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Wstęp

Analizując rozwój gospodarczy na początku XXI wieku, widzimy wyraźnie,
że decydujące znaczenie dla niego mają tzw. determinanty długookresowe, do
których zaliczamy:
− kapitał wiedzy naukowej (nauka + wiedza + innowacyjność),
− kapitał wiedzy społecznej (edukacja + poziom wiedzy społeczeństwa),
− mentalność społeczeństwa (poziom cywilizacyjny + poziom kultury).
Ostatnia z wymienionych determinant coraz częściej nazywana jest kapitałem
kulturowym, ale ponieważ kapitał ten jest trudno mierzalny, to pojęcie to z trudem
„przebija się” do literatury przedmiotu.
Słynny uczony F.A. von Hayek zawsze twierdził, że mimo tego, iż cywilizację stworzył człowiek, nie oznacza to, że cywilizacja jest procesem ludzkiego
planu. Hayek pisał tak: „Byłoby błędem wierzyć, że aby podnieść cywilizację na
wyższy poziom, musimy jedynie zrealizować idee teraz nami kierujące. Jeżeli
mamy posuwać się naprzód, musimy pozostawić miejsce na nieustanną rewizję
naszych obecnych koncepcji i ideałów, która będzie narzucała przyszłe doświadczenie. Nie jesteśmy zdolni do wyobrażenia sobie, jaka będzie lub jaka może być
cywilizacja za pięćset czy choćby pięćdziesiąt lat, podobnie jak nie byli w stanie
przewidzieć naszego dzisiejszego sposobu życia nasi średniowieczni przodkowie
lub nawet nasi dziadkowie”1.
Dlatego też dzisiaj o rozwoju gospodarczym w dużo mniejszym stopniu decydują determinanty krótkookresowe, jak np. nakłady pracy i kapitału fizycznego,
bądź średniookresowe, jak np. jakość polityki gospodarczej i społecznej państwa.
Tom, który oddajemy do rąk czytelników poświęcony jest w całości determinantom długookresowym rozwoju gospodarczego. Można tutaj wyróżnić dwa
aspekty rezultatów naszych badań w tym zakresie:
1. Zestaw artykułów od 1 do 9, który poświęcony został kapitałowi społecznemu, relacyjnemu, intelektualnemu i próbie pomiaru tego rodzaju kapitałów.
1

F.A. von Hayek, Konstytucja wolności, WN PWN, Warszawa 2006, s. 37.
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2. Zestaw artykułów od 10 do 23 poświęconych efektywności gospodarowania w różnych sektorach gospodarki z uwzględnieniem roli czynników „miękkich” w pomiarze efektywności gospodarowania.
Jak już to zasygnalizowałem, w literaturze przedmiotu prowadzone są rozważania o tym, czy można używać takich określeń, jak np. kapitał relacyjny czy
kapitał kulturowy. W moich badaniach wielokrotnie podkreślałem, że kapitał to
zasób ekonomiczny w formie finansowej, materialnej i niematerialnej, pieniężnej
itp., który zdolny jest do samoodtwarzania się i to w skali rozszerzającej. Kapitał nie musi odznaczać się trwałością ekonomiczną. Istotą kapitału jest to, że
w procesie przekształcania się w strumień dóbr i usług umożliwiających kolejne
samoodtworzenie się, posiada zdolność do wytwarzania nadwyżki, czyli dochodu
jego właściciela2.
Jestem przekonany, że niniejszy tom pozwoli czytelnikom zrozumieć istotę
kapitału i współczesnego rozwoju gospodarczego.
prof. dr hab. Marian Noga

2
Por. M. Noga, Makroekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
2000, s. 70.
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Wybrane uwarunkowania rynku jako czynniki
determinujące rozwój przedsiębiorczości
w kontekście kapitału intelektualnego

Streszczenie. W artykule zaprezentowane zostały wybrane uwarunkowania nowoczesnego
rynku w aspekcie zarządzania kapitałem intelektualnym, które w sposób istotny wywierają wpływ
na kształtowanie się i efektywny rozwój przedsiębiorczości. Należą do nich: konkurencyjność, globalizacja, konsumpcjonizm oraz przestrzeń wirtualna. Konkurencji należy przypisać rolę kreatora
zmian. Potrzeba zapewnienia sobie pozycji konkurencyjnej na rynku stanowi bodziec do rozwoju
przedsiębiorczości i podejmowania nowych wyzwań rynkowych. Globalizacja stanowi zjawisko
kreujące zarówno szanse, jak i zagrożenia, uświadamia potrzebę kooperacji i rozwoju przedsiębiorczości dzięki współpracy ponad granicami, funkcjonując często jako organizacje wirtualne.
Przestrzeń wirtualna otworzyła nowe możliwości w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w formie
e-biznesu oraz funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach tradycyjnych i elektronicznych. Konsumpcjonizm jest efektem skutecznych działań marketingowych w aspekcie zmian społeczno-kulturowych.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, globalizacja, konsumpcjonizm, przestrzeń wirtualna

Wprowadzenie
Obserwując współczesny rynek i gospodarkę, należy w pełni zgodzić się z Józefem Pencem, który przyszłość gospodarczą zapowiadał jako niestabilny układ
szans i zagrożeń oraz pojawiających się nagle możliwości. W przyszłości nie
tylko systemy, struktury i „jedynie najnowsze metody i instrumenty”, ale także
„jedyni w swoim rodzaju ludzie” i złożone z kreatywnych pracowników zespoły
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decydować będą o sukcesie organizacji. Globalna gospodarka wkroczyła w nową
jakość i generację zarządzania, która zwraca szczególną uwagę na kapitał intelektualny jako kluczowy czynnik efektywności działania warunkującej zdolność do
budowania przewagi rynkowej i konkurencyjności przedsiębiorstwa1. „Niegdyś
decydującym czynnikiem produkcji była ziemia, a później kapitał, rozumiany
jako wyposażenie w maszyny i dobra służące jako narzędzie, dziś zaś czynnikiem
decydującym w coraz większym stopniu jest sam człowiek, to jest jego zdolności
poznawcze, wyrażające się w przygotowaniu naukowym, zdolności do uczestniczenia w solidarnej organizacji, umiejętność wyczuwania i zaspokajania potrzeb
innych ludzi”2.
Zmieniające się w sposób ciągły otoczenie gospodarcze powoduje, że współczesne przedsiębiorstwa stają organizacjami w ciągłym ruchu wobec nowych wyzwań i elastycznie zmieniających się warunków rynkowych. Organizacja stanowi
system otwarty, zbiór elementów i zachodzących między nimi relacji. W aspekcie
ekonomicznym stanowi grupę społeczną, powołaną do życia w celu osiągania
konkretnych efektów gospodarczych. Funkcjonuje według usystematyzowanych
reguł i zasad, zaś jej członkowie współpracują ze sobą w sposób dobrowolny − by
osiągnąć określone cele zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym.
Istotą organizacji jest świadomość i przestrzeganie określonych: zasad, reguł, misji, celów oraz wypracowywanie efektu synergii. Zdaniem twórcy polskiej teorii
organizacji, Tadeusza Kotarbińskiego, autora Traktatu o dobrej robocie, organizację definiuje się jako: „pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do niej jej
własnych elementów, mianowicie taka całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości”3.
Znany amerykański ekonomista, specjalista w zakresie zarządzania, Ricky
W. Griffin w swojej definicji wskazuje, że organizacja to „grupa ludzi, którzy
współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć
pewien zestaw celów”4.
Dokonując charakterystyki nowoczesnych organizacji w aspekcie ich funkcjonowania w zmiennym otoczeniu rynkowym opartym na wiedzy, najczęściej mówimy o organizacji uczącej się, inteligentnej lub samodoskonalącej się (LO − ang.
learning organization), będącej jednym z pierwszych innowacyjnych modeli organizacji wynikających m.in. z popularyzacji koncepcji kapitału intelektualnego.
1
J. Penc, Kreatywne Kierowanie. Organizacja i Kierownik Jutra. Rozwiązywanie Problemów
Kadrowych. Zachowania w Organizacji. Trudne sytuacje w kierowaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 9.
2
Jan Paweł II, Centesimus annus, www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_pl.html [25.07.2012].
3
T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa 1958, s. 75.
4
R.W. Griffin, Podstawy Zarządzania Organizacjami, WN PWN, Warszawa 2010, s. 34.
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Twórcą i popularyzatorem koncepcji organizacji uczącej się jest Peter M. Senge,
którego książka poświęcona zagadnieniom organizacji inteligentnej pt. Piąta dyscyplina, uznawana jest za jedno z najbardziej istotnych dzieł z zakresu zarządzania w XX w.5
Według Senge’a organizacja ucząca się to taka, której pracownicy w sposób
ciągły rozwijają swoje umiejętności i poszerzają kompetencje w celu kreowania
pożądanych przez nich celów, będących jednocześnie celami organizacji. Organizacja ucząca się zachęca swoich pracowników do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań poprzez swobodę działania, pielęgnuje twórcze techniki
myślenia i dając swobodę w działaniu, kształtuje spojrzenie na organizację jako
spójną całość.
W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele komplementarnych definicji
organizacji o wspólnym mianowniku: współdziałanie dla celów całościowych.
Obserwując rzeczywistość gospodarczą, ważne w charakterystyce organizacji
jest wskazanie na jej współzależność z otoczeniem, z którym prowadzi ciągłą
wymianę: przede wszystkim produktów i usług (aby osiągnąć cele ekonomiczne o charakterze skwantyfikowanym i wyrażonym przez wielkości ekonomiczne:
sprzedaż, koszty, zysk) oraz wiedzy, kapitału (aby osiągnąć cele społeczne, które
mają charakter jakościowy: wizerunek organizacji, relacje z klientami, rozpoznawalność marki, przywiązanie do produktu).
Organizacja związana jest z otoczeniem m.in. z uwagi na konieczność czerpania z niego zasobów, bądź też ich przetwarzania. Każda organizacja funkcjonuje
w pewnym otoczeniu rynkowym, którego uwarunkowania wywierają wpływ na
podejmowane przez nią decyzje. Chcąc opisać sposób oddziaływania otoczenia na
organizację, należy użyć trzech podstawowych charakterystyk: zmienności i złożoności otoczenia, zakłóceń otoczenia (wynikających z sił mikro- i makrootoczenia) oraz sił konkurencyjnych6. Aby zapewnić sobie prawidłowe funkcjonowanie
i „biznesowe poruszanie się” w otoczeniu, organizacja musi znać i rozumieć jego
podstawowe elementy.
Organizacje tworzą przede wszystkim ludzie, ponieważ dostęp do zasobów
finansowych, technologicznych, surowców i energii, kształtuje się na podobnym
poziomie. Co zatem decyduje o sukcesie rynkowym jednego przedsiębiorstwa
i porażce drugiego? W artykule zaprezentowane i omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw. Należą
do nich: konkurencyjność, globalizacja, konsumpcjonizm i konsumeryzm, przestrzeń wirtualna oraz rola przedsiębiorstwa na rynku. Lista tych zagadnień z całą
pewnością jest subiektywna, zaś wybrane z nich zaprezentowane i omówione zostaną w kontekście filozofii zarządzania kapitałem intelektualnym.
5
6

Zob.: http://infed.org/thinkers/senge.htm [18.03.2012].
R.W. Griffin, op. cit., s. 118-120.
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1. Konkurencyjność
Gary Hamel, uznawany jednego z najbardziej wpływowych myślicieli biznesowych, opisując konkurencję, powiedział: „Gdzieś tam jest pocisk z nazwą Twojego przedsiębiorstwa. Gdzieś tam jest Twój konkurent, nienarodzony i nieznany,
który sprawi, iż Twój model biznesu stanie się przestarzały. Nie unikniesz strzału
– będziesz musiał strzelać pierwszy [przekład własny autorki]”7.
Zjawisko konkurencyjności stanowi kluczowy czynnik zmian w organizacji,
które powinno służyć jego rozwojowi, a jednocześnie stanowi stymulator wzrostu
i innowacji na rynku. Analizując funkcjonowanie organizacji, zauważyć trzeba
fakt, że coraz mniejszą rolę odgrywa sam produkt, ponieważ jego cechy dzięki nowoczesnych technologiom są łatwe do skopiowania i to w krótkim czasie.
W aspekcie marketingowym można także stwierdzić, że konkurencja przeniosła
się z poziomu produktu na poziom tworzących go procesów, ponieważ to one
kreują cechy produktu istotne dla klienta. Zatem wartości materialne w coraz
mniejszym stopniu stanowią trwałe źródło przewagi konkurencyjnej. Dlatego też
w procesie budowania jej najistotniejszy staje się kapitał intelektualny, którego
zadaniem jest identyfikowanie oraz kreowanie możliwości, szans rynkowych8.
Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest możliwe, gdy przedsiębiorstwo nie tylko posiada siłę konkurowania, czyli jego zasoby są odpowiednie do wymagań
stawianych przez otoczenie rynkowe, ale gdy dana siła konkurowania jest znacząco wyższa od siły konkurentów, bowiem jedynie wtedy organizacja jest w stanie
zdobyć pozycję lidera na rynku.
Konkurencyjność to zdolność do określonych zachowań rynkowych w sposób
efektywniejszy niż inni uczestnicy otoczenia rynkowego. Według Stonera konkurencyjność „to pozycja danego konkurenta względem pozostałych”9.
Konkurencją nazywamy proces „współzawodnictwa” pomiędzy podmiotami
rynkowymi, które w trakcie wymiany oferują wartość (dobro lub usługę) na warunkach korzystniejszych niż pozostali oferenci, aby osiągnąć korzyść z prowadzonej działalności gospodarczej. Konkurencja może mieć charakter cenowy lub
jakościowy, odnosi się również do liczby podmiotów gospodarczych na rynku,
mówimy wtedy o rodzajach konkurencji, np. monopol, duopol, oligopol, konkurencja doskonała, hiperkonkurencja.
Przewaga konkurencyjna to wg definicji słownika innowacji i transferu technologii, „dystans dzielący przedsiębiorstwo od innych podmiotów rynkowych,
G. Hamel, www.triz-journal.com/content/c090119a.asp [2.06.2012].
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 2003, s. 73.
9
J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2011, s. 14.
7
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(konkurentów) powstały w wyniku rywalizacji, współzawodnictwa przedsiębiorstwa oraz oddziaływania rynkowych procesów konkurencji. […] W powszechnym rozumieniu przewagę konkurencyjną stanowią atuty przedsiębiorstwa doceniane przez rynek (a w rozumieniu marketingowym rynek stanowią klienci),
dzięki którym przedsiębiorstwo posiada zdolność utrzymania się na nim lub poprawienia swojej efektywności i zapewnienia sobie harmonijnego rozwoju. […]
Zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej przez firmę możliwe jest wówczas,
gdy w dziedzinie w której działa, zdobędzie kluczowe kompetencje, czyli zestaw
wiedzy i umiejętności w określonych dziedzinach techniki i technologii, które
poziomem nowoczesności wyróżniają ją w porównaniu z konkurencją”10.
Definicja ta wskazuje na złożoność procesu budowania przewagi konkurencyjnej, i w tym względzie warto rozważyć model budowania pozycji konkurencyjnej, tworzony przez cztery elementy, zaproponowany przez profesora Marka Stankiewicza. Konkurencyjność przedsiębiorstw jako system tworzona jest
przez11:
1) potencjał konkurencyjności, na który składają się materialne i niematerialne zasoby przedsiębiorstwa, będące składnikami kapitału intelektualnego:
kluczowe kompetencje i umiejętności kapitału ludzkiego, wszystkie cechy przedsiębiorstwa wynikające z jego otoczenia wewnętrznego, jak i uwarunkowań otoczenia zewnętrznego, które przyczyniają się do zdobywania przewagi konkurencyjnej,
2) przewaga konkurencyjna stanowiąca o właściwym, sprawnym i skutecznym wykorzystywaniu posiadanych składników potencjału konkurencyjności,
które przyczyniają się do wypracowywania oferty trafiającej w oczekiwania konsumentów, lepiej niż inne oferty rynkowe poprzez efektywnie dobrane instrumenty konkurowania,
3) instrumenty konkurowania będące zbiorem świadomie dobranych i celowo wykorzystywanych narzędzi i metod budowania kapitału rynkowego organizacji oraz kreowania jej wartości rynkowej,
4) pozycja konkurencyjna będąca rezultatem starań w zakresie konkurowania na danym rynku w danym segmencie, możliwa do identyfikacji poprzez
porównanie poziomu osiągnięcia celów ekonomicznych i społecznych realizowanych przez wszystkich uczestników rynku.
Model budowania pozycji konkurencyjnej wyraźnie wskazuje na znaczenie potencjału konkurencyjności jako koła zamachowego do dalszych działań
i kluczowego czynniki, niejako gwarantującego osiągnięcie oczekiwanej pozycji konkurencyjnej. Należy jednak pamiętać, że rzeczywistość gospodarcza
10
M. Gołębiowski, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 137.
11
W. Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor”
2010, nr 5(37); www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 [16.01.2011].
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Potencjał konkurencyjności
umożliwia zdobywanie
Pozycja
konkurencyjna

Przewaga konkurencyjna
decyduje o wyborze

wpływają na

Instrumenty konkurowania
Rysunek 1. Model budowania pozycji konkurencyjnej organizacji
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie − W. Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność
przedsiębiorstw, „E-mentor” 2010, nr 5(37); www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 [16.01.2011].

i uwarunkowania rynkowe są niezwykle dynamicznym otoczeniem i zgodnie ze
znanym powiedzeniem – „konkurencja nie śpi”.
Konkurencyjność należy zatem rozumieć zarówno jako zdolność, jak i chęć
do podejmowania działań gwarantujących przyszłe funkcjonowanie organizacji
oraz jej zrównoważony rozwój przyczyniający się do stabilnego i systematycznego budowania rzeczywistej wartości rynkowej.

2. Globalizacja
Marshall McLuhan, znany amerykański specjalista z zakresu komunikacji
masowej i przekazów medialnych, w swojej książce z roku 1961 The Gutenberg
Galaxy: The Making of Typographic Man przewidywał nadchodzące lata rozwoju
globalizacji w różnych sferach życia. „Nowo powstała elektroniczna współzależność kształtuje świat na podobieństwo globalnej wioski”12 pisał McLuhan w kontekście rozwoju technologii informatycznych.
Zgodnie z definicją encyklopedyczną globalizacja to „charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI wieku tendencje w światowej ekonomii,
polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia
gospodarczego zaawansowania danego regionu”13.
M. Soules, Resonance and the Global Village, www.media-studies.ca/articles/echoland.htm
[18.05.2012].
13
Zob.: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3905881 [19.07.2012].
12
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Globalizacja jako proces w gospodarce jest niezwykle złożony, trudno również wskazać jej realne początki. W literaturze przedmiotu można spotkać się
z rozbieżnymi teoriami, że globalizacja postępowała od zawsze – od momentu
powstania cywilizacji. Inna teoria wskazuje, iż początek procesu globalizacji
to dopiero wiek XIX i rozwój środków transportu, a jeszcze inna, że globalizacja to dopiero druga połowa XX wieku i rozwój technologii informatycznych.
Według Stanisława Flejterskiego „globalizacja jest wykrystalizowaną pod koniec XX wieku i ciągle będącą w fazie transformacji jakościowo nową strukturą
społeczno-ekonomiczną, dominującą we współczesnym świecie, a wynikającą
z kompleksu podobnych procesów zachodzących jednocześnie w skali całego
globu ziemskiego”14.
Słuszne jest z pewnością twierdzenie, iż globalizacja obejmuje wszystkich ludzi w różnych sferach codziennego życia, jesteśmy jej twórcami jako klienci oraz
jej odbiorcami jako konsumenci otwarci na globalne rynki (nie zawsze klient jest
równoznaczny z konsumentem – klient nabywa dobro, jednak nie musi go wykorzystywać, a konsument jest osobą, która dobro „spożywa”, por. role w procesie
zakupowym)15.
Do najistotniejszych czynników napędzających globalizację, ale będących
jednocześnie jej efektem, zalicza się: szybki przepływ dóbr i usług oraz kapitału.
Procesy globalizacyjne napędzane są również migracją ludności oraz od wielu lat
zauważalną silną ekspansją korporacji międzynarodowych. Chcąc wskazać inne
przesłanki procesu globalizacji, należałoby wymienić następujące (pojawiające
się w publikacjach wielu znawców tematu):
− osiągnięta dzięki rozwojowi instrumentów marketingu mix globalna konkurencja,
− zmiany w strukturze własności prowadzące do hiperkoncentracji praw własności i kapitału, powstawanie grup kapitałowych i złożonych międzynarodowych struktur organizacyjnych (koncerny takie jak Proctel&Gamble, Microsoft,
McDonald’s),
− ekspansywny rozwój technologii informatycznych, sieci komunikacji
i przestrzeni wirtualnej,
− intensywna polityka proinnowacyjna w skali światowej,
− rosnąca rola partnerów międzynarodowej wymiany gospodarczej,
− konieczność połączenia sił i współpracy w celu wypracowywania nowych
rozwiązań,
− usytuowanie wiedzy, a tym samym kapitału intelektualnego w roli strategicznego zasobu organizacji.
14
S. Flejterski, P. Wahl, Globalizacja – stare i nowe dylematy u progu drugiej dekady XXI wieku, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2010, nr 2, Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, „Zeszyt
Naukowy” nr 607, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 10.
15
Ph. Kotler, op. cit., s. 175.
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Kamieniem milowym w szybkim postępie globalizacji jest z całą pewnością,
wskazany już, ekspansywny rozwój technologii informatycznych, zarówno w zakresie technologii sprzętowej, ale przede wszystkim w zakresie oprogramowania
wspierającego kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sieci umożliwiających elektroniczną wymianę danych. Informatyzacja wyposażyła świat
w narzędzia usprawniające zarządzanie procesami w dobie globalizacji.
Globalizację należy rozpatrywać według jej różnorodnych form wynikających z obszarów, w których mamy do czynienia z różnymi procesami16:
− globalizacja finansów i kapitału (liberalizacja inwestycji zagranicznych,
przepływu kapitałów oraz funkcjonowania rynków finansowych),
− globalizacja rynków i strategii, a w szczególności konkurencji,
− globalizacja technologii, badań i rozwoju oraz wiedzy, a także wynikająca
z niej globalizacja edukacji,
− globalizacja stylów życia i modeli konsumpcji, zatem globalizacji procesów
marketingowych,
− globalizacja świadomości, odczuć (portale społecznościowe) i współdzielenie kultury,
− globalizacja procesów rządzenia i regulacji prawnych,
− globalizacja zakładająca polityczne ujednolicenie świata.
W najszerszym rozumieniu globalizacja oznacza, że zjawiska regionalne, pozostające nadal w realnym oddaleniu geograficznym, mają swoje odpowiedniki w innej części świata, następuje ich umiędzynarodowienie. Oznacza ona ogólnoświatowy charakter procesów ekonomicznych, prawnych, technologicznych, kulturowych
i społecznych. Oczywiście świat w swojej formalnej strukturze nadal dzieli się na
znane nam terytoria narodowe i odrębne suwerenne państwa. Zmienia się jednak
stopień przenikalności granic i zjawiska społeczne, ekonomiczne, kulturowe i demograficzne przekraczają granice państwowe w coraz większym stopniu17.
W swojej książce pt. Zarządzanie w XXI wieku, Peter Drucker wskazuje na
globalny charakter ekonomii światowej i konieczność sprawnego poruszania
się przedsiębiorstw zarówno w rzeczywistości ekonomicznej, jaki i politycznej,
między którymi pojawia się często niezgodność, wynikająca z relacji międzynarodowych na szczeblu państwowym. „W rzeczywistości mamy do czynienia
z pokrywającymi się sferami aktywności gospodarczo-politycznej. Pierwszą jest
gospodarka globalna zajmująca się zjawiskiem pieniądza i informacji. Drugą sferę
stanowią gospodarki regionalne, gdzie dobra podlegają swobodnej cyrkulacji
Por.: K. Fabiańska, K. Szaflarski, Firma na rynku globalnym, Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa, Katowice 1999, s. 23 oraz Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Polska Fundacja Promocji Kadr Poltext, Warszawa 1996, s. 48.
17
Por.: J. Koperek, Ekonomiczne przesłanki globalizacji we współczesnym świecie – sytuacja Polski.
Polska w obliczu globalizacji, materiały z seminarium popularnonaukowego zorganizowanego w Łodzi
9 marca 2002 r., red. L. Kercher, Łódź 2002, s. 24-28; www.kulturaswiecka.pl/node/75 [18.02.2012].
16
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i gdzie wszelkie przeszkody w przemieszczaniu się usług i ludzi są eliminowane.
Do trzeciej sfery należy lokalna i narodowa rzeczywistość, zarówno ekonomiczna, jak i polityczna. Wszystkie wymienione sfery podlegają szybkiemu rozwojowi. Przedsiębiorstwa oraz inne instytucje… nie mają żadnego wyboru, muszą
działać we wszystkich trzech sferach jednocześnie. To jest właśnie okoliczność,
na której musi opierać się współczesna strategia działania, choć nie do końca
wiadomo, co ta nowa rzeczywistość oznacza dla danej organizacji i jej strategii”18.
W literaturze przedmiotu spotkać można różne stanowiska wobec globalizacji, wskazujące jej zalety i korzyści, jakie przynosi gospodarce, oraz jej wady
stanowiące niezaprzeczalnie duże ryzyko dla wszystkich uczestników rynku.
Globalizacja, jak każde zjawisko natury społeczno-gospodarczej, tworzy zarówno szanse, jak i zagrożenia, a słowa Druckera świadczą o potrzebie umiejętnego dopasowywania się do sytuacji rynkowej, działania przedsiębiorczego, czasem
ryzykownego, a jednocześnie dzięki posiadanej wiedzy i zasobom kapitału intelektualnego – roztropnego i przemyślanego, które skutkować będzie wykorzystaniem swoich mocnych i słabych stron.
Jako najistotniejsze zalety globalizacji można wskazać:
− internacjonalizację i rozszerzenie rynku pracy oraz swobodny przepływ kapitału ludzkiego, a co za tym idzie wiedzy,
− większy zakres oraz różnorodność dostępnych dóbr i usług po cenach bardzo konkurencyjnych dla konsumentów,
− działanie efektu skali w codziennej działalności gospodarczej poprzez dostęp do większych rynków, dzięki czemu następuje ograniczenie kosztów,
− likwidację barier technologicznych oraz popularyzację nowych technologii
i upowszechnianie wiedzy – zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych,
− aktywizację gospodarczą regionów, w których bezpośrednio realizowane są
inwestycje, zachętę do bycia regionem atrakcyjnym inwestycyjnie,
− nadanie konkurencji roli czynnika proinnowacyjnego – zmuszanie organizacji do ciągłego poszukiwania lepszych rozwiązań, prowadzących często do racjonalizacji kosztów, co tym samym prowadzić może do spadku cen produktów i usług,
− promowanie zasad demokracji, wielokulturowości i jedności cywilizacyjnej.
Jako najczęściej wymieniane przez antyglobalistów wady globalizacji wskazywane są:
− koncentracja inwestycji w regionach rozwiniętych, która prowadzi do marginalizacji krajów słabo rozwiniętych,
− koncentracja kapitału i zasobów w rękach „machiny korporacyjnej”, co prowadzi do monopolizacji rynku; wielkimi wygranymi globalizacji są giganci rynku, sektor małych i średnich przedsiębiorstw często nie posiada wystarczających
środków na konkurowanie na rynkach globalnych,
18

P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000, s. 64.
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− rozwój technologii i postępująca automatyzacja oraz przenoszenie produkcji do krajów o niskich kosztach pracy – prowadzą do wzrostu bezrobocia (produkcja w tzw. krajach azjatyckich),
− spekulacja i manipulacja poprzez informację i dezinformację (inwestorzy na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie natychmiast zareagowali na wieści ze Stanów Zjednoczonych we wrześniu 2008 r. dotyczące Lehman Brothers,
czwartego co do wielkości banku inwestycyjnego, który ogłosił upadłość),
− tworzy zależności gospodarcze między krajami mocno i słabo rozwiniętymi
(zależność wielu państw afrykańskich od państw regionów rozwiniętych gospodarczo),
− zależności gospodarcze między krajami o podobnej kondycji gospodarczej − zła sytuacja ekonomiczna w jednym kraju może przysłowiowo „odbić się
czkawką” w drugim (wzajemna ścisła zależność krajów Unii Europejskiej),
− zatracenie tożsamości kulturowej i zmian zachowań,
− znaczące skutki społeczne w aspekcie ochrony zdrowia (AIDS).
Zalety i wady globalizacji można by mnożyć w zależności od aspektu, w jakim o globalizacji się dyskutuje i każdy uczestnik tej dyskusji może globalizację
rozumieć na swój sposób. Jest ona zagadnieniem ewoluującym, tak jak ewoluuje
cywilizacja.

3. Konsumpcjonizm i konsumeryzm
Słownikowa definicja konsumpcjonizmu (konsumizmu) w prostych słowach
oddaje charakter tego zjawiska. Jest to „nadmierne przywiązywanie wagi do zdobywania dóbr materialnych”19. Na przełomie XX i XXI wieku skala konsumpcjonizmu przybrała olbrzymie rozmiary, przekraczając nie tylko granice międzynarodowe
w wyniku postępującej globalizacji, ale przede wszystkich rozpowszechniając się
na wszystkie klasy społeczne, bez względu na siłę nabywczą i zasobność portfela,
z uwagi na rosnące potrzeby będące efektem rozwoju naszej cywilizacji. „Konsumenci to żywi ludzie. Ich życie nie polega na samym kupowaniu” pisał Marc Gobe20,
a jednak konsumpcjonizm jest efektem istotnych zmian gospodarczych i społeczno-kulturowych oraz będącego ich wynikiem „nienasycenia” w posiadaniu dóbr.
Głównych przyczyn rozprzestrzeniającego się konsumpcjonizmu należy szukać w:
− globalizacji, która otworzyła przed konsumentami nowe rynki (zarówno
w ujęciu tradycyjnym, jak i rewolucyjnym, tzn. rynki wirtualne),
19
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Zob.: http://sjp.pwn.pl/slownik/2473455/konsumpcjonizm [14.06.2012].
M. Gobe, http://modernmarketing.pl/index.php?pg=cyt [16.07.2012].
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− zmianach społeczno-kulturowych, które wpłynęły na zmiany w światopoglądzie i potrzebach, definiując na nowo popyt konsumencki,
− zmianach w podejściu do realizacji procesów produkcyjnych (masowość
produkcji) oraz do procesów logistycznych (masowa „wszechdostępność”),
− powszechnych innowacjach,
− ewolucji marketingu i rozwoju działań mających na celu efektywne stymulowanie oraz kreowanie popytu,
− kreowaniu kultury konsumpcyjnej przez twórców podaży.
Ostatnia ze wskazanych przyczyn ma swoje korzenie w psychologii reklamy
i stała się w odniesieniu do działań ukierunkowanych na klienta najważniejszym
orężem nowoczesnych organizacji. Promocja jako zbiór narzędzi wspomagających oddziaływanie i komunikację z klientem, skupia się nie tylko na uświadamianiu i zachęcaniu do dokonywania zakupu (nie zawsze przemyślanego, częściej impulsywnego i popartego emocjami zawartymi w przekazie reklamowym).
Propagowanie konsumpcjonizmu przez dostawców dóbr i usług jest zjawiskiem
absolutnie naturalnym, ponieważ to konsument biorący udział w procesie wymiany, generuje przychód i warunkuje tym samym wysokość zysku przedsiębiorstwa.
„Dążenie do coraz lepszych i bardziej zadowalających warunków życia i coraz
większej zamożności jest samo w sobie uzasadnione; trudno jednak nie podkreślić związanych z tym etapem rozwoju nowych obowiązków i niebezpieczeństw.
W sposobie powstawania i określania nowych potrzeb zawsze się wyraża mniej
lub bardziej słuszna koncepcja człowieka i jego prawdziwego dobra. Poprzez decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji ujawnia się określona kultura jako ogólna
koncepcja życia. To właśnie tutaj powstaje zjawisko konsumizmu”21.
Istotną przyczyną rozwoju konsumpcjonizmu były również zmiany w podejściu do realizacji procesów produkcyjnych. Globalizacja przyczyniła się do
zmian w strukturach organizacyjnych, prym na rynku wiodą głównie duże korporacje międzynarodowe, które stawiają na masowość produkcji i uzyskiwany
dzięki temu efekt skali ekonomicznej. Skoro produkujemy masowo, to również
konsumpcja musi być masowa, a aby tak się stało, niezbędne jest stworzenie odpowiednich trendów. Kolejny ważny czynnik to popularyzacja innowacji, czego
przedsiębiorstwa często nadużywają, wmawiając konsumentom konieczność zakupu „nowego, ulepszonego, innowacyjnego” produktu. Doprowadzono również
praktycznie do zaniku sektora usług naprawczych, podnosząc koszty części zamiennych do poziomu bynajmniej nie zachęcającego do naprawy, a do zakupu
nowego produktu.
Inne oblicze zostało również nadane procesom logistyki dystrybucji. Rozwój
nowej przestrzeni gospodarczej spowodował ekspansję zbytu na wirtualne rynki,
będące smakowitym kąskiem dla specjalistów od segmentacji rynku i zarządzania
21
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relacjami z klientem. Z jednej strony, zapanowała masowa „wszechdostępność”
produktów – klient ma do wyboru, czy będzie ich poszukiwał na tradycyjnym
rynku, czy też na rynku elektronicznym. Ten drugi otwiera przed nim szerokie
możliwości w zakresie wymiany informacji o produkcie, porównywania produktów homogenicznych, sprawdzania cen i komfortu zakupu. Z drugiej strony,
zapanowała masowa konkurencja, która dla konsumenta stanowi zjawisko pozytywne, ponieważ to on korzysta najbardziej na „bitwach” pomiędzy konkurentami, które odbywają się na polu: cenowym, jakościowym czy usług dodatkowych.
A współcześni konsumenci są podatni na „gierki rynkowe” i czasami nieświadomi, w swojej potrzebie nabywania dóbr, jak bardzo ich zachowania są stymulowane i sterowane. Geoff Ayling w książce Rapid Response Advertising wyróżnił
50 powodów, dla których ludzie kupują. Między innymi kupią, aby: zdobyć przyjaźń, zasłużyć na rozgłos, uniknąć bólu, uciec przed stresem lub krytyką, sprawić
sobie lub komuś przyjemność, oszczędzić czas, poczuć się młodziej, wyróżniać
się w tłumie, być na bieżąco z modą, po prostu wyrazić najgłębsze uczucia itp.22
Specjaliści ds. marketingu mają przyswojone powody zakupowe swoich klientów
niczym dziesięć przykazań i zrobią wszystko, aby zachęcić ich do realizacji procesu zakupowego coraz częściej.
Prowadzi to jednak do negatywnego zjawiska nadmiernej konsumpcji, które
jest efektem braku świadomości ekonomicznej i wspominanej już nadmiernej podatności na działania marketingowe dostawców. Racjonalne decyzje zakupowe
stają się tłem dla emocjonalnego zaspokajania potrzeb krótkookresowych, bez
analizy ich wpływu na aktualne i przyszłe możliwości zakupowe. Zjawisko nadmiernej konsumpcji wywołuje brak równowagi między możliwościami finansowymi konsumenta a zakupami dóbr i usług, które realizuje. I tutaj również od
wielu lat obserwujemy rozwój usług kredytowych przez dostawców dóbr i ofertę
„zero procent”, która wielu klientów zachęca i motywuje do dokonywania zakupów dóbr, wykraczających poza ich możliwości finansowe.
Nowe uwarunkowania na linii B2C spowodowały obok konsumpcjonizmu rozwój konsumeryzmu. „Konsumeryzm to zorganizowany ruch obywateli
i agencji rządowych, którego celem jest zwiększenie praw i znaczenia nabywców
względem sprzedawców”23. Najistotniejszym celem konsumeryzmu jest stała troska i opieka nad konsumentem poprzez nadzór działania systemu marketingowego i sposobów zaspokajania potrzeb konsumentów. Zadania konsumeryzmu
skupiają się wokół identyfikacji i przeciwdziałania czynom z zakresu nieuczciwej
konkurencji, etyki w reklamie i działań promocyjnych, egzekwowania prawa konsumentów do informacji oraz ochrony w sprawach roszczeniowych.
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Warunkiem koniecznym rozwoju przedsiębiorczości jest oczywiście wysoki
poziom popytu na dobra i usługi, który wywiera oczywisty wpływ na zwiększenie podaży. Kreowanie konsumpcjonizmu poprzez efektywne działania marketingowe wpisuje się w strategię działania praktycznie każdego przedsiębiorstwa,
bowiem jedynie realizacja zysków jest podstawą modernizacji, rozwoju i możliwości ekspansji.

4. Przestrzeń wirtualna
Internet spowodował poszerzenie tradycyjnej przestrzeni rynkowej. Powstały
nowe obszary, w których podmioty gospodarcze mogą poszukiwać informacji,
udostępniać i wymieniać informacje, komunikować się i zawierać transakcje. Nastała era przestrzeni wirtualnej. Tym samym organizacje poszerzyły przestrzeń,
w której funkcjonują i same ewoluowały także do form organizacji wirtualnych.
Przestrzeń wirtualną można rozpatrywać w różnych aspektach. Jest ona przestrzenią równoległą do przestrzeni tradycyjnej. Wielu przedsiębiorców skłania się
ku takiemu rozumieniu przestrzeni wirtualnej, pozostając jednocześnie wiernym
tradycyjnemu pojęciu prowadzenia działalności gospodarczej, z drugiej strony
otwierając się na wirtualizację otoczenia rynkowego.
Przestrzeń wirtualna może również w pełni zastąpić tradycyjne pojęcie biznesu, przenosząc go w sferę technologii informacyjnej i komunikacji wspieranej
systemami informatycznymi. Również dzięki takiemu rozumieniu przestrzeni
wirtualnej, wiele organizacji zdecydowało się na prowadzenie działalności jedynie w takim wymiarze24.
Niewątpliwie warunkiem koniecznym do funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej jest zdolność wyobrażenia jej sobie przez strony wymiany na rynku elektronicznym oraz umiejętność kreatywnego zastosowania narzędzi, jakie zostały
stworzone na potrzeby nowej przestrzeni gospodarczej. Wirtualna przestrzeń nie
oznacza wirtualnych uczestników rynku, czy też oferowania wirtualnych dóbr.
Oznacza przede wszystkim pośrednie kontakty odbywające się w przestrzeni,
którą należy sobie wyobrazić, poznać sposób poruszania się i zrozumieć uwarunkowania wirtualnego świata. Stąd niezwykła troska o stworzenie klimatu sprzyjającego zawieraniu wirtualnych transakcji poprzez: tworzenie dedykowanych
profili klienckich, e-prezenty i programy lojalnościowe, kreowanie tzw.: pokoi
tematycznych oraz wirtualnych społeczności, które w świecie wirtualnym realizować będą zadania przeniesione ze świata wirtualnego, np. marketing szeptany,
Por.: M. Warner, M. Witzel, Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 32-33.
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public relations, oczywiście w wymiarze i za pośrednictwem technologii informatycznych.
Organizacja wirtualna, cytując za zespołem Grudzewski i Hejduk, „opiera się
[…] na sieciach komputerowych i możliwościach korzystania z banków informacyjnych, takich jak Internet, który jest idealnym środkiem ułatwiającym osiąganie
przewagi konkurencyjnej. Sieć organizacyjna stanowiąca podstawę kreowania organizacji wirtualnej jest zazwyczaj nieograniczonym zbiorem partnerów, którzy
zaakceptowali podstawowe cele i zasady tejże organizacji”25. Jednym z ważniejszych założeń prawidłowego funkcjonowania organizacji w przestrzeni wirtualnej
jest akceptacja i przystosowanie się do wirtualnej komunikacji.
Wirtualizacja komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jest trudna, jednakże
jeszcze trudniejszym zadaniem jest stworzenie wirtualnej organizacji, ponieważ
jest ona niezwykle wymagającym obiektem zarządzania. Wymaga od kadry zarządzającej umiejętności zarządzania czymś, czego fizycznie nie ma. W tym aspekcie
mówić należy o wirtualizacji przestrzeni pracy. W celu doprecyzowania charakterystyki przestrzeni wirtualnej warto dokonać charakterystyki cechy najistotniejszej z punktu widzenia zarządzania kapitałem intelektualnym i składnikami jego
struktury26, jaką jest zdalna organizacja i realizacja pracy.
Praca zdalna jest wyrazem zaufania do kapitału ludzkiego poprzez zmianę
w sposobie rozumienia procesu pracy, jego organizacji i przebiegu. Koncepcja
zarządzania kapitałem intelektualnym skutecznie wykorzystała ewolucję systemu
pracy w przestrzeni wirtualnej.
W przypadku wielu zawodów, zdalna organizacja pracy umożliwiła odejście
od wymagania typowego przedziału czasu, w którym pracownik ma pracować,
będąc dostępny fizycznie na stworzonym specjalnie w tym celu miejscu pracy.
Efektem korzyści jest racjonalizacja kosztów pracy ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Po stronie pracownika pojawiają się korzyści jakościowe w postaci dopasowania czasu pracy do indywidualnego rytmu. Praca zdalna przesuwa ciężar
zainteresowania ze sposobu pracy na jej realne wyniki. Nowy sposób komunikacji
w układzie kierownik − pracownik, umożliwia, a nawet wymaga większego delegowania uprawnień, motywowania do samodzielnej pracy oraz do inicjowania
działań. Pracownicy zorientowani na wyniki, skupiając się na osiąganiu rezultatów, wypracowują kompetencje pożądane w każdym systemie pracy, takie jak:
przedsiębiorczość, przejmowanie inicjatywy, chęć podejmowania nowych wyzwań, proinnowacyjność, samodoskonalenie i samodzielność w działaniu.
Organizacja wirtualna otwiera się na zdalną pracę – stawiając na kompetencje i kwalifikacje pracowników oraz umożliwiając im samodzielne stworzenie
W. Grudzewski, I. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtualne, Wydawnictwo Difin, Warszawa
2002, s. 39.
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Por.: M. Warner, M. Witzel, op. cit., s. 14-16.
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dogodnych warunków pracy. Możliwe stało się tworzenie zespołów projektowych,
składających się pracowników rozproszonych po całym świecie, a tym samym pozyskiwanie unikatowej, wartościowej i przydatnej dla rozwoju organizacji wiedzy.

Podsumowanie
Wskazane zagadnienia: konkurencyjność, globalizacja, konsumpcjonizm oraz
przestrzeń wirtualna należą do najbardziej aktualnych czynników, warunkujących rozwój przedsiębiorczości we wszystkich sektorach gospodarki w aspekcie
sprawnego zarządzania kapitałem intelektualnym. Są to zarówno uwarunkowania tworzące szanse, które kreatywny przedsiębiorca wykorzysta dla powodzenia swojego biznesu, jak i uwarunkowania stanowiące zagrożenia, którym należy
przeciwdziałać lub znajdować innowacyjne rozwiązania wspierające funkcjonowanie w rzeczywistości gospodarczej.
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Selected market conditions as determinants of entrepreneurship
development in the context of intellectual capital
Summary. In this article, selected, conditioning of a modern market has been presented, which
substantially influences the formation and effective development of an enterprise. The determinants
include: competitiveness, globalization, virtual space and consumerism. Competition should be assigned with a role of the creator of changes. It is competition that is forcing entrepreneurs to make
creative decisions, to create and implement innovations and seek opportunities to penetrate and
expand into new markets. The need to secure a competitive position in the market is an incentive for
development of new enterprises and taking up new market challenges. Globalization is a phenomenon that creates both opportunities and threats. It makes people aware of the need for cooperation
and development of enterprises through cooperation beyond borders, often functioning as virtual
organizations. Virtual space has opened up new opportunities in e-business and the performance
of companies on the traditional and electronic markets using modern concepts of marketing: viral
marketing, e-image management, customized products and customer service, and effective stimulation of impulse purchasing. An enterprise’s development through virtual space is achieved thanks to:
functioning on a global scale, a significant cost reduction, improved customer service, new channels
of immediate communication and response to the market environment. Consumerism is a matter
resulting from the existence of competition in the era of globalization in the traditional and virtual
spaces. It is a consumers’ response to stimuli placed on the market which stimulates the economy in
accordance with the law of demand and supply, thereby forming supply.
Key words: competitiveness, globalization, consumerism, virtual space
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Pomiar kapitału relacyjnego
w organizacjach opartych na wiedzy

Streszczenie. Kluczowym problemem dla współczesnych organizacji jest przyjęcie takiego sposobu funkcjonowania, aby umożliwił on uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych. Orientacja
na klientów czy inaczej mówiąc interesariuszy organizacji, przyczynia się do stałego wzrostu zainteresowania możliwościami oraz oceną znaczenia relacji tworzonych organizacji z otoczeniem w kontekście stymulowania wzrostu efektów prowadzonej działalności. Zarówno w teorii zarządzania, jak
i w praktyce coraz większym zainteresowaniem cieszą się narzędzia czy mierniki pozwalające na
szacowanie, pomiar oraz zarządzanie niematerialnym zasobem organizacji, jaki stanowi kapitał relacyjny. Toteż w artykule tym przedstawione zostały kluczowe narzędzia, które mogą być wykorzystane do szacowania, pomiaru oraz zarządzania kapitałem relacyjnym w organizacjach wiedzy.
Słowa kluczowe: kapitał relacyjny, kapitał intelektualny, organizacje wiedzy

Wprowadzenie
Rozwój technologii informacyjnych w sposób deterministyczny zmienił sposoby
realizowania procesów biznesowych. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) umożliwiając przesyłanie zasobów informacyjnych oraz komunikowanie się w czasie rzeczywistym między podmiotami rozproszonymi geograficznie,
wpłynął na minimalizację barier geograficzno-czasowych, jakie dotychczas ograniczały funkcjonowanie organizacji. Deprecjacja barier czasowo-przestrzennych1 stała
Wraz z wprowadzeniem Internetu do działalności organizacji ograniczenia geograficzno-czasowe, które hamowały rozwój działalności gospodarczej, znacznie zmalały. Wcześniej współpraca
1
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się kluczowym parametrem aktywizującym rozwój mikroprzedsiębiorstw, świadczących usługi wykonywane z wykorzystaniem wiedzy. Wykorzystanie tanich rozwiązań oferowanych przez technologie komunikacyjne dla wielu mikroprzedsiębiorstw
stanowiło niepowtarzalną szansę na zintensyfikowanie działań zarówno w obszarze
poszukiwania szans rynkowych, jak również otworzyło nowe możliwości w zakresie
świadczenia usług i zaspokajania potrzeb klientów. Jakość realizowanych usług dla
klientów w znacznej mierze uzależniona jest od możliwości komunikacyjnych oraz
posiadanych narzędzi przesyłania, a także przetwarzania zasobów informacyjnych
między mikroprzedsiębiorstwami a ich klientami2.
Autorka niniejszego artykułu prowadziła szerokie badania dotyczące wpływu
zarządzania kapitałem relacyjnym dla organizacji świadczących usługi oparte na
wiedzy3. W wyniku tych badań postawiła tezę, że dla rozwoju współczesnych organizacji niezmiernie istotnym problemem jest zarządzanie kapitałem relacyjnym.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych zagadnień
związanych z zakresem narzędzi możliwych do wykorzystania w zarządzaniu kapitałem relacyjnym w obszarze jego szacowania i wyceny.

1. Miejsce kapitału relacyjnego
w kapitale intelektualnym organizacji
Przechodzenie z gospodarki industrialnej do tzw. gospodarki wiedzy spowodowane było marginalizacją pracy fizycznej. Coraz pełniejsza automatyzacja
między rozproszonymi geograficznie podmiotami – nawet jeśli były to oddziały jednego przedsiębiorstwa, nastręczała znacznych problemów informacyjno-komunikacyjnych. Rozwój technologii
komunikacyjnych zdeprecjonował znaczenie tej bariery dla wzrostu organizacji. Szerzej o barierach
w następujących publikacjach: G. Osbert-Pociecha, Zarządzanie organizacją w warunkach ambiwalencji, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Lichtarski, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 21-32; Z. Szyjewski, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a metody informatyki, w: Informatyka ekonomiczna, Aspekty informatyzacji organizacji,
red. A. Nowicki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 430-440;
Z. Gomółka, Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa 2009, s. 29-32.
2
J. Cygler, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002, s. 148.
3
Cząstkowe wyniki badań autorki niniejszego artykułu opublikowane zostały w takich publikacjach, jak: I. Chomiak-Orsa, Technologie informacyjno-komunikacyjne jako przesłanka wirtualizacji mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi oparte na wiedzy, „Business Informatics” 2012,
nr 4(26), s. 52-63; I. Chomiak-Orsa, Zastosowanie systemów klasy CRM w tworzeniu kapitału relacyjnego w mikroprzedsiębiorstwach, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne trendy i przeobrażenia metod i praktyk zarządzania w przedsiębiorstwach, red. J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012; I. Chomiak-Orsa, Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 143-189.
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procesów produkcyjnych przez organizacje spowodowała szybki wzrost wydajności pracy oraz produkcji przemysłowej. Zastępowanie pracy fizycznej przez
maszyny zmieniło całkowicie struktury zatrudnienia. Brak konieczności poszukiwania pracowników fizycznych na rzecz pracowników o wysokim stopniu specjalizacji zmienił optykę zarządzania organizacjami. Coraz więcej organizacji
generuje obrót gospodarczy, sprzedając usługi świadczone z wykorzystaniem wysokospecjalistycznej wiedzy swoich pracowników. Efektem tego jest obserwowany od wielu lat trend, polegający na zmniejszaniu udziału przemysłu w tworzeniu
wartości PKB na rzecz wyraźnego wzrostu udziału usług. W Polsce udział wartości dodanej brutto sektora usług w całkowitej wartości dodanej brutto wzrósł
z 56,8% w roku 1995 do poziomu 64,2% w 2008 r.4 Porównując te wielkości
do USA, Francji czy Wielkiej Brytanii, gdzie w roku 2008 udział sektora usług
w wartości dodanej przekraczał 75%, można przewidywać, że sektor usług w Polsce będzie się nadal rozwijał5.
Konsekwencją rozwoju sektora usług jest obserwowany od kilkunastu lat
trend, polegający na zwiększaniu różnicy między wartością rynkową przedsiębiorstw a ich wartością, wynikającą z ksiąg rachunkowych. Zjawisko to zaobserwować można przede wszystkim w przypadku dużych firm, gdzie akcjonariusze
i inwestorzy skłonni są zapłacić za wykup akcji firmy zdecydowanie więcej niż
wynika to z wartości księgowej. Tradycyjna wycena wartości przedsiębiorstwa
dotyczyła ceny, jaką ustala się poprzez wycenę wartości majątku trwałego i obrotowego. Obecnie wycena wartości firmy obejmuje zarówno czynniki materialne,
jak i niematerialne, za które uznaje się m.in. takie elementy, jak: kulturę organizacyjną, know-how, reputację organizacji, lojalność pracowników, ich kompetencje,
innowacyjność działalności itd.6
Odpowiedzią na potrzebę zdefiniowania wszystkich niematerialnych aktywów organizacji, mających niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla jej wartości,
było stworzenie pojęcia „kapitału intelektualnego organizacji”7. Definicje pojęcia
4
Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2010, s. 7.
5
Ibidem, s. 12.
6
O. Śladkowska, Wycena przedsiębiorstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja INPRESS PR, s. 1; ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/02/02_27.doc
[29.07.2012].
7
Szczegółowy opis genezy pojęcia oraz charakterystyki kapitału intelektualnego można znaleźć m.in. w pozycjach: L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa
2001, s. 56; M. Kunasz, Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin 2003, s. 8-9; A. Herman, Kapitał intelektualny i jego liczenie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 3, s. 8; A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2005, s. 65-71; A. Pietruszka-Ortyl, Kapitał
intelektualny organizacji, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na
wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007, s. 81; Y. Nahapiet,
S. Ghosal, Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, „Academy of
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kapitału intelektualnego nie są jednoznaczne i każda z nich uwypukla inne znaczące dla funkcjonowania oraz wyników organizacji aspekty. Najczęściej cytowana
jest krótka definicja autorstwa Leifa Edvinssona, przedstawiająca kapitał intelektualny jako różnicę między wartością rynkową a księgową organizacji, gdzie na
całokształt kapitału intelektualnego organizacji składają się takie podzbiory, jak8:
− kapitał ludzki,
− kapitał strukturalny wewnętrzny (organizacyjny),
− kapitał strukturalny zewnętrzny (relacyjny) (por. rys. 1).
Kapitał ludzki obejmuje wykształcenie, wiedzę, doświadczenia pracowników,
źródła kreatywności oraz innowacyjności dla organizacji9. Na współczesnym
rynku firmy poszukują przede wszystkim pracowników wysoko wyspecjalizowanych, o unikatowych umiejętnościach, którzy będą mogli przyczynić się do
wzrostu konkurencyjności organizacji oraz jej znaczenia na rynku.
Kapitał strukturalny wewnętrzny, nazywany bardzo często w literaturze kapitałem organizacyjnym, definiowany jest jako zbiór własności intelektualnych
organizacji, procesów i metod pracy, procedur wykonawczych, bazy danych, infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej.
Kapitał strukturalny zewnętrzny, nazywany również kapitałem relacyjnym,
zawiera struktury służące do utrzymania właściwych relacji z otoczeniem, obejmuje m.in. system rekrutacji, sieci sprzedaży, projekty badawczo-rozwojowe,
bazy klientów, markę i reputację firmy, partnerstwo strategiczne. W literaturze
kapitał relacyjny omawiany jest często w węższym znaczeniu − jako kapitał
kliencki. W tym znaczeniu odnosi się wyłącznie do relacji firmy z jej otoczeniem
poprzez tworzenie sieci współpracowników, budowania zadowolenia oraz lojalności wobec firmy. W tym znaczeniu obejmuje on wiedzę o kanałach rynkowych,
relacjach z klientami i dostawcami10.
Management Review” 1998, No. 23(2), s. 242-266 D. Ulrich, Intellectual Capital=Competence*Commitment, „Sloan Management Review” 1998, No. 39(2), s. 15-26; P. Lindgren, F. Saghaug,
H. Knudsen, Innovating business models and attracting different intellectual capabilities, „Measuring Business Excellence” 2009, Vol. 13, Iss. 2, s. 17-24; J. Mouritsen, Classification, measurement
and the ontology of intellectual capital entities, „Journal of Human Resource Costing&Accounting” 2009, Vol. 13, Iss. 2, s. 154-162.
	  8
J. Wróbel, Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura, w: Kapitał relacyjny
w nowoczesnej gospodarcze, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 11-15;
S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 87.
	  9
J. Kisielnicki, MIS – Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008, s. 33;
A. Kurowska, T. Derlatka, Kapitał relacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka,
Warszawa 2009, s. 53.
10
J. Wilk, Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania” nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004, s. 229-251.
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Miejsce kapitału relacyjnego w kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa zaprezentować można, wykorzystując uproszczenie modelu kapitału intelektualnego K.E. Sveiby’ego11 (rys. 1).
Zewnętrzny
relacyjny
Kapitał
strukturalny
Kapitał
intelektualny

Wewnętrzny
organizacyjny
Kapitał
ludzki

Rysunek 1. Model struktury kapitału intelektualnego
Ź r ó d ł o: opracowano na podstawie: P. Hoffman-Bang, H. Martin, IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/11/id/193 [20.09.2012]; A. Kurowska,
T. Derlatka, Kapitał relacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 52-54.

Tworzenie kapitału relacyjnego definiowane jest jako kluczowy stymulator
wzrostu konkurencyjności organizacji. Postrzeganie kapitału relacyjnego nie tylko
z perspektywy statycznej – jako zasobów związanych z relacjami międzyludzkimi,
ale także z perspektywy dynamicznej – jako umiejętności tworzenia oraz podtrzymywania bliskich i trwałych związków opartych na zaufaniu i współpracy, może determinować sprawne funkcjonowanie oraz sukces na rynku wielu organizacji. W takim
ujęciu kapitał relacyjny styka się z pojęciem networking, które traktowane jest jako
proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, tworzonych dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów12. Budowanie relacji międzyorganizacyjnych poprzez tworzenie oraz dbałość o stałą sieć kontaktów biznesowych
sprzyja efektywnej współpracy między partnerami biznesowymi, a to z kolei stymuluje rozwój dalszych kontaktów i zawieranie nowych kontraktów. Tworzenie kapitału
relacyjnego jest cechą immanentną każdej organizacji, która stanowi system otwarty, dokonujący permanentnej wymiany zasobów materialnych oraz niematerialnych
z otoczeniem. Świadome i metodyczne działanie pracowników wszystkich szczebli
organizacyjnych, w kontekście tworzenia prawidłowych relacji międzyorganizacyjnych, zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu rynkowego. Tworzenie
relacji opartych na zaufaniu oraz wiarygodności umacnia kontakty biznesowe poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji na rynku.
P. Hoffman-Bang, H. Martin, IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/11/id/193 [20.09.2012]; A. Kurowska, T. Derlatka, op. cit., s. 52-54.
12
J. Wróbel, op. cit., s. 16-17.
11
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2. Pomiar kapitału relacyjnego
Wzrost znaczenia kapitału intelektualnego jest kluczowym wyróżnikiem
współczesnych organizacji. Znaczenie, jakie ma dla organizacji kapitał intelektualny oraz jego składowe determinuje konieczność wypracowywania koncepcji
oraz narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie. W praktyce gospodarczej
nie jest to niestety łatwe. Brak jednoznaczności definicyjnej, trudność w wyrażaniu zasobów niematerialnych w kategoriach pieniężnych oraz ciągłe ewoluowanie pojęć kapitału intelektualnego, strukturalnego czy relacyjnego zwielokrotniają problemy związane z identyfikacją oraz pomiarem zasobów relacyjnych
organizacji.
Pomiar oraz wycena kapitału relacyjnego stanowią istotne elementy procesu
zarządzania kapitałem intelektualnym13. Dla współczesnych organizacji, zwłaszcza organizacji bazujących na wiedzy pracowników oraz wytwarzających obrót
gospodarczy poprzez świadczenie usług, przede wszystkim doradczych, kluczowymi elementami zarządzania organizacją są szacowanie oraz pomiar zasobów
niematerialnych14. Toteż z coraz większym zainteresowaniem − zarówno w teorii
zarządzania, jak i w praktyce poszukuje się skutecznych metod oraz narzędzi,
umożliwiających szacowanie oraz pomiar kapitału relacyjnego, a także ocenę
jego wpływu na efekty funkcjonowania organizacji.
Rozwiązaniem stosowanym najczęściej do pomiaru kapitału relacyjnego jest
wykorzystanie metod wypracowanych do wyceny kapitału intelektualnego. Mimo
że w literaturze przedmiotu znaleźć można wiele metod oraz narzędzi, które teoretycznie mają umożliwić pomiar kapitału intelektualnego organizacji15, wycena
Jak już autorka wspominała, kapitał intelektualny stanowi dla współczesnych organizacji
kluczowy zasób, który przyczynia się do tworzenia obrotu gospodarczego oraz umożliwia im zdobywanie przewagi konkurencyjnej. Kapitał relacyjny stanowiąc integralną część kapitału intelektualnego organizacji, może zostać poddany ocenie przy wykorzystaniu mierników oraz metod stosowanych do oceny kapitału intelektualnego organizacji.
14
Deprecjacja zasobów materialnych organizacji na rzecz zasobów niematerialnych jest szczególnie widoczna w organizacjach tworzących łańcuchy wartości poprzez wchodzenie w wirtualne
alianse oraz w organizacjach prowadzących działalność usługową, które nie wymagają specjalistycznego wsparcia sprzętowego, co wynika z prowadzenia usług doradztwa.
15
A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 13; P.N. Rastogi, The nature and role of IC – rethinking process of value creation
and sustained enterprise growth, „Journal of Intellectual Capital” 2003, Vol. 4, No. 2, s. 227-248;
N. Ramamoorthy, P.C. Flood, T. Slattery, R. Sardessai, Determinants of Innovative Work Behaviour:
Development and Test of Integreted Model, „Creativity and Innovation Management” 2005, Vol. 14,
No. 2, s. 142-151; S. Quereshi, R. Briggs, V. Hlupic, Value Creation from Intellectual Capital:
Convergence of Knowledge Management and Collaboration in the Intellectual Bandwidth Model,
„Group Decision and Negotiation”, Vol. 15, No. 3, s. 197-220; J.O. Paliszkiewicz, Rozwój organizacji poprzez zarządzania kapitałem intelektualnym, Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA Pro,
13
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tego zasobu nie jest prosta. Modele zarządzania kapitałem intelektualnym zawierają zastaw wskaźników do pomiaru aktywów niematerialnych organizacji − zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym.
Pomiar, a tym bardziej wycena kapitału intelektualnego, są niezmiernie trudne
ze względu na możliwość bardzo subiektywnej kwantyfikacji tego zasobu, jaka
może być przeprowadzona przez organizacje, podejmujące się wyceny. Trudność
ta dotyczy przede wszystkim oceny jakości posiadanego kapitału, która determinuje przyszły wzrost wartości organizacji. Tak indywidualne podejście do wyceny
zasobów organizacji związanych z kapitałem intelektualnym znacznie utrudnia
porównania międzybranżowe i tworzenie standardów. Ponadto, czysto subiektywne podejście do wyceny zasobów intelektualnych rodzi wiele problemów
z nadużyciami gospodarczymi, polegającymi na zawyżaniu wartości tego zasobu w celach marketingowych16. Kolejnym problemem związanym z dokonaniem
poprawnej oceny wartości kapitałów intelektualnych, w tym również kapitału
relacyjnego, jest jego wielowymiarowość, wynikająca ze złożoności związków
z interesariuszami.
We współczesnej literaturze przedmiotu znaleźć można dość liczną grupę narzędzi oraz metod dedykowanych do pomiaru kapitału intelektualnego. Analizując proponowane metody, zaobserwować można tendencję do wyrażania tego potencjału organizacji w wartościach pieniężnych, które mają odzwierciedlać jego
wartość dla organizacji oraz związek czy wpływ na potencjał rozwojowy organizacji17. Jedną z najbardziej kompleksowych typologii narzędzi i metod pomiaru
zaproponował pionier tematyki – Karl-Erik Sveiby, dokonując podziału tych metod na cztery kategorie:
1) bezpośrednie metody pomiaru kapitału intelektualnego,
2) metody zawierające kapitalizację rynkową,
3) metody oparte o zwrot z aktywów,
4) metody pochodzące od wielowymiarowych kart wyników lub dokonań18.
Szczegółowy wykaz metod pomiaru zawiera tabela 1.
Nie wszystkie z wymienionych metod pomiaru kapitału intelektualnego nadają się do bezpośredniego zastosowania w celu identyfikacji oraz pomiaru kapitału relacyjnego. Ograniczenia te wynikają przede wszystkim z faktu, że wiele
Ostrołęka 2005; R.M. Petty, S. Cuganesan, N. Finch, G. Ford, Intellectual Capital and Valuation:
Challenges In the Voluntary Disclosure of Value Drivers, „Journal of Finance and Accountancy”
2009, Vol. 1, No. 1, s. 1-7; M. Dobija, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 1, s. 8-13.
16
J. Wróbel, op. cit., s. 20-21.
17
B. Mierzejewska, Kapitał intelektualny – jak o nim mówić interesariuszom?, „E-mentor”
2009, nr 2(29), s. 65-71; M. Tyrańska, Metody oceny kompetencji menedżerskich, w: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 239-240.
18
R.S. Kaplan, D.P. Norton, The Balanced Scorecard in More than Just a New Measurement
System, „Harvard Business Review” 1996, Vol. 74, No. 3, s. 71-82
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Tabela 1. Typologia metod pomiaru kapitału intelektualnego zaproponowana przez K.E. Sveiby
Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego (Direct Intellectual Capital Methods)
Technology Broker
Citation-Weighted Patents
Indusive Valuation Methodology
The Value Explorer™
Intellectual Asset Valuation
Total Value Creation (TVC™)
Accounting for the Future
HR Statement
Metody kapitalizacji rynkowej (Market Capitalization Methods)
Wskaźnik Q Tobina
Investor Assigned Market Value
Market-to-Book Value
The Invisible Balance Sheet
FiMIAM (The financial method of intangible assets measurement)
Metody zwrotu z aktywów (Return on Assets Methods)
Economic Value Added (EVA™)
HumanResources Costing&Accounting
Calculated Intangible Value
Knowledge Capital Earnings
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)
Metody wielowymiarowych kart punktowych (Scorecard Methods)
Human Capital Intelligence
Nawigator Skandi
Value Chain Scoreboard™
IC-Index™
Intangible Asset Monitor
Strategiczna karta wyników (R. Kaplan, D. Norton)
IC-Rating
National Intellectual Capital Index
Topplinjen
MAGIC
Danish Guidelines
IC-dVAL (Dynamic Valuation of Intellectual Capital)
Meritum Guidelines
Knowledge Audit Cycle
Value Creation Index
Holistic Accounts
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: K.E. Sveiby, Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.
com/Portals/0/articles/IntangibleMethods.htm [15.09.2012].

Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wiedzy

35

z przytoczonych metod umożliwia pomiar kapitału intelektualnego w odniesieniu
do całej organizacji oraz nie umożliwia pomiaru jego komponentów. Niemniej
jednak organizacje dążące do identyfikacji oraz pomiaru kapitału relacyjnego
mogą bazować na idei wybranych metod i wykorzystywać je w sposób indywidualnie zmodyfikowany pod kątem własnych potrzeb19. Dla organizacji kluczową
kwestią związaną z doborem metod pomiaru jest ustalenie perspektywy związanej
z grupą interesariuszy, której relacje są oceniane. W praktyce szacowanie kapitału
relacyjnego może być realizowane w kontekście dwóch warstw sprawozdawczości oraz zarządzania organizacją:
1. W obszarze usprawnienia wewnętrznego zarządzania organizacją – poprzez
ustalanie kierunków budowania kapitału relacyjnego. W tym kontekście głównymi zadaniami wybranej metody pomiaru kapitału relacyjnego powinny być:
− identyfikacja posiadanego kapitału relacyjnego,
− identyfikacja źródeł kapitału relacyjnego,
− zarządzanie kapitałem relacyjnym,
− tworzenie w organizacji strategii opartej na budowaniu kapitału relacyjnego,
− dekompozycja strategii z ukierunkowaniem na dialog oraz procesy biznesowe z interesariuszami,
− monitorowanie efektów podjętych działań w zakresie budowania kapitału
relacyjnego,
− ocena alternatywnych kierunków działania20.
2. W związku z prowadzeniem sprawozdawczości zewnętrznej dla interesariuszy substanowiących, takich jak właściciele, akcjonariusze, oraz w celu budowania właściwego wizerunku opartego na wiedzy. W tym kontekście kluczowym
celem stosowania narzędzi pomiaru kapitału relacyjnego jest poprawa jakości
informacji przekazywanych do otoczenia, dotyczących funkcjonowania organizacji. Przyjęte aktualnie standardy rachunkowości nie zapewniają pełnej informacji
związanej z wyceną oraz kosztem aktywowania zasobów niematerialnych organizacji, w tym kapitału relacyjnego, toteż wzbogacanie sprawozdań o informacje
z tego zakresu pozwala na uwiarygodnianie organizacji. Szacowanie kapitału relacyjnego może dotyczyć przede wszystkim:
a) sumiennego ustalenia różnic wynikających z wartości rynkowej i księgowej organizacji,
b) dokładnej charakterystyce powodów oraz przesłanek zaistniałych różnic
między opisanymi wartościami,
19
G. Michalczuk, Pomiar kapitału relacyjnego z perspektywy wewnętrznego zarządzania
przedsiębiorstwem, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo
Studio Emka, Warszawa 2009, s. 72-74.
20
J. Meer-Kooistra, S.M. Zijlstra, Reporting on Intellectual Capital, „Auditing and Accountability Journal” 2001, No. 4, s. 14.
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c) poprawy jakości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, dotyczących rzeczywistej wartości organizacji,
d) zmniejszanie asymetrii między informacjami posiadanymi przez interesariuszy substanowiących i kontraktowych, dotyczących sytuacji ekonomicznej
organizacji21.
W organizacjach, których działalność polega na ciągłym wchodzeniu w alianse gospodarcze, wiedza dotycząca pomiaru posiadanego kapitału relacyjnego, jak
również wyników ekonomicznych uzyskiwanych poprzez budowanie kapitału relacyjnego, może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju organizacji oraz wzrostu
jej konkurencyjności na rynku. Toteż coraz częściej w organizacjach podejmowane są próby wykorzystania metod oceny kapitału intelektualnego do szczegółowej oceny komponentu, jakim jest kapitał relacyjny22. Ponieważ pomiar kapitału
relacyjnego stworzonego na skutek zawieranych aliansów stanowi dla organizacji złożony problem, menedżerowie coraz częściej stosują narzędzia wielokryterialne, jakimi są metody kart punktowych, np. Balanced Scorecard23, Nawigator
Skandii czy Bilans wartości niematerialnych (Intellectual Capital Statement24).
W większości organizacji stosujących narzędzia wielokryterialne pomiaru kapitału relacyjnego, wykorzystywane są różne kombinacje oraz modyfikacje metody
Balanced Scorecard, która od chwili powstania do dziś przeszła cztery generacje
rozwoju, stając się w ostatnich latach narzędziem dedykowanym do kwantyfikacji
zasobów niematerialnych organizacji25.
Mimo dużego zainteresowania tworzeniem narzędzi wielokryterialnych do
pomiaru kapitału relacyjnego wśród autorów licznych opracowań naukowych,
w praktyce gospodarczej w wielu organizacjach stosuje się zdecydowanie mniej
skomplikowane metody, pozwalające kadrze zarządczej na identyfikację oraz
pomiar kapitału relacyjnego – jako determinanty zmian oraz usprawnień procesów biznesowych realizowanych w organizacji, co pozwala na systematyczne
D. Andriessen, IC Valuation & Measurement: Why and How?, „Paper for the PMA IC Research Symposium”, Canfield School of Management, October 1-3 2003, s. 8.
22
B. Barczak, Ocena efektywności aliansów strategicznych, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 112.
23
Szczegółowy opis konstruowania Balanced Scorecard można znaleźć w serii opracowań
twórców tej metody, takich jak: R.S. Kaplan, D.P. Norton, Putting the Balanced Scorecard to Work,
„Harward Business Review” 1993, Vol. 71, No. 5, s. 134-142; R.S. Kaplan, D.P. Norton, The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, „Harvard Business Review” 1992, Vol. 70,
No. 1, s. 79.
24
L. Edvinsson, Analysing Intellectual Capital Statements, Danish Ministry of Science Technology and Innovation, Copenhagen 2003.
25
B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 172-173; B. Nita,
Cztery generacje balanced scorecard w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, w: Współczesne
finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowska,
Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 204-205.
21
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doskonalenie wybranych przez organizacje strategii poprzez elastyczne wprowadzanie zmian. Sukces każdej organizacji zdeterminowany jest poprzez właściwe
zidentyfikowanie oraz zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy organizacji. Toteż w wielu organizacjach kapitał relacyjny mierzy się poprzez ustalanie
stopnia zaspokojenia lub poziomu uzyskanej satysfakcji26 w poszczególnych grupach interesariuszy organizacji.
Rozpatrywanie kreowania kapitału relacyjnego przez interesariuszy substanowiących, kontraktowych oraz instytucjonalnych determinuje najczęściej tworzenie trójpłaszczyznowego modelu, w którym dokonuje się oceny:
1) satysfakcji zatrudnionych − jako interesariuszy substanowiących, determinujących jakość realizowanych przez organizację procesów biznesowych,
2) satysfakcji klientów – jako interesariuszy kontraktowych, zarówno z grupy
odbiorców i dostawców, determinujących wzrost konkurencyjności organizacji
oraz umacniających wizerunek organizacji w otoczeniu biznesowym,
3) relacji z otoczeniem – jako interesariuszy instytucjonalnych, determinujących tworzenie klimatu sprzyjającego prowadzeniu gry rynkowej.
Jakość relacji w wymienionych płaszczyznach uzależniona jest od właściwego zarządzania całym kapitałem ludzkim, jakim dysponuje organizacja wirtualna.
To wiedza i umiejętności personelu stanowią strategiczne czynniki rozwoju każdej organizacji27.

Podsumowanie
Reasumując, przedstawione w niniejszym opracowaniu rozważania związane
z kapitałem relacyjnym prowadzą do konkluzji, że rozwój narzędzi oraz metod
umożliwiających identyfikację i pomiar tego zasobu w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu możliwości zarządzania kapitałem relacyjnym. Poszerzenie zarządzania zasobami organizacji o zasoby niematerialne, a w szczególności dążenie
do zarządzania kapitałem relacyjnym w znaczny sposób może poprawić konkurencyjność organizacji. Wdrażanie w organizacjach strategii zasobowych, których
optyka skierowana jest na zarządzanie kapitałem relacyjnym stanowi nowoczesne podejście do zarządzania, które skutkować może zwiększeniem elastyczności
W. Łukasiński, Identyfikacja I pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa
branży wydobywczej, w: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo
Studio Emka, Warszawa 2009, s. 176-177.
27
G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, WN PWN, Warszawa 2009; M. Dobija, Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage
Theory, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 553, Kraków 2000, s. 39 i n.
26
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organizacji oraz sprawniejszym wykorzystaniem okazji rynkowych, tworzących
przewagę konkurencyjną.
Szereg działań, jakie powinny podejmować organizacje w celu zidentyfikowania oraz spełnienia oczekiwań interesariuszy, a także wpływu ich satysfakcji na
wyniki ekonomiczne organizacji, zmuszają menedżerów organizacji do wykorzystywana coraz bardziej złożonych instrumentów zarządzania. Z drugiej strony –
nie w każdej organizacji zasadne jest wykorzystywanie złożonych instrumentów
oceny przedsięwzięć, takich jak wielokryterialne karty punktowe.
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Measurement of relational capital
in knowledge-based organizations
Summary. The key problem of modern organizations is to adopt such methods of operation to
allow it to obtain the best economic effects. Orientation on customers or in other words organization stakeholders contributes to a steady growth of interest in opportunities and an assessment of
the importance of the relationship with the environment in view of stimulating growth effects of the
activities. Both in the management theory and in practice more and more interest is shown in tools
or gauges to estimate, measure, and manage intangible resource of an organization which represents
the relational capital. So this article presents key tools that can be used in estimating, measuring, and
managing relational capital in knowledge organizations.
Key words: relational capital, intellectual capital, knowledge organizations
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Gra na impulsach silno- i niskosygnałowych
w sieciach gospodarczych

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono modele przepływów wiedzy w klastrach opartych
na wiedzy, które są w swej istocie zjawiskami skomplikowanymi i trudnymi do analizowania oraz
opisu. Pokazano zmianę optyki badawczej, która ułatwi zrozumienie i przekształcenie postrzegania
rzeczywistości sieciowej i wirtualnej, w której funkcjonują klastry. Zdefiniowane i przeanalizowane
zostały także byty organizacyjne, stanowiące podstawę tworzenia klastrów. Wyróżniono i opisano
trzy modele transferu wiedzy w klastrach. Istotnym kryterium podziału było oddziaływanie sił dośrodkowych i odśrodkowych.
Słowa kluczowe: sieciowość, impulsy nisko- i silnosygnałowe, klaster oparty na wiedzy, transfery wiedzy

Wprowadzenie
W wielowymiarowej rzeczywistości konkurencyjna i efektywna walka rynkowa rozgrywana jest za pomocą usieciowienia i wirtualizacji wartości. Gra
zatem opiera się na umiejętnym wychwytywaniu oraz wykorzystywaniu impulsów silno- i niskosygnałowych, które pozwalają na osiąganie dominacji w danej
sieci. Klastry oparte na wiedzy są przykładem sieci gospodarczych, w których
najważniejszym „łącznikiem” podmiotów jest nieustannie kreowana wiedza niejawna. Zatem uzyskiwanie kluczowego potencjału wiedzy polega tu nie tylko
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na prawidłowym odczytywaniu impulsów silnosygnałowych, ale również na ich
tworzeniu. W artykule zaprezentowane zostaną dynamiczno-procesowe układy
sieciowe jako nowoczesne byty organizacyjne. Ponadto omówione zostaną modele transferów w klastrach opartych na wiedzy, podzielone ze względu na odmienne struktury funkcjonujące w danej przestrzeni.

1. Struktury mentalne bytów organizacyjnych
W sieciowo-wirtualnej rzeczywistości funkcjonowania bytów organizacyjnych, energoinformacja stała się absorbującym elementem gry w ramach niematerialnego łańcucha wartości i może być odczytywana za pomocą impulsów
nisko- i silnosygnałowych. Byt organizacyjny rozumieć należy jako wyodrębniony i uzgodniony tożsamościowo (poprzez procesy mentalne, obrazy, projekcje, odbicia) fragment rzeczywistości. Ekspandujące sieci gospodarcze różnego
rodzaju coraz szybciej drgają, co rodzi problem uchwycenia realnej formy bytów
organizacyjnych.
Zmiana optyki postrzegania bytów organizacyjnych jako rzeczywistości
materialno-linearno-dualnej (układ statyczny) wymaga implementacji nowoczesnych, a wręcz wyprzedzających modeli mentalnych współtworzenia sieci.
Poprzez procesy „odsiewania” impulsów niskosygnałowych oraz zagęszczania
impulsów silnosygnałowych (rys. 1) możliwe jest dynamiczne powstawanie i zanikanie bytów organizacyjnych. W wyniku procesów transformacji wyłaniają się
zarówno byty, funkcjonujące na impulsach silnosygnałowych (jądro sieci), jak
i peryferyjne byty pozasieciowe (pozornie działające).
W związku z opisanym zjawiskiem nastąpiła zmiana struktur mentalnych1 bytów organizacyjnych. Postrzeganie działania jako logicznej sekwencji czynności
powinno zostać zastąpione podejściem eventowym, zgodnie z którym podmiot
działąjący w przestrzeni organizacyjnej „zanurza się” w wyłaniających się zdarzeniach. Asymetria wszechświata „pochłania” myśli, słowa i działania elementów postmodernistycznego społeczeństwa, w którym byty jednostkowe często
przekształcają się „na wzór” kameleona. Oznacza to, że:
− „jestem tym, czym jestem”,
− „przeżywam tylko to, co się dzieje w tym momencie”,
− „jestem myślą, która wyłoniła się z czasoprzestrzeni”,
− „nie mam swojej tożsamości, bo przeszłość mnie nie interesuje, a przyszłość
jest nierealna” itd.
Przez struktury mentalne rozumieć należy „tymczasowe” projekcje myślowe i tworzenie bytów − myśl stwarza rzeczywistość.
1
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Legenda: ZIS – zgęszczenie impulsów silnosygnałowych; PIN1-n – peryferyjnie skondensowane
impulsy niskosygnałowe; BO1-n – byty organizacyjne peryferyjne (pozasieciowe); PO1-n – procesy
odsiewu; KM1-n – kondensacja materialna; T1-n – procesy transformacji
Rysunek 1. Spiralna transformacja impulsów i bytów
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

2. Sieciowość klastrów jako asymetria potencjałów
bytów organizacyjnych
Współkreowanie łańcucha wartości przez małe i średnie przedsiębiorstwa
(MSP) jest często jedyną szansą na podniesienie efektywności funkcjonowania.
Coraz liczniej powstające klastry, które scalają organizacje tego typu z innymi
podmiotami (organy administracji publicznej, organizacje non-profit, instytucje
naukowo-badawcze) są obecnie dość powszechną formą poszukiwania kluczowych partnerów do większej sieci. Połączenia te rzadko mają charakter fizyczny,
np. wspólna siedziba, pracownicy, są to raczej wiązki sieci oparte na łączeniu
kluczowych potencjałów wiedzy. W związku z tym klastry postrzegane są jako
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sieciowe byty organizacyjne, tzn. mające nieograniczony potencjał zarówno tworzenia wiedzy, jak również jej destrukcji (rys. 3).
W modelu zaprezentowanym na rysunku 3 swobodnie przemieszczające się
byty organizacyjne łączą potencjały wiedzy w wyniku podjęcia decyzji o udziale
w danym przedsięwzięciu. Wiedza tworzona jest tu na zasadzie umiejętnego doboru optymalnych potencjałów wiedzy, które potrzebne są do wdrażania nowych
rozwiązań i reakcji na kolejno wyłaniające się okazje. W tym samym momencie
potencjał wiedzy, który nie przekłada się na perspektywiczne tworzenie nowych
pomysłów, kreacji i wdrożeń, bądź zostaje naturalnie wykluczony z gry, a w przypadku wiedzy zdezaktualizowanej (przestarzałej) − całkowicie zniszczony. Linie
przerywane podkreślają, że model dotyczy bytów organizacyjnych dynamicznie
i samoistnie wyłaniających się w teraźniejszości.

PBOn-1

PBO1

PBO2

KPW

PBOn
PBO3

Legenda: KPW − kluczowy potencjał wiedzy; PBO1-n − tworzenie potencjału bytu organizacyjnego;
PBWn-1 − pozbywanie się potencjału bytu organizacyjnego (destrukcja)
Rysunek 3. Klaster jako skupisko potencjalnych bytów organizacyjnych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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3. Transfer wiedzy w klastrze w perspektywie krótkofalowej −
model polski
W klastrach, które dopiero zaczynają tworzyć własne przestrzenie, czyli znajdują się w tzw. fazie embrionalnej, zaobserwować można jednokierunkowe transfery wiedzy (rys. 4). Niestety, model ten szczególnie sprawdza się w polskich
strukturach mentalnych, gdzie przedsiębiorcy oczekują natychmiastowych korzyści wynikających z przyłączenia się do klastra, zapominając o tym, że „żeby coś
otrzymać, musisz najpierw dostarczyć wartość dodaną”. Jest to perspektywa krótkofalowa, która nigdy nie powinna być zasadniczym kryterium podejmowania
decyzji. Dopiero zainwestowanie pewnego potencjału wiedzy przybliża uczestników do jądra sieci, czyli kluczowej wiedzy danego klastra. Zatem transfer wiedzy
działa tu zgodnie z oddziaływaniem sił odśrodkowych; wszystkie byty organizacyjne liczą na czerpanie z potencjału kluczowej wiedzy firmy integratora. Niestety, tego typu „oblężenie wiedzowe” może zakończyć się destrukcją całego klastra.

PWBO1
PTW1

PWBO2
PTW2

PKWFI
PTWn
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PWBOn

PTW4

PWBO3
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Legenda: PKWFI − potencjał kluczowej wiedzy firmy integrator; PWBO1-n − potencjalna wiedza
bytów organizacyjnych w klastrze; PTW1-n − potencjalny transfer wiedzy
Rysunek 4. Model transferu wiedzy w klastrze − jednokierunkowe oddziaływanie sił odśrodkowych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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4. Transfer wiedzy w klastrze w perspektywie krótkofalowej −
model skandynawski
Przeciwieństwem zaprezentowanego modelu, jest sytuacja, w której potencjał wiedzy bytów organizacyjnych jest nieustannie i dobrowolnie przesyłany do
jądra klastra (rys. 5). Z jednej strony można to ocenić jako pozytywną przesłankę, którą jest nieprzymuszona chęć dzielenia się wiedzą. Jednak z drugiej − może
dojść do sytuacji, gdy nadmiar wiedzy bytów organizacyjnych doprowadza do
„przeładowania” potencjału wiedzy firmy integratora. W praktyce oznacza to, że
potencjał wiedzy pojedynczych aktorów, uczestniczących w klastrze jest ogromny, co z kolei stanowić może barierę przy identyfikacji kluczowej wiedzy firmy
integratora.
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Legenda: PKWFI − potencjał kluczowej wiedzy firmy integrator; PWBO1-n − potencjalna wiedza
bytów organizacyjnych w klastrze; PTW1-n − potencjalny transfer wiedzy
Rysunek 5. Model transferu wiedzy w klastrze − jednokierunkowe oddziaływanie sił dośrodkowych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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5. Model transferu wiedzy w perspektywie długofalowej −
model koreańsko-japoński
Najbardziej pożądane rozwiązanie – w ramach omawianej problematyki −
przedstawione zostało na rysunku 6. W takim modelu współpraca w klastrze opiera się na dwukierunkowym przepływie wiedzy. Powstaje zatem asymetryczny, ale
dwubiegunowy układ oddziaływania sił, który przejawia się zarówno dzieleniem
potencjalnej wiedzy, jak i czerpaniem z potencjału kluczowej wiedzy firmy integratora. Model ten dotyczy głównie przedsiębiorstw koreańskich i japońskich,
gdzie świadomość efektów uczestniczenia w zespole organizacyjnym jest oczywista. W tym przypadku kreowanie działań w klastrze wynika zawsze z wizji długofalowej współpracy, dzięki której potencjał bytów organizacyjnych jest na tyle
twórczy i odnawialny, że klaster jest w stanie uzyskiwać przewagę konkurencyjną
w wielu zakresach.
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Legenda: PKWFI − potencjał kluczowej wiedzy firmy integrator; PWBO1-n − potencjalna wiedza
bytów organizacyjnych w klastrze; DPTW1-n − dwukierunkowy potencjalny transfer wiedzy
Rysunek 6. Model transferu wiedzy w klastrze − dwukierunkowe oddziaływanie sił
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Podsumowanie
Na tworzenie sieci klastrowych wpływa wiele czynników. W artykule przedstawione zostały elementy związane z transferami wiedzy. Do najważniejszych
zjawisk, wpływających na rozwój potencjałów wiedzy bytów organizacyjnych
wchodzących w interakcję kluczową, należą:
− struktury mentalne danej przestrzeni,
− asymetrie potencjałów posiadanej wiedzy,
− oddziaływanie sił dośrodkowych i odśrodkowych,
− mechanizmy kreowania i pozbywania się wiedzy.
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The game of strong and weak signals in the economic network
Summary. The paper presents models of knowledge transfers inside knowledge based clusters
which are sophisticated to measure. The different point of research optic allows us to transform the
perception of the network and virtual reality where the clusters function. The clusters are defined as
the organizational beings. Three models of knowledge transfer inside clusters have been analyzed
based on central and centrifugal potency.
Key words: networking, strong and weak signals, cluster based on knowledge
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Zarządzanie kompetencjami w urzędzie gminy –
doświadczenia praktyczne

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania kompetencjami jako
warunku niezbędnego efektywnego działania organizacji. To właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi, widziane od strony kompetencji, wniosło wiele porządku do trudnej problematyki oceny przydatności pracownika na stanowisku, jego szkolenia (doskonalenia) i projektowania kariery. Wnios
ki oparto o wyniki badań przeprowadzone w urzędach gmin województwa opolskiego w latach
2011-2013. Niepowtarzalna specyfika środowiska pracy wymaga zarówno od zarządzających, jak
i od pracowników stałego dostosowywania się i kształtowania niezbędnych kompetencji wymaganych przez organizację. Takie podejście zwiększa szanse na umiejętność przystosowania się pracowników i organizacji do ewolucji zasad funkcjonowania tych organizacji, jak i zmian wynikających z makrootoczenia.
Słowa kluczowe: zarządzanie, kompetencje, organizacje publiczne

Wprowadzenie
Przeobrażenia, jakim podlega współczesny człowiek, są kluczowym warunkiem sprawnej współpracy w dzisiejszych organizacjach. Dotyczą one wartości,
postaw i oczekiwań wobec życia zawodowego. Taka sytuacja przesuwa punkt
ciężkości zainteresowań życiem zawodowym w stronę kształtowania własnej
ścieżki kariery, wykształcenia indywidualistycznej i ambitnej postawy, dążenia do
autonomii i szerszego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Zmiana stabilności
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i bezpieczeństwa zatrudnienia stwarza szansę rozwoju i pomocy w stawaniu się
jednostką konkurencyjną na współczesnym rynku pracy, czyli osobą dysponującą kompetencjami, które ułatwiają podejmowanie aktywności zawodowej, także
w obliczu niepewnych warunków na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy.
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia dotyczącego zarządzania
kompetencjami jako niezbędnego warunku efektywnego działania organizacji. To
właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi, widziane od strony kompetencji, wniosło
wiele porządku do trudnej problematyki oceny przydatności pracownika na stanowisku, jego szkolenia (doskonalenia) i projektowania kariery. Niepowtarzalna
specyfika środowiska pracy różnych organizacji wymaga zarówno od zarządzających, jak i od pracowników stałego dopasowywania i kształtowania niezbędnych
kompetencji do pracy w organizacji. Takie podejście zwiększa szanse na umiejętność przystosowania się pracowników i organizacji do zmian.

1. Znaczenie zarządzania kompetencjami w organizacji
Koncepcję zarządzania kadrami opartego na kompetencjach zaczęto formułować na początku lat 70. XX w.1 Pojęcia, „kompetencja”, „kompetentny/a”
kojarzone są najczęściej z oceną poziomu umiejętności wykonywania zadań
na określonym stanowisku pracy lub podczas realizacji określonego zadania.
W pierwszym przybliżeniu, termin „kompetencje” można zatem porównać z terminem „kwalifikacje”2.
Zarządzanie kompetencjami wprowadziło pewien porządek do oceny przydatności pracowników na określonych stanowiskach, a także dostarczyło interesującego narzędzia do kształtowania polityki wynagrodzeń. W przypadku wielu
zawodów, jak: lekarz, pielęgniarka, żołnierze, policjanci itp., wynagradzanie za
kompetencje wydają się być jedyną sensowną metodą wyliczenia, ile, komu i za
co płacić. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by płacić pielęgniarce za liczbę wykonanych zastrzyków, czy policjantom w zależności od liczby wypisanych mandatów. Metoda „za posiadane kompetencje” jest tutaj zatem wyjątkowo przydatna.
Według Małgorzty Gablety rezygnacja z wciąż jeszcze popularnego określenia „zasoby ludzkie” na rzecz „potencjału ludzkiego”, którego rozwój, a głównie pozyskiwanie i utrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników, jest
1
Za twórców pojęcia kompetencji uważa się powszechnie D.C. McClellanda, znanego twórcy
jednej z teorii motywowania, który w 1973 r. opublikował pracę Badać raczej kompetencję niż inteligencję oraz R. Boyatzisa, autora książki z roku 1982 pt. Kompetentny menedżer; za: M. Armstrong,
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 152.
2
Wyjaśnienie tych różnic nastąpi w dalszej części artykułu.
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konsekwencją wyzwań stojących przed zarządzaniem w społeczeństwie postindustrialnym”3.
Przez „potencjał”, słownikowo, rozumie się: sprawność, wydajność, możliwości, zdolności tkwiące w kimś lub w czymś4. Jeżeli interesujący nas potencjał
stanowią możliwości ludzi pracujących w danym czasie w organizacji, to uznano,
iż w ramach potencjału ludzkiego wyróżnić należy kompetencje obejmujące wiedzę, predyspozycje i umiejętności, a ponadto motywację wewnętrzną oraz cechy
fizyczne5.
Niektórzy autorzy, jak Barbara Kożuch6, utożsamiają potencjał ludzki z kompetencjami, co zdaniem innych naukowców wydaje się mało zasadne. Same
kompetencje przedstawia się najczęściej jako połączenie wiedzy i umiejętności.
Dodatkowe wyodrębnienie w ich ramach predyspozycji (zdolności) uwidacznia
jednakże niewykorzystane rezerwy potencjału ludzkiego. Jest to istotne, bowiem
rozpatrywanie tego potencjału odnosić należy nie tylko do teraźniejszości, ale i do
przyszłości. Jednocześnie pracownik kompetentny oznacza zdolnego do skutecznego działania, co można uznać za najcenniejszą wartość, jaką może on zaoferować pracodawcy7.

2. Definiowanie podstawowych pojęć
Kompetencja w zakresie wykonywanej pracy to zespół cech danego człowieka, na który składają się charakterystyczne elementy, takie jak: motywacja, cechy
osobowości, umiejętności, samoocena związana z funkcjonowaniem w grupie
oraz wiedza, którą ta osoba sobie przyswoiła i którą się posługuje8.
Generalnie przyjąć można dwa warianty definicji pojęcia „kompetencje”:
1) kompetencje – pojęcie szersze od kwalifikacji, obejmuje ogół trwałych
właściwości człowieka, tworzących związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego wysokimi i/lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają
swój mierzalny wymiar9,
3
M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 176-178.
4
Za: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1990, s. 406.
5
M. Gableta, op. cit.
6
Por.: B. Kożuch, Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy, w: Kształtowanie kapitału
ludzkiego, red. B. Kożuch, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2000, s. 55-57.
7
M. Gableta, op. cit., s. 177.
8
S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 13.
9
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 153.
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2) kompetencje to wszelkie cechy i uprawnienia pracowników oraz organizacji, które wykorzystywane i rozwijane w procesie pracy służą osiąganiu celów
organizacji oraz spójnych z nimi osobistych celów pracowników.
Aleksy Pocztowski zwraca uwagę, że aby uniknąć nieporozumień w stosowaniu pojęcia kompetencje, należy każdorazowo zaznaczyć, czy rozumie się je jako
wewnętrzne właściwości jednostek, warunkujące ich wysoką efektywność, czy
też w znaczeniu obszarów pracy, w których jednostka jest lub powinna być kompetentna, bowiem w niektórych organizacjach stosuje się obydwa − wzajemnie
uzupełniające się − podejścia do kompetencji.
Wiele organizacji postrzega kompetencje w węższym ujęciu, jako składową
wiedzy, umiejętności i postaw10, określając kompetencje potrzebne na określonym stanowisku w ofertach pracy.
Kompleksowe (systemowe) rozumienie kompetencji można przedstawić − za Michaelem Armstrongiem − jako pewien „układ wiedzy, doświadczenia, umiejętności,
cech osobowych, motywacji, zachowań i postaw”. Jest to szerszy wymiar kompetencji i z pewnością wielu specjalistom tak kompleksowe podejście do kompetencji
wydaje się niepraktyczne. Tym bardziej, że trudno byłoby niektóre z nich zmierzyć.
Podstawowym problemem związanym z akceptacją tych parametrów kompetencji
jest nadal powszechny brak zgody na to, czy trwałe struktury cech osobowości są
elementem kompetencji, czy raczej tylko służą (są podstawą) do ich kształtowania.
Wielu autorów skłonnych jest rozszerzyć także i tę listę elementów. Nie bez
przyznania racji, można przyjąć wariant zakresu kompetencji, który proponuje Tadeusz Oleksyn. Według niego kompetencje tworzy następujący zbiór elementów11:
− wewnętrzna motywacja,
− uzdolnienia i predyspozycje,
− wiedza,
− wykształcenie, doświadczenie i praktyczne umiejętności,
− zdrowie i kondycja,
− inne cechy psychofizyczne ważne w procesach pracy,
− postawy i zachowania oczekiwane w miejscu zatrudnienia,
− formalne uprawnienia do działania.
Ze względu na przydatność dla organizacji w literaturze definiuje się następujące rodzaje kompetencji12:
1) ogólne – odnoszą się do wszystkich osób zatrudnionych w danym zawodzie
(np. menedżerowie, księgowi, naukowcy, wojskowi itp.),
10
Zob.: M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 14.
11
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2006, s. 25.
12
Zob.: M. Armstrong, op. cit., s. 245.
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2) szczegółowe – odnoszą się do konkretnego stanowiska, funkcji w organizacji; często są dokładnie specyfikowane, żeby ułatwić diagnozowanie,
3) progowe – kompetencje podstawowe wymagane na danym stanowisku, ale
także kompetencje, jakie posiada pracownik ubiegający się o to stanowisko (związane z działaniem),
4) różnicujące – cechy, jakimi odróżniają się pracownicy uzyskujący najwyższe wyniki w odróżnieniu od pozostałych pracowników w danej grupie stanowisk
stanowią podstawę do określania standardów wyników oraz w zakresie zarządzania przez efekty.
Wśród tej mnogości różnych rodzajów kompetencji warto skupić się przede
wszystkim na kompetencjach kluczowych (organizacyjnych), czyli tych, które
uważa się za najważniejsze w odniesieniu do konkretnych pracowników, stanowisk pracy czy organizacji jako całości.
W praktyce, najczęściej kompetencje postrzegane są jako kompleks: wiedzy, umiejętności, zdolności i chęci wykonywania pracy, który umożliwia sprawne i skuteczne wykonywanie zadań i osiąganie założonych efektów. Kompetencje
same w sobie stanowią wypadkową wielu elementów. Najczęściej definiowane są
przez zachowanie, które jest charakterystyczne dla danych kompetencji13.
Liczba różnych kompetencji jest ogromna. W literaturze fachowej wymienia
się ich setki. Jednak M. Armstrong prezentuje zestawienie 22 najbardziej popularnych kompetencji, uporządkowanych według częstości występowania14:
1) orientacja na pracę zespołową (78%),
2) komunikacja (65%),
3) skupienie się na kliencie (65%),
4) zarządzanie ludźmi (58%),
5) orientacja na wyniki (58%),
6) umiejętność rozwiązywania problemów (55%),
7) świadomość biznesowa (38%),
8) podejmowanie decyzji (35%),
9) umiejętności techniczne (35%),
10) stymulowanie rozwoju współpracowników(33%),
11) inicjatywa (33%),
12) kreatywność (30%),
13) umiejętność perswazji i wpływania na innych (30%),
14) ukierunkowanie na jakość (30%),
15) umiejętność nawiązywania relacji (30%),
16) orientacja na zmianę (28%),
13
Zob.: http://kadry.nf.pl/Artykul/8592/Str_2/Zarzadzanie-przez-kompetencje/HR-oceny-okresowepolityka-personalna-system-ocen-pracowniczych/ [23.11.2010].
14
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 4, Oficyna Wolters Kluwer Business,
Kraków 2007, s. 155.
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17)
18)
19)
20)
21)
22)

zarządzanie informacjami (25%),
zdolności interpersonalne (25%),
orientacja strategiczna (25%),
samodoskonalenie (23%),
zaangażowanie (20%),
asertywność i wiara we własne możliwości (20%).

3. Korzyści wynikające z zarządzania kompetencjami
Korzyści z zarządzania kompetencjami, opisane w poprzednim punkcie, są
różnorodne. Dotyczą one następujących głównych funkcji zarządzania zasobami
ludzkimi15:
1) dobór pracowników – w tym zakresie otrzymujemy narzędzie pozwalające
na określanie wymagań (profilu kompetencji) do każdego stanowiska oraz stopnia, w jakim winny one być spełnione przez kandydatów,
2) zarządzanie przez efekty – umożliwia ocenę i poprawę efektów działania
opartą na celach, wymaganiach dotyczących kompetencji oraz potrzeb rozwojowych,
3) ocenianie pracowników – dzięki zdefiniowanym kompetencjom i miarom ich
oceny, możliwe jest bardziej obiektywne porównanie u każdego pracownika zmierzonych wartości danych kompetencji z tymi, które uznano za wzorcowe. Obiektywizacja procedur ewaluacji jest niezwykle cenna, bo poprzez sprzężenie zwrotne
umożliwia każdemu pracownikowi doskonalenie tych parametrów kompetencji,
które ocenione zostały jako niezadowalające, a utrzymać te ocenione jako spełnione,
4) rozwój zasobów ludzkich – wykorzystanie kompetencji do tworzenia możliwości oraz planów uczenia się, szkoleń, a także rozwoju osobistego,
5) zarządzanie wynagrodzeniami – wykorzystanie metody zarządzania kompetencjami pozwala na powiązanie stanowisk i wielkości płac z osiąganiem, zdefiniowanych uprzednio, poziomów kompetencji (głównie dzięki procedurom wartościowania stanowisk pracy, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu).
Zarządzanie kompetencjami wymaga podjęcia szeroko zakrojonych działań
z zakresu analizy stanowisk pracy. Procedury analizy pracy są niezwykle złożone
i pracochłonne, a skala zadań, jakie podjąć należy w organizacji średniej wielkości, często skutecznie zniechęca do ich przeprowadzenia.
Analiza kompetencji to proces analizy funkcjonalnej, umożliwiający określenie niezbędnych na danym stanowisku kompetencji (kompetencji zawodowych)
oraz analizy behawioralnej (kompetencji personalnych), zmierzającej do ustalenia
15

J. Kacała, A. Michaluk, Systemy doskonalenia i rozwoju kadr, WSOWL, Wrocław 2012.
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wymiarów zachowania (także cech osobowych), które istotnie wpływają na efekty pracy.
Analiza funkcjonalna to, z jednej strony, proces analizowania oraz porządkowania wiedzy, umiejętności, ale także doświadczenia zawodowego, jakie winni
posiadać pracownicy przed objęciem danego stanowiska pracy, a z drugiej strony,
analiza istniejących na danym stanowisku (w danym zawodzie) standardów, wyników, norm pracy.
Analiza behawioralna to proces zbierania, analizowania i porządkowania informacji o cechach osobowych, postawach i zachowaniach, które umożliwiają jak
najlepsze wykonywanie pracy na danym stanowisku.
Efektem prac nad kompetencjami stanowiskowymi mogą być różnego rodzaju wykresy kompetencji wykonane np. za pomocą wykresów radarowych. Pozwalają one porównać w prosty sposób poziom kompetencji bieżących pracownika,
ujawnianych podczas oceniania jego pracy w stosunku do tych, które uznano jako
„wzorcowe” (odniesienia).

4. Zarządzanie kompetencjami pracowników
w urzędzie gminy − luki kompetencyjne
Zarządzanie kompetencjami pracowników w urzędzie gminy było jednym
z etapów audytu organizacyjnego przeprowadzonego w roku 2011 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
EFS zatytułowany »Dobra gmina − wzmacnianie potencjału jednostek samorządu
terytorialnego«”.
Zaprojektowano model kompetencyjny, zawierający zbiór ważnych kompetencji wymaganych od pracowników danego urzędu. Opracowanie tego typu narzędzia stworzyło możliwość porównywania aktualnie wykazywanych kompetencji z kompetencjami pożądanymi oraz ocenę ich poziomu, co z kolei pozwala na
określenie luki kompetencyjnej.
Opracowano kwestionariusz zawierający 10 pozycji, które należało ocenić
w skali od 1 do 5 (1 – brak umiejętności, 5 – bardzo dobra znajomość). Badanie
przeprowadzono w formie samooceny pracowników, co niosło ze sobą pewne
ograniczenia dotyczące wnioskowania, o których autorki wspominają w dalszej
części niniejszej pracy. W przypadku kiedy pracownik wskazał dla danej pozycji
przedział liczb do analizy, przyjmowano wartość niższą.
W badaniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy X. Uznano, że burmistrz
i jego zastępca wymagają osobnej oceny ze względu na specyfikę powołania,
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dlatego też stanowiska te nie były brane pod uwagę przy tworzeniu profili kompetencyjnych.
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie liczby pracowników, którzy ocenili daną pozycję notami 1, 2 lub 3, co świadczyło o braku lub niskim poziomie danej umiejętności.
Tabela 1. Liczba pracowników zgłaszających niski poziom lub brak danej umiejętności
Lp.

Nazwa badanej umiejętności

Liczba
pracowników

1.

Poziom znajomości języka angielskiego

23

2.

Poziom znajomości języka niemieckiego

22

3.

Poziom znajomości arkusza kalkulacyjnego (np. Excel, Calc)

13

4.

Poziom umiejętności obsługi komputera

7

5.

Poziom wiedzy i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

6

6.

Poziom znajomości edytora tekstu (np. Word, Writer)

5

7.

Umiejętność radzenia sobie z tzw. trudnym klientem

4

8.

Umiejętność pracy w zespole

3

9.

Umiejętność planowania i organizowania czasu pracy

3

Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

2

10.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy zebranych danych.

Oświadczenie o niskim poziomie kompetencji w danym obszarze wymaga
odpowiednich reakcji. Zauważono, że samoocena pracowników w zakresie kompetencji w obszarach trudno mierzalnych (poz. 5, 7, 8, 9, 10) najprawdopodobniej
została zawyżona.
Dla pełnego zobrazowania poziomu poszczególnych czynników wpływających na funkcjonowanie danej organizacji przygotowano wykres 1.
Wykluczając pozycje numer 6, 7 oraz 10, można uznać, że kompetencje pracowników są na zadowalającym poziomie.
Około 44% pracowników ogółem nie ma wykształcenia wyższego, jednak
uznaje się, że brak równoważy ich staż pracy. W wielu przypadkach zdobycie
wyższego wykształcenia nie wpłynie znacząco na poziom wiedzy pracowników
z dużym stażem pracy.
Następny etap analizy obejmował 3 grupy stanowisk pracy, tj. kierownicze,
specjalistyczne i pomocnicze.
Do zaprezentowania wyników weryfikacji modeli kompetencyjnych zastosowano wykresy radarowe. Pozwalają one na zobrazowanie kompetencji rzeczywistych i zadanych, które przypisane zostały do danych stanowisk. Różnica zaprezentowana na wykresach radarowych wskazała na występowanie luki kompetencyjnej.
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Wykres 1. Graficzne przedstawienie zgłaszanego poziomu kompetencji w danych obszarach
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z trudnym klientem
5
Arkusz kalkulacyjny

4

Praca w zespole

3
2
Edytor tekstu

Planowanie
i organizowanie
czasu

1
0

Umiejętność i wiedza
nt. przepisów

Obsługa komputera
Język
angielski/niemiecki
Profil zadany

Podejmowanie
samodzielnych decyzji
Profil otrzymany

Rysunek 1. Wyniki weryfikacji profilu kompetencyjnego na stanowiskach kierowniczych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy zebranych danych.
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Do skuteczniejszego rozpoznania obszarów wymagających ulepszenia przyczyni się zestawienie w tabeli 2. Wartość ujemna danej liczby oznacza występowanie luki w tym obszarze.
Tabela 2. Luka kompetencyjna dla profilu kompetencyjnego stanowisk kierowniczych
Profil kompetencyjny kierownika
Wymagane
kwalifikacje
(zadane)

Średnia
wartość
otrzymanych
wyników

Luka/nadwyżka kompetencyjna

Wykształcenie wyższe

1

0,33

−0,67

Wyższe kierunkowe (zarządzanie, ekonomia,
administracja, prawo, finanse)

1

0,33

−0,67

Poziom
realizacji
kompetencji
(zadany)

Średnia
wartość
otrzymanych
wyników

Luka kompetencyjna

Umiejętność radzenia sobie z tzw. trudnym
klientem

4

4,17

0,17

Umiejętność pracy w zespole

4

4,50

0,50

Umiejętność planowania i organizowania
czasu pracy

4

4,50

0,50

Poziom wiedzy i umiejętność stosowania
odpowiednich przepisów

4

4,17

0,17

Umiejętność podejmowania samodzielnych
decyzji

4

4,17

0,17

Poziom znajomości języka angielskiego lub
niemieckiego

3

2,33

−0,67

Poziom umiejętności obsługi komputera

4

3,50

−0,50

Poziom znajomości edytora tekstu (np. Word,
Writer)

4

3,67

−0,33

Poziom znajomości arkusza kalkulacyjnego
(np. Excel, Calc)

4

3,67

−0,33

Kierownik
(kierownik referatu, z-ca kierownika)

Rodzaj kompetencji

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy zebranych danych.

Niski odsetek pracowników z wyższym wykształceniem w Urzędzie Gminy X jest zrównoważony przez długi staż pracy. Wśród kadry kierowniczej zdiagnozowano lukę kompetencyjną w przypadku czterech pozycji.
W grupie stanowisk specjalistycznych ujawnione zostały dwie luki kompetencyjne dotyczące poziomu znajomości języków obcych oraz wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych (rys. 2).
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Radzenie sobie
z trudnym klientem
5
Arkusz kalkulacyjny

Praca w zespole

4
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2

Edytor tekstu

Planowanie
i organizowanie
czasu

1
0

Umiejętność i wiedza
nt. przepisów

Obsługa komputera
Język
angielski/niemiecki

Podejmowanie
samodzielnych decyzji

Profil zadany

Profil otrzymany

Rysunek 2. Wyniki weryfikacji profilu kompetencyjnego na stanowiskach specjalistycznych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy zebranych danych.

W tabeli 3 zestawiono szczegółowe wyniki badań uzyskane dla poszczególnych kompetencji.
Tabela 3. Luka kompetencyjna dla profilu kompetencyjnego stanowisk specjalistycznych
Profil kompetencyjny specjalisty
Specjalista (inspektor, podinspektor)

Wymagane
kwalifikacje
(zadane)

Średnia
wartość
otrzymanych
wyników

Luka/nadwyżka kompetencyjna

Wykształcenie wyższe

1

0,4

−0,6

Wyższe kierunkowe (zarządzanie, ekonomia,
administracja, prawo, finanse)

1

0,2

−0,8

Poziom
realizacji
kompetencji
(zadany)

Średnia
wartość
otrzymanych
wyników

Luka kompetencyjna

Umiejętność radzenia sobie z tzw. trudnym
klientem

4

4,50

0,50

Umiejętność pracy w zespole

4

4,25

0,25

Umiejętność planowania i organizowania
czasu pracy

4

4,42

0,42

Poziom wiedzy i umiejętność stosowania
odpowiednich przepisów

4

4,33

0,33

Rodzaj kompetencji
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cd. tab. 3
Poziom
realizacji
kompetencji
(zadany)

Średnia
wartość
otrzymanych
wyników

Luka/nadwyżka kompetencyjna

Umiejętność podejmowania samodzielnych
decyzji

3

4,58

1,58

Poziom znajomości języka angielskiego lub
niemieckiego

3

2,42

−0,58

Rodzaj kompetencji

Poziom umiejętności obsługi komputera

4

3,92

−0,08

Poziom znajomości edytora tekstu (np. Word,
Writer)

3

3,92

0,92

Poziom znajomości arkusza kalkulacyjnego
(np. Excel, Calc)

3

2,83

−0,17

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy zebranych danych.

Także dla tego profilu przyjmuje się, że brak wyższego wykształcenia kierunkowego może zostać zrównoważony stażem pracy. W danej grupie zaobserwowano występowanie luki dla dwóch obszarów. W obu przypadkach zaleca się
przeprowadzenie szkoleń.
Radzenie sobie
z trudnym klientem
5
Arkusz kalkulacyjny

4

Praca w zespole

3
2
Edytor tekstu

Planowanie
i organizowanie
czasu

1
0

Umiejętność i wiedza
nt. przepisów

Obsługa komputera
Język
angielski/niemiecki
Profil zadany

Podejmowanie
samodzielnych decyzji
Profil otrzymany

Rysunek 3. Wyniki weryfikacji profilu kompetencyjnego na stanowiskach pomocniczych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy zebranych danych.
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W tabeli 4 zestawiono szczegółowe wyniki badań dla poszczególnych kompetencji.
Tabela 4. Luka kompetencyjna dla profilu kompetencyjnego stanowisk pomocniczych
Profil kompetencyjny stanowisk pomocniczych
Stanowisko pomocnicze
(referent, młodszy referent)

Wymagane
kwalifikacje
(zadane)

Średnia
wartość
otrzymanych
wyników

Luka/nadwyżka kompetencyjna

Wykształcenie wyższe

1

1

Wyższe kierunkowe (zarządzanie, ekonomia,
administracja, prawo, finanse)

1

0,86

−0,14

Poziom
realizacji
kompetencji
(zadany)

Średnia
wartość
otrzymanych
wyników

Luka kompetencyjna

Umiejętność radzenia sobie z tzw. trudnym
klientem

4

3,86

−0,14

Umiejętność pracy w zespole

4

4,00

0,00

Umiejętność planowania i organizowania
czasu pracy

4

3,43

−0,57

Poziom wiedzy i umiejętność stosowania
odpowiednich przepisów

3

3,43

0,43

Umiejętność podejmowania samodzielnych
decyzji

3

3,71

0,71

Poziom znajomości języka angielskiego lub
niemieckiego

3

3,57

0,57

Poziom umiejętności obsługi komputera

4

4,57

0,57

Poziom znajomości edytora tekstu (np. Word,
Writer)

3

4,71

1,71

Poziom znajomości arkusza kalkulacyjnego
(np. Excel, Calc)

3

4,14

1,14

Rodzaj kompetencji

0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy zebranych danych.

Daną grupę pracowników w 100% stanowią osoby z wyższym wykształceniem. W grupie tej zaobserwowano występowanie luk kompetencyjnych w trzech
obszarach, tj. umiejętność radzenia sobie z tzw. trudnym klientem, umiejętność
pracy w zespole umiejętność planowania i organizowania czasu pracy.
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Zaprezentowane wyniki są bardzo istotne w połączeniu z wynikami analizy
obciążenia stanowisk pracy, jak również przeprowadzonej ankiety, która dotyczyła
motywacji, oceny i zadowolenia z pracy. Analizy ujawniły luki kompetencyjne nie
tyle wśród pracowników z grupy pomocniczej, co przede wszystkim w kadrze kierowniczej tego urzędu. Analiza dokumentów obciążenia stanowiska pracy wykazała:
− braki norm czasowych i ilościowych dotyczących wykonania zadania,
− brak określenia liczby realizowanych procesów,
− wymieszanie zadań opisanych bardzo ogólnie z zadaniami zdefiniowanymi
bardzo szczegółowo – brak możliwości porównania i oceny obu kategorii celów,
− dużą rozpiętość merytoryczną wykonywanych zadań.
Spostrzeżenia autorek artykułu potwierdzone zostały w pytaniu otwartym, skierowanym do wszystkich pracowników Urzędu X, a dotyczącym czynników wpływających na zadowolenie z pracy. Wśród elementów negatywnych wymieniono:
− słabą organizację pracy,
− brak ostatecznego określenia obowiązków na stanowisku pracy,
− obarczanie pracownia zadaniami należącymi do innej jednostki (referatu),
− brak zainteresowania jakością wykonywanej pracy ze strony szefa, niedocenianie zaangażowania pracownika.
Pracownicy zwrócili również uwagę na fakt, że przeprowadzana ocena pracownicza nie ma wpływu na cokolwiek, czyli jest elementem nieistotnym.
Przeprowadzona analiza wyników badań jednoznacznie wskazała na luki
kompetencyjne wśród kadry kierowniczej Urzędu Gminy X, stąd wydaje się niezbędne przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności radzenia sobie z tzw.
trudnym klientem, pracy w zespole, planowania i organizowania czasu pracy oraz
podejmowania samodzielnych decyzji.

Podsumowanie
Zarządzanie kompetencjami to aktualnie jedna z najnowszych technik zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki tej filozofii działania wiele firm nie tylko uporządkowało stanowiska pracy, ale przede wszystkim potrafi lepiej wypracować
podstawowe decyzje kadrowe, dotyczące zatrudnienia, oceny, szkoleń, ścieżki kariery, poziomu wynagrodzeń, jak również sposobów premiowania pracowników.
Korzyści związane z prawidłowym wdrożeniem systemów kompetencyjnych
są bezdyskusyjne. Ich eksponowanie spowodowało jednak, że wokół tej tematyki narosło wiele nieporozumień, spośród których Małgorzata Sidor-Rządkowska
wymienia cztery, często urastające do rangi mitów16:
M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka, cz. I, www.wsz-pou.
edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p= [4.09.2011].
16

Zarządzanie kompetencjami w urzędzie gminy – doświadczenia praktyczne
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1. Zarządzanie oparte na kompetencjach jest obowiązkiem każdej nowoczesnej firmy. Tymczasem o wprowadzeniu tego sytemu decydować powinna rzetelna analiza uwarunkowań konkretnego przedsiębiorstwa.
2. Wiedza dotycząca zarządzania kompetencjami jest niemal wiedzą tajemną;
zwykły pracownik jest w stanie jedynie przyjąć do wiadomości ustalenia specjalistów. Takie podejście przekreśla wartość całego systemu; to właśnie bezpośrednio
zainteresowani powinni odgrywać kluczową rolę w identyfikowaniu i doskonaleniu kompetencji.
3. System zarządzania kompetencjami można wprowadzić niemal z dnia na
dzień i natychmiast zacząć korzystać z jego efektów. Doświadczenie wskazuje
natomiast, że zwykle prace przygotowawcze zajmują przynajmniej kilka miesięcy, a efekty podjętych działań są w pełni widoczne dopiero po paroletnim okresie
funkcjonowania systemu.
4. Opracowanie systemu zarządzania kompetencjami jest procesem jednorazowym; zidentyfikowanie kompetencji, dokonanie ich opisów, określenie poziomów itp. oznaczają koniec prac związanych z tym zagadnieniem. Taki sposób
myślenia trudno określić inaczej, niż jako całkowite nieporozumienie; systemy
kompetencyjne wprawdzie są po to, aby firma mogła elastycznie reagować na
zmiany, konieczności nieustannego monitorowania i modyfikowania systemu nie
da się jednak uniknąć.
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Competence management in the Municipal Office –
practical experience
Summary. The purpose of this article is to present the issue of the competence management
as a necessary condition for the effective operation of an organization. It is human resource management, seen from the view of competences that has brought order to many difficult issues of assessing the suitability of an employee for the position, his/her training (improvement) and planning
careers. Conclusions were based on the results of research conducted at municipal offices in Opole
voivodeship over the years 2011-2013. A unique specific work environment requires managers and
employees to adjust all the time and develop necessary competencies requested by the organization.
This approach increases the chances of adaptability of workers and organizations to change the rules
of the functioning of these organizations as well as changes resulting from the macro-environment.
Key words: management, competence, public organizations
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Metody ilościowe
w ocenie efektywności pracowników

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zagadnieniu stosowania metod ilościowych do pomiaru
efektywności, służącej ocenie pracowników. W pracy omówiono kilka, najczęściej stosowanych
w tym zakresie, metod ilościowych i wskazano możliwości zastosowania innych metod ilościowych. Dodatkowo, poruszono kilka problemów dotyczących pomiaru efektywności pracowników,
które utrudniają proces jej oceny.
Słowa kluczowe: efektywność, ocena, kryteria, metody

Wprowadzenie
W praktyce klasyfikacji nauk o zarządzaniu zwykło się rozróżniać tzw. umiejętności miękkie i twarde, kojarząc te pierwsze z zagadnieniami o charakterze
bardziej humanistycznym, zorientowanymi na psychologię ludzkiej natury i będące praktycznym przejawem jej manifestowania. Pod hasłem „umiejętności
twardych” zwykło się rozumieć obiektywne techniki oceny i zarządzania, oparte
na ogół na pomiarach i metodach ilościowych. Rozdział ten doprowadza nieraz
do często obserwowanej izolacji badaczy mechanizmów zarządzania, określających się jako „humanistów”, odnoszących się z ignorancją do metod ilościowych
od „ilościowców”, ograniczających się do jasnych, matematycznych reguł i nie
dostrzegających subtelnych zawiłości, a także problemów związanych z interpretacją zachowań ludzi w organizacjach.
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Tymczasem w praktyce zarówno podejście miękkie, jak i techniczne (twarde)
powinny się uzupełniać, wskazując z jednej strony na specyfikę i różnorodność
problematyki zarządzania, a z drugiej − dostarczając uniwersalnych i przejrzystych w interpretacji narzędzi matematycznych.
Jednym z obszarów zarządzania, który wydaje się być całkowicie umiejscowiony w zakresie „podejścia miękkiego” jest zarządzanie zasobami ludzkimi, zorientowane na kształtowanie zachowań człowieka i wpływanie na nie za pomocą
określonych technik psychologicznych. A jednak właśnie w tym obszarze mieści
się zagadnienie dokonania oceny ludzkich działań, do czego szczególnie potrzebne są oceny obiektywne i możliwe do wyrażenia w liczbach i przełożenia na wymierne skutki, co wymusza potrzebę wykorzystania metod ilościowych.
Celem artykułu jest analiza obecnego stanu zastosowania metod opartych na
liczbach do oceny efektywności działań pracowników w organizacjach, w tym
działań o charakterze jakościowym, wskazanie na najczęstsze problemy w stosowaniu mierników ilościowych oraz na nowe możliwe zastosowania metod ilościowych, niewykorzystywane dotychczas w tym obszarze.

1. Efektywność a sprawność i skuteczność
Kryteria efektywnościowe dotyczące wyników pracy stanowią jedną z czterech podstawowych grup kryteriów oceny pracowników − obok kryteriów kwalifikacyjnych, behawioralnych i osobowościowych.
Najczęściej pojawiającymi się pojęciami, stosowanymi do opracowania kryteriów będących podstawą oceny, są określenia: „efektywności”, „sprawności”,
„skuteczności w osiąganiu wyników” czy „wydajności”. Pojęcia te, często traktowane jako bliskoznaczne, nie są jednak synonimami, dlatego warto określić występujące między nimi podobieństwa i różnice.
Wydajność pracy oznacza ilość/liczbę produktu lub usługi, spełniających
określone parametry jakości wytworzonego w danej jednostce czasu, podczas gdy
efektywność pracy określa stosunek wyniku działania do poniesionych kosztów.
Wydajność oznacza liczbę jednostek fizycznych wytworzonych w danym czasie,
przy dokładnie określonych parametrach jakości. Jej duża wartość oznacza zdolność wytworzenia dużej liczby produktów o odpowiedniej jakości. Natomiast
w kategorii efektywności, oprócz otrzymanego wyniku, liczą się koszty jego uzyskania. Jest ona tym wyższa, im lepsze są osiągane wyniki, a mniejsze koszty
poniesione na ich wypracowanie1.
M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, wyd. 3,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 113.
1

Metody ilościowe w ocenie efektywności pracowników

67

k
Ef = ,
n

gdzie:
Ef – efektywność,
k – uzyskane korzyści (wyniki, efekty),
n – poniesione nakłady (koszty).
Działanie może osiągać wysoką wydajność, jednak z uwagi na zużyte koszty
ludzkie, materialne, moralne lub społeczne − może okazać się mało efektywne.
Skuteczność działania to zdolność osiągnięcia zamierzonego celu. Oceniana
jest wielkością rozbieżności między celem działania a rezultatem uzyskanym.
gdzie:
Sk – skuteczność,
C – cel działania,
W – wynik działania.

Sk = C − W,

Skuteczność działań również nie jest tożsama z ich efektywnością. Zrealizowane w dużym stopniu zamierzenia mogą okazać się obarczone na tyle dużym
kosztem, że nie można uznać ich za efektywne.
Tadeusz Kotarbiński i Kazimierz Zieliński, omawiając podstawy kontroli,
wprowadzają ponadto pojęcie tzw. sprawności działania2, obejmującej oprócz
skuteczności również takie walory sprawnego działania, jak korzystność i ekonomiczność. Opisano je za pomocą tych samych składowych co efektywność, są
jednak inaczej wyznaczane lub dotyczą określonego poziomu efektywności.
Za działanie korzystne uważa się takie, które przynosi nadwyżkę użytecznego
wyniku nad kosztami działania. Wykorzystując przyjęte wcześniej oznaczenia,
można zapisać, że powinno ono spełniać poniższy warunek:
k − n > 0 → działanie korzystne
Z kolei działaniem ekonomicznym będzie takie, które zapewni większy od
jedności stosunek wyniku użytecznego do kosztu działania:
Ef > 1 → działanie ekonomiczne
Wymienione warunki spełnione będą zawsze jednocześnie i można uznać je
za tożsame, stąd każde działanie korzystne, dające nadwyżkę efektów nad nakładami, będzie jednocześnie ekonomiczne.
T. Kotarbiński, K. Zieliński, cyt. za: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem: pojęcia, funkcje, zasady, zasoby, cz. I, red. H. Bieniok, wyd. 5, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003, s. 82.
2
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Przytoczone definicje pozwalają w pewien sposób dokonać interpretacji efektywności jako podstawy oceny, wskazując jej określony poziom, powyżej którego
powoduje ona działania sprawne.
Do innych walorów sprawnego działania Henryk Bieniok zalicza:
− energiczność,
− prostotę,
− czystość,
− dokładność,
− niezawodność,
− udatność.
Wymienione kryteria, charakteryzując zachowania pracownicze, należą do
kryteriów behawioralnych, jednak ich skutkiem są określone efekty pracy, warto
więc również uwzględniać je w kategoriach efektywności.

2. Stosowane w praktyce kryteria efektywności
Kryteria efektywnościowe uważa się za najbardziej obiektywne podstawy
oceny, dlatego też mają one szczególne znaczenie przy określaniu materialnych
bodźców motywacyjnych, takich jak: poziom wynagrodzeń, wysokość podwyżek, premii i nagród, a także awansów czy zwolnień.
Pomimo tego, stosowanie wymienionych kryteriów stanowi w praktyce problem w odniesieniu do pewnych stanowisk, jak np. nauczyciel czy kierownik.
Niematerialne efekty pracy osób zatrudnionych na tych stanowiskach, a także
trudne do określenia nakłady, stanowią duże wyzwanie i mogą stanowić ciekawe
pole do zastosowania metod ilościowych.
Do indywidualnych kryteriów efektywności zalicza się m.in.3:
− wartość osiągniętej przez pracownika, np. przedstawiciela handlowego,
sprzedaży,
− stopień wypełnienia zadań obowiązujących na danym stanowisku:
− ilość pracy, mierzona najczęściej jako wielkość produkcji, liczba wykonanych projektów i raportów, rozpatrzonych wniosków, reklamacji itp.,
− jakość pracy ujmowana np. jako przestrzeganie obowiązujących procedur czy technologii,
− koszty pracy w sensie utrzymania założonego poziomu wydatków lub
relacji nakładów do wyników.
Spośród wymienionych kryteriów źródłem szczególnych trudności może być
pomiar jakości pracy i jej zestawienie wg określonych rankingów.
3

M. Sidor-Rządkowska, op. cit., s. 115.
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Przy ocenie indywidualnych wyników jednostki pracującej w ramach zespołu pojawia się dodatkowo problem rozliczenia efektów w odniesieniu do poszczególnej osoby ze względu na zjawisko tzw. próżniactwa społecznego, przejawiającego się zmniejszeniem wysiłków indywidualnych podczas pracy w grupie, co skutkuje mniejszym
efektem niż arytmetyczna suma pojedynczych usiłowań członków zespołu.
Jako łatwiejsza postrzegana jest ocena efektywności zespołu, którą można
mierzyć za pomocą:
− osiągniętej przez grupę pracowników wartości sprzedaży,
− stopnia wykonania kluczowych zadań ustalonych dla zespołu pod względem ich treści, jakości, terminowości, kosztów realizacji itp.,
− zmniejszenia kosztów reklamacji i napraw pogwarancyjnych,
− skrócenia cyklów inwestycyjnych obiektu,
− wynegocjowania korzystnej umowy.
Analizując otrzymane wyniki, zauważyć można, że także na poziomie grupy
opracowanie oceny efektywności może nie być zadaniem łatwym, jeśli zwrócić
uwagę na mało precyzyjne określenie pożądanego stopnia wykonania kluczowych zadań i brak norm porównawczych w tym zakresie.
Organizacyjne kryteria efektywności ustalane są na ogół przez służby finansowe przedsiębiorstwa i dotyczą oceny menedżerów najwyższego szczebla. Ich
podstawą są obiektywne i łatwe do wyznaczenia mierniki finansowe, takie jak:
− zysk brutto i netto przedsiębiorstwa,
− rentowność produkcji,
− stopa zysku,
− wartość produkcji na jednego zatrudnionego,
− poziom i struktura należności oraz zobowiązań,
− wartość sprzedaży całościowej i w przeliczeniu na jednego pracownika,
− wskaźnik płynności finansowej.
W tabeli 1 przedstawiono kryteria ocen najczęściej stosowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce.
Jak można zauważyć, kryteria efektywnościowe wykorzystuje w swojej praktyce większość badanych firm. Kryteria osobowościowe i behawioralne traktowane są praktycznie nierozłącznie, a stosowane terminy określają zamiennie umiejętności pracowników i ich działanie. Mało precyzyjnie podawane są również
kryteria charakteryzujące efektywność, przede wszystkim jeśli chodzi o stopień
realizowanych zadań i ich jakość.
Rozpatrując wszystkie wymienione grupy kryteriów, zauważyć można, że pomimo wskazanych w poprzednim punkcie składowych pojęcia efektywności niektóre z metod jej pomiaru wykorzystują wyłącznie otrzymane wyniki, pomijając
koszty poniesione w związku z ich osiągnięciem.
Rozpatrując zagadnienie zmniejszania oceny osiąganych wyników o poniesione nakłady, warto określić ich charakter. Sprawiedliwa wydaje się taka ocena
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wydajność zespołów zadaniowych kierownik), jakość
pracy
wykorzystanie zasobów
i środków przez ich planowanie i wydatkowanie

–

kompetencje, języki obce,
kursy, szkolenia

Thomson Polkolor Sp.
z o.o. (urządzenia multimedialne, sprzęt audio
i łączność)

Geofizyka Kraków Sp.
z o.o. (badania sejsmiczne, pomiary w otworach
wiertniczych)

osiągnięte cele

–

Motorola Sp. z o.o.
(rozwiązania telekomunikacyjne)

stopień realizacji zadań,
jakość pracy, terminowość
realizacji zadań

wyniki sprzedaży, wyniki
produkcji, analiza kosztów, produktywność pracy

wpływ na budżet i koszty,
wpływ na jakość produkcji

Kryteria efektywnościowe

przygotowanie zawodowe
(w tym ukończony kierunek studiów), staż, doświadczenie zawodowe,
podnoszenie kwalifikacji

–

wykształcenie, umiejętności, znajomość języków obcych, doświadczenie w różnych sytuacjach

Kryteria kwalifikacyjne

Nature Gift Distribution
(woda źródlana i urządzenia dystrybucyjne)

Danfoss Sp. z o.o.
(producent automatyki
ciepłowniczej)

Zakłady Azotowe
ANWIL S.A.

Nazwa i przedmiot
działalności

podejmowanie decyzji, komunikacja, planowanie i ustalanie
priorytetów, funkcjonowanie w trudnych warunkach (stres, ryzyko, niepewność), motywacja do podnoszenia kwalifikacji, koordynowanie pracy, inicjatywa, zgodność z polityką pracodawcy, współpraca

odpowiedzialność, utrzymanie ruchu produkcji, przestrzeganie
jakości, zaangażowanie, wszechstronność

prowadzenie procesu, zrozumienie oczekiwań, realizowanie planów kariery

dyspozycyjność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie, kreatywność, odporność na stres, komunikatywność, zastosowanie wiedzy i doświadczenia w praktyce, radzenie sobie w trudnych i złożonych sytuacjach, podejmowanie decyzji, organizacja pracy na
stanowisku, współpraca z ludźmi, kultura osobista, umiejętność
formułowania wypowiedzi, empatia, samodzielność w działaniu
i rozwiązywaniu problemów, umiejętność kierowania zespołem,
odpowiedzialność, nadzór, kontrola, ocena

–

kreatywność, orientacja na uczenie się, planowanie i organizowanie pracy, podejmowanie decyzji, współpraca i kontakty
zewnętrzne, odpowiedzialność za ludzi, radzenie sobie w złożonych sytuacjach

Kryteria osobowościowe i behawioralne

Tabela 1. Kryteria ocen pracowników stosowane w firmach działających na terenie Polski
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zysk operacyjny (centra
zysku), wyniki całej spółki
(centra kosztów), zarządzanie towarami, wskaźnik
dynamiki sprzedaży, struktura klientów, wskaźnik
struktury należności, zaangażowanie majątku trwałego w poszczególnych centrach zysku

stopień realizacji zadań np.
poszerzenie bazy klientów

wielkość sprzedaży, jakość

stopień realizacji zadań, jakość pracy (zgodność z celami i terminami), przestrzeganie norm ilościowych

realizacja zadań

koszty pracy, wyniki pracy, stopień realizacji ustalonych działań, zysk netto,
efekty i jakość

–

postępy, doskonalenie umiejętności

inicjatywa, umiejętność planowania, wiarygodność, relacje z innymi, komunikatywność, punktualność

troska o stałe obowiązki, podejmowanie dodatkowych obowiązków, dotrzymywanie zobowiązań i obietnic

przestrzeganie standardów, obsługa klienta, podnoszenie kompetencji, innowacyjność, kreatywność, samodzielność, orientacja biznesowa,

inicjatywa i partycypacja w projektach, otwartość, elastyczność,
umiejętność pracy zespołowej

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Studia przypadków, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2002.

–

TIM S.A.
(dystrybutor materiałów
elektrotechnicznych)

wiedza

CEZEX Sp. z o.o.
(zaopatrzenie przemysłu
i hurtowni)
–

kompetencje

Polska Telefonia Cyfrowa
Sp. z o.o.

Antalis Poland sp. z o.o.
(dystrybutor papieru
i kartonu)

wiedza, umiejętności
fachowe

–

LUKAS Bank S.A.

