określonego czasu, biorąc łącznie przypływ i odpływ w przemyśle, „to-
wary zostają wymienione według swych kosztów produkcji, ich cena więc zo-
staje określona przez koszty ich produkcji”11. Jeśli cena jest w granicach pewne-
go określonego czasu równa kosztom, to jaki jest sens prowadzenia produkcji? 
Odpowiedź brzmi zapewne jak wyżej. Sprzedawcą jest Marksowski bourgeois, 
a otrzymuje on rentę sprzedawcy, o której Marks nie wspomina, lecz którą impli-
cite – jak się sądzi – zakłada.

 11 K. Marks, Praca najemna i kapitał, Książka i Wiedza, Warszawa 1949, s. 24.
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7. Zakończenie

Koncepcje wymiany nieekwiwalentnej oraz obu rent nie zostały – o ile auto-
rom wiadomo – wyeksplikowane w literaturze. Przedstawiono czytelnikowi to, co 
jak się sądzi, zakładane jest implicite. Że jest zakładane, świadczy pytanie, które 
tu jeszcze raz zostało przytoczone:

Dlaczego dochodzi do wymiany, jeśli sprzedawca i nabywca godzą się na tę 
samą cenę?

Gdyby nie renta dla jednego i drugiego do wymiany przecież by nie doszło.
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Streszczenie. Celem artykułu jest porównanie stu największych przedsiębiorstw w Czechach 
i w Polsce oparte na wybranych miarach efektywności ekonomicznej oraz takie pozostałe charak-
terystyki działalności, jak aktywność eksportowa oraz racjonalność zatrudnienia. Wprowadzono 
podział badanej próby na grupę przedsiębiorstw koncentrujących się na działalności produkcyjnej 
(grupa P) oraz takich, których aktywność w większym stopniu koncentruje się wokół handlu i usług 
(H). Wykorzystano test χ2 oraz test z.

Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne, top 
100 w Polsce i Czechach

Wstęp

Największe przedsiębiorstwa są obiektem zainteresowania nie tylko ze wzglę-
du na skalę swojej działalności, lecz także dlatego, że stanowią wizytówkę gospo-
darek państw, w których funkcjonują i są manifestacją przewag konkurencyjnych 
społeczeństw1. Są bądź to nowocześnie i racjonalnie zarządzane, bądź też wyma-
gają działań restrukturyzacyjnych, co zazwyczaj odzwierciedla kondycję gospo-
darki jako całości. W procesie osiągania wysokiej efektywności w gospodarkach 

 1 J. Jarvinen, J.-A. Lamberg, J.-P. Murmann, J. Ojala, Alternative Paths to Competitive Ad-
vantage: A Fuzzy-Set Analysis of the Origins of the Large Firms, „Industry and Innovation” 2009, 
vol. 16, nr 6, s. 545-574.
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transformujących i rozwijających się ważną rolę odgrywają inwestycje zagraniczne 
i prywatyzacja2. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie porównania czeskiego 
i polskiego top-100 na podstawie wybranych miar efektywności ekonomicznej 
oraz takich pozostałych charakterystyk ich działalności, jak aktywność eksportowa 
oraz racjonalność zatrudnienia. Autorzy skoncentrowali się przy tym na uchwyce-
niu ewentualnych różnic, podobieństw oraz ich przyczyn w grupie „flagowych” 
przedsiębiorstw obydwu sąsiadujących gospodarek środkowej Europy. 

Badanie struktury aktywności gospodarczej na podstawie wprowadzonego 
kryterium podziału w grupie top-100 w Czechach i w Polsce przeprowadzono za 
pomocą testu niezależności3 χ2. Testem z (H0: μ1 – μ2 = 0, H1: μ1 – μ2<0) sprawdza-
no istotność różnic średnich4 dla takich zmiennych, jak: przychody ze sprzedaży, 
wynik finansowy netto, rentowność sprzedaży, udział eksportu w sprzedaży oraz 
zatrudnienie i produktywność zatrudnienia.

1. Struktura działalności top-100 w Polsce i Czechach

Bazując na zestawieniach stu największych przedsiębiorstw polskich i czeskich 
(dane za 2009 r.), z uwagi na osiągane przychody wprowadzono podział na przed-
siębiorstwa, których działalność ma charakter typowo produkcyjny oraz takie, któ-
re koncentrują się na aktywności handlowej. Wszystkie analizowane przedsiębior-
stwa należą do grupy przedsiębiorstw dużych. Ich działalność jest w konsekwencji 
zróżnicowana tak od strony przedmiotowej działania, jak i terytorialnej. Nie należy 
się w konsekwencji oczywiście spodziewać, że przedsiębiorstwa zakwalifikowane 
do grupy P (przedsiębiorstw produkcyjnych) nie będą posiadać obszarów działania 
typowo handlowych, zaś te zakwalifikowane do grupy H (handlowych i usługo-
wych), nie będą zupełnie realizować działalności produkcyjnej. Rzecz jest raczej 
w proporcjach i akcencie działalności. W pierwszym przypadku niejako pierwotna 
jest aktywność produkcyjna, która realizowana jest w dużym wymiarze. W drugim 
zaś działalność produkcyjna ma charakter uzupełniający w stosunku do handlu. Do 
drugiej grupy zaliczono też przedsiębiorstwa, które mają charakter usługowy, gdyż 

 2 A. Szymanski, M. Gorton, L. Hubbard, A Comparative Analysis of Firm Performance in Post-
-socialists Economies, „Evidence from the Polish Food Processing Industry” 2007, vol. 19, nr 4; 
E. Ecevit, R. Duzgun, O. Turker, The Reflections of Privatisation and International Direct Invest-
ment on Turkish Economy: The Case of Turkey’s First and Next Top 500 Industrial Enterprises, „The 
Journal of Faculty of Economics and Administrative Science” 2010, vol. 15, nr 1, s. 175-192. 
 3 E. Mansfield, Statistics for Business & Economics. Methods and Applications, Norton&Com-
pany, New York – London 1987; S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy 
teorii i zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 4 E. Mansfield, Statistics...; S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii...
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wyodrębnienie samodzielnej grupy firm usługowych byłoby niemożliwe z uwagi 
na ich słabą reprezentację. Zdecydowano, że zostaną one włączone do grupy firm 
handlowych zgodnie z rysującą się tendencją do zastępowania w gospodarkach 
postindustrialnych firm typowo produkcyjnych firmami bazującymi na wymianie 
informacji, inżynierii finansowej, innowacjach, usługach5. 

W celu porównania struktury obydwu gospodarek widzianych przez pryzmat 
ich 100 największych przedsiębiorstw i bazując na wprowadzonym uprzednio 
podziale na grupę przedsiębiorstw P oraz H przetestowano za pomocą testu nie-
zależności χ2 hipotezę, że niezależnie od kraju (Polska, Czechy) struktura działal-
ności 100 największych firm z uwagi na kryterium P, H jest jednakowa. Założono 
poziom istotności α = 0,02.

Tabela 1. Liczebności grup przedsiębiorstw P oraz H w Polsce oraz Czechach

Grupa Polska Czechy
P 29 48
H 71 52

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano p = 0,0057, a więc poni-
żej zakładanego poziomu α = 0,02. Należy więc odrzucić H0 mówiącą o tym, że 
struktury obydwu gospodarek przez pryzmat ich top-100 są jednakowe, uwzględ-
niwszy podział populacji na grupę firm P i H. Gospodarka polska w grupie firm 
dużych wykazuje w stosunku do gospodarki czeskiej bardziej nierównomierną 
strukturę. Wyraża się ona przewagą udziału firm handlowych i usługowych w sto-
sunku do produkcyjnych. W gospodarce czeskiej dla odmiany mamy do czynienia 
z równowagą w tej mierze. Nie należy jednak sądzić, że ów przerost firm grupy 
H nad firmami grupy P w Polsce znajduje swoje uzasadnienie w bardziej postin-
dustrialnej strukturze rynku. Raczej należy się spodziewać, że znacznie większy 
wewnętrzny rynek zbytu w Polsce daje szanse na pojawianie się dużych przedsię-
biorstw handlowych i usługowych. 

2. Efektywność ekonomiczna top-100 w Polsce i w Czechach

Spośród dostępnych do badania miar efektywności ekonomicznej analizowa-
no przychody ze sprzedaży, wynik finansowy netto oraz rentowność sprzedaży, 
rozumianą jako stosunek wyniku finansowego netto odniesionego do wartości 
 5 K. Tanabe, C. Watanabe, Sources of small and medium enterprises excellent business perfor-
mance in a service oriented economy, „Journal of Service Research” 2005, vol. 5, nr 1. 
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przychodów ze sprzedaży. Dla uzyskania czytelności porównania zdecydowano 
się na podanie tych wartości w euro. W tabelach 2 i 3 zaprezentowano podsta-
wowe statystyki opisowe przychodów ze sprzedaży i wyniku finansowego netto.

Tabela 2. Przychody ze sprzedaży (tys. euro)

Wyszczególnienie Min. Max Średnia Odchylenie 
standardowe Mediana

H – Czechy 174 522 2 295 694 555 836 471 756 343 466

H – Polska 632 510 4 055 754 1 317 807 832 130 1 034 016

P – Czechy 177 314 7 526 670 1 051 731 1 586 733 453 411

P – Polska 635 464 16 397 033 2 147 013 3 060 160 926 918

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 3. Wynik finansowy netto (tys. euro)

Wyszczególnienie Min Max Średnia Odchylenie 
standardowe Mediana

H – Czechy –59 008 570 272 35 141 106 593 4 738

H – Polska –71 208 908 323 87 707 175 832 27 469

P – Czechy –50 404 2 489 535 107 563 389 478 19 240

P – Polska –15 237 1 046 956 150 448 228 905 79 310

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W zakresie przychodów ze sprzedaży w grupie przedsiębiorstw H na podsta-
wie testu z można stwierdzić, że średnie wartości tej miary są wyższe w grupie 
przedsiębiorstw polskich niż czeskich (p = P(Z ≤ z) = 0,06*10–9, przy α = 0,02, war-
tość statystyki z = 6,4323). Nie tylko więc liczebność tej grupy jest większa, lecz 
generują one średnio większe przychody. Istnieje więc czynnik, który sprawia, 
że duże przedsiębiorstwa z grupy H w Polsce funkcjonują w bardziej korzystnej 
sytuacji z uwagi na wielkość realizowanej sprzedaży. Być może jest nim wzmian-
kowana wyżej wielkość rynku wewnętrznego. Wykres 1 ukazuje również większy 
zakres zmienności przychodów ze sprzedaży dla polskiego top-100. 

W przypadku grupy P w Polsce i Czechach wartość statystyki z dla zmiennej 
przychody ze sprzedaży wyniosła 1,7877, zaś prawdopodobieństwo p = P(Z ≤ z) = 
= 0,0369. Można zatem uznać, że na poziomie istotności α = 0,02, brak podstaw do 
odrzucenia hipotezy, mówiącej o tym że średnie przychody ze sprzedaży w przy-
padku grupy P w Polsce i Czechach są sobie równe. Przyjęcie poziomu istotności 
α = 0,05 powoduje, że należy uznać, iż średnie przychody ze sprzedaży w przy-
padku grupy P w Polsce i Czechach różnią się od siebie istotnie. Należałoby 
wówczas stwierdzić, że również w grupie P przedsiębiorstwa polskie realizują 
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średnio większe przychody niż przedsiębiorstwa czeskie. Niezależnie od interpre-
tacji różnica nie jest jednak tak wyraźna jak w grupie H. Na tej podstawie można 
sformułować wstępną hipotezę, że polskie i czeskie przedsiębiorstwa przemysło-
we są bardziej podobne do siebie niż przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. 

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Wykres 1. Porównanie przychodów ze sprzedaży (Czechy H, Polska H)

Wykres 2. Porównanie przychodów ze sprzedaży (Czechy P, Polska P)
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Mimo obserwowanych w tabeli z podstawowymi statystykami opisowymi róż-
nic dotyczących średniej wartości wyniku finansowego netto w grupie P w Polsce 
i Czechach, nie są one istotne statystycznie. W przypadku grupy H uzyskane war-
tości z = 1,7661, p = P(Z ≤ z) = 0,0386, mogą być dwoiście interpretowane, w za-
leżności od przyjętego poziomu istotności (α = 0,02 bądź α = 0,05). Jeśli uznać 
różnicę za istotną, wówczas trzeba byłoby stwierdzić, że również i ta miara wska-
zuje na wyższą efektywność polskich przedsiębiorstw handlowych niż przedsię-
biorstw czeskich. Różnice te nie są jednak wyraźne. 

Wykres 3. Porównanie wyniku finansowego (Czechy H, Czechy P, Polska H, Polska P)

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W praktyce badawczej, w trakcie rozmów z przedstawicielami kadry kierow-
niczej przedsiębiorstw, powtarza się dosyć często teza, że im bliżej końca łań-
cucha wartości w danej branży, tym wyższe wartości realizowanej marży. Nieco 
upraszczając – handel miałby być, zgodnie z ową tezą, ze swej natury bardziej 
efektywny niż produkcja. W przypadku obydwu krajów (Polska, Czechy) teza ta 
nie znajduje potwierdzenia zarówno z uwagi na realizowany wynik finansowy, 
jak i wartości rentowności sprzedaży. Żaden z testów różnic średnich wyników 
tak finansowych, jak i różnic rentowności sprzedaży (zestawiane były grupy P i H 
z Czech i Polski) nie okazał się istotny. 

W kwestii rentowności sprzedaży nie obserwujemy zasadniczych różnic po-
między polskimi i czeskimi grupami P oraz polskimi i czeskimi grupami H. Te-
sty z okazały się nieistotne przy następujących wynikach: dla grupy P z = 0,1348, 
p = P(Z ≤ z) = 0,4464, zaś dla grupy H z = (–0,4383), p = P(Z ≤ z) = 0,3306. Brak 
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więc podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o równości rentowności sprzedaży 
w grupach P i H w Polsce i w Czechach. Rentowność sprzedaży zmniejsza więc 
niejako obserwowane różnice w grupie H (ze względu na przychody i wynik fi-
nansowy netto) na korzyść przedsiębiorstw handlowych działających w Polsce, 
choć nadal można uznać, że różnią się one bardziej w obydwu krajach niż przed-
siębiorstwa produkcyjne. 

3. Wybrane charakterystyki top-100 w Polsce i w Czechach

Dostępne dane pozwoliły na przeanalizowanie takich charakterystyk bada-
nych spółek, jak aktywność eksportowa oraz zarządzanie w obszarze zatrudnie-
nia. W tabelach 4 i 5 zaprezentowano statystyki opisowe udziału eksportu w przy-
chodach ze sprzedaży oraz zatrudnienia. 

Tabela 4. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży (%)

Wyszczególnienie Min. Max Średnia Odchylenie 
standardowe Mediana

H – Czechy 0,00 75,55 10,87 16,65 3,74

H – Polska 0,00 31,50 1,97 5,99 0,00

P – Czechy 0,00 100,00 58,59 35,11 62,72

P – Polska 0,00 97,70 49,50 39,71 62,50

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 5. Zatrudnienie (liczba osób)

Wyszczególnienie Min. Max Średnia Odchylenie 
standardowe Mediana

H – Czechy 3 34 948 3 189 5 636 1229

H – Polska 20 94 000 10 177 15 235 5018

P – Czechy 42 33 451 4 426 6 470 2352

P – Polska 587 64 685 12 163 15 949 6194

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Ważną i interesującą charakterystyką badanych przedsiębiorstw jest ich ak-
tywność w zakresie eksportu. W grupie przedsiębiorstw H obserwujemy istotną 
statystycznie różnicę średniej wartości udziału sprzedaży na eksport w sprzedaży 
ogółem (w %). Czeskie przedsiębiorstwa tej grupy są wyraźnie bardziej aktywne 
w działalności handlowej i usługowej poza granicami kraju niż przedsiębiorstwa 
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polskie. Może to wynikać z relatywnie małego rynku wewnętrznego, ale też z in-
nych przesłanek, np. związanych ze sprawnością aranżowania kontaktów han-
dlowych za granicą i umiejętnością zarządzania nimi. Najważniejsze cztery cze-
skie przedsiębiorstwa tej grupy realizują sprzedaż zagraniczną o łącznej wartości  
1 234 200 tys. euro, zaś cztery polskie o wartości 639 087,3 tys. euro, a więc 
niemal dwukrotnie mniejszą. Wśród eksportowych potentatów w Czechach wy-
mienić należy spółki: Moravia Steel a.s., Ceske Drahy a.s., OHL ZS a.s. (bu-
downictwo) oraz CD Cargo a.s. Analogicznie w Polsce w tej grupie wymienimy 
Polimex-Mostostal SA GK, Budimex SA GK, Vattenfall Energy Trading sp. z o.o. 
oraz Grupa Empik&Media Fashion SA. Krajobraz dużych eksporterów z grupy 
firm handlowych w Czechach zdominował więc handel wyrobami metalowymi, 
usługi budowlane i transport, zaś w Polsce budownictwo, handel energią elek-
tryczną oraz, co jest obserwacją odstającą od reszty – handel w obszarze mediów. 

Wykres 4. Porównanie udziału eksportu (Czechy H, Czechy P, Polska H, Polska P)

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W grupie przedsiębiorstw P test z nie wykazał istotnych różnic (z = 0,9188, 
p = P(Z ≤ z) = 0,1791). Należy więc sądzić, że nie występują na chwilę obecną za-
sadnicze różnice pomiędzy Polską a Czechami w zakresie aktywności eksportowej 
firm produkcyjnych. Cztery największe spółki produkcyjne – eksporterzy w Cze-
chach – to: Skoda Auto a.s. (88,6%), FOXCONN CZ s.r.o. (98,5%), RWE Trans-
gas a.s. (43,8%) oraz Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o. (100%). 
W Polsce do grupy tej należą: PKN Orlen SA (18,8%), Fiat Auto Poland SA (76%), 
KGHM Polska Miedź SA (72,2%) oraz LG Electronics Mława sp. z o.o. (92,8%). 
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W Czechach eksport w analizowanej grupie kształtują głównie przedsiębiorstwa 
branży samochodowej, elektronicznej oraz energetycznej. Podobnie sytuacja pre-
zentuje się w Polsce, gdzie dominują producenci-eksporterzy z branż: samocho-
dowej, energetycznej, elektronicznej, a jedynym nietypowym przypadkiem jest 
KGHM Polska Miedź SA z branży górniczej. O ile w Czechach wszystkie cztery 
wymienione spółki są inwestycjami zagranicznych koncernów, o tyle wśród czte-
rech spółek polskich dwie są częściową własnością Skarbu Państwa (KGHM Pol-
ska Miedź SA oraz Orlen SA), a dwie pozostałe inwestycjami zagranicznymi.

W kwestii zatrudnienia przedsiębiorstwa polskie zarówno w grupie P, jak 
i H są średnio większe. Większa jest też średnio zmienność ich zatrudnienia. Obra-
zują to poniżej zamieszczone wykresy pudełkowe. Obserwację potwierdza istotny 
zarówno dla grupy P, jak i H test z. W grupie P wartość statystyki z dla zmiennej 
zatrudnienie wyniosła (–2,3174), zaś prawdopodobieństwo p = P(Z ≤ z) = 0,0102. 
W grupie H analogiczne wyniki wyniosły: z = (–3,03), zaś p = P(Z ≤ z) = 0,001. 

Wykres 5. Porównanie zatrudnienia (Czechy H, Czechy P, Polska H, Polska P)

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Samo zatrudnienie nie przynosi jednak informacji o efektywności jego wy-
korzystania ani sprawności zarządzania. Dlatego zdecydowano się na przybliże-
nie produktywności zatrudnienia przez odniesienie go do wielkości realizowa-
nej sprzedaży w euro. Uśrednione wartości produktywności wyliczone zostały 
na podstawie przypadków tych przedsiębiorstw, dla których podane były oby-
dwie dane. Uzyskane informacje należy traktować ostrożnie, gdyż część przed-
siębiorstw nie udostępniła danych o zatrudnieniu. W przypadku przedsiębiorstw 
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z Czech suma zatrudnienia jest jedynie słabo zaniżona, podczas gdy w przypadku 
przedsiębiorstw polskich wartość ta może być znaczna. Zdecydowano się jednak 
na podanie danych o produktywności pracy, gdyż uzupełnienie danych spowodo-
wałoby jedynie pogłębienie różnicy we wskazanym kierunku. Generalnie rzecz 
ujmując, czeskie przedsiębiorstwa wykazują wyższą średnią wartość produktyw-
ności zatrudnienia niż polskie. Jeden pracownik zatrudniony w czeskim przed-
siębiorstwie z grupy top-100 generuje rocznie ok. 210,2 tys. euro przychodu, zaś 
w polskim – 144,7 tys. euro. W obydwu grupach P i H wyższą produktywność 
także osiągają przedsiębiorstwa czeskie. Można sądzić, że niższa produktywność 
zatrudnienia wśród badanych przedsiębiorstw polskich jest w znacznej mierze po-
chodną obecności w tej grupie takich spółek, jak PKP, Poczta Polska czy spółek 
węglowych. Niestety, nie są one wciąż jeszcze dobrym przykładem wzorowego 
zarządzania. To, czy pozostałe spółki są zarządzane w sposób podobny jak w Cze-
chach, wymagałoby dalszych badań. Uśrednione wartości produktywności (w tys. 
euro) w rozbiciu na spółki z obydwu krajów i wyróżnionych grup P i H prezentuje 
tabela 6. Należy dodać, że produktywność zatrudnienia nie okazała się istotnie 
różna w porównaniu polskich i czeskich grup P ani też H. 

Wnioski

Dla uchwycenia ewentualnych podobieństw i różnic w grupie top-100 w Cze-
chach i w Polsce wybrano kryterium podziału próby badawczej na przedsiębior-
stwa, które są skoncentrowane w większym stopniu na handlu oraz usługach (gru-
pa H) bądź też działalności produkcyjnej (grupa P). Okazało się ono skutecznie 
różnicować populację badanych przedsiębiorstw, czego nie uzyskano na przykład 
opierając się na kryterium dywersyfikacji produktowej bądź terytorialnej (właści-
wie wszystkie firmy są do pewnego stopnia zdywersyfikowane). Na podstawie 
takiego podziału przeprowadzono analizy, które wykazały pewne podobieństwa 
i różnice oraz wskazano ich prawdopodobne przyczyny. Z badań można zaprezen-
tować następujące wnioski:

Tabela 6. Tabela uśrednionych wartości produktywności zatrudnienia dla obydwu krajów  
i wyróżnionych grup P i H (w tys. euro)

Grupa Polska Czechy

Produktywność globalnie 144,7 210,2
P 172,3 237,5
H 128,2 176,3

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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1. Struktura top-100 z uwagi na zastosowane kryterium podziału na H i P jest 
istotnie różna. W warunkach gospodarki czeskiej uzyskujemy tutaj niemal peł-
ną równowagę, zaś w polskiej występuje istotna przewaga przedsiębiorstw han-
dlowych i usługowych nad produkcyjnymi. Autorzy tłumaczą taką odmienność 
struktury działalności w grupie top-100 w Polsce i w Czechach większym pol-
skim rynkiem wewnętrznym i przez to lepszymi warunkami do wzrostu dla firm 
w tym segmencie. 