BRE Bank S.A.
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efektywności, która potraktuje poniesione przez pracowników nakłady wewnętrzne związane z: osobistym wyrzeczeniem, poświęconym czasem, stresem czy wysiłkiem włożonym w skuteczną realizację zadania jako element świadczący na
ich korzyść z punktu widzenia kryteriów behawioralnych. Uwzględniając interes
organizacji, zdaniem autorki niniejszego artykułu, przy ocenie efektywności powinno się brać pod uwagę wyłącznie nakłady zewnętrzne wiążące się z kosztami
materialnymi, ponoszonymi przez pracodawcę.
Do wad nadmiernego koncentrowania się na kryteriach efektywnościowych
autorzy zaliczają najczęściej ryzyko niedostatecznego uwzględnienia kryteriów
behawioralnych i aspektów rozwojowych4.

3. Metody ilościowe stosowane w ocenie pracowników
Do stosowanych w praktyce metod oceny pracowników, wśród których zauważyć można pewien związek z metodami ilościowymi, zalicza się:
1) metodę rozkładu normalnego,
2) punktowe skale ocen,
3) skale ważone.
Metoda rozkładu normalnego opiera się na relatywnej klasyfikacji pracowników na konkretne grupy osób, osiągających wyniki zależnie od ich umiejscowienia
na wykresie rozkładu normalnego powyżej lub poniżej średniej. Osoby zaklasyfikowane jako „gwiazdy” stanowią 10% osób o najwyższych wynikach i mogą liczyć na
otrzymanie dużej podwyżki. Pozostałe 20% osób osiągających nieco gorszy wynik,
jednak również lepszy niż przeciętny, otrzymuje skromniejszą podwyżkę, podczas
gdy z 20% osób o wynikach „poniżej średniej” przeprowadza się rozmowy ostrzegawcze. Grupa stanowiąca 10% całości i osiągająca najgorsze wyniki tzw. obiboki
zostaje zwolniona. Pozostałe 40% tzw. średniaków otrzymuje uposażenie bez zmian.
Przeprowadzone ustalenia ocen opierają się na prawidłowościach statystycznych dotyczących prawdopodobieństwa natknięcia się na tzw. obserwacje nietypowe, znajdujące się poza przedziałami średniej skorygowanej o jedno-, dwu- lub
trzykrotności odchylenia standardowego:
1) P { x ∉ m − σ x ;m + σ x

} = 13 ,

2) P { x ∉ m − 2 ⋅ σ x ;m + 2 ⋅ σ x

1
,
} = 20

J. Purgał-Popiela, Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters
Kluwer Business, Kraków 2008, s. 170.
4
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3) P { x ∉ m − 3 ⋅ σ x ;m + 3 ⋅ σ x

3
,
} = 1000

gdzie:
x – wynik oceny,
m – średni wynik oceny,
σx – odchylenie standardowe od średniej oceny.

Jednak, jak widać, prawidłowości te nie zostały wykorzystane na potrzeby tej
metody w sposób dosłowny. Gdyby tak było, można by w praktyce organizacji
w ogóle nie spotkać „gwiazd” i wynagrodzić mniejszą premią znacznie mniejszą
grupę, niż założone 20%.
Zasady oceny oraz ich przedziały w rozkładzie normalnym przedstawia rysunek 1.
Małgorzata Sidor-Rządkowska krytykuje tę metodę z uwagi na zróżnicowanie
średnich ocen w zależności od specyfiki przedsiębiorstw i wynikający stąd brak
obiektywizmu tworzonej klasyfikacji oraz z powodu demotywacyjnego wpływu szufladkowania pracowników tylko dlatego, że okazali się mniej efektywni
w osiąganych wynikach niż reszta zespołu. Wspomniane wady dotyczą jednak
wszystkich metod, opierających się na porównaniach, a niewątpliwą zaletą tej
metody jest prostota stosowanego systemu nagród i konsekwencji.
Pamiętając o opisanych niedoskonałościach i korzyściach stosowania metody
rozkładu normalnego, warto ograniczyć jej zalecenia do premiowania pracowników
99,7%
95%
67%

Powolniak
Lenicki (Słabicki)
m – 3·σx

m – 2·σx

m – σx

Szarak
Pracownicka
(Średnicki) (Dobrzycki) Orzeł
m + σx

m + 2·σx

m + 3·σx

Rysunek 1. Metoda rozkładu normalnego w ocenie pracowników
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen
pracowników, wyd. 3, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 86.
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najlepszych, bez wyciągania negatywnych konsekwencji wobec osób osiągających
gorsze wyniki. Nawet w najlepiej pracujących grupach pracowniczych zawsze znajdzie się ktoś, kto zajmie najgorsze miejsce, czego nie sposób uniknąć w tak ustalonej
klasyfikacji i jest nielogiczne, a także niesprawiedliwe, aby zwalniać pracowników
wyłącznie z tego powodu. Lepszym kryterium wskazywania źle pracujących pracowników wydaje się być w tym kontekście określenie przez pracodawcę standardowych wymogów względem pracownika i wyciąganie negatywnych sankcji w stosunku do osób nie spełniających ich. Problemem jest w tym przypadku określenie
takich minimalnych wymagań. Być może warto odwołać się w tym względzie do
zobowiązań zawartych w umowie o pracę lub w regulaminie pracowniczym.
Porównanie metod oceny pracowników z ustalonymi standardami jest przesłanką tzw. metod absolutnych. Do metod o charakterze ilościowym w tej kategorii zaliczyć można punktową skalę ocen i skale ważone.
Metody punktowe opierają się na przypisaniu wybranym kryteriom stopni, które
najlepiej charakteryzują sposób wykonania obowiązków przez pracownika. W Polsce
przewagę w tej dziedzinie mają zwolennicy skal o parzystej liczbie ocen, a zwłaszcza
stopni w skali 1-6. Zwolennicy skal nieparzystych podkreślają, że umożliwia ona wybranie oceny środkowej, co dla innych osób stanowi wadę tych skal, prowadzącą do
unikania przez kierownictwo podejmowania jednoznacznych decyzji.
Zaletą tej metody jest jej prostota i łatwość porównywania wyników uzyskanych
przez pracowników oraz łatwość modyfikacji przez dopisywanie lub eliminowanie
kryteriów oceny − zależnie od potrzeb na danym stanowisku pracy. Wadą z kolei jest
mało motywacyjny charakter ocen, a także ich niejasność, co w praktyce jest eliminowane za pomocą opisu słownego poszczególnych stopni. Do innych ograniczeń
zalicza się brak uwzględnienia zróżnicowanej wagi kryteriów poszczególnych ocen.
Problem ten eliminują skale ważone, przyporządkowujące określoną wagę
każdemu z analizowanych kryteriów. W praktyce jednak również przypisywanie
zdarzeniom wag napotyka na praktyczne problemy. Najpowszechniej stosowaną
formą są wagi zestandaryzowane o wartościach od 0 do 1. Oceniający dobierający
te wagi często starają się, aby zapewniały one wygodę obliczeń, zaokrąglając je
w tym celu do części dziesiętnych, a dla ostatnich kryteriów wyznaczając je na
zasadzie uzupełnienia do 1. Przy tak zdefiniowanym postępowaniu priorytetem
staje się poprawność matematyczna, a zróżnicowane znaczenie przypisywane poszczególnym kryteriom staje się sprawą drugorzędną.
Warto jednak zauważyć, że pomimo ilościowego charakteru obliczeń końcowej oceny pracownika w tych metodach, bardzo często opierają się one na skalach
rangowych, będących jedynie próbą liczbowego wyrażenia ocen jakościowych.
Praktyka stosowania tych metod ani źródła książkowe nie wskazują natomiast precyzyjnych sposobów, które pozwoliłyby w sposób obiektywny wyrazić wszystkie
ze stosowanych kryteriów. Jest to szczególnie widoczne w przypadku kryteriów
behawioralnych czy osobowościowych, gdzie podstawą oceny są psychologiczne
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cechy charakteru czy zależne od różnorodnych okoliczności zachowania. Wskazane w tym przypadku wydaje się być określenie częstotliwości występowania
określonych zachowań czy np. próba zdefiniowania uciążliwości lub przydatności
określonych cech ocenianych pracowników5.

4. Problemy związane z oceną efektywności
Kryteria efektywnościowe stanowią najbardziej obiektywną i łatwą do interpretacji grupę czynników uwzględnianych w ocenie pracownika, jednak ich
stosowanie może wymagać staranniejszej analizy i refleksji, uwzględniających
specyfikę pracy ocenianych czy okoliczności, w jakich prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Jedną z trudności ich stosowania jest wybór sposobu dokonywania oceny.
Metody relatywne mogą być krzywdzące z uwagi na niemożność uniknięcia
podziału na pracowników lepszych i gorszych.
Z kolei w ocenach absolutnych ważnym problemem jest określenie obiektywnego i dostosowanego do możliwości pracowników poziomu wymagań, stanowiącego punkt odniesienia ocen.
Wiele z ocen efektywności opiera się na przesłankach finansowych. Są one łatwe do zmierzenia i przypisania odpowiednim grupom zespołów, jednak podlegać
powinny regularnej weryfikacji uwzględniającej aktualny stan gospodarki i realne
możliwości zespołu. Występujący w minionych latach kryzys ekonomiczny prawdopodobnie wywołał obniżenie wyników finansowych większości przedsiębiorstw,
przy jednoczesnym podniesieniu kosztów ich działalności, co powinno wymusić na
pracodawcach obniżenie tych norm efektywności, które od nich zależą − w większości norm organizacyjnych i niektórych norm indywidualnych czy zespołowych.
Ocena na podstawie osiąganych wyników sprzedaży również może być
krzywdząca w przypadku zespołów pracowniczych powołanych w organizacji
do wykonywania zadań trudnych i niestandardowych. Niższe wartości sprzedaży
tych grup wynikają ze specyfiki ich pracy, przynoszącej mniejszy zysk, jednak
wymagającej nieraz nie mniej wysiłku niż działalność zespołów wykonujących
standardowe zlecenia na masową skalę. Kierownicy, którzy decydują się tworzyć
takie komórki organizacyjne, powinni mieć świadomość warunków ich działania
i albo zastosować dla nich inne, niższe normy efektywności, albo też skupić uwagę
na realnych korzyściach, jakie firmie przynosi praca tych zespołów − uzyskanych
5
Wymogi te spełnia w pewnym stopniu metoda zdarzeń krytycznych, określająca częstotliwość występowania pozytywnych i niepożądanych zachowań, czyli badająca kryteria behawioralne,
jednak w praktyce sprowadza się ona najczęściej do skupiania uwagi na błędach i niedociągnięciach
ocenianych w pracy, przyjmując postać źle odbieranej przez podwładnych krytyki.
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nagrodach, wygranych konkursach, wyróżnieniach, prestiżu czy pomyślnym
opracowaniu nowych rozwiązań, decydujących o zadowoleniu klientów i kolejnych zleceniach.

5. Inne propozycje zastosowania metod ilościowych
Biorąc pod uwagę złożoność całokształtu kryteriów oceny pracowniczej
zarówno pod względem ich tematyki, jak i możliwej formy ich określenia, najczęściej opisowej, grupą metod ilościowych najbardziej przydatnych w procesie
oceny kadry wydają się być metody analizy wielokryterialnej, umożliwiające
sumaryczne ujęcie danych pochodzących z zastosowania różnych skal pomiarowych.
Na przydatność tych metod w ocenie, uwzględniającej jednocześnie kilka
różnych i nieraz sprzecznych kryteriów, wskazują również publikacje z zakresu
zarządzania efektywnością pracowników6.
Do innych użytecznych metod zaliczyć można również analizę AHP opisaną
przez Stanisława Krawczyka7, pozwalającą na pozycjonowanie produktów, a zatem również tworzenie rankingu pracowników.
Metoda hierarchicznej analizy problemu − AHP (ang. Analytic Hierarchy Process), opracowana przez T.L. Saaty’ego, służy do wspomagania wyboru
wariantów decyzyjnych, takich jak obiekty fizyczne lub pewne stany. Metoda ta
zakłada porównywalność poszczególnych wariantów, a ich ocena stanowi fazę
przeddecyzyjną, stąd za pomocą metody AHP możliwe jest również dokonywanie
oceny diagnostycznej lub porównawczej rozważanych obiektów.
Istotą podejścia wielokryterialnego, ujętego w metodzie AHP, jest uwzględnienie preferencji osoby oceniającej, co prowadzi do subiektywnego charakteru
wystawianych ocen, a podstawą założeń jest twierdzenie Saaty’ego z roku 1990,
że osądy człowieka mają zawsze charakter relatywny, zależny od charakterystyki oceniającego, jego aktualnej roli i wyznawanego systemu wartości. Skutkiem
tego spojrzenia na problem decyzyjny, będący przedmiotem oceny lub wartościowania, są różne wagi istotności cząstkowych użyteczności poszczególnych wariantów, stanowiących kryteria oceny.
Metoda AHP wykazuje swoją przydatność szczególnie w sytuacjach, kiedy:
1) występuje hierarchia kryteriów oceny, reprezentujących różny poziom
szczegółowości,
6
D. Bargłowska, Efektywność systemów zarządzania, red. J. Łańcucki, Polskie Zrzeszenie
Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Wielkopolski, Poznań 2004, s. 172.
7
St. Krawczyk, Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa), Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 40-58.
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2) większość kryteriów oceny wariantów nie ma charakteru ilościowego lecz
jakościowy, a ponadto znaczna część ocen obarczona jest subiektywnością postawy oceniającego,
3) występuje pełna porównywalność wariantów; np. gdy porównanie i ocena
odbywają się w stosunku do zbioru wariantów należących do tej samej klasy.
Warunki oceny pracowniczej spełniają pierwsze dwa z postawionych założeń, natomiast porównywalność pracowników, czyli wariantów rozpatrywanych
w metodzie powinna zapewnić osoba dokonująca oceny poprzez uwzględnienie
sytuacji stanowisk czy podobieństwa realizowanych na nich zadań.
Przydatne do oceny pracowników mogą okazać się również metody wykorzystywane do segmentacji i grupowania produktów w analizach marketingowych,
z uwagi na podobny do oceny pracowniczej wieloaspektowy opis grup klientów
i produktów, uwzględniający ich różnorodne charakterystyki, w tym w większości cechy jakościowe. Są to: metody hierarchiczne, metody podziału, metody
aglomeracyjne, obszarowe, analiza dyskryminacyjna czy metoda detekcji interakcji − opisane przez Krzysztofa Jajugę8. Ograniczeniem stosowania tych metod
jest jednak brak wartościowania grup, otrzymanych w efekcie ich zastosowania.
Celem segmentacji jest wskazanie jednorodnych segmentów rynków, a nie określenie, które z nich są lepsze lub gorsze w celu przyznania nagród lub kar. Jednak
niezależnie od tego, metody te pozwalają na utworzenie jednolitych grup pracowników, co ułatwia ich opisanie, poznanie, zrozumienie i zarządzanie nimi.
Na efektywność wpływa wiele czynników o różnorodnym charakterze. W celu
poznania powodów określonej efektywności zatrudnionej kadry i odpowiedniego
Skala pomiaru zmiennych
Nominalna

miary zależności
statystycznej:
• Pearsona
• Cramera
• Czuprowa
• Hellwiga

Porządkowa

• współczynnik
korelacji rangowej
Spearmana
• współczynnik
korelacji τ Kendalla
• współczynnik konkordancji Kenadalla
i Smitha

Przedziałowa

• współczynnik
korelacji liniowej
Pearsona
• stosunek
korelacyjny
• współczynnik
korelacji
cząstkowej

Rysunek 2. Miary zależności korelacyjnej zmiennych stosowane w różnych skalach
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: M. Walesiak, Metody analizy danych marketingowych, WN PWN,
Warszawa 1996, s. 23-24, 49.
8

K. Jajuga, Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
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zarządzania nimi, warto badać zależności korelacyjne osiąganych efektów od
czynników charakteryzujących warunki pracy czy zachowania i cechy charakteru
pracownika. W powiązaniu z wnikliwą interpretacją uzyskanych wyników, analiza ta może pomóc we wskazaniu powodów różnej efektywności pracowników.
Kryteria kształtujące tę efektywność mają różnorodny charakter, jednak instrumentarium metod ilościowych obejmuje miary badania zależności − przeznaczone zarówno dla cech mierzonych skalą nominalną, jak i pozwalające na użycie
bardziej zaawansowanych wzorów cechy skali przedziałowej i ilorazowej.

Podsumowanie
Wykonana na potrzeby niniejszego artykułu analiza publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi potwierdziła wskazaną we wprowadzeniu niechęć
badaczy z tej dziedziny do stosowania metod ilościowych. Miary stosowane
w obliczeniach, nawet jeśli mają charakter liczbowy, w praktyce rzadko odwołują się do narzędzi statystycznych, kojarzonych z „naukowością”, ze skomplikowanymi wzorami i wykresami lub ze „żmudnymi obliczeniami”9, które nie są
zgodne z przesłankami procesu motywowania i oceniania. Tymczasem powodem
nieskuteczności metod statystycznych może być nie tyle ich oparcie o przesłanki
matematyczne, ile nieumiejętne stosowanie (bez przeprowadzenia dokładniejszej
analizy uwarunkowań) tak złożonych czynników jak niezbędne w procesie oceny
kryteria obiektywizmu czy sprawiedliwości.
Niezależnie od zakresu stosowanych metod problemem przy ocenie okazać
się może również mało precyzyjne określenie pewnych kryteriów oceny, w tym
efektywnościowych, jednak zaobserwowane nieścisłości wynikać mogą z analizowanych wtórnych opracowań kwestii oceny.
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Quantity methods used in efficiency evaluation
Summary. This article is about using quantity methods to evaluate workers’ efficiency. It mentions the most often used quantity methods which allow to measure efficiency of work and also
indicates some new possibilities to apply those methods. Furthermore some problems which make
it difficult to evaluate efficiency are mentioned.
Key words: efficiency, evaluation, methods, criteria
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CSR – ewolucja w kierunku efektywności

Streszczenie. Od lat w dyskursie o odpowiedzialnym biznesie pojawiają się nowe propozycje
zmian całej koncepcji CSR, jej kluczowych elementów, definicji bądź rozwinięcia nazwy. Wszystkie te próby raczej niefortunnie implikowały nową retorykę, zamiast generować głębokie zmiany
w myśleniu o zarządzaniu strategicznym, co nawarstwiło pokłady nieufności i krytyki wobec tej
koncepcji. Jednak w świetle kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego w 2008 r. oraz jednoczesnego głębokiego kryzysu zaufania do biznesu, pojawiły się nowe podejścia do odpowiedzialności biznesu, a także jego roli i skuteczności w realizowaniu niekwestionowanego celu, jakim jest
ulepszanie świata. Artykuł zawiera selektywną prezentację nowych podejść do odpowiedzialności
biznesu i jego szeroko rozumianej roli we współtworzeniu współczesnego świata, w kontekście
kryzysu zaufania do biznesu, w celu zdefiniowania realnych sposobów osiągania efektywności koncepcji CSR w nowych warunkach społeczno-gospodarczych.
Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, corporate sustainability
&responsibility, CSV, creating shared value, koncepcja tworzenia wartości społeczno-ekonomicznej, efektywność, zrównoważony rozwój

Wprowadzenie
Kolejne kryzysy gospodarcze, bankructwa wielkich firm, afery korupcyjne na najwyższych szczeblach hierarchii globalnych korporacji poskutkowały
kryzysem społecznego zaufania do firm i przedsiębiorców. Ponadto, biznesowi przypisuje się główne sprawstwo problemów społecznych, ekologicznych

82

Katarzyna Mizera

i gospodarczych współczesnego świata. Fala krytyki opierała się na wskazaniu, że
firmy, koncentrując się na optymalizacji krótkofalowych wyników finansowych,
pomijają najistotniejsze potrzeby rynku i uwarunkowania o największym wpływie na długofalowy sukces, obejmujące m.in. szeroko rozumiane kwestie społeczne czy ekologiczne. „Oliwy do ognia” dodaje fakt, że w praktyce biznesowej
od lat funkcjonuje koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, która miała
stanowić kontrofensywę względem „krwiożerczej” odmiany biznesu, działającego wyłącznie na rzecz profitów, bez baczenia na wpływ, jaki wywiera na bliższe
i dalsze otoczenie. W takich okolicznościach zrodziła się konieczność weryfikacji
tej koncepcji oraz próby jej przebudowy w kierunku efektywności możliwej do
osiągnięcia w obecnych realiach społeczno-gospodarczych.
Artykuł zawiera selektywną prezentację nowych koncepcji odpowiedzialności biznesu i jego szeroko rozumianej roli we współtworzeniu współczesnego
świata, w kontekście kryzysu zaufania do biznesu, w celu zdefiniowania realnych
sposobów osiągania efektywności koncepcji CSR w nowych warunkach społeczno-gospodarczych.

1. Rozwój CSR
CSR − społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility) to koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej, której podstawą jest obowiązek wyboru przez kierownictwo decyzji i działań przyczyniających się zarówno
do dbałości o interes własny (pomnażanie zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony oraz pomnażania dobrobytu społecznego1. Realizujące tę koncepcję organizacje,
poza spełnianiem wszystkich wymogów prawnych, dobrowolnie przyjmują na siebie
pewne zobowiązania na płaszczyźnie społecznej, etycznej i ekologicznej. Ten sposób
prowadzenia działalności opiera się na budowaniu trwałych, przejrzystych relacji ze
wszystkimi zainteresowanymi stronami (interesariuszami, ang. stakeholders)2.
Koncepcja CSR funkcjonuje w dyskursie o współczesnym biznesie i praktyce
działań biznesowych od wielu lat. W istocie jej geneza sięga czasów Hammurabiego3, autorstwa którego słynny Kodeks przewidywał kary (nawet śmierci) dla
przedsiębiorców za spowodowane wypadki i szkody poniesione przez ich ówczesnych interesariuszy. Starożytni filozofowie, z Arystotelesem na czele, rozróżniali potępianą „sztukę zdobywania pieniędzy” od „sztuki gospodarowania”.
1
K. Davis, R.L. Bloomstrom, Business and Society: Environment and Responsibility, 3rd ed.,
McGraw-Hill, New York 1975, s. 6.
2
B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, Warszawa 2004, s. 18.
3
Z. Bierzański, Krótki kurs historii CSR, „Magazyn BCC” 1.04.06 r.
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Starożytne teksty i hinduska Sutra potępiały lichwę, a w islamie występuje instytucja Zakatu – obowiązkowego podatku na rzecz ubogich4. W wieku XIX pojawili
się wielcy filantropi, jak A. Carnegie, J.D. Rockefeller czy L. Stanford, których
działania były altruistyczne, ale niezwiązane z prowadzonym biznesem5. Ich następcą w XXI w. jest np. Bill Gates. Lata 50. minionego stulecia przyniosły pierwsze ujęcia definicyjne, np.: H.R. Bowena, który określił społeczną odpowiedzialność jako obowiązek przedsiębiorcy stosowania takiej polityki, podejmowania
odpowiednich decyzji lub podążania takimi drogami, które są pożądanym celem
i wartością dla społeczeństwa6; W.C. Fredericka, według którego odpowiedzialność społeczna oznacza, że biznesmen powinien przewidzieć działania systemu
gospodarczego, aby spełnić oczekiwania społeczeństwa7; według J.W. McGuire’a
natomiast przedsiębiorstwo ma nie tylko ekonomiczne i prawne obowiązki, ale
także wiele innych zobowiązań wobec społeczeństwa, wykraczających daleko
poza obligacje, wynikające z przepisów prawa czy reguł gospodarki rynkowej8.
Lata 70. XX w. to dalszy rozwój definicji CSR i doprecyzowanie wielu jej aspektów, jak np. stwierdzenie K. Davisa, że społeczna odpowiedzialność rozpoczyna
się wówczas, gdy kończą się wymogi formalnoprawne9, czy szersze spojrzenie
S.P. Seti’ego, który ujmuje różne zachowania przedsiębiorstwa, nazywając je odpowiednio: obowiązkiem społecznym (czyli działaniem wynikającym z wymogów prawa i rynku), odpowiedzialnością społeczną (wychodzącą dalej w kierunku
zachowań respektujących powszechnie istniejące normy, wartości i oczekiwania
społeczne) oraz wrażliwością społeczną (czyli gotowością do zaspokajania potrzeb społecznych)10. Użyteczną definicję skonstruował A.B. Carroll, wyróżniając
(oraz obrazując za pomocą piramidy) cztery stopnie odpowiedzialności przedsiębiorstwa: ekonomiczną i prawną – wymaganą przez społeczeństwo, etyczną –
oczekiwaną oraz filantropijną – uznawaną przez społeczeństwo za pożądaną11.

	  4
Historia CSR, czyli jak to się zaczęło, www.forbes.pl/artykuly/sekcje/ baza-wiedzy-csr/historia-csr- -czyli-jak-to-sie-zaczelo,3880,1 [18.11.12].
	  5
M. Cieślik, Dyrygent dobroczynności, „Wprost” 2005, nr 1/ (1153), www.wprost.pl/ar/
71578/Dyrygent-dobroczynnosci/ [18.11.12].
	  6
H.R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, Harper&Row, New York 1953, za:
A.B. Carroll, Corporate Social Responsibility, „Business and Society” 1999, No. 38(3), s. 268-295.
	  7
W.C. Frederick, The Growing Concern over Business Responsibility, „California Managenent Review” 1960, No. 2, s. 60.
	  8
J.W. McGuire, Business in Society, McGraw-Hill, New York 1963, s. 144.
	  9
K. Davis, The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities, „Academy of Management Journal” 1973, No. 1, s. 313.
10
S.P. Seti, Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytic Framework, „California
Management Review” 1975, Vol. 17, s. 62.
11
A.B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Managenent of Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, July-August, s. 28.
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Kolejne kamienie milowe w rozwoju CSR to The Global Sullivan Principles
of Corporate Social Responsibility12, program Responsible Care13. Lata 90. XX w.
z kolei to czas instytucjonalizacji koncepcji CSR, czyli pojawienie się takich
standardów, jak ISO 14001 i SA 8000, AA1000, wytycznych do raportowania
społecznego GRI, kodeksów ładu korporacyjnego oraz licznych przewodników
i podręczników z omawianego zakresu.
Wzmianka o historii CSR wskazuje na dynamiczny rozwój tej koncepcji.
Ostatnie lata to czas ożywionej polemiki związanej z tą ideą – wzbudzała ona
liczne kontrowersje, niemniej jednak zyskiwała uznanie ze strony teoretyków
i praktyków biznesu. P.F. Drucker pisał, że „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”14.
Ph. Kotler prognozował, iż „niewykluczone, że w przyszłości, wraz z unifikacją
produktów firm, prospołeczne wizerunki przedsiębiorstw mogą stać się jednymi
z najistotniejszych czynników budowania preferencji klientów”15. Autorzy licznych badań dowodzili, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku16.
Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw na przestrzeni lat opierało się na
różnych pobudkach, związanych z różnymi podejściami do tej koncepcji. Można
wyodrębnić podejście filantropijne (ograniczające się do działań charytatywnych),
podejście marketingowe (podporządkowane strategiom marketingowym, przyjmujące formę inicjatyw o wydźwięku PR-owym), podejście strategiczne (wnoszące CSR na poziom strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem), podejście
Zob.: www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/Global%20Sullivan
%20Principles.pdf, na podstawie: www.thesullivanfoundation.org [18.11.12].
13
Zob.: www.rc.com.pl/o_programie.php [18.11.12].
14
P.F. Drucker, Myśli przewodnie DRUCKERA, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002,
s. 34.
15
Ph. Kotler, Konkurencyjność a charakter społeczny, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 180.
16
P. Kulawczuk i in., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach, w: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu 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, 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 strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 171; The first ever European survey of consumers’
attitudes, CSR Europe, Brussels 2000, 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, www.odpowiedzialnybiznes.pl/spoleczna-odpowiedzialnoc-biznesu-w-pols-158_1455. htm [15.07.2011], s. 11.
12
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defensywne (adaptacyjne, polegające na wybieraniu mniejszego zła, ominięciu
niekorzystnych wymogów), wreszcie podejście odpowiedzialne (połączone z taką
modyfikacją modelu biznesowego, która oznacza przyjęcie pełnej odpowiedzialności za swoje działania i zaniechania)17.
Niezależnie od afiliacji w ramach określonej szkoły ekonomicznej, poglądy czy sympatyzowanie z trendami biznesowymi, znaczące poparcie znajduje
stwierdzenie, że wskazane są działania na rzecz lepszych standardów w biznesie, istnieje potrzeba zmierzania w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz konieczność uzyskania przez przedsiębiorstwo akceptacji sposobów i efektów działań biznesowych ze strony podmiotów, z którymi pozostaje ono w sieci relacji
społecznych i gospodarczych. Ponadto, nietrudno znaleźć deklaracje uznania dla
stwierdzenia, że wizja przyszłości biznesu, którą należy obrać respektuje interesy
wszystkich stron, eliminuje ograniczanie dostępu do zasobów i sprawiedliwości,
a przedsiębiorstwa działają tak, aby wartość, którą dostarczają w postaci dóbr
i usług, nie była osiągana kosztem środowiska i ludzi, ale dla nich i z pożytkiem
dla wszystkich18.
Nie ulega wątpliwości, że CSR przyniosło sporo pozytywnych skutków dla
środowiska, społeczności, przedsiębiorstw, pracowników. Jednak w ujęciu ogólnego wpływu biznesu na środowisko i społeczeństwo, koncepcja ta poddawana
jest aktualnie potężnej fali krytyki. Jeśli bowiem odłożyć na bok wzniosłe idee
oraz doraźne i miejscowe korzyści o małym zakresie oddziaływania, zdawać się
może, że CSR w swoim praktycznym wymiarze i dotychczasowej konstrukcji nie
sprawdziła się. Jak zauważa Wayne Visser, przyjmując dowolny sposób mierzenia czynników społecznych, środowiskowych i etycznych w działalności biznesu,
trzeba zauważyć, że CSR nie zdołało zapobiec pewnym zjawiskom (określanych
przez autora mianem katastrof), jakie notujemy w obecnych czasach: „nasz globalny ślad ekologiczny potroił się od 1961 r.; Wskaźnik Żyjącej Planety przygotowywany przez WWF wskazuje na 29%-spadek liczby gatunków na świecie;
według Milenijnej Oceny Ekosystemów 60% światowych ekosystemów zostało zniszczonych. Niewiele lepiej wyglądają kwestie społeczne: według UNDP
2,5 miliarda ludzi nadal żyje za mniej niż 2 USD dziennie; miliard nie ma dostępu
do czystej wody; 2,6 miliarda nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych. […] Enron, zanim w 2001 r. upadł przygnieciony ciężarem swoich oszustw, został wpisany przez magazyn »Fortune« na listę 100 najlepszych pracodawców w Stanach
17
W. Visser, K. Bachnik, Rewolucja w CSR, wywiad, w: Odpowiedzialny biznes 2011. CSR 2.0,
„Harvard Business Review Polska” 2011, s. 7.
18
N. Ćwik, Perspektywa odpowiedzialnego biznesu – postulaty CSR Europe, w: Społeczna
Odpowiedzialność Biznesu. Między dobrowolnymi inicjatywami a odpowiedzialnością prawną europejskich korporacji, materiały z seminarium Fundacji CentrumCSR.PL i European Coalition for
Corporate Justice, Warszawa 2011, s. 19.
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Zjednoczonych w roku 2000. Co jest jednak bardziej niepokojące, Enron posiadał
wszystkie kodeksy, raporty i dobre praktyki CSR, których realizacji oczekiwać
należy od firmy społecznie odpowiedzialnej”19.

2. Problemy współczesnej CSR
Istota koncepcji CSR została w dużej mierze wypaczona przez realizujące
ją przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie była ona bowiem stosowana jedynie po to,
aby poprawić wizerunek, lub nawet odwrócić uwagę od rzeczywistych szkód wyrządzanych społeczności bądź środowisku. Moda na CSR skutkowała niejednokrotnym implementowaniem jej w sposób dalece nieprofesjonalny, stanowiący
niekiedy jedynie próbę nieuprawnionego podpięcia się pod rosnący trend poparcia społecznego dla odpowiedzialności w biznesie czy ekologii (greenwashing20).
Zbyt często byliśmy świadkami ostentacyjnej hipokryzji polegającej na próbach
kamuflowania biznesowych grzechów za pomocą mało sensownej filantropii, cynicznego mydlenia oczu proekologicznej pozy, przybranej na potrzeby „nowej
fanaberii konsumentów” czy wreszcie spłycania CSR wyłącznie do postaci odpowiedniej zakładki na stronie internetowej firmy i corocznej publikacji kolorowej
broszurki, czyli tzw. raportu społecznej odpowiedzialności.
Pomijając jednak dosyć rozległą kompromitację CSR w przypadkach jego
nieuczciwego stosowania przez przedsiębiorstwa, należy zadać pytanie, dlaczego
koncepcja, która miała stanowić fantastyczne narzędzie do rozwiązywania problemów współczesnego świata, nie sprawdziła się w najistotniejszych kwestiach.
Być może należy uznać, że przyczyna tkwi w trzech głównych obszarach,
określonych przez W. Vissera „potrójnym przekleństwem współczesnego CSR”21:
1) przyrostowość, co przejawia się nieskutecznością na dwóch poziomach:
szybkości i skali (nie odpowiada zakresowi i pilności problemów),
2) peryferyjność, która przejawia się drugorzędnością działań i celów organizacji,
19
W. Visser, The Evolution and Revolution of Corporate Social Responsibilit, w: Responsible
Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, M. Pohl, N. Tolhurst, March 2010, rozdz.
21: CSR.2.0, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/
publikacje/artykuly/csr-2-0--ewolucja-i-rewolucja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu,5429.
html [20.11.2012].
20
Greenwashing – pojęcie określające nieuczciwe praktyki tzw. zielonego PR-u, czyli kłamliwego promowania przedsiębiorstwa jako tego, które kładzie nacisk na ekologię. Produkty przedsiębiorstw stosujących greenwashing pod pretekstem realizacji ekologicznego profilu działalności są
droższe, jednak przedsiębiorstwo zamiast wspierać działania prośrodowiskowe, powiększa swoje
zyski, wykorzystując proekologiczne trendy rosnące w siłę w wielu krajach świata.
21
W. Visser, op. cit.
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3) nieekonomiczność − wynikająca z tego, że niewiele (jeśli nie większość)
działań jest konsekwentnie i przewidywalnie nagradzanych przez rynek.
Można również zauważyć, że w wielu przypadkach CSR jest błędnie pojmowane jako klucz podziału zysku, a przecież jest sposobem jego tworzenia. Często
bywa działaniem uplasowanym w strukturach PR-owych przedsiębiorstw, a przecież powinno stanowić sedno biznesu i tworzyć wartość, której komunikowaniem
powinien zajmować się dział PR.
Od lat w dyskursie o odpowiedzialnym biznesie pojawiają się nowe propozycje zmian całej koncepcji CSR, jej kluczowych elementów, definicji bądź rozwinięcia nazwy (w literaturze funkcjonują m.in.: Corporate Social Responsibility,
Corporate Responsibility, Corporate Social Responsiveness, Corporate Sustainability&Responsibility). Niefortunnie wszystkie te próby raczej implikowały
nową retorykę, zamiast generować głębokie zmiany w myśleniu o zarządzaniu
strategicznym, co zaowocowało nowymi pokładami nieufności i krytyki wobec
tej koncepcji.
Niemniej w świetle ostatniego kryzysu gospodarczego i jednoczesnego głębokiego kryzysu zaufania do biznesu pojawiły się nowe podejścia do odpowiedzialności
biznesu i jego szeroko rozumianej roli we współtworzeniu współczesnego świata.

3. CSR 2.0 – CSR przyszłości
W efekcie 20-letnich badań nad odpowiedzialnością biznesu W. Visser zaproponował nowy model tej koncepcji – CSR 2.0 – wiążący się z koniecznością
zmiany sposobu jego rozumienia i praktykowania, a co za tym idzie − sposobu
uprawiania biznesu. Zasadniczą analogią, jaką autor wskazuje w interpretacji
swojej koncepcji, jest środowisko Web 2.0 – transformacja Internetu, pojawienie
się sieci społecznościowych, treści generowanych przez użytkowników i otwartego oprogramowania, co jest trafną metaforą zmian, które zachodzą w biznesie
redefiniującym swoją rolę w społeczeństwie. W CSR 2.0 nastąpiło przekształcenie relacji firmy z interesariuszami w globalne partnerstwa, przejście od działań
realizowanych dla wybranych interesariuszy do działań angażujących interesariuszy, od standaryzacji i przymierzania jednego rozwiązania dla wszystkich firm
do kreatywności i innowacyjności, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem22.
Założeniem CSR 2.0 jest inaczej rozłożony akcent – skrót CSR oznacza tutaj Corporate Sustainability&Responsibility (zrównoważony i odpowiedzialny
biznes), co podkreśla dwa zasadnicze elementy tej koncepcji: zrównoważony
22

W. Visser, K. Bachnik, op. cit., s. 11.

88

Katarzyna Mizera

rozwój (wywodzący się z ruchu ekologicznego) i odpowiedzialność (wywodząca się z ruchów społecznych). Autorska interpretacja podparta jest trafnym ujęciem schematu DNA CSR 2.0 – jedną nicią jest zrównoważony rozwój, który
może być traktowany jako cel − wyzwania, wizje, strategie − to, do czego się
dąży; drugą natomiast jest odpowiedzialność − rozwiązania, odpowiedzi, zarządzanie, działania − określająca sposób dotarcia do celu. CSR 2.0 można także
ująć jako spiralne, niehierarchiczne, połączone poziomy, reprezentujące systemy ekonomiczne, ludzkie, społeczne i środowiskowe, w ramach których kwestie odpowiedzialności i zrównoważenia objawiają się dwoiście: ekonomiczne
zrównoważenie i finansowa odpowiedzialność; zrównoważony rozwój ludzki
i odpowiedzialność wobec pracowników; zrównoważony rozwój społeczny i odpowiedzialność wobec społeczności; zrównoważony rozwój środowiskowy i odpowiedzialność moralna23.
W. Visser wskazuje również na pięć głównych zasad, których przestrzeganie ma zapewnić firmom przewagę nad podmiotami pozostającymi na wcześniejszych etapach rozwoju CSR (defensywnym, filantropijnym, promocyjnym lub
strategicznym)24:
1) zdolność reagowania (na globalne problemy, czasem podejmowanie reakcji
trudnych, transformacyjnych),
2) kreatywność (ukierunkowanie dążeń i zdolności na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych i ekologicznych na świecie),
3) skalowalność (wyrażanie społecznie odpowiedzialnych praktyk na odpowiednio dużą skalę, nie skupianie się na efektach PR-owych, lecz na rzeczywistych korzyściach dla społeczeństwa),
4) „glokalność” (globalizująca się i połączona rzeczywistość wymusza realizowanie strategii umiejętnie łączących normy i priorytety międzynarodowe
z kontekstami lokalnymi, z uwzględnieniem wielokulturowości),
5) procesowy obieg zamknięty (projektowanie działań, które będą zrównoważone od początku do końca; zaspokajanie potrzeb kapitału ludzkiego i społecznego oraz równoczesna ich modyfikacja).
Kluczem do zrozumienia perspektyw dla biznesu jest przedefiniowanie celów, jakie stawia sobie przedsiębiorstwo. Esencją CSR 2.0 jest model biznesowy
ukierunkowany na służenie społeczeństwu poprzez dostarczanie bezpiecznych,
wysokiej jakości produktów i usług, które mogą przyczynić się do wzrostu jakości
życia bez uszkadzania systemów ekologicznych i społecznych.

23
24

W. Visser, op. cit.
W. Visser, K. Bachnik, op. cit., s. 8.
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4. CSV – Creating Shared Value
Michael Porter z Harvard Business School oraz Mark Kramer, dyrektor zarządzający firmy FSG zajmującej się doradztwem w zakresie wpływu społecznego,
również nakreślają kierunek, w jakim powinien podążać biznes XXI w., aby odzyskać utracone zaufanie. Remedium na nadwyrężone stosunki ma być kreowanie
wartości ekonomicznej w sposób odpowiadający na społeczne potrzeby i wyzwania. Strategia wspólnej wartości wykracza poza zarys koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, filantropii czy polityki zrównoważonego rozwoju. Bazuje
ona na radykalnym przeformułowaniu myślenia o biznesie. W atmosferze pewnej
nieufności i sceptycyzmu środowisk naukowych i biznesowych, kolejne globalne korporacje zaczynają realizować strategie z wykorzystaniem koncepcji CSV
(Creating Shared Value)25.
CSV to koncepcja wartości ekonomiczno-społecznej, bazująca na związkach
postępu społecznego z gospodarczym. Samo pojęcie wartości ekonomiczno-społecznej jest zbiorem procedur i praktyk operacyjnych, mających zwiększyć konkurencyjność firmy, jednocześnie wpływając korzystnie na gospodarcze i społeczne
warunki życia ludzi funkcjonujących w otoczeniu firmy. Koncepcja ta bazuje na
założeniu, że przedsiębiorstwa skoncentrowane na krótkofalowych wynikach finansowych przestają być efektywne. Globalny kryzys gospodarczy dowiódł tego
jednoznacznie. Zdaniem tych autorów przedsiębiorstwa mogą jednak zbliżyć biznes i społeczeństwo do siebie, jeśli przedefiniują swój cel. Powinno nim być generowanie wartości ekonomicznej w sposób, który jednocześnie tworzy wartość
dla społeczeństwa, poprzez utrzymanie więzi między sukcesem firmy a postępem
społecznym. Twórcy koncepcji CSV rekomendują trzy różne sposoby osiągnięcia
nowego poziomu rozwoju26:
1) wymyślanie produktów i rynków od nowa (z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb społecznych – zdrowia, bezpieczeństwa, lepszego odżywiania się,
jakości życia, ograniczenia degradacji środowiska; z rozważeniem czy produkt/
usługa dobrze służy klientom – np.: zdrowa żywność, produkty energooszczędne),
2) definiowanie wydajności w łańcuchu wartości (metody transformacji łańcucha wartości pod wpływem idei CSV: wykorzystanie energii i logistyki, wykorzystanie zasobów, zaopatrzenie, dystrybucja, wydajność pracy, lokalizacja),
3) tworzenie klastrów branżowych (na produktywność i innowacyjność form
wpływają klastry, czyli geograficzne skupiska organizacji, pokrewnych przedsięwzięć, dostawców, usługodawców i elementów logistycznej infrastruktury −
związane z daną branżą).
M.E. Porter, M.R. Kramer, Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, „Harvard Business Review Polska” 2011, nr 99, s. 38.
26
Ibidem, s. 42-54.
25
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Zasadniczą różnicą pomiędzy wytwarzaniem wartości ekonomiczno-społecznej (CSV) a społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) jest zakres inwestycji,
jakich firmy dokonują na rzecz społeczności. Inicjatywy CSR-owe koncentrują
się głównie na kształtowaniu reputacji, pozostając w niewielkiej zbieżności z istotą prowadzonej działalności, co poddaje w wątpliwość sens ich funkcjonowania w dłuższym horyzoncie czasowym. Idea CSV natomiast ma nierozerwalny
związek z pozycją konkurencyjną i zyskownością firmy, wykorzystuje jej zasoby
i wiedzę do tworzenia wartości ekonomicznej poprzez wytwarzanie wartości społecznej27. Kluczowe różnice pomiędzy koncepcjami Creating Shared Value a klasyczną Corporate Social Responsilibity zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Różnice pomiędzy CSR a CSV
CSR

CSV

Wartość – czynienie dobra

Wartość – gospodarcze i społeczne korzyści
w stosunku do kosztów

Misja − postawa obywatelska, filantropia,
zrównoważony rozwój

Misja − wytwarzanie przez firmę wartości
wspólnie z lokalną społecznością

Aktywność − według uznania lub w reakcji na
presję z zewnątrz

Aktywność − nierozerwalnie związana z konkurowaniem

Filozofia w oderwaniu od maksymalizowania
zysku

Filozofia nierozerwalnie związana z maksymalizacją zysku

Plan działania określony przez informacje pochodzące z zewnątrz i osobiste preferencje

Plan działania właściwy dla danej firmy i wypływający z jej wewnętrznych potrzeb

Efekty ograniczone przez negatywny wpływ
firmy na środowisko i społeczność oraz budżet
CSR

Efekty powodują rekonstrukcję całego budżetu firmy

Przykład: Fair Trade
Płacenie ubogim rolnikom wyższych cen za
produkty

Ulepszanie metod uprawy roślin, wzmacnianie lokalnych grup dostawców, aby rolnicy
mogli osiągnąć wyższą wydajność i lepszą
jakość oraz nadać swoim uprawom bardziej
zrównoważony charakter

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: M.E. Porter, M.R. Kramer, Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, „Harvard Business Review Polska” 2011, nr 99, s. 52.

W dyskursie o nowych obliczach zarządzania podkreśla się szczególny, współczesny paradygmat określany angielskim pojęciem sustainability, które definiuje
się jako zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego uczenia się, adaptacji i rozwoju,
rewitalizacji, rekonstrukcji i reorientacji w celu utrzymania trwałej i wyróżniającej pozycji na rynku przez oferowanie ponadprzeciętnej wartości nabywcom dziś
27

Ibidem, s. 52.
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i w przyszłości, dzięki organicznej zmienności konstytuującej modele biznesowe,
a wynikającej z kreowania nowych możliwości i celów oraz odpowiadania na nie,
przy równoważeniu interesów różnych grup28.
M. Porter zwraca uwagę na fakt, że rynki kształtowane są przez potrzeby społeczne, a nie tylko przez konwencjonalne wymagania ekonomiczne. Upatruje on
w tworzeniu wartości ekonomiczno-społecznej nowej formy kapitalizmu – o zabarwieniu społecznym, jednakże nie bazującej na filantropii, lecz na szerszym
pojmowaniu kwestii konkurencji i tworzenia wartości ekonomicznej. „Wartość
ekonomiczno-społeczna jest kluczem do uwolnienia sił, które wywołają kolejną
falę innowacyjności i wzrostu. Poza tym przywróci łączność pomiędzy sukcesem firmy a dobrostanem otaczającej ją społeczności, którą utraciliśmy w dobie
wąskiego pojmowania zarządzania, myślenia na krótką metę […], spowoduje, że
firmy skupią się na profitach właściwego rodzaju – zyskach, które generują społeczne korzyści, zamiast je uszczuplać”29.

5. CSR – zwrot w kierunku efektywności
Globalny kryzys gospodarczy zaowocował eksplozją dyskusji na temat licznych dysfunkcji globalnej gospodarki. Do najbardziej dotkliwych zaliczyć można
m.in. rosnącą turbulentność i częstotliwość występowania kryzysów gospodarczych, nieprawidłowości w wycenie i ocenie pracy oraz majątku i rynkowej wartości przedsiębiorstw, bezrobocie, a także coraz bardziej skontrastowane bieguny
bogactwa i nędzy, oraz naruszanie równowagi ekologicznej30. Od paru lat obserwujemy pogłębiający się kryzys zaufania do biznesu. Narasta przekonanie, że
biznes stanowi podstawową przyczynę społecznych, ekologicznych i gospodarczych problemów współczesnego świata. Co więcej, zjawisko to rodzi skłonność
do wprowadzania rozwiązań szkodliwych dla konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, intensyfikując powszechne przekonanie o prosperowaniu firm kosztem
społeczności31.
Jesienią 2009 r. w Warszawie podczas wykładu pt. Czas chaosu − czas nowych możliwości. Najnowsze koncepcje w obszarze marketingu i biznesu guru
współczesnego marketingu, Philip Kotler, zauważył, że burzliwe czasy stanowią
28
W.M. Gudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie
czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 27.
29
M.E. Porter, M.R. Kramer, op. cit., s. 55.
30
E. Mączyńska, Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, „Myśl Gospodarcza”
2011, ZN PTE, nr 9, s. 44, www.pte.pl/pliki/1/1144/ZN-9_Maczynska.pdf [20.11.2012].
31
M.E. Porter, M.R. Kramer, op. cit., s. 38.
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o nowym obliczu normalności, a doświadczana aktualnie przez świat zapaść gospodarcza to element niestabilnej epoki turbulencji, w której globalizacja i technologia stwarzają nowe szanse, choć wiążą się z ogromnym ryzykiem. Dobrze
obrazuje to stare chińskie przysłowie: „Kiedy burza nadchodzi, jedni budują
mury, inni stawiają wiatraki”. W roku 2010 Kotler wraz z Hermawanem Kartajaya i Iwanem Setiawanem, w książce pt. Marketing 3.0, jednoznacznie skrytykowali tradycyjne modele biznesowe. Wskazują w niej następujące po sobie trzy generacje marketingu: marketing 1.0, który reprezentował podejście podkreślające
wyjątkowe cechy produktu; marketing 2.0, w którym w centrum zainteresowania
był konsument i jego potrzeby. Obecnie – w erze marketingu 3.0, autorzy wprowadzają holistyczne podejście do klienta – z uwzględnieniem jego osobowości
oraz wartości, jakimi się kieruje. Marketing 3.0 podkreśla społeczne i gospodarcze problemy, które dotyczą wszystkich, jednak wartości te muszą leżeć u podstaw całej organizacji i przenikać jej kulturę. Zatem jest to marketing realizujący
strategię firmy, której ważnym komponentem są działania CSR-owe. Marketing
w tym ujęciu nie stanowi jedynie narzędzia generowania popytu i wsparcia sprzedaży, ale determinuje przyszłość firmy w zakresie strategicznym, zapewniając jej
jednocześnie zaufanie interesariuszy32.
Ph. Kotler konstatuje, że współczesne społeczeństwa coraz baczniej przyglądają się zachowaniu i wartościom korporacji, a nowa generacja konsumentów
przykłada znacznie więcej wagi do kwestii społecznych, zatem firmy powinny
zdefiniować siebie na nowo i generować zyski, koncentrując się jednocześnie
na człowieku. Trudno nie zgodzić się z tezą, że firma nie jest samotnym, samowystarczalnym graczem w konkurencyjnym otoczeniu, lecz współdziała z siecią
partnerów – pracowników, dostawców, sprzedawców. Drogą do osiągnięcia siły
konkurencyjnej jest rozważny dobór partnerów, których cele pokrywają się z dążeniami firmy, z którymi współdzieli ona swoją misję, wizję i wartości, a kreując
wysoką wartość dla konsumentów i reszty otoczenia, generuje zyski33.
Dążenie do efektywności przedsiębiorstw jest bezwzględnym imperatywem
dla zarządzania, warunkuje funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, sprowadzając się w wymiarze operacyjnym do lepszego działania niż inni, a w wymiarze
strategicznym do poszukiwania wyróżniającego się sposobu działania34. Efektywność podejmowanych działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu
nadaje tej koncepcji pozytywny wymiar zarówno w kontekście przedsiębiorstwa,
jak i jego interesariuszy. Sens istnienia przedsiębiorstwa w długim horyzoncie
Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 19.
Ibidem, s. 12.
34
G. Osbert-Pociecha, Próba konceptualizacji efektywności z wykorzystaniem mind-mappingu,
w: Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Wyd. Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 7.
32
33
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czasowym polega na tym, że jest ono potrzebne społeczeństwu35. Istotą społecznej
odpowiedzialności biznesu jest założenie o uwzględnianiu interesów grup pozostających w relacjach z przedsiębiorstwem, od których de facto zależy maksymalizacja wartości dla właścicieli. Jednocześnie filarami CSR są efekty uzyskiwane
w trzech wymiarach symultanicznie: ekonomicznym, społecznym i ekonomicznym. J. Adamczyk proponuje ujęcie efektywności w trzech spośród wielu możliwych kategorii: społecznej, ekonomicznej i ekologicznej. Efektywność społeczna
mierzy skuteczność realizacji celów społecznych, takich jak np. zdrowie, bogactwo materialne, bezpieczeństwo, wolność, jakość środowiska. Kryteria efektywności ekonomicznej w stosunkowo prosty sposób pozwalają zmierzyć oraz wyrazić wartościowo wyniki oraz poniesione na nie nakłady. Ocena efektywności
ekologicznej wiąże się natomiast z koniecznością uwzględnienia trudno mierzalnych efektów i nakładów w tym obszarze36. W osiąganiu efektywności CSR nieodzowne jest prawidłowe zarządzanie społeczną odpowiedzialnością, przyjęcie
odpowiednich mierników efektywności oraz integracji optymalnych celów odpowiedzialnego biznesu ze strategią biznesową przedsiębiorstwa. W istocie efektywną realizacją koncepcji CSR będzie w przyszłości takie prowadzenie biznesu,
które dzięki postrzeganiu przez menedżerów szerszego kontekstu funkcjonowania organizacji w relacjach z otoczeniem i nowego sposobu myślenia o tym, kim
są klienci, czym jest produktywność i jakie czynniki zewnętrzne wpływają na
sukces przedsiębiorstwa, wygeneruje nową falę innowacyjności i wzrostu o trwałym charakterze.
Jako przykład można podać działania zrealizowane przez Walmart, który
dla zminimalizowania efektów ubocznych wynikających z nadmiaru opakowań
i nadmiernej emisji zanieczyszczeń, w roku 2009 ograniczył wielkość opakowań
i zmienił trasy przejazdu swoich ciężarówek, skracając je łącznie o 100 mln mil,
co wygenerowało oszczędności rzędu 200 mln USD w skali roku (przy przewiezieniu większej ilości produktów)37. Dobrą praktyką, ale również egzemplifikacją
różnicy pomiędzy dotychczasową i nową generacją odpowiedzialnego biznesu,
jest polityka sprawiedliwego handlu w obszarze zaopatrzenia. Jej przesłanką jest
intensyfikacja części przychodów przypadających dostawcom – ubogim rolnikom, czemu służyć ma płacenie wyższej ceny za produkt. Abstrahując od szlachetnych pobudek, realizowana tak idea sprawiedliwego handlu, implikuje wniosek, iż skutkuje ona odmienną redystrybucją a nie zwiększaniem ogólnej skali
wytworzonej wartości. Rekomendowane jest natomiast skoncentrowanie się na
ulepszeniu metod uprawy roślin i wzmacnianiu lokalnych grup dostawców oraz
innych podmiotów współpracujących z firmą, aby rolnicy byli w stanie osiągnąć
P.F. Drucker, op. cit., s. 34.
J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009, s. 133.
37
Przykład przytoczony za: M.E. Porter, M.R. Kramer, op. cit., s. 44.
35
36
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większą wydajność, wyższe plony i lepszą jakość produktów oraz nadać swojej
produkcji bardziej zrównoważony charakter. W efekcie zwiększą się przychody
i zyski wszystkich zaangażowanych podmiotów. Wstępne badania nad uprawą
kakaowców na Wybrzeżu Kości Słoniowej wskazały, że klasyczna polityka Fair
Trade może zwiększyć zyski rolników o ok. 10-20%, natomiast dzięki inwestycjom opartym o ideę zwiększania wartości ekonomiczno-społecznej − ich zyski
mogą wzrosnąć o 300%38.
Reasumując przytoczone w artykule głosy w dyskursie o odpowiedzialności
biznesu – wskazówki M.E. Portera i M.R. Kramera, jednoznaczne dyrektywy
W. Vissera oraz implikacje marketingu nowej generacji Ph. Kotlera, rysuje się
pewna perspektywa, jaką zapewne przyjmie biznes przyszłości. Znaczące miejsce zajmuje tu postać klienta − to nie jest wyłącznie konsument zaspokajający
jednowymiarową potrzebę, ale człowiek, który wyznaje określone wartości i nie
jest mu obojętne, wg jakich wartości działa jakaś firma, czy zważa na środowisko
naturalne, czy prowadzi nieuczciwe praktyki, czy charakteryzuje ją nieczułość na
problemy społeczne otaczenia. Wirtualizacja współczesnego świata to zjawisko,
którego siła została już powszechnie zauważona. Firmy będą obserwowane, ich
zachowania oceniane, a informacja w ciągu sekund rozpierzchnie się po świecie,
potęgując siłę tej oceny. Znamiennym przykładem siły oddziaływania tego zjawiska jest historia gitarzysty Dave’a Carolla, którego gitara marki Taylor została
zniszczona w samolocie linii United Airlines39.
To jedno z większych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć współczesna CSR
– siła zorganizowanego klienta, transparentność działań i trudność zarządzania informacją. Można się spodziewać, że to klienci a nie firmy będą dyktować reguły
gry. Warto zacząć myśleć w kategoriach wspólnego kreowania wspólnych wartości. Konieczne jest wypracowanie nowej koncepcji CSR, wykraczającej daleko
poza skompromitowaną wersję koncepcji filantropijno-PR-owej, której efekty często osiągały wymiar niewielki, peryferyjny, nieekonomiczny. Bazą pozostaje to,
Przykład przytoczony za: M.E. Porter, M.R. Kramer, op. cit., s. 40.
Firma przez 9 miesięcy odmawiała wypłaty odszkodowania. Kiedy gitarzysta zagroził, że
opowie o zachowaniu UA w piosence, którą nagra i zamieści na portalu YouTube, Customer Relation Manager z United Airlines odpowiedział mu: „Życzę szczęścia, kolego!”. W roku 2009 Caroll
napisał i nagrał taką piosenkę (United Breaks Guitars), po czym umieścił ją na YouTube, gdzie
w krótkim czasie osiągnęła 7 mln wejść. Wówczas UA zaproponowało ugodę w zamian za wycofanie piosenki. Caroll odmówił (dodając znamienne: „Życzę szczęścia, kolego!”). Ostatecznie
firma Taylor, producent zniszczonej gitary, ofiarowała Carollowi 2 nowe gitary z podziękowaniem
za globalną reklamę marki i wzrost sprzedaży. Natomiast w ciągu 4 dni od zamieszczenia piosenki
w portalu YouTube kurs akcji United Airlines spadł o 10%, co kosztowało firmę 180 mln USD
(kwota odpowiadająca wartości ponad 51 tys. gitar). Przypadek opisany za: P. Płoszajski, Ruchomy cel: o konieczności redefinicji teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
w warunkach nowej gospodarki, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red.
P. Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 15.
38
39
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co zawsze leżało u podstaw CSR – prowadzenie biznesu z uwzględnieniem trzech
wymiarów: ekonomicznego, społecznego i ekologicznego (profit, people, planet)40.
Filozofia deklarowana przez Timberland brzmi: „Wiemy, że nasi klienci
troszczą się o środowisko i sprawiedliwość społeczną, i chcą kupować od marki, która czuje tak samo. Ale to nie jedyny powód naszej pewności, że robimy
dobry biznes. W końcu, bez przyrody i zdrowych społeczności nasi klienci nie
mieliby, gdzie korzystać z naszych produktów”41. Istotą jest dostrzeżenie odmienności dzisiejszych realiów społeczno-gospodarczych – współczesny konsument
ze swoimi możliwościami wyboru, oceny i głośnej wypowiedzi na temat dóbr,
jakie nabywa oraz ich producentów, nie jest już wyłącznie obserwatorem spektakularnych dokonań przedsiębiorców. Społeczności, które dostrzegają, że rosnące
wyniki finansowe przedsiębiorstw nie łagodzą, lub nawet pogarszają problemy,
takie jak: bezrobocie, nadmierna eksploatacja zasobów, degradacja środowiska
czy trudności lokalnych przedsiębiorstw, dochodzą do przekonania, że zyski te
osiągane są ich kosztem. Liczne przykłady pokazują nadto, że owe społeczności
coraz silniej oponują przeciwko temu.

Podsumowanie
W dyskursie naukowym, publicznym, a nawet politycznym, w kontekście aktualnego kryzysu gospodarczego i jednoczesnego kryzysu zaufania do biznesu,
niezmiennie podnosi się problem odpowiedzialności, wartości i nowego oblicza
biznesu. Dotychczasowe działania przedsiębiorstw podejmowane w celu kreowania szeroko rozumianej odpowiedzialności w biznesie w duchu etyki i zrównoważonego rozwoju, oceniane są skrajnie odmiennie. W wąskim ujęciu można
dostrzec ich sens i wartości, jakie generują; można ocenić je jako potrzebne, a nawet efektywne. Jednak spoglądając w szerszej perspektywie najbardziej palących
globalnych problemów współczesnego świata, zasadny staje się zarzut dotyczący
zakresu, skali i siły oddziaływania CSR-owych inicjatyw. Niewątpliwie nie zdołały one przeciwdziałać negatywnemu wpływowi biznesu jako całości na współczesny świat, nie udało im się również odwrócić najniebezpieczniejszych trendów
społecznych, środowiskowych czy etycznych, które urastają do rozmiarów globalnych katastrof.
Popularna koncepcja triple bottom line autorstwa Johna Elkingtona, zakładająca, że determinantą sukcesu firmy, obok wyników ekonomicznych (profit), są jej poczynania w wymiarze ekologicznym (planet) i społecznym (people), a ponadto wszystkie te wymiary powinny być mierzone, porównywane i oceniane; za: J. Elkington, Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of
21 Century Business, New Society Publishers, Stony Creek, CT, 1998, s. 33.
41
Zob.: http://responsibility.timberland.com/strategy/commerce-and-justice/ [20.11.2012].
40
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Nie można jednak zrezygnować z odpowiedzialności biznesu, dbałości o relacje z interesariuszami, dążenia do zrównoważonego rozwoju, prób odwrócenia negatywnych trendów i minimalizowania problemów współczesnego świata.
W odpowiedzi powstają nowe podejścia do odpowiedzialności biznesu oraz jego
roli i skuteczności w realizowaniu niekwestionowanego celu, jakim jest ulepszanie świata. Bazują one na wieloletnich doświadczeniach i ocenie efektywności
dotychczasowych działań, podejmowanych przez przedsiębiorstwa w ramach
inicjatyw CSR-owych. Wzmiankowane w niniejszym artykule koncepcje rekomendują konkretne rozwiązania, poparte pierwszymi dobrymi praktykami bądź
gotowymi do implementacji projektami. Ich operacjonalizacja, a następnie ocena
pokażą, czy ich oddziaływanie będzie bardziej efektywne, czy będą stanowiły
remedium na problemy współczesnego świata.
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CSR – evolution towards effectiveness
Summary. The discourse about responsible business reveals new proposals to change the
CSR conception, its key elements, or expand the definition of the term. Unfortunately, all these
attempts rather implied a new rhetoric instead of generating profound changes in thinking about
strategic management, which accumulated distrust and criticism of the CSR concept. However, in
the light of the recent economic crisis and simultaneous deep crisis of the confidence in business,
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new approaches appeared to corporate responsibility and its role and effectiveness in achieving the
undisputed goal of improving the world. The article constitutes the selective presentation of new
approaches to corporate responsibility and its widely understood role in creating the contemporary
world, in the context of the crisis of confidence in business, to identify possible ways of achieving
the effectiveness of CSR in the new socio-economic realities.
Key words: CSR, corporate social responsibility, corporate sustainability and responsibility,
CSV, creating shared value, effectiveness
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Rekrutacja jako podstawa efektywności
zespołów ratowniczych
(na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej)

Streszczenie. Autorzy niniejszego artykułu podjęli się ukazania związków efektywności między
działaniami organizacyjnymi w wymiarze personalnym i zespołowym a zasadami prowadzenia rekrutacji na przykładzie studium przypadku służby w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Założono, że istnieje
pozytywna i silna korelacja między cechami działań rekrutacyjnych a efektywnością realizacji zadań,
stawianych przed kandydatami do służby w PSP. Selekcjonowane wśród kandydatów na strażaków kompetencje, kwalifikacje i cechy osobowe są wskaźnikiem ich przyszłej efektywności organizacyjnej. Im
rzetelniejsze oraz trafniejsze metody rekrutacyjne, tym efektywniejsza realizacja ról i zadań strażackich.
Słowa kluczowe: efektywność realizacji misji organizacyjnej, efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, efektywność procesu rekrutacji, zasady rekrutacji w PSP

Wprowadzenie
Wpływ procesu rekrutacji na kształtowanie poziomu kapitału społecznego
organizacji decydującego o efektywności realizacji celów operacyjnych i strategicznych, nie powinien wywoływać żadnych wątpliwości. W efekcie właściwie
zaplanowanej i zastosowanej selekcji do organizacji zwerbowani zostaną pracownicy o potencjalnie najkorzystniejszym profilu kompetencyjnym, kwalifikacyjnym i psychograficznym. Kluczowa rola rekrutacji w procesie operacyjnego
i strategicznego rozwoju personelu sprawia, że powinno postrzegać się ją jako
newralgiczny element zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) organizacji. Odpowiada ona zarówno za rozwój osobowościowy jednostki, jak też pośrednio za
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ewolucję kultury organizacyjnej i pozostałych zasobów organizacji: technologii,
finansów, produkcji, usług, bazy materialnej itp.
Model stosowanej polityki personalnej, wynikająca z niej filozofia i koncepcja czynnika ludzkiego w realizacji misji organizacji, metody określania potrzeb
personalnych, planowania zatrudnienia oraz rekrutacji odgrywają decydującą, determinującą rolę w kształtowaniu misji organizacji oraz jej efektywnym i etycznym wypełnianiu.
Szczególnie istotnej wagi opisane implikacje nabierają w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego (np. straż pożarna), ratowniczych (np. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) czy rozmaitych służb społecznych (np. Polski Czerwony Krzyż), w których oprócz specjalistycznych kwalifikacji formalnych, ważną
rolę odgrywają m.in. kompetencje społeczne, interpersonalne czy osobowościowe.
W organizacjach ratowniczych analizowana kwestia nabiera znaczenia niemal fundamentalnego i chociażby z tego względu zasługuje na bliższą prezentację.
W zarysowanej perspektywie badawczej analizowany problem naukowy zdecydowano się przedstawić za pomocą podejścia idiograficznego, jako studium przypadku, obierając zasady rekrutacji i selekcji kandydatów do służby w Państwowej
Straży Pożarnej. W ramach metodyki badawczej zastosowano technikę wywiadu
pogłębionego, obserwacji zewnętrznej oraz analizy dokumentacji organizacyjnej.

1. Uwarunkowania wewnętrzne
zarządzania zasobami ludzkimi organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi uwzględnia każdorazowo określony kontekst
konkretnych warunków organizacyjnych, który tworzy wielowymiarowy i wieloaspektowy agregat czynników społeczno-ekonomicznych. Oddziałują one na treść
formułowanych zadań szczegółowych oraz na podstawowe procesy (np. selekcja,
rekrutacja, szkolenia itp.), jak i na stosowane technologie organizacyjne w ramach wykorzystywanych zasobów (np. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej). Wspomniane czynniki można podzielić na te, które występują
wewnątrz organizacji, tworząc środowisko wewnętrzne funkcji personalnej, oraz
te, które znajdują się na zewnątrz organizacji, tworząc jej otoczenie podmiotowe
(bliższe) oraz makrootoczenie (dalsze)1. Ze względu na temat prezentowanego
artykułu skupiono uwagę na czynnikach endogennych, pamiętając równocześnie
o roli elementów socjospołecznych, gospodarczych, politycznych etc.2

1
2

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 50.
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wyd. ABC, Kraków 2000, s. 31-32.
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Zdaniem Aleksego Pocztowskiego, z dorobkiem którego korespondują poglądy autorów, istnieją trzy determinanty kontekstu wewnętrznego zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, a wśród nich: strategia, struktura i kultura organizacji3,
które wyznaczają ramy wszelkich działań odnoszących się do funkcjonalnych oraz
instrumentalnych aspektów ZZL. Zapewnienie spójności między wymienionymi
determinantami funkcji personalnej staje się jednym z podstawowych uwarunkowań efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim, a pośrednio także pozostałymi
zasobami czy wręcz zarządzania całą organizacją.

2. Model polityki personalnej jako ,,filozofia efektywności”
Współcześnie prezentowanie charakterystyki zarządzania potencjałem społecznym organizacji poprzez zastosowanie któregoś z powszechnie uznawanych podejść
do realizacji zarządzania funkcją personalną nie wywołuje zastrzeżeń. W literaturze
przedmiotu zwykło się wskazywać na istnienie dwóch zantagonizowanych paradygmatów: modelu sita oraz modelu kapitału ludzkiego4. Ten dualny sposób widzenia zasobów ludzkich, który trochę przypomina teorię ,,XY” Douglasa McGregora,
implikuje słuszne spostrzeżenie, że kapitałem ludzkim organizacji można zarządzać
w duchu przeciwstawnych założeń. Nasuwający się wniosek pociąga powstawanie
ortodoksyjnych postaw w zakresie postrzegania roli ludzi w organizacji, szczególnie wtedy, gdy doktrynalnie i bezkrytycznie podchodzi się do założeń teoretycznych
oraz stosowanych praktyk. Bezkompromisowe i skrajne przyjęcie w praktyce organizacyjnej jednego z przywołanych modeli sprzyja obniżeniu efektywności kierowania, podczas gdy dla koherentności strategii, struktury i kultury organizacji, najlepsze wydaje się być zastosowanie rozwiązań umiarkowanych oraz sytuacyjnych.
W tzw. modelu sita za podstawową funkcję komórek personalnych uznaje
się zwykle selekcję pracowników. Opiera się on na założeniu, że człowiek jest,
jaki jest i nie sposób go zmienić, co nasuwa słusznie nieodparte skojarzenie ze
wspominaną wcześniej teorią X autorstwa McGregora. W związku z taką filozofią
organizacja wybiera najlepszych spośród dostępnych kandydatów i stopniowo pozbywa się najmniej przydatnych pracowników. Konsekwencje takiego podejścia
w kreowaniu polityki personalnej wydają się raczej ewidentne5:
− zatrudnianie najlepszych, przy pozyskiwaniu stosuje się specjalne techniki
selekcji,
−	filtry i sita stosowane po zatrudnieniu to okresowe oceny efektów pracy,
A. Pocztowski, op. cit., s. 50.
M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996, s. 25.
5
T. Pomianek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2000, s. 31.
3
4
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− funkcją w zarządzaniu kadrami jest rekrutacja z kryteriami efektywności,
− duża fluktuacja kadr, zmienność załogi, częste zwolnienia,
−	firma nie zajmuje się dokształcaniem pracowników,
− przełożeni stosują autokratyczny styl kierowania,
− głównym sposobem oddziaływania na pracownika są bodźce płacowe i perspektywa awansu.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że tego typu praktyka zarządzania zasobami ludzkimi powoduje, że ukształtowaniu ulega specyficzny typ kultury organizacyjnej,
tzw. kultura walki, która nie jest odpowiednim środowiskiem dla efektywnych
zachowań ratowniczych, w tym także wynikających ze służby w PSP.
Wśród zalet i wad modelu sita wymienia się zazwyczaj6:
− wysoką efektywność pracowników,
− selekcję najlepszych i separację najsłabszych ogniw,
− istnienie silnej motywacji do osiągnięcia sukcesu, ale też usankcjonowanie
egotyzmu,
− niskie koszty pracy, pomniejszone o redukcję kosztów szkoleń,
− jasne kryteria rekrutacji i selekcji pracowników,
− konkurencję i rywalizację między ludźmi, zły klimat relacji międzyludzkich,
− brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, powodujące demotywację i wypalenie,
− częste manifestacje niezadowolenia, presję funkcji kontrolnej i roli przełożonego.
Z kolei tzw. model kapitału ludzkiego oparty jest na założeniu, że człowiek
uczy się i zmienia przez całe życie, przywiązuje się emocjonalnie do swojego
miejsca pracy, wytwarza trwałe relacje interpersonalne, jest lojalny. Reminiscencja do teorii Y autorstwa McGregora jest oczywista. Skutkiem takiej filozofii
kształtowania funkcji personalnej są:
− szukanie podczas rekrutacji ludzi ambitnych, empatycznych i pozytywnie
nastawionych do otocznia,
− waga funkcji kształcenia i rozwoju pracowników, które realizowane są na
dużą skalę,
− pozycja kierownika jako przywódcy, preferującego konsultacyjne formy
podejmowania decyzji,
− stosowanie szerokiego wachlarza motywowania pracowników.
Do najważniejszych zalet i wad modelu kapitału ludzkiego zalicza się:
− znaczną stabilizację personelu i duże zaangażowanie pracowników oraz lojalność,
− ograniczenie kosztów pracy związanych z podwyższoną fluktuacją,
− możliwość korzystania z alternatywnych sposobów motywowania,
6

M. Kostera, op. cit., s. 25.
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− znaczny koszt polityki personalnej, szkoleń i rozwoju pracowników,
− kosztowne inwestycje w przedsiębiorstwo,
− zdarzają się niejasne kryteria rekrutacji pracowników.
W Polsce najczęściej spotyka się model mieszany ZZL, będący na ogół połączeniem elementów wymienionych modeli. Kandydatów werbuje się za pomocą
ogłoszeń typowych dla modelu sita. W ogłoszeniach rekrutacyjnych podaje się
kwalifikacje formalne wymagane od kandydatów, sugerujące niezwykle wysoki poziom oczekiwań. Zazwyczaj brane są pod uwagę dyplomy, rzadko zwraca
się uwagę na cechy osobowości7. W służbach ratowniczych hybrydowość modeli
zarządzania zasobami ludzkimi opiera się na innym mechanizmie, niż właśnie
opisany. Mechanizm ten zostanie omówiony w dalszej części artykułu.

3. Planowanie zasobów ludzkich jako ,,źródło efektywności”
Zasadnicze przesłanki do planowania kadr w organizacji stanowią: analiza
oraz ocena aktualnego stanu ilościowego i jakościowego personelu, uzasadnienie konieczności zwiększenia zatrudnienia, ruchliwość pracowników powodująca zmiany w potencjale pracy, potrzeba regularnego planowania kosztów pracy8.
Z punktu widzenia horyzontu czasowego znaczenie mogą mieć: charakter planowania operacyjnego, taktycznego oraz strategicznego9.
Planowanie zasobów ludzkich rozpatruje się także jako planowanie indywidualnych karier zawodowych lub planowanie karier, odnoszące się do wszystkich
zatrudnionych pracowników lub wybranych grup.
Osiągnięcie sukcesu przez organizację zarówno w krótkim, jak i w długim
okresie zależy w głównej mierze od efektywności działań odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych pracowników, realizujących zadania pracy na określonych
stanowiskach pracy, we właściwym czasie. Planowanie zatrudnienia jest jednym
z podstawowych narzędzi zwiększających elastyczność organizacji, a także przyczyniających się do wzrostu jej rentowności10.
Termin „planowanie zasobów ludzkich” określany jest również w literaturze
jako „planowanie personalne” lub „planowanie zatrudnienia”. Pojęcia te mogą
być stosowane w dwóch ujęciach: szerokim i wąskim11.
Istotą planowania personalnego w wąskim rozumieniu jest ustalenie potrzeb
personalnych w aspekcie ilościowym, jakościowym, czasowym i przestrzennym,
T. Pomianek, op. cit., s. 28.
A. Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1996, s. 130.
	  9
T. Pomianek, op. cit., s. 30.
10
Ibidem, op. cit., s. 83.
11
A. Pocztowski, op. cit., s. 58.
	  7
	  8
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niezbędnych do wykonania określonych zadań organizacji. Aspekt ilościowy
sprowadza się do określenia niezbędnej liczby pracowników, aspekt jakościowy
oznacza ustalenie ich kwalifikacji oraz kompetencji, zaś aspekt czasowy określa
początek i długość okresu zapotrzebowania na pracowników, a aspekt przestrzenny precyzuje miejsce tego zapotrzebowania. Na ogół wyodrębnia się w tym zakresie trzy obszary działania, a mianowicie:
1) ustalenie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk pracy, dokonywane
poprzez analizę pracy,
2) planowanie stanu i struktury personelu,
3) planowanie obsady stanowisk pracy.
Szeroko rozumiane planowanie zatrudnienia oznacza ogół decyzji zmierzających do określenia przyszłych celów i działań w ramach poszczególnych obszarów zadaniowych ZZL w danej organizacji. Aleksy Pocztowski wymienia następujące plany cząstkowe12:
− planowanie potrzeb personalnych,
− planowanie rekrutacji i redukcji personelu,
− planowanie rozwoju potencjału pracy,
− planowanie systemów wynagradzania za pracę,
− planowanie warunków i stosunków pracy,
− planowanie kosztów pracy.
Istnieje wiele technik ustalania potrzeb personalnych firmy w ramach planowania długookresowego, do których zalicza się: prognozowanie o bazie zerowej,
podejście z dołu do góry, analizę statystyczną, analizę markową czy symulację
komputerową13.
Efektywne planowanie zasobów ludzkich wymaga od decydentów dysponowania odpowiednimi informacjami na temat zatrudnionych pracowników, obsadzonych
i wolnych stanowisk pracy oraz sytuacji w otoczeniu organizacji. Informacje te stanowią podstawę planowania określonych przedsięwzięć − w zależności od stanu zrównoważenia przewidywanego popytu na pracowników z ich przewidywaną podażą14.

4. Rekrutacja jako podstawa efektywności personelu
Jednym z głównych, a zarazem powszechnie akceptowanych, obszarów zadaniowych zarządzania personelem jest proces rekrutacji. Jego celem jest przywrócenie równowagi na wewnętrznym rynku pracy, która została zachwiana
Ibidem, s. 58.
M. Armstrong, op. cit. s. 285.
14
H. Steinman, G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1992, s. 340.
12
13
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w wyniku działania różnorodnych czynników. Ogólnym celem rekrutacji powinno być zapewnienie, przy jak najniższych kosztach, odpowiedniej liczby pracowników, zaspokajających potrzeby organizacji w zakresie zasobów ludzkich15.
Pojęcie rekrutacji ma łacińską etymologię i oznacza przyjmowanie, werbowanie członków, uczestników danej organizacji czy jakiegoś przedsięwzięcia16.
W tym znaczeniu termin ten może odnieść się do określonej sfery działań każdej
grupy społecznej. Warunkiem wstępnym i niezbędnym pojawienia się oraz trwania takiej grupy jest zwerbowanie członków. Spełnienie tego warunku stanowi
złożony problem w odniesieniu do współczesnych organizacji gospodarczych
czy ratowniczych17, gdyż ich efektywne działanie uzależnione jest głównie od
pracowników, dlatego procedura ich zatrudniania uznawana jest za szczególnie
istotny proces w zarządzaniu organizacją.
Rekrutacja wiąże się z przyciąganiem przez organizację wystarczająco dużej
liczby kandydatów, aby spośród nich wyselekcjonować osoby najodpowiedniejsze
dla realizacji jej misji oraz celów. Istnieją jej dwa rodzaje: szeroka i segmentowa18.
Rekrutacja szeroka polega na kierowaniu ofert zatrudnienia do ogólnego rynku pracy. Stosowane procedury są standardowe i mało skomplikowane, a firmie
zależy głównie na tym, aby jej oferta dotarła do maksymalnej liczby potencjalnych kandydatów na pracowników. Taka forma rekrutacji jest wskazana podczas
poszukiwania kandydatów na szeregowe stanowiska pracy, nie wymagające wysokiej specjalizacji i posiadania specjalistycznych kompetencji.
Rekrutacja segmentowa skierowana jest z kolei do określonego segmentu rynku pracy, czyli do pewnej grupy potencjalnych kandydatów, posiadających ściśle
określone cechy, umiejętności, kwalifikacje, do osób o najefektywniejszych predyspozycjach i unikatowych kompetencjach.

4.1. Metody i techniki rekrutacyjne
Istnienie wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy19 sprawia, że w teorii
i praktyce wyróżnia się rekrutację wewnętrzną oraz zewnętrzną. Wewnętrzny rynek pracy tworzony jest przez osoby aktualnie zatrudnione w organizacji, zaś rekrutacja z zewnętrznego rynku pracy polega na pozyskiwaniu pracowników spoza
niej. Są to dwie metody dominujące w absorpcji kapitału ludzkiego do oczekujących na wzmocnienie kadrowe odpowiednich obszarów organizacyjnych.
M. Armstrong, op. cit., s. 311.
A. Szałkowski, op. cit., s. 78.
17
K. Mrozowicz, P. Halemba, Ratownictwo górskie. Organizacyjne i psychologiczne determinanty zarządzania bezpieczeństwem w górach, Wyd. AWF im. J. Kukuczki, Katowice 2012.
18
M. Kostera, op. cit., s. 59.
19
L. Zbiegień-Maciąg, Zarządzanie pracownikami, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne,
Kraków 2002, s. 6-8.
15
16
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Do technik rekrutacji wewnętrznej należą: analiza dokumentów kadrowych,
obserwacja, wywiad, rekomendacje kierowników liniowych, ogłoszenia wewnętrzne itp.20
W rekrutacji wewnętrznej, w odniesieniu do kształtowania indywidualnej
ścieżki kariery, zawiera się perspektywa pracowniczego awansu pionowego lub
poziomego. W takiej sytuacji rekrutacja wewnętrzna jest wertykalnym lub horyzontalnym przemieszczaniem (rotowaniem) pracownika w strukturze organizacyjnej. W praktyce polega ona na proponowaniu wybranym osobom przejścia
na inne stanowisko, powierzenie im innego zestawu zadań, co może wiązać się
z koniecznością nabycia nowych kwalifikacji, zmianą organizacji czy wymiaru
czasu pracy. Cechy charakterystyczne tej metody rekrutacyjnej to:
− większe starania ze strony zatrudnionych pracowników, jeśli mają w perspektywie możliwości awansu i mogą startować jako kandydaci wewnętrzni na
wolne/nowe stanowiska,
− rekrutacja wewnętrzna jest mniej kosztowna niż zewnętrzna,
− szansa na awans ma pozytywny wpływ na motywację pracowniczą,
− zwiększenie pewności wyboru i racjonalności decyzji; kandydat z wewnątrz
jest na ogół znany, wiadomo, jak sobie radzi, jakie ma wyniki, znane są także jego
zalety i słabości; zainteresowany awansem pracownik zna firmę i oczekiwania
pracodawcy, stosunkowo łatwo adaptuje się do nowego zakresu obowiązków,
− skrócenie czasu wdrożenia pracownika do pracy poprzez pominięcie szkoleń wstępnych,
− mniejsza pracochłonność w porównaniu z rekrutacją zewnętrzną, wynikająca z braku konieczności definiowania profilu psychograficznego optymalnego
pracownika,
− awans wewnętrzny sprzyja budowaniu morale grupy i powstrzymaniu wysokiej klasy specjalistów od opuszczenia firmy, przeciwdziała dyfuzji unikatowych kompetencji,
− w organizacjach, w których istnieją związki zawodowe, procedury zawiadamiania pracowników o wewnętrznych możliwościach zmiany pracy są zwykle
wyszczególnione w umowie zbiorowej,
− dla stanowisk wyższego szczebla organizacyjnego można zidentyfikować
kandydatów wewnętrznych, wykorzystać system inwentarza kwalifikacji: kierownictwo może zostać poproszone o rekomendowanie osób, które należy wziąć
pod uwagę w ramach awansowania.
Rekrutacja z zewnętrznego rynku pracy prowadzona jest z zastosowaniem
większego wachlarza metod, co wynika w znacznym stopniu z tego, czy w organizacji realizowana jest rekrutacja ogólna, czy segmentowa, a także od tego, czy
R. Jurkowski, Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002, s. 93.
20
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realizowana jest z wykorzystaniem modelu sita, czy też modelu kapitału ludzkiego. Tak czy inaczej, rekrutacja zewnętrzna wymaga zaangażowania większych sił
i środków materialno-osobowych oraz narzędzi marketingu personalnego.
Spośród technik rekrutacyjnych wykorzystywanych w metodzie rekrutacji
zewnętrznej wymienić można: informacje ustne, listy polecające, rekomendacje,
ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, fachowej, współpracę z biurami
pracy, prowadzenie kontaktów ze szkołami, uczelniami, organizacjami, korzystanie z pomocy doradców, agencji doradztwa personalnego czy firm konsultingowych. Rekrutacja zewnętrzna ma następujące cechy21:
− osoba z zewnątrz wnosi ze sobą do firmy nowe perspektywy, twórcze pomysły, świeże spojrzenie, nie obciążone nawykami i mentalnością firmy,
− jest bardziej pracochłonna niż rekrutacja wewnętrzna,
− ryzyko demotywacji zatrudnionych już wcześniej pracowników,
− dłuższy okres wdrożenia pracownika,
− dobór dokonywany jest spośród dużej puli kandydatów, co go optymalizuje,
− osoba z zewnątrz posiada pożądane kwalifikacje bez koniecznego szkolenia
i wysokich kosztów wdrożenia; istnieje pogląd, że w dobrze zarządzanych firmach, by nie doprowadzić do skostnienia instytucji, odsetek kadry kierowniczej
rekrutowanej z zewnątrz powinien wynosić 20%,
− kluczową wadą rekrutacji na zewnętrznym rynku pracy są jej stosunkowo
wysokie koszty.
Podstawą do podjęcia decyzji co do rodzaju wykorzystywanej metody rekrutacji powinna być analiza aktualnego stanu zatrudnienia i ogólnej sytuacji organizacyjnej. Organizacja znajdująca się w fazie dynamicznego rozwoju, zwykle
zwiększa swoje zapotrzebowanie na pracowników z zewnątrz, gdy rekrutacja
wewnętrzna jest skutkiem efektywnego stosowania (w ostatnim czasie) technik
selekcji z rynku zewnętrznego.
W obu przypadkach ostatnią i wspólną fazą działań rekrutacyjnych powinna
być kontrola ich efektywności, potwierdzona w sposób najbardziej obiektywny
poziomem wykonania czynności operacyjnych członków danej organizacji.

5. Selekcja pracowników
jako bezpośrednia determinanta efektywności
Dobór (selekcja) jest procesem zbierania informacji o kandydatach na pracowników oraz dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego na wakujące stanowisko. Selekcji dokonuje się wśród kandydatów pozyskanych wskutek
21

T. Pomianek, op. cit., s. 84.
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przeprowadzonej rekrutacji, a do jej etapów22, stosując czasem nieco odmienną
terminologię23, wlicza się:
1) zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów,
2) wstępną selekcję kwalifikacyjną,
3) testowanie, grupowe metody selekcji,
4) ostateczną rozmowę kwalifikacyjną (wywiad szczegółowy),
5) weryfikację informacji o kandydacie,
6) badania lekarskie,
7) decyzję o zatrudnieniu,
8) ofertę pracy.

6. Proces rekrutacji na przykładzie służby w PSP
Źródłem kryteriów formalnych w działaniach werbunkowych do pracy w PSP
jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej24, zawierająca kilka imperatywnych warunków minimalnych, które bezwarunkowo musi
spełniać kandydat (art. 34 ust. 4): posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie
z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo karnoskarbowe, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia ogólnego, cechowanie
się warunkami zdrowotnymi oraz psychofizycznymi udokumentowanymi orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej powołanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) o przydatności do służby w PSP (kategoria
zdrowia ,,A”) oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Postępowanie kwalifikacyjne w jednostkach PSP w Polsce rozpoczyna się od
podania przez Komendanta Straży Pożarnej do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze do służby. Nabór do służby może być ogłaszany w zależności od
potrzeb zatrudnienia, powstałych w wyniku ruchów kadrowych lub zwiększenia
liczby wakatów w danej jednostce.
Komendanci Powiatowi PSP lub Komendanci Miejscy powołują komisję do
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne
ma na celu ustalenie, czy kandydat do służby spełnia ustawowe warunki przyjęcia
do PSP oraz określenie jego predyspozycji i poziomu przydatności do służby. Prowadzi się je w sposób otwarty i mają charakter konkursowy (spośród kandydatów
wybiera się tych, którzy uplasowali się na najwyższej pozycji w rankingu).

M. Kostera, op. cit., s. 64.
A. Szałkowski, Podstawy zarządzania personelem, AE, Kraków 2006, s. 97.
24
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. z 2009 r., nr 18, poz. 97.
22
23
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Rekrutacja do służby ma charakter jawny, a co za tym idzie, informacja o prowadzonym naborze musi trafić do odpowiedniego Urzędu Pracy, powinna zostać
opublikowana w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Komend: Miejskiej,
Powiatowej i Wojewódzkiej PSP, prowadzących dany nabór. Ogłoszenie o werbunku do służby w Straży Pożarnej zawiera zazwyczaj następujące informacje:
− wykaz wolnych stanowisk, wymiar etatu i miejsce pełnienia potencjalnej
służby, na które będą przyjmowani kandydaci,
− wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o PSP,
− wymagania konieczne, w tym wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
− określenie terminu oraz miejsca składania niezbędnych dokumentów, w tym
CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe, kopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc
pracy i służby, oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
i o niekaralności, oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrutacji, a także innych, jeżeli istnieje obowiązek
ich złożenia.

6.1. Etapy selekcji do służby w PSP
Jeżeli kandydat nie spełnia warunków określonych w ustawie o PSP lub nie
zaliczy któregoś z etapów selekcji, zostaje wykluczony z dalszego postępowania
kwalifikacyjnego. Mamy tutaj do czynienia z typowym modelem sita, przy czym
klanowa kultura organizacyjna PSP (podobnie jak np. w GOPR) jest odpowiednim środowiskiem dla rozwoju postaw i kompetencji interpersonalnych, co z kolei odpowiada modelowi kapitału ludzkiego.
Na postępowanie kwalifikacyjne składają się następujące etapy25:
– etap I − komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta właściwej jednostki PSP przeprowadza weryfikację złożonej dokumentacji osobowej kandydatów do służby w PSP.
– etap II − komisja kwalifikacyjna przeprowadza dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszym etapie: rozmowę kwalifikacyjną, próbę harwardzką (Harvard Step – up test)26, test sprawności fizycznej i próbę wydolnościowo-wysokościową.
– etap III − kandydaci zakwalifikowani po teście sprawności fizycznej,
którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, po odbyciu rozmowy z komisją
25
Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad,
trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby
strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. nr 22, poz.117 z późn. zm.
26
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 stycznia 1998 r. (poz. 117).
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kwalifikacyjną, zostają skierowani na badania psychologiczne oraz do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu uzyskania ostatecznego orzeczenia o ich
przydatności do służby w PSP.
Po zakończeniu etapu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, następuje
etap testu sprawnościowego, który weryfikuje kandydatów pod względem predyspozycji, kompetencji oraz kwalifikacji psychomotorycznych, sprawnościowych
i wydolnościowych.
Kandydat, który osiągnie co najmniej minimalny wskaźnik wydolności
zweryfikowanej testem harwardzkim, zostaje dopuszczony do właściwego testu
sprawności fizycznej, na który składają się: bieg na 1000 m, sprint na 50 m, podciąganie się na drążku i wejście na drabinę mechaniczną.
Próba wysokościowa polega na wejściu na wolno stojącą drabinę mechaniczną, nachyloną pod kątem 70º, na wysokość 20 m. Element ten nie jest punktowany, ale wymagane jest jego zaliczenie.
Podczas sprawdzania testu należy korzystać z zapisów rozporządzenia
MSWiA z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków PSP oraz zasad zawartych w piśmie Biura Kadr
i Kształcenia Zawodowego Komendy Głównej PSP27.
Kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego,
rodzinnego lub internisty, dopuszczające ich do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą jego przeprowadzenia. Kompleksowy test sprawnościowy powinien odbywać się jednego dnia w obecności
wszystkich kandydatów. Zainteresowani mają prawo do zapoznania się ze swoimi
wynikami testu sprawnościowego.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego musi być każdorazowo sporządzony protokół przekazywany do akceptacji przez Komendanta Powiatowego lub
Miejskiego PSP, który należy przechowywać wraz z dokumentacją w odpowiedniej komórce kadrowej.
W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji, cały sprawdzian ocenia się
na ocenę niedostateczną, co jest tym samym równoznaczne z wyeliminowaniem
kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Wyniki etapów postępowania kwalifikacyjnego i predyspozycje kandydata do
służby oceniane są metodą punktową. Indywidualne wyniki kandydata uzyskane
w poszczególnych konkurencjach przeliczane są na punkty przypisane do konkretnego wyniku według tabeli (zob. tab. 1)28. Ocenę końcową (w skali sześciostopniowej) wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanej punkPismo Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego KG PSP z dnia 17 stycznia 1996 r. znak:
BK.IV-7156/1/96.
28
Załącznik nr 1 do rozporządzenia, op. cit.
27
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tacji, z uwzględnieniem również punktów preferencyjnych, przyznawanych za
przydatność do służby w danej jednostce PSP oraz średniej arytmetycznej punktacji za poszczególne konkurencje sprawnościowe.
Przykładowa ocena kandydata:
− bieg na 1000 m: 3 min. 35 sek. = 50 pkt,
− bieg na 50 m: 7,2 sek. = 45 pkt,
− podciąganie na drążku: 11 razy = 55 pkt,
− łącznie kandydat uzyskał: 150 pkt,
− średnia arytmetyczna: (50 + 45 + 55): 3 = 50 pkt.
Na trzecim etapie Komisja Kwalifikacyjna prowadzi rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci otrzymują skierowanie na badania do Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zostają poddani badaniom psychologicznym.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa kandydat otrzymuje skierowanie
do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, gdzie zostaje poddany szczegółowym
specjalistycznym badaniom lekarskim. Wojewódzka Komisja Lekarska wydaje
orzeczenie, w którym potwierdza zdolność kandydata do służby w PSP bądź
odmawia kandydatowi pozytywnego orzeczenia o zdolności do służby w PSP.
Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia o zdolności do służby w PSP warunkiem
kontynuacji procedury przyjęcia do służby jest dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o niekaralności.
Kandydat do służby w PSP, który po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego został umieszczony na liście, lecz nie został przyjęty do służby w danej
jednostce PSP z uwagi na określony limit przyjęć, może zostać przyjęty podczas
kolejnych tur, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania zakończonego kwalifikacyjnego.
Tabela 1. Skala ocen w działaniach selekcyjnych PSP
Ocena

Średnia arytmetyczna uzyskanych
konkurencji + punkty preferencyjne

cyfrowa

słowna

Poniżej 45 pkt

1

Niedostateczna

Od 46 do 50 pkt

2

Słaba

Od 51 do 55 pkt

3

Dostateczna

Od 56 do 60 pkt

4

Dobra

Od 61 do 65 pkt

5

Bardzo dobra

Powyżej 65 pkt

6

Wybitna

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 stycznia 1998 r. (poz. 117).
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7. Wnioski
Rekrutacja i selekcja pracowników stanowi jeden z fundamentalnych elementów strategii ZZL. Odpowiedni dobór pracowników ma kluczowe znaczenie dla
efektywności funkcjonowania organizacji. Jednak efektywna selekcja, to nie tylko wybór osoby z najlepszymi kwalifikacjami, dopasowanie kandydata do stanowiska, ale także selekcja ze względu na dopasowanie do kultury organizacji oraz
do istniejącego zespołu.
Postępowanie kwalifikacyjne w PSP ma charakter otwarty, a jego celem jest
ustalenie, czy potencjalny kandydat do pracy spełnia określone ustawowo warunki. Można zaryzykować stwierdzenie, że procedura rekrutacyjna w PSP stanowi
co prawda długotrwały i żmudny proces, ale jednocześnie jest dowodem na to,
że kandydaci podejmujący pracę w PSP są w pełni przygotowani efektywnego
wypełniania zadań tej służby.
Problematyka badania efektywności ZZL, jej rodzajów, wymiarów, obszarów
i pomiaru stanowi wyjątkowo rozbudowaną strukturę zagadnień. Można umiejscowić ją równocześnie w ramach nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych,
a choć taki podział zastosowań praktycznych nie odpowiada metodologicznej klasyfikacji nauki, jest logicznie i merytorycznie? całkowicie uzasadniony.

Podsumowanie
Efektywność jako taka przybiera formy ilościowe i jakościowe, zaś arbitralnie
rzecz ujmując, obiektywnie przyjęte kryteria umożliwiają czasem jej weryfikację
oraz ocenę. Efektywność sama w sobie nie jest miarą rzetelności i trafności naukowej, skuteczności i sprawności pragmatycznej, a staje się poszukiwaną cechą
zjawiska, procesu, charakterystyką określonej zmiennej w danych, zmiennych,
specyficznych warunkach. Z tego względu trudno mówić o jednej, powszechnej,
zobiektywizowanej i uniwersalnej kategorii, a bardziej o zróżnicowanych, zrelatywizowanych i arbitralnych warunkach prowadzenia ocen efektywności i cechach badanych przedmiotów. Co więcej, efektywność jest jakością badanego
przedmiotu lub rzeczy − zrelatywizowaną do jego cechy, określonej w danym
porządku czasowo-sytuacyjnym. Można ją badać zatem nie wprost i wnioskować
explicité, ale badać pośrednio i wnioskować implicité, tak jak uczyniono to w niniejszym artykule.

Rekrutacja jako podstawa efektywności zespołów ratowniczych...

113

Literatura
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002.
Jurkowski R., Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie, Dom Wydawniczy ABC,
Kraków 2002.
Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996.
Mrozowicz K., Halemba P., Ratownictwo górskie. Organizacyjne i psychologiczne determinanty
zarządzania bezpieczeństwem w górach, Wyd. AWF im. J. Kukuczki, Katowice 2012.
Pismo Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego KG PSP z dnia 17 stycznia 1996 r. znak:
BK.IV-7156/1/96.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
Pomianek T., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu
i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby
strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Dz. U. nr 22, poz. 117 z późn. zm.
Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1996.
Steinman H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Politechnika
Wrocławska, Wrocław 1992.
Szałkowski A., Podstawy zarządzania personelem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2006.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej DZ. U. z 2009 r. nr 18, poz. 97.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia
1998 r. (poz. 117).
Zbiegień-Maciąg L., Zarządzanie pracownikami, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002.

Recruitment as the base of efficiency of human resources
(example of the State Fire Service)
Summary. The Authors of the paper tried to show the correlation of efficiency between organizational operations in the personal and team dimension and principles of conducting recruitment in
the State Fire Service. They have assumed that there is a positive and strong correlation between
features of recruitment activities and efficiency of completion of tasks assigned to candidates to the
State Fire Service. Selected firemen’s competences, qualifications and personal features are indicators of their future organizational effectiveness. The more apt and reliable recruitment is the more
effective performance of firemen’s tasks and roles.
Key words: efficiency of completion of an organizational mission, efficiency of management
human resources, efficiency of recruitment processes, principles of recruitment in fire services
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Modelowanie i uzgadnianie rzeczywistości
organizacyjnej. Konstrukcja, dekonstrukcja
i anihilacja bytów przejawionych.
Lejki w przestrzeni wirtualnej i materialnej
Streszczenie. W opracowaniu, będącym nową ontologią i ogólną metodologią nauk zarządzania, przedstawiono: istotę ontologii rzeczywistości organizacyjnej, fazy modelowania i uzgadniania
oraz lejki modelowania i uzgadniania.
Słowa kluczowe: modelowanie przestrzeni wirtualnej i materialnej, anihilacja bytów przejawionych, materialne i wirtualne łańcuchy wartości

Wprowadzenie
Wszechświat w swojej istocie jest pustką, z której wyłaniają się tymczasowe
formy, kształty i byty, dlatego traktowanie procesów gospodarczych, społecznych,
politycznych, kulturowych i religijnych jako ciągłych wydaje się być poważnym
błędem metodologicznym.
Zasadniczo mamy do czynienia z klasycznym paradoksem: istnienia – nieistnienia, czy też ciągłości – nieciągłości (rys. 1). Nasuwa się tutaj analogia do korpuskularnej i falowej teorii światła, które pomimo swojej sprzeczności wydają się
jednak prawdziwe – trzeba przy tym dodać – w swoich zamkniętych ontologiach.
Dlatego też najnowsze, finezyjne teorie, modele, metody i instrumenty zarządzania traktować należy w następujących wymiarach (tab. 1):
− modelowania i
− uzgadniania rzeczywistości organizacyjnej.
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W procesach projektowania czegokolwiek występują elementy konkretyzacji,
polegające na tworzeniu bytów o cechach względnie trwałych i stabilnych.
W projektowaniu organizacyjnym kreujemy natomiast tzw. rzeczywistość
wyobrażeniową: nietrwałą, nieciągłą, zmienną, nienamacalną i podlegającą stosunkowo szybkiej anihilacji.
Rozważaniom na opisany temat poświęcony jest niniejszy artykuł.

PARADOKSY

ONTOLOGIA
Istnienie – Nieistnienie
Ciągłość – Nieciągłość

Gra na:
przejawieniach − nieprzejawieniach

PUSTKA
Rysunek 1. Paradoksy: „pełnego i pustego”
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W rzeczywistości projektujemy tzw. byty momentowe; ich „ciągłe” postrzeganie jest złudzeniem, co wynika z niedoskonałości percepcji człowieka.
Projektowanie jest w pewnym sensie tworzeniem „nowej rzeczywistości”;
dotyczy to również projektów niewdrożonych.
Z punktu widzenia „nieciągłości” projektujemy byty „tymczasowe”, które
funkcjonują „do momentu” anihilacji.
Klasyczne projektowanie opiera się na paradygmacie „ciągłości” kreowanego
bytu.
Z opisanych założeń wynika, że projektowanie jest „modelowaniem rzeczywistości”, dokonującym się na bardzo wysokim poziomie abstrakcji (tab. 1). Centralnym ogniwem jest tutaj energia i informacja, które są przedmiotami „obróbki”
w ramach projektowania i modelowania. Jeszcze trudniejsze jest „uzgadnianie”
struktur informacji i energii, co szczególnie wyraźnie odzwierciedlone zostaje
w fazie wdrożeniowej projektu.
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Tabela 1. Fazy modelowania i uzgadniania
Pustka
Wy

M

Myśl
Idea
Obrazowanie
Ogniskowanie
Kondensacja energii
Modelowanie mentalne
Modelowanie narzędziowe
Konkretyzacja
Zdarzenia i procesy
Wiedza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M (1)

U

Byt jednostkowy
Kompatybilność DNA
Mutacje DNA: Informacji i Wiedzy
Zatrzymanie czasu
Przesunięcia złudzeniowe
Zderzenia bytów jednostkowych
Iluzoryczna koegzystencja
Konkurencja jako samozagłada
Wyczerpanie potencjału
Świadoma dekonstrukcja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U (1)

F

A
Pustka
Legenda: M – modelowanie; U – uzgadnianie; Wy – wyłanianie; A – anihilacja; M (1) – etapy modelowania;
U (1) – etapy uzgadniania; F – fazy
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

1. Cząstkowy a uniwersalny potencjał kreatywności
podmiotu modelującego
Na wstępie rozważań należy sobie zadać następujące pytania: „Czy możliwe jest modelowanie czegokolwiek?”, „Czy jest ono dziełem przypadku, czy też
świadomej refleksji?”, „W jakim zakresie wyznaczana jest jego wartość aplikacyjna?”.
Modelowanie ściśle wiąże się z istotą sprawstwa, a dokładniej rzecz ujmując,
istoty sprawczej rozumianej jako podmiot działający, którego potencjał tworzenia,

118

Kazimierz Perechuda

zmian i przekształceń musi być tożsamy z mocą tzw. Uniwersalnej Kreatywności,
czego bardzo uproszczonym przykładem jest słynna wypowiedź władcy absolutnego, Ludwika XIV: „Państwo to ja”. W myśl przytoczonej maksymy podmiot
modelujący rzeczywistość (modelowanie cząstkowe musi być w myśl teorii fraktalnych modelowaniem uniwersalnym) posiada potencjał uniwersalnej kreatywności.

2. Uzgadnianie: gra na zdarzeniach i procesach zdarzeń
W każdej sekundzie we wszechświecie powstaje nieskończona liczba bytów
jednostkowych, które w tej samej sekundzie ulegają anihilacji, co oznacza:
− jego „wyzerowanie”, czyli powrót do stanu niezamanifestowanego albo
− rekonstrukcję, czyli przekształcanie w inny byt (złudzeniowe kontinuum
tożsamości).
Mamy więc tutaj do czynienia z grą typu:
− zatrzymanie zdarzenia (eventu),
− procesowość rozumiana jako przekształcanie bytów jednostkowych, co de
facto oznacza powoływanie w zadanym kontinuum czasoprzestrzennym nowych
bytów jednostkowych, posiadających część cech kontinuum poprzedniego, wzbogacanych nowymi, a dokładniej rzecz ujmując − przybierających permanentnie
nowe struktury energoinformacyjne.

3. Myśl jako modelowanie mentalne
Słynne kartezjańskie: „Myślę, więc jestem” jest w pewnym sensie potwierdzeniem myśli jako formy. W innym ujęciu ze sformułowaniem tym spotykamy
się w Ewangelii św. Jana: „Na początku było Słowo [byt niematerialny – K.P.],
a Słowo ciałem [forma – K.P.] się stało” (J 1,1.14).
Oczywisty jest fakt, że spośród nieskończonego bogactwa myśli podmiotu
działającego, tylko nieliczne materializują się w postaci rzeczy, zdarzeń i realnych procesów. Niemniej jednak każde modelowanie rzeczywistości organizacyjnej zaczyna się od tworzenia modeli mentalnych; na tym etapie istotne jest
selekcjonowanie myśli istotnych, mających dużą siłę sprawczą spośród myśli
zanieczyszczających umysł, których bezwiedne śledzenie jest tylko stratą czasu
i energii.
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4. Idea – wizja – misja
Triadę: idea – wizja – misja odwzorować można jako kolejne, zawężające się
przestrzenie energii i informacji, znajdujące się na szczycie lejka modelowania
(rys. 2). W szczególności wizja i misja „odniosły” spektakularny sukces w zarządzaniu strategicznym (strategic management); niemniej jednak budowane one
tam były i są w złudzeniowej perspektywie ciągłości czasowej, która jako taka
nie istnieje: wszystko odbywa się w czasie teraźniejszym, który zamknięty jest
przestrzenią niedopuszczającą przeszłości ani przyszłości.

Pustka
E+I
M
Id
Inw

O

Ew

Og
Ke
Mm
Mn
K
ZP
W

Legenda: P – pustka; M – myśl; E – energia; I – informacja; W – wiedza; Id – idea; O – obrazowanie; Og –
ogniskowanie; KeE – kondensacja energii; Mm – modelowanie mentalne; Mn – modelowanie narzędziowe;
K – konkretyzacja; ZP – zdarzenia i procesy; Inw – inwolucja; Ew – ewolucja

Rysunek 2. Lejek modelowania
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Podstawową ontologią projektowania jest pustka (Universum, Absolut, Istnienie), która jest:
− niepostrzegalna zmysłami,
− nieustrukturalizowana,
− niewyrażalna za pomocą symboli, znaków i słów.
W procesie projektowania następuje „fragmentaryczna” strukturalizacja rzeczywistości, która jest nieodzowna do komunikowania się i działania tzw. bytów
przejawionych.
Cały proces „lejkowania” (rys. 2) obrazuje konkretyzowanie energii „nieprzejawionej” i informacji od bardzo wysokiego poziomu abstrakcji (E + I) do zdarzeń
i procesów (ZP) będących nośnikami wiedzy.

5. Lejek modelowania
Lejek modelowania (rys. 2) odzwierciedla stopniowe zagęszczanie potencjału
energii i informacji (pustki) w postaci następujących faz ewolucyjnych (rys. 2 i tab. 1):
1) myśl,
2) idea,
3) obrazowanie,
4) ogniskowanie,
5) kondensowanie energii,
6) modelowanie mentalne,
7) modelowanie narzędziowe,
8) konkretyzacja,
9) zdarzenia i procesy,
10) wiedza.
Ponieważ informacja, energia i wiedza są de facto tożsame, więc po osiągnięciu w procesie ewolucji fazy 10 (wiedza jednostkowa jako odbicie wszechświata),
zachodzi odwrotny proces inwolucji, czyli powrotu wiedzy (bytu jednostkowego) do wszechwiedzy (potencjału pustki).

6. Lejek uzgadniania
Lejek uzgadniania (rys. 3) ulokowany jest w planie realnym, tj. decyzyjno-działaniowym, gdzie zachodzą wielokierunkowe transformacje bytów jednostkowych. Wyróżnić tutaj można następujące fazy, które w rzeczywistości dokonują się w czasie teraźniejszym, natomiast ich wyodrębnienie jest przydatne do
celów praktyczno-projektowych:
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1) byt jednostkowy (identyfikacja i inicjacja),
2) kompatybilność DNA organizacji,
3) mutacje DNA organizacji,
4) zatrzymanie czasu (przekształcenia w czasie teraźniejszym),
5) przesunięcia złudzeniowe,
6) zderzenia bytów jednostkowych,
7) iluzoryczna koegzystencja,
8) konkurencja jako samozagłada,
9) wyczerpanie potencjału,
10) świadoma dekonstrukcja.
W lejku uzgadniania gra toczy się w układzie: konstrukcja – dekonstrukcja.
Z modelu przedstawionego na rysunku 3 wynikają następujące wnioski:

W
B
K
M
Z
ZP
ZB
IK
Ko
WP
W

Legenda: B – byt jednostkowy; W – wiedza; D – dekonstrukcja; K – kompatybilność DNA organizacji;
M – mutacje DNA; Z – wyzerowanie czasu; ZP –przesunięcia złudzeniowe; ZB – zderzenia bytów;
IK – iluzoryczna koegzystencja; Ko – konkurencja; WP – wyczerpanie potencjału

Rysunek 3. Lejek uzgadniania
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Podsumowanie
Operacje transformacyjne w lejku modelowania dokonują się w przestrzeni
wirtualnej, natomiast lejek uzgadniania ulokowany jest w przestrzeni rzeczowej
(materialnej).
Granice między poszczególnymi przestrzeniami (łańcuchami wartości) oraz
fazami są płynne, co w ramach procesów modelowania i uzgadniania daje możliwość realizacji:
− przeskoków,
− pominięć,
− szybkich zapętleń,
− zagęszczeń i rozgęszczeń,
− zerowań,
− natychmiastowej kreacji i
− równie natychmiastowej anihilacji.
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Narzędzia e-administracji
w aspekcie efektywnego funkcjonowania
społeczeństwa informacyjnego

Streszczenie. W opracowaniu przybliżono problematykę e-administracji, uwzględniając poprawę funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Zwrócono uwagę na aspekty prawne tego
zagadnienia. Scharakteryzowano wybrane narzędzia e-administracji, takie jak: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Projekt pl.ID – polska ID karta, Projekty OST 112
i SIPR, Biuletyn Informacji Publicznej – BIP. Podjęto próbę oceny funkcjonowania wymienionych
narzędzi zarówno w aspekcie poprawy działania urzędów, jak i zwiększenia satysfakcji klientów.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, e-administracja, narzędzia e-administracji

Wprowadzenie
Rozwój społeczeństwa informacyjnego niewątpliwe związany jest z szybkim
wprowadzaniem i powszechnym użytkowaniem nowych technologii. Postęp ten
musi następować również w obszarze szeroko rozumianego funkcjonowania państwa polskiego, w tym administracji państwowej. E-administracja jest to bowiem
program rozwoju i analizy potencjału urzędów administracji publicznej na terenie kraju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Comunictaion Technology − ICT), integrujący się
z Unią Europejską (UE). Program ten zakłada daleko idącą modernizację, aby
poprawić jakość usług świadczonych obywatelom. Szeroka modernizacja oraz
optymalizacja procesów administracyjnych powinny wykazywać wysoki poziom
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efektywności. Bardzo istotna jest przy tym standaryzacja systemów e-administracji zarówno w Polsce, jak i w ramach państw Unii Europejskiej.
Poprawa jakości działania e-administracji jest motorem procesów demokratycznych, polegających na większym zaangażowaniu obywateli w te procesy oraz
poprawy funkcjonowania państwa. To właśnie e-administracja umożliwia realizowanie działań urzędów wszystkich poziomów administracji, a w jej ramach
najważniejszymi elementami są zmiany i usprawnienia organizacyjne oraz technologiczne.
Wykorzystanie ICT w administracji powinno prowadzić przede wszystkim do:
1) oszczędności czasu i kapitału,
2) wzrostu funkcjonalności świadczonych usług,
3) zwiększenia zakresu informacji oraz transparentności procedur administracyjnych,
4) eliminacji błędów oraz integracji zasobów internetowych,
5) poprawy dostępności i elastyczności urzędowania,
6) podejścia przedmiotowego, a nie podmiotowego, czyli podejścia zorientowanego na obywatela i przedsiębiorcę.
W niniejszym opracowaniu autorki podjęły próbę przybliżenia tematyki e-administracji w Polsce w aspekcie poprawy efektywności jej funkcjonowania i postrzegania przez społeczeństwo. Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe narzędzia e-administracji stosowane w praktyce, które niewątpliwie przyczyniają się
do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Praktyczne implikacje zaprezentowano na przykładzie projektów realizowanych w jednostkach administracji, w tym
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

1. Prawne aspekty informatyzacji
w obszarze administracji publicznej
Początki administracji elektronicznej to przyjęta w roku 2000, a realizowana
w latach 2000-2010, Strategia Lizbońska. Zgodnie z jej postulatami, działania
w ramach e-administracji obejmowały:
1) rozwój sieci teleinformatycznych szerokopasmowych na terenie całej Unii
Europejskiej,
2) rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez skuteczne korzystanie ze
wszystkich rozwiązań udostępnianych przez e-administrację,
3) rozwój informatyzacji – tworzenie sieci publicznych punktów dostępu do
Internetu.
To właśnie na podstawie Strategii Lizbońskiej powstawały programy przyjaznego e-governmentu realizowane przez każdy z krajów UE. Obecnie obowiązuje
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nowa długookresowa strategia rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020 –
pn. Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Została ona zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., zastępując tym samym Strategię Lizbońską.
Także w Polsce, w 2000 r. Sejm podjął uchwałę o budowie społeczeństwa informacyjnego, a następnie w 2001 r. uchwalił istotne dla rozwoju e-administracji
ustawy: Ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., wprowadzającą Biuletyn Informacji Publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) oraz Ustawę
o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r., regulującą kwestię e-podpisu
(Dz.U. nr 130, poz. 1450). Działania w obszarze administracji elektronicznej scharakteryzowane są również w Ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 12 września 2002 r., która wprowadza przepisy mające dostosować prawo podatkowe do działań w zakresie obrotu
elektronicznego (Dz.U. nr 169, poz. 1387).
Kolejnym krokiem w rozwoju e-administracji było opracowanie dokumentu „ePolska”, oraz koncepcji projektu Wrota Polski (centralnego systemu informatycznego, którego zadaniem miała być realizacja drogą elektroniczną usług
administracyjnych dla obywateli oraz podmiotów gospodarczych). Dokument
omawiał plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
który wzorowany był na europejskim planie rozwoju e-Europe, a kolejna wersja
strategii otrzymała nazwę „ePolska-2006”.
Obecnie kwestie informatyzacji administracji regulują:
1) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.
nr 130, poz. 1450 z późn. zm.),
2) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.),
3) Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2011 r. (Dz.U.
nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. nr 206, poz. 1216),
5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 526),
6) Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 9 października 2000 r.
(Dz.U. nr 98, poz. 1071).
W perspektywie do roku 2020 ważnymi dokumentami strategicznymi będą
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju wraz z Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” (przyjęta 26 kwietnia 2011 r.
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przez Radę Ministrów) oraz dziewięć strategii zintegrowanych m.in. „Sprawne
państwo”. Strategia ta skierowana jest nie tylko do administracji publicznej, ale
wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe.
Poprawa sprawności i efektywności działania administracji w sferze gospodarki nie jest możliwa bez wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w kontaktach z obywatelami, przedsiębiorcami i jednostkami spoza
sektora publicznego. Kluczowym dokumentem w obszarze wykorzystania ICT
w administracji publicznej w Polsce jest Plan Informatyzacji Państwa na lata
2011-2014, który określa najważniejsze kierunki rozwoju systemów teleinformatycznych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną w całej administracji
publicznej.
Ważnym zagadnieniem w ramach rozwoju e-administracji staje się konieczność rozwoju transgranicznych usług administracji elektronicznej. Jednostki administracji publicznej powinny mieć możliwość wymiany potrzebnych informacji
oraz współpracy pozwalającej na świadczenie usług publicznych ponad granicami państw. Konieczne jest zapewnienie interoperacyjności i bezpiecznych mechanizmów elektronicznej identyfikacji/autentykacji. Kluczowe w tym obszarze
jest wdrożenie wytycznych zamieszczonych w Europejskich Ramach Interoperacyjności. Działania te zachęcają jednostki administracji publicznej w UE przede
wszystkim do „przyjęcia wspólnego podejścia polegającego na stosowaniu zasad
przewodnich umożliwiających prowadzenie rzeczywistej współpracy, a jednocześnie modernizację i racjonalizację systemów wykorzystywanych przez nie. Ma
to na celu zwiększenie – w sposób efektywny pod względem kosztów – ich możliwości w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług administracji publicznej”1.

2. Stan informatyzacji procesów zarządzania w Polsce
Elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) to wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej, w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych,
wzmocnienia zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcia dla polityki państwa2. W unijnych planach e-administracja jest elementem
1
Zob.: http://polskawue.gov.pl/W,kierunku,interoperacyjnosci,europejskich,uslug,administrac
ji,publicznej,6120.html [12.11.2012].
2
Na podstawie definicji ze strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/
[11.10.2012].
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szerszej koncepcji – rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy – wpisującej się w założenia przywołanej Strategii Lizbońskiej.
E-administracja odnosi się do wewnętrznej organizacji pracy urzędu: wprowadzania elektronicznego przepływu dokumentów, systemów informatycznych
wspomagających przepływ informacji oraz podejmowania decyzji. Można też e-administrację rozumieć szerzej, a wręcz utożsamiać z e-government jako działanie jednostek administracji publicznej wspomagane przez systemy teleinformatyczne oraz
źródłowe bazy danych, co pozwala zaspokajać indywidualne lub zbiorowe potrzeby
interesantów3.
W zależności od stopnia komunikacji urzędu z mieszkańcami oraz od rodzaju i złożoności usług prowadzonych przez urzędy drogą elektroniczną, wyróżnia się cztery poziomy dojrzałości usług e-administracji. Umownie przyjmuje
się, że wymienionym etapom rozwoju e-administracji odpowiadają wartości na
skali procentowej (odpowiednio: pełna realizacja A = 25%, B = 50%, C = 75%
i D = 100%). Stosowanie tych wartości pozwala na ocenę ogólnego stopnia zaawansowania rozwoju publicznych serwisów internetowych. Poziomy te można
scharakteryzować jako4:
1) poziom informacyjny − urzędy publikują informacje na stronach WWW,
a mieszkańcy, przeglądając witryny urzędów na komputerach lub w specjalnych
kioskach informacyjnych, uzyskują potrzebne informacje,
2) poziom interakcyjny − użytkownik może komunikować się drogą elektroniczną z pojedynczymi urzędami, ale urzędy nie zawsze komunikują się z użytkownikiem drogą internetową,
3) poziom transakcyjny − użytkownik może komunikować się drogą elektroniczną z pojedynczymi urzędami, a aplikacje urzędów elektronicznie automatycznie odpowiadają,
4) poziom integracyjny − portale o określonym przeznaczeniu udostępniają
informacje pochodzące z różnych urzędów i umożliwiają realizację transakcji.
Jest to pełna obsługa procesu, czyli możliwość dokonania wszystkich czynności
niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną – od
uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy, odesłanie ich
po wypełnieniu i złożeniu podpisu elektronicznego, aż do uiszczenia wymaganych opłat oraz otrzymania oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia lub innego
dokumentu, o który występuje dana osoba czy firma.
W naszym kraju stan zaawansowania e-administracji jest niestety na niskim
poziomie. Według opublikowanego przez ONZ raportu Indeks E-Government
Survey na temat informatyzacji procesów zarządzania państwami, Polska zajęła
3
Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 79.
4
Zob.: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/5B3DCD2263623C69C125730E003F93CA/$file/infos_018.pdf [12.11.2012].
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47 miejsce (raport za rok 2012), podczas gdy w 2010 r. Polskę sklasyfikowano
na 45, a w 2008 r. na 33 pozycji. Z raportu wynika, że Polska spada w światowych
rankingach e-administracji, mimo przeznaczenia olbrzymich środków unijnych
na inwestycje w tym obszarze5.
Poziom rekomendowanych przez Komisję Europejską podstawowych usług
administracji publicznej, które powinny być w pełni dostępne on-line, jest w Polsce dwukrotnie niższy niż średnia unijna (w 2007 r. wynosił 25%, przy średniej
unijnej 59%). Jedynie cztery usługi osiągnęły poziom transakcyjny, umożliwiający pełną interakcję z urzędami przez wykorzystanie elektronicznych kanałów
dostępu. Przedsiębiorcy w Polsce regularnie korzystają z dostępnych e-usług.
Wskaźnik ich wykorzystania jest wyższy niż średnia unijna (56% przedsiębiorców przesyła wypełnione formularze drogą elektroniczną), na co z pewnością
znaczący wpływ ma obligatoryjność korzystania z niektórych usług drogą elektroniczną6.
Poziom zaawansowania rozwoju usług publicznych wśród krajów UE-25 wynosi 68%, natomiast w Polsce tylko 34%. W aspekcie pełnej interaktywności kraj
nasz jest dopiero na trzeciej pozycji od końca z 29%-poziomem rozwoju (przy
40%-poziomie w UE)7.
Z punktu widzenia obywateli istotą e-urzędu jest skuteczne świadczenie usług
publicznych, spełniające dwa wymogi. Pierwszym jest integracja świadczeń oraz
takie ich zorganizowanie, aby obywatele mogli z nich korzystać w sposób strukturalizowany, intuicyjny, zgodny z życzeniami i potrzebami. Drugim wymogiem
jest umożliwienie zróżnicowanego dostępu do tych świadczeń: kontakt bezpośredni w urzędzie, call center, telefony komórkowe (np. SMS), Internet (np. dostęp 24 godziny na dobę)8.
Obecnie e-usługi w największym stopniu dotyczą zakresu takich dziedzin
życia, jak: poszukiwanie pracy (74%), płatność podatku dochodowego od osób
fizycznych (50%), rejestracja przy rekrutacji na wyższe uczelnie (36%) oraz uzyskanie dokumentów z USC (29%). Z kolei najniższy poziom rozwoju dotyczy
usług z zakresu służby zdrowia (2%) i rejestracji zgłoszeń na policję (2%)9.
W przypadku osób prawnych najwyższy wskaźnik (100%) dotyczy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz obsługi deklaracji celnych. W przypadku
VAT-u wskaźnik wynosi 50%. O ile w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń
Zob.: www.un.org/en/development/desa/publications/connecting-governments-to-citizens.html
[5.11.2012].
6
Zob.: www.msw.gov.pl/portal/SZS/495/6271/Strategia_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjnego_w_Polsce_do_roku_2013__dokument_p.html [12.11.2012].
7
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Załącznik I do Decyzji Komisji,
grudzień 2011 r., www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/116/
Program_Innowacyjna_Gospodarka_zatwierdzony_przez_KE_22122011.pdf [12.11.2012].
8
Administracja publiczna, op. cit., s. 81.
9
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, op. cit.
5
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społecznych tak wysoki poziom rozwoju uwarunkowany jest regulacjami prawnymi, tak w przypadku dwóch pozostałych usług rozwój osiągnięty został głównie
dzięki samodzielnym inicjatywom jednostek administracji publicznej poszczególnych województw10.
Biorąc pod uwagę analizowane wcześniej poziomy dojrzałości usług e-administracji, można zauważyć, że większość urzędów administracji publicznej osiągnęła poziom informacyjny, który nie wymaga transformacji w wewnętrznym
funkcjonowaniu urzędu i jest relatywnie łatwy do osiągnięcia. Na niskim poziomie rozwoju pozostają usługi transakcyjne wymagające projektowania procedur
wewnętrznych, integracji rejestrów państwowych i baz danych, zmiany uregulowań prawnych oraz stworzenia nowych regulacji organizacyjnych, klasyfikacji
oraz standardów. Ponadto, brak doświadczenia w zarządzaniu projektami elektronicznej administracji oraz brak wizji jej rozwoju również skutkują niskim poziomem rozwoju e-usług11.

3. Podstawowe narzędzia e-administracji wykorzystywane
w społeczeństwie informacyjnym
Do podstawowych narzędzi e-administracji wspomagających budowę społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju zaliczono:
1) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
2) Projekt pl.ID – polska ID karta,
3) Projekty OST 112 i SIPR,
4) Biuletyn Informacji Publicznej − BIP.

Projekt ePUAP
Podstawą administracji elektronicznej w Polsce jest uruchomienie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wraz z profilem zaufanym. Obowiązek posługiwania się elektronicznymi skrzynkami podawczymi
we wszystkich podmiotach publicznych możliwy jest dzięki udostępnieniu przez
odpowiedzialne ministerstwo platformy ePUAP i profilu zaufanego. Umożliwia on
zrównanie dokumentów papierowych z elektronicznymi. Rozwiązanie to pozwala
na elektroniczne załatwienie spraw urzędowych w instytucjach samorządowych,
ZUS, administracji podatkowej, służbie zdrowia oraz korzystanie z usług, jakie
10
11

Ibidem.
Ibidem.
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dostarczone zostaną elektronicznie przez te instytucje za pośrednictwem ePUAP.
Usługi utworzone i następnie udostępnione przez właściwe resorty w ramach odrębnych projektów obejmują m.in.: złożenie rozliczenia podatkowego, uzyskanie
zaświadczenia i świadczeń społecznych, zarejestrowanie pojazdu, uzyskanie pozwolenia na budowę itp. Dla przedsiębiorców, w ramach odrębnych projektów
powiązanych z mechanizmami platformy ePUAP, planowana jest elektroniczna
realizacja zobowiązań administracyjnych wobec państwa (ZUS, podatki, deklaracje i notyfikacje VAT, deklaracje celne, deklaracje statystyczne, zezwolenia i certyfikacje). Dąży się do osiągnięcia stanu, w którym te same procedury w różnych
urzędach i samorządach będą przebiegały w zbliżony sposób.
Projekt ePUAP jest więc alternatywą dla administracji papierowej. Jego celem
jest stworzenie jednolitego, łatwo dostępnego i bezpiecznego narzędzia do elektronicznego korzystania z usług publicznych. ePUAP ma duży potencjał, szczególnie
w obszarze komunikacji pomiędzy urzędami. Na projekt ten przeznaczono ponad
141 mln zł, a termin zakończenia przedsięwzięcia przewiduje się 31.12.2013 r.
W katalogu usług przygotowany jest pakiet 65 usług dostępnych nieodpłatnie
podmiotom publicznym (menu przedstawione na rys. 1). Ponadto, każda instytucja ma możliwość korzystania z Centralnego Repozytorium Dokumentów (CRD),
czyli z bazy gromadzącej w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory
i formularze. Obecnie znajduje się w nim 860 wzorów dokumentów w postaci
plików XML. Istnieje również możliwość tworzenia własnych formularzy. Poza
tym, ePUAP zintegrowany jest z innymi platformami usług, jak np. CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), PESEL (Powszechny Elektroniczny

Rysunek 1. Strona startowa ePUAP wraz z fragmentem katalogu usług
Ź r ó d ł o: www.epuap.gov.pl [5.11.2013].
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System Ewidencji Ludności), CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), RCL (Rządowe Centrum Legislacji).
Oprócz umożliwienia komunikacji pomiędzy instytucją publiczną a klientami oraz komunikacji pomiędzy instytucjami, ePUAP daje urzędom możliwość
świadczenia usług na rzecz innych instytucji publicznych. Przykładem może być
ZUS, który już od 3 lat wysyła tytuły wykonawcze w formacie XML do urzędów
skarbowych. Do marca 2011 r. ZUS przekazał tą drogą 3 tys. plików zawierających tytuły wykonawcze. Również z Urzędów Wojewódzkich wysyłane są tytuły
wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia ekologii, gdyż jeden dokument to kilka stron papieru, a przykładowo Opolski Urząd
Wojewódzki rocznie wysyła ok. 80 tys. takich dokumentów. Również oszczędności finansowe mogłyby być spore, lecz ich realizację blokuje brak odpowiednich
przepisów, umożliwiających zrezygnowanie z przesyłania wersji papierowych
stosownych dokumentów. Tym samym, na razie, wysyłka elektroniczna jest wyłącznie usprawnieniem pracy korzystających z niej urzędów.
W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wykorzystuje się funkcjonalność prowadzenia korespondencji poprzez skrytkę podawczą ePUAP, zintegrowaną z Systemem Obiegu Dokumentów. Pracownicy mający dostęp do Systemu Obiegu Dokumentów na swoich stanowiskach pracy, nie logując się, wysyłają i odbierają
korespondencję przez ePUAP. Zakres tej korespondencji jest coraz większy, jest
nim objęta korespondencja Urzędu Wojewódzkiego ze wszystkimi gminami i powiatami w województwie opolskim. Średnio miesięcznie ok. 500 listów wychodzi z urzędu tą drogą. Ponieważ korespondencja jest uwierzytelniona podpisem
elektronicznym i potwierdzona Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia nie
wymaga dublowania w wersji papierowej.
Z punku widzenia klientów prowadzenie korespondencji z urzędem tą drogą
wymaga założenia konta na stronie ePUAP i uwierzytelnienia jej poprzez podpis elektroniczny lub profil zaufany, będący bezpłatną powszechnie dostępną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik posiadający
ważny profil zaufany może podpisywać dokumenty elektroniczne wysyłane przez
ePUAP. Do podpisanego w ten sposób dokumentu dołączane są dane identyfikujące nadawcę. Według stanu na dzień 5.11.2012 r. w Polsce zarejestrowano 83 712
profili zaufanych. Nie jest to duża liczba, zważywszy, że większość właścicieli
profilu zaufanego to pracownicy urzędów miast i gmin (w Polsce jest 2479 gmin).
Profil zaufany nie jest narzędziem powszechnym. Jedną z przyczyn niewielkiego zainteresowania nim jest fakt, że przeciętny obywatel komunikuje się
z urzędem tylko ok. 2 razy w roku. Mechanizm uwierzytelniania profilem zaufanym uniemożliwia zastosowanie go szerzej, poza platformą ePUAP. Także
katalog usług nie jest wystarczająco duży. Niewątpliwie bardziej uniwersalnym
sposobem uwierzytelniania byłby planowany przez rząd elektroniczny dowód
osobisty, który jest elementem projektu pl.ID.
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Projekt pl.ID – polska ID karta
Na ten projekt wydano już ok. 182 mln zł. W całości jest on wart 370 mln
zł. Niestety zawieszono jego realizację do czasu, aż będzie możliwość pełnej
integracji rejestrów państwowych – PESEL i CEPiK (31 października 2012 r.
Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji ustalił przesunięcie terminu zakończenia
prac z 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.). Problemy z realizacją oraz kwestiami finansowymi związane są z obecną sytuacją − toczącym się postępowaniem
w sprawie korupcji w Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
Sam projekt, oprócz elektronicznego dowodu osobistego, zakłada gromadzenie
danych o osobach fizycznych i dokumentach w trzech rejestrach publicznych, tj.:
1) PESEL,
2) CRASC (Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego),
3) RDO (Rejestr Dowodów Osobistych).
Projekt obejmuje także wykonanie i wdrożenie aplikacji dla gmin ZMOKU
(Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika).
Funkcjonalność elektronicznego dowodu mogłaby obejmować funkcję zwykłego dowodu, karty ubezpieczenia zdrowotnego, prawa jazdy, podpisu osobistego.
Szacuje się, że realizacja procesu rozpowszechnienia dowodu osobistego
z podpisem elektronicznym zajmie około 10 lat. Docelowo znacząco powinna
zmniejszyć się liczba sytuacji, w których w celu załatwienia spraw urzędowych
(np. rejestracja pojazdu czy zawarcie związku małżeńskiego) przy podawaniu indywidualnych danych (gromadzonych w rejestrach publicznych) od obywatela
wymagane będzie przedkładanie stosownych dokumentów.
Pozytywnym przykładem i potwierdzeniem wyboru takiego sposobu uwierzytelniania obywatela jest Estonia, w której wdrożono dowód osobisty z wbudowanym podpisem elektronicznym, zabezpieczonym kodem PIN. Estończycy
przez Internet mogą załatwić wszystkie sprawy urzędowe i mieć wgląd w stan ich
realizacji. Daje im to, wg raportu ONZ – e-Government Survey z 2012 r., 6 miejsce w rankingu państw UE, a 20 w świecie12.