2. Próba przedsiębiorstw z grupy H wydaje się na podstawie danych o przycho-
dach, wynikach finansowych oraz aktywności handlowej odmienna, z uwagi na te 
charakterystyki w Polsce i w Czechach. Polskie przedsiębiorstwa z grupy H wyka-
zują wyższe wartości przychodów i wyniku finansowego. Może to być spowodo-
wane korzystniejszymi warunkami funkcjonowania z uwagi na wielkość rynku. Dla 
odmiany przedsiębiorstwa czeskie tej grupy wykazują istotnie wyższą aktywność 
w handlu zagranicznym oraz wyższe uśrednione wartości produktywności zatrud-
nienia, choć to ostatnie spostrzeżenie nie znajduje potwierdzenia na podstawie te-
stu z. Przedsiębiorstwa czeskie w tej grupie zdają się funkcjonować w trudniejszej 
sytuacji na rynku wewnętrznym i w związku z powyższym muszą poszukiwać re-
zerw tak w handlu zagranicznym, jak i optymalizacji zarządzania, np. w obszarze 
zatrudnienia. Polska i czeska grupa H wydaje się więc różna z uwagi na szereg 
wyżej wymienionych charakterystyk i warunków funkcjonowania.

3. Próba przedsiębiorstw z grupy P wydaje się bardziej podobna w Polsce 
i w Czechach. Nie tylko jakościowo wyróżniają się w niej podobne grupy: prze-
mysł samochodowy, energetyka, elektronika, ale też są one w podobnym (znacz-
nym) stopniu otwarte na świat (nieistotne różnice aktywności w sprzedaży za-
granicznej) i realizują podobne wartości sprzedaży i wyniku finansowego. Są też 
przeważnie inwestycjami zagranicznych koncernów łączących je z rynkami mię-
dzynarodowymi. Przedsiębiorstwa czeskie z grupy P wykazują jedynie wyższą 
uśrednioną wartość produktywności zatrudnienia, choć statystycznie nie znajduje 
ona potwierdzenia. 
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Streszczenie. Celem pracy jest przedstawienie wpływu rozwoju koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw na sposób prowadzania analizy efektywności. Charakteryzuje ona 
zjawisko niedoskonałości rynkowych w postaci efektów zewnętrznych (kosztów i korzyści), wyjaś-
nia znaczenie pojęcia efektywności społecznej oraz przedstawia jej mierniki, wskazując ich wady 
i zalety. Omawia również wybrane metody szacowania korzyści i kosztów społecznych.
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Wstęp

Narodziny i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
to wynik trwających od początku istnienia zorganizowanej działalności gospo-
darczej rozważań dotyczących kwestii etycznych tego rodzaju aktywności ludz-
kiej. Wywodzące się z klasycznej ekonomii twierdzenie, że wzrost gospodarczy 
kształtowany przez przedsiębiorstwa dążące do maksymalizacji zysku, działają-
ce w warunkach uczciwej konkurencji jest zarówno jedynym źródłem postępu 
ekonomicznego, jak i społecznego okazało się nieprawdziwe. Działalność re-
alizujących własne interesy przedsiębiorstw może wpływać negatywnie na inne 
podmioty na rynku – powodując tym samym zmiany w dobrobycie społecznym, 
utrudniając realizację idei zrównoważonego rozwoju i w związku z tym zasadne 
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wydaje się pytanie: czy rachunek efektywności prowadzonej przez przedsiębior-
stwa działalności nie powinien w jakiś sposób uwzględniać tego wpływu?

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu  
jako reakcja na niedoskonałości rynku

Niedoskonałości rynku sprawiają, że zorientowane na maksymalizację war-
tości rynkowej przedsiębiorstwa (dzięki maksymalizacji zysku osiągniętego 
poprzez efektywne wykorzystanie kapitału) przyczyniają się do powstawania 
tzw. negatywnych efektów zewnętrznych (externalities, inaczej: efekty dyfuzji 
– spillover effects). Są to koszty powstające w wyniku produkcji dóbr i usług, 
nieponoszone przez przedsiębiorców1. Jest to zatem sytuacja, w której działal-
ność jednego podmiotu powoduje zmianę w dobrobycie innego podmiotu i jedno-
cześnie zmiana ta nie jest rekompensowana. Inaczej mówiąc efekt zewnętrzny jest 
obecny, jeżeli funkcja użyteczności bądź funkcja produkcji jednostki zawiera rze-
czywiste zmienne, których wartości zostały ustalone przez inne podmioty (osoby, 
firmy, rząd) bez uwzględnienia przez nie wpływu na poziom dobrobytu jednost-
ki, której funkcja użyteczności jest rozpatrywana. Przykłady negatywnych efek-
tów zewnętrznych generowanych w wyniku działalności przedsiębiorstw można 
obserwować w postaci m.in. nierówności społecznych, degradacji środowiska 
naturalnego, zagrożenia skażeniami nuklearnymi i toksycznymi powodującymi 
zwiększenie zachorowalności i umieralności, nierównego dostępu do informacji, 
nadmiernej konsumpcji, powiększania czarnego rynku czy stosowania nieuczci-
wych praktyk konkurencyjnych2.

W przypadku gdy efekt zewnętrzny korzystnie oddziałuje na innych członków 
społeczeństwa, występują tzw. korzyści zewnętrzne (externalbenefits)3. Najczęściej 
przytaczanym przykładem korzyści zewnętrznych są szczepienia ochronne – za-
szczepienie się jednej osoby przeciwko grypie zmniejsza jej ryzyko zachorowania, 
ale ma także pozytywny wpływ na ograniczenie zachorowalności innych osób. 

Innym przykładem mogą działania prowadzone w ramach B+R, przyczyniają-
ce się następnie do rozwoju wiedzy i odkryć naukowych. 

Wszystkie te zjawiska wskazujące jednoznacznie na liczne zawodności rynku, 
pod koniec XIX w. doprowadziły do powstania w Stanach Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii idei CSR (Corporate Social Responsibility) głoszącej, że biznes ma 
 1 Por. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 471.
 2 J. Filek, Społeczna odpowiedzialność biznesu: tylko moda czy nowy model prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006, s. 14. 
 3 S. Morris, N. Devlin, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia,Wydawnictwo JAK, Warsza-
wa, 2011, s. 157.
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zobowiązania wobec społeczeństwa, w którym funkcjonuje. W Europie debata na 
temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw została zapoczątkowana do-
piero w 1995 r., gdy grupa europejskich przedsiębiorców z ówczesnym przewod-
niczącym Komisji Wspólnot Europejskich Jacques’em Doloresem przedstawiła 
manifest społeczny (Manifesto of Enterprises)4.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest zgodna z ideą 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego, postulującą integrację celów ekono-
micznych, ekologicznych i społecznych5. Zakłada ona, że przedsiębiorstwa po-
winny dobrowolnie uwzględniać interesy społeczne i kwestie ochrony środowiska 
w prowadzonych działaniach rynkowych oraz w stosunkach z różnymi grupami 
interesariuszy. 

Koncepcja CSR narodziła się w Stanach Zjednoczonych, jednak w zakresie 
jej popularyzacji w Europie to właśnie instytucje polityczne Wspólnoty Europej-
skiej odegrały kluczową rolę przedstawiając ją jako nowoczesną strategię zarzą-
dzania oraz innowacyjny sposób prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny 
i zrównoważony. W ramach Unii Europejskiej kluczową rolę w zakresie propago-
wania idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa odegrały następujące 
inicjatywy:

1. Przyjęcie strategii lizbońskiej, z jej naczelnym celem – dorównaniem 
głównemu konkurentowi gospodarczemu Unii Europejskiej, czyli Stanom Zjed-
noczonym, i przekształceniem Wspólnoty Europejskiej do 2010 r. w „najbardziej 
konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarkę świata, zdolną do utrzymania zrów-
noważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy oraz zachowania spójności społecznej”6.

2. Ogłoszenie Zielonej Księgi (Green Paper: Promoting Framework for Cor-
porate Social Responsibility)7na temat koncepcji CSR w 2001 r. przez Komisję 
Europejską. Dokument ten szczegółowo omawia zasady koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu i określa sposoby jej wdrażania w UE jako czynnika 
umożliwiającego realizację strategii lizbońskiej.

3. Opublikowanie Białej Księgi (White Paper: Communication on CSR) za-
wierającej strategię realizacji i upowszechniania idei społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstwa. 

 4 Por. M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a relacje 
z interesariuszami, WN PWN, Warszawa 2004, s. 10.
 5 A.B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility – Toward the Moral Manage-
ment of Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, 34(4), s. 39-48.
 6 Por. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 22; por. M.J. Radło, Wy-
zwania konkurencyjności: Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Fundacja Instytutu 
Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 24.
 7 Commission of the Eropean Communities, Green Paper: Promotin Framework for Corporate 
Social Responsibility, Brussels 2001, s. 4.
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4. Powołanie Europejskiego Forum Interesariuszy w 2002 r.
5. Poparcie dla zainicjowania „Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej od-

powiedzialności przedsiębiorstw”.
Dodatkowo znaczącą rolę w zakresie popularyzacji idei społecznej odpowie-

dzialności przedsiębiorstwa pełni organizacja CSR Europe (The Business Net-
work for Corporate Social Responsibility) prowadzona przez przedstawicieli biz-
nesu. Jej misją jest wspieranie firm w osiąganiu zysku, zrównoważonego rozwoju 
i postępu społecznego poprzez wprowadzanie koncepcji CSR do głównego nurtu 
zarządzania przedsiębiorstwami. W Polsce partnerem CSR Europe jest Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu8.

2. Efektywność w perspektywie społecznej

Teoretyczne podstawy rachunku efektywności ekonomicznej zasadzają się na 
głównym twierdzeniu normatywnej teorii regulacji, opartej na neoklasycznej teo-
rii dobrobytu9. Dzięki nim możliwe jest dokonanie oceny efektywności alokacji 
zasobów oraz sprawiedliwości społecznej podziału dóbr i zasobów. W badaniu 
ekonomicznej efektywności alokacji zasobów stosowane są dwa podejścia do 
oceny efektywności: wykorzystujące założenie efektywności w sensie Pareto lub 
kryterium Kaldora-Hicksa10.

Efektywność w sensie Pareto to sytuacja, w której poprawa funkcjonowania 
jednego z podmiotów nie prowadzi do pogorszenia sytuacji jakiegokolwiek in-
nego podmiotu, a tym samym nie wywołuje strat w poziomie dobrobytu spo-
łecznego. Jest to sytuacja hipotetyczna, która w praktyce gospodarczej występuje 
niesłychanie rzadko11. Rozwinięciem rozumienia efektywności w sensie Pareto 
jest kryterium Kaldora-Hicksa. Opierając się na nim rozwiązanie jest efektywne, 
jeżeli straty w poziomie dobrobytu, polegające na tym, że jeden z podmiotów zy-
skuje więcej niż traci inny, mogą być (przynajmniej teoretycznie) kompensowane 
przez podmiot zyskujący na rzecz podmiotu tracącego. Każda alokacja zasobów, 
przy której zyski są większe niż straty jest efektywna w sensie Kaldora-Hicksa. 

  8 Por. M. Greszka, Na drodze do odpowiedzialnego biznesu, w: Więcej niż zysk, czyli odpo-
wiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
Warszawa 2001, s. 262-265.
  9 Szerzej B. Fiedor, Public Regulation in a Market Economy, „Argumenta Oeconomica” 2001, 
nr 11; J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2004, s. 69-73.
 10 J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer business, War-
szawa 2010, s. 187.
 11 Szerzej K. Tadenuma, Egalitarian-equivalence and the Pareto principle for social preferen-
ces, „Social Choice and Welfare” 2005, vol. 24, nr 3, s. 455-473.
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Wszystkie efektywne rozwiązania z punktu widzenia Pareto (tzw. rzeczywista 
poprawa) są jednocześnie efektywne z punktu widzenia kryterium Kaldora-Hick-
sa (tzw. potencjalna poprawa). Jednak nie każde rozwiązanie efektywne zgod-
nie z kryterium Kaldora-Hicksa spełnia warunki efektywności w sensie Pareto. 
W rzeczywistości gospodarczej mamy najczęściej do czynienia z sytuacjami, 
gdzie wprowadzane rozwiązania powodują polepszenie sytuacji części podmio-
tów kosztem pogorszenia sytuacji innych. Przyjmuje się, że takie rozwiązania są 
akceptowalne w przypadku, gdy uzyskane w ten sposób zyski podmiotów prze-
kraczają poniesione przez innych straty lub gdy istnieje przynajmniej jedna teore-
tyczna możliwość pełnej kompensacji takiej straty, ponieważ społeczeństwo jako 
całość zyskuje na takim działaniu12.

Niedoskonałość rynku w zakresie alokacji zasobów uniemożliwia osiągnięcie 
równowagi optymalnej w sensie Pareto13, co może wywołać straty w poziomie 
dobrobytu społecznego. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju gospo-
darczego oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wymuszają zmiany 
w prowadzeniu rachunku efektywności podejmowanych przedsięwzięć gospo-
darczych, polegające przede wszystkim na włączeniu do rachunku efektów ze-
wnętrznych. 

Pełny koszt krańcowy dla społeczeństwa z produkcji lub konsumpcji dobra 
(SMC – social marginal cost) składa się z prywatnego kosztu krańcowego (PMC 
– private marginal cost) i zewnętrznego kosztu krańcowego (MEC – marginal 
external cost); korzyść krańcowa dla społeczeństwa (SMB – social marginal be-
nefit) równa się sumie prywatnej korzyści krańcowej (PMB – private marginal 
benefit) i zewnętrznej korzyści krańcowej (MEB – marginal external benefit).

I tak, koszty zewnętrzne produkcji występują, gdy społeczne koszty krańco-
we przekraczają prywatne koszty krańcowe, a zewnętrzny koszt krańcowy jest 
większy od zera (SMC > PMC; MEC > 0). Występują w przypadku, gdy produkcja 
firmy prowadzi np. do powstania zanieczyszczeń środowiska, powodując powsta-
wanie kosztów zewnętrznych dla społeczeństwa. Korzyści zewnętrzne produkcji 
występują, gdy społeczne koszty krańcowe są mniejsze od prywatnych kosztów 
krańcowych, a zewnętrzny koszt krańcowy jest mniejszy od zera (SMC < PMC; 
MEC < 0). Pojawiają się np. w przypadku, gdy badania prowadzone przez przed-
siębiorstwo przyczyniają się do rozwoju wiedzy i wskazują nowe kierunki dal-
szych badań naukowych. 

 12 M.F. Drummond, B. O’Brien, G.W. Torrance, Methods for the Economic Evaluation of Health 
Care Programmes, Oxford 2005, s. 226.
 13 Szerzej J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2004, s. 7-9, 
s. 90-108.
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3. Pomiar efektywności w perspektywie społecznej

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w analizie ekonomicznej 
efektywności przedsiębiorstwo ocenia wpływ realizowanego projektu/podejmo-
wanej działalności na otoczenie: region, gospodarkę, społeczność lokalną oraz 
uwzględnia wszystkie koszty i korzyści, obejmujące m.in. wpływ prowadzonej 
działalności na środowisko, a także występujące zakłócenia wynikające bądź 
z zawodności rynku (efekty zewnętrzne), bądź interwencji państwa. 

Przykładem takiej metody jest CBA (Cost-Benefit Analysis). Jest to metoda, 
która umożliwia przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na poziom dobrobytu 
społeczności regionu (bądź kraju), w którym przedsięwzięcie to jest realizowane. 
Podejście to odróżnia CBA od analizy finansowej, która bierze pod uwagę jedynie 
koszty i korzyści, które generuje przedsięwzięcie dla inwestora. Korzyści – w tym 
korzyści społeczne (B – Benefits) wynikające z przedsięwzięcia powinny prze-
wyższać jego koszty – w tym społeczne (C – Costs):

B > C. (1)
Rezultaty można również wyrazić w kategoriach pieniężnych:

PE > C, (2)
gdzie: B = PE; P – cena; E – efekt.
Współczynnik kosztów-korzyści może mieć zatem postać:

PE
C

>1. (3)

Osiągnięte korzyści przewyższają poniesione koszty – przedsięwzięcie akcepto-
walne społecznie:

PE
C

=1. (4)

Korzyści równoważą koszty poniesione na wdrożenie programu – przedsięwzię-
cie akceptowalne społecznie:

PE
C

<1. (5)

Osiągnięte korzyści mają mniejszą wartość w jednostkach pieniężnych od ponie-
sionych kosztów – przedsięwzięcie nieakceptowane społecznie.

W przypadku porównywania dwóch przedsięwzięć analizujemy koszty i ko-
rzyści wyrażone w jednostkach pieniężnych dla obu:

PE
C

P E
C

1 1

1

2 2

2
> . (6)
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W powyższym równaniu powinno być wybrane pierwsze z dwóch propono-
wanych alternatywnych rozwiązań.

Aby przedsięwzięcie było oceniane pozytywnie ze społecznego punktu wi-
dzenia, stosunek korzyści do kosztów (B/C) powinien być większy niż 1. Istotną 
zaletą metody CBA jest fakt, że wartość wskaźnika B/C nie zależy od wielkości 
ocenianego programu. 

Szacowanie korzyści/kosztów społecznych, wynikających z realizacji przedsię-
wzięć, może się wiązać z pewnymi utrudnieniami. Po pierwsze, wymaga ustalenia 
i dokładnego zbadania zależności pomiędzy rezultatem projektu a fizycznym efek-
tem (np. poprawą/pogorszeniem stanu zdrowia, mniejszą/większą zachorowalno-
ścią wśród ludzi, pozytywnymi/negatywnymi zmianami w środowisku naturalnym). 

Największy problem stanowi wycena korzyści i kosztów społecznych w ka-
tegoriach pieniężnych. Szacowanie bowiem należy przeprowadzać dla dóbr, dla 
których nie istnieją efektywnie działające rynki. 

Jedną z najczęściej stosowanych metod (w przypadku kosztów społecznych) 
jest metoda szacowania wartości według kosztów odtworzeniowych. Według niej 
negatywne efekty zewnętrzne (np. zanieczyszczenie środowiska) są tyle warte, 
ile kosztowałoby przywrócenie stanu pierwotnego (usunięcie zanieczyszczeń). 
Inną stosowaną metodą jest szacowanie strat społecznych na podstawie kosztów 
prewencyjnych (zapobiegawczych). Oznacza to, że wartość efektu zewnętrznego 
wynosi tyle, ile należałoby zapłacić, aby zapobiec jego powstaniu (np. koszty za-
instalowania filtrów zanieczyszczeń, koszty wymiany technologii na „czystszą”). 
Zatem stosując tę metodę koszt społeczny wyceniany jest jako korzyść uzyskana 
dzięki działaniom prewencyjnym lub wydatki mające zapobiec wystąpieniu nega-
tywnych efektów zewnętrznych. W pierwszym przypadku wartość szacowanych 
kosztów będzie znacznie wyższa i bardziej adekwatna, zatem jeśli tylko jest to 
możliwe, właśnie to podejście powinno być stosowane.

Wyceny korzyści dokonuje się natomiast najczęściej za pomocą gotowości 
społeczeństwa do zapłaty za uzyskanie danego efektu (Willingness-to-Pay, WTP). 
Jest to metoda należąca do grupy metod warunkowego wartościowania (conti-
gent valuation). Metoda ta bada maksymalną gotowość do płacenia za określoną 
usługę lub dobro z wykorzystaniem ankiety, w której respondent może określić 
hipotetyczną sumę pieniędzy, aby uzyskać konkretną korzyść. Zakłada, że do-
bro ma wartość dla konsumenta, jeśli jest on gotowy poświęcić coś, aby je zdo-
być. Zgodnie z nią korzyści odpowiadają maksymalnej gotowości do płacenia za 
usługę lub interwencję, która pozwala na ich uzyskanie. W tym znaczeniu efekt 
zewnętrzny (np. zanieczyszczone powietrze) jest tyle wart, ile skłonni są zapła-
cić za jego usunięcie ci, których efekt ten dotyka. Korzyści dla społeczeństwa 
uzyskiwane są poprzez agregację indywidualnych WTP. Metoda ta ma jednak 
również wady – jest czasochłonna oraz kosztochłonna i zakłada występowanie 
szybkiej reakcji mieszkańców na zmiany w otoczeniu. Ponadto badania wykazu-
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ją, że skłonność do płacenia skorelowana jest z poziomem dochodów, wykształ-
ceniem itp. Stąd często metoda ta jest zastępowana metodą transferu korzyści, 
która polega na ekstrapolacji wyników przeprowadzonych już podobnych badań 
do analizowanego przedsięwzięcia.

Obie te metody należą do grupy metod szacowania pośredniego. Zaliczyć tu moż-
na także m.in. metodę analogii rynkowych, metodę dóbr pośrednich, metodę szacun-
ku różnic w wartościach dóbr, metodę cen hedonistycznych, metodę kosztów podzie-
lonych. Ramy tego opracowania są jednak zbyt wąskie na omówienie ich wszystkich.

Fakt, że zarówno koszty, jak i korzyści wyrażane są w jednostkach pienięż-
nych, stanowi zatem jednocześnie zaletę metody CBA, ponieważ umożliwia po-
równanie wielu programów dających różne korzyści, ale bywa jednocześnie jej 
wadą ze względu na konieczność dokonywania wyceny. Ponadto nie zawsze moż-
liwe jest powiązanie realizowanego przedsięwzięcia ze zmianami w poziomie do-
brobytu danego regionu/kraju. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku projektów 
niewielkich, pojedynczych inwestycji, gdzie bardzo trudno przeprowadzić wiary-
godną analizę kosztów i korzyści społecznych (CBA), ponieważ skutki środowi-
skowe czy społeczne są niewielkie i mogą nie przekładać się na mierzalne zmiany 
jakości aktywów środowiskowych/społecznych.

Oprócz prostego porównania nakładów i uzyskiwanych korzyści w analizie 
ekonomicznej efektywności w perspektywie społecznej można wykorzystywać 
znane z analizy finansowej dyskontowe mierniki oceny efektywności w zmodyfi-
kowanej postaci, umożliwiające uwzględnianie kosztów i korzyści społecznych. 
Można tu zaliczyć:

– ekonomiczną wartość bieżącą netto (ENPV – Economic Net Present Value): 
powinna być większa niż zero dla projektu potrzebnego zespołecznego punktu 
widzenia,

– ekonomiczną stopę zwrotu (ERR – Economic Rate of Return): powinna być 
wyższa niż społeczna stopa dyskontowa,

– stosunek korzyści do kosztów (B/C): stosunek wartości bieżącej korzyści do 
wartości bieżącej kosztów; analizuje relacje uspołecznionych korzyści do kosz-
tów z uwzględnieniem czynnika czasu, stosunek ten powinien być większy niż 1.

Przedsięwzięcie odpowiedzialnej społecznie firmy powinno charakteryzować 
się dodatnią zaktualizowaną wartością netto (ENVP).Wyznaczenie ENVP polega 
na skorygowaniu przepływów pieniężnych uzyskanych w ramach analizy finan-
sowej zgodnie z następującym algorytmem postępowania. 

1. Odjęcie transferów – tj. wszelkich podatków i opłat. Ich pomijanie w ra-
chunku efektywności społecznej wynika z faktu, że dla społeczeństwa nie są one 
kosztem, ale stanowią jedynie transfer dochodów – służą redystrybucji dochodów 
w gospodarce. Nie powodują zmian w dobrobycie społecznym. 

2. Uwzględnienie wyrażonych w kategoriach strumieni pieniężnych efek-
tów zewnętrznych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. 
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3. Wycena czynników produkcji według cen ukrytych (inaczej: cen du-
alnych – shadow prices) i kosztu alternatywnego. Ceny dualne występują wte-
dy, gdy mamy do czynienia z zakłóceniami na danym rynku, które powodują, 
że koszt czynnika produkcji różni się od kosztu faktycznie ponoszonego przez 
społeczeństwo. Określają wartość społeczną jednej jednostki dobra lub inaczej 
mówiąc, krańcowy efekt, jaki wywiera zmiana w ilości danego dobra na szeroko 
pojęty dobrobyt społeczny.

Zakłócenia rynkowe mogą być powodowane występowaniem monopoli, 
ograniczeniami ilościowymi, regulacjami cenowymi, dotacjami, ukrytymi podat-
kami pośrednimi w cenach. Jeżeli chodzi o transfery, podatki i opłaty ekologiczne 
traktowane są odmiennie. Nie są one odejmowane jak inne transfery ze względu 
na fakt, że ich stosowanie wynika z chęci internalizacji ekologicznych efektów 
zewnętrznych, co oznacza przyporządkowanie sprawcom zanieczyszczeń kosz-
tów działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, mających na celu redukcję 
zanieczyszczenia do poziomu, który zapewni – w skali lokalnej, regionalnej bądź 
krajowej lub nawet międzynarodowej – społecznie akceptowalny czy pożądany 
stan środowiska14. Tym samym przyjmuje się upraszczające założenie, że podatki 
te odzwierciedlają wielkość efektu zewnętrznego.

Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) – formalnie oznacza taką wartość stopy 
procentowej, przy której ENPV jest równe zero. Oznacza to, że ERR wskazuje 
przy jakiej stopie procentowej zdyskontowane i uspołecznione wydatki zrówna-
ją się ze zaktualizowanymi i uspołecznionymi wpływami. Przedsięwzięcie jest 
efektywne ze społecznego punktu widzenia, gdy ERR jest równe lub większe 
od dyskontowej stopy społecznej, czyli najniższej stopie rentowności społecz-
nej możliwej do zaakceptowania. Zaletą tego miernika jest jego niezależność 
od wielkości projektu. Podobnie jak dzieje się to w przypadku analizy finansowej 
w zależności od rodzaju przepływu środków pieniężnych, w niektórych przypad-
kach może wystąpić więcej niż jedna wewnętrzna stopa zwrotu lub może jej nie 
być w ogóle. 

ENPV – ekonomiczna bieżąca wartość netto

ENPV SEF
r
t
t

t

n
=

+( )=
∑
10

, (7)

gdzie: SEFt – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych 
przez projekt w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy, t – 
okres odniesienia (liczba lat), r – przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa.

 14 J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, WN PWN, Warszawa–
Kraków 1999, s. 244-249; szerzej A. Graczyk, Pojęcie ekologicznych efektów zewnętrznych, „Eko-
nomia i Środowisko” 2004, nr 2.
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ERR – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu
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B/C – wskaźnik korzyści-koszty
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gdzie: BEt – strumienie korzyści ekonomicznych generowanych przez projekt 
w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy, CEt – strumienie 
kosztów ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach 
przyjętego okresu odniesienia analizy, t – okres odniesienia (liczba lat), r – przy-
jęta ekonomiczna stopa dyskontowa.

Stosunek korzyści do kosztów bieżących (B/C) tworzony jest analogicznie jak 
w metodzie CBA, z tą różnicą, że jako miara dynamiczna umożliwia porównanie 
analizowanych wielkości ekonomicznych pojawiających się w różnych momen-
tach. Podobnie jak w przypadku metody CBA, przedsięwzięcie jest oceniane jako 
akceptowalne społecznie, jeśli stosunek bieżących korzyści do bieżących kosztów 
jest większy niż 1.

Problemem zastosowania tej miary efektywności jest fakt, że jej wartość może 
zależeć np. od tego czy dany element zostanie uznany za korzyść, czy też za re-
dukcję kosztów. ENPV jest zatem bardziej wiarygodnym wskaźnikiem i powinien 
być stosowany jako główny wskaźnik referencyjny przy ocenie realizowanych 
przedsięwzięć.

Podsumowanie

W praktyce tworzenie pełnego rachunku efektywności uwzględniającego per-
spektywę społeczną powinno obejmować dwa etapy. Najpierw przedsiębiorstwo 
przeprowadza tradycyjną (egoistyczną) analizę opłacalności, a następnie uzupeł-
nia ją o analizę kosztów i korzyści społecznych. Do salda przepływów pienięż-
nych rachunku efektywności doliczane jest zatem saldo kosztów i korzyści spo-
łecznych przedstawionych również w postaci przepływów pieniężnych – dopiero 
suma tych sald pozwala wnioskować o całkowitej efektywności realizowanego 
przedsięwzięcia. Włączenie analizy kosztów i korzyści społecznych do analizy 
opłacalności może zatem wpłynąć na poprawę lub pogorszenie wskaźników oce-
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ny efektywności przedsięwzięcia. Macierz decyzji, które powinny być podejmo-
wane na podstawie wyników przeprowadzonych rachunków efektywności zawar-
to w tabeli 1.

Tabela 1. Macierz decyzji przedsiębiorstwa w zależności od wyników przeprowadzonych  
rachunków efektywności

Efektywność społeczna
tak nie

Efektywność 
dochodowa  

(egoistyczna)

tak
Działalność jest opłacalna 
i korzystna społecznie – 

realizować.

Działalność jest opłacalna, ale 
niekorzystna dla społeczeństwa 

– nie realizować.

nie

Działalność jest nieopłacalna, 
ale korzystna społecznie –  

w przypadku braku 
zewnętrznych źródeł 

finansowania – nie realizować.

Działalność nieopłacalna 
i niekorzystna społecznie –  

nie realizować.

Popularność rachunku efektywności uwzględniającego koszty i korzyści spo-
łeczne jest coraz większa. Jest on coraz chętniej wykorzystywany w sferze pu-
blicznej do oceny realizowanych przedsięwzięć, ale także do oceny m.in. nowych 
aktów prawnych czy inwestycji prowadzonych w ramach PPP (partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego). Można się spodziewać, że wraz ze zwiększaniem społecz-
nej odpowiedzialności biznesu i chęcią sprostania standardom etycznym będzie 
on coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa komercyjne do oceny 
realizowanych przedsięwzięć. Umożliwi to tym samym jednoczesny postęp tak 
ekonomiczny, jak i społeczny15 dzięki pełnej integracji celów ekonomicznych, 
ekologicznych i społecznych.
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Ekonomiczne uwarunkowania efektywności 
przedsiębiorstw hotelowych

Streszczenie. Jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa 
hotelo wego jest przestrzeganie zasady dochodowości, polegającej na konieczności uzyskiwania 
nadwyżki efektów nad nakładami. Uzyskanie wysokiej efektywności hotelu nie jest jednak możliwe 
bez określenia wielkości i struktury przychodów oraz kosztów, a także bez znajomo ści ekonomicz-
nych uwarunkowań tych kategorii finansowych. Tego rodzaju analizy powinny również uwzględ-
niać specyfikę branży hotelowej, która przejawia się silnym zróżnicowaniem cen oraz niestabilnym 
popytem. W tym kontekście najważniejszymi problemami decyzyjnymi dla menedżerów w przed-
siębiorstwach hotelowych jest ustalenie odpowiedniego poziomu ceny jednostkowej oraz podjęcie 
szerokich działań, zmierzających do stymulowania wielkości sprzedaży usług hotelowych.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo hotelowe, ekonomika, efektywność

Wstęp

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju każdego przedsiębior-
stwa jest przestrzeganie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nich, 
oprócz reguł przedsiębiorczości, gospodarności i płynności finansowej, jest zasada 
dochodowości. Nakłada ona na przedsiębiorstwo konieczność efektywnego działa-
nia, a zatem uzyskiwania nadwyżki efektów swojego funkcjonowania nad nakłada-
mi koniecznymi do ich osiągnięcia1. Maksymalizacja owej nadwyżki stanowi jeden 

 1 J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 62-63.
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z najważniejszych celów przedsiębiorstwa i jest podstawą jego egzystencji. W teo-
rii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej wykorzysty wane są różne miary efek-
tywności. Najpowszechniej stosowane są metody analizy wskaźnikowej, dotyczące 
rentowności sprzedaży, aktywów czy kapitałów własnych. Do wyznaczania efek-
tywności przedsiębiorstwa stosuje się również coraz częściej metody ilo ściowe, para-
metryczne – oparte na modelach ekonometrycznych, oraz nieparametryczne – wyko-
rzystujące programowanie matematyczne. Bez względu jednak na to, która z metod 
ana lizy efektywności przedsiębiorstwa zostanie zastosowana, niezbędny jest pomiar 
osiąganych wyników (np. przychodów) oraz ponoszonych nakładów (np. kosztów). 
Ich wielkość zależy od wielu różnych czynników, z których najważniejsze są bez 
wątpienia uwarunkowania ekonomiczne. Część z nich jest niezależna od przedsię-
biorstwa, gdyż wynikają one głównie z aktywności państwa, np. obciążeń podatko-
wych, stawek amortyzacji, stóp procentowych czy cen pewnych surowców. Niektóre 
z tych czynników są zależne od przedsiębiorstwa, gdyż są konsekwencją podjęcia lub 
zaniechania określonych działań przez jego kierownictwo. Czynnikami zależnymi 
od przedsiębiorstwa są przykładowo: rodzaj prowadzonej działalności, zakres świad-
czonych usług, wielkość i struktura sprzedaży czy poziom cen.

W kontekście poczynionych uwag wprowadzających celem poznawczym 
artykułu jest charakterystyka najważniejszych ekonomicznych uwarunkowań 
efektywności przedsię biorstw hotelowych. Materiał badawczy w pracy ma cha-
rakter wtórny i został pozyskany w wyniku studiowania literatury przedmiotu 
i opracowań bibliograficznych. Zastosowano metodę opisową, należącą do grupy 
metod badawczych o charakterze indukcyjnym. W artykule przybliżono pojęcie 
przedsiębiorstwa hotelowego jako podmiotu gospodarki turystycznej, dokonano 
charakterystyki wybranych aspektów ekonomiki tej grupy podmiotów gospodar-
czych oraz przedstawiono najważniejsze ekonomiczne determinanty efektywno-
ści przedsię biorstw hotelowych.

1. Przedsiębiorstwo hotelowe  
jako podmiot gospodarki turystycznej

W polskim piśmiennictwie pojęcie gospodarki turystycznej rozpatrywane 
jest najczęściej w trzech aspektach: funkcjonalnym, systemowym oraz podmio-
towym. W ujęciu funkcjonal nym gospodarka turystyczna to „kompleks różno-
rodnych funkcji gospodarczych i społecz nych bezpośrednio lub pośrednio rozwi-
janych w celu zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania człowieka na dobra 
i usługi turystyczne”2. Gospodarkę turystyczną w ujęciu systemowym określić 

 2 W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003, s. 161.



Ekonomiczne uwarunkowania efektywności przedsiębiorstw hotelowych 371

można jako swoisty system wzajemnych zależności, powstających w trakcie 
procesu zaspokajania potrzeb turystów, między różnymi instytucjami i organiza-
cjami, które go realizują3. W myśl ujęcia podmiotowego gospodarka turystyczna 
to ogół podmiotów biorących udział w procesie zaspokajania potrzeb turystycz-
nych społeczeństwa. Takie podmioty jak: przedsiębiorstwa turystyczne, jednostki 
samorządu terytorialnego, organizacje i stowarzyszenia branżowe turystyki czy 
przedstawiciele administracji turystycz nej różnych szczebli stanowią stronę po-
dażową rynku turystycznego.

Niezwykle ważnymi podmiotami, gospodarki turystycznej są przedsiębior-
stwa hotelowe. Ich znaczenie wynika przede wszystkim z wielkości generowa-
nych przychodów oraz z roli, jaką pełnią w turystycznym łańcuchu wartości. 
Przedsiębiorstwo hotelowe można zdefinio wać jako system złożony z zasobów 
ludzkich, wyposażonych w zasoby materialne, kapita łowe i informacyjne, oraz 
z procesów zachodzących wewnątrz tych zasobów i między nimi, powołany do 
prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług hotelo-
wych. Usługą hotelową jest natomiast krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmo-
wanie pokoi oraz świadczenie związanych z tym usług, w obrębie obiektu hotelo-
wego. Program usługowy współczesnego hotelu obejmuje bardzo wiele różnego 
rodzaju usług, świadczonych zarówno na rzecz osób nocujących, jak i nienocują-
cych w hotelu (tzw. pasan tów).

W piśmiennictwie spotkać można szereg różnych kryteriów klasyfikacji przed-
siębiorstw hotelowych, z których najważniejsze wydaje się przeznaczenie hotelu. 
Na podstawie tego kryterium wyróżnić można przedsiębiorstwa hotelowe typu: 
miejskiego, tranzytowego, wypoczynkowego, kongresowego oraz uzdrowiskowe-
go4. Hotele miejskie są najczęściej zlokalizowane w centrach dużych oraz średnich 
miast i przeznaczone są głównie dla osób podróżujących w celach służbowych, 
które zatrzymują się w nich na kilka nocy. Hotele tranzytowe znajdują się zwykle 
przy drogach o dużym natężeniu ruchu, dworcach kolejowych i lotniczych czy tere-
nach portowych. Hotele tranzytowe oprócz usług noclegowych oraz całodobowych 
usług gastronomicznych zapewniają także możliwość obsługi pojazdów samocho-
dowych. Hotele wypoczynkowe położone są w miejscowościach o wysokich walo-
rach turystycznych. Gośćmi takich hoteli są osoby lub całe rodziny, których głów-
nym moty wem przyjazdu jest wypoczynek. Pobyty tego rodzaju trwają zazwyczaj 
kilkanaście dni, choć zdarzają się również pobyty weekendowe. Hotele kongresowe 
zlokalizowane są najczęściej w miastach. Dysponują odpowiednimi pomieszcze-
niami, w których można organizować różnego rodzaju kongresy, konferencje czy 
zjazdy. Hotele uzdrowiskowe natomiast znajdują się zazwyczaj w miejscowościach 

 3 A. Nowakowska, Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, „Folia Oeconomica Craco-
viensa” 1998, nr 21, s. 169-171.
 4 M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo, PWE, Warszawa 2009, s. 80-97.
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posiadających walory uzdrowiskowe, w których występują zazwyczaj wody mine-
ralne i mikroklimat o właściwościach leczniczych. Pobyt w tego ro dzaju obiektach 
trwa zwykle od dwóch do trzech tygodni.

2. Wybrane aspekty ekonomiki przedsiębiorstwa hotelowego

Przedsiębiorstwo hotelowe uzyskuje określone przychody finansowe ze sprze-
daży usług podstawowych dla hotelarstwa (noclegowych i gastronomicznych) 
oraz z coraz bardziej popularnych usług dodatkowych (rozrywkowych, rekreacyj-
nych, odnowy biologicznej, zdrowotnych itp.). Źródłem zasilenia finansowego 
mogą być jednak również: wynajem pomieszczeń konferencyjnych, organizacja 
różnego rodzaju imprez, prowadzenie obiektów handlowych i usługowych lub/i 
czynsze z ich wynajmu. Wysokość przychodów ze sprzedaży będzie zależna od 
liczby sprzedanych usług oraz ich cen.

Najważniejszymi kosztami prowadzonej w hotelu działalności usługowej 
są natomiast koszty: amortyzacji budynków i wyposażenia hotelowego, zaku-
pu i eksploatacji środków transportu, wynagrodzeń, zużycia materiałów, ener-
gii i wody, odprowadzania ścieków, za kupu surowców dla gastronomii, nabycia 
usług obcych oraz podatków i opłat.

Część z kosztów ma charakter stały, czyli niezależny od zrealizowanej wielko-
ści sprze daży usług, część natomiast jest zmienna, a więc zależy bezpośrednio od 
faktycznie zrealizowanej sprzedaży usług. W strukturze kosztów przedsiębiorstw 
hotelowych przeważają koszty stałe, związane głównie z amortyzacją środków 
trwałych oraz obsługą zaciąganych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Naj-
ważniejszymi przyczynami takiej struktury kosz tów są5: wysoki udział środków 
trwałych w majątku produkcyjnym hotelu, wysoki koszt inwestycji oraz specyfi-
ka produktu hotelowego. W strukturze majątku hotelu dominującą rolę odgrywa 
majątek trwały, którego udział w aktywach wynosi zazwyczaj 75-95%. Konse-
kwencją tego jest wysoka kapitałochłonność hoteli, przejawiająca się w niskiej re-
lacji sprzedaży do zaangażowanego kapitału, pomimo stosunkowo wysokich cen 
świadczonych usług. Ogromne nakłady środków finansowych na zakup gruntu, 
wybudowanie budynku, jego wyposażenie, zapewnienie odpowiednich urządzeń 
i instalacji do świadczenia usług dodatko wych oraz na zagospodarowanie terenu 
wokół obiektu hotelowego sprawiają, że inwestycje hotelowe zwracają się za-
zwyczaj dopiero po 15 lub więcej latach. Wysoki udział kosztów sta łych w struk-
turze kosztów całkowitych hotelu wynika także z immanentnej cechy produktu 
hotelowego, jaką jest jednoczesność procesu konsumpcji i produkcji. Brak możli-

 5 A. Konieczna-Domańska, Gospodarka turystyczna, Wyd. Kanon, Warszawa 2007, s. 74-75.
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wości magazynowania usług powoduje, że hotel musi stale przejawiać gotowość 
do świadczenia usług. Oprócz sfery administracyjnej stały charakter będą w tym 
przypadku miały również koszty wynikające z zatrudnienia większości pracowni-
ków, koszty utrzymania w ruchu wielu maszyn i urządzeń, koszty energii cieplnej 
niezbędnej do ogrzania całego hotelu (w tym niezamieszkałych pokoi) czy koszty 
energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia pomiesz czeń ogólnodostępnych.

Wysoki udział kosztów stałych (Ks) w kosztach całkowitych (Kc) sprawia, że 
efektywność przedsiębiorstwa hotelowego kształtuje się na stosunkowo wysokim 
poziomie progu rentowności. Wartość sprzedaży usług (S), przy której utarg cał-
kowity (Uc) zrównują się poniesionymi kosztami całkowitymi (Kc), a więc przed-
siębiorstwo nie odnotowuje ani zysku, ani straty, jest więc stosunkowo wysoka 
(Se). Graficzną interpretację tego zjawiska przedsta wiono na rysunku 1. Ma to 
duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelowego, ponieważ wraz 
ze wzrostem udziału kosztów stałych maleje także strefa bezpieczeństwa, wy-
znaczana przez różnice między aktualnym lub planowanym poziomem sprzeda-
ży a pro giem rentowności. Strefa ta informuje o tym, o ile może zmniejszyć się 
sprzedaż, aby działal ność nie zaczęła przynosić strat6. Ograniczenie strefy bezpie-
czeństwa powoduje wzrost ry zyka prowadzonej działalności gospodarczej.

Wysoki wskaźnik relacji kosztów stałych do kosztów zmiennych powoduje rów-
nież, że krzywa kosztów przeciętnych, odzwierciedlająca zależność kosztu przecięt-
nego (łącznie sta łego i zmiennego na jednostkę wyprodukowanej usługi) od wielkości 
produkcji usług (warto ści faktycznie sprzedanych usług), nie przyjmuje klasycznego 
kształtu U, lecz maleje w całym lub prawie całym przedziale zdolności produkcyj-
nych. Sprawia to, że koszt jednostkowy (kj) zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby 
sprzedanych usług (x), lecz w przypadku realizacji nie zbyt dużej sprzedaży jest on 
jednak bardzo wysoki. Zwiększanie wolumenu sprzedaży usług powoduje przesu-
wanie się po krzywej kosztu przeciętnego w prawo, co w praktyce oznacza wydat-
ne obniżenie kosztów jednostkowych. Koszty jednostkowe niższe od możliwej do 
zaakceptowania przez rynek ceny usługi hotelowej (p), pojawią się więc dopiero od 
określo nej wielkości realizowanej sprzedaży (xmin). Następnie od tej granicznej wiel-
kości sprzedaży koszty jednostkowe już cały czas spadają i aż do technicznej grani-
cy zdolności majątku (xmax) produkcja cały czas przynosi zysk. Zatem w przypadku 
przedsiębiorstw hotelowych punkt równowagi producenta (xe), rozumiany jako wiel-
kość produkcji (sprzedaży), przy której maksymalizuje ono zysk, będzie występował 
niemal przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału usługowego z wąskim margi-
nesem bezpieczeństwa, którego przekroczenie mo głoby doprowadzić do fizycznego 
zniszczenia części majątku produkcyjnego. W świetle mikroekonomii racjonalne za-
chowanie producenta usług hotelowych polega zatem na maksymalizowaniu wyko-
rzystania majątku i na aktywizowaniu popytu na świadczone usługi (rys. 2).

 6 A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007, s. 246-247.
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Rys. 1. Graficzne ujęcie progu rentowności w przedsiębiorstwie hotelowym
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 2. Równowaga producenta usług hotelowych
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

Wzrost popytu na oferowane przez hotel usługi, a w konsekwencji wzrost 
produkcji tychże usług, spowoduje dalszy spadek wysokości kosztów jednost-
kowych i umożliwi obniżenie cen. Może to w sposób bezpośredni przełożyć się 
na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego. W określonej sytuacji 
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rynkowej, np. przy wysokiej presji popytu w środku sezonu turystycznego, hotel 
może jednak zwiększyć poziom cen i doprowadzić do jeszcze bardziej wydatnego 
zwiększenia dodatniego wyniku finansowego.