Projekty OST 112 (Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna
dla numeru 112) i SIPR
Efektem projektu OST 112 realizowanego przez Centrum Projektów Informatycznych (CPI) od roku 2009, jest nowoczesna, obejmująca swoim zasięgiem cały
kraj sieć teleinformatyczna, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu
Zob.: www.un.org/en/development/desa/publications/connecting-governments-to-citizens.html
[5.11.2012].
12
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powiadamiania ratunkowego i numeru alarmowego. Wartość projektu oszacowana
jest na 165 mln zł. OST 112 obejmuje infrastrukturę ponad 900 lokalizacji istotnych
z punktu widzenia funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Są to:
1) 20 lokalizacji głównego szkieletu sieci OST 112 zlokalizowanych w Komendzie Głównej, Komendach Wojewódzkich oraz Komendzie Stołecznej Policji,
2) 330 pozostałych lokalizacji policji, zróżnicowanych w zależności od wielkości oraz pełnionej funkcji,
3) 16 wojewódzkich oraz jedno powiatowe (Warszawa) Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR i CPR) wraz z zapewnieniem komunikacji dla Ośrodka
Krajowego Systemu Informatycznego WCPR,
4) ponad 500 lokalizacji Państwowej Straży Pożarnej (do OST 112 podłączono Komendę Główną, Komendy Wojewódzkie oraz Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej),
5) 16 lokalizacji urzędów wojewódzkich.
Sieć OST 112 należy do najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych w Europie. Została zaprojektowana i zbudowana zgodnie z najwyższymi
standardami dotyczącymi wydajności i bezpieczeństwa. OST 112 jest obecnie
jednym z podstawowych narzędzi, mogących stać się elementem integracji infrastruktury teleinformatycznej państwa. Ma za zadanie usprawnić proces komunikacji i wymiany danych pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej, gwarantując jednocześnie wysoką niezawodność i bezpieczeństwo
przesyłanych informacji13.
Autor projektu CPI podkreśla, że platforma teleinformatyczna dla 112 to nie
tylko usprawnienie systemu zgłoszeń telefonicznych. System zapewnia także
możliwość elektronicznej rejestracji danych przekazywanych przez osobę zgłaszającą (w formie elektronicznego formularza), a także natychmiastową wizualizację lokalizacji zdarzenia. Cyfrowy system mapowy potrafi szybko zlokalizować
miejsce wypadku, skalę zdarzenia, a także ułatwi operatorowi podjęcie decyzji
ws. rodzaju i liczby podmiotów potrzebnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej. Dzięki temu znacznie usprawni się proces współdziałania oraz dysponowania zasobami i środkami służb, co w rezultacie skróci czas podjęcia interwencji.
Rozwiązanie to zapewnia możliwość koordynowania i monitorowania działań
ratowniczych i medycznych, a także pozwala określić średni czas całego cyklu
obsługi pojedynczego zgłoszenia. Co więcej, nowe rozwiązania teleinformatyczne umożliwią obsługę zgłoszeń cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, a także
zgłoszeń pochodzących z systemu eCall (ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych)14.
Zob.: http://media.atm.com.pl/pr/212526/pomyslne-zakonczenie-wdrozenia-projektu-ost-112
[12.11.2012].
14
Zob.: http://cpi.mac.gov.pl/portal/cpi/43/189/?poz=2&update=1 [12.11.2012].
13
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System SIPR (System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego) ma za
zadanie zintegrować służby dyżurne, powołane do niesienia pomocy. SIPR jest
ogólnokrajową platformą służącą do obsługi zgłoszeń alarmowych obsługującą
funkcjonowanie CPR i WCPR. Jednakże obecnie pełna funkcjonalność SIPR dostępna jest tylko w ośrodkach testowych, na razie więc obywatel nie może liczyć
na taką obsługę, dzwoniąc pod numer 112.

Biuletyn Informacji Publicznej − BIP
Obecnie w Polsce do prowadzenia stron podmiotowych zobowiązanych jest
kilkadziesiąt tysięcy instytucji realizujących zadania publiczne. BIP jest narzędziem teleinformatycznym do realizacji ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198). BIP jest także kanałem
komunikacji instytucji publicznej ze społeczeństwem. Bezpłatnym sposobem na
utrzymanie strony internetowej BIP jest Scentralizowany System Dostępu Do Informacji Publicznej (SSDIP) (interfejs platformy przedstawiono na rys. 2). Pozwala urzędom na wywiązywanie się z ustawowego obowiązku bez konieczności
ponoszenia kosztów outsourcingu i budowy aplikacji. Nie bez znaczenia jest też
fakt, że zawiera lepsze mechanizmy bezpieczeństwa i ochrony przed atakami hackerskimi.

Rysunek 2. Strona główna SSDIP
Ź r ó d ł o: www.ssdip.bip.gov.pl [5.11.2013].
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4. Perspektywy realizacji programu e-administracja
21 listopada 2011 r., m.in. w celu koordynowania informatyzacji administracji publicznej oraz usprawnienia budowy usług e-administracji i upowszechnienia
elektronicznego kanału komunikacji dla obywateli, zostało powołane Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Dotychczas nie było w Polsce lidera koordynującego przedsięwzięcia w tej dziedzinie. Poszczególne resorty posługiwały
się różnymi platformami technicznymi, odmiennymi formatami danych. Ponadto
występowało różne tempo rozwoju poszczególnych obszarów i działów gospodarki. MAiC, pełniący rolę integratora, jest niewątpliwie krokiem naprzód w tej
dziedzinie.
Namacalnym efektem działania nowego ministerstwa jest po pierwsze przyjęta przez Sejm RP 12 października 2012 r. nowelizacja ustawy o prawie telekomunikacyjnym (weszła w życie 21.01.2013 r.), usprawniająca działania rynku usług
oraz chroniąca konsumentów usług telekomunikacyjnych. Po drugie − stworzenie
projektu nowelizacji Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów publicznych, który wg zapowiedzi Ministra Administracji i Cyfryzacji, Michała Boniego,
będzie gotowy jesienią bieżącego roku. Po pięciu miesiącach funkcjonowania nowego ministerstwa opublikowany został dokument „Państwo 2.0 – Nowy start dla
e-administracji”. Ten 80-stronicowy dokument jest podsumowaniem stanu realizacji prac nad budową elektronicznej administracji i wyznacza kierunek dalszego
rozwoju administracji publicznej w Polsce.
Kwestie istotne w przyszłości poruszono w opublikowanym 18 października
2012 r. dokumencie „Państwo Optimum 2.0”15, w którym sformułowane zostały
zasady funkcjonowania optymalnego modelu państwa, nazywanego niekiedy –
smart government.
W raporcie „Państwo 2.0” podsumowano realizację działań w ramach 7 i 8 osi
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). POIG jest wdrażany
na terenie całego kraju, współfinansowany ze środków europejskich, a opracowany został w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) na lata
2007-2013.W ramach POIG przewidziano realizację ośmiu osi priorytetowych,
nadzorowanych przez MAiC.
Według osi 7 – „Społeczeństwo informacyjne − budowa elektronicznej administracji” wdrażanych jest 29 projektów przez 14 różnych instytucji. Projekty te wchodzą w skład tzw. listy podstawowej. Duża część z nich wdrażana jest
zgodnie z harmonogramami oraz monitorowana na bieżąco zarówno przez MAiC,
jak i władze wdrażające Programy Europejskie. Celem osi priorytetowej 7 jest
poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie
15

Więcej na ten temat http://mac.gov.pl/dzialania/michal-boni-o-panstwie-optimum/.
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dostępności dla obywateli i przedsiębiorców zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych świadczonych w formie cyfrowej.
W synergii z priorytetem 7 realizowany jest priorytet 8 − „Społeczeństwo
informacyjne − zwiększenie innowacyjności gospodarki”. W ramach projektu
wspierane są działania w zakresie: tworzenia usług elektronicznych, tworzenia
elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Pomimo dużego budżetu działania te cieszą się małym zainteresowaniem
zarówno biznesu (działanie 8.1, 8.2), jak i jednostek samorządu terytorialnego
(działanie 8.3). Działanie osi 8.3 wspiera aktywność na rzecz zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu dla każdego Polaka, co wpisuje się w cele
Europejskiej Agendy Cyfrowej. Natomiast działanie 8.4 − przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Polska Cyfrowa Równych Szans to m.in. edukacja cyfrowa osób powyżej 50. roku życia. Edukację wśród osób „wykluczonych cyfrowo”
prowadzić będą tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej, czyli certyfikowani animatorzy
działający w środowiskach lokalnych.

Podsumowanie
Wdrażanie ICT jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi przemian
i unowocześniania administracji publicznej. Jak wynika z raportu „Konkurencyjny rynek telekomunikacji – zablokowany potencjał”, zaprezentowanego 25 października 2012 r., dzięki cyfryzacji administracji publicznej, a co za tym idzie −
pobudzeniu branży telekomunikacyjnej, państwo polskie może zyskać dodatkowe
50 mld zł rocznie. Jeśli polski rząd zlikwidowałby absurdalne przepisy, to można
by spodziewać się w ciągu najbliższych lat ok. 14-procentowego wzrostu gospodarczego (bezinwestycyjnego).
Pomiar efektywności wdrażanych rozwiązań z zakresu ICT do administracji
łączy się z trudnościami. Stosowną ocenę w tym zakresie przeprowadzić można poprzez pomiar kompleksowego wskaźnika wartości publicznej technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Niestety, nie możemy uznać, że informatyzacja
w Polsce jest obecnie priorytetem urzędów. W rozwijaniu elektronicznych platform kontaktu oraz udostępnianiu usług publicznych, spośród wszystkich służb
publicznych, przoduje administracja samorządowa, na niej bowiem spoczywa
obowiązek obsługi najważniejszych usług publicznych.
Z punktu widzenia klienta/petenta ICT mogą i powinny poprawić jakość
świadczonych usług, wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania. W podażowym ujęciu analizowanego tematu nowe technologie przyczyniają się do
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interoperacyjności, tworzenia bardziej wydajnych łańcuchów transferu danych
oraz umożliwiają odejście od izolowanych działań na rzecz procesów16. Poza tym,
osiągane korzyści dotyczą podwyższenia jakości informacji, obniżenia jej kosztów, skrócenia czasu realizacji oraz zmniejszenia uciążliwości działań administracyjnych, podwyższenia wydajności IT oraz zwiększenia satysfakcji odbiorcy
końcowego, czyli klienta-obywatela.
Opisane w niniejszym artykule rozwiązania to tylko niewielki wycinek e-administracji funkcjonującej w Polsce. Mimo to można zauważyć dostępność on-line urzędów dla osób fizycznych. Ułatwia to dostęp do informacji, lepszą jakość,
rzetelność i aktualność uzyskiwanych i przekazywanych informacji. Tym samym
można spodziewać się oszczędności czasu zarówno klienta, jak i pracowników
administracji, zwiększenia elastyczności pracy, co finalnie wpłynie na poprawę
efektywności działań administracji oraz na wzrost satysfakcji odbiorców usług.
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Zmiany rynku reklamowego

Streszczenie. Polski rynek reklamowy ewoluuje i rozwija się niezmiennie dynamicznie od
roku 1990. Dynamika zmian, które można w jego ramach zaobserwować − wyższa w latach 90.
ubiegłego wieku − nadal może zadziwiać, mimo procyklicznych spadków tempa rozwoju. Wydaje
się przy tym, że sektor ten wciąż kryje rezerwy, zwłaszcza że istotne dla branży nowoczesne technologie komunikacyjne rozwijają się od niespełna kilku lat.
Okres przemian polskiej gospodarki, po roku 1990, to niezwykle dynamiczny czas rozwoju polskiego rynku reklamowego oraz mediów, w tym najważniejszego medium w historii naszej cywilizacji, czyli Internetu. Ogromny wpływ na rynek reklamowy w Polsce miało wejście do Unii Europejskiej, co otworzyło nowe możliwości − nie tylko przed polskimi przedsiębiorstwami, lecz przede
wszystkim zaowocowało dopływem sporej ilości środków finansowych po stronie popytu.
Wydaje się, że obecnie jednym z najważniejszych strategicznych wyzwań stojących przed
branżą reklamową jest przede wszystkim próba oszacowania trendów rozwoju tego rynku w przyszłości, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się rynku odbiorców – w perspektywie demograficznej, społecznej i ekonomicznej, a także zmian związanych z ewolucją kanałów komunikacyjnych,
związanych w szczególności z nowymi technologiami przekazu.
Słowa kluczowe: marketing, reklama, media

Wprowadzenie
Od roku 1990 w Polsce funkcjonuje gospodarka rynkowa. Przystosowanie
przedsiębiorstw do działania w warunkach wolnorynkowych, zmiany społeczne, przemiana mentalności starszych pokoleń, ukształtowanych w warunkach
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gospodarki nakazowo-rozdzielczej miały ogromny wpływ na sposób komunikacji między podmiotami funkcjonującymi na rynku. Tak jak w przypadku zasad
gospodarki, standardów zarządzania czy prawideł ekonomii, przedsiębiorstwa
zmuszone zostały do odbycia edukacji z zakresu prowadzenia dialogu z otoczeniem, kształtowania potrzeb konsumenckich, a wreszcie – sposobów skutecznej
komunikacji.
Dwie minione dekady to czas niezwykle dynamicznego rozwoju polskiego
rynku reklamowego oraz mediów, traktowanych jako kanały komunikacji marketingowej, wreszcie powstanie i rozwój jednego z najważniejszych mediów w historii świata, czyli Internetu. Wydaje się, że okres ten wymaga systematycznego,
permanentnego badania i analizowania, nie tylko w porównaniu do realiów innych gospodarek, lecz także w ramach zmian zachodzących na polskim rynku.
Ważnym wydarzeniem wpływającym na rozwój rodzimego rynku komunikacji
było wejście Polski do Unii Europejskiej (UE) w roku 2004, co otworzyło kolejne, nowe możliwości przed polskimi przedsiębiorstwami.
Istotnym czynnikiem wpływającym na rynek reklamowy jest nie tylko rozwój
nowych kanałów dystrybucji, nowych form reklamowych, lecz przede wszystkim
szum informacyjny, który − zdaniem wielu praktyków − przyczynia się do znacznego spadku poziomu efektywności jednostkowych komunikatów reklamowych.
Niniejsze rozważania są próbą zarysowania odpowiedzi na podstawowe pytania nurtujące analityków rynku reklamowego, m.in. o to, jak kształtowała się linia
trendu wydatków reklamowych w minionych dekadach, w jaki sposób wydatki
te wpływały na zmiany rynku reklamowego, jak kształtował się wskaźnik, pokazujący relację wydatków reklamowych do poziomu Produktu Krajowego Brutto
(PKB), wreszcie, jakie są prognozy dotyczące antycypowanych przychodów rynku reklamowego i kanałów komunikacji.

1. Dekada wzrostów
Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości gospodarczej pokazuje, że polskie
firmy po okresie przemian lat 90. XX w. radzą sobie dość dobrze na tle państw
UE. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw sektora małej i średniej przedsiębiorczości (MSP), które nie tylko potrafią nawiązywać skuteczną walkę konkurencyjną na rynku rodzimym, lecz starają się także działać z powodzeniem na rynku
wspólnotowym. Rozwój gospodarczy implikuje wzrost poziomu wydatków na
badania rynku, rozwój i komunikację marketingową.
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Tabela 1. Dynamika wydatków na komunikację reklamową w Polsce w latach 1997-2000 (w USD)
Wyszczególnienie

1997

1998

1999

2000

Wysokość wydatków przypadających na 1 mieszkańca
Polski

22,4

33,2

43,1

44,7

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie danych GUS oraz Eurostat.

Na podstawie analiz stawek obowiązujących (w poszczególnych sezonach)
cenników, wraz z wydatkami na autopromocję, ocena dynamiki rozwoju rynku
reklamowego w Polsce wydaje się jeszcze wyższa. Łatwo zauważyć, że rynek
reklamowy jest swoistym barometrem stanu gospodarki. Przedsiębiorstwa najczęściej ograniczają wydatki na komunikację reklamową w sytuacji pogarszania się koniunktury gospodarczej, co zauważyć można w latach 2000-2002 oraz
2008-2009.
Tabela 2. Zmiany wydatków reklamowych w Polsce w latach 1992-2009
Rok

Wydatki na reklamę
(w mln USD)

Dynamika wydatków na reklamę
(rok poprzedni = 100%)

Wydatki na reklamę jako
udział w PKB (w proc.)

1992

103

−

0,12

1993

291

283

0,34

1994

424

146

0,46

1995

564

133

0,48

1996

760

134

0,56

1997

955

129

0,67

1998

1381

145

0,88

1999

1741

126

1,06

2000

1967

113

1,20

2001

2419

123

1,32

2002

2540

105

1,34

2003

2820

111

1,35

2004

3130

111

1,42

2005

3224

103

1,47

2006

3559

110

1,55

2007

4200

118

1,54

2008

4871

116

1,65

2009

4823

99

1,55

Ź r ó d ł o: R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa 2011, s. 211.
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Dynamika wzrostu wydatków reklamowych, najwyższa w latach 1994-1998,
w okresie 2002-2008 była już zdecydowanie niższa, by po raz pierwszy w historii
wolnorynkowej powojennej Polski zanotować spadek w roku 2009. Utrzymująca
się linia trendu wzrostowego pokazuje jednak, że rynek reklamy będzie się rozwijał, najważniejsze wydaje się jednak zauważenie, że szybciej niż dochód narodowy rośnie relacja wydatków reklamowych do PKB. Czy oznacza to, że na polski
rynek reklamowy kryje niewykorzystane dotąd rezerwy?
Zahamowanie tempa wzrostu polskiej gospodarki powoduje przede wszystkim ograniczanie wpływów reklamowych. Przedsiębiorstwa zmuszone do ograniczania kosztów, najczęściej zmniejszają więc wydatki marketingowe. Wskutek
ograniczania wydatków na narzędzia marketingowe, m.in. na reklamę i promocję,
media o wysokim poziomie kosztów obniżają ceny. W efekcie, w mediach takich
jak: telewizja, prasa czy radio pojawia się więcej komunikatów reklamowych, co
obniża skuteczność jednostkową przekazów. Rynkiem reklamy rządzą bowiem
dokładnie takie same mechanizmy popytu i podaży, jak w sektorze dóbr i usług.
Tabela 3. Dynamika łańcuchowa wzrostu rynku reklamowego w latach 2001-2008
względem poziomu PKB oraz wartości inwestycji (w proc.)
Wyszczególnienie
Rynek reklamy
PKB
Inwestycje

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

−4,9

−7,3

5,0

13,1

12,4

9,9

9,1

8,5

1,1

1,4

3,8

5,3

3,4

5,2

4,6

4,8

−9,7

−6,3

−0,1

6,4

6,5

10,0

10,0

12,0

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie danych GUS.

Procykliczność wydatków reklamowych jest zauważalna szczególnie w odniesieniu do niektórych dóbr, branży motoryzacyjnej i budownictwa, natomiast
w niewielkim stopniu w przypadku sektora FMCG (ang. fast-moving consumer
goods).
W latach 2010-2011 zmieniła się również struktura alokacji komunikatów reklamowych. Spadek wydatków w prasie i nośnikach reklamy zewnętrznej oznaczał jednocześnie stały wzrost wartości Internetu jako medium.
W roku 2011 wartość reklam ulokowanych w tym medium wzrosła o 19%,
a wydatki przeznaczone na marketing w wyszukiwarkach wzrosły o ponad 25%1.
Wśród mediów, które w porównaniu do roku 2010 zanotowały wzrost przychodów reklamowych, wymienić należy także telewizję, radio oraz kino. Szczególnie dotkliwy spadek przychodów zanotowały media analogowe, w tym prasa codzienna i rynek kolorowych magazynów.

1

Obliczenia własne na podstawie danych z Domu Mediowego „Starlink” (luty 2013 r.).
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Wykres 1. Wydatki na reklamę w polskich mediach w latach 2010-2011 (w mln PLN)
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1214

691

561

555

483

105

2010

3859

1021

724

529

611

506

99

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie danych z Domu Mediowego „Starlink”.

2. Co niesie przyszłość?
Na podstawie przeprowadzonych analiz zasadne wydaje się stwierdzenie, że
polski rynek reklamowy jest w dużej mierze pochodną zachowań globalnego rynku komunikacji reklamowej. Według szacunków analityków branżowych − już
w roku 2016 wydatki na reklamę na świecie osiągną wartość aż 676 mld USD,
przede wszystkim za sprawą rosnącego rynku reklamowego Azji i regionu Pacyfiku, które mają stać się liderami pod względem wydatków reklamowych już
w najbliższych dwóch latach. Warto także podkreślić, że największą dynamikę
wzrostu wykazuje reklama cyfrowa, a trend ten zapewne się utrzyma.
Należy podkreślić dynamikę wzrostu reklamy dystrybuowanej za pomocą nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, a także reklamy mobilnej − z poziomu
6,5 mld USD w 2013 r. do aż 25 mld USD w roku 2016.
Warto także przeanalizować sposób, w jaki konsumenci odnoszą się do poszczególnych mediów i emitowanych w nich reklam. Tak jak 1/3 konsumentów
traktuje reklamę w sposób neutralny, tak istotnym faktem jest wyrównany odsetek
(ok. 35%) konsumentów, którzy deklarują zdecydowanie pozytywny oraz pozytywny, jak i zdecydowanie, a także raczej negatywny stosunek do tego narzędzia
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Wykres 2. Globalne wydatki na reklamę w roku 2012 (suma = 539 mld USD)
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Ź r ó d ł o: www.wirtualnemedia.pl/artykul/emarketer-prawie-540-miliardow-dolarow-na-reklame-w-tymroku [22.02.2013].

Wykres 3. Prognozowane wydatki globalne na reklamę w roku 2016 (suma = 676 mld USD)
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20%

Azja – Pacyfik
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Ź r ó d ł o: www.wirtualnemedia.pl/artykul/emarketer-prawie-540-miliardow-dolarow-na-reklame-w-tymroku [22.02.2013].

145

Zmiany rynku reklamowego

Wykres 4. Globalne wydatki reklamowe w mediach cyfrowych w roku 2012 (suma = 105 mld USD)
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Ź r ó d ł o: www.wirtualnemedia.pl/artykul/emarketer-prawie-540miliardow-dolarow-na-reklame-w-tymroku [22.02.2013].

Wykres 5. Prognozowane globalne wydatki reklamowe w mediach cyfrowych w roku 2016
(suma = 173 mld USD)
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Ź r ó d ł o: www.wirtualnemedia.pl/artykul/emarketer-prawie-540-miliardow-dolarow-na-reklame-w-tymroku [22.02.2013].
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przekazu2. Pokazuje to, iż reklama jako narzędzie komunikacji nie wpisze się
idealnie w życie konsumentów czy klimat gospodarczy. Praktycy zajmujący się
rynkiem reklamowym często używają następującego stwierdzenia: „połowa wydatków przeznaczanych przez przedsiębiorstwa na reklamę jest wydawana niepotrzebnie i nieefektywnie. Trudno jest jednak ustalić, o którą połowę chodzi”.
Warto podkreślić, że dla nadawców istotnym aspektem zagadnienia związanego z reklamą jest efektywność wszelkich działań reklamowych, bardzo często,
acz niesłusznie, utożsamiana z efektami sprzedażowymi. Największy wpływ na
decyzje zakupowe ma od lat reklama telewizyjna (29%), jednak istotną formą
wydaje się również − nieco archaicznie traktowana przez użytkowników nowych
technologii − zwykła gazetka reklamowa (aż 15% skuteczności).
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Wykres 6. Wpływ form reklamy na decyzje zakupowe nabywcy
Ź r ó d ł o: A. Rudzewicz, Opinie konsumentów na temat reklamy, w: Komunikacja rynkowa, strategie i instrumenty, red. B. Pilarczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 283.

Pamiętać należy, że efektywność podejmowanych działań reklamowych,
oprócz badanych czynników, takich jak liczba i natężenie komunikatów, jakość
stosowanej narracji z odbiorcą, uzależniona jest także od branży, konkurencji na
danym rynku reklamowym czy przyjętej strategii marketingowej. Warto podkreślić również głębokość zasobów finansowych przeznaczanych na komunikację
reklamową przez poszczególne branże czy firmy. Związana jest ona w dużej mierze z kapitałem i strukturą właścicielską przedsiębiorstw. Jeszcze kilka lat temu,
A. Rudzewicz, Opinie konsumentów na temat reklamy, w: Komunikacja rynkowa, strategie i instrumenty, red. B. Pilarczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 282.
2
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zwłaszcza na przełomie dekad, przedsiębiorstwa kontrolowane przez zagraniczny
akcjonariat dysponowały dużo wyższym poziomem kapitału i budżetów na marketing, co przekładało się na rozwój rynku reklamowego. Z końcem roku 2007
udział obcego kapitału w wybranych sektorach kształtował się następująco: bankowość – 70%, przemysł przetwórczy – 48%, budownictwo – 32%, handel i usługi – 54%, hotele i restauracje – 35%, transport i łączność – 20%3. Warto jednak
zauważyć, że to właśnie powiązania kapitałowe z zagranicą miały wpływ na radykalne obniżenie poziomu wydatków reklamowych w ostatnich miesiącach. Filie przedsiębiorstw, które swoje centrale mają poza granicami Polski, najczęściej
uzależnione są od właścicieli, którzy w obliczu kryzysu w Europie Zachodniej
decydują się ograniczać wydatki reklamowe czy koszty funkcjonowania również
w Polsce.

Podsumowanie
Istotnym czynnikiem wpływającym na ewentualny rozwój narzędzi komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem jest ich wielkość, specyfika oraz historia dotychczasowych relacji z odbiorcami. Do początku lat 90. ubiegłego stulecia samochody marki Mercedes-Benz nie były reklamowane za pomocą mediów masowych,
jak np. telewizja. Podobną strategię przyjął producent sportowych aut Porsche.
Okazało się jednak, że konkurencja na rynku motoryzacyjnym wymusiła konieczność utrzymywania przez wspomnianych producentów stałych relacji z odbiorcami za pomocą reklamy.
Obecnie około 30% przedsiębiorstw działających w Polsce nie prowadzi działalności reklamowej. Polskie podmioty gospodarcze, zwłaszcza firmy rodzime, w znacznej części nie realizują wystarczających zysków, które mogą być przeznaczone na inwestycje o charakterze marketingowym. Ta sfera zarządzania, a szczególnie reklama,
od lat jest w naszych przedsiębiorstwach wyraźnie niedoinwestowana4.
Czy zatem reklamę jako narzędzie komunikacji z otoczeniem czeka wzrost,
czy też narzędzie to osiągnęło już szczyt swego rozwoju. Trudno z dzisiejszej
perspektywy odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Z jednej strony dostrzec
można rezerwy tkwiące w rynku, corocznie wzrasta nadal liczba komunikatów
reklamowych, przy spadku ceny jednostkowej w większości mediów. Z drugiej
strony, nominalne cenniki czasu reklamowego w głównych mediach, tak samo jak
wpływy z reklam telewizji i portali horyzontalnych permanentnie rosną. Wydaje
3
J. Adamczyk, Polskie społeczeństwo i gospodarka w świetle wyzwań wynikających z kryzysu
ekonomicznego, w: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw – specyfika i zmiany, red. A. Gierczak,
J. Wiażewicz, A. Zielińska, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 14.
4
R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa 2011, s. 214.
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się, że ważnym czynnikiem wpływającym na rynek reklamowy będzie kształtowanie się zachowań i postaw konsumenckich. To za nimi przecież podąża w największym stopniu współczesne przedsiębiorstwo, realizując istniejące potrzeby,
a także kształtując nowe, kreując popyt za pomocą komunikacji, czyli przede
wszystkim w formie przekazu reklamowego.
Nie sposób pominąć i nie dostrzec trendów istniejących w obszarze konsumpcji, powstających i rozwijających się najczęściej na skutek zmian i oddziaływania ekonomicznego, społecznego, w tym demograficznego czy technologicznego.
Wyróżnić tu można siedem trendów globalnych, mających wpływ na tzw. subtrendy, obserwowane również na rynku polskim. Do głównych kierunków rozwoju zaliczyć należy: starzejące się społeczeństwa, bogacenie się bogatych, migracje, kokonizacje, media na życzenie, powszechność Internetu oraz technologie
mobilne5. Obserwując wymienione trendy, z pewnością można założyć, że globalne wydatki reklamowe będą rosnąć głównie w sektorze nowoczesnych technologii, ale bardziej dynamiczny wzrost, co powinno mocno zastanawiać marketerów
i badaczy komunikacji, nastąpić może dopiero po wdrożeniu szybkiego transferu
danych na poziomie co najmniej 3,75-4 Gb/sek. na obszarach zurbanizowanych.
Tego typu działania, prowadzone są już w dużych skupiskach ludzkich, szacować
można, że do pełnego pokrycia nową technologią, która zrewolucjonizuje rynek
popytu, brakuje Polsce około trzech lat.
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Changes in the Advertising Market
Summary. The Polish advertising market continues to evolve and it has been growing rapidly
for twenty – three years. The dynamics of change that can be seen above, it in the nineties may
still surprise, despite the pro-cyclical growth rate declines. It seems that the market still has large
reserves, considering the fact that modern communication technologies have been developing for
less than a few years.
The last twenty years denote a very dynamic time of development of the Polish advertising
market, the media as well as the most important medium in the history namely the Internet. A huge
impact on the advertising market in Poland was made by the Polish accession to the European Union, which has opened up new opportunities not only for Polish companies, but primarily generated
a large amount of funds on the demand side. It seems that now one of the most important strategic
issues challenging the advertising industry is primarily an attempt to assess trends in the development of this market in the future, in the context of market users, including demographic, social and
economic, as well as changes associated with the evolution of communication channels in particular
new media technologies.
Key words: marketing, advertising, media
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Benchmarking i controlling
jako nowoczesne koncepcje zarządzania
ukierunkowane na wzrost efektywności
funkcjonowania uczelni niepublicznej
Streszczenie. Poprzez zastosowanie odpowiednich metod i technik zarządzania współczesne
uczelnie niepubliczne są w stanie aktywnie wspierać proces zarządzania nimi, co umożliwia również
osiąganie wytyczonych celów. W związku z tym artykuł ten poświęcony jest możliwościom zastosowania benchmarkingu i controllingu do kreowania wzrostu efektywności uczelni niepublicznej.
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Wprowadzenie
Ciągły wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym oraz oczekiwań ze
strony klientów uczelni niepublicznych zmuszają uczelnie nie tylko do dążenia
utrzymania dotychczasowej jakości świadczonych usług, lecz również do poszukiwania nowych, efektywnych metod zarządzania. Do zachowania dotychczasowej czy uzyskania większej przewagi konkurencyjnej, w dobie zbliżającego
się niżu demograficznego, uczelnie niepubliczne powinny skierować uwagę ku
nowoczesnym koncepcjom i metodom zarządzania, które od lat są z sukcesem
wykorzystywane w innych sektorach gospodarki. Do technik, które mogłyby być
„przeszczepione” i wykorzystane na gruncie akademickim należą: benchmarking i controlling. Oczywiście należy pamiętać, że koncepcje same w sobie nie
tworzą nowych wartości, lecz dzieje się to dopiero po ich właściwym wdrożeniu
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i wykorzystaniu. Bardzo ważne jest zatem zaangażowanie wszystkich pracowników i naczelnego kierownictwa, poprawne i w odpowiednim czasie przeprowadzone wdrożenie oraz właściwy system szkoleń.

1. Istota i możliwości zastosowania benchmarkingu
Już w czasach starożytnych powszechnie znana była sentencja „verba docet,
exempla trahunt” czyli „słowa uczą, przykłady pociągają”. Bowiem każda organizacja działa w określonym otoczeniu, które powinna nieustannie monitorować. To
właśnie porównywanie z najlepszymi, uczenie się od konkurentów stanowi istotę
benchmarkingu. Amerykańskie Centrum Wydajności i Jakości (American Productivity and Quality Centre) definiuje benchmarking jako systematyczny i ciągły
proces pomiaru i porównywania zarządzania daną organizacją do liderów w celu
zdobycia informacji, które pozwolą organizacji podjąć działania, mające na celu
poprawę osiąganych wyników1. Podobnie teorię tę definiuje R.C. Camp − jako
poszukiwanie najefektywniejszych metod, które pozwalają osiągnąć przewagę
konkurencyjną2 czy R. Hutton i M. Zairi, którzy twierdzą, że jest to technika, która
może pomóc poprawić procesy występujące w przedsiębiorstwie do poziomu najlepszych3. Z kolei J. Stoner, E. Freeman i D. Gilbert określają benchmarking jako
proces wyszukiwania najlepszych cech cudzych wyrobów, technologii oraz usług
w celu wykorzystania ich do udoskonalenia własnych wyrobów, technologii oraz
usług4. Jeśli zaś dokonuje się porównań z najlepszymi, trzeba wytypować lidera
na danym rynku. Zdaniem R. Kotlera strategią pozwalającą osiągnąć przewagę
konkurencyjną jest ta, która umożliwia wytypowanie lidera w zakresie zmian cen,
wprowadzania nowych produktów, ich dystrybucji czy reklamy. Tak więc, uczelnia
będąca liderem, chroni swój aktualny udział w rynku, zna sposób na jego poszerzenie (zwiększenie popytu na swoje usługi) oraz dąży do powiększenia swojej
przewagi nawet w sytuacji, gdy nie dochodzi już do powiększenia danego rynku5.
Przedmiotem porównań benchmarkingowych może być nie tylko całe przedsiębiorstwo lecz również produkty, komponenty, miejsca pracy, aktywność współ
pracowników, megaprocesy itp. Przedmiot zainteresowań benchmarkingu przedstawiono na rysunku 1.
G.H. Watson, Strategic Benchmarking, Wiley, New York 1993, s. 3.
R.C. Camp, Le Benchmarking. Pour atteindre l’excellence et dépasser vos concurrents, „Les
Éditions d’organisation”, Paris 1995, s. 28.
3
P. Hutton, M. Zairi., Effective benchmarking through a prioritization methodology, „Total
Quality Management” 1995, Vol. 6, No. 4, s. 399.
4
J. Stoner, E.R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 226.
5
F. Bartes, A. Srzednicki., Walka konkurencyjna przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 64.
1
2
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Przedsiębiorstwo
Struktura
Miejsce pracy

Produkty

Parametr

Procesy
główne

Podzespoły

Procesy

Części

Działania

Rysunek 1. Przedmiot zainteresowań benchmarkingu
Ź r ó d ł o: R. Pieske, Benchmarking: das Lernen von anderen und seine Begrenzungen, „Management Zeitschrift” 1994, No. 6, s. 19.

Najczęściej wymienia się trzy kategorie benchmarkingu6:
1) wewnętrzny – w ramach uczelni, do porównywania konkretnego działu
danej uczelni z analogicznym działem w innej uczelni,
2) konkurencyjny – porównanie wyników czy obszarów działania danej
uczelni z jej bezpośrednim konkurentem; umożliwia dokładne ustalenie pozycji
konkurencyjnej lecz jest utrudnione ze względu na mały dostęp do danych,
3) best in class (funkcjonalny) – służy do wyłonienia uczelni-lidera na podstawie dowolnie określonego kryterium.
Przy benchmarkingu funkcjonalnym P. Jenster i D. Hussey proponują zastosowanie następujących działań:
− określenie obszaru, jaki chcemy objąć benchmarkingiem,
− zrozumienie własnych aktualnie realizowanych procesów,
− przeprowadzenie badań w celu znalezienia lidera/liderów,
− próba komunikacji z liderami, zawarcia porozumienia benchmarkingowego,
− przeprowadzenie benchmarkingu procesów wybranego obszaru działania
lidera,
N. Huxtable, Small Business Total Quality, Chapman&Hall, London 1995, s. 119-120; R. Karaszewski, Total Quality Management. Teoria i praktyka, Wyd. TNOiK, Toruń 2001, s. 158.
6
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− wypunktowanie różnic,
− określenie, co uczelnia w tej sytuacji może zrobić7.
Powiązania pomiędzy poszczególnymi rodzajami benchmarkingu przedstawiła, za pomocą analizy piramidalnej, E. Barber (rys. 2).

Najlepsze praktyki na świecie
Najlepsze praktyki w kraju
Najlepsze praktyki w branży
Najlepsze praktyki w sektorze
Najlepsze praktyki wewnętrzne
Rysunek 2. Analiza piramidalna rodzajów benchmarkingu
Ź r ó d ł o: E. Barber, Benchmarking the management of projects: a review of current thinking, „International Journal of Project Management” 2004, No. 22, s. 303.

Benchmarking może być narzędziem przydatnym do zwiększenia efektywności uczelni8. Należy jednak pamiętać, by nie stosować go zupełnie bezkrytycznie,
aby np. w pogoni za liderem nie doprowadzić uczelni do upadku9. Warto więc
z rozwagą i zrozumieniem dokonywać zmian w sposobie zarządzania uczelnią.
Benchmarking często w praktyce stosowany jest jako metoda zarządzania
wspierająca controlling10. Według J. Webera, znanego specjalisty w dziedzinie
controllingu, benchmarking stanowi controllingowy instrument planowania, który
służy do transpozycji wybranej pozycji strategicznej na środki i działania stosowane do kształtowania struktur11.
P. Jenster, D. Hussey, Company Analysis. Determining Strategic Capability, J. Wiley&Sons,
London 2005, s. 191-193.
	  8
Szerzej o roli benchmarkingu w szkole wyższej por.: J. Apanowicz, Benchmarking integralną składową jakości kształcenia w systemie dydaktyczno-wychowawczym i procesie nauczania −
uczenia się w szkole wyższej, „Zeszyty Naukowe” nr 7, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004.
	  9
Szerzej o benchmarkingu por.: K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania,
PWE, Warszawa 2009, s. 11-23.
10
Szerzej na ten temat por.: R. Kowalak, Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca
controlling przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
11
J. Weber, Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 2001, s. 103.
	  7
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2. Controlling w zarządzaniu efektywnością
uczelni niepublicznej
Controlling uważany jest za koncepcję stosunkowo nową. Jednakże etymologicznie pojęcie „controlling” wywodzi się z języka łacińskiego od słów contra
i rotulus, na podstawie których w XII w. w języku francuskim powstał zwrot contre-role (kontrola), a w angielskim – countreroullour (osoba wykonująca „kontrolę,
spis” w celu weryfikacji poprawności danych figurujących w spisie oryginalnym)12.
W języku środkowo-angielskim słowa „to keep a? copy of a roll of accounts” oznaczają właśnie przechowywanie kopii rejestru księgowań13. Następnie, w wyniku
błędnej interpretacji znaczeniowej powstał termin comptrolling, a w XV w. w wyniku kolejnej pomyłki urzędowi pisarze zmienili ją na countrolling14. Kolejne stulecie
przyniosły dalsze zmiany aż do wersji obecnej − controlling.
Controlling jako instrument czy nawet koncepcja zarządzania w różnych
okresach był odmiennie postrzegany i podlegał ciągłemu rozwojowi. E. Mayer
wyróżnił 3 etapy w historii rozwoju koncepcji controllingu (rys. 3), które przyniosły istotne zmiany jego istoty i realizowanych funkcji.

Funkcja
kontrolna

1778

Funkcja
skarbnika

1931

Funkcja
koordynatora

Funkcja
nawigatora

Instrument
zarządzania

Koncepcja
zarządzania

1981

Okres od utworzenia stanowiska
controllera w administracji rządowej do założenia Controllers
Institute of America

Początek dała konferencja poświęcona
powiązaniom controllingu i marketingu
zorganizowana z okazji 10-lecia założenia organizacji Arbeitsgemeinschaft
Wirtschaftswissenschaft Und Wirtschaft
Praxis im Controlling Und Rechnungswesen

Rysunek 3. Etapy rozwoju controllingu
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: E. Mayer, Controlling-Konzepte, Dr Th. Gabler Verlag, Wiesbaden
1993, s. 3-9.

Współcześnie rozumienie controllingu jest bardzo szerokie i wielu badaczy odmiennie je definiuje. Według P.R. Preisslera „każdy ma wyobrażenie o tym, czym
12
Szerzej o etymologii pojęcia controlling por.: P. Tyrała, B. Stęplewski, Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego. Poradnik dla studentów, nauczycieli i menedżerów, Wyd.
Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 45-47.
13
The concise Oxford dictionary of Current English, Clarendon Press, Oxford 1990, s. 250.
14
The Oxford English Dictionary, Vol. II, Clarendon Press, Oxford 1978, s. 928.
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jest controlling lecz każdy interpretuje to nieco inaczej”15. Ze stanowiskiem tym
zgadza się również A. Zünd, który twierdzi że „inne otoczenie przedsiębiorstwa –
inna definicja controllingu”16. Za tymi badaczami można pokusić się o stwierdzenie, że w zależności od kraju i szkoły zarządzania, którą reprezentuje dany badacz/
naukowiec, inna będzie również obowiązująca definicja controllingu.
Autorka niniejszej pracy zdecydowała się analizować pojęcie controllingu
w ujęciu zaprezentowanym w Leksykonie rachunkowości, czyli jako: „proces sterowania, zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany poprzez planowanie (wytyczanie celów do realizacji), kontrolę (porównania stanu faktycznego
z planowanym) i sprawozdawczość”17.
Controlling stanowi istotny element systemu zarządzania uczelnią niepubliczną. W ramach wyodrębnionych funkcji controlling ma do spełnienia określone
zadania. Jego główny cel to: „informacyjne zabezpieczenie zorientowanego na
wynik planowania, sterowania i kontroli nad całokształtem zachowań przedsiębiorstwa, połączonych funkcją integracyjną i koordynacyjną”18. Przedstawiony
w tabeli 1 katalog zadań i funkcji nie jest jednak sztywny ani zamknięty. Został
on dopasowywany do specyfiki rozwiązań przyjętych w poszczególnych krajach
(np. pomijanie części zadań, jak sprawozdawczość zewnętrzna, skupiając się na
innych – np. budżetowanie) czy wymagań i potrzeb danej jednostki, w której
wdrażany jest controlling.
Zdaniem J. Webera celem controllingu jest „zwiększenie skuteczności
i sprawności zarządzania oraz wzmocnienie dopasowania się do zmian zachodzących wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa”19.
Podstawowym zadaniem controllingu w uczelni wyższej powinno być zapewnienie warunków do długotrwałej egzystencji podmiotu i stabilności zatrudnienia,
którą osiąga się przez tworzenie odpowiednich struktur wewnętrznych oraz zintegrowanie celów (wzrost, rozwój, zysk) z systemem informacyjnym. Koncepcje
drogi (akronim tych celów w języku niemieckim) przedstawiono na rysunku 4.
Odpowiednikiem drogi (WEG) w języku polskim jest: „działalność (D) służąca rozwojowi (R) przedsiębiorstwa i jego ożywieniu (O) w długim okresie oraz
zwiększeniu jego gospodarności (G) przy zapewnieniu właściwej aktywności gospodarczej (A)”20. Podstawowym zadaniem controllingu jest więc dostarczenie
odpowiedzi na pytanie: „Czy uczelnia jest na właściwej DRODZE?”.
P.R. Preissler, Controlling. Lehrbuch Und Intensivkurs, Oldenbourg–Munchen–Wien 1985, s. 11.
Ibidem, s. 10.
17
Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, WN PWN, Warszawa 1996.
18
D. Hahn, Planung Und Kontrolle,Planungs- und Kontrollsysteme, Planungs- und Kontrollrechnung-Controllingkonzepte, Gabler Wirtschaft, 4. Aufl., Wiesbaden 1994, s. 174.
19
J. Weber, Einführung in das Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995, s. 50.
20
M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, WN PWN, Warszawa 2003, s. 15.
15

16
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Tabela 1. Zadania a funkcje controllingu

Zadania

Funkcje
Planowanie

Kontrola

Sterowanie

– wsparcie zarządu w procesie
optymalnego wykorzystania
antycypowanych potencjałów strategicznych przedsiębiorstwa
– współudział w definiowaniu
celów przedsiębiorstwa
– kierowanie procesem wypracowywania celów poprzez
łagodzenie wpływu poszczególnych grup nacisku
– definiowanie reguł postępowania przy ustalaniu celów
– zapewnienie precyzyjnego
formułowania celów (dla
zapewnienia ich późniejszej
kontroli i weryfikacji)
– współudział w ustalaniu
strategii przedsiębiorstwa
zgodnie z wyznaczonymi
wcześniej celami
– koordynacja planowania
strategicznego z operacyjnym
– kierowanie pracami przygotowywania planów i budżetów operacyjnych
– tworzenie i aktualizowanie systemów planowania,
kontroli, sterowania oraz
dostarczania informacji

– kontrola wdrażania zatwierdzonych planów
– ciągła aktualizacja planów
– kontrola wyników rzeczywistych oraz planowanych
– identyfikacja odchyleń
– ciągły nadzór nad realizacją
celów i planów przedsiębiorstwa

– przewidywanie potencjalnych odchyleń oraz przyczyn ich wystąpienia
– badanie odchyleń rzeczywistych w celu analizy przyczyn ich występowania
– określenie charakteru powstałych odchyleń
– opracowywanie wariantów
decyzyjnych na podstawie
zebranych informacji
– zdefiniowanie działań korygujących istotne odchylenia
(przewidywane oraz rzeczywiste)

Ź r ó d ł o: E. Janczyk-Strzała, Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, CeDeWu, Warszawa
2008, s. 27.

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że controlling jest koncepcją
szytą niejako na miarę danej organizacji. Jest on bowiem dopasowywany do rzeczywistych potrzeb i uwarunkowań jednostki, w której zostaje wdrożony. Projektując zatem system controllingu w uczelni, należy uwzględnić specyfikę uczelni
niepublicznej jako jednostki gospodarczej, która z jednej strony ma do spełnienia
specyficzną misję – edukacja, lecz z drugiej – musi sprostać rosnącym wymaganiom komercyjnego rynku. Controlling staje się więc niejako „barometrem” dla
uczelni, wskazując osobom zarządzającym nią aktualnie występujące tendencje
oraz potencjalne kierunki działania.
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W–
Wachstum
(wzrost)

E–
Entwicklung
(rozwój)

G – Gewinn
(zysk)

R – rozwój

D – działalność

A – aktywność
gospodarcza

O – ożywienie

G – gospodarność

Rysunek 4. Koncepcja DROGI w controllingu
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: J. Risak, A. Deyhle, Controlling. State of the Art. Und Entwicklungstednenz, Gabler Verlag, Wiesbaden 1991, s. 362; S. Olech, Zarys idei controllingu, „Przegląd Organizacji“
1991, nr 6, s. 28.

Podsumowanie
Przedstawiona przez autorkę tematyka związana z koncepcjami benchmarkingu i controllingu jest niezwykle ważna w procesie zarządzania wyższą uczelnią
niepubliczną w kontekście działań nakierowanych na wzrost efektywności. Dynamiczny rynek usług edukacyjnych wymusza bowiem na uczelniach poszukiwanie
nowoczesnych metod zarządzania, które umożliwią wyeliminowanie ryzyka, niepewności oraz podejmowanie optymalnych decyzji zarządczych.
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Benchmarking and controlling in non-public universities
Summary. This article is about a significant role of benchmarking and controlling in creating
effectiveness in non-public universities. Through the use of appropriate methods and of management techniques, contemporary non-public universities are able to actively support the management process, which enables the achievement of its objectives. Therefore, this article is about the
significant role of benchmarking and controlling in creating effectiveness in non-public universities.
Key words: university, finance department, management, benchmarking, controlling
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Optymalizowanie dokumentacji w działach IT

Streszczenie. Dokumentacja w działach IT jest niezbędna do osiągnięcia założonych celów,
tj. ochrony kapitału intelektualnego i ciągłości działania oraz poprawy przejrzystości i impulsu
w projektach oraz działaniach. Niestety, specjaliści IT często lekceważą dokumentację, traktując
ją jako „narzędzie krytyczne”. Nie rozumieją wielu korzyści płynących ze skutecznej dokumentacji i ryzyka działania nieskutecznej dokumentacji. Działy IT nie mogą funkcjonować w ramach
podejścia do dokumentacji na zasadzie kreowania, realizacji i oceny listy kontrolnej, zawierającej
tworzone dokumenty. Firmy powinny stosować standard ponownego wykonania, aby zapewnić, że
dokumentacja spełnia potrzeby organizacji. Przenoszenie firmy na optymalny poziom dokumentacji
nie przychodzi z dnia na dzień, ale stanowcze przyjęcie procesu, zaangażowanie odpowiednich ludzi i budowanie odpowiedzialnej kultury wokół dokumentacji wzmacnia i rozwija potencjał działu
IT. Dokumentacja na zoptymalizowanym poziomie jest więcej niż tylko dobrą praktyką, jest strategiczną przewagą zespołu, działu IT i organizacji jako całości.
Słowa kluczowe: dokumentacja, efektywność, optymalizacja dokumentacji, poziomy dokumentacji

Wprowadzenie
Kiedy specjaliści IT myślą o dokumentacji, mają tendencję do wyobrażania
sobie stert folderów, nudnych szablonów i stosów segregatorów, których nikt nie
czyta. W przeciwieństwie do tego obrazu, dokumentacja to coś znacznie więcej niż
tylko stosy notatek ze spotkań, kody źródłowe i schematy. Prawidłowo realizowana
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dokumentacja jest w rzeczywistości procesem, który przynosi wiele istotnych zalet dla działu IT, w tym efektywne ograniczenie ryzyka. Poprawna dokumentacja
umożliwia organizacjom ograniczanie ryzyka w strategicznych obszarach, w tym
− utraty kapitału intelektualnego, danych i operacji IT, czytelności i impulsu.

1. Kapitał intelektualny
Dział IT, zgodnie ze swoją naturą, stawia czoło ogromnemu ryzyku związanemu z utratą informacji, które są zamknięte „w głowach” pracowników i kontrahentów. Na współczesnym rynku istnieje ogromny popyt na specjalistów z zakresu IT, a „ryzyko informatyczne” szczególnie narasta, gdyż specjaliści IT coraz
częściej zmieniają pracę, biorą urlopy i szybko przechodzą na emeryturę.
Odpowiednia dokumentacja ogranicza opisane ryzyko poprzez pomoc organizacjom w planowaniu sukcesji dzięki przechwytywaniu kapitału intelektualnego.
Organizacje muszą podjąć świadome i konsekwentne działania w celu zbierania
wiedzy swoich pracowników poprzez funkcje dokumentujące pracę i wiedzę
techniczną z zakresu systemów i infrastruktury1.
Bez skutecznego podejścia do dokumentacji działy IT narażają się na coraz
większe ryzyko utraty danych i funkcjonalności, co skutkuje koniecznością ponownej realizacji niezwykle pracochłonnych opracowań (rework). Takie ponowne
opracowywanie jest nieprzewidzianym w budżecie kosztem zasobów oraz bezpośrednią stratą wydajności i rentowności. Niektóre informacje mogą być nawet
niemożliwe do odtworzenia, a jeśli informacja jest krytyczna, to jej utrata może
spowodować poważne szkody dla organizacji.

2. Dane i operacje
Dokumentacja jest niezbędna do planowania ciągłości działania (business recovery planning) i minimalizuje utratę danych, a także zakłóceń operacji IT. Aby
skutecznie zabezpieczyć dane, działy IT muszą dokumentować, jak uruchamiane
są kopie zapasowe, gdzie te kopie są przechowywane oraz wskazywać wyniki
regularnych testów kopii zapasowych i ich przywracania2.
1
Springhouse, Complete Guide to Documentation, Lippincott Williams&Wilkins, 2nd ed. (May
11, 2007).
2
T.W. Singleton, What Every Auditor Should Know About Backup and Recovery, „ISACA Journal” 2011, Vol. 6, s. 1.
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Szczegółowa dokumentacja jest niezbędna w celu zapewnienia, że w przypadku „katastrofy”, działy IT rozumieją i są w stanie przywrócić każdy aspekt
infrastruktury, w tym komputery, sieci, systemy operacyjne i aplikacje. Ponadto,
dokumentacja powtarzalnych procesów IT zapewnia, że działy informatyczne są
w stanie utrzymywać ciągłą pracę mimo następstw zakłóceń lub katastrofy.

3. Czytelność
Dokumentacja zmniejsza ryzyko związane z nieporozumieniami poprzez wymuszanie na pracownikach wyjaśnień, co dokładnie sądzą, wiedzą. Bezwzględne
poleganie na słownych dyskusjach i zapewnieniach nie gwarantuje wzajemnego
porozumienia wśród specjalistów IT lub członków zespołu, bez względu na stopień dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron3.
Tylko kompletna dokumentacja stanowić może pewien punkt odniesienia,
niezbędny do skutecznego artykułowania przedmiotu, myśli i czynności do wykonania. Dokumentacja określa jasne zasady i warunki, które chronią organizację
w sytuacjach, w których istnieją rozbieżności i nieporozumienia z pracownikami lub osobami trzecimi. Takie sytuacje obejmują ochronę prawną w sytuacjach
dyscyplinarnych wobec pracowników, którzy naruszają dopuszczalne zasady lub
zdolność do rozwiązywania sporów z zewnętrznymi firmami outsourcingowymi poprzez określenie zakresu umów serwisowych (SLA − Service Level Agreement).

4. Impuls
Chociaż dokumentacja w projektach IT jest powszechnie postrzegana jako
coś uciążliwego, stwierdzenie to jest dalekie od prawdy. Dokumentacja buduje
zaufanie, które umożliwia działom IT podejmowanie decyzji, a w ten sposób również przynosi impuls, który „popycha” projekt, dział i organizację do przodu4.
Aktualizacja dokumentacji projektu zmniejsza ryzyko opóźnień poprzez dostarczenie działom IT sygnałów wczesnego ostrzegania z informacjami o tym,
że zespół przekroczył już lub może zignorować ostateczne terminy. Fakt ten
3
A. Escoe, The Practical Guide to People-Friendly Documentation, 2nd ed., American Society
for Quality, (June 1, 2001).
4
M. Woźniak, The Innovative Potential and Problems of the Modern IT Projects. New Generation Enterprise and Business Inno-vation Systems, CAiSE Springer, 2012.
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umożliwia firmom szybsze przywrócenie biegu projektów na właściwy tor. Dokumentacja może również wzmóc tempo działań poprzez poprawę przejrzystości
i odpowiedzialności w zakresie funkcji pracy, procesów i kontroli5.

5. Standard ponownego wykonania
Jednym z kluczowych wyzwań, przed którym stają działy IT w zakresie opracowywania i utrzymywania doskonałej dokumentacji, jest brak spójnych standardów ocen. W praktyce istnieje wiele typów i zastosowań dokumentacji, stąd
użycie jednego spójnego standardu w tym zakresie jest niezmiernie trudne. Istnieje jednak jeden standard, który dostarcza silnych metryk dla większości dokumentacji w ramach działu IT. Jest to standard ponownego wykonania (the reperformance standard). Standard ten wskazuje, że dokumentacja powinna umożliwić
każdemu użytkownikowi ponownie wykonanie określonego zadania lub procesu.
Oznacza to, że dokumentacja musi zawierać wystarczającą liczbę szczegółów
i komunikować się z wystarczającą jasnością poprzez tekst lub wizualizację, aby
pozwolić użytkownikowi na wykonanie określonych czynności. Chociaż standard
ten jest obecnie powszechnie używany przez specjalistów do spraw ubezpieczeń
i audytorów, standard ponownego wykonania może być rozszerzony do wielu
innych zastosowań w ramach działów IT, w tym do przygotowania materiałów
szkoleniowych, instrukcji obsługi, dokumentacji procesu i dokumentacji awarii.
Ważne jest, aby pamiętać, że standard ponownego wykonania nie oznacza,
że należy zapisywać każdy szczegół. Wskazuje, że taki zapis powinien być na
tyle czytelny, aby okazał się jednoznaczny i zrozumiały dla odbiorcy. Zbyt wiele
szczegółów może prowadzić wręcz do odmiennego skutku. W celu umożliwienia
użytkownikowi ponownego wykonania zadania z powodzeniem, norma wymaga
również, aby dokumentacja zawierała doskonałą czytelność zarówno tekstu, jak
i komponentów graficznych oraz wideo.

6. Pięć poziomów dokumentacji
W działach IT funkcjonuje pięć różnych poziomów organizacji dokumentowania:
1) brak dokumentacji,
2) dokumentacja skromna i prowadzona sporadycznie,
J.C. Whitaker, R.K. Mancini, Technical Documentation and Process, CRC Press, 1st ed.
(October 24, 2012).
5
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3) dokumentacja średniej wielkości,
4) dokumentacja zoptymalizowana,
5) dokumentacja zbyt szczegółowa/obszerna.
W przypadku poziomów 1 i 2 w działach IT nie ma kultury dokumentowania procesów, a zapisy czynione podczas spotkań i testów są bardzo mało wartościowe. Działy IT, które działają w ramach dokumentacji średniej wielkości,
mają tendencję do dokumentowania ważnych procesów, ale nie rozpoznają strategicznych korzyści z rozszerzenia tego procederu. Poziom czwarty to ten stan, do
którego powinny dążyć działy IT. Wtedy zarząd organizacji regularnie recenzuje
i nagradza wzorcowe dokumentacje, istnieją ustalone praktyki wokół skutecznej
dokumentacji, a standard ponownego wykonania jest konsekwentnie realizowany.
Ostatni, piąty poziom, poziom nadmiernej dokumentacji, jest powszechny w środowiskach, w których istnieje obawa braku spełnienia wymogów regulacyjnych
(np. w USA aktu Sarbanes-Oxley) lub w środowiskach, które mało rozumieją
tematykę poruszaną w dokumentacji IT lub „brakuje im” umiejętności pisania
w sposób jasny i zwięzły.
Jednym z najbardziej znaczących zagrożeń dla nowoczesnej organizacji jest
sytuacja, w której uważa się, że osiągnięto poziom optymalny procedur dokumentacyjnych z zakresu IT, a naprawdę znajduje się na poziomie braku lub niewielkiej ilości dokumentacji6. Jest to powszechny problem w firmach, które formułują
wymagania dotyczące dokumentacji na zasadzie sporządzenia listy kontrolnej
i uważają, że dokumenty znajdujące się na tej liście wystarczą do ograniczania
ryzyka, podczas gdy w rzeczywistości ich dokumentacja nie odpowiada celom
organizacji, ani nie spełnia standardu ponownego wykonania. Poziom piąty, choć
rzadziej, może być również niebezpieczny w sytuacji, gdy organizacja dysponuje
fałszywym poczuciem bezpieczeństwa procesu dokumentacji, podczas gdy cele
wcale nie zostały osiągnięte7.

7. Typowe problemy
Obecnie większość działów IT nie jest w stanie osiągnąć zoptymalizowanego
poziomu dokumentacji z trzech głównych powodów. Pierwszy wskazuje, że działy IT nie rozpoznają wielu zalet dokumentacji w dziedzinie wspierania ograniczania ryzyka, jak również wielu elementów przewagi konkurencyjnej (tj. większej
6
S. Doheny-Farina, Effective Documentation: What We Have Learned from Research (Information Systems), „The MIT Press” (November 2, 1988).
7
J.B. Strother, J.M. Ulijn, Z. Fazal, Information Overload: An International Challenge for
Professional Engineers and Technical Communicators, IEEE PCS Professional Engineering Communication Series, Wiley-IEEE Press, 1st ed. (October 23, 2012).
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jasności, zaufania i pędu). Działy IT muszą rozpoznać, że brak dokumentacji naraża firmę na dodatkowe ryzyko i powinno zostać podkreślone, iż dokumentacja
pełni nadrzędną rolę w procesie zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie lub procesie ciągłości działania.
Po drugie, działy IT często tkwią w modelu „utrzymywania ruchu” i nigdy
nie poświęcają czasu na wykonywanie skutecznej dokumentacji. Działy te rzadko
zatrzymują się, aby przeanalizować ocenę kosztów ukrytych i wpływu na to, jaką
wagę mogą mieć ich decyzje dla funkcjonowania organizacji. Dlatego też organizacje często nie posiadają skutecznych praktyk dokumentacji swoich projektów
i działań IT. Często jest zbyt późno na to, aby pozyskać wartość z dokumentacji,
gdy jest ona tworzona wyłącznie post factum. Okazuje się wtedy, że pomysły
często zostały już zapomniane, projekty zakończone, problemy rozwiązane, a zaangażowani w to wszystko konsultanci i pracownicy opuścili organizację.
Po trzecie, działy IT nie wiedzą, jak należy dokumentować prowadzone czynności. Dokumentacja nie oznacza zapisywania wszystkiego. To jest rzeczywiście
proces strategiczny, na który składają się: pozyskiwanie, strukturyzacja, prezentacja, komunikacja i przechowywanie informacji pisemnej. Chociaż specjaliści
IT zazwyczaj rozumieją, jak pozyskiwać i przechowywać informacje, starają się
omijać etapy strukturyzacji, prezentacji i komunikacji. Pracownicy IT muszą być
w stanie pozyskać nieuporządkowane informacje, pozbyć się z nich nieistotnych
części i połączyć pozostały materiał w użyteczną nową całość, która zaangażuje
interesariuszy i skutecznie przekaże stosowne treści. Efektywna dokumentacja
wymaga kompleksowego zestawu umiejętności, które obejmują: przygotowanie
skutecznego przekazu pisemnego o charakterze instrukcji technicznej, wizualizację, formatowanie i zdolność do strukturyzowania informacji w spójny pakiet8.

8. Zoptymalizowana dokumentacja
Przeniesienie zespołu i działu IT do poziomu zoptymalizowanej dokumentacji
jest procesem składającym się z trzech etapów:
1. Organizacja musi przyjąć proces strategiczny dla dokumentacji9. Wymaga
to takiego podejścia, w ramach którego zarząd, kierownicy projektów, autorzy dokumentacji technicznej i personel techniczny rozumieją i angażują się w dany proces. Ten etap wymaga nadania priorytetów na podstawie oszacowanego ryzyka

K. Van Laan, The Insider’s Guide to Technical Writing, XML Press, 1st ed. (August 28, 2012).
S.S. O’Keefe, A.S. Pringle, Content Strategy 101: Transform Technical Content into a Business Asset, Scriptorium Publishing Services, Inc. (September 10, 2012).
8
9
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i możliwości. W procesie tym, odmiennie do pozostałych, dział i zespół wymagają takiego samego poziomu uwagi.
2. Organizacja musi „zatrudniać” odpowiednie osoby. Zasoby ludzkie niezbędne do skutecznej dokumentacji niekoniecznie muszą być takie same w przypadku realizacji każdego zadania, a odpowiednie służby mogą pochodzić z różnych środowisk, w tym z jednostek zajmujących się pisaniem dokumentacji
technicznej, komunikacji projektowej, analizy biznesowej, zapewnienia jakości
i audytu. Organizacja procesu wymaga uczestnictwa takich członków zespołu,
którzy nie tylko posiadają kompetencje w zakresie tworzenia dokumentacji, ale
również zrozumieją i doceniają jej wartość.
3. Organizacja musi budować kulturę odpowiedzialności i najlepszych praktyk wokół skutecznej dokumentacji. Kultura ta musi pochodzić od wyższego
kierownictwa i spływać w dół − poprzez dział IT10. Kultura odpowiedzialności
wymaga regularnych kontroli operacyjnych i prowadzenia systematycznej dokumentacji projektowej oraz systemu nagradzania pracowników, którzy skutecznie
podtrzymują praktyki dokumentacyjne.

Podsumowanie
Dokumentacja jest niezbędna działom IT dla osiągnięcia celów własnych,
tj. ochrony kapitału intelektualnego i ciągłości działania oraz poprawy przejrzystości i impulsu w ramach projektów i działań. Niestety, specjaliści IT często lekceważą dokumentację, traktując ją jako zło konieczne. Nie rozumieją oni wielu
korzyści płynących ze skutecznej dokumentacji i ryzyka funkcjonowania nieskutecznej dokumentacji. Działy IT nie mogą funkcjonować z podejściem do dokumentacji na zasadzie tworzenia, realizacji i oceny listy kontrolnej, zawierającej
tworzone dokumenty. Firmy powinny stosować standard ponownego wykonania,
aby zapewnić dokumentację, która spełnia potrzeby organizacji.
Przenoszenie firmy na optymalny poziom dokumentów nie przychodzi z dnia
na dzień, ale stanowcze przyjęcie procesu, zaangażowanie odpowiednich ludzi
i budowanie odpowiedzialnej kultury wokół dokumentacji zdecydowanie rozwija
dział IT. Dokumentacja na zoptymalizowanym poziomie jest czymś więcej niż
tylko dobrą praktyką, jest strategiczną przewagą zespołu, działu IT i organizacji
jako całości.

D. Kralewski, Bottom-up decentralized approach to innovation strategy. New Generation
Enterprise and Business Innovation Systems, CAiSE, Springer 2012.
10
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Optimizing the IT documentation
Summary. Documentation is essential for IT organizations to achieve their goals such as the
protection of intellectual capital and business continuity and improvement of transparency and an
impulse in projects and activities. Unfortunately, IT professionals often ignore the documentation
regarding it as a critical tool. They do not understand numerous benefits of the effective functioning
of the documentation and the risk of unsuccessful records. IT departments cannot function in the
approach to the documentation on the basis of the creation, implementation and evaluation checklist
that contains documents created. Companies should apply the re-performance standard to ensure
that the documentation meets the needs of the organization. Moving to the optimum level of documents does not come overnight, but firm adoption of the process, involvement of people and building a culture of responsible documentation strengthens and develops the potential of IT department.
Documentation on an optimized level is more than just a good idea, it is a strategic advantage of the
team, the IT department and the organization as a whole.
Key words: documentation, efficiency, optimization, levels of documentation
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Teorie hierarchii źródeł finansowania
w finansowaniu hybrydowym przedsiębiorstw

Streszczenie. Artykuł nawiązuje do teorii dotyczących źródeł finansowania, uwzględniając finansowanie hybrydowe. Istota tego ujęcia polega na oderwaniu od klasycznego podziału kapitałów
w przedsiębiorstwie na rzecz formy mieszanej. Zatem struktura kapitału stanowić może podstawę
wyboru kolejności wykorzystania źródeł kapitału, wpływa na wartość przedsiębiorstwa i możliwość
jego ekspansji.
Słowa kluczowe: struktura kapitału, hierarchia źródeł finansowania, finansowanie hybrydowe

Wprowadzenie
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie teorii hierarchii źródeł finansowania i nawiązanie na tym fundamencie do finansowania hybrydowego. Istotą
jest odejście od powszechnie przyjętego podziału na kapitał własny i kapitał obcy.
Aktualnie w rzeczywistości gospodarczej powstają i rozwijają się formy mieszane. Z tego powodu kluczowe jest określenie, z jakich źródeł finansowania i w jakiej kolejności przedsiębiorstwa mogą korzystać. Dlatego wartością nadrzędną
jest przedstawienie dotychczas znanej i stosowanej teorii w połączeniu z nowym
podejściem do źródeł kapitału.
Rozpatrując je w przedsiębiorstwie, należy wziąć pod uwagę aspekt struktury
kapitału i wpływu tego elementu na wartość firmy. Istotnym elementem jest zatem

170

Zbigniew Kuryłek

strategia dotycząca wyboru kapitału. Przedstawia ona udział kapitału własnego
i kapitału obcego oprocentowanego. Struktura ta wpływa ponadto na rynkową
wartość przedsiębiorstwa. Zastanowić się należy, czy istnieje taka struktura kapitału, przy której wartość firmy jest najwyższa.