3. Ekonomiczne determinanty efektywności  
przedsiębiorstwa hotelowego

W świetle przedstawionych faktów, dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa 
hotelowego, jedną z najważniejszych decyzji menedżerskich wydaje się ustalenie 
poziomu ceny jednostkowej usługi hotelowej. Od jej wysokości zależy bowiem 
to, przy jakiej wielkości sprzedaży usług hotel zacznie uzyskiwać nadwyżkę przy-
chodu jednostkowego nad kosztem jednostkowym, a zatem znajdzie się w stre-
fie zysków. Założenie zbyt wysokiego poziomu ceny jednostkowej spowodować 
może ograniczenie lub nawet zupełny brak popytu, co ozna cza bezpowrotną stratę 
finansową, wynikającą z niesprzedanych usług. Założenie zbyt ni skiego poziomu 
ceny może natomiast spowodować pojawienie się dużego popytu efektyw nego, 
lecz w przypadku gdy poziom ceny będzie zbyt niski, również zysk będzie niższy 
od możliwego do osiągnięcia. Wybór strategii cenowej zawsze będzie uzależnio-
ny od konkretnej sytuacji rynkowej, szczególnie od relacji podaży i popytu na 
danym rynku oraz od poziomu konkurencyjności znajdujących się na nim pod-
miotów7. Należy również pamiętać o tym, że hotel stosuje zróżnicowane ceny dla 
różnych grup klientów. Klienci indywidualni, korzysta jący z usług hotelowych 
samotnie lub w niewielkich grupach (np. rodzinnie lub w grupach znajomych), 
za sprawą niewielkiej siły przetargowej akceptują produkty standardowe oraz 
wyższe ceny. Klienci instytucjonalni, czyli instytucje które występują w imieniu 
swoich pracowników lub klientów, tj. pośrednicy turystyczni (touroperatorzy lub 
agenci podróży), różnorodne organizacje zgłaszające popyt na usługi szkolenio-
we, konferencyjne, imprezy integracyjne czy wyjazdy motywacyjne dla swoich 
pracowników, wymagają natomiast znacznie zindywidualizowanej oferty, uzu-
pełnionej o usługi dodatkowe, oraz niższego po ziomu cen8. Ważnym kryterium 
współdecydującym o poziomie ceny jest również motyw po dróży gości hotelo-
wych. W ramach tego kryterium wyróżnić można klientów, którzy korzy stają 
z usług hotelowych ze względu na: wykonywaną pracę, chęć wypoczynku, aspek-
ty poznawcze, względy religijne itp. Cena produktu oferowanego każdemu z tych 
klientów będzie różna. Przykładowo: turyści podróżujący w celach biznesowych 

 7 A. Konieczna-Domańska, Gospodarka…, s. 78.
 8 M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 151-153.
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będą zazwyczaj skłonni zapłacić wyższą cenę za oferowany produkt hotelowy, 
niż ci, którzy uprawiają tury stykę poznawczą czy religijną. Kolejnym kryterium 
branym pod uwagę przez hotele w proce sie kształtowania cen jest zamożność 
klientów. Klienci zamożni będą zgłaszać popyt na pro dukty niepowtarzalne, do-
stosowane do ich indywidualnych potrzeb, za które będą skłonni zapłacić wyższą 
cenę. Klientów mniej zamożnych interesować będzie natomiast bardziej produkt 
zunifikowany, tańszy. Nabywcy o niższych dochodach silniej będą reagować na 
zmianę cen, zaś w przypadku klientów zamożnych elastyczność cenowa popytu 
będzie znacz nie mniejsza. Oceny osiąganych przez hotel przychodów należy za-
tem dokonywać nie tylko na podstawie liczby obsłużonych klientów, lecz również 
biorąc pod uwagę ich strukturę. Każda jednostka sprzedanej usługi może bowiem 
dać przedsiębiorstwu hotelowemu różny efekt finansowy.

Decyzje cenowe producenta zależą również od postrzegania przez niego sy-
tuacji w zakresie popytu, który w przypadku branży turystycznej jest niestały, 
niepewny i nieprzewidywalny. Związane jest to z takimi cechami popytu tury-
stycznego, jak: duża zmienność, tendencja do przestrzennej i czasowej koncentra-
cji, oddalenie popytu od miejsc produkcji i konsumpcji usług, silne uzależnienie 
od dochodów konsumentów oraz od czynni ków losowych (sytuacji politycznej, 
katastrof, wojen, pogody, epidemii, mody na określone kierunki recepcyjne oraz 
rodzaje aktywności turystycznej itp.).

Niezwykle ważną przyczyną zmienności i niestabilności popytu turystyczne-
go jest jego sezonowość. W przypadku przedsiębiorstw hotelowych szczególnie 
niekorzystne są roczne i tygodniowe fluktuacje popytu, przyczyniające się do 
występowania określonych problemów w prowadzeniu działalności gospodar-
czej. Najważniejsze z nich to9: niepewność osiągnięcia planowanego przychodu 
i związane z tym kłopoty z płynnością finansową, występowanie wolnych mocy 
produkcyjnych (niewykorzystanie wolnych pokoi hotelowych) oraz wysoki po-
ziom niestabilności zysku. M. Kachniewska wskazuje również na ryzyko obniże-
nia jakości usług hotelowych, zarówno w warunkach zbyt wysokiego, jak i zbyt 
niskiego popytu. W trak cie sezonu turystycznego popyt na usługi hotelowe prze-
kracza często maksymalne zdolności usługowe, a chęć obsłużenia jak największej 
liczby turystów prowadzi często do obniżenia jakości ich obsługi, np. poprzez 
wydłużenie czasu oczekiwania na realizacje zamówienia w restauracji, dużą licz-
bę osób korzystających naraz z basenu hotelowego czy stosowanie tzw. dostawek 
w pokojach hotelowych. Co ciekawe, również zbyt niski popyt na usługi hotelowe 
może doprowadzić do obniżenia ich jakości. Dla części turystów bowiem atrak-
cyjność usług hotelowych związana jest z odpowiednio licznym towarzystwem 
innych gości. Pusty hotel czy restauracja mogą więc obniżyć jakość doznań, a dla 

 9 R. Kotaś, S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, WN PWN, War-
szawa 1999, s. 15.
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wielu gości będzie to również bezpo średni przejaw niskiej jakości świadczonych 
usług10. Wpływ sezonowości popytu turystycz nego na przedsiębiorstwa hotelowe 
jest różny w zależności od takich cech, jak typ (rodzaj) hotelu oraz lokalizacja. 
W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że najbardziej narażone na problemy 
związane z roczną sezonowością popytu turystycznego będą hotele wypoczyn-
kowe, położone w miejscowościach nadmorskich lub pojeziernych, najmniej nato-
miast hotele biznesowe zlokalizowane w dużych miastach. Ta ostatnia grupa hote-
li będzie natomiast najbardziej narażona na negatywne konsekwencje wynikające 
z tygodniowych fluktuacji popytu. Sytuacja ta wymaga od menedżerów przed-
siębiorstw hotelowych podjęcia szeregu działań, niwelujących negatywne skutki 
sezonowości popytu. Najpopularniejszym z nich jest różnicowanie poziomu cen, 
polegające na ustalaniu wyższych cen podczas sezonu turystycz nego, natomiast 
niższych poza sezonem turystycznym. W przypadku hoteli wypoczynkowych 
nadmorskich lub pojeziernych wyższe ceny będą zatem obowiązywały w okresie 
letnim, natomiast niższe w pozostałej części roku. W odniesieniu do miejskich 
hoteli biznesowych wyższy poziom cen ustalany jest w dni powszednie, natomiast 
niższy w dni wolne od pracy. Różnicowanie cen może znacznie zniwelować nie-
korzystne skutki sezonowości popytu i jest szczególnie skuteczne w przypadku 
rozwiniętych rynków turystycznych, o dużej i zróżnicowanej podaży. Należy jed-
nak zauważyć, że prowadzi ono również do występowania swoistego paradoksu 
ekonomicznego, polegającego na obniżaniu poziomu ceny jednostkowej w wa-
runkach wzrostu jednostkowego kosztu stałego. Innymi rozwiązaniami mającymi 
na celu złagodzenie skutków opisywanych fluktuacji może być wykorzystywanie 
franchisingu i outsourcingu, przygotowanie specjalnych ofert produktu hotelo-
wego dla wybranych segmentów rynku turystycznego, rozbudowa infrastruktury 
niezbędnej do świadczenia usług dodatkowych, szczególnie rekreacyjnych oraz 
zdrowotnych, elastyczna polityka zatrudnienia, wykorzystanie pracowników oraz 
obiektów hotelowych do działalności pozaturystycznej w okresach zmniejszone-
go popytu oraz podjęcie intensywnych działań marketingowych11.

Szczególnie ważne w kontekście stymulowania wielkości popytu na usługi 
hotelowe wy dają się działania marketingowe, dotyczące tworzenia atrakcyjnych 
produktów hotelo wych dla określonych segmentów rynku, wykorzystania nowo-
czesnych kanałów dystrybucji oraz zastosowania wszechstronnej promocji z uży-
ciem zróżnicowanych środków. Działania te powinny przyczynić się nie tylko do 
pozyskania nowych nabywców produktu hotelowego, lecz zgodnie z koncepcją 

 10 B. Goranczewski, D. Puciato, Zastosowanie ankiety SERVQUAL w pomiarze jakości usług 
hotelowych, „Polish Journal of Sport and Tourism” 2011, nr 11, s. 166-171; M. Kachniewska, Uwa-
runkowania…, s. 134; D. Puciato, B. Goranczewski, Zastosowanie kwestionariusza Kano w bada-
niu jakości usług hotelowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2011, nr 105, 
s. 92-105.
 11 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, WN PWN, Warszawa 2007, s. 91-92.
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marketingu relacyjnego również do ich przekształcenia w klientów lojalnych12. 
Specyfika przedsiębiorstwa hotelowego, w tym struktura kosztów, sprawia bo-
wiem, że podmioty te muszą być zorientowane rynkowo i podejmować intensyw-
ne działa nia ukierunkowane na maksymalizowanie sprzedaży13.

Przedstawione cechy popytu turystycznego znacznie utrudniają założenie 
wielkości wskaźnika wykorzystania potencjału eksploatacyjnego hotelu, na któ-
rym opierać się będzie poziom cen. Przyjęcie niskiej wartości wskaźnika wiąże 
się z kalkulacją ceny na wysokim poziomie, co może ograniczyć popyt. W przy-
padku przyjęcia wysokiej wartości wskaźnika oferowane ceny mogą być niższe, 
co może, lecz nie musi, pobudzić popyt.

W tej sytuacji przedsiębiorstwa hotelowe, dążąc do stabilizowania i aktywizo-
wania popytu, podejmują określone działania, takie, jak14:

1. Hurtowa sprzedaż usług hotelowych innym podmiotom gospodarczym, 
głównie organizatorom turystycznym. Touroperatorzy traktują wówczas naby-
wane usługi jako swoisty surowiec do tworzenia kompleksowych pakietów tu-
rystycznych. Przy tego ro dzaju kontaktach handlowych między producentami 
usług a touroperatorami wykorzysty wane są najczęściej umowy handlowe w po-
staci: czarteru, półczarteru lub umowy kontyngentowej. Umowa czarteru polega 
na tym, że przedsiębiorstwo hotelowe przeka zuje touroperatorowi stosunkowo 
duży potencjał usług i za ten potencjał otrzymuje za płatę niezależnie od fak-
tycznego stopnia jego wykorzystania. Touroperator nie może w tym przypadku 
zwrócić przedsiębiorstwu hotelowemu miejsc noclegowych i musi w ustalonym 
terminie za nie zapłacić. Przy tego rodzaju usługach hotel ma zatem gwarancje 
sprzedaży określonej liczby usług, przerzucając tym samym ryzyko na organiza-
tora turystycznego. Musi mu jednak zaproponować maksymalnie obniżoną cenę 
w stosunku do ceny detalicznej, która pozwoli touroperatorowi odpowiednio za-
rządzać tym ryzykiem. Na umowy czarterowe mogą sobie jednak pozwolić wy-
łącznie hotele, które są zlokalizowane na terenach dużego i względnie stałego 
popytu, na wybrzeżach, w miejscowościach o dużych walorach turystycznych 
czy rekreacyjnych i względnie do brej pogodzie. Umowa półczarteru wiąże się 
z przekazaniem przez hotel do dyspozycji touroperatora określonego, zazwyczaj 
dużego, potencjału usługowego oraz z zapłatą przez organizatora tylko za fak-
tycznie sprzedane usługi, choć liczba ta nie może być mniejsza od przyjętego 
w umowie zakontraktowanego odsetka potencjału. W tym przypadku ryzyko ho-
telu oraz cena usługi hotelowej są uzależnione od przyjętego wskaźnika. Ceny 
są jed nak również znacznie obniżone w stosunku do ich poziomu detalicznego, 

 12 D. Puciato, B. Goranczewski, Application of Relationship Marketing Tools by Hotel Compa-
nies, „Studies in Physical Culture and Tourism” 2001, nr 1, s. 71-79.
 13 A. Rapacz, Przedsiębiorstwo…, s. 247.
 14 A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, WN PWN, Warszawa 2008, 
s. 50-54.
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choć nie tak bardzo jak w przypadku pełnego czarteru. Również na tego rodzaju 
umowy pozwolić sobie mogą tylko hotele zlokalizowane w miejscach masowego 
i względnie stabilnego popytu turystycznego. Umowy kontyngentowe polegają na 
przekazaniu touroperatorowi określonego potencjału usługowego do wykorzysta-
nia. Organizator płaci tylko za usługi faktycznie wykorzystane, pod warunkiem 
jednak, że w określonym w umowie terminie poinformuje przedsiębiorstwo ho-
telowe o niekorzystaniu z usługi. W tym przypadku ry zyko niesprzedania usług 
zostaje przerzucone na producenta usług hotelowych, który jed nak z powodu 
wcześniejszego pozyskania informacji o liczbie niewykorzystanych usług, może 
podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich sprzedaży. Cena, jaką otrzymuje 
hotel za świadczone usługi, jest również najbardziej korzystna w stosunku do cen 
otrzymywanych w ramach dwóch pierwszych umów.

2. Sprzedaż usług hotelowych bezpośrednio na rynku finalnym konsumentów 
turystycz nych, realizowana przez sieć wyspecjalizowanych, niezależnych pod-
miotów pośrednic twa turystycznego. Podmioty te zajmują się zarówno sprzedażą 
cząstkowych usług turystycznych, jak i kompleksowych pakietów turystycznych 
przygotowanych przez touroperatorów. Przedsiębiorstwo hotelowe korzysta za-
tem w tym przypadku z sieci sprzedaży pośredników handlowych. Pośrednicy tu-
rystyczni działają na zasadach agenc kich, a więc ryzyko handlowe jest bezpośred-
nio przenoszone z producenta na sprzedawcę usług hotelowych. Przedsiębiorstwo 
hotelowe zwiększa w tym przypadku szansę na sprze daż większej liczby usług, 
lecz nie uzyskuje wcześniejszych gwarancji handlowych, jak w przy padku umów 
z touroperatorami. Pośrednik zwalnia również producenta z obowiązków z ko-
nieczności utrzymania własnej sieci handlowej i ponoszenia związanych z tym 
kosz tów i otrzymuje od niego część ceny sprzedanych usług hotelowych w po-
staci prowizji.

3. Wejście producenta bezpośrednio na rynek konsumenta, przez uruchomie-
nie własnych punktów sprzedaży. Dzięki temu producent może dotrzeć bezpo-
średnio do rozproszonego popytu, lecz musi przeznaczyć część swojego kapitału 
na uruchomienie oraz utrzymanie sieci punktów sprzedaży.

4. Bezpośrednie działania marketingowe producenta na rynku finalnym.
Przyjęcie przez przedsiębiorstwo hotelowe jednego z przedstawionych sposo-

bów dystrybucji usług wymaga przeprowadzenia rachunku opłacalności, obejmu-
jącego zarówno porównanie kosztów różnego rodzaju zniżek, prowizji czy opłat 
na rzecz organizatorów i pośredników, z kosztami własnych działań handlowych 
i marketingowych, jak i porównanie korzyści wynikających z możliwości sprze-
daży określonego wolumenu usług w ramach każ dego z przedstawionych sposo-
bów dotarcia do klienta.



Daniel Puciato380

Podsumowanie

Wysoka efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa jest najważniejszym 
warunkiem jego przetrwania oraz rozwoju. Za sprawą dużej labilności i nieprze-
widywalności popytu turystycznego, wynikających głównie z sezonowości oraz 
znaczącej roli czynników losowych w jego kształtowaniu, proces proefektywno-
ściowego zarządzania przedsiębiorstwem hotelo wym nie jest zadaniem łatwym. 
Najważniejszymi w tym kontekście decyzjami podejmowa nymi przez menedże-
rów w tego rodzaju przedsiębiorstwach są te dotyczące ustalenia po ziomu cen 
jednostkowych oraz podjęcia szeroko zakrojonych działań mających na celu 
zrealizowanie takiej wielkości sprzedaży, która pozwoli na niemal maksymalne, 
zapewniające techniczny margines bezpieczeństwa, wykorzystanie potencjału 
usługowego hotelu. Od trafności tych decyzji zależy kondycja finansowa i konku-
rencyjność przedsiębiorstwa hotelo wego na dynamicznie rozwijającym się rynku 
hotelowym.
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Streszczenie. Artykuł dotyczy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce oraz jej znaczenia 
dla banków i ich klientów. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, że problem e-bankingu 
jest interesujący, ponieważ łączy w sobie świat bankowości i nowoczesnych technologii. Dzięki 
wprowadzeniu usług przy użyciu Internetu i telefonów stacjonarnych oraz komórkowych klienci 
otrzymują informacje o swoich rachunkach i operacjach bankowych całą dobę i w każdym miejscu 
pobytu. Banki natomiast wprowadzając usługi elektroniczne pozyskują nowych klientów i zapew-
niają sobie konkurencyjność w polskim systemie bankowym. 

Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, 
bezpieczeństwo bankowości elektronicznej, zagrożenia bankowości elektronicznej, korzyści z ban-
kowości elektronicznej

Wstęp

Rozwój technologii informacyjnych pod koniec XX i w XXI w. nie ominął 
rynku usług finansowych. Powstanie bankowości elektronicznej w dużej mierze 
zmieniło oblicze współczesnej bankowości, a klientom przyniosło korzyści, czyli 
możliwość dokonywania operacji finansowych za pomocą mediów elektronicz-
nych, jak Internet, telefonia komórkowa czy interaktywna telewizja. W funkcjo-
nowaniu banków rozpoczął się więc okres wirtualizacji ich działalności, a dzięki 
technologii informacyjnej i sieciom telekomunikacyjnym zdobywanie klientów 
stało się bardziej efektywne.

Barbara Majewska-Jurczyk
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Bankowość elektroniczna  
nowoczesną formą usług finansowych
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W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji bankowości elektronicznej, 
co powoduje trudności w precyzyjnym jej zdefiniowaniu1. Niemniej jednak wszyscy 
autorzy są zgodni co do tego, że bankowość elektroniczna jest terminem ogólnym, 
określającym procedurę techniczną umożliwiającą klientowi wykonywanie transak-
cji bankowej bez fizycznego odwiedzania siedziby banku. Należy zwrócić uwagę, 
że pojęcie bankowości elektronicznej kojarzy się przede wszystkim z bankowością 
internetową, w rzeczywistości jednak bankowość internetowa jest pochodną ban-
kowości elektronicznej, obejmującej znacznie szerszy zakres usług, wykraczający 
poza Internet, a mianowicie jest to forma świadczenia usług bankowych przy wyko-
rzystaniu takich urządzeń elektronicznych, jak: telefon (stacjonarny i komórkowy), 
elektroniczne urządzenia do przyjmowania kart płatniczych (bankomaty) itp.

Z punktu widzenia banków, bankowość elektroniczna jest formą usług ofero-
waną przez niektóre banki, polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego 
rachunku za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia elektronicznego 
i łącza telekomunikacyjnego. Tak więc bankowość elektroniczna dotyczy usług, 
przy których świadczeniu kontakt między bankiem a klientem odbywa się drogą 
elektroniczną2. Definicja bankowości elektronicznej używana w rekomendacjach 
Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego przy Narodowym Banku Polskim 
sprowadza się do stwierdzenia, że bankowość elektroniczna oznacza dostarcza-
nie usług i produktów w dowolnym miejscu i czasie, za pomocą elektronicznych 
kanałów dystrybucji, przy użyciu powszechnie stosowanych urządzeń elektro-
nicznych, takich jak: komputer, telefon, telewizor-platforma cyfrowa lub innych 
dostarczanych przez usługodawcę3.

Reasumując, bankowość elektroniczna charakteryzuje się: samoobsługą pole-
gającą na aktywności ze strony klienta, dla którego został przygotowany specjal-
ny interface umożliwiający bezpośrednie kontaktowanie się klienta z systemem 
bankowym; dostępem do pełnego zakresu produktów i usług; różnorodnością 
narzędzi, tzn. wykorzystaniem urządzeń powiązanych z Internetem, telefonią ko-
mórkową itp.; możliwością kontaktu z bankiem niezależnie od miejsca pobytu 
klienta; dostępnością bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia4.

Początki wprowadzania bankowości elektronicznej w Polsce datuje się na 
koniec lat 90. XX w., a więc po wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Od tego 
czasu banki starają się szybko i sprawnie obsługiwać klientów. Pierwszą formą 
bankowości elektronicznej były bankomaty wprowadzone przez Bank PKO SA 

 1 M. Polasik, Bankowość elektroniczna, istota – stan – perspektywy, CeDeWu, Warszawa 2008, 
s. 11; M. Zaleska, Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007, s. 227; W. Chmielarz, Systemy 
elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa 2005, s. 16; J. Grzywacz, Bankowość elektroniczna 
w działalności przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 11.
 2 M. Polasik, Bankowość…, s. 14.
 3 Ibidem, s. 16.
 4 A. Borcuch, Pieniądz elektroniczny – pieniądz przyszłości, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 16.
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w 1990 r. Na lata 1995-2000 przypadł wzrost liczby wydawanych kart płatni-
czych, bankomatów oraz rozwój bankowości internetowej, z której początkowo 
najczęściej korzystali klienci indywidualni. Z badań OBOP-u wynika, że w Pol-
sce liczba klientów korzystających z bankowości internetowej wzrosła z 800 tys. 
w 2003 r. do 1,9 mln w 2005 r., natomiast liczba aktywnych klientów bankowości 
internetowej w roku 2009 wynosiła już 8,6 mln5. Pierwszym wirtualnym bankiem 
w Polsce był utworzony w 2000 r. mBank, który początkowo oferował dodatko-
wy rachunek depozytowy wysoko oprocentowany, a także zlikwidował opłaty za 
prowadzenie oraz wykonywanie podstawowych operacji. Za mBankiem podążyły 
banki: BZ WBK, PKO SA oraz bank internetowy Inteligo.

2. Produkty i usługi bankowości elektronicznej

2.1. Bankowość internetowa

Bankowość internetowa jest alternatywnym w stosunku do oddziału banku 
instrumentem bankowości elektronicznej. Daje możliwość wglądu w stan konta 
oraz dokonywanie operacji na rachunku bez bezpośredniego kontaktu z bankiem. 
W literaturze podaje się cztery etapy rozwoju bankowości internetowej6, a mia-
nowicie: pierwszy etap związany jest z marketingiem – banki starają się dostar-
czyć jak najwięcej informacji o swojej działalności. Prezentacja banku obejmuje 
zamieszczanie w serwisie podstawowych informacji o banku, jego produktach 
i usługach. W drugim etapie banki wprowadzają pewne elementy interaktywne 
związane z zachęceniem klientów do odwiedzenia strony banku. W tym etapie 
banki liczą na zbudowanie więzi pomiędzy klientem a bankiem oraz na obniże-
nie kosztów przeprowadzanych transakcji. Etap trzeci polega na umożliwieniu 
klientom wykonywania operacji za pośrednictwem Internetu; do usług oferowa-
nych w tym etapie zalicza się dokonywanie przelewów oraz sprawdzanie salda 
rachunku bankowego. Etap czwarty, końcowy, rozszerza usługi oferowane przez 
bank na analizę informacji o klientach oraz płacenie i podgląd rachunków on-line, 
indywidualizację oferty na podstawie profilów poszczególnych klientów, nowe, 
kompleksowe usługi i produkty bankowe. Na tym etapie rozwoju systemów inter-
netowych banki adaptują najnowsze rozwiązania technologiczne, często rewolu-
cjonizujące dotychczasowe techniki kontaktu z klientami.

 5 P. Sobolewski, D. Tymoczko, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r., Narodowy 
Bank Polski, Warszawa 2010, s. 126.
 6 M. Kisiel, Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 79; 
B. Swiecka, Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 81.
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Głównymi korzyściami z bankowości internetowej, jakie odnosi klient są: brak 
ograniczeń terytorialnych, oszczędność czasu, kontrola finansów, niskie koszty trans-
akcyjne. Banki natomiast odnoszą następujące korzyści: możliwość wykorzystania 
Internetu jako platformy działań marketingowych, niski koszt obsługi klientów itp.7

Dla zachęcenia klientów do wykorzystywania Internetu w realizacji swoich 
usług banki oferują m.in. bezpłatne prowadzenie rachunku, bezpłatną realizację 
płatności, bezpłatne korzystanie ze wszystkich sieci bankomatowych, wyższe 
oprocentowanie lokat terminowych.

2.2. Bankowość telefoniczna

Kolejnym narzędziem, które na szeroką skalę znalazło zastosowanie w sekto-
rze bankowym i pozwoliło stworzyć nową gamę usług funkcjonujących w ramach 
e-bankingu jest bankowość telefoniczna polegająca na użyciu telefonu stacjonar-
nego (call center) oraz telefonu komórkowego (mobile banking). Obie formy słu-
żą do komunikacji z bankiem, jak również do wykorzystywania operacji banko-
wych, takich jak: prowadzenie transakcji, przelewy, stałe zlecenia, zamawianie 
czeków, składanie wniosków kredytowych i otwieranie lokat pieniężnych.

Usługi bankowości telefonicznej z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych 
mogą być świadczone automatycznie bądź z udziałem operatora. Klienci korzy-
stający ze sposobu automatycznego wykonują operacje związane z wyborem za 
pomocą klawiatury telefonu numerów odpowiadających poszczególnym opera-
cjom, takim jak sprawdzanie stanu konta, założenie lokaty lub dokonanie prze-
lewu na wcześniej zdefiniowane rachunki. Identyfikacja klienta następuje dzięki 
odpowiedzi na określone pytanie. Usługi świadczone z udziałem operatora pole-
gają na przyjmowaniu i wykonywaniu zleceń klientów przez pracowników. Ta 
metoda jest mniej zautomatyzowana, a więc mniej „elektroniczna”.

Zaletą prowadzenia usług bankowych przez telefon komórkowy jest fakt, że 
łączy on w sobie funkcje telefonu i komputera. Za jego pomocą można zidenty-
fikować użytkownika, przetwarzać dane, wprowadzić i wyprowadzić dane z i na 
ekran. Należy również zwrócić uwag, że za pomocą telefonu komórkowego moż-
liwy jest dostęp do systemów bankowych poprzez SMS, polegający na możliwo-
ści uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Zaletą tej usługi jest jej dostępność 
z każdego telefonu komórkowego, natomiast z punktu widzenia klienta banku 
korzystanie z niej jest czasochłonne i ograniczone ze względu na niemożność za-
mieszczenia większej ilości danych, nie ma możliwości otrzymania np. miesięcz-
nego zestawienia transakcji klienta czy pełnej oferty lokat terminowych.

 7 S. Wojciechowska-Filipek, Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, 
Difin, Warszawa 2010, s. 65-72.
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Bankowość mobilna nie ogranicza się jednak do świadczenia usług za pośred-
nictwem SMS. Innym rozwiązaniem jest wykorzystywanie przez banki WAP-u  
(Wireless Application Protocol). Jest to protokół umożliwiający urządzeniom 
bezprzewodowym, takim jak telefony komórkowe, dostęp do zasobów Internetu. 
Klienci banków nie muszą instalować dodatkowego specjalistycznego oprogra-
mowania, gdyż znajduje się ono obecnie w telefonach komórkowych. Ograni-
czenia wiążą się z możliwością dokonywania jedynie przelewów na wcześniej 
zdefiniowany rachunek czy z brakiem możliwości likwidacji i zakładania kont8. 

2.3. Bankowość telewizyjna

Bankowość telewizyjna polega na dostępie do rachunków bankowych za po-
mocą różnych technik przekazu telewizyjnego, a więc przez telegazetę, telewizję 
cyfrową, satelitarną czy kablową. Bankowością telewizyjną (TV banking) nazywa 
się aplikację cyfrową, realizującą funkcje placówki bankowej poprzez stworzenie 
klientom możliwości dostępu do oferty banku włącznie z dysponowaniem środ-
kami pieniężnymi zgromadzonymi na ich rachunkach bankowych przy wykorzy-
staniu telewizora i dekodera cyfrowego9. 

W Polsce tylko jeden bank – Invest-Bank SA – udostępniał klientom banko-
wość telewizyjną oferując we współpracy z Telewizją Polsat możliwość realizacji 
operacji bankowych za pomocą telewizora i dekodera cyfrowego Polsatu. Jednak 
z uwagi na znikomy zakres dostępnych informacji i ich pasywną formę oraz dyna-
micznie rozwijającą się bankowość internetową, bank wycofał się ze świadczenia 
usług za pomocą wspomnianego kanału. 

2.4. Bankowość terminalowa

Istotą bankowości terminalowej jest samoobsługa klientów, polegająca na ko-
rzystaniu z urządzeń elektronicznych, takich jak: bankomaty elektroniczne, termi-
nale do akceptowania kart oraz kioski multimedialne. 

Bankomaty są najpopularniejszą formą kontaktu z bankiem, zapewniają 
klientom odpowiedni standard usług oraz wygodę, stąd w Polsce ich liczba stale 
wzrasta (z 2 tys. w 1998 r. do 16 902 w 2010 r.)10.

Podobnie zwiększa się w Polsce liczba urządzeń akceptujących elektroniczne 
instrumenty płatności, takich jak terminale POS czy imprintery. Ogółem liczba 

  8 S. Wojciechowska-Filipek, Technologia..., s. 53-59.
  9 M. Solarz, Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w War-
szawie, Warszawa 2006, s. 219.
 10 www.nbp.pl.
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tych urządzeń wynosiła w 2006 r. 176 475, z tego 141 499 terminali POS oraz 
34 976 imprinterów, tj. o 9 tys. więcej niż np. w 2005 r.11

3. Usługi bankowości elektronicznej  
w wybranych bankach w Polsce

Jednym z liderów na polskim rynku bankowym jest Bank Zachodni WBK 
S.A., który posiada w swej ofercie szeroką gamę usług elektronicznych, takich 
jak: Internet, telefon, SMS czy przelew. Usługi te dają klientowi możliwość do-
stępu do rachunków o dowolnej porze i z dowolnego miejsca za pośrednictwem 
Internetu czy telefonu stacjonarnego.

Dzięki usłudze internetowej klient banku może uzyskać informacje o stanie 
salda i danych szczegółowych rachunków posiadanych w banku (kont oszczędno-
ściowych, rachunku karty kredytowej, rachunku lokat terminowych, rachunków 
kredytowych) oraz historii operacji z ostatnich 12 miesięcy. Ponadto klient może 
złożyć dyspozycję przelewu na rachunek własny i innej osoby, organu podatkowe-
go czy ZUS. Usługa internetowa oferowana przez BZ WBK pozwala również na 
zasilenie konta telefonu komórkowego, przeglądanie, zakładanie i likwidowanie 
zleceń stałych. Klient banku może również za pomocą Internetu uruchomić usłu-
gę Alerty24, automatycznie powiadamiającą e-mailem lub esemesem o zmianach 
na koncie klienta lub jego karcie kredytowej. Tak więc bez odwiedzania placówki 
banku można wziąć kredyt gotówkowy, założyć lokatę, otworzyć konto osobiste 
w złotych lub innej walucie, zamówić karty do konta lub uzyskać papierowe po-
twierdzenie dokonywanych transakcji12. Za pośrednictwem BZ WBK24 Internet 
można również otrzymać informację o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych 
Arka oraz składać dyspozycje dotyczące tych rejestrów.

Usługi elektroniczne BZ WBK24 telefon umożliwiają łatwy i szybki dostęp 
do rachunku za pomocą telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Podobnie jak 
przy usłudze internetowej, klient może uzyskać informację o stanie rachunków 
oraz historię operacji, złożyć dyspozycję przelewu na rachunek własny, obcy lub 
na ZUS. Kolejną usługą, którą w swojej ofercie ma BZ WBK S.A. jest dostęp 
do rachunków bankowych za pomocą telefonu komórkowego (SMS), jednak bez 
możliwości dokonywania przelewów. Informacje uzyskane przez SMS dotyczą 
salda rachunków własnych, operacji na rachunkach, aktualnych kursów walut, 
informacji o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych Arka oraz o aktualnej wy-
cenie funduszy inwestycyjnych.

 11 Ibidem.
 12 http://indywidualni.bzwbk.pl.
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Jednym z liderów kredytów konsumenckich na polskim rynku usług ban-
kowych jest LUKAS Bank, udzielający kredytów ratalnych na zakup towarów 
i usług dla klientów indywidualnych, pożyczek gotówkowych, samochodowych 
i hipotecznych. Ponadto bank ma w swojej ofercie konta osobiste, produkty 
oszczędnościowe, karty kredytowe, oferuje też pakiety finansowe dla małych 
i średnich przedsiębiorstw13.

W LUKAS Banku istnieją dwie formy dostępu do bankowości elektronicznej. 
Jedna oparta jest na identyfikatorze i haśle, a druga wykorzystuje token. Ofertą 
internetową w LUKAS Banku jest e-konto będące rachunkiem oszczędnościowo-
-rozliczeniowym dla osób chętnie korzystających z Internetu. Atutem takiego konta 
jest bezpłatne wykonywanie płatności, ponadto e-konto daje dodatkowe możliwo-
ści w postaci: stałego dostępu do informacji o operacjach na koncie, miesięcznych 
wyciągów z konta wysyłanych e-mailem lub pocztą, wykorzystania tokenu za 2 zł 
miesięcznie, zwiększającego funkcjonalność i zabezpieczającego transakcje reali-
zowane przez Internet. Konto Wygodne to następna oferta bankowości elektronicz-
nej w LUKAS Banku, stanowi ono rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla 
osób, które korzystają z usług bankowych przez telefon, istotna jest tu możliwość 
doładowania telefonów komórkowych GSM, realizacja przelewów i zleceń oraz 
dostęp do całodobowych usług telefonicznych14.

Bankami wirtualnymi, niemającymi swoich placówek są w Polsce: Inteligo oraz 
mBank. Konta Inteligo prowadzi PKO Bank Polski. Inteligo oferuje usługi finansowe 
dla klientów indywidualnych i małych firm. Oferta banku obejmuje konto interne-
towe, lokaty, ubezpieczenia, możliwość zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych 
i obligacji, bezpieczne płatności przez Internet. Klienci banku mogą założyć dwa 
rodzaje kont, a mianowicie konto indywidualne oraz wspólne. W ramach każdego 
z kont klient może otworzyć dowolną liczbę rachunków. Aby otworzyć konto w In-
teligo, należy wypełnić formularz oraz przesłać kopie odpowiednich dokumentów. 

Konto w Inteligo można zasilić na kilka sposobów, dokonując przelewów 
bankowych, wpłat we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego, wpłat na 
poczcie oraz wpłat w dowolnym banku. Otwarcie konta internetowego w Inteligo 
jest bezpłatne, natomiast opłata za prowadzenie konta jest uzależniona od śred-
niego miesięcznego salda na koncie. Aby nie płacić za prowadzenie konta, klient 
musi posiadać miesięczne saldo większe niż 99,99 zł15.

W ramach bankowości elektronicznej Inteligo proponuje następujące kanały 
dostępu: Internet, telefon, serwis mobilny oraz bankomaty. Serwis mobilny Inte-
ligo jest rozwiązaniem dla użytkowników konta internetowego, którzy chcą ob-
sługiwać swoje konto przez telefon komórkowy. Dzięki tej usłudze klient zyskuje 

 13 http://www.lukasbank.pl.
 14 http://www.lucasbank.pl/oferta bank doładowania.
 15 http://inteligo.pl.
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stały dostęp do konta oraz kontrolę i możliwość zarządzania niezależnie od miej-
sca pobytu. Serwis Mobilny Inteligo umożliwia przede wszystkim dokonywanie 
przelewów między własnymi rachunkami, przelewów jednorazowych, doładowa-
nia telefonów, przelewy SMS-em, za pomocą poczty elektronicznej.

Następnym bankiem wirtualnym jest mBank, będący częścią potentata instytucji 
finansowych w Polsce – BRE Banku S.A. Bank ma w swojej ofercie e-Konto skie-
rowane do osób pełnoletnich oraz izzyKonto do młodzieży (która ukończyła 13 rok 
życia, a do momentu ukończenia 18 lat życia wymagana jest zgoda przedstawicie-
la ustawowego). Dzięki e-Kontu klient zyskuje dostęp do swojego rachunku z do-
wolnego miejsca na świecie 24 godziny na dobę, bezpłatne przelewy internetowe, 
przyjmowanie i realizowanie przelewów zagranicznych, możliwość dokonywania 
zakupów z e-Konta, kartę debetową Visa Elektron, dostęp do niektórych bankoma-
tów w Polsce oraz wszystkich za granicą16 i wiele innych możliwości wpłat i wypłat 
gotówki. Oprócz możliwości dokonywania przelewów posiadacz izzyKonta może 
nadawać polecenia zapłaty, stałe zlecenia, dokonywać zakupów w sieci. Dostęp do 
konta w m-Banku jest możliwy poprzez Internet, telefon i sms. Automatyczne opera-
cje telefoniczne obsługiwane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Interesującą usługą jest Makler, umożliwiający klientowi inwestowanie na 
Warszawskiej GPW. Dzięki tej usłudze można online kupować i sprzedawać ak-
cje, obligacje, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz mieć dostęp do ra-
chunku maklerskiego 24 godziny na dobę17.

Z powyższych przykładów wynika, że banki znakomicie poszerzają swoje ofer-
ty, starając się utrzymać klientów i pozyskiwać nowych poprzez stały rozwój i po-
szerzanie ofert, zwracanie uwagi na rolę promocyjną w celu zdobywania nowych 
klientów, którzy cenią usługi na wysokim poziomie, zapewniające komfort i wygo-
dę. Ponadto istotnym argumentem rozwoju bankowości elektronicznej jest rachu-
nek ekonomiczny, dający możliwość obniżenia kosztów działalności operacyjnej.

4. Bezpieczeństwo i zagrożenia bankowości elektronicznej

Z rozwojem bankowości elektronicznej pojawiły się zagrożenia związane przede 
wszystkim z niebezpieczeństwem nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. 
Brak kontaktu klienta z pracownikiem banku, a więc depersonalizacja, powoduje 
wątpliwość stron transakcji co do tożsamości partnerów i ich intencji. Klienci mogą 
mieć wątpliwości, co do faktu czy dostęp do informacji o ich zasobach finansowych 
nie wydostał się poza bank, natomiast bank nie ma pewności, czy osoba dokonująca 

 16 http://www.mbank.pl.
 17 http://www.mbank/indywidualny/inwestycje/makler.
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operacji w systemie bankowym jest do tego upoważniona. W takiej sytuacji zagroże-
nia występujące w systemie bankowym mogą dotyczyć serwera (atak na jego zaso-
by), klienta (związane z procedurami logowania) bądź mogą być wspólne.

Podstawę bankowości elektronicznej stanowią sieci komputerowe z racji prze-
noszonych w nich informacji, zagrożenia więc mogą wynikać np. z wysokiego kosz-
tu zabezpieczeń danych, wadliwości systemów informatycznych, luk w przeglądar-
kach systemów internetowych, problemów z bezpiecznym transportem danych18. 

W literaturze przedmiotu podaje się szereg zagrożeń bezpieczeństwa syste-
mów informatycznych, a ponieważ lista tych zagrożeń jest zbyt obszerna, trudno 
w sposób jednoznaczny dokonać ich klasyfikacji. Najogólniej można podać pod-
stawowe źródła zagrożeń systemów informatycznych w bankowości, do których 
należą: pomyłki ludzi, problemy fizyczne, ataki z zewnątrz i wirusy oraz nieuczci-
wy i zawodny personel19. 

Bezpieczeństwo bankowego systemu informatycznego odgrywa istotną rolę 
szczególnie z punktu widzenia banków, gwarantuje bowiem prawidłową i bez-
błędną realizację usług bankowych. Istotnymi elementami bezpieczeństwa banko-
wości elektronicznej jest poufność związana z dostępem do danych bankowych, 
przechowywanych i przetwarzanych danych w systemie, do których mają dostęp 
tylko osoby do tego upoważnione; integralność, a więc gwarancja niemodyfiko-
walności danych w trakcie emisji, autentyczność polegająca na weryfikacji klien-
ta; niezaprzeczalność, polegająca na braku możliwości wyparcia się transakcji; 
dostępność, związana ze stałym kontaktem z systemem bankowości oraz nieza-
wodność, czyli gwarancja sprawności systemu.

Bezpieczeństwo użytkowników bankowości elektronicznej zapewniają przede 
wszystkim przepisy prawne regulujące zakres i sposób przekazywania bezpiecz-
nej informacji, takie jak np. ustawa o ochronie tajemnicy państwowej i służbo-
wej20, ustawa o ochronie danych osobowych21, ustawa o ochronie informacji nie-
jawnych22, ustawa Prawo bankowe23, ustawa o podpisie elektronicznym24 oraz 
ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych25.
 18 J. Grzywacz, Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankach w Polsce, Oficyna Wy-
dawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 11.
 19 Ibidem, s. 14.
 20 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r., o ochronie tajemnicy państwowej, Dz.U. nr 40, poz. 271, 
t.j.; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. MP nr 76, poz. 723.
 21 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883, t.j. 
Dz.U. z 2011 r., nr 230, poz. 1371.
 22 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. nr 11, poz. 95, 
t.j. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r., Dz.U. nr 182, poz. 1228.
 23 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, t.j. Dz.U. 
z 2011 r., nr 201, poz. 1181.
 24 Ustawa z dnia 18 września 2001 r., o podpisie elektronicznym, Dz.U. nr 112, poz. 654.
 25 Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o elektronicznych instrumentach płatniczych, Dz.U. 
nr 196, poz. 1385, t.j. z 30 grudnia 2011 r., Dz.U. nr 291, poz. 1707.
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Metodami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa są: szyfrowanie danych 
oznaczające przekształcenie informacji, które sprawia, że treść przekazywanej 
informacji jest niezrozumiała dla przypadkowego obserwatora, a po ponownym 
przekształceniu, za pomocą specjalnego algorytmu lub klucza przez uprawnio-
nego użytkownika, przybiera swoją pierwotną postać; proste uwierzytelnianie 
polega na stosowaniu hasła, które jest znane tylko jednemu użytkownikowi. Lo-
gin i hasło stanowią podstawowe zabezpieczenie dostępu do rachunku banko-
wego przez Internet. Po kilkakrotnym podaniu złego hasła dostęp do konta jest 
blokowany. Przez uwierzytelnienie, identyfikację oraz sprawdzenie tożsamości 
użytkownika mechanizmy uwierzytelnienia zapewniają dostęp do konta jedynie 
uprawnionym użytkownikom; silne uwierzytelnianie oparte jest np. na urządze-
niach elektronicznych, tzw. tokenach, albo mechanizmach cyfrowych, takich jak 
certyfikaty czy klucze kryptograficzne; podpis elektroniczny służy potwierdzeniu 
tożsamości w elektronicznym obrocie dokumentów. Jest to przekształcenie kryp-
tograficzne danych, umożliwiające sprawdzenie ich integralności i autentyczności 
oraz zapewnienie nadawcy ochronę przed sfałszowaniem danych przez odbiorcę. 
Podpisem elektronicznym jest więc ciąg znaków przedstawiających imię i nazwi-
sko autora wiadomości dołączony na jej końcu26.

Pomimo stosowanych zabezpieczeń w realizacji bankowości elektronicznej 
istnieją bariery psychologiczne związane przede wszystkim z niskim poziomem 
edukacji klientów, które sprawiają, że jeszcze zbyt często klienci banków podcho-
dzą sceptycznie do nowości technologicznych.

Podsumowanie

Wprowadzenie bankowości elektronicznej łączącej świat bankowości i nowo-
czesnych technologii przyczyniło się do zmniejszenia kosztów działalności ban-
ków, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów oraz stało się istotnym elementem 
rozwoju konkurencji między bankami. Zastosowanie bankowości elektronicznej 
umożliwiło stworzenie nowych kanałów dystrybucji produktów bankowych nie-
mających racji bytu w tradycyjnym sektorze bankowym. Bankowość elektronicz-
na ma więc przed sobą olbrzymie perspektywy rozwoju i przynosi coraz większe 
zyski bankom, a klientom – korzyści.

Należy jednak zwrócić uwagę, że ze strony klientów banków istnieją pewne 
obawy związane np. z brakiem ich zaufania do dokonywania operacji finanso-
wych drogą elektroniczną. Istotną barierę w rozwoju elektronicznych form świad-
czenia usług bankowych stanowi bezpieczeństwo. Klienci obawiają się najczę-

 26 W. Chmielarz, Systemy…, s. 191.
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ściej dokonywania transakcji na rachunkach przez osoby niepowołane. Barierą 
rozwoju bankowości elektronicznej jest również brak umiejętności posługiwania 
się elektronicznymi instrumentami bankowymi. Przyczyną tego jest jeszcze ni-
ski poziom edukacji informatycznej. Pomimo znacznych nakładów ponoszonych 
przez banki, korzystanie z kanałów samoobsługowych jest wciąż mało popularne, 
istnieje bowiem bariera psychologiczna związana z nawykiem klientów korzy-
stania z kontaktu z pracownikami banku i odwiedzania oddziału banku w celu 
realizacji usług bankowych.

Pomimo obaw i barier uczestnictwa klientów w procesie informatyzacji ban-
ków trzeba wymienić korzyści wynikające z bankowości elektronicznej, a miano-
wicie: dostęp do rachunków i prowadzonych operacji przez 24 godziny na dobę 
w ciągu 7 dni w tygodniu, możliwość rozporządzania kapitałem z dogodnego 
miejsca i w dowolnym czasie, niższe koszty przeprowadzanych transakcji zwią-
zanych z obsługą bankową, systematyczna kontrola własnego rachunku, możli-
wość sprawdzenia wszystkich transakcji bezgotówkowych.

Oceniając korzyści z bankowości elektronicznej z punktu widzenia banków 
i ich klientów należy zauważyć, że dzięki wprowadzeniu usług za pomocą elektro-
nicznych kanałów dystrybucji banki mogą promować szeroki asortyment swoich 
usług i produktów, zmniejszają swoje koszty stałe, jak np. koszt utrzymania nieru-
chomości, wyposażenie techniczne i oprogramowanie, mają możliwość tworzenia 
bazy danych o klientach, dotarcia do szerszej grupy klientów, a z drugiej strony 
obecność banków w globalnej sieci stwarza szersze możliwości dotarcia do nich.

Dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej związany jest rozwojem In-
ternetu oraz telefonii komórkowej.
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Streszczenie. W artykule przeanalizowano potencjał dywersyfikacyjny aktywów mieszkanio-
wych. Przeprowadzone badania pokazują, że włączenie nieruchomości mieszkaniowych do portfela 
aktywów zwiększa otrzymywaną premię za ryzyko. Za pomocą metody zaproponowanej w pracy 
wykazano, że osiągnięta korzyść dywersyfikacyjna jest statystycznie istotna. Konkluzją badań jest 
stwierdzenie, że mieszkania – mimo niższej płynności i związanych z nią z wyższych kosztów trans-
akcyjnych – są wartościowym składnikiem dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Słowa kluczowe: analiza portfelowa, inwestowanie, nieruchomości mieszkaniowe

Wprowadzenie

Analizy rozwiniętych gospodarek rynkowych pokazują, że zakup nierucho-
mości mieszkaniowych jest zazwyczaj inwestycją o umiarkowanym poziomie ry-
zyka. Przykładowo rysunek 1 przedstawia porównanie zmian cen domów miesz-
kalnych (podstawowego składnika majątku gospodarstw domowych) w USA ze 
zmianami giełdowego indeksu DJIA (Dow Jones Industrial Average1). Widać, że 
ceny domów w USA w latach 70. i 80. XX w. charakteryzowały się mniejszą 

 1 Jeden z najważniejszych indeksów giełdowych na świecie, obecnie oblicza się go na podsta-
wie kursów akcji 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw. Indeks DJIA jest najstarszym 
działającym indeksem akcji w USA.
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zmiennością niż indeks giełdowy DJIA, a zatem inwestycje w akcje cechowało 
większe ryzyko niż inwestycje w aktywa mieszkaniowe.