1. Teorie struktury kapitału
Istnieje kilka znaczących teorii dotyczących struktury kapitału:
1. Statyczna teoria substytucji, autorstwa F. Modiglianiego i M. Millera (teoria
MM). Zakłada ona, że każde przedsiębiorstwo wyznaczyć może własną optymalną
strukturę kapitałową. Działania firmy powinny zdążać do jej osiągnięcia. Podkreślić
przy tym należy, że jest to pogodzenie korzyści, które pojawiają się w wyniku zaciągnięcia oprocentowanego długu z możliwościami jego wykorzystania, a także wadami w postaci zwiększonego ryzyka upadłości czy wyższych kosztów związanych
z mogącymi się ewentualnie pojawić trudnościami ze spłatą zobowiązań. Teoria
wykluczała uznanie za wartościowe dla firmy kształtowanie struktury kapitałowej
zależnej od sytuacji w firmie. W momencie, kiedy korzysta się z kapitału obcego
oprocentowanego wpływać może to na decyzje podejmowane przez menedżerów.
Zakładano możliwość korzystania z długu głównie przez relatywnie duże przedsiębiorstwa, które cechowało ograniczone ryzyko operacyjne.
Ważnym zagadnieniem jest określenie dążenia do wyznaczonej struktury kapitałowej. Wykres 1 obrazuje, czy przedsiębiorstwa dążą do określonej struktury
kapitałowej. W Stanach Zjednoczonych struktura kapitałowa firm ustalana jest
jako cel elastyczny, natomiast aż 34% działających na rynku podmiotów dąży do
osiągnięcia ściśle określonej struktury kapitałowej. Warto zauważyć, że niemal co
piąte przedsiębiorstwo nie ma celu związanego ze strukturą kapitału1.
W porównaniu do Stanów Zjednoczonych warto przyjrzeć się polityce obejmującej strukturę kapitału realizowanej w Europie. Istotne jest, że aż 65% przedsiębiorstw we Francji nie zmierza do wyznaczonej struktury kapitału, a w Wielkiej
Brytanii dotyczy to 50% przedsiębiorstw. Elastyczny cel najczęściej wyznaczany
jest w Niemczech.
Zatem liczba firm z elastycznym celem jest porównywalna na obu kontynentach, natomiast, co zdumiewa, koncepcja dotycząca braku wyznaczonej struktury
kapitału dotyczy firm funkcjonujących w Europie. Większą wagę do tego elementu przywiązuje się w Stanach Zjednoczonych.
Modigliani i Miller stworzyli dwa twierdzenia odnoszące się do gospodarki
bez podatków:
1

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, Difin, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 70.
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Wykres 1. Polityka docelowej struktury kapitału przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych
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Ź r ó d ł o: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 71.

Wykres 2. Polityka docelowej struktury kapitału w Europie
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Ź r ó d ł o: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, Difin, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 72.

Twierdzenie 1. Kiedy rozpatrujemy działalność na rynku doskonałym, wtedy
wartość firmy nie zależy od struktury jej kapitału. Inaczej mówiąc, nie ma znaczenia, czy przedsiębiorstwo wspomaga się długiem, czy też nie. Twierdzenie dotyczy takich firm, które mają podobny profil działalności i ich wynik operacyjny
jest taki sam. Różnią się w głównej mierze pod względem struktury kapitałowej.
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Jeżeli rozpatrywać będziemy dwa przedsiębiorstwa, w których struktura kapitałowa w pierwszym będzie w stosunku 30% kapitału własnego i 70% kapitału obcego, a w drugim odwrotna, czyli 70% kapitału własnego i 30% kapitału obcego,
to sumując środki, otrzymamy taką samą wielkość kapitału. Tym samym, wielkość wypracowanego zysku będzie identyczna, dlatego też zgodnie z teorią MM,
nie powinno się uwzględniać struktury kapitału. Autorzy twierdzenia uzasadniają
swoją tezę na podstawie istnienia arbitrażu rynkowego. Mianowicie, jeżeli wartość porównywanych przedsiębiorstw była różna, to inwestorzy sprzedaliby akcje
przewartościowane, a kupiliby akcje niedowartościowane. Spowodowałoby to
wyrównanie wartości przedsiębiorstw i średnioważonego kosztu kapitału. Dlatego w takich zestawieniach nie powinno się uwzględniać kosztu kapitału.
Twierdzenie 2. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie, które korzysta z długu
jest taki sam jak w przedsiębiorstwie, które z kredytu nie korzysta, ale jest też
powiększone o premie za ryzyko finansowe. Im więcej będzie kapitału obcego
w portfelu firmy, tym bardziej będzie rósł koszt tego kapitału. Zwiększanie ilości
długu powoduje wzrost oczekiwań dotyczących zysku przypadającego na akcję.
Jednak zwiększa się także ryzyko działalności podmiotu gospodarczego, dlatego
wartość firmy nie rośnie. Tłumaczyć można to tym, że wzrost dochodu jest równoważony stopą dyskontową, która służący do osiągnięcia tego dochodu. Mimo
zmiany struktury kapitału cena akcji i wartość firmy nie ulegają zmianie. Odmienna struktura kapitałowa może wpłynąć na stopę zwrotu, której domagać się będą
inwestorzy, natomiast nie wpłynie na wartość firmy2.
Kontynuując swoje rozważania, Modigliani i Miller stworzyli twierdzenie
uwzględniające opodatkowanie zysku przedsiębiorstw. Wcześniej nie uwzględniono korzyści płynących z możliwości obniżania podstawy opodatkowania o odsetki płacone od zaciągniętego długu. W ten sposób generowany jest dodatkowy
zysk w stosunku do przedsiębiorstw, które nie korzystają z długu.
Twierdzenie 1. Wartość przedsiębiorstwa finansującego się długiem jest wyższa − o wartość tarczy podatkowej, wynikającej z tytułu oprocentowania długu −
niż wartość przedsiębiorstwa, które nie korzysta z kredytu.
Twierdzenie 2. Koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa finansującego się
długiem jest powiększony o premię za ryzyko finansowe uwzględniające zadłużenie przedsiębiorstwa i stopę opodatkowania w stosunku do przedsiębiorstwa, które nie wspiera się długiem. Wzrost premii za ryzyko uzależniony jest od stopnia
zadłużenia. Z drugiej strony, balansowany jest przez korzyści wynikające z opodatkowania. Odnosząc się do kosztu kapitału w tym twierdzeniu, będzie on malał
wraz ze wzrostem zadłużenia. Efekt tarczy podatkowej relatywnie obniża koszt
kapitału obcego.
W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WN
PWN, Warszawa 2005, s. 414.
2
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Właściwą konkluzją dotyczącą modelu MM uznającego podatki, które uiszczane są przez firmy, jest następujące spostrzeżenie: wzrost zadłużenia powoduje
wzrost wartości przedsiębiorstwa i kosztu kapitału własnego. Równocześnie maleje średnioważony koszt kapitału całkowitego. Uzasadnieniem tego jest mechanizm neutralizowania wzrostu kosztu kapitału własnego, a nawet pojawiająca się
dodatkowa korzyść, która wynika ze zwiększonego udziału długu. Koszt kapitału
obcego jest stały i mniejszy od kosztu kapitału własnego. Wynika to z faktu, że
wzrost udziału długu w kapitale całkowitym powoduje wzrost korzyści dotyczących opodatkowania i obniżkę kosztu kapitału3.
2. Teoria porządku dziobania − stworzyli ją S. Myers i N. Majluf na podstawie dorobku H. Lelanda i D. Pyle’a oraz S. Rossa. Teoria ta związana jest ze
sposobem podejmowania decyzji inwestycyjnych, a właściwie sposobem wyboru finansowania inwestycji. Okazuje się, że w pierwszej kolejności korzysta się
z kapitału wewnętrznego, następnie z zewnętrznego kapitału obcego, a w ostatniej
kolejności – z zewnętrznego kapitału własnego. Wartościowanie to połączone jest
z kosztem kapitału i decyzjami inwestycyjnymi. Jeżeli przedsiębiorstwo pragnie
się rozwijać, to rynek przyjmuje entuzjastycznie informację o zaciąganiu długu.
Może wskazywać na niechęć do dzielenia się przyszłymi zyskami z inwestorami.
Emisja nowych akcji może – zgodnie z tą teorią − zostać odebrana pesymistycznie.
Inwestorzy będą sądzić, że istnieje chęć rozłożenia ewentualnych przyszłych strat
na udziałowców. Należy uzupełnić tę teorię o asymetrię informacyjną, która może
wpływać na strukturę kapitału. W sytuacji kiedy firma może podjąć projekty opłacalne, czyli takie, których wartość bieżąca netto (NPV) jest dodatnia, a rynek może
o tym nie wiedzieć, trzeba rozważyć wykorzystanie zysku zatrzymanego lub kapitału obcego. Przedsiębiorstwo raczej nie zdecyduje się na emisję akcji ze względu
na ewentualne zaniżanie cen akcji, bo rynek ze względu na asymetrię informacyjną
może nie wiedzieć o danym projekcie i nie zostanie to ujęte w cenie akcji. Emisja
nowych akcji musiałaby nastąpić wówczas po niekorzystnej dla firmy cenie, co pozwoliłoby pozyskać z rynku mniej środków. Teoria porządku dziobania uwzględnia
elastyczność finansowania i posiadanie możliwości zaciągania zobowiązań na dodatkowe środki na rentowne projekty, które nie zostały ujawnione. Ważne jest, aby
przedsiębiorstwo posiadało rezerwową zdolność kredytową na jeszcze nie rozpoczęte inwestycje.
3. Teoria problemów pełnomocnictwa stworzona przez M. Jensena.
Zgodnie z tą teorią wykorzystanie kapitału obcego jest właściwą decyzją i ma
na celu pozbawienie zarządzających możliwości dysponowania wolnymi przepływami pieniężnymi. W innym wypadku może to doprowadzić do niewłaściwego wykorzystania posiadanego kapitału. Zaciągnięty dług wpływa motywująco
na menedżerów i pozbawia ich dostępu do wolnych środków pieniężnych, które
3

Ibidem, s. 417.
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mogłyby zostać wykorzystane w niepożądany sposób. Teoria Jensena dotyczy
przede wszystkim przedsiębiorstw rozwiniętych, jednak, co ważne, nie uwzględnia, tak jak teoria MM, wpływu nadmiernego zadłużenia. W ten sposób ogranicza
się elastyczność finansowania.
4. Teoria H. DeAngelo i L. DeAngelo podejmuje problemy struktury kapitału, ale uwzględnia także wypłaty dla udziałowców jako czynnik podejmowania
właściwych decyzji finansowych. Teoria ta jest połączeniem koncepcji porządku
dziobania, stawiającej na elastyczność finansowania oraz teorii problemów pełnomocnictwa, zakładającej brak pozostawiania do dyspozycji menedżerów wolnych
środków pieniężnych. Elastyczność finansowa danej firmy wg teorii H i L. DeAngelo utrzymywana jest za pomocą posiadania niewielkiej ilości kapitału obcego
w strukturze kapitału, natomiast niski poziom środków pieniężnych realizuje się
poprzez wypłaty dla udziałowców. W ewentualnej przyszłej trudnej sytuacji rynkowej możliwe będzie wykorzystanie elastyczności finansowania i pozyskanie
kapitału obcego, bądź kapitału własnego z nowej emisji. Poprzez stałe wypłaty
dla udziałowców w momencie kryzysu na rynkach i panującej awersji do ryzyka
będzie możliwe pozyskanie wystarczających środków wynikających z zaufania
udziałowców w stosunku do przedsiębiorstwa. Teoria H. i L. DeAngelo różni się
od teorii porządku dziobania tym, że po wyczerpaniu możliwości rozdysponowania zysku zatrzymanego rozważa się wykorzystanie zarówno kapitału obcego, jak
i zewnętrznego kapitału własnego w zależności od tego, które źródło zapewnia
bardziej korzystne wyniki4.
Istotnym zagadnieniem w teorii hierarchii źródeł finansowania jest sposób
podejmowania decyzji (rys. 1). Zgłaszane potrzeby kapitałowe na zasilenie realizacji opłacalnego projektu uzależnione są od tego, czy przedsiębiorstwo posiada
wolne przepływy pieniężne. Jeśli ich nie ma, to wtedy należy rozpatrywać poziom
rezerwowej pojemności zadłużeniowej. W zależności od sytuacji projekt finansuje się kapitałem obcym bądź kapitałem własnym. Kiedy natomiast pojawia się
nadwyżka finansowa w firmie, wykorzystuje się ją na realizację inwestycji.
Struktura kapitału uzależniona jest od krótko- i długoterminowych celów
przedsiębiorstwa, takich jak5:
− minimalizacja kosztów,
− zmniejszanie ryzyka działalności,
− minimalizacja kosztu kapitału,
− utrzymanie płynności finansowej.

Ibidem, s. 420.
D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Warszawa 2011, s. 185.
4
5
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Opłacalny projekt inwestycyjny

Potrzeby kapitałowe

Pojawia się
nadwyżka finansowa

Nie ma nadwyżki finansowej

Istnieje rezerwowa
pojemność zadłużeniowa

Nie istnieje rezerwowa
pojemność zadłużeniowa

Podjęcie projektu
finansowanego ze źródeł
wewnętrznych

Podjęcie projektu
finansowanego długiem
Finansowanie projektu
z zewnętrznego kapitału
własnego, gdy:

Odstąpienie od projektu
w sytuacji, kiedy pozyskanie kapitału własnego
jest nieopłacalne

Pozyskanie kapitału
własnego jest obciążone
niskim poziomem
asymetrii informacji
Wartość projektu jest
relatywnie duża
w odniesieniu do wartości
posiadanych aktywów
Rysunek 1. Sposoby podejmowania decyzji finansowych według teorii hierarchii źródeł finansowania
Ź r ó d ł o: E. Chojnacka, Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł
finansowania, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 77.

2. Finansowanie hybrydowe
Znaczącym punktem odniesienia w nowoczesnych finansach może być finansowanie hybrydowe – mezzanine. Dotychczasowe teorie dotyczyły rozgraniczenia kapitału
na własny i obcy (rys. 2). Aktualnie istnieje forma mieszana finansowania inwestycji
(rys. 3), umożliwiająca bardziej elastyczne pozyskanie kapitału na rozwój spółki.
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Kapitał

Własny

Obcy

Zapasowy

Statutowy

Długoterminowy

Krótkoterminowy

Kapitał stały
Rysunek 2. Elementy składowe kapitału firmy ze względu na źródło pochodzenia
Ź r ó d ł o: W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. 8, Difin, Warszawa 2008, s. 153.

Zatem kluczowe jest przedstawienie sposobu funkcjonowania nowoczesnego
finansowania, jakim niewątpliwie jest mezzanine (rys. 4).
Cechą wyróżniającą opisywany system hybrydowy jest z pewnością struktura
finansowania. Jej forma ma na celu ułatwienie działalności i najbardziej efektywne
wykorzystanie pozyskanych środków. Oprocentowanie może składać się z regularnych odsetek lub ich podziału i dostosowania do aktualnych możliwości firmy.
Zatem w zależności od ustaleń − odsetki mogą być płacone regularnie w całości
lub tylko w określonej części, a pozostałe doliczone zostaną do kwoty wymaganej
po zakończeniu inwestycji. Finansowanie hybrydowe, które nie wymaga zabezpieczeń, jak w przypadku standardowego finansowania bankowego, jest długiem
podporządkowanym. Spłata opiera się w znacznym stopniu na generowanych
przepływach pieniężnych. Dlatego przedsiębiorstwo powinno znajdować się na
wyższym stopniu w cyklu rozwoju. Pomijając oprocentowanie, elementem dodatkowym dla kapitałodawcy będzie możliwość uzyskania niewielkiej puli akcji

Kapitał własny

Kapitał obcy

Finansowanie hybrydowe −
mezzanine
Rysunek 3. Miejsce finansowania hybrydowego w strukturze kapitału
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Pozyskanie finansowania hybrydowego − mezzanine

Oprocentowanie:
− regularne odsetki
− część odsetek regularnie płaconych kapitałodawcy, a pozostała część kumulowana do kapitału spłacanego na koniec
okresu inwestycji
Wynagrodzenie dodatkowe:
− najczęściej w postaci warrantu możliwość objęcia akcji
spółki
Spłata balonowa:
− spłata kapitału na koniec okresu finansowania
Rysunek 4. Ogólny schemat finansowania hybrydowego
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

spółki. Istnieje możliwość objęcia kilku procent udziałów. Dzięki temu nie następuje rozwodnienie kapitału, zatem struktura właścicielska niemal nie ulega zmianie. Sprzyja to kontynuacji przyjętej strategii i ścieżki rozwoju. Element końcowy
to spłata kapitału na koniec inwestycji, po osiągnięciu wzrostu firmy. W takiej
sytuacji następuje spłata balonowa, czyli uiszczenie kwoty zaciągniętego kapitału
i ewentualnych odsetek, które były częściowo akumulowane − w zależności od
przyjętych ustaleń przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu kapitału.

3. Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa
Sposób wykorzystania finansowania hybrydowego najlepiej zobrazuje następujący przykład (rys. 5). Inwestor chcący nabyć przedsiębiorstwo o wartości
20 mln USD, wystąpiłby o około 10 mln USD kredytu. Bank jednak musiałby
obniżyć wnioskowaną kwotę do 7,5 mln USD. W związku z tym inwestorowi
pozostałby do uzyskania kapitał równy 12,5 mln USD. Z powodu takiej sytuacji
inwestor mezzanine mógłby przeznaczyć 5 mln USD na dofinansowanie spółki.
Uzupełnienie o partię mezzanine powoduje, że bank część tę traktuje jako kapitał własny, a ponadto ryzyko całej operacji zostaje rozdzielone również na inwestora mezzanine. Dzięki temu bank może podjąć decyzję o udzieleniu kredytu
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w wysokości 10 mln USD. Cały zgromadzony kapitał wynosi już 15 mln USD.
W związku z tym wymagany kapitał własny to już tylko 5 mln USD. Taki sposób
finansowania powoduje bardzo duże zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał
własny, w tym przypadku z wymaganej na początku kwoty 12,5 mln USD do
5 mln USD6. Zatem średnioważony koszt kapitału (WACC) i rentowność kapitałów własnych (ROE) kształtują się w odmienny sposób. W trzecim przypadku (rys. 5), uwzględniającym finansowanie hybrydowe, znacznej aprecjacji uległ
średni ważony koszt kapitału (WACC), natomiast ROE uległ deprecjacji.
Przypadek 1

100%
Kapitał
własny

WACC
ROE

Przypadek 2

50%
Dług

50%
Kapitał
własny

Przypadek 3

60%
Dług

20%

Finansowanie
hybrydowe
Kapitał
własny

Bez kredytu

Standardowy
kredyt

Szybki wzrost

11%

19%

35%

40%

21%

12%

Rysunek 5. Porównanie zmian struktury kapitału z WACC i ROE
Ź r ó d ł o: D. Vaitkunas, Mezzanine Finance, Bond Capital Mezzanine Inc., czerwiec 2010, s. 6, www.
bondcapital.ca.

Dostrzec można silną zależność struktury kapitału i jej wpływu na realizowaną strategię, a także na przyszłą efektywność, co łączy się także z wartością
przedsiębiorstwa. Im szybszy rozwój dzięki utrzymywaniu zróżnicowanej struktury kapitału, tym wyraźniejsze odzwierciedlenie powinno to znaleźć w wartości
przedsiębiorstwa. Na wartość podmiotu gospodarczego wpływają różne czynniki,
ale zauważyć należy przede wszystkim wpływ struktury kapitału na wartość finansową (rys. 6).

D. Vaitkunas, Mezzanine Finance, Bond Capital Mezzanine Inc., s. 5, www.bondcapital.ca.
[15.06.2010].
6
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Wartość przedsiębiorstwa

Wartość niefinansowa

Aktywa

Zobowiązania

Wartość księgowa
brutto

Kapitał obcy

Wartość godziwa

Kapitał własny

Finansowanie
hybrydowe

Wartość finansowa

1. System powiązań z dostawcami i odbiorcami
2. Know-how
3. Struktura organizacyjno-własnościowa
4. Kapitał ludzki
5. Niematerialne wartości
użytkowe

Wartość księgowa netto

Wartość materialna

Wartość niematerialna

Rysunek 6. Powiązania elementów finansowych i niefinansowych kształtujących wartość
przedsiębiorstwa
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse
spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2007, s. 25.

Podsumowanie
Na strukturę kapitału danej firmy oraz jego wielkość wpływa bardzo wiele
czynników. Do głównych z nich zaliczyć można7:
1) rodzaj działalności przedsiębiorstwa
2) rodzaj branży,
3) skalę prowadzonej działalności,
K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007, s. 35.
7
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4) długość cyklu produkcyjnego,
5) politykę firmy w kwestii strategii inwestowania w majątek,
6) efektywność wykorzystania zasobów kapitałowych,
7) sposób i metody wyceny kapitału.
Zawsze należy szczegółowo przeanalizować, w jakim stopniu można korzystać z kapitału własnego, a w jakim z kapitału obcego.
Dla kształtowania struktury kapitału szczególnie istotne znaczenie mają relacje8:
− kapitału stałego do majątku trwałego,
− długu długoterminowego do kapitału stałego.
Wszystkie klasyczne teorie finansów przedsiębiorstw klasyfikowały, kiedy
i w jaki sposób można wybrać konkretne źródło finansowania. Nie uwzględniały jednak podejścia nowoczesnego, które obejmuje finansowanie hybrydowe. We
współczesnej gospodarce kluczowe wydaje się być dążenie do coraz szybszej ekspansji przedsiębiorstw. Zatem spółki decydują się na podjęcie inwestycji, na które
nie posiadają wystarczającej ilości kapitału, tworząc luki kapitałowe. Warto podkreślić znaczenie możliwości wykorzystania mechanizmu mezzanine jako elementu
stanowiącego uzupełnienie, bądź całość finansowania inwestycyjnego. Jakże istotne
są słowa: „Proces inwestowania obejmuje decyzje inwestycyjne, podczas których
formułuje się niezbędne potrzeby w zakresie struktury majątku przedsięwzięcia
oraz decyzje finansowe, określające źródła finansowania tych potrzeb”9.
Wybór odpowiedniej struktury kapitału, dostosowanej do przyszłych planów
firmy, ma bardzo istotne znaczenie i jest podstawą tempa dalszego rozwoju. Finansowanie hybrydowe może zapewnić dynamiczny rozwój i dostarczyć kapitału
o wielkości niezbędnej do podjęcia niemal każdej inwestycji. Nie jest to klasyfikowane jako źródło tzw. pierwszego wyboru, ale może stanowić alternatywę
długu oprocentowanego. Wyłącznie szczegółowe określenie takich podstaw finansowania działalności podmiotu gospodarczego może warunkować długoterminowe planowanie i skutecznie oddziaływać na przyrost osiąganych wyników.
Zwieńczeniem tych wszystkich elementów będzie udana inwestycja danej firmy,
a także przyszły rozwój i wzrost jej wartości.

Literatura
Blanke-Ławniczak K., Bartkiewicz P., Szczepański M., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
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Hierarchy theories of capital sources in hybrid financing
Summary. The article contains a relation between the hierarchy of capital sources and hybrid
financing, a modern form of a corporate fast growth. The axiom is a classic theory of capital sources
and the main part explains why a hybrid form could expand classic theories. What is more, hybrid financing could be a basis to choose a structure of capital which will be the most convenient to a firm.
It also could have a huge impact on the firm value and development opportunities.
Key words: capital structure, hierarchy of capital structure, hybrid financing
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Ryzyko operacyjne i finansowe przedsiębiorstw
wydobywających surowce skalne
w województwach opolskim i dolnośląskim

Streszczenie. Dźwignia finansowa (DFL) odzwierciedla udział kapitału obcego w strukturze kapitału. DFL jest miarą ryzyka finansowego. Dźwignia operacyjna (DOL) jest miarą ryzyka operacyjnego
i określa zależność między zmianą zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek i opodatkowaniem
a zmianą przychodów ze sprzedaży. Ma ona istotny wpływ na alokację aktywów w przedsiębiorstwie.
Celem opracowania jest analiza wartości dźwigni operacyjnej i dźwigni finansowej (DFL) dla największych przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwach opolskim i dolnośląskim. W artykule wykorzystano dane pochodzące z Monitorów Polskich B z lat 2007-2010.
Słowa kluczowe: dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa, przedsiębiorstwa, wydobycie surowców skalnych

Wprowadzenie
Podstawową grupę surowców skalnych1 stanowią kruszywa naturalne, do
których zalicza się zarówno kruszywa żwirowo-piaskowe, jak również kruszywa
łamane, produkowane ze skał litych2. Województwa dolnośląskie i opolskie są
zasobne w złoża podstawowych zwięzłych kopalin skalnych, udokumentowanych
1
Surowce skalne obejmują szeroką i zróżnicowaną grupę skał, w skład której wchodzą kopaliny bardzo zwięzłe i zwięzłe, surowce okruchowe (piaski, żwiry) oraz ilaste (gliny itp.).
2
P. Czaja, W. Kozioł, Górnictwo skalne w Polsce – stan obecny, perspektywy i uwarunkowania
rozwoju, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2010, listopad-grudzień, s. 84.
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jako złoża kamieni budowlanych i drogowych oraz wapieni i dolomitów przemysłowych3. Występują tu również złoża skał magmowych i metamorficznych
(w województwie dolnośląskim: bazalty, granity, granodioryty, sjenity, diabazy,
gabra, melafiry, porfiry, tufy porfirowe, amfibolity, serpentynity, zieleńce, gnejsy,
migmatyty, łupki krystaliczne, marmury; w województwie opolskim: bazalty, granity, gnejsy, marmury). W złożach położonych w obrębie województwa dolnośląskiego udokumentowano wapienie, dolomity, piaskowce, złoża glin ceramicznych
biało wypalających, glin ceramicznych kamionkowych oraz glin ogniotrwałych4.
W złożach: Górażdże, Strzelce Opolskie I, Tarnów Opolski-Wschód (województwo opolskie) występują wapienie i margle5.
Celem opracowania jest analiza i ocena wartości dźwigni operacyjnej (DOL)
i dźwigni finansowej (DFL), ze szczególnym podkreśleniem przypadków, w których spotyka się nieprawidłowości w zakresie kształtowania się wartości DOL
lub DFL. Badaniu poddano sprawozdania finansowe z lat 2007-2010 dwudziestu
dziewięciu podmiotów gospodarczych − największych przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwach opolskim i dolnośląskim.

1. Ryzyko operacyjne i dźwignia operacyjna
w działalności przedsiębiorstwa
Ryzyko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa definiowane jest jako niepewność dotycząca przyszłych zysków operacyjnych (EBIT)6. Ryzyko działalności operacyjnej zależy m.in. od: zmienności popytu, zmienności cen sprzedaży,
zmienności cen czynników produkcji, zdolności dostosowywania cen sprzedaży
do cen czynników produkcji oraz cyklu życia produktu7. Wysokość ryzyka operacyjnego wyznaczać można poprzez ustalenie wrażliwości zysku operacyjnego
na zmiany poszczególnych czynników. Jednym z mnożników zysku (czyli miar
odnoszących się do poszczególnych czynników) jest tzw. dźwignia operacyjna.
Dźwignia operacyjna określa wrażliwość zysku operacyjnego na zmiany przychodów ze sprzedaży. Im wyższy jest udział kosztów stałych w kosztach ogó3
K. Galos, A. Burkowicz, A. Guzik, J. Szlugaj, Zróżnicowanie regionalnej podaży surowców wytwarzanych ze zwięzłych kopalin skalnych w województwach Polski Południowej, „Zeszyty Naukowe
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk” 2011, nr 80, s. 5-25.
4
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r., Państwowy
Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011, s. 128-135.
5
Ibidem, s. 446-449.
6
J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa
2010, s. 424.
7
J. Jaworski, op. cit., s. 424; Z. Głodek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 158-159.
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łem, w tym większym stopniu EBIT (zysk operacyjny) będzie reagował na zmiany przychodów ze sprzedaży, gdyż większa część marży brutto (przychody ze
sprzedaży minus koszty zmienne) musi być użyta do pokrycia kosztów stałych.
Efekt dźwigni operacyjnej jest pozytywny, jeżeli wzrost wielkości sprzedaży powoduje większy niż proporcjonalny przyrost zysku operacyjnego. Efekt dźwigni
operacyjnej jest negatywny, jeżeli spadek wielkości sprzedaży powoduje większy
niż proporcjonalny spadek zysku operacyjnego. Im wyższy jest udział kosztów
stałych, tym wyższe są wahania poziomu zysku operacyjnego, a tym samym −
wyższe ryzyko działalności operacyjnej. W celu ustalenia, jak przyrost sprzedaży
wpłynie na zmianę zysku, wyznacza się tzw. stopień dźwigni operacyjnej (DOL).
Definiuje się go jako relację procentowej zmiany zysku operacyjnego (EBIT) do
procentowej zmiany przychodów ze sprzedaży8:
∆EBIT
EBIT0
DOL =
,
∆P
P0
gdzie:
DOL
ΔEBIT
ΔP
EBIT0
P0

– stopień dźwigni operacyjnej (degree of operating leverage),
– zmiana bezwzględna zysku operacyjnego,
– zmiana bezwzględna przychodów ze sprzedaży,
– stan początkowy zysku operacyjnego,
– stan początkowy przychodów ze sprzedaży.

Najwyższe wartości dźwignia operacyjna uzyskuje w okolicach księgowego progu rentowności9. Wraz z oddalaniem się od niego (wyższy poziom przychodów ze
sprzedaży przy określonym poziomie kosztów stałych i zmiennych), stopień dźwigni
operacyjnej ulega zmniejszeniu, gdyż wpływ kosztów stałych na zmianę wartości
EBIT jest coraz mniejszy. Ujemne wartości dźwigni operacyjnej świadczą o funkcjonowaniu firmy poniżej księgowego progu rentowności. Księgowy próg rentowności
występuje, gdy przychody pomniejszone o koszty stałe i zmienne łącznie są wyzerowane, czyli EBIT = 0. Dźwignia operacyjna osiąga także wartości bliskie zera dla
sprzedaży bliskiej zeru. Należy poczynić zastrzeżenie, że jeżeli przychody ze sprzedaży są w przedsiębiorstwie ustabilizowane (nie są niepewne), wówczas dźwignia
operacyjna nie jest świadectwem niepewności i miarą ryzyka operacyjnego10.
	  8
W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WN
PWN, Warszawa 2005, s. 157.
	  9
B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa
2007, s. 107.
10
Ibidem.
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2. Ryzyko finansowe i dźwignia finansowa
w działalności przedsiębiorstwa
Działalności operacyjnej przedsiębiorstwa towarzyszy działalność finansowa,
związana głównie z pozyskaniem i obsługą kapitału potrzebnego do sfinansowania
majątku przedsiębiorstwa. Ryzyko finansowe definiowane jest jako niepewność
związana z kształtowaniem się przyszłych zysków netto w przedsiębiorstwie, wykorzystującym kapitał obcy11. Dźwignia finansowa polega na efektywnym, optymalnym wykorzystaniu struktury kapitału. Do czynników kształtujących strukturę kapitału należą: ryzyko działalności gospodarczej, obciążenie fiskalne firmy,
elastyczność finansowa oraz mentalność decydentów12. Dźwignia finansowa „pozwala osiągać więcej niż proporcjonalny procentowy wzrost zysku netto w przypadku wzrostu sumy zysku z działalności operacyjnej i przychodów finansowych
(EBIT)”13. Udział kosztów finansowych w stosunku do wysokości EBIT stanowi
punkt podparcia dźwigni finansowej. Im wyższe jest zadłużenie przedsiębiorstwa,
tym wyższe są odsetki płacone wierzycielom (obciążenie zysku) i tym samym
− większe wahania zysku netto przy takich samych zmianach EBIT (ceteris paribus). Przedsiębiorstwo zwiększając udział zadłużenia w finansowaniu działalności, przeznacza coraz większą część EBIT na jego obsługę. Spadek dochodów
może doprowadzić do kłopotów, a zatem wraz ze wzrostem dźwigni finansowej
rośnie ryzyko finansowe podejmowane przez firmę. Miarą pozwalającą na ocenę
ryzyka finansowego jest stopień dźwigni finansowej (DFL). Definiuje się go jako
relację procentowej zmiany zysku netto na jednostkę kapitału własnego (ROE) do
procentowej zmiany zysku operacyjnego (EBIT)14:
∆ROE
ROE 0
DFL =
,
∆EBIT
EBIT0
gdzie:
DFL
ΔEBIT
ΔROE
EBIT0
ROE0
11
12
13
14

– stopień dźwigni finansowej (degree of financial leverage),
– zmiana bezwzględna zysku operacyjnego,
– zmiana bezwzględna rentowności kapitału własnego,
– stan początkowy zysku operacyjnego,
– stan początkowy rentowności kapitału własnego.

J. Jaworski, op. cit., s. 428.
Z. Głodek, op. cit., s. 158.
R. Machała, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, WN PWN, Warszawa 2004, s. 316.
J. Jaworski, op. cit., s. 430.

Ryzyko operacyjne i finansowe przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne...

187

Zaznaczyć należy, że w literaturze spotyka się różne podejścia do mierzenia
efektu dźwigni finansowej15. Proponuje się np. takie formuły:
DFL =

%∆EBT
,
%∆EBIT

gdzie:
EBT − zysk brutto (przed opodatkowaniem),
bądź:
DFL =

gdzie:
Zop − zysk operacyjny,
O – odsetki od kapitałów obcych.

Z op
Z op − O

,

W takim ujęciu DFL można interpretować w sposób następujący: DFL pokazuje, o ile procentowo zmieni się zysk brutto w przypadku zmiany wartości EBIT
o 1%.
Stopień dźwigni finansowej równy 1 świadczy o tym, że przedsiębiorstwo
finansuje się wyłącznie kapitałem własnym. Każda wartość powyżej jedności
świadczy o użyciu kapitału obcego do finansowania aktywów przedsiębiorstwa.
Wysokie wartości dźwigni finansowej są świadectwem wyższego poziomu ryzyka finansowego związanego z zadłużeniem przedsiębiorstwa. Jeśli jednak rentowność majątku przedsiębiorstwa jest wyższa niż koszt kapitału obcego, wówczas dźwignia finansowa przyczynia się do osiągnięcia wyższego poziomu zysku
netto i tym samym − wyższego poziomu rentowności kapitału własnego. W takiej sytuacji gwałtowny spadek wartości zysku operacyjnego, spowodowany np.
wzrostem kosztów bądź dekoniunkturą prowadzić może jednak do szybszej utraty
stabilności finansowej i straty netto wskutek ponoszenia wysokich kosztów finansowych (tzw. maczuga finansowa).
Bardzo wysokie wartości dźwigni finansowej występują w sytuacji, gdy osiągany przez przedsiębiorstwo zysk operacyjny jest nieznacznie większy od kosztów finansowych. Ujemne wartości DFL świadczą o tym, że firma osiąga zysk
operacyjny niższy od kosztów obsługi długu. Ryzyko finansowe jest w takiej
sytuacji krytycznie wysokie. DFL przyjmuje wartość bliską zeru, gdy osiągana
15
H. Buk, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2006, s. 211; P.J. Szczepankowski, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 185-187.
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jest strata operacyjna, a przedsiębiorstwo musi dodatkowo ponosić koszty obsługi długu. Gdy przedsiębiorstwo wypracowuje zysk operacyjny, który wystarcza
dodatkowo na pokrycie kosztów finansowych, wówczas wartości DFL są dodatnie, oscylują wokół jedności, bądź przyjmują wartości nieco większe od jedności.
Taka sytuacja powinna być interpretowana jako korzystna z punktu widzenia ryzyka finansowego firmy.
Polityka w zakresie kształtowania struktury kapitału opiera się na optymalnej
relacji między ryzykiem a oczekiwaną stopą zwrotu z zaangażowanego kapitału własnego. Efekt dźwigni finansowej zachodzi tylko wówczas, gdy w strukturze kapitału występuje kapitał obcy i gdy rentowność kapitału zaangażowanego
w przedsiębiorstwie jest wyższa od kosztu kapitału obcego16.
Podwaliny pod nowoczesną teorię struktury kapitału położone zostały w roku
1958, w modelu Franco Modiglianiego i Mertona Millera. Modigliani i Miller
doszli do wniosku, że wartość firmy zależy wyłącznie od strumienia przyszłych
dochodów, a nie ma związku z relacją dług − kapitał akcyjny. Jeżeli finansowanie długiem prowadzi do wyższej wartości firmy niż finansowanie kapitałem akcyjnym, to inwestorzy posiadający akcje w firmie finansowanej długiem mogą
zwiększyć swoje dochody. Sprzedając akcje i wykorzystując dochody z tego tytułu, powiększone o pożyczone środki, mogą następnie zakupić akcje firmy nie
korzystającej z dźwigni finansowej (całkowicie finansowanej kapitałem akcyjnym). W roku 1963 Modigliani i Miller uzupełnili swój model (model z 1958 r.
zakładał istnienie doskonałych rynków kapitałowych, kapitałowych, co implikuje
brak podatków) o podatek dochodowy płacony przez przedsiębiorstwa17. Analiza
zarządzania kapitałem obrotowym oraz analiza struktury kapitału jest niezwykle
interesująca, stąd też temat ten pojawia się w wielu badaniach empirycznych18.
16
R. Machała, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, WN PWN, Warszawa 2004, s. 321;
Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, J. Szczepański, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2003, s. 155-156.
17
F. Modigliani, M. Miller, The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, „American Economic Review” 1958, Vol. 48, s. 261-297; F. Modigliani, M. Miller, Corporate
Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, „American Economic Review” 1963, Vol. 53,
s. 433-443.
18
R.Q. Aquino, Degrees of Operating and Financial Leverage of Philippine Firms: 1997-2008,
„UP College of Business Administration Discussion Papers” 2010, Vol. 1006, s. 1-14, http://cba.
upd.edu.ph/DP/1006_aquino.pdf, [15.05.2012]; L. Huffman, Operating Leverage, Financial Leverage and Equity Risk, „Journal of Banking & Finance”1983, Vol. 7 (2), s. 197-212; S.P. Huffman,
The Impact of the Degrees of Operating and Financial Leverage on the Systematic Risk of Common
Stocks: Another Look, „Quarterly Journal of Business and Economics” 1989, Vol. 28(1), s. 83-100;
R.A. Lord, The Impact of Operating and Financial Risk on Equity Risk, „Journal of Economic
and Finance” 1996, Vol. 20 (3), s. 27-38; G.N. Mandelker, S.G. Rhee, The Impact of the Degrees
of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock, „Journal of Financial
and Quantitative Analysis” 1984, Vol. 19, No. 1, s. 45-57; M. Miller, Debt and Taxes, „Journal of
Finance” 1977, Vol. 32, s. 266-268; A. Zygmunt, Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw
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3. Materiały źródłowe i założenia metodyczne
Analizie poddane zostały dane finansowe podmiotów zajmujących się wydobyciem surowców skalnych na terenie województw dolnośląskiego oraz opolskiego, reprezentujących sekcje PKD 08.11Z (wydobywanie kamieni ozdobnych oraz
kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków) oraz
08.12Z (wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu). Dobór próby był celowy19. Na podstawie danych opublikowanych w Monitorach Polskich B
utworzono bazę danych o dwudziestu dziewięciu przedsiębiorstwach (dane za lata
2007-2010).

4. Wyniki i dyskusja
Celem badania było ustalenie wartości dźwigni operacyjnej i finansowej badanych podmiotów dla danych z lat 2007-2010 oraz stwierdzenie liczby przypadków, w których doszło do nieprawidłowości w zakresie kształtowania się wartości
DOL oraz DFL.
W tabeli 1, prezentującej wartości DOL oraz DFL dla badanych spółek, kolorem szarym wyróżniono te wyniki, które mogą świadczyć o problemach spółek
w zakresie proporcji koszty stałe − koszty zmienne oraz w zakresie zadłużenia.
Dla obydwu wariantów wyróżniono: (1) wartości ujemne, (2) bardzo wysokie
i wysokie oraz (3) bliskie zera.
Można zauważyć, że zdecydowanie częściej w badanej grupie przedsiębiorstw
zanotowano wartości, które mogą być uznane za niepokojące w przypadku dźwigni operacyjnej niż finansowej. Aż 23 spośród badanych 29 przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne odnotowało przynajmniej w jednym roku badania
wartości DOL, które mogły być uznane za symptom kłopotów w zakresie ryzyka
operacyjnego. W grupie tej 10 przedsiębiorstw odnotowało przynajmniej dwie
należących do branży przemysłu elektromaszynowego (w świetle badań empirycznych), w: Finanse
przedsiębiorstw, red. A. Kopiński, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2010, s. 442-449; J. Zygmunt, Analiza wpływu finansowania zewnętrznego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, nr 20,
s. 475-486.
19
Do próby włączono podmioty działające na rynku polskim, które spełniły co najmniej dwa
z wymienionych warunków: 1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło
co najmniej 50 osób, 2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość
w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln EUR, 3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość (w walucie polskiej) co
najmniej 5 mln EUR.
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Tabela 1. Wartości dźwigni operacyjnej i finansowej przedsiębiorstw wydobywających surowce
skalne w województwie dolnośląskim i opolskim w latach 2008-2010
Nazwa przedsiębiorstwa
Kopalnie Piaskowca Bolesławiec
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd
Polskie Kruszywa Czarny Bór

DOL
2008

2009

DFL
2010

2008

2009

2010

0,75

0,97

b.d.

4,83

1,70

−3,58

4,02

16,89

1,92

0,40

2,26

−27,49

−2,21

−18,23

1,49

0,24

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy

b.d.

Kopalnie Piasków Szklarskich Osiecznica

b.d.

−0,11

0,02
b.d.

b.d.

b.d.

7,24

−57,06

1,35

0,55

5,15

−0,28

−5,23

Borowskie Kopalnie Granitu Gniewków

8,16

3,93

4,77

1,14

1,13

0,85

Bazalt Złotoryja

1,02

5,97

7,15

−2,43

1,01

1,38

b.d.

0,99

Wrocławskie Kopalnie Surowców
Mineralnych Wrocław
Skalimex Borów Sieradz
Strzeblowskie Kopalnie Surowców
Mineralnych Sobótka
Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze
Grabinex Strzegom
Zakłady Wapiennicze Wojcieszów

b.d.

2,90

b.d.

b.d.

2,53

−1,16

43,00

1,14

1,50

2,04

−10,03

2,46

4,98

1,07

0,93

0,94

−0,17

3,43

0,99

−17,99

0,86

1,46

201,06

−3,43

−5,19

3,68

1,60

0,64

4,17

−1,47

18,63

0,71

0,94

1,10

−1,00

14,63

−0,54

0,84

0,87

2,01

5,76

256,00

5,58

1,12

1,56

2,65

Sjenit Niemcza

−6,43

−0,41

1,08

1,91

0,90

0,92

PRI-Bazalt Mirsk Rębiszów

10,72

2,16 −204,41

0,74

1,01

3,04

Przedsiębiorstwo Laptar Tarnów Opolski
Magnezyty Grochów Brzeźnica

Byczeń Sp.j. Rupiński Machynia

1,00

Łużycka Kopalnia Bazaltu Księginki Eurovia

2,55

Górażdże Kruszywa Opolskie Kopalnie
Surowców Mineralnych

3,80

−0,24

JARO

5,99

Jeleniogórskie Kopalnie Surowców
Mineralnych
Kośmin Kobierzyce
Kopalnie Surowców Skalnych Złotoryja
Bazalt Gracze

b.d.

b.d.

2,59 –186,46

–0,85

b.d.

b.d.

1,04

0,95

1,61

4,67

0,96

3,81

1,31

3,26

39,31

2,54

4,41

1,55

−1,88

3,19

−14,91

1,34

−7,52

2,06

6,75

2,22

3,06

0,54

1,03

0,74

−67,53

9,28

−8,29

1,12

1,09

2,35

b.d.

1,12

−2,43

1,22

2,01

1,50

Kopalnie Odkrywkowe Surowców
Drogowych w Niemodlinie

2,18

3,24

4,79

−0,25

1,09

1,08

Surmin Kaolin

1,36

3,12

−0,47

−2,63

1,12

0,24

5,69

b.d.

1,89

−0,02

Świerki

18,71

Kotlarnia

b.d.

b.d.

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie Monitorów Polskich B.

5,23

b.d.

b.d.

b.d.
1,91
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nieprawidłowe wartości DOL w trzech latach objętych badaniem. Dla porównania − jedynie 10 spośród 29 badanych spółek odnotowało nieprawidłowe wartości
DFL. Spośród nich tylko jedna zanotowała dwa nieprawidłowe wyniki w trzech
kolejnych latach badania. Wydaje się, że można ostrożnie sformułować następujący wniosek: dla spółek wydobywających surowce skalne większym wyzwaniem jest ryzyko operacyjne niż finansowe. Działalność ta jest kosztochłonna i jak
można sądzić, spora część kosztów ma charakter stały bądź do niego zbliżony.
W mniejszym stopniu wyzwaniem dla badanych przedsiębiorstw wydają się być
koszty finansowe. Być może niechęć do zadłużania się kompensuje w pewnym
stopniu ryzyko operacyjne, które wydaje się być w znacznym stopniu związane
z charakterem prowadzonej działalności.
W istocie, w obliczu znacznego ryzyka operacyjnego, należy unikać „dokładania” do niego ryzyka finansowego. W części przypadków, w których kredyty
są konieczne do przetrwania, zalecenie tego typu może być kłopotliwe w realizacji. Poziom ryzyka łącznego będzie jednak wówczas bardzo gwałtownie wzrastał.
W przypadku ośmiu z badanych przedsiębiorstw odnotowano współwystępowanie
nieprawidłowych wartości DOL i DFL. Sporadycznie pokrywały się także okresy
ich występowania (trzy przypadki). Wydają się więc – co do zasady − nie być ze
sobą bezpośrednio powiązane. W dwóch przypadkach nieprawidłowe wartości
DFL wystąpiły przy braku problemów z DOL, zaś aż w piętnastu przypadkach
pojawiły się symptomy kłopotów z DOL przy prawidłowych wartościach DFL.

Podsumowanie
Działalność operacyjna przedsiębiorstwa związana jest z niepewnością dotyczącą przyszłych zysków operacyjnych (ryzyko operacyjne). Działalności operacyjnej towarzyszy działalność finansowa. W przedsiębiorstwie wykorzystującym
kapitał obcy zachodzi niepewność związana z kształtowaniem się przyszłych zysków netto (ryzyko finansowe).
W badanej grupie przedsiębiorstw (spółek wydobywających surowce skalne
w województwach opolskim i dolnośląskim) zdecydowanie częściej obserwuje
się wartości, które mogą być uznane za niepokojące w zakresie dźwigni operacyjnej niż finansowej. Uznać zatem należy, że większe znaczenie powinna mieć kontrola ryzyka operacyjnego. Rozpatrywany rodzaj działalności jest kosztochłonny
i, jak można sądzić, znaczna część kosztów ma charakter stały. W tej sytuacji
można zalecać szczególną koncentrację kadry kierowniczej na racjonalności ponoszenia kosztów tego rodzaju i podejmowanie działań ukierunkowanych na ich
eliminację czy ograniczenie.
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Operating and financial risk of stone quarrying companies
in Opolskie and Dolnoslaskie Voivodships
Summary. The financial leverage (DFL) reflects the debt amount used in the capital structure
of the firm. The financial leverage measures firm’s exposure to the financial risk. The operating
leverage (DOL) measures firm’s exposure to the operating risk. It is defined as the rate of change in
profits before interest divided by the rate of change in sales. It has important implications for risk
management and asset allocation within the firm. The purpose of this paper is to analyze value of
financial leverage and operating leverage for the largest stone quarrying companies in Opolskie and
Dolnoslaskie Voivodships. The study uses data from the Official Journal of the Republic of Poland
“Monitor Polski B” (2007-2010 period).
Key words: operating leverage, financial leverage, enterprises, quarrying of stone

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 2(40)/2014

Krzysztof Łobos

Mirosława Szewczyk

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Politechnika Opolska

Wykorzystanie dendrytu analizy ROE do określenia
czynników kształtujących zyskowność
przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem
i przeróbką granitu w okolicy Strzegomia
(Dolny Śląsk) – studium przypadku
Streszczenie. Celem opracowana jest identyfikacja czynników wpływających na rentowność
kapitału własnego (ROE) trzech przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne (Borowskie Kopanie Granitu Sp. z o.o., Grabinex Sp. z o.o. oraz Skalimex-Borów S.A.). W badaniu wykorzystano
dane z lat 2008-2010 z Monitorów Polskich B. Analizę przeprowadzono na podstawie zmodyfikowanego modelu Du Ponta.
Słowa kluczowe: model Du Ponta, rentowność kapitału własnego

Wprowadzenie
Podejmowanie przez przedsiębiorstwa trafnych decyzji w szybko zmieniającym się otoczeniu wymaga od zarządzających dużej elastyczności i dokładnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności (wskaźnik rentowności
sprzedaży − ROS, wskaźnik rentowności aktywów − ROA, wskaźnik rentowności
kapitału własnego − ROE) są podstawowymi miarami oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa. Odpowiedni poziom rentowności warunkuje bowiem rozwój
przedsiębiorstwa. Rentowność kapitału własnego jest najważniejszym elementem
oceny efektywności zainwestowanego kapitału dla osób angażujących te środki1.
A. Bielawska, Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa
2009, s. 270.
1
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Sposobem na ograniczenie zastrzeżeń stawianych analizie finansowej przy
wykorzystaniu zestawu pojedynczych wskaźników jest zastosowanie do oceny
kondycji finansowej przedsiębiorstwa modeli, które ukazują zależności przyczynowo-skutkowe między wskaźnikami oceniającymi różne obszary działalności
przedsiębiorstwa2. Modelem, który w sposób kompleksowy oddaje zależność
rentowności kapitału własnego (ROE) od stopnia wykorzystania czynników produkcji, jest model Du Ponta. Pozwala on na zbadanie zależności poziomu rentowności kapitału własnego od kilku czynników, takich jak: rentowność sprzedaży,
rotacja majątku oraz struktura zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału.
Analiza z wykorzystaniem modelu Du Ponta może przyczynić się do identyfikacji
i analizy obszarów potencjalnie niebezpiecznych lub niewłaściwie zarządzanych3.
Celem opracowania jest wskazanie czynników kształtujących rentowność kapitału własnego przy wykorzystaniu „zmodyfikowanej” wersji modelu Du Ponta.
Badaniu poddano trzy przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem i przeróbką
surowców skalnych − Borowskie Kopanie Granitu Sp. z o.o., Grabinex Sp. z o.o.
oraz Skalimex-Borów S.A. Swoją działalność prowadzą one w okolicach Strzegomia. Wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych z lat 2008-2010, publikowane w Monitorach Polskich B.

1. Tło teoretyczne badania
Zagadnienia związane z rentownością kapitału własnego i jej determinantami stanowią przedmiot zainteresowań teoretyków i praktyków. Użytecznym narzędziem wiążącym wskaźniki finansowe jest model Du Ponta. Może on zostać
wykorzystany jako narzędzie diagnostyczne (prezentujące w sposób syntetyczny
główne przyczyny kształtujące dane zjawisko), a także jako narzędzie służące
symulacji (ukazujące wpływ różnych kombinacji czynników na rentowność).
Brigham i Houston oraz Rutkowski zamieszczają równanie Du Ponta4 w najprostszej postaci:
ROA = rentowność sprzedaży × rotacja aktywów ogółem
Model analizy rentowności aktywów (ROA = zysk netto/aktywa ogółem) Du
Ponta tworzą dwa czynniki: rentowność sprzedaży (zysk netto/sprzedaż netto)
A. Żwirbla, Analiza według modelu Du Ponta – zastosowanie praktyczne, „Rachunkowość”
2006, nr 1, s. 10.
3
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006,
s. 126.
4
Por.: E.F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005,
s. 126; A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2005, s. 106.
2
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oraz rotacja aktywów (sprzedaż netto/aktywa ogółem). Ze wzoru wynika, że rentowność aktywów można poprawiać, zwiększając rentowność sprzedaży i przyspieszając obrót aktywami.
Model Du Ponta można również przedstawić w postaci zmodyfikowanej. Brigham
i Houston oraz Rutkowski zamieszczają rozszerzone równanie Du Ponta5 w postaci:
ROE = rentowność sprzedaży × wskaźnik rotacji aktywów ogółem ×
× mnożnik kapitałowy
Model analizy rentowności kapitału własnego (ROE = zysk netto/kapitał własny)
Du Ponta tworzą trzy czynniki: rentowność sprzedaży, rotacja aktywów i mnożnik
kapitałowy (pasywa ogółem/kapitał własny), informujący o stopniu sfinansowania
aktywów kapitałem obcym. Firmy, które w dużym stopniu finansują swoją działalność długiem, będą miały wysoki mnożnik kapitałowy. Z rozszerzonego równania Du
Ponta wynika, że rentowność kapitału własnego można poprawiać, zwiększając rentowność sprzedaży, przyspieszając obrót aktywami i finansując działalność długiem.
Rozważania dotyczące rentowności kapitału własnego w warunkach polskich
z wykorzystaniem modelu Du Ponta podejmowali m.in. Zbigniew Gołaś, Dorota
Czerwińska-Kayzer, Renata Gawda i Sławomir Jarka. Analizy koncentrowały się
na badaniu czynników kształtujących poziom rentowności w przemyśle spożywczym i rolnictwie6.

2. Materiał badawczy i metody
Badaniu poddano trzy przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem i przeróbką surowców skalnych, które swą działalność prowadzą w okolicach Strzegomia,
znanego ze znacznych zasobów granitu wysokiej jakości. Wykorzystano dane
z lat 2008-2010 ze sprawozdań finansowych publikowanych w Monitorach Polskich B. Spośród licznych spółek prowadzących podobną działalność, do publikowania swych wyników finansowych z uwagi na skalę prowadzonej działalności
5
Por.: E.F. Brigham, J.F. Houston, op. cit., s. 128; A. Rutkowski, op. cit., s. 108; A. Bielawska, op. cit., s. 271; Z. Gołaś, Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie,
„Journal of Agribusiness and Rural Development” 2009, No. 1(11), s. 76.
6
Z. Gołaś, op. cit., s. 75-91; D. Czerwińska-Kayzer, Rentowność przedsiębiorstw sektora
mięsnego w latach 2002-2004, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu” 2006, CCCLXXVII,
„Ekonomia”, nr 5, s. 81-90; S. Jarka, Wykorzystanie analizy DuPonta do oceny rentowności przedsiębiorstw, „SERiA” 2005, nr 7, s. 98-102; R. Gawda, Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2009, No. 3(13),
s. 41-48; A. Bieniasz, Z. Gołaś, Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, „Journal of
Agribusiness and Rural Development” 2011, No. 4(22), s. 15-29.
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zobligowane są Borowskie Kopanie Granitu Sp. z o.o., Grabinex Sp. z o.o. oraz
Skalimex-Borów S.A. Wyniki tych spółek przeanalizowano na potrzeby niniejszego artykułu.
Analizowane spółki są zlokalizowane niemal w bezpośrednim sąsiedztwie,
a ich asortyment rynkowy jest podobny i obejmuje: bloki do kamieniarstwa, elementy budownictwa drogowego i hydrotechnicznego: krawężniki proste, łukowe,
kostka granitowa surowo łupana i cięta, płyty chodnikowe, kruszywa, kamień
hydrotechniczny, elementy budownictwa ogólnego: płyty posadzkowe, płyty fasadowe, stopnie blokowe, parapety, cokoły, elementy ogrodowe, np.: meble ogrodowe, słupki, kwietniki, donice, kule, fontanny, kamień murowy, kamień łamany,
palisady7. Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o.8 jest jednym z największych
oferentów wyrobów granitowych w Polsce. Posiada salony firmowe w Kaliszu
i Zduńskiej Woli. Spółka ta jest w kwestii personalnego źródła kapitału powiązana
ze Skalimexem-Borów oraz niecharakteryzowanymi tutaj Kopalniami Piaskowca
Radków Sp. z o.o. Skalimex Borów na eksport sprzedaje 60% swych wyrobów,
zaś w kraju posiada salon wyrobów w Kaliszu. Grabinex Sp. z o.o. sprzedaje
około 30% produkcji na eksport i obok kamieniołomu i zakładu przeróbczego
w Strzegomiu specjalizującego się w wyrobach surowo łupanych i grubopłytowych posiada zakład produkujący tzw. wyroby cienkopłytowe9.
W literaturze można spotkać wiele prób modyfikacji modelu Du Ponta10.
W części empirycznej artykułu posłużono się modelem T. Dudycza11, który został
opracowany z zamiarem pozbycia się niedoskonałości tradycyjnego modelu Du
Ponta. Niedoskonałości te wynikają przede wszystkim z tego, że w tradycyjnej
formule Du Ponta niewielką wartość informacyjną ma relacja kapitał obcy/kapitał
łączny, czyli struktura kapitału. Nie pozwala ona de facto ocenić, czy dźwignia
finansowa oddziałuje korzystnie, czy też nie na osiągane wyniki, a jest to bardzo
ważny obszar decyzyjny, silnie determinujący efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia. W modelu tym nie uwzględnia się też tak ważnego elementu, jak polityka fiskalna w postaci podatków dochodowych oraz efektu tarczy finansowej.
W modelu T. Dudycza w przejrzysty sposób rentowność kapitałów własnych
(ROE) uzależniono od trzech podstawowych obszarów wpływu: obszaru aktywności operacyjnej, decyzji finansowych dotyczących struktury kapitału oraz od
polityki fiskalnej państwa. Z analizy modelu można odczytać wprost, czy działalność operacyjna jest rentowna oraz czy dźwignia finansowa przy obecnym
Skalimex-Borów, www.skalimex-borow.com.pl [15.05.2012].
Borowskie Kopanie Granitu Sp. z o.o., www.bkg.com.pl/index.php/pl/ [15.05.2012].
	  9
Grabinex Sp. z o.o., www.grabinex.pl/ [15.05.2012].
10
Por. T. Liesz, Really modified Du Pont analysis: five ways to improve return on equity, www.
sbaer.uca.edu/research/sbida/2002/19pdf [15.05.2012].
11
T. Dudycz, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2011, s. 240-242.
	  7
	  8

199

Wykorzystanie dendrytu analizy ROE do określenia czynników...

poziomie kosztu kapitału obcego zwiększa czy zmniejsza wartość bezwzględną
zysku przedsiębiorstwa12. Dodatkowo zastosowany model jest zgodny z obecnie
obowiązującym wzorem rachunku zysków i strat.

3. Wyniki analizy i dyskusja
Spośród badanych przedsiębiorstw w okresie 2008-2010 najlepsze wyniki ekonomiczne osiąga spółka Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o. W trzech latach
analizy osiągała ona dodatnie wartości zysku operacyjnego, które dodatkowo rosną. W roku 2008 rentowność operacyjna kapitałów łącznych wyniosła 6,33%, zaś
w 2010 osiągnięta została wysoka wartość 20,01% (por. rys. 1-4). W tym samym
okresie dodatni wynik z działalności operacyjnej realizuje także spokrewniony Skalimex-Borów S.A. (por. rys. 1, 5-7). Rentowność operacyjna kapitałów łącznych tej
spółki z początkowych 6,23% spadła w roku 2009 do 3,8%, a w 2010 r. zwyżkuje do
poziomu 8,58%. Cały czas jednak również i ta spółka osiąga dodatni EBIT (rys. 5-7).
Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
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Rysunek 1. Rentowność operacyjna kapitałów łącznych w latach 2008-2010
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Zupełnie odmienna niż w dwóch opisanych spółkach wydaje się być sytuacja
w Grabinex (por. rys. 1, 8-10). W 2008 r. spółka osiągnęła ujemną wartość rentowności operacyjnej kapitałów łącznych w wysokości −7%. Sytuacja pogorszyła
się jeszcze w 2009 r., a wartość rentowności operacyjnej spadła do alarmujących
−13%. Zapewne w wyniku tej kryzysowej sytuacji spółka podjęła działania sanacyjne i rok 2010 okazuje się dla niej pomyślny. Grabinex osiąga najwyższą
wartość rentowności operacyjnej spośród badanych spółek w wysokości 20,04%.
12

Ibidem.
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Rentowność netto
kapitału własnego
19,55%
=
Współczynnik zatrzy
mania zysku (1 – T)
81%
×
Rentowność brutto
kapitału własnego
24,13 pkt proc.
=

Działalność finansowa

Kapitał obcy
12 703

Struktura kapitału
0,54

/
Kapitał własny
24 711

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
4 pkt proc.

×

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
4%

+

Działalność operacyjna

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
20,01%

Rentowność operacyjna
sprzedaży
18,45%
×
Szybkość obrotu
kapitału łącznego
1,09

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
20,01%
–
Efektywny koszt
kapitału obcego
12,00%

Zysk operacyjny
(EBIT)
7488
/
Sprzedaż
40 595
/
Kapitał łączny
37 414

Rysunek 2. Analiza ROE w Borowskich Kopalniach Granitu w 2010 r.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Rentowność netto
kapitału własnego
6,29%
=
Współczynnik zatrzy
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81%
×
Rentowność brutto
kapitału własnego
7,76 pkt proc.
=
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/
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×
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/
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/
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26 305

Rysunek 3. Analiza ROE w Borowskich Kopalniach Granitu w 2009 r.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Rentowność netto
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=
Współczynnik zatrzy
mania zysku (1 – T)
81%
×
Rentowność brutto
kapitału własnego
4,62 pkt proc.
=

Działalność finansowa

Kapitał obcy
9686

Struktura kapitału
0,56

/
Kapitał własny
17 284

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–2 pkt proc.

×

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–3,04%

+

Działalność operacyjna

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
6,33%

Rentowność operacyjna
sprzedaży
6,71%
×
Szybkość obrotu
kapitału łącznego
0,94

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
8,98%
–
Efektywny koszt
kapitału obcego
12,00%

Zysk operacyjny
(EBIT)
1706
/
Sprzedaż
25 407
/
Kapitał łączny
26 970

Rysunek 4. Analiza ROE w Borowskich Kopalniach Granitu w 2008 r.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Skalimex 2010

Rentowność netto
kapitału własnego
4,34%
=
Współczynnik zatrzy
mania zysku (1 – T)
81%
×
Rentowność brutto
kapitału własnego
5,36 pkt proc.
=
Działalność finansowa

Kapitał obcy
14 308

Struktura kapitału
0,94

/
Kapitał własny
15 213

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–3 pkt proc.

×

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–3,42%

+

Działalność operacyjna
Rentowność operacyjna
sprzedaży
13,28%
×

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
8,58%

Szybkość obrotu
kapitału łącznego
0,65

Rysunek 5. Analiza ROE w Skalimex w 2010 r.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
8,58%
–
Efektywny koszt
kapitału obcego
12,00%

Zysk operacyjny
(EBIT)
2533
/
Sprzedaż
19 078
/
Kapitał łączny
29 521
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Skalimex 2009

Rentowność netto
kapitału własnego
–3,15%
=
Współczynnik zatrzy
mania zysku (1 – T)
81%
×
Rentowność brutto
kapitału własnego
–3,89 pkt proc.
=
Działalność finansowa

Kapitał obcy
12 657

Struktura kapitału
0,94

/
Kapitał własny
13 488

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–8 pkt proc.

×

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–8,20%

+

Działalność operacyjna
Rentowność operacyjna
sprzedaży
5,40%
×

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
3,80%

Szybkość obrotu
kapitału łącznego
0,70

Rysunek 6. Analiza ROE w Skalimex w 2009 r.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
3,80%
–
Efektywny koszt
kapitału obcego
12,00%

Zysk operacyjny
(EBIT)
994
/
Sprzedaż
18 415
/
Kapitał łączny
26 145
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Skalimex 2008

Rentowność netto
kapitału własnego
0,38%
=
Współczynnik zatrzy
mania zysku (1 – T)
81%
×
Rentowność brutto
kapitału własnego
0,47 pkt proc.
=
Działalność finansowa

Kapitał obcy
13 073

Struktura kapitału
1,00

/
Kapitał własny
13 121

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–6 pkt proc.

×

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–5,77%

+

Działalność operacyjna
Rentowność operacyjna
sprzedaży
11,84%
×

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
6,23%

Szybkość obrotu
kapitału łącznego
0,53

Rysunek 7. Analiza ROE w Skalimex w 2008 r.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
6,23%
–
Efektywny koszt
kapitału obcego
12,00%

Zysk operacyjny
(EBIT)
1631
/
Sprzedaż
13 770
/
Kapitał łączny
26 194
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Grabinex 2010

Rentowność netto
kapitału własnego
22,27%
=
Współczynnik zatrzy
mania zysku (1 – T)
81%
×
Rentowność brutto
kapitału własnego
27,49 pkt proc.
=
Działalność finansowa

Kapitał obcy
12 077

Struktura kapitału
0,93

/
Kapitał własny
13 052

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–7 pkt proc.

×

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–8,04%

+

Działalność operacyjna
Rentowność operacyjna
sprzedaży
17,68%
×

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
20,04%

Szybkość obrotu
kapitału łącznego
1,13

Rysunek 8. Analiza ROE w Grabinex w 2010 r.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
20,04%
–
Efektywny koszt
kapitału obcego
12,00%

Zysk operacyjny
(EBIT)
5037
/
Sprzedaż
28 497
/
Kapitał łączny
25 129
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Grabinex 2009

Rentowność netto
kapitału własnego
–45,67%
=
Współczynnik zatrzy
mania zysku (1 – T)
81%
×
Rentowność brutto
kapitału własnego
–56,38 pkt proc.
=
Działalność finansowa

Kapitał obcy
15 225

Struktura kapitału
1,73

/
Kapitał własny
8821

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–43 pkt proc.