Inwestycje w nieruchomości są generalnie uznawane za atrakcyjne długoter-
minowo ze względu na skuteczne przenoszenie siły nabywczej zgromadzonych 
oszczędności w przyszłość. „W długim okresie czasu wartość nieruchomości po-
winna rosnąć co najmniej w takim tempie co inflacja. Jest to szczególnie widoczne 
w okresach szybkiego wzrostu cen, kiedy koszty wznoszenia nowych budynków 
oraz wysokie koszty kapitału ograniczają przyrost podaży budynków. Wówczas 
wartość kapitałowa nieruchomości o niewielkim zużyciu ekonomicznym pozo-
staje na stałym poziomie lub nawet się zwiększa”2. Potwierdzają to dane zapre-
zentowane na rysunku 2 – między rokiem 1974 a 1988 zarówno indeks DJIA, jak 
i mediana cen nowych domów w USA przyrosła około 4-krotnie.

Wzrost wartości realnej przedmiotu własności – przy relatywnie umiarkowa-
nym ryzyku (zob. rys. 1 i 2) – jest typowym, choć nie jedynym celem bezpo-
średnich3 inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe. Ponadto inwestorzy mogą 
osiągać dodatkowe korzyści z:

– czynszów z najmu – tego typu dochody są łatwo przewidywalne (wynikają 
z długookresowych umów zawartych z najemcami) i relatywnie mało ryzykow-

 2 Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Instytut Nieruchomości Valor, 
Łódź 1999, s. 10.
 3 A więc niedokonywanych pośrednio, czyli przez zakup papierów wartościowych, np. akcji 
deweloperów czy jednostek w funduszach inwestycyjnych.

Rys. 1. Porównanie zmian cen domów mieszkalnych w USA ze zmianami przemysłowego indeksu 
Dow Jones Industrial Average w latach 70. i 80. 

Ź r ó d ł o: H.B. Mayo, Wstęp do inwestowania, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 1997, s. 735.
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ne, w szczególności w relacji do dochodów z dywidend związanych z posiada-
niem akcji,

– ulg podatkowych – najczęściej w podatku dochodowym4, ale również w po-
datku od nieruchomości5,

– możliwość odmrażania ulokowanego kapitału bez likwidowania lokaty, po-
przez zaciąganie relatywnie tanich6 kredytów (pożyczek) zabezpieczonych hipoteką. 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że nieruchomości mieszkanio-
we mogą być traktowane również jako atrakcyjne inwestycje portfelowe, a więc 
powinny być brane pod uwagę jako składnik zdywersyfikowanego portfela in-
westycyjnego. W szczególności zamiarem autorów jest weryfikacja hipotezy, że 
dodanie aktywów mieszkaniowych do portfela składającego się z akcji w sposób 
istotny podnosi ocenę jakości7 zarządzania takim portfelem. 

 4 W Polsce w latach 90. XX w. stosowany był szeroki wachlarz ulg w podatku dochodowym 
wprowadzonych ustawami: z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. nr 80, poz. 350) oraz z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego (Dz.U. nr 133, poz. 654).
 5 W okresie międzywojennym w Polsce 15-letnim zwolnieniem z podatku od nieruchomości 
zachęcano inwestorów do budowy kamienic czynszowych – por. E. Kucharska-Stasiak, Nierucho-
mość a rynek, WN PWN, Warszawa 1999, s. 171.
 6 Kredyty hipoteczne mają o kilka punktów procentowych niższe oprocentowanie. W ostatnich 
latach np. w Polsce oprocentowanie kredytów mieszkaniowych było około dwukrotnie niższe niż 
kredytów gotówkowych dla ludności (średnie w 20 największych bankach – patrz np. dane dzienni-
ka „Rzeczpospolita”, http://www.ekonomia24.pl/temat/710248.html [15.09.2011]). 
 7 Ocena jakości zarządzania portfelem zostanie dokonana przy wykorzystaniu miernika Sharpe’a, 
którego opis zaprezentowany zostanie w punkcie drugim artykułu. 

Rys. 2. Porównanie przyrostu wartości inwestycji w aktywa mieszkania w USA z przyrostem  
indeksu Dow Jones w latach 70.i 80. XX w. 

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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2. Założenia badawcze

W celu weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystane zostaną wnioski 
płynące z nowoczesnej teorii portfela (NTP) autorstwa Harry’ego Markowitza8. 
Jednym z kluczowych warunków stosowalności NTP jest przyjęcie założenia, 
że inwestor charakteryzuje się awersją do ryzyka9. Taka sytuacja ma miejsce, 
gdy inwestor gotowy jest podjąć większe ryzyko jedynie wtedy, gdy spodziewa 
się w zamian wyższego oczekiwanego dochodu. Aktywa inwestycyjne podlegać 
więc będą ocenie nie tylko z uwagi na dochód Ri, mierzony jako średnia geome-
tryczna:

R R R Ri T T= +( ) +( ) +( ) 1 1 11 2

1
... ,

gdzie: Rt – stopa zwrotu osiągnięta w okresie t, np. miesiącu (t = 1, 2, ..., T), lecz 
także pod uwagę brane będzie ryzyko mierzone za pomocą odchylenia standardo-
wego si szeregu czasowego stóp zwrotu:

s V
T

R Ri t
t

T
= =

−
−( )

=
∑1
1

2

1
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Procedura weryfikacji empirycznej podzielona została na dwa etapy. W etapie 
pierwszym ustalony zostanie skład optymalnego portfela inwestycyjnego. Jako 
potencjalne składniki uwzględnione zostaną następujące aktywa:

a) indeks akcji sWIG80,
b) indeks akcji mWIG40,
c) indeks akcji WIG20,
d) indeks akcji WIG,
e) metr kwadratowy mieszkania we Wrocławiu.
Z uwagi na listę spółek służących do kalkulacji zaproponowanych średnich 

rynkowych, analizowane indeksy powinny różnić się między sobą poziomem 
dochodu i ryzyka. Podczas gdy indeks skupiający małe spółki (sWIG80) powi-
nien charakteryzować się największą oczekiwaną stopą zwrotu oraz wariancją 
(ryzykiem), portfel WIG20 obejmujący dwadzieścia największych i najpłynniej-
szych spółek giełdowych powinien być najmniej ryzykowny, przynosząc jedno-
cześnie najmniejszy dochód. Jako miarę dochodowości inwestycji mieszkanio-

 8 H. Markowitz, Portfolio Selection, „The Journal of Finance” vol. 7, nr 1 (Mar., 1952), s. 77-91.
 9 Jak wykazuje wiele badań, awersja do ryzyka jest dominującą postawą wśród inwestorów, cho-
ciaż jej natężenie może być różne – inwestorzy mogą oczekiwać premii w różnej wysokości za podjęcie 
identycznego ryzyka – por. np. M. Halek, J.G. Eisenhauer, Demography of Risk Aversion, „The Journal 
of Risk and Insurance” 2001, vol. 68, nr 1, s. 1-24; W.B. Jr. Riley, K.V. Chow, Asset Allocation and 
Individual Risk Aversion, „Financial Analysts Journal” November-December 1992, s. 32-37.
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wych przyjęto średnią cenę transakcyjną metra kwadratowego mieszkania we 
Wrocławiu10. 

Portfel optymalny zdefiniowany został jako ten, który maksymalizuje war-
tość współczynnika Sharpe’a (oznaczonego Sh), będącego jednym z najczęściej 
stosowanych kryteriów oceny jakości zarządzania portfelem. Miara ta wyraża się 
następującym wzorem:

Sh
R R
s
p f

p
=

−
,

gdzie: Rp – stopa zwrotu z portfela, Rf – stopa wolna od ryzyka, sp – odchylenie 
standardowe, mierzące ryzyko utworzonego portfela. Należy zauważyć, że wy-
rażenie Rp – Rf jest premią za ryzyko. Poszukując optymalnego składu portfela, 
maksymalizuje się więc w istocie premię uzyskiwaną za jednostkę podjętego ry-
zyka. Stopa zwrotu oraz odchylenie standardowe portfela składającego się z n ak-
tywów określone zostały przy tym jako:
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gdzie: wi (i = 1, 2, ..., n) – udział danego aktywa w portfelu, mierzony jako procent 
wartości i-tego aktywa do wartości całego portfela, natomiast ρi, j – współczynnik 
korelacji stóp zwrotu pary aktywów.

W drugim etapie procedury weryfikacyjnej ocenie podlegać będą ewentualne 
korzyści dywersyfikacyjne polegające na uwzględnieniu w składzie portfela za-
równo akcji, jak i nieruchomości mieszkaniowych. Porównane zostaną wartości 
współczynników Sharpe’a oraz przeprowadzony zostanie test statytyczny, które-
go autorami są Gibbons, Ross i Shanken11 pozwalający ocenić, czy zaobserwowa-
ne różnice w wartościach współczynnika Sharpe’a są statystycznie istotne. Jeżeli 
przez Sh(b) oznaczona zostanie wartość współczynnika Sharpe’a dla portfela ba-
zowego, natomiast Sh(e) będzie wartością współczynnika dla portfela po włącze-
niu dodatkowych aktywów, wówczas hipoteza zerowa testu jest następująca:
 10 Dane dotyczące tej formy inwestycji pochodzą z comiesięcznych raportów redNet Consul-
ting dostępnych w serwisie internetowym http://rednetconsulting.pl/ (kalkulowane na podstawie 
danych pochodzących z portalu http://tabelaofert.pl/ [10.09.2011]).
 11 M. Gibbons, S. Ross, J. Shanken, A Test of the Efficiency of a Given Portfolio, „Econometrica” 
1989, vol. 57(5), s. 1121-1152 [za:] J.H. Rubens., D.A. Louton, E.J. Yobaccio, Measuring the Signifi-
cance of Diversification Gains, „Journal of Real Estate Research” 1998, vol. 16(1), s. 73-86. 
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H0: Sh(e) nie jest statystycznie istotnie różny od Sh(b). Statystyka testowa ma 
rozkład Wisharta i wyraża się wzorem:

W Sh e

Sh b
=

+

+
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1
1

2

2
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Za pomocą prostej transformacji rozkład statystki testowej W można sprowadzić 
do rozkładu FN,T–N–1:
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gdzie: N – liczba aktywów dodanych do portfela bazowego, T – liczba obserwacji 
w analizowanym szeregu czasowym stóp zwrotu portfela.

Obliczenia związane z wyznaczeniem optymalnego składu portfela przeprowa-
dzone zostały na podstawie miesięcznych stóp zwrotu potencjalnych aktywów inwe-
stycyjnych z okresu od marca 2006 do grudnia 2007 r. Początek próby wyznaczony 
został dostępnością systematycznych danych z wrocławskiego rynku nieruchomości 
(opartych na danych publikowanych przez dane firmy redNet Consulting). Koniec 
próby to z kolei moment pierwszych wstrząsów na rynkach finansowych zwiastują-
cych nadchodzący kryzys. Wydłużanie okresu analizy na ten szczególny czas mogło-
by doprowadzić do dosyć kuriozalnego wniosku, że w obliczu spadku cen aktywów 
mieszkaniowych oraz akcji jedynym aktywem, które możemy włączyć do analizy są 
instrumenty wolne od ryzyka (np. obligacje), gdyż tylko one charakteryzowały się 
dodatnią stopą zwrotu w kryzysowym okresie. Badania dotyczące potencjału dywer-
syfikacyjnego przeprowadzane są jednak zwykle na danych obejmujących kilkana-
ście lat, gdzie średnie stopy zwrotu są dodatnio skorelowane z ryzykiem generowa-
nym przez te aktywa. Biorąc pod uwagę dostępność danych z rynku nieruchomości, 
w przypadku Polski jedynie wyróżniony okres spełniał ten warunek.

3. Wyniki empiryczne

Dochód i ryzyko portfeli akcyjnych oraz nieruchomości mieszkaniowej zosta-
ły przedstawione na rysunku 3. Inwestor powinien więc włączyć w skład swoje-
go portfela jedynie akcje z indeksu sWIG80 oraz nieruchomość mieszkaniową12. 
Pozostałe portfele akcyjne zdominowane są przez inwestycję w mieszkanie, która 
oferuje wyższą stopę zwrotu przy jednocześnie niższym ryzyku (zob. rys. 3).
 12 Zakładamy, że inwestorzy formułują swoje oczekiwania racjonalnie, tak więc ich prognozy 
statystyk stóp zwrotu (tu formułowane na początku okresu inwestycyjnego, tj. w marcu 2006) są, 
przeciętnie rzecz biorąc, prawidłowe. 
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Rys. 3. Mapa dochód-ryzyko dla rozpatrywanych inwestycji w okresie marzec 2006-grudzień 2007 
(dane miesięczne). 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W wyniku procedury optymalizacyjnej (zob. pkt. 2 niniejszego artykułu) wy-
znaczony został portfel, w którym udział nieruchomości mieszkaniowej wynosił 
79%, a pozostałe 21% przypadło na akcje sWIG80. Współczynnik korelacji dla 
obu aktywów miał wartość 0,31, co wskazuje na umiarkowaną dodatnią zależ-
ność liniową (przy czym należy podkreślić, że im niższa wartość współczynnika 
korelacji, tym większe potencjalne korzyści dywersyfikacyjne z jednoczesnego 
włączenia aktywów w skład portfela). Statystyki portfela optymalnego na tle in-
westycji wyłącznie w akcje przedstawono w tabeli 113:

Tabela 1. Statystyki stóp zwrotu i ryzyka

Portfel Portfel optymalny Portfel 100%
sWIG80

Stopa zwrotu 2,64% 3,46%
Ryzyko 4,20% 8,48%
Współczynnik zmienności (ryzyko/stopa zwrotu) 1,6 2,45
Współczynnik Sharpe’a 0,5419 0,3649

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 3.

W stosunku do portfela złożonego w 100% z akcji, współczynnik Sharpe’a 
portfela optymalnego jest większy o ok. 48,5%, Oczywiste więc, że nierucho-
mości powinny stanowić część portfela inwestycyjnego, gdyż powodują wzrost 
 13 Przy obliczaniu współczynnika Sharpe’a jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnią ren-
towność 52-tygodniowych bonów skarbowych.
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otrzymywanej przez inwestora premii za ryzyko. Wniosek ten potwierdzany jest 
przez wartość statystyki testowej wynoszącej 6,07 (zob. też pkt 2 artykułu). Wy-
nik ten wskazuje, że na poziomie istotności 5% należy odrzucić hipotezę zerową 
o równości współczynników Sharpe’a obu rozpatrywanych portfeli.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule analizy wykazały, że nieruchomości mieszkaniowe 
mogą być bardzo atrakcyjnym komponentem portfeli inwestycyjnych. Warto jed-
nak wymienić także te czynniki, które nie zostały uwzględnione w przeprowadzo-
nej analizie, a które jednak mogą wpływać na decyzje inwestorów:

1. Płynność aktywów w przypadku inwestycji w nieruchomości jest zdecy-
dowanie niższa. Na polskim rynku oferta funduszy inwestujących w nierucho-
mości jest stosunkowo słabo rozwinięta, co powoduje, że trudno zainwestować 
w aktywa mieszkaniowe, jeżeli inwestor sam nie stanie się właścicielem takiej 
nieruchomości14. Nie bez znaczenia staje się wtedy wysokość kosztów transakcyj-
nych związanych z przenoszeniem własności (zakupem i sprzedażą).

2. Dochody z najmu nie zostały uwzględnione w przedstawionej analizie 
z powodu braku rzetelnego źródła danych. Włączenie do analizy tego czynnika 
z pewnością podniosłoby atrakcyjność inwestycji w aktywa mieszkaniowe. Jego 
pominięcie można usprawiedliwić przyjęciem założenia, że dochody z czynszów 
rekompensowałyby koszty transakcyjne oraz niższą płynność inwestycji, jaką jest 
mieszkanie kupione na własność w porównaniu z szybko zbywalnymi aktywami, 
jakimi są akcje spółek.
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Streszczenie. Analiza Du Ponta jest powszechnie stosowana do badania uwarunkowań ren-
towności kapitałów własnych (ROE) w przedsiębiorstwach. Celem pracy jest ocena efektywności 
ekonomicznej przedsiębiorstwa Karol Kania i Synowie za pomocą analizy finansowej w postaci 
modelu Du Ponta, uzupełnionego wybranymi wskaźnikami analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 
Badaniem objęto lata 2008-2010.

Słowa kluczowe: model Du Ponta, Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.

Wstęp

Podejmowanie trafnych decyzji w zmieniającym się otoczeniu wymaga od 
zarządzających szybkiej i jednocześnie dokładnej oceny kondycji przedsiębior-
stwa. Analiza finansowa pozwala na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 
określenie związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami oraz podję-
cie decyzji dotyczących przyszłości. Z kolei analiza wskaźnikowa pozwala na 
uogólnianie dużej ilości informacji. Jednak może się zdarzyć, że kilka wskaźni-
ków wskazuje na dobrą kondycję przedsiębiorstwa, a inne określają ją jako złą, co 
znacznie utrudnia ostateczną syntetyczną ocenę1. Sposobem na ograniczenie tych 
zastrzeżeń może być zastosowanie do oceny kondycji finansowej przedsiębior-

 1 E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
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stwa modeli, które ukazują zależności przyczynowo-skutkowe między wskaźni-
kami oceniającymi różne obszary działalności przedsiębiorstwa2.

Układ nazywany „piramidą wskaźników” umożliwia poznanie zależności 
przyczynowo-skutkowych, a także pozwala na wyjaśnienie kierunków i możli-
wości dochodzenia do określonego celu3. Jedną z najbardziej znanych form pi-
ramidalnej rozbudowy wskaźnika rentowności jest model Du Ponta. Model ten 
do 1970 r. był dominującym narzędziem analizy finansowej4. Analiza z wykorzy-
staniem modelu Du Ponta może służyć m.in. do identyfikacji i analizy obszarów 
potencjalnie niebezpiecznych lub niewłaściwie zarządzanych5. Za punkt wyjścia 
klasycznej analizy hierarchicznej uważa się tzw. tożsamość Du Ponta. Wywarła 
ona ogromny wpływ na poglądy ekonomistów i nadal zajmuje ważne miejsce 
w zbiorze metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Na podstawie danych opublikowanych w „Monitorze Polskim B” wykonano 
analizę Du Ponta dla przedsiębiorstwa Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. (dane za 
lata 2008-2010). Spółka Karol Kania i Synowie zajmuje się produkcją podłoża 
pod uprawę pieczarek. Spółka zatrudnia ok. 500 osób w trzech zakładach (Piasek, 
Pawłowiczki, Dębowa Kłoda). W rankingu 634 firm branży rolnej według war-
tości rynkowej, opublikowanego 31 marca 2010 r. przez Instytut Nowoczesnego 
Biznesu, spółka Karol Kania i Synowie znalazła się na czwartym miejscu.

1. Uprawa pieczarek w Polsce

Uprawa pieczarek jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią produkcji rolniczej 
w Polsce. Pieczarki, głównie odmiany białej, są wykorzystywane w przetwór-
stwie spożywczym, a w postaci świeżej trafiają na rynek krajowy i zagraniczny. 
Pieczarki, obok koncentratu soku jabłkowego i owoców miękkich, stały się jedną 
z najważniejszych pozycji w handlu zagranicznym. Wartość eksportu pieczarek 
stanowi obecnie ok. 50% eksportu wszystkich warzyw i ich przetworów. To właś-
nie głównie eksport decyduje o koniunkturze w tej branży. Polskie pieczarki są 
wysokiej jakości przy relatywnie umiarkowanych cenach.

Produkcja pieczarek nie może się rozwijać bez odpowiedniego podłoża. Jed-
nym z problemów producentów pieczarek może być ograniczona podaż i wyższe 

 2 A. Żwirbla, Analiza według modelu Du Ponta – zastosowanie praktyczne, „Rachunkowość” 
2006, nr 1, s. 10.
 3 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekono-
miczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 4 T. Liesz, Really Modified Du Pont Analysis: Five Ways to Improve Return on Equity, http://
www.sbaer.uca.edu/research/sbiola/2002/19_pdf [18.09.2011]
 5 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006.
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ceny podłoża, do produkcji którego wykorzystywana jest słoma. Słoma bowiem 
coraz częściej używana jest jako biomasa do spalania. Jednocześnie wzrasta po-
wierzchnia upraw pieczarki. W roku 2003 w Polsce pieczarki produkowano na 
190 ha, w 2007 natomiast już na 230 ha. W 2003 r. zebrano 180 tys. ton pieczarek, 
a w 2007 r. już 210 tys. ton. Wzrasta też wartość eksportu: w roku 2005 było to 
166 mln euro, a w 2008 r. – 260 mln euro.

Tabela 1. Ilość i wartość skupu pieczarek w Polsce według dostawców w latach 2005-2010

Lata
Ogółem W tym gospodarstwa 

indywidualne Ogółem W tym gospodarstwa 
indywidualne

tys. ton tys. zł
2005 111,2 90,9 404 784,6 322 157,8
2006 136,7 113,8 493 933,3 403 656,3
2007 143,3 125,0 549 584,7 474 307,8
2008 153,4 143,7 585 744,2 547 809,8
2009 112,2 70,5 476 917,2 284 648,8
2010 213,1 132,9 872 882,2 529 374,6

Ź r ó d ł o: Skup i ceny produktów rolnych w 2005 r., GUS, Warszawa 2006, s. 26; Skup i ceny produktów 
rolnych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, s. 26; Skup i ceny produktów rolnych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, 
s. 26; Skup i ceny produktów rolnych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, s. 26; Skup i ceny produktów rolnych 
w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, s. 26; Skup i ceny produktów rolnych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 26.

Intensywny rozwój uprawy pieczarek, od 50 tys. ton w 1991 r. do ok. 300 tys. 
ton w 2009 r., plasuje Polskę na czołowym miejscu w świecie w produkcji tych 
grzybów6. Główni odbiorcy polskich pieczarek w Unii Europejskiej to: Niemcy, 
Holandia, Francja, Austria, Dania, Wielka Brytania, Szwecja i Irlandia. Eksporto-
wane są zarówno świeże pieczarki, jak i przetwory. 

2. Prezentacja przedsiębiorstwa Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.

Początki firmy Karol Kania i Synowie sięgają 1967 r., kiedy Karol Kania roz-
począł produkcję pieczarek (produkował również podłoże na własne potrzeby). 
W roku 1988 powstała Wytwórnia Podłoża pod Uprawę Pieczarek Karol Kania 
(w Piasku, woj. śląskie). W 1993 r. rozpoczęto produkcję podłoża pasteryzowa-
nego. W 1994 r. powstał drugi zakład produkujący podłoże pod uprawę pieczarek 
(w Pawłowiczkach, woj. opolskie). Produkcja fazy pierwszej (podłoże) odbywa 

 6 N. Sakson, Produkcja podłoża do uprawy pieczarek, PWRiL, Poznań 2007 oraz Produkcja 
pieczarki na podłożu fazy III, PWRiL, Poznań 2008.
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się w zakładzie w Pawłowiczkach, ze względu na możliwość pozyskania wysokiej 
jakości podstawowego surowca, jakim jest słoma. W zakładzie w Pawłowiczkach 
zatrudnionych jest ok. 200 osób. W 2001 r. nastąpiło przekształcenie Wytwórni 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Karol Kania i Synowie”. 
W 2008 r. rozpoczęto budowę nowego zakładu w Dębowej Kłodzie (woj. lubu-
skie, pow. parczewski), a otwarcie zakładu nastąpiło w roku 2009. Spółka Karol 
Kania i Synowie otrzymała w 2009 r. dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka aż na trzy projekty, a kwota dofinansowania wyniosła 
w sumie ponad 10 mln zł7.

3. Wyniki i dyskusja

Analizując zamieszczone poniżej równania Du Ponta w kolejnych badanych 
latach można zauważyć, że nieznaczny spadek rentowności kapitałów własnych 
(ROE) realizuje się głównie z powodu spadku wskaźnika produktywności aktywów 
w roku 2009 oraz 2010. Przy nieco niższych niż w roku 2008 wartościach sprze-
daży następuje wzrost sumy aktywów powodowany inwestycjami. Nie można jed-
nak w tym przypadku mówić o zmianach niekorzystnych. Zmiany zdają się raczej 
odzwierciedlać wzrost potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa i budowanie 
warunków do coraz lepszych wyników finansowych w przyszłości. Same wartości 
rentowności kapitałów własnych w granicach 20% należy uznać za bardzo dobre. 
Dają one zarządowi możliwość prowadzenia swobodnej polityki zadłużania się na 
warunkach niższego niż ROE oprocentowania kredytu i uzyskiwania efektu dźwig-
ni finansowej, co nie musi być wykorzystywane, lecz stanowi ewentualną rezerwę. 
Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) w latach 2008-2010 rośnie (14,1-16,5%). 
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) w latach 2008-2010 oscyluje wokół 13%. 
Sytuacja w zakresie rentowności przedstawia się więc bardzo dobrze.

Du Pont (...) ROE=ROS × (produktywność_aktywów) ×  
 × (obciążenie_kapitałów własnych)

Du Pont (2008) ROE=0,20=0,1411 × 1,06 × 1,31,
Du Pont (2009) ROE=0,18=0,1621 × 0,78 × 1,40,
Du Pont (2010) ROE=0,18=0,1653 × 0,80 × 1,34.

 7 Uruchomienie produkcji ekologicznego peletu ze słomy poprzez wdrożenie innowacyjnej 
technologii (Poddziałanie – 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, wartość 
ogółem –15 976 000,00 zł, dofinansowanie publiczne – 6 525 000,00 zł), Rozwój i wdrożenie inno-
wacyjnej technologii produkcji – 459 442,00 zł, dofinansowanie publiczne – 200 805,00 zł); Rozwój 
i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekologicznego peletu ze słomy (Poddziałanie 4.1. 
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, wartość ogółem – 13 402 821,20 zł, dofinansowanie pu-
bliczne – 5 492 959,50 zł).
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Tabela 2. Wskaźniki rentowności, płynność bieżąca, zadłużenie ogólne oraz wskaźnik operacyjności 
w przedsiębiorstwie Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.

Wyszczególnienie 2008 2009 2010

Wskaźniki rentowności
ROA 0,1498 0,1261 0,1314
ROE 0,2000 0,1800 0,1800
ROS 0,1411 0,1621 0,1653

Płynność bieżąca 2,8742 1,6379 1,1381
Zadłużenie ogólne 0,1482 0,2412 0,2203
Wskaźnik operacyjności 0,7882 0,8477 0,8008

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z „Monitorów Polskich B”.

Tabela 3. Wartości zysku netto, sprzedaży netto, aktywów ogółem, kapitałów własnych, aktywów 
bieżących, zobowiązań krótkoterminowych, zobowiązań ogółem oraz kosztu własnego sprzedaży 

w przedsiębiorstwie Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010
Zysk netto 19 963,34 19 930,99 22 411,07
Sprzedaż netto 141 516,27 122 922,42 135 602,10
Aktywa ogółem 133 288,73 158 038,15 170 556,75
Kapitały własne 101 921,61 112 747,67 127 751,33
Aktywa bieżące 32 442,97 27 886,18 26 143,49
Zobowiązania krótkoterminowe 11 287,83 17 025,08 22 970,80
Zobowiązania ogółem 19 751,02 38 119,16 37 575,90
Koszt własny sprzedaży 111 545,99 104 196,72 108 594,07

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

Tabela 4. Wartości kapitału stałego, majątku trwałego oraz kapitału pracującego w przedsiębiorstwie 
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010
Kapitał stały 110 384,80 133 841,80 142 356,43
Majątek trwały 100 845,80 130 172,00 144 413,25
Kapitał pracujący 9 539,05 3 669,77 –2 056,82

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

W roku 2009 przedsiębiorstwo Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. realizuje 
dużą inwestycję rzeczową, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście zobowią-
zań długoterminowych z niemal 8,5 mln zł na koniec roku 2008 do przeszło 
21 mln zł na koniec roku 2009. Interesujący jest przy tym wykazywany spadek 
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kosztów finansowych z roku 2009 z przeszło 750 tys. zł w roku 2008 do prze-
szło 550 tys. zł w roku 2009. Wzrost w tej pozycji następuje dopiero w roku 
2010. Koszty finansowe wynoszą wówczas ponad 850 tys. zł. Z drugiej strony 
firma realizuje przychody finansowe w postaci odsetek od wolnych środków 
pieniężnych na kwotę prawie 400 tys. zł. Jest to kolejny sygnał ustabilizowanej 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w badanym okresie i przejaw zrównowa-
żonego wzrostu. 

W badanym okresie dosyć wyraźnie rosną wartości zobowiązań krótkoter-
minowych przedsiębiorstwa. W roku 2008 zobowiązania te wyniosły przeszło 
11 mln zł, w 2009 – przeszło 17 mln zł, zaś w 2010 niemal 23 mln zł. O ile 
zobowiązania z tytułu dostaw rosły od kwoty przeszło 4 mln zł w 2008 do prze-
szło 6 mln zł i przeszło 8 mln zł w kolejnych latach, to już kredyt krótkoter-
minowy rósł odpowiednio z 4 do 7,5 oraz przeszło 11 mln zł. Dynamika w tej 
drugiej pozycji jest więc wyraźnie wyższa. Być może z kredytów tych częściowo 
finansowano kosztowne inwestycje (w 2009 r. wzrost w pozycji środki trwałe 
w budowie do kwoty niemal 24 mln zł w porównaniu z kwotą ponad 8 mln zł 
w 2008 r.). Wniosek taki uzasadniałyby malejące wartości kapitału pracującego 
w kolejnych latach: od ponad 9,5 mln zł w 2008 r., przez ponad 3,5 mln zł w roku 
2009 do –2,1 mln zł w 2010 r. W okresie inwestycji polityka finansowa zmienia 
się więc z bardzo ostrożnej w kierunku bardziej agresywnego finansowania ma-
jątku trwałego kapitałami krótkoterminowymi. Zapewne ma ona jednak charak-
ter przejściowy. W analizowanym okresie wskaźniki płynności finansowej rzecz 
oczywista również wykazują wyraźne spadki, co zostało zobrazowane w tabeli 4. 
Końcowa wartość 1,1381 w roku 2010 jest jednak nadal wartością dobrą bądź 
co najmniej akceptowalną. Wskutek finansowania procesu inwestycyjnego rośnie 
też w kolejnych latach analizy wskaźnik zadłużenia ogólnego od poziomu 0,1482 
przez 0,2412 i spada w 2010 r. do 0,2203. Przyczyną jest tutaj zarówno wzrost 
zadłużenia długoterminowego, jak i krótkoterminowego. Widać, że natychmiast 
po zakończeniu procesu inwestycyjnego podejmowane są działania na rzecz przy-
wrócenia równowagi w zakresie poziomu zadłużenia, co znamionuje odpowie-
dzialną politykę. 

W kwestii sprawności działania można zauważyć, że wraz ze spadkiem po-
ziomu sprzedaży w roku 2009 w stosunku do roku 2008 spada też wartość kosztu 
własnego sprzedaży, co dobrze świadczy o racjonalności gospodarowania środka-
mi pracy przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa. W wielu przedsiębiorstwach 
znaczna część kosztów ma charakter stały i nie ulega obniżeniu wraz z obniżką 
wartości sprzedaży. W analizowanym przypadku jest przeciwnie. Stwierdzenie 
o sprawności zarządzania przedsiębiorstwem potwierdzają dobre wartości wskaź-
nika operacyjności w kolejnych latach, które oscylują wokół 80%. 
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Wnioski

Można sformułować konkluzję, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa 
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. jest w badanym okresie dobra i stabilna. Pod-
czas załamania ekonomicznego w 2009 r. przedsiębiorstwo nie tylko nie redukuje 
wydatków, lecz nawet inwestuje. Badania pokazują, że 377 spośród 500 przed-
siębiorstw z listy „Fortune” (2001 r.) przechodziło różne fazy załamania, lecz 
wychodzenie z kryzysu umożliwiały im zachowania odmienne od zdroworoz-
sądkowych, tj. zamiast zmniejszać ryzyko, podejmowały dodatkowe ryzykowne 
przedsięwzięcia. Ich cechy są następujące: 

– stawiają na swoją podstawową działalność i inwestują w zwiększenie udzia-
łu w rynku zamiast rozkładać ryzyko przez dywersyfikację,

– kontrolują koszty zarówno w dobrych, jak i złych czasach,
– prowadzą długofalową politykę prowadzącą do utrzymania lojalności pra-

cowników, dostawców i klientów,
– wychodząc z okresu dekoniunktury nie przerywają działań rozwojowych 

i „rozmachu działania”.
Wydaje się, że firma Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. jest dobrym przykładem 

konsekwentnego, zrównoważonego rozwoju opartego na długofalowym inwesto-
waniu we własny obszar biznesowy i kontrolę kosztów. W tym można upatrywać 
jego sukces ekonomiczny.
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Streszczenie. Celem tego opracowania jest identyfikacja determinantów wskaźnika rentow-
ności kapitałów własnych w poszczególnych sektorach, dokonana z wykorzystaniem modelu Du 
Ponta oraz próba ustalenia siły wpływu poszczególnych czynników na wielkość tego wskaźnika, 
przeprowadzona z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej Pearsona. W artykule dokona-
ny został również pomiar ryzyka rentowności finansowej dla poszczególnych sektorów z wykorzy-
staniem odchylenia standardowego. 

Słowa kluczowe: model Du Ponta, sektory niefinansowe

Wstęp

Rentowność finansowa ocenia efektywność wykorzystania zasobów kapita-
łowych przedsiębiorstwa. W porównaniach przestrzennych pozwala na identy-
fikację obszarów działalności, w których przy akceptowanym przez właścicieli 
kapitału poziomie ryzyka można osiągnąć najwyższą stopę zwrotu. Do pomiaru 
rentowności finansowej można wykorzystywać wiele wskaźników, jednak najbar-
dziej syntetyczną i najczęściej wykorzystywaną miarą jest wskaźnik rentowności 
kapitałów własnych. Wypracowany zysk netto jest ostatecznym efektem działań 
podejmowanych w różnych obszarach decyzyjnych finansów przedsiębiorstw 
i dlatego w zarządzaniu istotna jest analiza przyczynowo-skutkowa, pozwalająca 
na ustalenie wagi poszczególnych czynników w procesie tworzenia tego efektu. 

Piotr Szczepaniak
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
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Najczęściej wykorzystywanym modelem w analizie przyczynowo-skutkowej jest 
tzw. piramida Du Ponta, którą opracowano w przedsiębiorstwie o tej samej na-
zwie ok. 90 lat temu1. W podstawowej wersji w systemie Du Ponta przyjmuje się 
wskaźnik rentowności kapitału własnego, który może podlegać rozbudowie na 
wielu stopniach podziału2.

Celem tego opracowania jest identyfikacja determinantów wskaźnika rentow-
ności kapitałów własnych w poszczególnych sektorach, dokonana z wykorzysta-
niem modelu Du Ponta. Kolejnym zadaniem będzie próba ustalenia siły wpły-
wu poszczególnych czynników na wielkość wskaźnika rentowności kapitałów 
własnych, przeprowadzona z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona. W artykule dokonany zostanie również pomiar ryzyka rentowności fi-
nansowej dla poszczególnych sektorów, z wykorzystaniem odchylenia standardo-
wego. Badania dotyczą sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2005-2009.

1. Konstrukcja piramidy Du Ponta

W analizie piramidalnej Du Ponta dokonuje się dezagregacji syntetycznego 
wskaźnika rentowności kapitałów własnych w celu ujawnienia czynników wpły-
wających na jego wartość. Na pierwszym poziomie podziału wymienia się trzy 
wskaźniki determinujące rentowność kapitałów własnych. Są to: wskaźnik ren-
towności sprzedaży (WRS), wskaźnik rotacji aktywów (WRA) i wskaźnik pokry-
cia kapitałów własnych kapitałem całkowitym (WPKWKC)3. Wskaźnik rentow-
ności kapitałów własnych (WRKW) można wyrazić jak we wzorze 1:

WRKW = WRS × WRA × WPKWKC. (1)

Wskaźnik rentowności sprzedaży jest ilorazem zysku netto i przychodów ze 
sprzedaży i informuje o tym, ile każda jednostka pieniężna uzyskana ze sprzedaży 
towarów, produktów czy usług generuje czystego zysku netto. Tak jak w przy-
padku pozostałych wskaźników rentowności sytuacja przedsiębiorstwa jest tym 
lepsza im wyższe wartości uzyskuje wskaźnik WRS. Przedstawia go wzór 2:

WRS = zysk netto/przychody ze sprzedaży. (2)

Wskaźnik rotacji aktywów jest ilorazem przychodów ze sprzedaży i wartości 
aktywów ogółem. Informuje on o efektywności wykorzystania majątku przedsię-
biorstwa. Wartość tego wskaźnika jest w największym stopniu zdeterminowana 

 1 T. Dudycz, Analiza finansowa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 134.
 2 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999, s. 121.
 3 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekono-
miczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 86.
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charakterem prowadzonej działalności i dlatego może on być wykorzystywany do 
porównań sprawności przedsiębiorstw funkcjonujących w tym samym sektorze. 
Przedstawia go wzór 3:

WRA = przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem. (3)

Wskaźnik pokrycia kapitałów własnych kapitałem całkowitym informuje 
o strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa, czyli o tzw. dźwigni finansowej. Im wyż-
sza jest wartość tego wskaźnika, tym większy jest udział obcych źródeł finansowa-
nia. Na poziomie tego wskaźnika ujawnia się wada modelu Du Ponta, polegająca 
na braku informacji o rodzaju efektu dźwigni finansowej. Według modelu wyż-
szy wskaźnik oznacza zawsze wyższą rentowność kapitałów własnych, natomiast 
skutki pozytywnego lub negatywnego efektu dźwigni finansowej ujawniają się na 
poziomie zysku netto i wskaźnika rentowności sprzedaży. Konstrukcję wskaźnika 
pokrycia kapitałów własnych kapitałem całkowitym przedstawia wzór 4:

WPKWKC = kapitał całkowity/ kapitał własny. (4)

Klasyczny model Du Ponta można wzbogacić o wskaźnik fiskalizmu pań-
stwa (WFP)4, który jest ilorazem zysku netto i zysku brutto i informuje o pozio-
mie efektywnych obciążeń podatkiem dochodowym. Im wartość wskaźnika jest 
bliższa jedności, tym poziom obciążeń jest niższy. Konstrukcję tego wskaźnika 
przedstawia wzór 5:

WFP = zysk netto/zysk brutto. (5)

W związku z powyższym wskaźnik rentowności kapitałów własnych można 
przedstawić jako iloczyn czterech wskaźników, co prezentuje wzór 6:

WRKW = WFP × WRSB × WRA × WPKWKC. (6)

Po wprowadzonej zmianie wskaźnik rentowności sprzedaży jest liczony zy-
skiem brutto (WRSB).

2. Determinanty rentowności finansowej  
w sektorach niefinansowych w latach 2005-2009

Wskaźniki fiskalizmu państwa dla sektorów niefinansowych w latach 2005- 
-2009 przedstawiono w tabeli 1.

Najwyższy poziom obciążeń podatkiem dochodowym w badanym pięcio-
letnim okresie odnotowano w sektorze hoteli i restauracji, natomiast w sektorze 

 4 T. Dudycz, Analiza…, s. 138.
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farmaceutycznym zyski netto były wyższe od zysków brutto. Największy wzrost 
obciążeń podatkowych między rokiem 2008 a 2009 nastąpił w sektorze dewelo-
perskim, a ponad 50% poprawę wskaźnika odnotował sektor chemiczny.

Wartości wskaźników rentowności sprzedaży liczone zyskiem brutto dla sek-
torów niefinansowych w latach 2005-2009 przedstawiono w tabeli 2.

Najwyższe średnie w pięcioletnim okresie wartości wskaźnika rentowności 
sprzedaży cechują sektor lekki (31%) i sektor deweloperski (26%), a najniższe 
wartości tego wskaźnika odnotowały sektory: farmaceutyczny (–44%) i handlo-
wy (3%). W sektorze farmaceutycznym wskaźnik ten uległ również największemu 
pogorszeniu między rokiem 2008 a 2009 (o 116%). Rok 2009 okazał się również 
bardzo niekorzystny dla sektorów lekkiego i deweloperskiego. Najwyższą ren-
townością sprzedaży mogły pochwalić się sektory energetyczny (ze wskaźnikiem 
24%) i medialny (ze wskaźnikiem 15%).

Wartości wskaźników rotacji aktywów dla sektorów niefinansowych w latach 
2005-2009 zostały przedstawione w tabeli 3.

Tabela 1. Wskaźnik fiskalizmu państwa dla sektorów niefinansowych

Sektor 2009 2009/2008 Średnia 2005-2009
Budownictwo 0,80 –0,03 0,78
Chemiczny 1,31 0,52 0,88
Deweloperski 0,87 –0,66 0,97
Drzewny 0,87 0,32 0,76
Elektromaszynowy 0,80 0,18 0,77
Energetyka 0,80 0,00 0,89
Farmaceutyczny 1,01 0,18 1,07
Handel 0,77 0,01 0,79
Hotele i restauracje 0,31 –0,34 0,68
Informatyka 0,85 0,04 0,85
Lekki 0,73 –0,23 0,81
Materiałów budowlanych 0,78 0,05 0,84
Media 0,85 0,06 0,81
Metalowy 0,80 0,06 0,79
Motoryzacyjny 0,80 0,00 0,80
Paliwowy 0,83 –0,02 0,83
Spożywczy 0,95 -0,03 0,92
Telekomunikacja 0,86 0,00 0,83
Średnia dla wszystkich sektorów 0,83

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.rsg.pl [15.02.2011].
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Tabela 2. Wskaźnik rentowności sprzedaży dla sektorów niefinansowych

Sektor 2009 2009/2008 Średnia 2005-2009
Budownictwo 0,06 0,00 0,05
Chemiczny –0,02 –0,07 0,05
Deweloperski –0,44 –0,35 0,26
Drzewny 0,03 0,01 0,09
Elektromaszynowy 0,05 –0,00 0,08
Energetyka 0,24 0,05 0,18
Farmaceutyczny –2,08 –1,16 –0,44
Handel 0,02 0,00 0,03
Hotele i restauracje 0,04 0,01 0,08
Informatyka 0,09 –0,05 0,09
Lekki –0,66 –0,55 0,31
Materiałów budowlanych 0,03 –0,02 0,09
Media 0,15 –0,02 0,16
Metalowy 0,16 0,01 0,18
Motoryzacyjny 0,06 0,00 0,07
Paliwowy 0,04 0,06 0,05
Spożywczy 0,06 0,02 0,06
Telekomunikacja 0,09 –0,06 0,13
Średnia dla wszystkich sektorów –0,12

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 3. Wskaźnik rotacji aktywów dla sektorów niefinansowych

Sektor 2009 2009/2008 Średnia 2005-2009
Budownictwo 1,1 –0,05 1,21
Chemiczny 0,9 –0,08 1,03
Deweloperski 0,1 0 0,17
Drzewny 0,7 –0,13 0,90
Elektromaszynowy 0,9 0,01 0,95
Energetyka 0,4 0 0,45
Farmaceutyczny 0,2 0,04 0,23
Handel 2,3 0,13 2,45
Hotele i restauracje 0,8 0,09 0,69
Informatyka 0,7 0,02 0,80
Lekki 0,2 –2,1 0,90
Materiałów budowlanych 0,7 0,05 0,67
Media 0,6 –0,07 0,66
Metalowy 0,9 –0,09 1,05
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Sektor 2009 2009/2008 Średnia 2005-2009
Motoryzacyjny 1,2 0,04 1,27
Paliwowy 1,0 –0,23 1,05
Spożywczy 1,0 –0,03 1,12
Telekomunikacja 0,6 –0,01 0,55
Średnia dla wszystkich sektorów 0,8

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Wskaźnik rotacji aktywów zarówno w roku 2009, jak i całym badanym pięciolet-
nim okresie osiąga najwyższe wartości w sektorze handlowym, a najniższe u dewelo-
perów. Najbardziej odczuwalne pogorszenie wskaźnika między rokiem 2008 a 2009 
odnotowały sektory lekki, paliwowy i drzewny, natomiast poprawą wskaźnika mogą 
pochwalić się sektory handlowy (wzrost o 13%) i hotele i restauracje (wzrost o 9%).

Wartości wskaźników pokrycia kapitałów własnych kapitałem całkowitym 
dla sektorów niefinansowych w latach 2005-2009 przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Relacja kapitału całkowitego do kapitałów własnych dla sektorów niefinansowych

Sektor 2009 2009/2008 Średnia 2005-2009
Budownictwo 2,7 –0,15 3,0
Chemiczny 2,0 –0,00 1,8
Deweloperski 3,0 0,35 2,5
Drzewny 2,3 0,08 1,8
Elektromaszynowy 1,7 –0,22 1,9
Energetyka 1,8 –0,08 1,7
Farmaceutyczny 1,5 –0,18 1,5
Handel 2,9 –0,07 2,9
Hotele i restauracje 1,6 –0,04 1,5
Informatyka 1,4 –0,19 1,8
Lekki 1,1 –0,48 1,4
Materiałów budowlanych 2,2 –0,36 2,1
Media 2,4 0,45 2,0
Metalowy 1,5 –0,05 1,7
Motoryzacyjny 1,6 –0,24 1,8
Paliwowy 1,9 0,01 1,8
Spożywczy 2,1 –0,28 2,3
Telekomunikacja 1,7 –0,04 1,9
Średnia dla wszystkich sektorów 2,0

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

cd. tab. 3
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W pięcioletnim okresie najwyższy średni poziom zadłużenia cechował sekto-
ry budowlany, handlowy i deweloperski, a najniższy sektory lekki, hotele i restau-
racje, energetyczny i metalowy. Najsilniejszy wzrost zadłużenia między rokiem 
2008 a 2009 zauważamy w sektorach: medialnym i deweloperskim, a najsilniej-
sze spadki zadłużenia w sektorach lekkim i materiałów budowlanych.