×

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–25,08%

+

Działalność operacyjna
Rentowność operacyjna
sprzedaży
–16,58%
×

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
–13,08%

Szybkość obrotu
kapitału łącznego
0,79

Rysunek 9. Analiza ROE w Grabinex w 2008 r.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
–13,08%
–
Efektywny koszt
kapitału obcego
12,00%

Zysk operacyjny
(EBIT)
–3146
/
Sprzedaż
18 980
/
Kapitał łączny
24 046
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Grabinex 2008

Rentowność netto
kapitału własnego
–24,59%
=
Współczynnik zatrzy
mania zysku (1 – T)
81%
×
Rentowność brutto
kapitału własnego
–30,36 pkt proc.
=
Działalność finansowa

Kapitał obcy
15 898

Struktura kapitału
1,23

/
Kapitał własny
12 933

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–23 pkt proc.

×

Oddziaływanie
dźwigni finansowej
–19,00%

+

Działalność operacyjna
Rentowność operacyjna
sprzedaży
–8,90%
×

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
–7,00%

Szybkość obrotu
kapitału łącznego
0,79

Rysunek 10. Analiza ROE w Grabinex w 2008 r.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rentowność operacyjna
kapitałów łącznych
–7,00%
–
Efektywny koszt
kapitału obcego
12,00%

Zysk operacyjny
(EBIT)
–2019
/
Sprzedaż
22 674
/
Kapitał łączny
28 831
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Oddziaływanie dźwigni
finansowej

Rentowność operacyjna kapitałów łącznych jest niezwykle istotna, gdyż warunkuje − przy określonym poziomie kosztu kapitałów obcych − kierunek oddziaływania dźwigni finansowej. W niniejszym studium przyjęto (przy braku możliwości dotarcia do danych rzeczywistych), że koszt kapitałów obcych kształtuje się
na poziomie 12 punktów procentowych. Wobec tego każda wartość procentowa
rentowności operacyjnej kapitałów łącznych niższa niż przyjęte 12% spowoduje, że oddziaływanie dźwigni finansowej na wynik będzie negatywne (będzie go
zmniejszać w wartościach bezwzględnych). Dzieje się tak w przypadku wszystkich badanych spółek. Borowskie Kopalnie Granitu notują ujemny efekt dźwigni
finansowej w dwóch z badanych trzech lat, Skalimex we wszystkich trzech, zaś
Grabinex w dwóch sezonach, lecz ujemne wartości dźwigni finansowej są w tym
przypadku bardzo wysokie (por. rys. 11).
20
[%]

0
–20
–40
–60

2008

2009

–2,00%

–1,00%

Grabinex

–23,00%

–43,00%

7,00%

Skalimex

–6,00%

–8,00%

–3,00%

Borowskie Kop. Gran.

2010
4,00%

Rysunek 11. Oddziaływanie dźwigni finansowej w latach 2008-2010
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Badane spółki jedynie w okresach dobrej koniunktury osiągają dodatni efekt
dźwigni finansowej, a jak się wydaje, muszą posługiwać się długiem cały czas,
niezależnie od koniunktury. Zadłużanie się jest więc w większym stopniu stałą praktyką i koniecznością, niż stosowanym świadomie sposobem na osiąganie
wyższych bezwzględnych wartości wyniku finansowego. Najbardziej labilna,
z uwagi na wyniki finansowe, spółka Grabinex jest też proporcjonalnie najbardziej zadłużona i w okresach dekoniunktury w największym stopniu odczuwa
negatywne oddziaływanie dźwigni finansowej. Sytuacja ta powoduje, że w badanej grupie funkcjonowanie tej spółki obarczone jest największym ryzykiem.
Koresponduje ono z największą zmiennością jej wyników.
W kwestii rentowności kapitałów własnych, przy założeniu 12% kosztu
kapitału obcego, wyłania się z prowadzonych analiz obraz branży zyskownej,
choć nie wyjątkowo atrakcyjnej. Wydobycie i przeróbka granitu to działalność
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kosztochłonna, w której poziom rentowności kapitałów łącznych często znajduje
się poniżej kosztu kapitałów obcych. Uruchamianie takiej działalności z kredytów jest w wysokim stopniu nieracjonalne. Poziom rentowności kapitału własnego waha się wśród badanych spółek od −45,67% do 22,27%, choć można sądzić,
że wartości kilkuprocentowe są najbardziej prawdopodobne (por. rys. 11). Wymagana wartość kapitału niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wynosi od
20 do 40 mln zł. Działalność ta jest więc także stosunkowo kapitałochłonna.
40

[%]

ROE

20
0
–20
–40
–60
Borowskie Kop. Gran.

2008

2009

2010

3,74%

6,29%

19,55%

Grabinex

–24,59%

–45,67%

22,27%

Skalimex

0,38%

3,15%

4,34%

Rysunek 12. Rentowność kapitałów własnych (ROE) w latach 2008-2010
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Duży, atrakcyjny rynek niemiecki w bliskiej odległości powoduje, że spółki
zajmujące się wydobyciem i przeróbką granitu w okolicach Strzegomia również
tam usiłują, i to z sukcesami, lokować swoje produkty. Granit strzegomski był
tradycyjnym surowcem budowlanym, który służył do budowy reprezentacyjnych
gmachów Berlina, Bremy i Drezna. W Polsce z granitów tych zbudowano na
przykład most Grunwaldzki we Wrocławiu, Pałac Kultury w Warszawie, pomnik
Westerplatte czy mosty na Wiśle w Warszawie i Toruniu13.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy można wstępnie wnosić, że działalność w zakresie wydobycia i przeróbki granitu jest zyskowna, choć z uwagi na
kosztochłonność i kapitałochłonność nie jest wyjątkowo atrakcyjna. Poziom rentowności operacyjnej kapitałów łącznych kształtuje się nierzadko poniżej kosztu
Surowce mineralne Dolnego Śląska, red. K. Dziedzic i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1979, s. 210.
13
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kapitału obcego. Uruchamianie takiej działalności z kredytów jest w wysokim
stopniu nieracjonalne. Decydujące znaczenie ma w takiej sytuacji dysponowanie
własnym kapitałem oraz bieżąca, rygorystyczna kontrola kosztów działalności
operacyjnej.
Wyższy poziom zadłużenia przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne
(zob. Grabinex) koreluje w badanym typie działalności z wysokim poziomem niepewności w kwestii osiąganych wyników netto i z ich dużą zmiennością. Dźwignia finansowa powoduje w takich przypadkach i w okresach dekoniunktury bądź
słabego zarządzania natychmiastowe wchodzenie w strefę straty.
Wydaje się, że duże znaczenie w badanych przedsiębiorstwach mają sposób
zarządzania i silna kontrola właścicielska. Powiązane personalnie i, jak można
podejrzewać, bliźniacze z uwagi na styl zarządzania Borowskie Kopalnie Granitu
i Skalimex wyróżniają się pozytywnie z uwagi na osiąganą efektywność ekonomiczną w stosunku do Grabineksu. W spółkach tych nie notuje się właściwie żadnych objawów kryzysu roku 2009.
Jednym z czynników decydujących o powodzeniu przedsiębiorstw wydobywających granit w okolicach Strzegomia jest, oprócz rynkowego charakteru
oferty (stopnice, kostka, blaty, parapety, galanteria ogrodowa etc.), aktywność
w zakresie sprzedaży. Wyraża się ona rozbudowywaniem kontaktów kooperacyjnych za granicą oraz dysponowaniem własnymi służbami sprzedażowymi w kraju. Taką politykę prowadzą w większym stopniu Borowskie Kopalnie Granitu
oraz Skalimex, sprzedające na eksport 60% produkcji i posiadające własne salony
sprzedaży poza miejscem wydobycia (Kalisz, Zduńska Wola).
Wydobycie i przeróbka granitu to nie tylko działalność zarobkowa, lecz także
w pewnej mierze − kulturotwórcza i ważna z punktu widzenia specyfiki regionu.
Jakość oraz estetyka wykonywanych elementów kamiennych decydują często na
wiele dziesiątków lat o walorach architektonicznych szeregu obiektów. Rozwijająca się wokół Strzegomia aktywność, skoncentrowana na wydobyciu i przeróbce
granitu, jest jedną z wizytówek tego regionu w Polsce i na świecie.
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Use of dendrite ROE analysis to determine factors influencing
profitability of enterprises involved in extraction and processing
of granite in the Strzegom area (Dolnośląskie Voivodship):
A case study
Summary. The purpose of this paper is to identify the variables that affect return on equity
(ROE) of three enterprises engaged in quarrying rock materials (Borowskie Kopanie Granitu Sp.
z o.o., Grabinex Sp. z o.o. oraz Skalimex-Borów S.A.). The study uses data from the Official Journal
of the Republic of Poland “Monitor Polski B”. The analysis was carried out using modified Du Pont
model.
Key words: Du Pont model, return on equity (ROE), quarrying stone
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Agnieszka Łoś
Politechnika Opolska

Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych
w warunkach niepewności i ryzyka

Streszczenie. Artykuł ma charakter teoretyczny. Zaprezentowano w nim charakterystykę podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i ryzyka. Przedstawiono etapy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz reguły wyboru optymalnego wariantu decyzyjnego
w warunkach niepewności i ryzyka, wywodzące się z teorii gier. Podsumowaniem rozważań teoretycznych są implikacje dla praktyki gospodarczej w zakresie stosowania zaprezentowanych reguł
decyzyjnych do oceny wariantów inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: ryzyko, teoria gier, efektywność, ocena projektów inwestycyjnych, decyzje
inwestycyjne

Wprowadzenie
Realizacja przedsięwzięć gospodarczych w praktyce związana jest z niepewnością dotyczącą przyszłych wartości zmiennych ekonomicznych wpływających
na efektywność projektu, a więc na wysokość ponoszonych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji inwestycji po jej wdrożeniu, jak również efektów
uzyskiwanych w przyszłości. Niepewność ta może być związana ze zmianami
takich kategorii, jak: koszty kredytu, ceny surowców krajowych i zagranicznych, kursy walutowe, popyt na oferowane przez firmę produkty lub usługi, siła
i pozycja konkurencji, koniunktura gospodarcza, warunki ekonomiczno-prawne
funkcjonowania przedsiębiorstw czy postęp techniczny. Każda decyzja dotycząca
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przyszłych przedsięwzięć wiąże się zatem z ryzykiem, a ryzyko jest funkcją niepewności w taki sposób, że im większy zakres niepewności, tym większe ryzyko
i odwrotnie – im mniejszy zakres niepewności, tym mniejsze ryzyko1.
Sama kategoria ryzyka nie jest traktowana wyłącznie w sposób negatywny
– jego podejmowanie w określonych okolicznościach stwarzać będzie szanse odniesienia korzyści, a zatem stanowi bodziec do kreatywnego działania, stymulator przedsiębiorczości i innowacyjności oraz czynnik postępu gospodarczego
i rozwoju. Nadmierne unikanie ryzyka może prowadzić do utraty potencjalnych
korzyści i marnotrawstwa zasobów. Z drugiej strony, pomijanie i ignorowanie ryzyka w procesie planowania działań rodzi niebezpieczeństwo poniesienia strat
i nieosiągnięcia założonych celów. Znaczenia nabiera zatem diagnoza i aktywna
kontrola ryzyka, polegająca na identyfikacji wszystkich szans i niebezpieczeństw
mogących wpływać na możliwości realizacji wyznaczonych zadań oraz implementacja metod i narzędzi, zmierzających do ograniczenia ewentualnych strat
i pomnażania potencjalnych korzyści, będących skutkiem realizacji ryzyka.
Celem opracowania jest przedstawienie kategorii ryzyka i jego znaczenia dla
efektywności przedsięwzięć gospodarczych. W artykule przedstawiono kryteria
wyboru optymalnego wariantu decyzyjnego w warunkach niepewności i ryzyka.
Na podstawie proponowanego modelu autorka pracy wskazuje zasady doboru
prezentowanych reguł decyzyjnych w praktyce gospodarczej.

1. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć inwestycyjnych
Czynnikiem wpływającym na poziom ryzyka przedsięwzięcia jest czas.
Wydłużanie okresu realizacji przedsięwzięcia zwiększa niepewność przewidywań dotyczących przyszłych warunków funkcjonowania i możliwości osiągania
1
K. Jędralska, Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Wyd.
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992, s. 54; por.: Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, M. Jaworek, A. Szóstek, K. Marcinek, Dom Organizatora, Toruń
2010, s. 127-131; R. Miller, D. Lesard, The strategic management of large engineering Project.
Shaping institutions, risks, and governance, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts
2000, s. 76; J. Raftery, Risk Anaylsis In Project Managemnet, E&FN SPON, London 1994, s. 5;
E. Ostrowska, Ryzyko inwestycyjne Identyfikacja i metody oceny, PWE, Warszawa 2002, s. 27-33;
K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s 41-44; A. Zachorowska, Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE,
Warszawa 2005, s. 55-62. Według teorii niepewności i ryzyka autorstwa F.K. Knighta „Niepewność
to sytuacja, w której nie umiemy przewidzieć ani wszystkich możliwych, przyszłych poziomów
danej wielkości, ani rozkładu prawdopodobieństwa, który tych poziomów dotyczy. Z ryzykiem
mamy do czynienia wówczas, gdy potrafimy określić wszystkie możliwe poziomy danej wielkości
i prawdopodobieństwo występowania każdego z nich” (F.K. Knight, Risk, Uncertainty and Profit,
University of London, London 1921, s. 1-8).
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założonych celów. Rozszerza się zakres możliwych wyników podjętych działań
i rośnie prawdopodobieństwo, że efekty osiągnięte będą w sposób znaczący odbiegać od oczekiwanych2. Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych może być definiowane w dwojaki sposób:
1) poniesienie straty bądź osiągnięcie efektu mniejszego od zamierzonego;
w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych oznacza to sytuację, w której rzeczywisty dochód inwestycji okazuje się mniejszy od założonego,
2) wystąpienie efektu działania niezgodnego z oczekiwaniami; rzeczywisty
rezultat może być gorszy bądź lepszy od planowanego; ryzyko w tym przypadku
traktowane będzie w kategoriach zagrożenia lub szansy.
Źródłami ryzyka mogą być czynniki3:
− makrogospodarcze – związane z gospodarką narodową, dotyczące np. ogólnej sytuacji gospodarczej, tempa wzrostu gospodarczego, stopy inflacji, stopy
bezrobocia, polityki monetarnej czy budżetowej,
− mezogospodarcze – związane z sektorem gospodarki, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo (inwestor), dotyczące m.in. stopnia innowacyjności sektora,
fazy cyklu życia, w jakiej się ono znajduje, kapitałochłonności,
− mikrogospodarcze – związane z sytuacją przedsiębiorstwa i dotyczące np. rentowności, płynności finansowej, zadłużenia czy struktury majątku przedsiębiorstwa.
Zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji wszystkich zagrożeń i szans,
mogących wpływać na możliwość realizacji wyznaczonych zadań w przedsiębiorstwie oraz implementacji metod i narzędzi, zmierzających do ograniczania
negatywnych skutków realizacji ryzyka4. Obejmuje ono następujące etapy:
Etap I – identyfikacja ryzyka; polega na określeniu źródeł i czynników aktywizujących ryzyko oraz wskazaniu ewentualnych pośrednich i bezpośrednich
następstw jego realizacji. W ramach tego etapu dokonuje się podziału ryzyka na:
− ryzyko niezależne (systematyczne) – nie podlega kontroli podmiotu i nie
może być przezeń wyeliminowane (nowe uregulowania administracyjnoprawne,
zmiany technologiczne, nieoczekiwane zmiany koniunktury rynkowej, kataklizmy przyrodnicze itp.),
− ryzyko zależne (specyficzne) – może być przynajmniej częściowo kontrolowane i wyeliminowane przez dany podmiot, ponieważ obejmuje obszar jego
funkcjonowania (trudności zasobowe – pracownicy o właściwych kompetencjach, materiały zapewniające właściwą jakość),
Etap II – ocena potencjalnego wpływu ryzyka na efekty działalności z wykorzystaniem metod jakościowych lub ilościowych5:
2
M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystyczne.
Ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 282-283.
3
A. Manikowski, Z. Tarapata, Ocena projektów gospodarczych, Difin, Warszawa 2001, s. 50.
4
M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, op. cit., s. 284.
5
Por.: E. Ostrowska, op. cit., s. 95-98.
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− ocena jakościowa polega na przypisywaniu odpowiednich klas poszczególnym rodzajom ryzyka z uwzględnieniem możliwości zaistnienia zdarzenia oraz
jego konsekwencji w postaci wpływu na sytuację przedsiębiorstwa6,
− ocena ilościowa opiera się na wykorzystaniu statystycznych miar ryzyka,
zaprezentowanych w tabeli 1.
Tabela 1. Mierniki oceny ilościowej ryzyka i rodzaj dostarczanych przez te miary informacji
Rodzaj
miernika

Dostarczane informacje

Przykłady mierników
−
−
−
−
−

wariancja
odchylenie standardowe
współczynnik zmienności
odchylenie przeciętne
rozstęp

Miary
zmienności
(miary
statyczne)

Dotyczą następstw realizacji ryzyka i pokazują możliwy zakres kształtowania się
wybranych kryteriów oceny efektywności inwestycji na podstawie rozproszenia
ich rozkładu

Miary
zagrożenia
(miary
statyczne)

Dotyczą jedynie negatywnych następstw − semiwariancja
realizacji ryzyka i pokazują możliwy za- − semiodchylenie standardowe
kres kształtowania się ujemnych odchy- − współczynniki semizmienności
leń wybranych kryteriów oceny efektywności od wartości oczekiwanych

Miary
wrażliwości
(miary
dynamiczne)

Badają elastyczność wybranego mierni- − analiza wrażliwości NPV – wartość
zaktualizowana netto (net present value)
ka efektywności inwestycji pod względem najważniejszych czynników wpły- − analiza wrażliwości IRR – wewnętrzna
stopa zwrotu (internal rate of return)
wających na nią
− analiza wrażliwości MIRR – zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
(modified internal rate of return)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Etap III – wybór i wdrożenie metod kontroli i monitorowanie ryzyka; do metod wykorzystywanych w tym celu zalicza się kontrolę fizyczną (unikanie ryzyka,
transfer ryzyka na inne podmioty oraz redukcja ryzyka ex ante i ex post) oraz
finansową (transfer odpowiedzialności oparty o umowę ubezpieczenia, retencja
ryzyka bądź jego repartycja)7; rodzaj wykorzystywanych metod określa strategię
reagowania przedsiębiorstwa na ryzyko, a zalicza się do nich8:
− strategię impasywną – unikanie zagrożeń z otoczenia; może prowadzić do
utraty potencjalnych szans i zmarnowania zasobów,
− strategię zachowawczą (defensywną) – ostrożne podejmowanie ryzyka;
koncentracja na identyfikacji zagrożeń oraz przeciwdziałanie ich skutkom,
6
C. L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa
2002, s. 34.
7
W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001, s. 37; E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000, s. 345.
8
J. Bizon-Górecka, Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001, s. 51.
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− strategię ekspansywną (ofensywną) – aktywne podejmowanie ryzyka;
przedsiębiorstwo zarówno przewiduje niekorzystne zmiany w otoczeniu i przeciwdziała zagrożeniom, jak i identyfikuje oraz wykorzystuje szanse.

2. Kryteria wyboru optymalnego wariantu inwestycyjnego
na podstawie teorii gier
W sytuacji ryzyka wybór optymalnej strategii inwestycyjnej może być dokonany z wykorzystaniem teorii gier. Sytuację decyzyjną, z jaką mamy do czynienia, dokonując wyboru wariantu inwestycyjnego (strategii inwestycyjnej) w warunkach niepewności, można przedstawić jako przypadek gry z naturą. W tabeli 2
przedstawiono macierz wypłat inwestora w tej grze.
Tabela 2. Macierz wypłat inwestora w grze z naturą dla i-możliwych wariantów inwestycyjnych
i j-możliwych stanów otoczenia
Stany otoczenia

Warianty
inwestycyjne

1

2

...

j

1

a11

a12

...

a1j

2

a21

a22

...

a2j

...

...

...

...

...

i

ai1

ai2

...

aij

Objaśnienie: aij – miernik efektywności inwestycji, np. NPV, IRR lub inny miernik efektywności inwestycji,
posiadający własność: im wyższa wartość miernika, tym większa efektywność inwestycji.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Ocena wariantów inwestycyjnych i wybór najlepszego z nich mogą być dokonane z wykorzystaniem następujących kryteriów optymalizacyjnych (reguł decyzyjnych):
1) reguła maksymalizacji wartości oczekiwanej (P. Laplace’a – T. Bayesa) –
wybrany powinien być wariant, którego wynik charakteryzuje się najwyższą
wartością średnią, będącą iloczynem wartości wyniku i prawdopodobieństwa wystąpienia w przyszłości poszczególnych stanów otoczenia (w przypadku braku
znajomości prawdopodobieństwa, zakłada się, że wszystkie stany są tak samo
prawdopodobne)
n

max ∑ p j aij ,
i

j =1

(1)
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gdzie:
aij − miernik efektywności inwestycji,
pj − prawdopodobieństwo wystąpienia stanu otoczenia j,
2) reguła maksimaksu (reguła optymistyczna) – według tej zasady wybrany
powinien być wariant inwestycyjny pozwalający osiągnąć maksymalną wartość
efektywności w najkorzystniejszym ze stanów otoczenia
max max aij
i

(2)

j

3) reguła maksiminu (reguła asekuracyjna/pesymistyczna A. Walda) – na jej
podstawie należy wybrać wariant, którego wynik jest najbardziej korzystny przy
najbardziej pesymistycznych założeniach co do przyszłości
max min aij
i

(3)

j

4) reguła minimaksu (reguła unikania żalu L. Savage’a) – dokonujemy wyboru wariantu inwestycyjnego, przy którego realizacji maksymalne możliwe rozczarowanie jest najmniejsze; rozczarowanie rozumiane jest jako różnica między
maksymalnym wynikiem możliwym do uzyskania a wynikami możliwymi do
uzyskania w ramach każdego z pozostałych wariantów
(4)

min D max aij
j

5) reguła L. Hurwicza – stanowi kompromis między optymizmem a pesymizmem
max( β min aij + (1 − β ) max aij )
i

j

j

(5)

gdzie:
β − współczynnik ostrożności,
1− β − współczynnik optymizmu.

3. Praktyczne implikacje dla dokonywania wyborów wariantów
inwestycyjnych w warunkach niepewności i ryzyka
Sposób dokonywania wyboru strategii inwestycyjnej z wykorzystaniem teorii
gier w praktyce gospodarczej powinien uwzględniać następujące etapy:
1. Wskazanie wszystkich analizowanych wariantów decyzji inwestycyjnych
i ustalenie ich efektywności ogólnej z wykorzystaniem miar efektywności.
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2. Przypisanie poszczególnym wariantom możliwych scenariuszy stanów
otoczenia różniących się kombinacjami czynników niepewnych i ustalenie ich
efektywności.
3. Wybór decyzji inwestycyjnej na podstawie przyjętej reguły decyzyjnej.
Dobór odpowiedniej reguły powinien być wynikiem analizy strategicznej
przedsięwzięcia inwestycyjnego. W jej ramach należy wyróżnić najważniejsze
czynniki wpływające na efektywność projektu gospodarczego, a następnie dokonać ich podziału na czynniki charakteryzujące się wysokim stopniem niepewności
oraz czynniki względnie pewne. Analizę należy następnie uzupełnić, określając
charakter występującego ryzyka (zależne, niezależne).
Propozycję doboru reguł decyzyjnych w zależności od sytuacji, w której znajduje się inwestor, można przedstawić z wykorzystaniem rysunku 1. W górnym
lewym rogu macierzy (ćwiartka I) sytuacja inwestora jest najbardziej korzystna.
Czynniki wpływające na efektywność projektu są względnie pewne i w znacznym
stopniu kontrolowane przez przedsiębiorstwo. W tym przypadku zastosowanie ma
reguła maksimaksu. Ćwiartka II macierzy charakteryzuje sytuację inwestora, który nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach realizacji i eksploatacji projektu
(pewny, niekontrolowany wpływ czynników na inwestycję) powinien dążyć do jak
najbardziej korzystnego rozwiązania. Zalecane reguły w tym przypadku określa
Ryzyko
zależne

Stan otoczenia

pewne

Reguła
maksimaksu

I

Reguła
Laplace’a
Reguła Hurwicza
Reguła
minimaksu

niepewne

niezależne
Reguła
maksimaksu

II

Reguła
Laplace’a
Reguła Hurwicza
III

Reguła
Laplace’a
Reguła Hurwicza

IV

Reguła
Laplace’a
Reguła Hurwicza

Rysunek 1. Macierz wyboru reguł decyzyjnych w zależności od pewności stanu otoczenia
oraz rodzaju ryzyka
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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zasada maksiminu. Ćwiartka III jest charakterystyczna dla sytuacji, w której efektywność projektu inwestycyjnego jest narażona na zagrożenia zewnętrzne, kontrolowane przez przedsiębiorstwo. Zalecana reguła decyzyjna polega w tym przypadku na minimalizowaniu strat, które mogą wystąpić w niepewnych warunkach
realizacji przedsięwzięcia (zaleca się stosowanie reguły minimaksu). W każdej
z trzech omawianych sytuacji mogą być stosowane również: reguła uwzględniająca prawdopodobieństwo wszystkich stanów otoczenia – Laplace’a oraz reguła
uwzględniająca stopień ostrożności/pesymizmu inwestora – Hurwicza. Ćwiartka
IV to najgorsza możliwa sytuacja dla inwestora. Ryzyko ma charakter niezależny,
a stan otoczenia jest niepewny. Polecane do zastosowania w takiej sytuacji zasady
to reguły Hurwicza i Laplace’a, przy czym zaleca się w tym przypadku rozważenie celowości podejmowania projektu inwestycyjnego.

Podsumowanie
Uwzględnianie wpływu niepewności i ryzyka na efektywność przedsięwzięć
gospodarczych sprawia, że przedsiębiorstwa prowadzą działania mające na celu
zarządzanie ryzykiem, polegające na jego identyfikacji, ocenie i kontroli. Teoria
gier w sytuacji niepewności i ryzyka może być wykorzystana do oceny wariantów inwestycyjnych, a następnie wyboru najlepszego z nich, z wykorzystaniem
stosowanych w jej ramach reguł decyzyjnych. Dobór tych reguł wymaga określenia sytuacji inwestora. Pozwala na to wykorzystanie macierzy uwzględniającej pewność stanu otoczenia oraz stopień kontroli ryzyka przez przedsiębiorstwo.
Przedstawione reguły decyzyjne dostosowane do sytuacji inwestora mogą zostać
wykorzystane w sytuacji wyboru wariantów inwestycyjnych w praktyce gospodarczej. Duże znaczenie aplikacyjne poruszanych w artykule kwestii sprawia, iż
celowe jest prowadzenie dalszych analiz w tym zakresie − z wykorzystaniem danych empirycznych, umożliwiających weryfikację modelu.
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The criteria for investment decisions under uncertainty and risk −
game theory
Summary. The article is a theoretical study. It presents the characteristics of investment decisions under uncertainty and risk. It shows stages of enterprise risk management and optimal decision
selection rules under uncertainty and risk, derived from the game theory. These theoretical considerations are used to formulate the implications for business practice in the application of presented
decision rules for evaluation of investment alternatives.
Key words: risk, game theory, efficiency, evaluation of investment projects, investment decisions
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Egzogeniczne uwarunkowania konkurencyjności
wrocławskich hoteli

Streszczenie. Głównym problemem badawczym rozważanym w niniejszym artykule jest oddziaływanie otoczenia na poziom konkurencyjności wrocławskich hoteli. W pracy wykorzystano
następujące metody badawcze: dedukcję, dokumentacyjną oraz sondażu diagnostycznego. W ramach metody sondażu diagnostycznego zastosowano technikę ankietową, którą wykorzystano, badając właścicieli lub menedżerów 29 hoteli zlokalizowanych we Wrocławiu. Ankietowani najczęściej wysoko lub średnio oceniali konkurencyjność swoich placówek hotelowych. Zdecydowana
większość z nich uznała, że otoczenie hotelu ma duże znaczenie dla jego konkurencyjności. Za
szczególnie ważne elementy otoczenia ankietowani uznali: klientów i konkurentów oraz wymiary: ekonomiczny, społeczny, kulturowy, przyrodniczy, a także międzynarodowy. Czynnikami wewnętrznymi, które różnicowały ocenę konkurencyjności oraz wpływu otoczenia na konkurencyjność, były lokalizacja oraz wielkość hotelu. Duża rola zagadnień poruszanych w pracy sprawia, że
niezwykle ważne wydaje się być prowadzenie dalszych pogłębionych badań nad konkurencyjnością
i efektywnością podmiotów gospodarki turystycznej. Szczególnie istotna w tym kontekście wydaje
się być analiza konkurencyjności przedsiębiorstw uwzględniająca również wskaźniki obiektywne
oraz ocena związków zachodzących między tymi dwoma ważnymi kategoriami pojęciowymi.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo hotelowe, konkurencyjność, otoczenie dalsze

Wprowadzenie
Efektywność jest konsekwencją podjętych działań, którą można opisywać za
pomocą relacji zachodzących między uzyskanymi efektami działalności przedsiębiorstwa a poniesionymi przez nie nakładami. Statyczne podejście do oceny
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efektywności może być jednak interesujące wyłącznie z perspektywy poznawczej. W praktyce gospodarczej dominuje podejście dynamiczne, w ramach którego efektywność nie ma charakteru incydentalnego, lecz jest procesem ciągłym.
Tylko w przedsiębiorstwie, w którym stale dąży się do osiągnięcia nadwyżki
efektów (np. przychodów finansowych) w stosunku do nakładów (np. kosztów
finansowych), możliwe jest maksymalizowanie jego wartości. Z dynamicznym
ujęciem efektywności wiąże się w sposób ścisły kwestia konkurencyjności.
Bardzo ważnym i interesującym problemem są bowiem relacje, jakie zachodzą
między efektywnością a konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Z jednej strony,
efektywność przedsiębiorstwa może być przesłanką jego konkurencyjności, gdyż
podmioty charakteryzujące się wysoką efektywnością ekonomiczną, osiągniętą
dzięki minimalizacji nakładów (np. racjonalizacji kosztów), mogą zaoferować
konsumentom atrakcyjne ceny. Z drugiej strony natomiast, tak osiągnięta konkurencyjność może być przyczyną wysokiej efektywności przedsiębiorstwa. Duży
popyt na oferowane usługi może się bowiem przyczynić do uzyskiwania wysokich przychodów, dzięki czemu możliwe będzie maksymalizowanie efektywności
za pomocą strategii polegającej na maksymalizacji uzyskiwanych efektów.
Rozpatrując problematykę efektywności, nie można więc pomijać kwestii
konkurencyjności. Wydaje się to szczególnie ważne w odniesieniu do rynków
wysoko konkurencyjnych, a do takich z pewnością można zaliczyć rynek hotelowy. Jest to szczególnie widoczne w sytuacji znacznego spowolnienia gospodarczego, które ma obecnie miejsce w wielu krajach świata. W Polsce, której udało
się wprawdzie uniknąć recesji, również występują jednak oznaki spowolnienia
gospodarczego. W obszarze konsumpcji dotyka ono w pierwszej kolejności dóbr
i usług finansowanych z tzw. funduszu swobodnej konsumpcji. Zmniejszenie dochodów konsumentów lub nawet sama obawa przed nim, powodują, że w pierwszej kolejności ograniczają oni wydatki na takie dziedziny życia, jak: turystyka,
rekreacja, kultura czy rozrywka. Dotyczy to również sektora hotelowego i to zarówno w segmencie wypoczynkowym (gospodarstwa domowe), jak i biznesowym (przedsiębiorstwa).
Analizując czynniki determinujące konkurencyjność danego hotelu, bardzo
ważne wydaje się otoczenie, w jakim on funkcjonuje. Dotyczy to zarówno otoczenia bliższego − głównie klientów, konkurentów i kooperantów, jak i dalszego −
szczególnie ekonomicznego: krajowego oraz międzynarodowego. Sytuacja ekonomiczna w kraju będzie szczególnie istotna dla hoteli niezależnych, natomiast
w przypadku sieci hotelowych kluczowy będzie stan gospodarki światowej1.

D. Puciato, M. Żmigrodzki, Zmiany w makrootoczeniu a funkcjonowanie współczesnych
przedsiębiorstw hotelarskich, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie” 2009, nr 16, s. 85-94.
1
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W kontekście poczynionych uwag wprowadzających głównym problemem
badawczym poruszonym w niniejszej pracy jest wpływ otoczenia na poziom konkurencyjności hoteli. Autor tekstu postawił następujące problemy szczegółowe:
1. Jaka jest ocena poziomu konkurencyjności hoteli dokonana przez ich właścicieli lub menedżerów?
2. Czy według ankietowanych otoczenie hotelu jest ważne dla poziomu jego
konkurencyjności?
3. Które z wymiarów otoczenia jest szczególnie istotne dla konkurencyjności
podmiotów hotelowych?
4. Czy takie cechy hotelu, jak: lokalizacja szczegółowa, formalny standard, stopień integracji oraz wielkość, mają wpływ na: ocenę konkurencyjności oraz wymiary otoczenia decydujące o konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego?
Zakres przedmiotowy pracy obejmuje problematykę konkurencyjności, zakres podmiotowy to hotele, a zakres przestrzenny to miasto Wrocław, zaś zakres
czasowy to rok 2012.
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W obszarze teoretycznym zastosowano metodę dedukcji, przeprowadzając analizę literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. W sferze empirycznej wykorzystano metodę dokumentacyjną oraz metodę sondażu diagnostycznego. W ramach metody i techniki badania
dokumentów dokonano analizy dokumentacji: statystycznej (roczników statystycznych i opracowań Ministerstwa Sportu i Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Turystyki w Warszawie) oraz prawnej (ustawodawstwa
dotyczącego rynku turystycznego). W wyniku tych czynności dokonano inwentaryzacji wszystkich hoteli, zlokalizowanych na terenie Wrocławia. W ramach
drugiego etapu badań, na podstawie metody sondażu diagnostycznego, wykorzystano technikę ankietową. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety
dotyczący wybranych obszarów konkurencyjności podmiotów rynku hotelowego, złożony z 20 pytań otwartych, półotwartych i zamkniętych oraz z metryczki.
Przed przystąpieniem do badań zasadniczych, kwestionariusz poddano badaniom
pilotażowym i poprawiono w nim wszystkie dostrzeżone błędy. Badanie sondażowe (zasadnicze) przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca roku 2012
z udziałem właścicieli lub menedżerów wrocławskich hoteli, którzy wyrazili zgodę. Byli to przedstawiciele 29 hoteli, czyli około 63% obiektów tego rodzaju, usytuowanych na terenie miasta. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
ustalono liczebność oraz częstość odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety
w grupach wydzielonych ze względu na: lokalizację, standard, stopień integracji
oraz wielkość hotelu. W celu rozwiązania przyjętych problemów szczegółowych
przeprowadzono testy niezależności chi kwadrat (χ2) oraz obliczono współczynniki korelacji rang Spearmana. Wnioskowanie statystyczne przeprowadzono przy
założonym poziomie istotności α = 0,05.
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1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa hotelowego
Konkurencja to zjawisko polegające na rywalizowaniu o korzyści z działalności gospodarczej lub o ograniczone zasoby. M. Stankiewicz definiuje konkurencję
jako „zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniach do analogicznych celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych dla osiągnięcia określonych celów utrudniają (a nawet uniemożliwiają) osiąganie takich
samych celów przez innych”2. Konkurencja, rozpatrywana z punktu widzenia
przedsiębiorstw, jest tożsama z rywalizacją między poszczególnymi podmiotami
o zdobycie przewagi w zasobach, co może przyczynić się do osiągnięcia przewagi
rynkowej, a w konsekwencji także do określonych korzyści finansowych3.
M. Kachniewska klasyfikuje konkurencję na podstawie następujących kryteriów4:
− obszar (przestrzeń) konkurencji: konkurencja rynkowa oraz pozarynkowa,
− podmiot konkurencji: pracownicy w przedsiębiorstwie, jednostki organizacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, gospodarki lokalne, regionalne i narodowe, państwa, związki państw (np. Unia Europejska),
− przedmiot konkurencji: „na wejściu” (input) – konkurencja o zasoby (ludzkie,
finansowe, rzeczowe, informacyjne); „na wyjściu” (output) – konkurencja o klientów,
− zakres (zasięg) konkurencji: lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy,
− charakter konkurencji: doskonała i niedoskonała.
Pojęcie „konkurencyjność” może być używane w odniesieniu do różnych jednostek gospodarczych, sektorów gospodarki narodowej, regionów (również turystycznych), produktów, cech produktów, zasobów, umiejętności, strategii, systemów zarządzania czy struktur organizacyjnych5. Podmiotem konkurencyjności
rozpatrywanym w artykule jest przedsiębiorstwo. Konkurencyjność przedsiębiorstwa można określić jako relatywnie trwałą zdolność podmiotu gospodarczego do
konkurowania na rynku6. Z. Pierścionek podkreśla, że konkurencyjność przedsiębiorstwa należy analizować w kontekście7:
− klienta – odbiorca określa konkurencyjność przedsiębiorstwa w sposób
krótkookresowy i rozpatruje ją głównie w perspektywie cech użytkowych aktualnej oferty oraz jej ceny (konkurencyjność rynkowa),
2
M. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 18.
3
S. Hunt, R. Morgan, The Competitive Advantage Theory of Competition, „Journal of Marketing” 1995, Vol. 59, s. 1-15.
4
M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw hotelowych, Oficyna
Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 22-23.
5
Z. Pierścionek, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane
zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 247.
6
M. Kachniewska, op. cit., s. 28.
7
Z. Pierścionek, Strategie konkurencji oraz rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa
2007, s. 178.
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− zarządu, właścicieli i potencjalnych inwestorów – interesariusze ci postrzegają konkurencyjność przedsiębiorstwa w dwóch znaczeniach: jako aktualnie występującą zdolność do realizacji celów firmy, tj. celów zarządu oraz celów obecnych i potencjalnych właścicieli (konkurencyjność realna – wynikowa) oraz jako
zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia zasobów i umiejętności zapewniających
długookresową realizację tych celów (konkurencyjność potencjalna – zasobowa).
D. Gilbert oraz I. Joshi, w odniesieniu do przedsiębiorstw hotelowych, wskazują na następujące obszary istotne dla ich konkurencyjności8:
− zakres oferty – im szerszy jest zakres oferowanych usług i dóbr materialnych, tym bardziej konkurencyjne jest dane przedsiębiorstwo hotelowe,
− ceny – im dogodniejsze są warunki ekonomiczne realizacji zakupu produktów hotelowych, tym bardziej konkurencyjny jest hotel,
− dostępność produktu – im bardziej znany jest usługodawca oraz dostępna
jego oferta, tym bardziej wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstwa hotelowego,
− unikatowość produktu – im bardziej odróżnialne są produkty danego hotelu
od produktów oferowanych przez podmioty konkurencyjne, tym bardziej konkurencyjne jest przedsiębiorstwo,
− jakość – im bardziej produkty odpowiadają oczekiwaniom konsumentów
i umożliwiają zaspokojenie ich potrzeb, tym bardziej konkurencyjny jest hotel.
D. Jaremen w swoich badaniach empirycznych udokumentowała, że dla menedżerów najważniejszymi czynnikami konkurencyjności hoteli są: jakość usług,
cena, kultura obsługi, opinie innych gości, lokalizacja obiektu, formalna kategoria nadana hotelowi, promocja oraz różnorodność jego oferty9. Podobne wyniki
badań uzyskał D. Puciato, według którego najważniejszymi obszarami konkurowania dla współczesnych przedsiębiorstw hotelowych są: cena, proces obsługi
klienta, jakość, cechy produktu oraz promocja10.
Rozpatrując problematykę konkurencyjności rynku hotelowego, należy jednak pamiętać o dwóch ważnych kwestiach: dualnym charakterze konkurencyjności hoteli oraz różnicach, jakie występują między podmiotami niezależnymi i zintegrowanymi. Dualny charakter konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego
wymaga jej rozpatrywania z dwóch punktów widzenia11:
	  8
D. Gilberth, I. Joshi, Quality management and the tourism and hospitality industry, w: Progress in tourism, recreation and hospitality management, red. C. Cooper, A. Lockwood, Belhaven
Press, London 1992, s. 149-162; A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007,
s. 177-178.
	  9
D. Jaremen, Detreminanty i sposoby kształtowania jakości usługi hotelarskiej w hotelach
województwa dolnośląskiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 32.
10
D. Puciato, Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych z województwa opolskiego w aspekcie koncepcji zasobowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 86, s. 357-371.
11
E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, s. 112; M. Kachniewska, op. cit., s. 87-88.
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1) konkurencyjności produktu turystycznego w ujęciu wąskim – oferowanego
przez pojedyncze przedsiębiorstwo hotelowe, które ma duży wpływ na jakość
produktu, poziom zadowolenia turysty oraz w konsekwencji − na poziom swojej
konkurencyjności,
2) konkurencyjności produktu turystycznego w ujęciu szerokim – produktu
obszaru recepcji turystycznej, na który pojedyncze przedsiębiorstwo hotelowe ma
ograniczony wpływ, a którego jakość również pośrednio warunkuje poziom konkurencyjności hotelu.
W praktyce turyści najczęściej określają najpierw kierunek wyjazdu (miejsce docelowe, tożsame z produktem turystycznym w ujęciu szerokim), a dopiero
później dokonują wyboru konkretnych podmiotów, z których usług korzystają
(przedsiębiorstwo hotelowe, oferujące określony produkt turystyczny w ujęciu
wąskim). Jest to szczególnie ważne w przypadku bardzo atrakcyjnych turystycznie i posiadających znaną markę obszarów recepcji turystycznej. Oferowany tam
produkt turystyczny (w ujęciu szerokim) jest bardzo konkurencyjny, co powoduje, że hotele zlokalizowane na tym obszarze uzyskują swoistą rentę konkurencyjności. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, w której bardzo atrakcyjny
hotel (produkt turystyczny w ujęciu wąskim), usytuowany w niezbyt atrakcyjnym
miejscu nie przysparza zakładanych efektów. Ten drugi wariant występuje jednak bardzo rzadko, gdyż atrakcyjność turystyczna (hotele wypoczynkowe) lub
gospodarcza (hotele biznesowe) danego obszaru jest elementarnym czynnikiem
lokalizacji, rozpatrywanym przez inwestorów na etapie przedinwestycyjnym.
Drugą ważną kwestią warunkującą problematykę konkurencyjności hoteli jest
ich zróżnicowanie i wynikające zeń odmienne warunki konkurencyjności w przypadku podmiotów: niezależnych (najczęściej należących do sektora MSP) oraz
przedsiębiorstw zintegrowanych z innymi podmiotami gospodarczymi (sieci hotelowych). Konkurencyjność hoteli niezależnych opiera się zwykle na: specyficznym
modelu gościnności, niepowtarzalnej ofercie oraz dużej indywidualizacji podejścia
do gościa hotelowego. Największym niedostatkiem tego rodzaju podmiotów w walce konkurencyjnej jest zaś brak możliwości zaangażowania w rozwój lokalny, rzadko
spotykana kooperacja z innymi podmiotami z branży hotelowej oraz brak możliwości uzyskania dodatnich efektów skali czy zakresu. Hotele sieciowe, wchodzące
często w skład dużych ponadnarodowych korporacji, generują natomiast liczne innowacje, nieustannie doskonalą systemy zarządzania i narzędzia marketingowe oraz
mogą osiągać korzyści skali i zakresu, wpływające na oczekiwaną przez konsumentów możliwość redukcji poziomu cen. W konsekwencji, jak twierdzi M. Kachniewska, możliwość budowania przewagi konkurencyjnej korporacji hotelowych jest niewspółmiernie większa od możliwości hoteli niezależnych w tym zakresie12.
M. Kachniewska, op. cit., s. 270-271; D. Puciato, Ekonomiczne uwarunkowania efektywności przedsiębiorstw hotelowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”
2011, nr 27, s. 19-31.
12
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2. Charakterystyka analizowanych hoteli
Na potrzeby pracy przebadano właścicieli lub menedżerów tych wrocławskich
hoteli, którzy wyrazili na to zgodę. Badanie dotyczyło 29 zakładów hotelowych,
co stanowiło około 63% wszystkich tego rodzaju obiektów zlokalizowanych
we Wrocławiu (rok 2012). Zdecydowana większość badanych hoteli (79,31%)
zlokalizowana była w centrum miasta lub w jego pobliżu, natomiast pozostałe
20,69% obiektów było usytuowane na peryferiach Wrocławia (tab. 1). Najliczniejszą grupę stanowiły hotele trzy- (55,17%) oraz czterogwiazdkowe (31,03%).
Po około 7% rozpatrywanych obiektów było skategoryzowanych jako jedno- lub
pięciogwiazdkowe. W analizowanej grupie nie było natomiast obiektów dwugwiazdkowych (tab. 2). Wśród rozpatrywanych hoteli przeważały nieznacznie
hotele zintegrowane (51,72%) nad hotelami niezależnymi (48,28%). Większość
z analizowanych podmiotów gospodarczych – 41,38% to obiekty duże, liczące
powyżej 100 jednostek mieszkalnych. Hoteli średnich (od 50 do 100 jednostek
mieszkalnych) było 34,48%, natomiast małych, dysponujących mniej niż 50 pokojami − 24,14% (tab. 3-4).
Tabela 1. Lokalizacja analizowanych hoteli z Wrocławia
Liczba badanych
obiektów

Udział badanych
obiektów (w proc.)

6

20,69

Centrum miasta lub okolice

23

79,31

Razem

29

100,00

Lokalizacja szczegółowa
Obrzeża miasta

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

Tabela 2. Standard (kategoria) analizowanych hoteli z Wrocławia
Kategoria

Razem

Liczba badanych
obiektów

Udział badanych
obiektów (w proc.)

*

2

6,90

**

0

0,00

***

16

55,17

****

9

31,03

****

2

6,90

29

100,00

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie własnych badań sondażowych.
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Tabela 3. Stopień integracji analizowanych hoteli z Wrocławia
Rodzaj hotelu
Niezależny

Liczba badanych
obiektów

Udział badanych
obiektów (w proc.)

14

48,28

Zintegrowany

15

51,72

Razem

29

100,00

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

Tabela 4. Wielkość (liczba jednostek mieszkalnych) analizowanych hoteli z Wrocławia
Liczba jednostek mieszkalnych
Poniżej 50

Liczba badanych
obiektów

Udział badanych
obiektów (w proc.)

7

24,14

Od 50 do 100

10

34,48

Powyżej 100

12

41,38

Razem

29

100,00

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

3. Wpływ otoczenia na konkurencyjność
przedsiębiorstwa hotelowego
Większość ankietowanych menedżerów lub właścicieli (55,17%) wysoko lub
bardzo wysoko oceniło poziom konkurencyjności swojego hotelu. Niemal 40%
badanych oceniło ją jako średnią, natomiast 6,90% jako niską lub bardzo niską
(rys. 1). Za najważniejsze obszary konkurencji uznano: jakość (86,21%), cenę
(58,62%), wizerunek przedsiębiorstwa (31,03%) oraz cechy oferowanych produktów (13,79%). Ponad 80% respondentów wskazało jednak również na inne
atrybuty konkurencyjności, tj.: proces obsługi klienta, warunki płatności, gwarancję, promocję, sieć dystrybucji czy generowane innowacje (rys. 2). Niemal 3/4
badanych stwierdziło, że w procesie kształtowania konkurencyjności hotelu dużą
rolę odgrywa jego otoczenie (rys. 3). Za szczególnie ważne podmioty otoczenia
bliższego uznano: klientów (76,19%), konkurentów (71,43%) oraz sojuszników
strategicznych (23,81%). Ponad 40% badanych wskazywało na inne elementy
otoczenia sektorowego, takie jak: właściciele, dostawcy, władze lokalne, grupy
nacisku, organizacje i stowarzyszenia branżowe czy związki zawodowe (rys. 4).
Oceniając znaczenie poszczególnych wymiarów otoczenia dalszego (rys. 5), za
najistotniejsze uznano wymiary: ekonomiczny (76,19%), międzynarodowy i kulturowy (po 38,10%) oraz społeczny i przyrodniczy (po 33,33%).
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Rysunek 1. Ocena konkurencyjności analizowanych przedsiębiorstw
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie własnych badań sondażowych.

Udział
przedsiębiorstw [%]

100

86,21

82,76

80
58,62

60
40

31,03

20
0

13,79
I

II

III

IV

V

Czynniki instrumentalne
I – jakość II – cena III – wizerunek przedsiębiorstwa
IV – cechy oferowanych produktów V – inne
Rysunek 2. Najważniejsze atrybuty konkurencyjności hotelu
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie własnych badań sondażowych.

Właściciele lub menedżerowie hoteli zlokalizowanych na obrzeżach Wrocławia wysoko lub nisko oceniali poziom konkurencyjności swoich obiektów.
W przypadku ankietowanych interesariuszy z hoteli zlokalizowanych w centrum
miasta lub w jego okolicach, ocena ta była wysoka lub średnia. Wartość statystyki
χ2 = 8,61 była istotna statystycznie na poziomie p = 0,014. Zatem przy poziomie
istotności równym 1,4% można stwierdzić, że lokalizacja szczegółowa hotelu
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Rysunek 3. Wpływ otoczenia na konkurencyjność przedsiębiorstwa hotelowego
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie własnych badań sondażowych.
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Rysunek 4. Elementy otoczenia bliższego wpływające na konkurencyjność hotelu
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie własnych badań sondażowych.

miała wpływ na ocenę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wartość i znak współczynnika korelacji rang Spearmana wskazują również, że między lokalizacją
szczegółową a oceną konkurencyjności analizowanych hoteli zachodzą związki
umiarkowane i dodatnie. Oznacza to, że przedstawiciele hoteli zlokalizowanych
w centrum lub w jego pobliżu istotnie częściej wyżej oceniali pozycję konkurencyjną swoich przedsiębiorstw w porównaniu do właścicieli lub menedżerów hoteli z peryferii Wrocławia (tab. 5). Podobnych, istotnych statystycznie korelacji nie
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Rysunek 5. Wymiary otoczenia dalszego wpływające na konkurencyjność hotelu
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie własnych badań sondażowych.

odnotowano natomiast w przypadku: standardu i stopnia integracji hoteli. Nie ma
zatem podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o niezależności: oceny
konkurencyjności hoteli z ich formalnym standardem oraz oceny konkurencyjności hoteli ze stopniem ich integracji (tab. 6-7). W analizowanej grupie istniała
natomiast zależność stochastyczna między oceną konkurencyjności hoteli a ich
wielkością. Przedstawiciele hoteli, w których było więcej niż 50 jednostek mieszkalnych, częściej oceniali wysoko lub średnio konkurencyjność swoich obiektów,
w porównaniu do właścicieli lub menedżerów hoteli mniejszych (tab. 8).
Tabela 5. Ocena pozycji konkurencyjnej a lokalizacja hotelu
Lokalizacja hotelu
Pozycja
konkurencyjna

Obrzeża
miasta
n

udział
proc.

Niska

2

Średnia

Centrum
miasta

Razem

n

udział
proc.

n

7

0

0

2

7

1

3

10

34

11

38

Wysoka

3

10

13

45

16

55

Razem

6

21

23

79

29

100

χ2

p

Ranga
Spearmana

p

8,61

0,014

0,36

0,053

udział
proc.

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie własnych danych sondażowych.
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Tabela 6. Ocena pozycji konkurencyjnej a standard hotelu
Standard hotelu

Pozycja
konkurencyjna

Do ***
n

Od ****

udział udział
proc. proc.

Razem

n

χ2

p

Ranga
Spearmana

p

2,74

0,254

–0,09

0,655

udział
proc.

n

Niska

2

7

0

0

2

7

Średnia

8

28

3

10

11

38

Wysoka

8

28

8

28

16

55

Razem

18

62

11

38

29

100

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

Tabela 7. Ocena pozycji konkurencyjnej a stopień integracji hotelu
Stopień integracji hotelu
Pozycja
konkurencyjna

Niezależny
n

udział
proc.

Zintegrowany
n

udział
proc.

Razem
χ2

p

Ranga
Spearmana

p

0,06

0,972

0,04

0,828

udział
proc.

n

Niska

1

3

1

3

2

6

Średnia

5

17

6

21

11

38

Wysoka

8

28

8

28

16

56

Razem

14

48

15

52

29

100

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

Tabela 8. Ocena pozycji konkurencyjnej a liczba jednostek mieszkalnych w hotelu
Liczba jednostek mieszkalnych
Pozycja
konkurencyjna

Poniżej 50
n

udział
proc.

Niska

2

Średnia

Powyżej 50

Razem

n

udział
proc.

n

7

0

0

2

7

1

3

10

34

11

38

Wysoka

4

14

12

41

16

55

Razem

7

24

22

76

29

100

χ2

p

Ranga
Spearmana

p

7,65

0,022

0,39

0,035

udział
proc.

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

W badaniach nie odnotowano istotnych związków między oceną wpływu otoczenia na konkurencyjność hotelu a takimi jego cechami, jak: lokalizacja, standard czy stopień integracji (tab. 9-11). Istotna okazała się natomiast wielkość hotelu. Właściciele lub menedżerowie hoteli większych częściej niż przedstawiciele
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obiektów mniejszych dostrzegali zależność konkurencyjności przedsiębiorstwa
od warunków jego otoczenia. Wartość statystyki χ2 = 4,04 i poziom jej istotności
równy p = 0,045 oraz wartość współczynnika korelacji r = 0,37, przy p = 0,045,
świadczą o występowaniu istotnych statystycznie, dodatnich i umiarkowanych
związków między oceną wpływu otoczenia na konkurencyjność hotelu a liczbą
znajdujących się w nim jednostek mieszkalnych (tab. 12).
Tabela 9. Wpływ otoczenia na konkurencyjność a lokalizacja hotelu
Lokalizacja hotelu

Otoczenie
a konkurencyjność przedsiębiorstwa

n

udział
proc.

n

udział
proc.

n

Nie

2

7

6

21

8

28

Tak

4

14

17

59

21

72

Razem

6

21

23

79

29

100

Obrzeża
miasta

Centrum
miasta

Razem
χ2

p

Ranga
Spearmana

p

0,13

0,724

–0,07

0,735

udział
proc.

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

Tabela 10. Wpływ otoczenia na konkurencyjność a standard hotelu
Otoczenie
a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Standard hotelu
Do ***
n

Od ****

udział udział
proc. proc.

Razem

n

χ2

p

Ranga
Spearmana

p

0,00

0,976

–0,01

0,977

udział
proc.

n

Nie

5

17

3

10

8

28

Tak

13

45

8

28

21

72

Razem

18

62

11

38

29

100

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

Tabela 11. Wpływ otoczenia na konkurencyjność a stopień integracji hotelu
Otoczenie
a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Stopień integracji hotelu
Niezależny
n

udział
proc.

Zintegrowany
n

udział
proc.

Razem
n

χ2

p

Ranga
Spearmana

p

0,01

0,909

–0,02

0,913

udział
proc.

Nie

4

14

4

14

8

28

Tak

10

34

11

38

21

72

Razem

14

48

15

52

29

100

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie własnych danych sondażowych.
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Tabela 12. Wpływ otoczenia na konkurencyjność a liczba jednostek mieszkalnych w hotelu
Otoczenie
a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Liczba jednostek mieszkalnych
Poniżej 50
n

udział
proc.

Powyżej 50
udział
proc.

n

Razem
n

χ2

p

Ranga
Spearmana

p

4,04

0,045

0,37

0,046

udział
proc.

Nie

4

14

4

14

8

28

Tak

3

10

18

62

21

72

Razem

7

24

22

76

29

100

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

Podsumowanie
Konkurencyjność hotelu jest jedną z ważniejszych przesłanek jego przetrwania oraz rozwoju na współczesnym rynku turystycznym. Jak wykazano w pracy,
oprócz czynników endogenicznych (zasobów ludzkich, lokalizacji, kapitału intelektualnego i społecznego czy oferowanego produktu), poziom konkurencyjności hotelu zależy również od zmiennych egzogenicznych (otoczenia bliższego
i dalszego). Najważniejszymi elementami otoczenia w tym kontekście są: klienci
i konkurenci oraz wymiary: ekonomiczny, społeczny, kulturowy, przyrodniczy,
a także międzynarodowy. Czynnikami wewnętrznymi przedsiębiorstw hotelowych, które warunkowały ocenę poziomu konkurencyjności oraz rolę otoczenia
w jej kształtowaniu okazały się: wielkość obiektów oraz ich lokalizacja.
Świadomość zarządzających hotelami co do występowania tych zależności
może spowodować ich większą aktywność związaną z próbami antycypowania
zmian w otoczeniu. W konsekwencji możliwe będzie podjęcie działań zmierzających do: neutralizacji zagrożeń oraz wykorzystania szans, pochodzących z otoczenia hotelu. Dzięki temu zwiększą się możliwości podnoszenia konkurencyjności, a następnie efektywności tego rodzaju podmiotów gospodarczych.
Poważna rola podejmowanych w pracy zagadnień uzasadnia prowadzenie
dalszych, pogłębionych badań nad problematyką czynników determinujących
konkurencyjność hoteli. Szczególnie istotna wydaje się być analiza konkurencyjności, uwzględniająca również wskaźniki obiektywne oraz ocena związków zachodzących między konkurencyjnością a efektywnością podmiotów gospodarki
turystycznej.
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Exogenous determinants of competitiveness of hotel enterprises
Summary. The main research problem in this study was the issue of the impact of the environment on the level of competitiveness of hotel enterprises. The paper makes use of a documentation
method and a diagnostic survey. As part of the diagnostic survey the questionnaire technique was
used among owners and managers of 29 hotels located in Wroclaw . Respondents most frequently
assessed the competitiveness of their firms as high or medium. The vast majority of them considered
the environment of the hotel important to its competitiveness. Respondents recognized as particularly
important elements like: customers, competitors and dimensions such as: economic, international, cultural, natural and social ones. Internal factors that differentiated assessment of competitiveness and the
impact of the environment on competitiveness were seen in the location and the size of the hotel. The
significant role of the issues discussed in this study raised the necessity to conduct further in-depth
studies on the competitiveness and efficiency of tourist entities. An analysis of the competitiveness of
enterprises taking into account the objective indicators and the evaluation of the relationship between
these two important conceptual categories seem to be particularly important in this context.
Key words: hotel enterprises, competitiveness, environment
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Struktura ruchu turystycznego jako przesłanka
poprawy efektywności gospodarki turystycznej
na pograniczu polsko-czeskim
Streszczenie. Wzrost efektywności gospodarki turystycznej obszarów recepcyjnych wymaga
prowadzenia monitoringu popytu turystycznego. Wyniki analizy wielkości i struktury ruchu oraz
wydatków turystycznych umożliwiają właściwe zidentyfikowanie potrzeb turystów oraz stworzenie
kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim. Celem poznawczym niniejszej pracy było określenie struktury ruchu turystycznego przyjazdowego z Czech
do województwa opolskiego w 2012 r. W pracy wykorzystano trzy metody badawcze: heurystyczną,
sondażu diagnostycznego oraz statystyczną. Badania sondażowe zrealizowano w okresie od marca
do września 2012 r., w dwudziestu najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscach Opolszczyzny.
Zebrano 194 poprawnie wypełnione kwestionariusze. Wnioski wynikające z badań były podstawą
sformułowania rekomendacji dla przedsiębiorstw turystycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, których wdrożenie umożliwi stymulowanie procesów rozwoju turystyki na pograniczu
polsko-czeskim.
Słowa kluczowe: efektywność, ruch turystyczny, badania sondażowe, gospodarka turystyczna,
pogranicze polsko-czeskie

Wprowadzenie
Gospodarka turystyczna obejmuje te rodzaje działalności, które, w szerokim ujęciu, wyznaczone są przez popyt turystyczny. Tak rozumiany popyt dotyczy nie tylko dóbr i usług służących bezpośrednio konsumpcji turystycznej, ale
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także takich rodzajów aktywności gospodarczej, które są ściśle lub częściowo
uzależnione od ruchu podróżnych i których rozwój nie byłby możliwy, gdyby
nie turystyka1. Specyfika struktury przestrzennej turystyki sprawia, że problemy
jej rozwoju powinny być rozpatrywane głównie na szczeblu lokalnym i regionalnym. To w konkretnych miejscowościach lub regionach dochodzi do największej
części konsumpcji turystycznej. Wymaga to od przedstawicieli samorządów terytorialnych podejmowania działań związanych z zarządzaniem obszarem recepcji
turystycznej. Proces ten cechuje się jednak dużą złożonością, która wynika głównie z konieczności równoczesnej realizacji celów: samej gospodarki turystycznej
obszaru (lokalnej czy regionalnej), autonomicznych podmiotów gospodarczych
i społecznych (przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń), jak i jednostki przestrzennej, w ramach której ona funkcjonuje (gminy, powiatu czy województwa).
W praktyce gospodarczej funkcjonują dwa podejścia do zarządzania obszarem
turystycznym: podejście żywiołowe i podejście planistyczne2. Podejście żywiołowe jest przejawem liberalizmu gospodarczego i opiera się na grze sił rynkowych.
Jego efektem może być spontaniczny rozwój gospodarki turystycznej oraz wykształcenie się produktów turystycznych. Zawodność mechanizmu rynkowego,
związana chociażby z występowaniem efektów (kosztów) zewnętrznych, np. ekologicznych, powoduje jednak, że współcześnie dominującą rolę odgrywa podejście planistyczne3. W jego ramach realizowana jest świadoma i celowa polityka
turystyczna na szczeblu lokalnym i regionalnym. Jej głównym zadaniem jest modelowanie procesów rozwoju turystyki w kierunku umożliwiającym wzrost efektywności całej gospodarki turystycznej obszaru recepcyjnego4. Nie jest to jednak możliwe bez przeprowadzenia czynności analitycznych, związanych przede
wszystkim z określeniem wielkości i struktury ruchu oraz wydatków turystycznych. Tylko takie podejście może umożliwić stworzenie konkurencyjnej oferty
turystycznej, a w konsekwencji − optymalizację wielkości i struktury ruchu turystycznego oraz wzrost efektywności całej gospodarki turystycznej. Umożliwi to
generowanie nadwyżek przychodów nad kosztami finansowymi dla miejscowości
i regionu. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do obszarów recepcyjnych,
A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, WN PWN, Warszawa 2007, s. 49.
E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 1998, s. 35-38.
3
J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2008, s. 79-91; D. Puciato,
Rola turystyki w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w gminie Głuchołazy, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, Warszawa 2008, s. 279-290; D. Puciato, B. Goranczewski, Systemy zarządzania środowiskowego jako narzędzie budowania świadomości ekologicznej u interesariuszy przedsiębiorstw
turystycznych, w: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 533-554.
4
B. Goranczewski, D. Puciato, Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju
turystyki na obszarach recepcyjnych, „Turyzm” 2010, nr 20, s. 45-55.
1
2
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które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie granic państwowych. Turystyka
jest bowiem obecnie jedną z ważniejszych płaszczyzn współpracy transgranicznej między sąsiadującymi krajami, a sam rozwój turystyki intensyfikuje bardzo
często współpracę gospodarczą oraz przyczynia się do rozwoju przygranicznych
jednostek przestrzennych5.