3. Rentowność sektorów niefinansowych

W praktyce gospodarczej poziom rentowności mierzony jest relacją zysku 
(netto, brutto, operacyjnego, rezydualnego itp.) do wielkości poniesionych kosz-
tów, zaangażowanych kapitałów lub osiągniętych przychodów ze sprzedaży. 
Relacja zysku netto do zaangażowanych kapitałów nazywana jest rentownością 
finansową, a do jej pomiaru wykorzystuje się najczęściej wskaźnik rentowności 
kapitałów własnych (WRKW), opisany we wzorze 7:

WRKW = (zysk netto/ średni stan kapitału własnego) × 100 %. (7)

Informuje on o tym, ile każda umowna jednostka pieniężna zaangażowana 
przez właścicieli jest w stanie wypracować czystego zysku netto. Im wartość 
wskaźnika WRKW jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa przed-
siębiorstwa, a konkretnie jego właścicieli5. Wartości wskaźników rentowności ka-
pitałów własnych dla sektorów niefinansowych w latach 2005-2009 przedstawia 
tabela 5.

Tabela 5. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych dla sektorów niefinansowych

Sektor 2009 2009/2008 Średnia 2005-2009
Budownictwo 14,99 –0,87 12,80
Chemiczny –5,41 –12,51 7,10
Deweloperski –12,22 –9,19 10,00
Drzewny 6,01 1,98 12,50
Elektromaszynowy 5,64 0,56 11,75
Energetyka 15,21 2,33 12,92
Farmaceutyczny –54,45 –34,67 –9,11
Handel 10,29 0,5 14,43
Hotele i restauracje 1,51 –0,84 5,49
Informatyka 7,1 –4,38 10,36

 5 M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów 
i przypadków, WN PWN, Warszawa 2007, s. 104.
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Sektor 2009 2009/2008 Średnia 2005-2009
Lekki –8,51 26,91 2,20
Materiałów budowlanych 3,26 –2,01 10,61
Media 18,76 0,9 17,17
Metalowy 18,42 –0,33 26,98
Motoryzacyjny 9,07 –0,82 11,83
Paliwowy 6,31 11,12 6,83
Spożywczy 11,12 2,53 13,89
Telekomunikacja 7,48 –4,94 10,15
Średnia dla wszystkich 3,03

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Najwyższą wartość w roku 2009 wskaźnik rentowności kapitałów własnych 
osiągnął w sektorze medialnym, a najniższą u deweloperów. Uzupełnieniem po-
wyższych informacji jest rysunek 1, który zawiera informacje o odchyleniu stan-
dardowym wskaźnika w poszczególnych sektorach od wartości średniej, wyliczo-
nej dla wszystkich sektorów niefinansowych.

Najbardziej ryzykownym sektorem okazuje się sektor deweloperski, a naj-
mniej ryzykowne są sektory hoteli i restauracji oraz telekomunikacja. Relatywnie 
wysokie odchylenie cechuje również sektory elektromaszynowy i paliwowy.

Rys. 1. Odchylenie standardowe wskaźnika rentowności kapitałów własnych od wartości średniej 
dla wszystkich sektorów niefinansowych w roku 2009

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

cd. tab. 5
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4. Współczynnik korelacji liniowej w ocenie powiązań  
między wybranymi kategoriami finansowymi

Do oceny stopnia zależności między średnimi dla sektorów wartościami 
wskaźników wykorzystany zostanie współczynnik korelacji liniowej Pearsona. 
Współczynnik korelacji Pearsona jest miarą siły związku liniowego między ba-
danymi cechami i przyjmuje wartości z przedziału [–1,1]6. W analizach staty-
stycznych przyjmuje się, że jeżeli bezwzględna wartość współczynnika korelacji 
wynosi:

– mniej niż 0,2, to brak związku liniowego między badanymi cechami,
– 0,2-0,4, wówczas zależność liniowa jest wyraźna, ale niska,
– 0,4-0,7, to zależność jest umiarkowana,
– 0,7-0,9, wówczas zależność jest znacząca,
– powyżej 0,9, wtedy zależność jest bardzo silna7.
Współczynniki korelacji liniowej Pearsona wyliczone między wskaźnikiem 

rentowności kapitałów własnych a jego determinantami dla poszczególnych sek-
torów zawarto w tabeli 6.

W dwunastu na osiemnaście badanych sektorów zachodzi dodatnia korelacja 
między wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych a wskaźnikiem udziału zy-
sku netto w zysku brutto. W pięciu sektorach jest to zależność znacząca i bardzo 
silna (budownictwo, handel, hotele i restauracje, materiałów budowlanych i me-
talowy).

Aż w dwunastu na osiemnaście badanych sektorów zachodzi bardzo silna do-
datnia korelacja między wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych a wskaź-
nikiem rentowności sprzedaży. Tylko w sektorze informatycznym zauważa się 
brak związku liniowego między badanymi wskaźnikami.

W trzynastu sektorach widoczna jest dodatnia (choć niezbyt silna) zależność 
liniowa między wskaźnikami rentowności kapitałów własnych a wskaźnikami ro-
tacji aktywów. W sektorach paliwowym i budowlanym obserwuje się bardzo silną 
ujemną korelację między badanymi wskaźnikami.

W jedenastu sektorach wysoki poziom zadłużenia oznacza relatywnie niższą 
rentowność, co może świadczyć o występowaniu negatywnego efektu dźwigni 
finansowej. Tylko w przypadku sektorów informatycznego i medialnego mamy 
do czynienia ze znaczącą dodatnią korelacją między wskaźnikiem rentowności 
kapitałów własnych a wskaźnikiem zadłużenia.

 6 S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we 
Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 275.
 7 Ibidem, s. 276.



Piotr Szczepaniak420

Tabela 6. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona wyliczone między wskaźnikiem rentowności 
kapitałów własnych a jego determinantami

Sektor WRKW  
a WFP

WRKW  
a WRSB

WRKW  
a WRA

WRKW 
a WPKWKC

Budownictwo 0,92 0,94 –0,91 –0,83
Chemiczny –0,25 0,99 0,06 –0,17
Deweloperski –0,49 0,98 0,72 –0,97
Drzewny 0,46 0,98 0,85 –0,76
Elektromaszynowy 0,61 0,86 0,41 0,13
Energetyka 0,64 0,29 0,49 0,34
Farmaceutyczny 0,11 0,99 0,53 –0,26
Handel 0,84 0,96 0,65 –0,13
Hotele i restauracje 0,80 0,99 –0,74 –0,94
Informatyka 0,48 –0,06 0,77 0,80
Lekki –0,44 0,87 –0,72 –0,66
Materiałów budowlanych 0,93 0,99 0,63 –0,80
Media 0,25 0,21 0,21 0,81
Metalowy 0,77 0,91 0,81 0,59
Motoryzacyjny –0,49 0,95 0,96 0,35
Paliwowy –0,16 0,98 –0,93 –0,82
Spożywczy –0,50 0,93 0,32 –0,29

Telekomunikacja 0,30 0,95 –0,26 0,56

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Podsumowanie

Wskaźnik fiskalizmu państwa osiągnął najniższe wartości w sektorze hoteli 
i restauracji, natomiast w sektorze farmaceutycznym zyski netto były wyższe od 
zysków brutto. Największy wzrost obciążeń podatkowych w roku 2009 nastąpił 
w sektorze deweloperskim, a największą poprawę wskaźnika odnotował sektor 
chemiczny.

Najwyższe średnie w pięcioletnim okresie wartości wskaźnika rentowności 
sprzedaży cechują sektor lekki, a najniższe wartości tego wskaźnika odnotował 
sektor farmaceutyczny. W roku 2009 najniższą rentowność sprzedaży osiągnę-
ły sektory lekki i deweloperski, a najwyższą rentownością sprzedaży mogły po-
chwalić się sektory energetyczny i medialny.
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Wskaźnik rotacji aktywów w całym badanym pięcioletnim okresie osiąga 
najwyższe wartości w sektorze handlowym, a najniższe u deweloperów. Najsil-
niejsze spadki wskaźnika między rokiem 2008 a 2009 odnotowały sektory lekki, 
paliwowy i drzewny, natomiast poprawą wskaźnika mogą się pochwalić sektory 
handlowy oraz hotele i restauracje.

Najwyższy poziom zadłużenia w badanym okresie cechował sektor budowla-
ny, a najniższy sektor lekki. W roku 2009 największy wzrost zadłużenia odnoto-
wał sektor medialny, a największe spadki – sektor lekki.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych najwyższą wartość w roku 2009 
osiągnął w sektorze medialnym, a najniższą u deweloperów. Najbardziej ryzy-
kownym sektorem pod względem stopy zwrotu właścicieli jest sektor deweloper-
ski, a najmniej ryzykowny jest sektor hoteli i restauracji.

W dwunastu na osiemnaście badanych sektorów zachodzi dodatnia korelacja 
między wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych a wskaźnikiem fiskalizmu 
państwa. Aż w dwunastu na osiemnaście badanych sektorów zachodzi bardzo 
silna dodatnia korelacja między wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych 
a wskaźnikiem rentowności sprzedaży. 

W trzynastu sektorach widoczna jest dodatnia zależność liniowa między 
wskaźnikami rentowności kapitałów własnych a wskaźnikami rotacji aktywów. 
W jedenastu sektorach wysoki poziom zadłużenia oznacza relatywnie niższą ren-
towność, co może świadczyć o występowaniu negatywnego efektu dźwigni finan-
sowej. 
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Summaries

Zbigniew Kuryłek

The significance of mezzanine finance in private equity forms  
and methods of exiting investment

Mezzanine belongs to modern instruments which are not often used in Poland. Mez-
zanine developed in countries where enterprises are open on new instruments and entre-
preneurs or managers know many strategies and have knowledge in corporate finance.

In the main body of article was shown mezzanine and the comparison of other differ-
ent private equity forms. Besides emphasise levels of enterprise’s development and shows 
when using mezzanine is appropriate.

What is more, the next part of article is connected with investment’s exit strategies. 

Rafał Parvi

Credit influence on the financial fluency of the economic entity activity

Enterprise wants well to prosper and stay on the market he has to possess financial fluency. 
This possible is not without making use the external centres sometimes. The credit is such 
centre. Undertaken in the suitable time and serious refinancing the economic subject makes up 
in the suitable value. Possessing the sufficient quantity of the financial centres the enterprise 
can realize one’s present plans and these connected with the future and keep financial fluency. 

Aldona Uziębło

The measures of enterprise economic efficiency and opinions of specialists  
in accounting and finances

A degree of achievement of an established purpose of an enterprise is a measure of ef-
fectiveness, however the purpose can be differently determined. And so finding the gauge, 
which would enable the accurate measurement of its realization, is difficult. In the paper 
opinions of specialists in accounting and finances about the economic effectiveness of the 
enterprise and its measures (profitability ratios, EPS, SVA, EVA) were presented, as well 
as views on the subject of the purpose of the activity of the company. For the purposes of 
the article a questionnaire survey was conducted, unrepresentative.
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Jolanta Ciak

The effectiveness of the chosen sources of financing the budget deficit in Poland –
within 1998-2010 period – model analysis

The budget deficit is a notorious problem troubling many countries based upon mar-
ket economy. In practice, there are many source of financing the afore-mentioned deficit. 
Most frequently, one points at issuing securities and taking loans as well as taking advan-
tage of the privatization means or even the using the surpluses from the previous periods.

The aim of this paper is analyzing the effectiveness of the chosen source of financing 
the budget deficit in Poland within 1998-2010 period – taking advantage of vector autore-
gression model (VAR).

Speaking of the effectiveness, the author meant the effectiveness measured by the 
influence of a given source of financing on the real domain. The lesser the influence of 
a given financing source, the bigger its effectiveness and vice versa – the bigger the influ-
ence, the lesser the effectiveness.

Małgorzata Adamska

The effectiveness of the company and its capital market

In the article market capital is presented and consider in the aspect of effectiveness 
of the company. Also in the article were pointed the possibilities of using market capital 
elements for activities that builds and consolidate market position of an enterprise, so that 
there is an increase of its efficiency. The market capital was presented as a part of intel-
lectual capital of modern enterprises.

Anna Dziadkiewicz

The assessment of project team’s effectiveness in business

The article says about a necessity of research conducting into project team’s effective-
ness. It shows the role of carrying team assessment, because even the project, that is the 
most well-thought-out can meet with defeat, especially if the team is not well-integrated. 
Top managers consider following with budget, schedule and a scope of project is crucial, 
but they forget about the human factor. The role of coordinator is also essential, especially 
when he is not only a person, who judges, but also an adviser and mediator. 
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Jerzy Jagoda

Role and specificity of small business and its economic efficiency

The aim of the paper is to show the role and importance of small businesses in the Pol-
ish economy on one hand, and to give an approximation of the specific way of economic 
efficiency formation in these businesses on the other. The paper contains empirical exam-
ples of practical solutions. Author’s considerations are based on his long-term practical 
experience and relate in particular to micro enterprises. 

Krzysztof Tokarski

Social influence as a part of corporate strategy

The article presents some of the tools of social influence, as elements of marketing 
communication. All of these tools, are strategic importance for the company due to the 
long-term demand formation. Tools are described in the examples of companies from two 
fields: electronics (Samsung) and the automotive industry (Volkswagen and others) and 
reflect the practice, which has a huge economic impact on the effectiveness of modern 
enterprises.

Jacek Unold

Information Management Performance in Light of the Decision Problems Typology

The performance of information management depends largely on the proper identifi-
cation of management problems and decision situations. Business Process Reengineering 
offers an inductive and process thinking, which enables the manager to discover problems 
and threats not expected before. And Web 2.0, with its unique philosophy of modern data 
management in cyberspace, generates such significant phenomena, as content syndication, 
remix and creation of new information, or folksonomies, capitalizing on collective knowl-
edge and wisdom. All these factors facilitate the structuralization of decision problems. 
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Bolesław Goranczewski

The effectiveness and efficiency of the quality management systems  
in poviat counties in the area of Opole voivodship

In this article the results of the effectiveness and efficiency of the quality management 
systems (QMS) research carried out in poviat counties in the area of Opole voivodship have 
been presented. The research aimed at presenting potential effects connected with the ap-
plication of QMS in counties compared with state offices which do not have standardized 
systems. The measurement of the efficiency of the processes was carried out based on own 
dynamics and corrective actions structures’ indicators. With reference to the corrective ac-
tions which were presented as the key ones in such management concepts as: TQM, Kaizen, 
or Six Sigma, the analyses were not carried out due to the fact that the researched offices did 
not show the application of such actions. The research proved that standardized parameters of 
the processes which allow to monitor their correct functioning are not put into practice, hence 
reaching the full functionality of systems is impossible. As regards the quality costs, which in 
the case of state offices are not a significant indicator of the efficiency of QMS, the situation 
is similar. Due to this fact the cost measurement should be carried out through the so called 
complex approach. All these factors influence the situation in which there is lack of interest 
in implementing QMS in local governments at the level of the commune and poviat counties.

Edyta Bombiak

The effectiveness of employees motivating as determinants of enterprise efficiency

Since the productivity of human capital begins to business efficiency, which is why it 
is important to attract and retain competent employees. However, the mere possession of 
an appropriate human resource quality does not guarantee success yet. The company must 
be capable of its proper use, which requires an effective motivation. Research confirms that 
companies implementing an effective tool to motivate to achieve better economic results.

Magdalena Ciesielska

Measurement of CSR strategies in the enterprise

This article aims to identify economic, social and environmental indicators to measure 
the effectiveness of CSR (corporate social responsibility)strategies in the company. The 
concept of CSR and its use are controversial both in the business environment and science. 
The author introduces the main arguments of proponents and opponents of the concept of 
CSR. Full text is divided into two parts: the first characterizes the main areas of research, 
and indicators for measuring CSR in the company, the second applies to selected CSR 
management tools in the enterprise.
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Łukasz Dziarmaga

Introduction of the marketing management in the agricultural-food enterprise

The farming constitues an important element of human existence. The cultivation 
farming allows in the simple way to acquire plant and animal food what provides man to 
surviving. Nowadays few people are dealing with the farming. The majority of them have 
got problems with managing household and consequently with sale products. They only 
must learn how to wisely manage the potential which they have. Neglecting the farming 
can in the future cause to an economic crisis and maybe also famine.

Małgorzata Matyja

The role of enterprise’s logistics in shaping its effectiveness

The article presents the relationship between the enterprise’s logistics and its econom-
ic efficiency. In a brief description it includes the genesis and definition of logistics and 
its scope in the enterprise. It shows the influence of logistics on achieving the company’s 
objectives and building the value-added. In the final part of the paper there is an indication 
how to evaluate the logistic processes in the enterprise.

Małgorzata Gotowska, Małgorzata Paszkiewicz, Natalia Styś

The impact of marketing activities and CSR-these  
on the development and functioning of the service company

The aim of this study was the diagnosis of marketing activities conducted by the 
Gas Industry Plant in Bydgoszcz and their impact on the development and functioning of 
the company, helping to increase profits, and above all to improve the company’s image 
among customers. The studies used a method of analysis of documents from the company 
and the direct interview method in which the research tool was a questionnaire survey. The 
study confirmed the hypothesis that marketing activities and CSR-these have an impact 
on building a positive image of the company, which in turn affects the profit in the service 
company. 
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Seweryn Jarża, Anna Sobocińska

Occupational safety connection with operating cost of enterprise

In the paper some of economic aspects occupational safety was taken to considera-
tion. Based on the industrial accidents register in period 2002-2007 from Power Plant 
Bełchatów structure of connected costs was presented. Some considerations were shown 
to understand the areas where the costs of safety can occur and what is important for esti-
mation of insurance premium level.

Katarzyna Mizera

Measuring the effectiveness of CSR

Entrepreneurs’ actions oriented to benefits for the environment can not ignore the 
principles of economic calculation. The company implementing the concept of CSR does 
not abandon the efforts to generate profit, and to create conditions for safe operation and 
development. The main challenge for corporate social responsibility is to measure the ef-
fectiveness of CSR actions and their impact on company performance. This article aims to 
identify opportunities and tools to measure the effectiveness of CSR.

Joanna Nieżurawska

Elastic remunerations systems as an effective tool of payment creation

The article presents the concept of elastic remunerations system expressing a pro-
effectiveness orientation of remunerations. In this paper the effective tools of payment 
have been pointed out.

The paper is a brief review of research results concerning the elastic remuneration 
system in Polish enterprises. Some comments and remarks on survey results are also made 
in the present article.

Izabela Stańczyk

“To want to want to work” – areas of increasing work efficiency of employees

The article presented the areas of increasing the efficiency of lying on both the em-
ployee and employer. To achieve the target set by the organization in this area must first be 
well-defined competencies needed by the company for current tasks in the future. These 
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are the loyal employee team building, well motivated and on the other hand have condi-
tions to develop their professional potential. In this process plays a key role in the HR 
department this point the question arises what the role should be?

Krzysztof Śmiatacz

Building the customer relationship profitability

The text presents an example of a customer relationship profitability model which 
includes such elements as: customer need in the positive context, high quality perceived 
from the outside perspective (post-purchase feelings), value for the customer perceived 
from the inside perspective (customer’s own exerience from the relationship with the com-
pany), over expectations’ satisfaction (delight) and unforced, long distance loyalty. 

With the help of these aspects and considerng assumption data describing the ele-
ments listed above it was explained which conditions have to be satisfied that the customer 
would tie with the company permanently and voluntarily providing its lucrative income.

Władysław Balicki, Barbara Ptaszyńska

Entrepreneur’s rationality as a premise for the theory of economics

The nonequivalent exchange is a base of the economic phenomenon, since we need 
to refer to this particular change when considering a question about the cause of certain 
phenomena occurance, in particular those described by economics laws. Why is there an 
exchange if a seller and buyer accept the same price? It’s due to the fact that each of these 
entities value a property they purchase more from the one they get rid of. It it weren’t for 
benefits each of them gain, the exchange wouldn’t happen. 

Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk

The view of Polish and Czech top 100 enterprises in 2009

The main purpose of this paper is comparison of Czech and Polish top-100 companies 
on the basis of selected measures of economic effectiveness and also such other character-
istics of their activity as exports activity and rationality of employment. A division of the 
examined group was introduced and includes companies which concentrate on production 
activity (Group P) and those, whose activity focuses on trading and service (Group H). 
The chi-square test of independence and z-test were used. 
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Agnieszka Łoś

The measurement of the enterprises’ efficiency in the social perspective

The aim of this study is to present the impact of the development of the corporate 
social responsibility (CSR) concept on the way of conducting efficiency analysis. It char-
acterizes the phenomenon of market imperfections such as externalities (external costs 
and external benefits), explains the meaning of social efficiency and presents its meters, 
indicating their advantages and disadvantages. It also discusses selected methods for esti-
mating the social benefits and costs.

Daniel Puciato

Economic determinants of the efficiency of hotel enterprises

One of the conditions for proper functioning and development of hotel business is 
the principle of profitability, based on the need to obtain the effects over the expenditures. 
How ever, obtaining high performance of the hotel is not possible without specifying the 
size and structure of revenues and costs, and without knowledge of the economic determi-
nants of these financial categories. This type of analysis should also take into account the 
specificity of the hotel industry, that manifests a strong variation of prices and an unstable 
demand. In this con text, the most important problems of decision making for managers in 
hotel enterprises is to determine the appropriate level of unit price and take wide actions 
aimed to stimulate the sales volume of hotel services.

Barbara Majewska-Jurczyk

E-banking as modern form of financial services

The Article deals with the problem of e-banking in Poland. The aim of this paper is 
to present that e-banking is interesting theme from banking and technology point of view.

The clients of banks get advantages from e-banking because they can use internet and 
telephone to get all the time informations about their accounts and all banks operations.

Polish banks present new products in their services because they want to get new 
clients and to be competitive on the financial market.
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Rafał M. Jakubowski, Radosław Kurach

The role of housing assets in portfolio management – the case of Poland

In this paper we analyze the diversification potential of housing assets. Our research 
presents that residential real estates added to the equities portfolio increases the acquired 
risk premium. What is more important we find this diversification benefit to be statistically 
significant according to the methodology proposed by Gibbons, Ross, Shanken (1989). 
We conclude that dwellings – in spite of lower liquidity and higher transaction costs – are 
valuable components of a well-diversified portfolio. 

Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk

Application of Du Pont model to examine the financial performance of enterprise. 
Case study: “Karol Kania i Synowie”

Du Pont analysis is a widely used financial analysis technique to study the determi-
nants of Return on Equity (ROE) in firms. The purpose of this paper is to examine the 
financial performance of enterprise “Karol Kania i Synowie” through the use of financial 
ratio analysis in the form of the Du Pont model. The study comprised the years 2008-2010.

Piotr Szczepaniak

Du Pont’s Pyramid in non-financial sectors in Poland over the years 2005-2009

This elaborations aims at identifying determinants of the profitability ratio of equity 
capital in particular sectors by means of Du Pont’s model and attempts to establish the im-
pact of individual factors on the size of this ratio with the usage of the Pearson’s linear cor-
relation co-efficient. The paper also measures the financial profitability risk for particular 
sectors by means of the standards deviation. The research concerns non-financial sectors 
in Poland over the years 2005-2009. The research results show changes to individual fac-
tors of financial profitability in the surveyed period, define the strength of their correlation 
with the synthetic ratio and they also indicate sectors with the greatest and the smallest 
risk in financial profitability. 
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