1. Metodologiczne założenia pracy
W kontekście poczynionych rozważań głównym problemem badawczym
pracy jest struktura ruchu turystycznego przyjazdowego z Republiki Czeskiej do
województwa opolskiego. Pomimo istnienia wielu wcześniejszych prac na temat
ruchu turystycznego, brakuje opracowań dotyczących turystyki transgranicznej
na pograniczu polsko-czeskim. W dotychczasowych pracach nie rozpatrywano
również poruszanej problematyki w odniesieniu do województwa opolskiego.
Głównym zadaniem pracy jest zatem wypełnienie tej luki badawczej. Poprzez badania empiryczne postanowiono rozwiązać następujące problemy szczegółowe:
1. Jaka jest charakterystyka czeskich turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę, ze względu na takie cechy społeczno-ekonomiczne, jak: miejsce zamieszkania, wiek, płeć, wykształcenie czy status zawodowy.
2. Jaka jest charakterystyka pobytu badanych w województwie opolskim, ze
względu na takie cechy, jak: długość, motywy, wykorzystywane środki transportu
czy nabywane usługi turystyczne.
3. Jaki był przeciętny poziom wydatków poniesionych przez ankietowanych
w trakcie ich pobytu na Śląsku Opolskim?
4. Które z miejsc w regionie były dla badanych najbardziej atrakcyjne?
5. Jaka była przeciętna ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej
Opolszczyzny?
6. Jakie działania umożliwiające stymulowanie rozwoju turystyki transgranicznej powinny zostać podjęte przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne oraz
samorządy terytorialne?
Zakres przedmiotowy pracy obejmuje ruch turystyczny przyjazdowy, zakres
podmiotowy to turyści z Republiki Czeskiej, zakres przestrzenny stanowią granice administracyjne województwa opolskiego, natomiast zakres czasowy to trzy
pierwsze kwartały roku 2012.
5
D. Puciato, Współpraca transgraniczna w obszarze turystyki na terenie Euroregionu Pradziad, w: Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych, red. J. Rut, A. Nizioł,
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 23-30; B. Woś., Problemy zagospodarowania turystycznego Gór Opawskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2008, nr 8, s. 115-122.
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Przedstawione w artykule informacje stanowią część badań ruchu turystycznego w województwie opolskim w roku 2012, które zrealizowane zostały przez
Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu (Wydział Ekonomiczny w Opolu) oraz
Opolską Regionalną Organizację Turystyczną. Projekt pt. Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej
oferty Regionów był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. „Lustrzany” projekt badawczy
obejmujący analizę ruchu i wydatków turystycznych przeprowadzono w Republice Czeskiej.
W pracy wykorzystano trzy metody badawcze: metodę heurystyczną, metodę
sondażu diagnostycznego oraz metodę statystyczną. W ramach metody heurystycznej (delfickiej) powołano panel ekspertów, złożony z uznanych specjalistów
zajmujących się ekonomicznymi i przestrzennymi aspektami turystyki. Głównymi zadaniami ekspertów było: wytypowanie i ocena najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowości w województwie opolskim oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się podczas badań.
Główną metodą badawczą stosowaną na potrzeby pracy była metoda sondażu diagnostycznego, w ramach której wykorzystano technikę ankietową. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety ruchu turystycznego, przygotowany na potrzeby badań na podstawie podobnych kwestionariuszy opracowanych
wcześniej w innych regionach Polski (Małopolska) oraz doświadczeń i wiedzy
realizatorów badań. Badania sondażowe przeprowadzono w okresie od marca do
września 2012 r. w 20 wytypowanych przez ekspertów miejscowościach województwa opolskiego, tj.: Brzegu, Byczynie, Głubczycach, Głuchołazach, Górze
Świętej Anny, Jemielnicy, Kamieniu Śląskim, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku,
Krasiejowie, Mosznej, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Opolu, Otmuchowie, Paczkowie, Pokoju, Prudniku i Turawie. Prowadzili je przeszkoleni ankieterzy, którzy
zostali zatrudnieni w ramach realizowanego projektu. Badaniami objęto zarówno
odwiedzających, jak i turystów krajowych i zagranicznych przybywających na
Opolszczyznę w celach innych niż stała praca i nauka, których pobyt nie przekraczał 90 dni. Zastosowano technikę ankietową audytoryjną, polegającą na samodzielnym wypełnianiu przez respondentów kwestionariusza ankiety. Ankieter
znajdował się w pobliżu respondentów i wyjaśniał im wszystkie ewentualne wątpliwości. Podczas badań korzystano z kwestionariuszy w języku czeskim.
Metodę statystyczną wykorzystano do ustalenia wielkości próby oraz do przeprowadzenia analiz uzyskanych wyników badań. Ustalając liczebność próby prostej, skorzystano z następującego wzoru:
n=

N
,
4 ( N − 1) d 2
1+
ua2

(1)
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gdzie:
N – szacunkowa liczebność populacji generalnej,
uα – dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego N (0,1) dla założonego poziomu istotności α = 5%,
d – rząd precyzji oszacowań wskaźników struktury wyrażony w procentach.
Operat losowania ustalono na podstawie danych GUS z roku 2011 dotyczące
wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (sprawozdanie KT-1). Przyjęto tu schemat losowania warstwowego (11 warstw), gdzie każdą warstwę stanowiły rodzaje obiektów noclegowych. Liczba ankiet założonych
do zebrania w poszczególnych miejscowościach była proporcjonalna do oceny
ich atrakcyjności turystycznej, dokonanej przez ekspertów wchodzących w skład
panelu. Po wstępnej selekcji merytorycznej i formalnej zebranych formularzy
wyeliminowano kwestionariusze niespełniające wymogów jakościowych. Ostatecznie do analizy statystycznej przyjęto 194 ankiety wypełnione przez turystów
z Czech spośród 3233 ankiet, jakie zebrano podczas całego badania. W ramach
analizy statystycznej wyliczono: liczebność i częstość wyboru poszczególnych
odpowiedzi oraz średnie arytmetyczne ocen poszczególnych elementów oferty
turystycznej Opolszczyzny.

2. Charakterystyka badanych turystów z Republiki Czeskiej
W analizowanej grupie odnotowano podobny odsetek przedstawicieli obu
płci. Nieznacznie więcej było mężczyzn (51,03%) w porównaniu z kobietami
(48,97%). Ponad połowa badanych (56,70%) to osoby w wieku od 21 do 40 lat.
Mniej więcej co szósty ankietowany był w wieku od 41 do 50 lat, a co dziesiąty
w wieku poniżej 20 lat oraz od 51 do 60 lat. Najmniej w analizowanej grupie
(6,70%) było osób najstarszych, w wieku od 61 do 70 lat (tab. 1-2). Ankietowani
turyści z Republiki Czeskiej przyjeżdżali najczęściej na Opolszczyznę z krajów:
ołomunieckiego (43,30%) oraz morawsko-śląskiego (37,11%). Zdecydowanie
mniej było osób z innych czeskich regionów, tj.: Kraj zliński (5,67%), Kraj pardubicki (4,64%), Kraj środkowoczeski (3,61%), Kraj południowomorawski (2,58%)
oraz Praga (1,55%). Najmniej osób pochodziło z krajów: hradeckiego, karlowarskiego oraz usteckiego (po 0,52%). Wśród badanych przeważały osoby z: małych,
liczących poniżej 20 tys. mieszkańców, miast (36,08%), wsi (23,20%) oraz miast
liczących od 20 do 100 tys. mieszkańców (21,65%). Turystów z miast, w których
mieszkało od 100 do 200 tys. mieszkańców było 7,73%, natomiast od 200 do
500 tys. mieszkańców oraz powyżej 500 tys. mieszkańców po 5,67% (tab. 3-4).
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Tabela 1. Struktura badanych ze względu na płeć
Płeć
Kobieta
Mężczyzna
Razem

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

95

48,97

99

51,03

194

100,00

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

Tabela 2. Struktura badanych ze względu na wiek
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

≤ 20

20

10,31

21-30

52

26,80

31-40

58

29,90

41-50

31

15,98

51-60

20

10,31

61-70

13

6,70

Razem

194

100,00

Wiek (lata)

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

Tabela 3. Struktura badanych ze względu na regiony zamieszkania
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Kraj ołomuniecki

84

43,30

Kraj morawsko-śląski

72

37,11

Kraj zliński

11

5,67

Kraj pardubicki

9

4,64

Kraj środkowoczeski

7

3,61

Kraj połududniowomorawski

5

2,58

Praga

3

1,55

Kraj hradecki

1

0,52

Kraj karlowarski

1

0,52

Kraj ustecki

1

0,52

194

100,00

Nazwa województwa

Razem

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych.
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Tabela 4. Struktura badanych ze względu na rodzaj jednostek osadniczych, w których mieszkali
Miejsce zamieszkania

Liczba badanych
turystów

Udział badanych
turystów (w proc.)

45
70
42
15
11
11

23,20
36,08
21,65
7,73
5,67
5,67

194

100,00

Wieś
< 20 tys. mieszkańców
20-100 tys. mieszkańców
100-200 tys. mieszkańców
200-500 tys. mieszkańców
> 500 tys. mieszkańców
Razem

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

W analizowanej grupie nieznacznie przeważały (51,55%) osoby będące
w stałych związkach w stosunku do osób w stanie wolnym (48,45%). W gospodarstwach domowych większości respondentów zamieszkiwały: cztery (29,38%),
trzy (25,77%), dwie (17,01%) lub pięć osób (15,46%). Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby z wykształceniem średnim (42,78%). Wykształcenie wyższe magisterskie posiadało 27,32% badanych, wyższe zawodowe 15,46%,
zasadnicze zawodowe 10,31%, a podstawowe 4,12% ankietowanych (tab. 5-7).
Tabela 5. Struktura badanych ze względu na stan cywilny
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Zajęty
Wolny

100
94

51,55
48,45

Razem

194

100,00

Stan cywilny

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

Tabela 6. Struktura badanych ze względu na liczbę osób w gospodarstwach domowych
Liczba osób

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

1
2
3
4
5
6
7

14
33
50
57
30
8
2

7,22
17,01
25,77
29,38
15,46
4,12
1,03

194

100,00

Razem

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych.
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Tabela 7. Struktura badanych ze względu na poziom wykształcenia
Wykształcenie
Podstawowe i gimnazjalne

Liczba badanych
turystów

Udział badanych
turystów (w proc.)

8

4,12

Zasadnicze zawodowe

20

10,31

Średnie

83

42,78

Wyższe zawodowe

30

15,46

Wyższe magisterskie
Razem

53

27,32

194

100,00

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

Niemal 60% ankietowanych stanowiły osoby aktywne zawodowo. Najczęściej wykonywali oni zawody: nauczyciela, pracownika sektora usług, urzędnika,
pracownika służby zdrowia, ekonomisty i sprzedawcy. Studentów było w rozpatrywanej grupie 18,04%, emerytów lub rencistów 8,76%, osób zajmujących się
domem 6,19%, bezrobotnych 5,15%, natomiast uczniów szkół średnich 4,12%.
Prawie połowa respondentów oceniała swoje dochody jako przeciętne, 25,77% −
niskie, 14,95% − bardzo niskie, 7,22% − bardzo wysokie, natomiast 5,67% − wysokie (tab. 8-10).
Tabela 8. Struktura badanych ze względu na status zawodowy
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Aktywny zawodowo

112

57,73

Emeryt lub rencista

17

8,76

Student

35

18,04

Osoba zajmująca się domem

12

6,19

8

4,12

Status zawodowy

Uczeń
Bezrobotny
Razem

10

5,15

194

100,00

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

Tabela 9. Struktura badanych ze względu na wykonywany zawód
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

18

23,68

Pracownik sektora usług

9

11,84

Urzędnik

7

9,21

Zawód
Nauczyciel
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cd. tab. 9
Zawód

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Pracownik służby zdrowia

6

7,89

Ekonomista

6

7,89

Sprzedawca

5

6,58

Przedsiębiorca

4

5,26

Technik

4

5,26

Inżynier

4

5,26

Mundurowy

4

5,26

Kierownik

3

3,95

Budowlaniec

2

2,63

Pracownik produkcyjny

2

2,63

Prawnik

1

1,32

Wykonujący wolny zawód

1

1,32

76

100,00

Razem

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

Tabela 10. Struktura badanych ze względu na ocenę własnego dochodu
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Bardzo niskie

29

14,95

Niskie

50

25,77

Przeciętne

90

46,39

Wysokie

11

5,67

Bardzo wysokie

14

7,22

194

100,00

Ocena dochodów

Razem

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

3. Organizacja podróży i pobyt w województwie opolskim
Wśród ankietowanych około 70% stanowili odwiedzający jednodniowi, zaś
około 30% turyści spędzający w województwie opolskim przynajmniej jedną
dobę. Wśród odwiedzających jednodniowych przeważały osoby spędzające na
Opolszczyźnie jeden dzień bez noclegu (58,25%), natomiast wśród turystów nocujących osoby spędzające tutaj kilka dni (22,16%). Przedstawiciele tej ostatniej
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grupy badanych przebywali w województwie opolskim średnio około 6,35 nocy.
Po raz pierwszy w województwie opolskim było 31,94% respondentów, kilka
razy wcześniej było tu 28,27%, po raz drugi 24,08%, natomiast często przyjeżdżało na Opolszczyznę 15,71% badanych. Wśród tych ostatnich osób przeważali
turyści, którzy byli na Śląsku Opolskim więcej niż 7 razy (tab. 11-13).
Tabela 11. Struktura badanych ze względu na planowaną długość pobytu w województwie opolskim
Długość pobytu

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Do 3 godzin

20

10,31

Jeden dzień bez noclegu

113

58,25

Jeden dzień z noclegiem

18

9,28

Kilka dni
Razem

43

22,16

194

100,00

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

Tabela 12. Struktura badanych ze względu na częstość przyjazdów na Opolszczyznę
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Po raz pierwszy

61

31,94

Po raz drugi

46

24,08

Byłem tu kilka razy

54

28,27

Przyjeżdżam tu często

30

15,71

191

100,00

Częstotliwość przyjazdów

Razem

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

Tabela 13. Struktura badanych ze względu na liczbę przyjazdów na Opolszczyznę
Liczba przyjazdów

Razem

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

3

4

14,81

4

3

11,11

5

1

3,70

6

2

7,41

≥7

17

62,96

27

100,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych.
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Podczas pobytu na Opolszczyźnie ankietowanym towarzyszyli najczęściej
członkowie ich rodzin (42,55%), grupy zorganizowane (23,40%) lub przyjaciele
(13,30%). W pojedynkę przyjechało do województwa opolskiego 17,55% badanych turystów z Republiki Czeskiej. Respondentom podróżującym w grupie towarzyszyło najczęściej: od jednej do trzech osób (średnio 2,60), lub/i jedno lub
dwoje dzieci (średnio 1,73) – por. tabele 14-16.
Najczęściej wykorzystywanymi przez ankietowanych źródłami informacji
o województwie opolskim, były: rodziny (39,66%), Internet oraz foldery i ulotki
(po 10,97%), szkoła (7,59%) oraz przewodniki turystyczne (7,17%). Najmniej
Tabela 14. Struktura badanych ze względu na liczbę osób towarzyszących podczas pobytu
na Opolszczyźnie
Osoby towarzyszące
w podróży

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Rodzina

80

42,55

Grupa zorganizowana

44

23,40

Nikt

33

17,55

Przyjaciele

25

13,30

Rodzina i przyjaciele

5

2,66

Inne osoby

1

0,53

188

100,00

Razem

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

Tabela 15. Struktura badanych ze względu na liczbę osób towarzyszących podczas pobytu
na Opolszczyźnie
Liczba osób

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

1

28

25,69

2

25

22,94

3

32

29,36

4

17

15,60

5

3

2,75

6

2

1,83

≥7
Razem

2

1,83

109

100,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych.
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Tabela 16. Struktura badanych ze względu na liczbę dzieci towarzyszących podczas pobytu
w województwie opolskim
Liczba dzieci

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

1

9

40,91

2

10

45,45

3

3

13,64

22

100,00

Razem

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

popularnymi środkami informacji były natomiast media tradycyjne, takie jak: radio i telewizja (po 2,11%). Najczęstszymi motywami przyjazdu ankietowanych
do województwa opolskiego były: wypoczynek (23,10%), poznanie walorów
turystycznych antropogenicznych (11,81%) i naturalnych (10,50%), rozrywka
(8,92%), zakupy (8,14%), odwiedziny znajomych (7,87%), udział w wydarzeniach (6,56%) oraz zdrowie (5,77%). Rzadziej respondenci kierowali się innymi
motywami (tab. 17-18).
Tabela 17. Struktura badanych ze względu na wykorzystywane źródła informacji o województwie
opolskim
Źródło informacji
Rodzina
Foldery i ulotki
Internet
Szkoła
Przewodniki turystyczne
Inne
Praca
Prasa
Targi turystyczne
Katalogi biur podróży
Radio
Telewizja
Razem

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

94
26
26
18
17
12
10
9
8
7
5
5

39,66
10,97
10,97
7,59
7,17
5,06
4,22
3,80
3,38
2,95
2,11
2,11

237

100,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych.
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Tabela 18. Struktura badanych ze względu na najważniejsze motywy przyjazdu
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Wypoczynek

88

23,10

Zwiedzanie zabytków

45

11,81

Poznanie walorów naturalnych

40

10,50

Rozrywka

34

8,92

Zakupy

31

8,14

Odwiedziny znajomych

30

7,87

Udział w wydarzeniach

25

6,56

Zdrowie

22

5,77

Pobyt na wsi

10

2,62

Tranzyt

9

2,36

Odwiedziny krewnych

9

2,36

Aktywność fizyczna

9

2,36

Udział w szkoleniach

8

2,10

Edukacja

8

2,10

Religia

4

1,05

Udział w imprezach integracyjnych

3

0,79

Biznes

3

0,79

Odwiedziny miejsc rodzinnych

2

0,52

Inny

1

0,26

381

100,00

Cele pobytu

Razem

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

Ponad połowa badanych samodzielnie organizowała sobie pobyt w województwie opolskim. Znajomi byli organizatorami przyjazdów dla 10,82% respondentów, rodziny – 9,79%, natomiast zakłady pracy oraz szkoły dla 8,25% z nich.
Z usług biur podróży korzystało zaledwie 6,70% badanych turystów z Republiki
Czeskiej. Ponad 60% respondentów przyjechało na Opolszczyznę własnym samochodem, z autokaru korzystało 14,95% badanych, rowerem lub pieszo przybyło 8,25% z nich, natomiast busem przyjechało 6,19%. Rzadziej turyści korzystali
z różnych form transportu publicznego, takich jak: autobus linii regularnej lub
pociąg (tab. 19-20).
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Tabela 19. Struktura badanych ze względu na organizatora pobytu
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

100

51,55

Znajomi

21

10,82

Rodzina

19

9,79

Zakład pracy

16

8,25

Szkoła

16

8,25

Biuro podróży

13

6,70

8

4,12

Organizator przyjazdu
Osoba przyjeżdżająca

Inne
Parafia

1

0,52

Razem

194

100,00

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

Tabela 20. Struktura badanych ze względu na wykorzystywany środek transportu
Środek transportu
Samochód

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

122

62,88

Autokar

29

14,95

Inny

16

8,25

Bus

12

6,19

Autobus linii regularnej

8

4,12

Pociąg

7

3,61

Razem

194

100,00

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

Czescy turyści przebywający w województwie opolskim przynajmniej jedną
dobę nocowali najczęściej w obiektach hotelarskich, takich jak: hotel (24,14%),
pensjonat (22,41%) oraz kemping (17,24%). Popularnym obiektem noclegowym
wśród badanych był również Gród Rycerski w Byczynie, który wybrało 15,52%
ankietowanych. Rzadziej turyści wybierali: gospodarstwo turystyki wiejskiej,
mieszkanie rodziny lub przyjaciół, dom rodzinny, motel oraz schronisko. Obiekty, w których nocowali Czesi zlokalizowane były najczęściej w: Opolu, Nysie
oraz Byczynie. Niemal 70% respondentów nie korzystała z żadnych, poza noclegowymi oraz gastronomicznymi, lokalnych usług turystycznych. Pozostali korzystali z usług świadczonych przez przewodników turystycznych, instruktorów
rekreacji, animatorów czasu wolnego, pracowników informacji turystycznej oraz
pilotów wycieczek (tab. 21-24).
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Tabela 21. Struktura badanych ze względu na wykorzystywane obiekty noclegowe
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Hotel

14

24,14

Pensjonat

13

22,41

Kemping

10

17,24

Gród rycerski

9

15,52

Agroturystyka

3

5,17

Mieszkanie rodziny

3

5,17

Dom rodzinny

2

3,45

Motel

2

3,45

Znajomi

2

3,45

Schronisko

1

1,72

58

100,00

Obiekt noclegowy

Razem

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

Tabela 22. Struktura turystów nocujących w hotelach ze względu na kategorię obiektu
Kategoria hotelu

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

**

3

25,00

***

9

75,00

12

100,00

Razem

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

Tabela 23. Struktura turystów ze względu na miejscowości, w których zlokalizowane były
wykorzystywane przez nich obiekty noclegowe
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Opole

20

32,79

Nysa

9

14,75

Byczyna

9

14,75

Otmuchów

3

4,92

Kolonowskie

3

4,92

Głubczyce

3

4,92

Namysłów

3

4,92

Głuchołazy

2

3,28

Jarnołtówek

2

3,28

Nazwa miejscowości
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cd. tab. 23
Nazwa miejscowości

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Turawa

2

3,28

Grodziec

2

3,28

Paczków

2

3,28

Krasiejów

1

1,64

61

100,00

Razem

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

Tabela 24. Struktura badanych ze względu na wykorzystywane przez nich lokalne usługi turystyczne
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Niekorzystanie z usług

133

69,63

Przewodnik turystyczny

28

14,66

Instruktor rekreacji

18

9,42

Inny

10

5,24

2

1,05

191

100,00

Korzystanie z usług turystycznych

Pilot wycieczek
Razem

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

4. Wydatki turystyczne czeskich turystów
Badani deklarowali najczęściej wydatki na: wyżywienie (62,37%), zakupy
(45,88%), atrakcje turystyczne (37,63%), pamiątki (30,93%), zakwaterowanie
(21,65%), rozrywkę (18,56%) i sport (12,37%). Najwyższe średnie kwoty respondenci wydawali na: zakwaterowanie 75 zł, wyżywienie 71 zł, zakupy 60 zł,
atrakcje turystyczne 47 zł oraz pamiątki 35 zł. Przeciętnie każdy czeski turysta
wydawał w województwie opolskim po 394 zł na dzień (tab. 25). Większość ankietowanych nie widziała możliwości wydatkowania większych kwot pieniędzy
w przypadku uzupełnienia oferty turystycznej w regionie. Ci spośród badanych,
którzy widzieli taką możliwość, dodatkowe środki pieniężne przeznaczyliby na:
zakupy, żywność, pamiątki, zabiegi lecznicze, kulturę, atrakcje turystyczne, zwiedzanie, rozrywki, rekreację oraz noclegi (tab. 25-27).
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Tabela 25. Struktura badanych ze względu na rodzaje i średnią wysokość wydatków turystycznych
w województwie opolskim
Liczba badanych
deklarujących
wydatki

Udział badanych
deklarujących
wydatki (w proc.)

121

62,37

71

Zakupy

89

45,88

60

Atrakcje turystyczne

73

37,63

47

Pamiątki

60

30,93

35

Zakwaterowanie

42

21,65

75

Rozrywka

36

18,56

30

Sport

24

12,37

29

Kultura

17

8,76

27

Leczenie

6

3,09

10

6

3,09

Rodzaj wydatku
Wyżywienie

Inne
Razem

Średnie wydatki
deklarowane przez
badanych (w zł)

10

×

×

394

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

Tabela 26. Struktura badanych ze względu na skłonność do wydania większej kwoty pieniędzy
podczas pobytu na Opolszczyźnie
Możliwość wydania większej
kwoty pieniędzy

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Nie

116

68,24

Tak

54

31,76

170

100,00

Razem

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

Tabela 27. Struktura badanych deklarujących możliwość ponoszenia większych wydatków
turystycznych ze względu na ich rodzaje
Rodzaje potencjalnych wydatków

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

13

32,50

Żywność

8

20,00

Pamiątki

4

10,00

Zabiegi lecznicze

4

10,00

Kultura

3

7,50

Atrakcje turystyczne

2

5,00

Zwiedzanie

2

5,00

Zakupy
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cd. tab. 27
Rodzaje potencjalnych wydatków

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Rozrywki

2

5,00

Rekreacja

1

2,50

Noclegi

1

2,50

Razem

40

100,00

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

5. Ocena wybranych elementów oferty turystycznej
Opolszczyzny
Ankietowani z Republiki Czeskiej za największe atrakcje turystyczne regionu
opolskiego uznali: JuraPark w Krasiejowie, Gród Rycerski w Byczynie oraz dożynki na Opolszczyźnie. Za atrakcyjne turystycznie uważali także: miasto Opole, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, zamek w Mosznej, miasto
Nysę, Góry Opawskie, Ogród zoologiczny w Opolu, miasto Paczków, Górę Świętej Anny, Jarnołtówek, Głuchołazy, mury obronne w Paczkowie, jeziora: Nyskie
i Otmuchowskie, miasto Otmuchów, Amfiteatr w Opolu, kościoły w Brzegu oraz
Muzeum Gazownictwa w Paczkowie (tab. 28).
Tabela 28. Ranking 20 największych atrakcji turystycznych Opolszczyzny − w opinii badanych
Lokata
rankingowa

Nazwa atrakcji turystycznej

Liczba badanych
turystów

1.

JuraPark w Krasiejowie

24

2.

Gród Rycerski w Byczynie

21

3.

Dożynki na Opolszczyźnie

20

4.

Opole

16

5.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

15

6.

Zamek w Mosznej

12

7.

Nysa

11

8.

Góry Opawskie

10

9.

Ogród zoologiczny w Opolu

9

10.

Paczków

9

11.

Góra Świętej Anny

6

12.

Jarnołtówek

6
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cd. tab. 28
Lokata
rankingowa

Liczba badanych
turystów

Nazwa atrakcji turystycznej

13.

Głuchołazy

5

14.

Mury obronne w Paczkowie

5

15.

Jezioro Nyskie

4

16.

Jezioro Otmuchowskie

4

17.

Otmuchów

4

18.

Amfiteatr w Opolu

3

19.

Kościoły w Brzegu

3

20.

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

3

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

Turyści do najmocniejszych stron regionu opolskiego, z punktu widzenia jego
atrakcyjności turystycznej, zaliczyli: gościnność, dostępność komunikacyjną,
walory naturalne, atrakcje turystyczne, walory antropogeniczne, bliskość granic
państwa oraz kuchnię regionalną (tab. 29). Za najsłabsze strony województwa
opolskiego w tym kontekście ankietowani uznali natomiast: infrastrukturę turystyczną, bałagan, wysokie ceny, zły stan gospodarki regionalnej oraz infrastrukturę turystyczną (tab. 30). Dokonując oceny poszczególnych elementów oferty
turystycznej województwa opolskiego, respondenci ocenili najwyżej: życzliwość,
dobrą atmosferę, gościnność, jakość obsługi turystów, informację turystyczną
i bezpieczeństwo, najniżej natomiast: toalety publiczne, transport regionalny i lokalny, czystość na ulicach oraz oznakowanie turystyczne (tab. 31).
Tabela 29. Mocne strony Opolszczyzny według badanych
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Gościnność

27

19,0

Dostępność komunikacyjna

20

14,1

Walory naturalne

20

14,1

Atrakcje turystyczne

16

11,3

Walory antropogeniczne

12

8,5

Bliskość granic państwa

11

7,7

Kuchnia regionalna

10

7,0

Infrastruktura turystyczna

9

6,3

Atrakcyjne ceny

7

4,9

Tradycja

4

2,8

Mocne strony
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cd. tab. 29
Mocne strony

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Bezpieczeństwo

2

1,4

Porządek

2

1,4

Gospodarka regionalna

1

0,7

Stolica regionu

1

0,7

142

100,0

Razem

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

Tabela 30. Słabe strony Opolszczyzny według badanych
Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Infrastruktura transportowa

33

34,02

Bałagan

17

17,53

Wysokie ceny

10

10,31

Stan gospodarki regionalnej

9

9,28

Infrastruktura turystyczna

6

6,19

Brak gościnności

5

5,15

Baza gastronomiczna

4

4,12

Słaba promocja

4

4,12

Mało ciekawych imprez

4

4,12

Brak toalet publicznych

3

3,09

Internet

1

1,03

Słabe strony

Walory naturalne
Razem

1

1,03

97

100,00

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

Tabela 31. Średnia arytmetyczna ocen poszczególnych elementów oferty turystycznej regionu
dokonanych przez badanych
Element oferty turystycznej

Średnia ocena
w skali od 1 do 6

Życzliwość

5,00

Ogólna atmosfera

4,86

Gościnność

4,82

Jakość obsługi turysty

4,80

Informacja turystyczna

4,78
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Średnia ocena
w skali od 1 do 6

Element oferty turystycznej
Bezpieczeństwo

4,77

Baza gastronomiczna

4,71

Baza noclegowa

4,64

Usługi przewodnickie

4,63

Dostępność do usług bankowych

4,60

Imprezy masowe (np. kulturalne)

4,57

Dostęp do bezprzewodowego Internetu

4,54

Dojazd na Opolszczyznę

4,50

Rozrywka (np. puby, dyskoteki)

4,44

Oznakowanie turystyczne

4,42

Czystość na ulicach

4,37

Transport regionalny i lokalny

4,22

Toalety publiczne

3,86

Średnia arytmetyczna

4,59

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

Zdecydowana większość respondentów (96,91%) była zadowolona z pobytu w regionie opolskim i zadeklarowała, że będzie polecać Opolszczyznę swoim
bliskim jako miejsce godne odwiedzenia. Liczna grupa badanych nie widziała
jednak potrzeby ponownego przyjazdu do województwa opolskiego (28,35%) lub
nie miała jeszcze wyrobionej opinii w tej sprawie (21,65%). Zamiar ponownego
przyjazdu zadeklarowało 19,59% badanych, a zdecydowanie tak lub nie odpowiedziało po około 15% respondentów (tab. 32-33).
Tabela 32. Struktura badanych ze względu na deklarację rekomendacji Opolszczyzny swoim bliskim
Rekomendacja Opolszczyzny

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Nie

6

3,09

Tak

188

96,91

Razem

194

100,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych.
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Tabela 33. Struktura badanych ze względu na zamiar ponownych odwiedzin województwa opolskiego
Ponowny przyjazd
na Opolszczyznę

Liczba badanych

Udział badanych
(w proc.)

Zdecydowanie nie

28

14,43

Nie

55

28,35

Trudno powiedzieć

42

21,65

Tak

38

19,59

Zdecydowanie tak
Razem

31

15,98

194

100,00

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

Podsumowanie
Analizując wyniki przeprowadzonych badań, sformułować można następujące rekomendacje dla polskich przedsiębiorstw turystycznych oraz samorządów
terytorialnych, których realizacja może przyczynić się do poprawy jakości obsługi czeskich turystów przyjeżdżających do Polski, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności gospodarki turystycznej na pograniczu polsko-czeskim:

I. Przedsiębiorstwa turystyczne
1. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość respondentów z Republiki Czeskiej to odwiedzający jednodniowi. Z jednej strony należy zatem przygotować odpowiednie oferty dla odwiedzających jednodniowych, z drugiej natomiast trzeba podjąć działania zmierzające do wydłużenia przeciętnych pobytów
czeskich turystów w województwie opolskim. Umożliwi to zwiększenie wydatków turystycznych oraz może przyczynić się do poprawy efektywności podmiotów gospodarczych, opisywanej jako relacja uzyskiwanych efektów działalności
gospodarczej do poczynionych w jej toku nakładów.
2. Najczęściej wykorzystywanymi przez badanych źródłami informacji o województwie opolskim były: różnorodne formy tzw. marketingu szeptanego (rodzina, przyjaciele, zakłady pracy, szkoły), foldery i ulotki reklamowe oraz Internet.
Ponadto, ponad 80% badanych przyjechało na Opolszczyznę z Kraju ołomunieckiego i Kraju morawsko-śląskiego. Przedsiębiorstwa turystyczne chcąc zwiększyć
skuteczność oraz poprawić efektywność działań marketingowych, powinny zatem
częściej wykorzystywać najpopularniejsze kanały informacyjne i kierować przekaz głównie do osób z wymienionych regionów Czech. Oprócz przedsiębiorstw
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turystycznych zalecenie to dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego
oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.
3. Bardzo niewielu ankietowanych turystów zadeklarowało korzystanie
z usług biur podróży. Można to w pewnym stopniu tłumaczyć faktem, że bardzo
często do województwa opolskiego przyjeżdżali turyści z sąsiadujących z nim
czeskich regionów. Nie ulega jednak wątpliwości, że występuje tutaj duża możliwość zwiększenia popytu na usługi organizatorów i pośredników turystycznych.
Należy zatem rekomendować biurom podróży tworzenie specjalnych ofert dla turystów z najbardziej popularnych czeskich rynków emisyjnych oraz rozwój dystrybucji i promocji na tych rynkach.
4. Większość ankietowanych nie korzystało z żadnych, poza noclegowymi
i gastronomicznymi, lokalnych usług turystycznych. Przy podjęciu odpowiednich
działań stymulujących popyt, część z tych osób powinna być zainteresowana m.in.
usługami świadczonymi przez: przewodników turystycznych, pilotów wycieczek,
animatorów czasu wolnego czy instruktorów rekreacji ruchowej. Wydaje się, że
w dłuższej perspektywie pożądany efekt mogą przynieść: tworzenie, promowanie
oraz sprzedaż atrakcyjnych pakietów turystycznych, realizowanych przez kooperujące ze sobą podmioty gospodarki turystycznej. Tego rodzaju działania sieciowe
mogłyby być realizowane np. w ramach tzw. mega klastra turystycznego (tzw.
klastra klastrów). Jest to rozwiązanie stosowane w niektórych krajach o wysokim
poziomie rozwoju gospodarczego, polegające na połączeniu ze sobą potencjałów
kilku klastrów, w tym przypadku turystycznych, po obu stronach granicy i uzyskaniu dzięki temu efektów: synergii, skali i zakresu.
5. W toku analizy rodzajów i wielkości wydatków turystycznych należy
stwierdzić, że relatywnie wysoki popyt efektywny dotyczy oferty takich podmiotów gospodarczych, jak: zakłady i punkty gastronomiczne, obiekty handlowe, podmioty oferujące atrakcje turystyczne (np. parki tematyczne, rekreacyjne,
edukacyjne) oraz przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i sprzedażą pamiątek.
6. Co trzeci badany dostrzegał możliwość zwiększenia wydatków turystycznych w przypadku pojawienia się odpowiednich ofert. Osoby te były zainteresowane wydatkowaniem wyższych kwot pieniędzy głównie na: zakupy, żywność,
pamiątki i zabiegi lecznicze.

II. Jednostki samorządu terytorialnego
1. Analiza głównych motywów przyjazdów badanych do województwa opolskiego wskazuje na to, że najczęściej realizują oni takie formy turystyki, jak: wypoczynkowa, poznawcza oraz kulturowa. Wymienione rodzaje turystyki powinny
więc stanowić najważniejsze elementy wspólnej polsko-czeskiej oferty.
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2. Najbardziej atrakcyjne dla ankietowanych okazały się: JuraPark w Krasiejowie, Gród Rycerski w Byczynie, dożynki na Opolszczyźnie, miasto Opole,
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, zamek w Mosznej, Nysa oraz Góry Opawskie.
3. Badani bardzo krytycznie oceniali infrastrukturę transportową na Opolszczyźnie. W tym kontekście należy stwierdzić, że bardzo ważnym czynnikiem stymulującym proces rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim byłoby uruchomienie transgranicznych połączeń kolejowych i autobusowych.
4. Analiza uzyskanych wyników badań uprawnia do stwierdzenia, że szczególnie istotnymi obszarami realizacji wspólnych polsko-czeskich projektów są:
a) zagospodarowanie turystyczne Gór Opawskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kopy Biskupiej,
b) wspólne przedsięwzięcia: kulturalne, edukacyjne, turystyczne i promocyjne,
c) rozwój infrastruktury transportowej, turystycznej oraz teleinformacyjnej
(Internet),
d) rozwój szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i wodnych),
e) wspólne kampanie społeczne, zmierzające do popularyzacji: turystyki,
prozdrowotnego stylu życia oraz współpracy kulturalnej na pograniczu polsko-czeskim.
5. Istnieje także konieczność intensyfikacji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionów: Pradziad i Silesia, zmierzającej do tworzenia wspólnego
produktu turystycznego pogranicza polsko-czeskiego.

Literatura
Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 1998.
Goranczewski B., Puciato D., Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych, „Turyzm” 2010, nr 20.
Panasiuk A., Ekonomika turystyki, WN PWN, Warszawa 2007.
Puciato D., Rola turystyki w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w gminie Głuchołazy,
w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
Puciato D., Współpraca transgraniczna w obszarze turystyki na terenie Euroregionu Pradziad,
w: Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych, red. J. Rut, A. Nizioł,
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.
Puciato D., Goranczewski B., Systemy zarządzania środowiskowego jako narzędzie budowania
świadomości ekologicznej u interesariuszy przedsiębiorstw turystycznych, w: Turystyka wobec
nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2008.
Woś B., Problemy zagospodarowania turystycznego Gór Opawskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2008, nr 8.

Struktura ruchu turystycznego jako przesłanka poprawy efektywności gospodarki...

263

The structure of tourist traffic as the premise of improving
the efficiency of the tourist economy on the Polish-Czech border area
Summary. The increase in efficiency of the tourist economy in reception areas requires monitoring the tourist demand. The analysis of the size and the structure of tourist traffic and expenditures
is essential to identify adequately the needs of tourists and to create a comprehensive and complementary tourist offer on the Polish-Czech borderland. The aim of the study was to determine the
structure of incoming tourist traffic from the Czech Republic to the Opole province in 2012. In this
study three research methods were used: a heuristic method, a statistical method and a diagnostic
survey. A survey research was carried out from March to September 2012 in twenty most attractive tourist spots of the Opole region. 194 correctly completed questionnaires were collected. The
conclusions of the study were used as the basis for the formulation of recommendations for tourist
enterprises and local government units, the implementation of which enables to stimulate the development of tourism on the Polish-Czech border area.
Key words: efficiency, tourist traffic, surveys, tourism economy, the Polish-Czech borderland
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Organizacja służb PR
w strukturze polskich uczelni wyższych

Streszczenie. Organizacja i kompetencje służb public relations w uczelni wyższej są kluczowe
do sprawnego zarządzania wizerunkiem. Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic,
jakie występują w strukturach organizacyjnych uczelni wyższych w Polsce w zakresie lokacji działów marketingu, public relations czy oficerów prasowych. Niniejsze opracowanie może być przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat organizacji i miejsca działów public relations w wyższych
uczelniach.
Słowa kluczowe: public relations, struktura organizacyjna, zarządzanie wizerunkiem, szkoła
wyższa

Wprowadzenie
Uczelnia wyższa, której misją jest kształcenie, prowadzenie badań naukowych, wdrażanie ich oraz tworzenie środowisk opinio- i kulturotwórczych staje
przed poważnym wyzwaniem w zmieniającej się sytuacji rynkowej i demograficznej. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku uniwersytety nie musiały ubiegać
się o kandydatów na studentów, to kandydaci starali się jak najlepiej zdać egzaminy wstępne na wybrane przez siebie kierunki na uczelnie wyższe i w ten sposób zdobyć wykształcenie, dzięki czemu chcieli podnieść swój status społeczny.
Dzisiaj na polskim rynku szkół wyższych działa duża liczba uczelni oraz można
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odnotować wyraźny spadek liczby maturzystów, co sprawia, że działy odpowiedzialne za marketing, public relations oraz służby prasowe realizują coraz więcej
działań marketingowych i wizerunkowych w celu pozyskania nowych studentów.
Władze szkół wyższych: rektorzy współpracujący w ramach KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, KRPUT – Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych, KRUN – Konferencji Rektorów Uczelni Niepublicznych czy KRZSP – Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
doskonale zdają sobie sprawę, czym jest marketingowe zarządzanie uczelnią
i jak ważne są działania wizerunkowe, ugruntowujące reputację i markę uczelni.
W działach zajmujących się organizacją działań wizerunkowych czy marketingowych pracują coraz częściej specjaliści, a nie przypadkowe osoby. Jednakże tym,
co różnicuje uczelnie, jest umiejscowienie tych działów w strukturze organizacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic, jakie występują
w strukturach organizacyjnych uczelni w zakresie lokacji działów marketingu,
public relations czy oficerów prasowych. Jak wynika z badań przeprowadzonych
wśród uczelni publicznych, aż 96% z nich realizuje działania public relations poprzez różne struktury organizacyjne; najczęściej jest to „dział promocji” (60%
badanych) lub „dział PR” (24%)1.

1. Miejsce działów public relations w strukturze przedsiębiorstw
Na poziomie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa pojawia się duża liczba zależności między działalnością marketingową i public relations. Analizę tego
problemu stworzyli Ph. Kotler i W. Mindak2.
Naukowcy spierają się, gdzie powinny się znaleźć służby PR w strukturze,
również taki sam problem mają szefowie firm. Podejmując decyzję co do kształtu
struktur PR, należy wziąć pod uwagę cele przedsiębiorstwa, prowadzoną przez
nie politykę, strukturę otoczenia podmiotowego, zakres i skalę działań oraz sytuację finansową3. Posiadanie przez firmę własnego działu PR niesie szereg korzyści, choć jak w pozostałych przypadkach, nie jest to rozwiązanie jednoznacznie
pozytywne. Własna komórka PR stanowi integralną część organizacji – nie ma tutaj „obcych”, w przypadku których może wystąpić bariera informacyjna związana
z niechęcią do przekazywania tajemnic służbowych. Pracownicy doskonale znają
specyfikę działania firmy, jej mocne i słabe strony, a w przypadku wystąpienia
1
Modele zarządzania uczelniami w Polsce Raport końcowy, red. M. du Vall, Centrum Badań
nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 42.
2
K. Wójcik, Public Relations. Analiza sytuacji wyjściowej. Planowanie działalności, Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 224.
3
W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa 2002, s. 36.
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Typ A
Marketing

Typ B
PR

Marketing

Typ C

Typ D

Marketing

PR

PR

Marketing

PR

Typ E
Marketing = PR

Rysunek 1. Typy organizacji służb PR w przedsiębiorstwie
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: K. Wójcik, Public relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa 2001, s. 224-225.

sytuacji kryzysowej mogą od razu rozpocząć działanie. Specjaliści są zaangażowani w realizację programu i lojalni wobec przedsiębiorstwa, a ponadto występują ułatwienia procesu decyzyjnego i kontroli. Własny dział sprzyja również
krótszej drodze przepływu informacji, co jest szczególnie istotne, gdyż służby PR
powinny mieć nieskrępowany i bieżący dostęp do wszelkich informacji, a także powinny brać czynny udział w planowaniu strategicznym – droga przepływu
przekazu staje się naturalna, podczas gdy korzystanie z usług agencji wymaga
uruchamiania akcji informacyjnych o kliencie.
Dla wielu firm bardzo istotnym czynnikiem przesądzającym o wyborze charakteru działań PR jest ich koszt, co w przypadku działań własnych jest często
tańsze. Do wad tego rozwiązania zaliczyć można często brak obiektywizmu. Ponadto, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie cieszą się mniejszym respektem
wśród kierownictwa i mają na ogół gorsze kontakty ze światem mediów. Własna
komórka ma problemy z pozyskaniem dostatecznej liczby dobrze przygotowanych specjalistów z dziedziny PR i nie ma możliwości porównania z innymi organizacjami podobnego typu, ani z innymi programami public relations, co pozwoliłoby optymalizować działania planistyczne.
Nie ma jednoznacznych zasad mówiących, ile osób miałaby zatrudniać komórka PR, jak i w jaki sposób powinna być zorganizowana, ani komu podlegać.
W niektórych firmach za działalność PR odpowiedzialna jest jedna osoba, a w innych np. korporacjach międzynarodowych, public relations może zajmować się
nawet 100 osób4. W przedsiębiorstwach zdecentralizowanych występuje ogólna
tendencja tworzenia takich właśnie komórek, a w zdecentralizowanych na odwrót.
Inne spojrzenie na problem mają praktycy pracujący w służbach PR dużych
polskich organizacji: „Właściwie umieszczona w strukturze organizacji komórka
PR powinna, jeśli jej szef nie jest członkiem zarządu, podlegać bezpośrednio
4

K. Wójcik, op. cit., s. 224.
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prezesowi organizacji. W zakres jej obowiązków powinno także wchodzić
udzielanie serwisu innym działom, np. kadrom, marketingowi, prawnikom etc.
Sprawnie funkcjonujący dział PR powinien doprowadzić do sytuacji, w której
zatrudnianie specjalisty PR w innej komórce będzie zbędne. Dobrze ułożona
współpraca z marketingiem musi zapewnić PR konsultacje i kontakty w sytuacji
podejmowania kampanii wizerunkowej przy użyciu technik marketingowych
i reklamowych”5.

2. Miejsce działów PR w polskich uczelniach
Uczelnie najczęściej organizują w swojej strukturze Działy Promocji lub
Działy Marketingu. Prowadząc obserwacje, zauważyć można, że dołączane są
do nich Biura Karier, Biura Planowania, Biura Informacji, Orkiestry, Radia, Chóry, Wydawnictwa, Akademickie Zespoły Sportowe czy nawet Biura Rekrutacji,
dlatego też jednostki te prowadząc swoją statutową działalność, zamiast zajmować się promocją, marketingiem czy działaniami wizerunkowymi, skupiają się na
wszystkim, co jest merytorycznie usytuowane w pobliżu tych działów, realizując
dużą liczbę zadań wchodzącą w zakres kompetencji innych komórek organizacyjnych, a przez to nie prowadzą działań stricte marketingowych. Schemat organizacyjny przestawia tabela 1.
Jak pokazuje tabela 1, działy, w których umiejscowione są służby public relations, podporządkowane są organizacyjnie różnym stanowiskom spośród władz
uczelni. Z tej próby można wysunąć ostrożny wniosek, że rektorzy publicznych
uczelni wyższych zdają sobie sprawę, jak istotne jest, by służby PR były jak najbliżej ośrodka decyzyjnego danej uczelni. Uławia to znacznie przepływ informacji oraz pozyskanie szybkich decyzji związanych z działaniami wizerunkowymi
czy też zarządzanie sytuacją kryzysową na uczelni.
Powszechnie spotykanym elementem organizacji służb PR było łączenie stanowisk − najczęściej funkcji rzecznika prasowego i kierownika działu promocji.
Do roku 2010 tak funkcjonował rzecznik i kierownik promocji Szkoły Głównej
Handlowej, a do 2011 − Uniwersytetu Zielonogórskiego, po dziś dzień połączone
pozostają funkcje rzecznika i kierownika biura promocji, np. w Politechnice Śląskiej czy też w niepublicznej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we
Włocławku. Nie mniej pamiętać trzeba, że jednostki zajmujące się działalnością
wizerunkową w każdej uczelni mają inną strukturę wewnętrzną − w zależności od
liczby osób zatrudnionych w dziale. Przykładowo w Dziale Promocji i Kultury
P. Bielawski, Public relations. Zarządzanie informacjami, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań – Opole 2011, s. 31.
5
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Tabela 1. Organizacja służb PR w strukturze uczelni wyższej
Nazwa
wyższej
uczelni
Politechnika
Śląska
Politechnika
Opolska
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny
Politechnika
Wrocławska

Uniwersytet
Łódzki

Szkoła Główna
Handlowa
Uniwersytet
Ekonomiczny
w Poznaniu
PWSZ Piła

Rektor

Miejsce PR w strukturze uczelni
Prorektor
Prorektor
Prorektor
ds. studenckich ds. rozwoju
ds. organizacji

Dział Promocji
Rzecznik
Prasowy
Dział Promocji/
Rzecznik
Prasowy

Dział Promocji
i Kultury

Dział Marketingu i Promocji/
Dział Informacji
i Komunikacji/
Biuro Prasowe
Rzecznik
Prasowy

Centrum
Promocji/Centrum Rozwoju
Uczelni

Biuro Prasowe

Biuro Informacji
i Promocji
Dział
Marketingu
Centrum
Promocji Informacji i Karier

Politechnika
Gdańska
Uniwersytet
Warszawski
Uniwersytet
Zielonogórski
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
Uniwersytet
Wrocławski

PWSZ
Skierniewice
Politechnika
Rzeszowska

Kanclerz

Dział Promocji
i Zarządzania
Strategicznego
Biuro Prasowe/
Biuro Promocji
Biuro Promocji/
Rzecznik
Prasowy
Biuro Promocji/
Rzecznik
Prasowy
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Dyrektor

Sekcja Organizacji Imprez
Naukowych

Sekcja Promocji

Sekcja Marketingu

Rysunek 2. Przykładowa struktura organizacyjna Działu Marketingu i Promocji
Politechniki Wrocławskiej
Ź r ó d ł o: www.pwr.wroc.pl [21.03.2011].

Politechniki Opolskiej zatrudnionych jest ośmiu pracowników etatowych, a Biuro
Promocji Uniwersytetu Opolskiego ma jednego pracownika.

3. Przykłady uczelni niepublicznych
W uczelniach niepublicznych działy marketingu, promocji czy public relations są znacznie mniej liczne, ale podobnie jak w uczelniach publicznych, usytuowane w strukturze organizacyjnej firmy w różnych miejscach. Biuro Promocji
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu jest przykładowo umiejscowione
w pionie Rektora, a Kierownik Biura jest rzecznikiem Prasowym – biuro liczy
4 osoby. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej posiada Dział Marketingu, który
składa się z trzech biur. Biuro promocji odpowiada za reklamę, marketing bezpośredni, promocje sprzedażowe, projekty graficzne, organizację i promocję konferencji, spotkań i wydarzeń. Kierownik Biura Prasowego pełni funkcję rzecznika
prasowego uczelni, a w strukturze tego działu istnieje zespół dedykowany działaniom w Internecie, w tym social media. Kolejnym przykładem wartym omówienia jest Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, w której Dział Promocji i Marketingu
funkcjonuje w Pionie Kanclerza i składa się z sześciu osób, a w jego strukturze
działają zarówno Rzecznik Prasowy, Biuro Rekrutacji, jak i Biuro Karier. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu umiejscowiła Dział Marketingu w Pionie
Kanclerza, zaś Dział Marketingu Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu znajduje się w pionie kanclerskim pod zwierzchnictwem dyrektora administracyjnego.
Jedno z najciekawszych rozwiązań stosuje grupa Wyższych Szkół Bankowych.
Jest to ewenement na polskim rynku edukacyjnym, ponieważ działy marketingu są jednostkami dwu- lub trzyosobowymi, zarządzanymi przez założyciela, co
w praktyce oznacza, że bezpośrednio nie podlegają władzom uczelni. Dzięki temu
mogą kreować i wdrażać działania wizerunkowe bez „nacisków politycznych”
władz uczelni.
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4. Podstawowe błędy wyższych uczelni w zakresie organizacji
działań public relations
Większość uczelni jest świadoma związków z otoczeniem i konieczności komunikacji dwustronnej jako warunku sine qua non swojego istnienia. Jednak niewiele polskich szkół wyższych potrafi podejść kompleksowo do rozwiązania tego
zadania, wykorzystując w tym celu profesjonalne narzędzia.
Powszechną praktyką w Polsce jest fakt, że duże uczelnie delegują zadania
związane z promocją, public relations czy marketingiem do różnych działów
w strukturze szkoły. Niestety, przepływ informacji między tymi jednostkami jest
niezadowalający, a na dodatek brak im czegoś, co można by nazwać „czynnikiem
łączącym” – jasnej strategii działania i osoby, która nie tylko kontrolowałaby te
prace, ale i też nadawała im właściwy ton. Wszystko to powoduje, że efekty tych
prac są niestety dalekie od ideału. Taka sytuacja spowodowana jest wieloma zaszłościami historycznymi, obawami zarówno władz, jak i pracowników przed
dużymi zmianami, które burzą stary porządek, mogą także zniszczyć spokój pracujących od lat na tych samych stanowiskach osób z administracji szkoły. Ważną
przyczyną jest też po prostu brak świadomości konieczności zmian − zarówno
wśród najwyższych władz uczelni, jak i pracowników. Rezultatem jest marnowanie ludzkiej energii, powielanie prac i niestety – bardzo częsty brak koordynacji
działań, a tym samym nieefektywna promocja, niespójna tożsamość wizerunkowa, nieskuteczna komunikacja z otoczeniem. Nadal, niestety, nie traktuje się
braku takich kompleksowych rozwiązań jako przyczyny wymiernych strat finansowych – a tak należy rozpatrywać efekty takich nieprzemyślanych działań. Do
wyjątków nie należą też postawy władz rektorskich, nie tyle deprecjonujące próby
działań PR, co raczej je lekceważące. Powodem takich zachowań jest często nie
zła wola, lecz raczej głęboko zakorzenione przekonanie o oczywistości walorów
posiadanych przez daną uczelnię i ich „widoczności”, co oddaje popularne powiedzenie „prawdziwa nauka obroni się sama”6.
Uczelnie prywatne przywiązują dużo większą wagę do działań marketingowych niż wizerunkowych, a szczególnie do reklamy − traktując swoją działalność
jako produkt, jako „towar” w sensie dosłownym. Jednak profesjonalne działania
public relations, to przecież nie tylko etat rzecznika prasowego. To również kafeteria wielu działań tworzących obraz uczelni w otoczeniu. Już chyba wszystkie
polskie uczelnie posiadają osobę zatrudnioną na stanowisku rzecznika prasowego, ale wiele z nich ogranicza wyłącznie do tego swoje działania z zakresu PR.
Jeżeli tak jest, jeżeli uczelnia tylko zatrudnia rzecznika prasowego, nie decydując
Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, SPGroup, Gdańsk 2005,
s. 253.
6
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się na bardziej radykalne zmiany w strukturze – jak choćby stworzenie działu PR,
to bardzo często rzecznik prasowy z czasem zaczyna zajmować się problemami daleko wykraczającymi poza zakres jego obowiązków, o czym wspominano
wcześniej. Otoczenie, sytuacja zewnętrzna, potrzeby informacyjne formułowane
przez różne grupy zmuszają uczelnię do podjęcia różnych działań, właśnie z zakresu public relations, m.in. takich jak:
− udział w targach,
− organizacja dni otwartych uczelni,
− promocja oferty edukacyjnej,
− przygotowanie i druk informatorów ofertowych
− opracowanie i druk folderów wizerunkowych,
− przygotowywanie serwisów informacyjnych,
− opracowanie kalendarzy,
− produkcja druków okolicznościowych,
− zarządzanie informacjami na stronie internetowej,
− zamawianie gadżetów reklamowych,
− przygotowanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej.
Są to wybrane przykłady działań uczelni, które podejmowane są często tylko przez rzecznika prasowego. Taka sytuacja jest niepożądana, ponieważ wśród
tych prac zanika gdzieś najważniejsza z funkcji rzecznika prasowego, czyli inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami, a dodatkowo wszystkie inne
prace nie są wykonywane tak profesjonalnie, jak robiłby to pracownik PR czy
inni specjaliści.

5. Działy PR
Organizacja działów PR w instytucji czy firmie to niełatwe zadanie, dlatego
nie ma jednej, optymalnej recepty na budowę takiego działu – wszystko uzależnione jest nie tylko od specyfiki firm, organizacji – co jest oczywiste, ale także od
strategii firmy, celów, do których dąży oraz stopnia uświadomienia konieczności
podjęcia takich działań przez współczesne organizacje funkcjonujące na rynku.
Najogólniej rzecz ujmując – „na uczelniach funkcje public relations są często
powiązane z działalnością dotyczącą pozyskiwania funduszy i rozwijaniem aktywności”7.
W Polsce pozyskiwanie funduszy jeszcze nie jest działalnością rozpowszechnioną na uczelniach, nie sprzyja temu również ustawodawstwo dotyczące
7

F.P. Seitel, Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 192.
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np. donacji. Zdaje się jednak, że taki rodzaj aktywności będzie musiał pojawić
się na uczelniach, gdyż uczelnia na dobrym poziomie – w zakresie prowadzonych badań, edukacji, jak i pozostałych form aktywności − nie może utrzymywać
się tylko z dotacji państwowych i opłat studentów. W związku z tym – wzorem
krajów europejskich i amerykańskich − na uczelniach będą musiały powstawać
komórki zajmujące się zdobywaniem funduszy z różnorodnych źródeł, a więc pozyskiwaniem sponsorów i mecenasów. Będzie to wkrótce jednym z ważniejszych
działań uczelni. Aby działania te przyniosły oczekiwane rezultaty, czyli nie tylko
docieranie do odpowiednich kręgów mogących wesprzeć materialnie uczelnię,
a także aby zachowana była pełna transparentność w sferze finansów, konieczne
będzie wsparcie profesjonalnych służb PR w działaniach promocyjnych. W tym
celu potrzebne będą jasne, przejrzyste zasady działań komunikacyjnych i zatrudnienie profesjonalistów8.
Dzisiaj uczelnie w Polsce prowadzą działalność na wielu polach – w kontaktach z wieloma grupami otoczenia. Taką formą aktywności jest organizowanie
konferencji − głównie naukowych, ale również branżowych i specjalistycznych.
Takimi działaniami są również:
− organizacja spotkań,
− debat,
− udział w targach edukacyjnych,
− seminaria z udziałem najlepszych naukowców i praktyków w kraju,
− wykłady, w których mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy lokalnej społeczności,
− organizowanie dni otwartych.
Prowadzenie tak wielu działań, jasno wynikających z funkcji uczelni w lokalnym społeczeństwie, często determinuje sposoby budowania i organizacji działań PR, a także dobór odpowiednich narzędzi. Pamiętać jednak trzeba, że każda
uczelnia zarówno niepubliczna, jak też publiczna, posiada ograniczony budżet
i z dużą ostrożnością będzie nim dysponować na działania niezwiązane – pozornie – z główną aktywnością szkoły, na pewno nie najważniejszą w świadomości
kadry naukowej i dydaktycznej społeczności akademickiej. Uczelnie publiczne
to w zdecydowanej większości potężne organizacje, w skład których wchodzi
wiele różnych wydziałów, posiadających dużą autonomię własną. Pogodzenie interesów poszczególnych jednostek, a jednocześnie tworzenie jednego, spójnego
wizerunku uczelni jako całości, to z pewnością trudne zadanie i na pewno trzeba
je oddać w ręce profesjonalistów, nie wolno również prowadzić tych działań bez
spójnej strategii.

8

Public relations instytucji użyteczności publicznej, op. cit., s. 254.
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Podsumowanie
Uporządkowanie kompetencji działów komunikacji w strukturze uczelni, dokładny podział zadań i kreacja sprawnych kanałów komunikacyjnych to niezwykle istotna część prac ramowych – koniecznych do prowadzenia profesjonalnych
działań wizerunkowych w uczelni. Można już zaobserwować, że jednostki zajmujące się public relations wyższych uczelni w Polsce są w znacznym stopniu sprofesjonalizowane. Funkcję rzeczników pełnią osoby, które zarówno znają branżę
medialną, jak i uczelnie potrafiące się doskonale poruszać po skomplikowanych
nieraz strukturach formalnych i nieformalnych uczelni.
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Organization of PR services in the structure of Polish universities
Summary. Organization and powers of public relations services in higher education are essential to the efficient image management. The article is designed to present the similarities and differences that exist in organizational structures of universities in Poland with regard to the location of
departments of marketing, public relations and press officers. The paper may be a contribution to the
broader debate about the organization and public relations departments of the universities.
Key words: public relations, organizational structure, image management, university
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Analiza rentowności sprzedaży
podmiotów sektora średniowysokiej techniki
w województwie opolskim w latach 2005-2010

Streszczenie Zdolność konkurencyjna regionu determinowana jest nie tylko przez rozmiary
i strukturę produkcji, ale także przez jej rentowność. Uważa się, że przemysł wysokiej technologii
odznacza się wyjątkowo korzystnymi cechami ekonomicznymi, a zwłaszcza relacją efektów do poniesionych nakładów. W aspekcie badania przewagi komparatywnej województwa opolskiego rodzi
się m.in. pytanie o rentowność sektorów (klasyfikacja sektorów wg intensywności technologicznej).
Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu ma na celu wstępne rozpoznanie problematyki.
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że działy przetwórstwa przemysłowego w sektorze średniowysokiej techniki są zróżnicowane ze względu na osiąganą rentowność sprzedaży. Częściowo
można potwierdzić tezę, iż sektor średniowysokiej techniki charakteryzuje się stosunkowo wysoką
rentownością.
Słowa kluczowe: rentowność sprzedaży, średniowysoka technika, województwo opolskie

Wprowadzenie
Zgodnie z definicją OECD − konkurencyjność oznacza zdolność firm, sektorów, regionów i obszarów ponadnarodowych do generowania relatywnie wysokich przychodów i relatywnie wysokiego poziomu zatrudnienia w warunkach
trwałego poddania się konkurencyjności międzynarodowej1. Wzrastająca konPor.: M. Lubiński, T. Michalski, J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki.
Pojęcie i sposoby mierzenia, IRiSS, Warszawa 1995, s. 8-9.
1
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kurencja w globalizującej się gospodarce powoduje konieczność poszukiwania
przewagi na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Jako kluczowy czynnik decydujący o przewadze komparatywnej regionu, szczególnego znaczenia nabiera zdolność do absorpcji nowych technologii i technik.
Tylko określone działy gospodarki, dzięki wykorzystaniu unikatowej kombinacji
zasobów zlokalizowanych w regionie, są w stanie skutecznie konkurować w ramach gospodarki wolnorynkowej. Rola sektora wysokiej techniki jest wszechobecnym tematem rozważań na temat rozwoju regionów2, a zmiany technologiczne postrzegane są jako najważniejsze źródła dobrobytu, wzrostu gospodarczego,
zwiększania produktywności3.
Do kategorii „wysokiej techniki” zaliczane są dziedziny o wysokiej intensywności procesów badawczo-rozwojowych. Dziedziny te charakteryzuje wysoka innowacyjność, kapitałochłonność, znaczne ryzyko inwestycyjne, krótki cykl życia produktów i procesów, wysoki poziom współpracy naukowo-technicznej. Sektor wysokiej
techniki, z uwagi na wysokie natężenie procesów badawczych i rozwojowych, jest
sektorem, który może decydować o konkurencyjności gospodarki. Polska charakteryzuje się nadal niskim udziałem produktów wysokiej techniki w ogólnej wartości
sprzedaży4. Co więcej, wydaje się, że luka technologiczna nadal się powiększa5.
Z punktu widzenia poprawy podstawowych wskaźników określających zdolność konkurencyjną regionu, istotne są nie tylko rozmiary produkcji, ale także jej
rentowność. Uważa się, że przemysły wysokiej technologii odznaczają się wyjątkowo korzystnymi cechami ekonomicznymi, a zwłaszcza relacją efektów do
poniesionych nakładów. Stąd też postrzega się je przez pryzmat największych
zysków ze sprzedaży i najwyższej opłacalności (high-value-added sectors). Wyższe zyski lokalnych firm sektora wysokiej techniki prowadzą do ich ekspansji,
a jednocześnie powstania nowych firm w regionie.
2
E.J. Malecki, Science, Technology, and Regional Economic Development: Review and Prospects, „Research Policy” 1981, Vol. 10, s. 312-334; T. Buss, Emerging High-Growth Firms and
Economic Development Policy, „Economic Development Quarterly” 2002, Vol. 16(1), s. 17-19.
3
C. Perez, L. Soete, Catching up in technology: entry barriers and windows of opportunity,
w: Technical Change and Economic Theory, red. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G.Silverberg,
L. Soete, Pinter Publishers, London-New York, s. 458-479; C. Freeman, The National System of
Innovation in Historical Perspective, „Cambridge Journal of Economics” 1995, Vol. 19, s. 5-24;
J. Fagerberg, Technology and international differences in growth rates, „Journal of Economic Literature” 1994, Vol. 32, s. 1147-1175; J.S. Metcalfe, R. Ramlogan, Innovation Systems and the
Competitive Process in Developing Economies, „The Quarterly Review of Economics and Finance”
2008, Vol. 48; N. Rosenberg, Innovation and Economic Growth, OECD Publication 2004.
4
A. Świdurska, Efektywność rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wysokiej techniki w Polsce, „Prace Komisji Geografi i Przemysłu” 2010, nr 15, Warszawa – Kraków, s. 197-208.
5
Świadczą o tym m.in.: obniżenie poziomu zdolności konkurencyjnej wielu polskich produktów na rynku światowym, przewaga konkurencyjna wyrobów zagranicznych (pochodzących m.in.
z Chin). Por.: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 48.
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Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w warunkach polskich poziom innowacyjności przekłada
się bezpośrednio na rentowność firmy. Przedsiębiorstwa innowacyjne są zdecydowanie bardziej rentowne od tych, które nie ponoszą nakładów na innowacje.
Związek taki istnieje również w innych rozwiniętych gospodarkach, a w szczególności dotyczy przedsiębiorstw działających w sektorach wysokiej techniki
o dużej wartości dodanej6.
W aspekcie badania przewagi komparatywnej regionu (województwa opolskiego) rodzi się m.in. pytanie o rentowność przedsiębiorstw sektora wysokiej
techniki, sektora średniowysokiej techniki, sektora średnioniskiej techniki oraz
sektora niskiej techniki. Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu ma
na celu wstępne rozpoznanie problematyki. Inspiracją do podjęcia tego badania
były studia efektywności ekonomicznej podmiotów prowadzone pod kierunkiem
prof. Krzysztofa Łobosa7, a także badania własne autora związane z bazą ekonomiczną regionu i perspektywą rozwoju wybranych działów i sekcji PKD8.
Z uwagi na brak w województwie opolskim średnich i dużych przedsiębiorstw
działających w sektorze wysokiej techniki, analiza koncentruje się na rentowności
6
Por. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 19.
7
Por. K. Łobos, M. Szewczyk, Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw
zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych w województwie opolskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2011, nr 38, pt. Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, red. B. Filipiak, s. 131-140; K. Łobos, M. Szewczyk, Ocena porównawcza
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw farmaceutycznych działających na polskim rynku, Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, red. S. Forlicz, CeDeWu, Warszawa 2012,
s. 213-226; K. Łobos, M. Szewczyk, The 100 largest companies in the Czech Republic and Poland in
the year 2010: a comparative study of economic performance, „Central European Review of Economic Issues Ekonomická Revue” 2012, Vol. 15, s. 81-93; K. Łobos, M. Szewczyk, Ocena porównawcza
efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2012, z. 3(25), s. 147-157.
8
M. Szewczyk, Opole Voivodship: Prospects for Low-Technology Manufacturing Industry, The
International Conference, Hradec Economic Days 2012, Economic Development and Management
of Regions, Hradec Králové, January 31st and February 1st, 2012, Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part II, Hradec Králové`2012, s. 198-202; M. Szewczyk, A. Tłuczak, Economic Base of Opolskie Voivodship, 2008-2010, „Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research” 2012, Iss. 1, Vol. III,
s. 53-56; M. Szewczyk, Industry-Level Determinants of Survival: Manufacturing in Opolskie Voivodship, 2009-2011, w: Proceedings in International Interdisciplinary Conference EIIC 2012, s. 285-289;
M. Szewczyk, High-, medium-high-, medium-low-and low-technology manufacturing industries:
Opole Voivodship 2008-2010, Conference Proceedings: International Masaryk Conference for PhD
Students and Young Researchers 2011. MMK 2011, Hradec Kralowe: Magnimitas. Vol. II. Hradec
Králové, 12-16 prosinces 2011, s. 1791-1799; M. Szewczyk, Industry-Level Determinants of Survival:
Manufacturing in Opolskie Voivodship, 2009-2011, w: Proceedings in International Interdisciplinary
Conference EIIC 2012, s. 285-289; A. Zygmunt, M. Szewczyk, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu.
„Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2012, nr 2(28), s. 65-71.
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podmiotów o profilu działalności zaliczanym do średniowysokiej techniki. Celem
opracowania jest analiza rentowności sprzedaży w sektorze średniowysokiej techniki w województwie opolskim. W badaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane finansowe z Monitorów Polskich B. Sformułowano
następujące hipotezy badawcze:
Hipoteza 1: Sektor średniowysokiej techniki charakteryzuje się stosunkowo
wysoką rentownością.
Hipoteza 2: Poszczególne działy przetwórstwa przemysłowego w sektorze
średniowysokiej techniki są względnie jednorodne ze względu na osiąganą rentowność.

1. Pojęcie i istota sektora wysokiej techniki
Termin „wysoka technika” stosowany jest do określenia tych dziedzin aktywności gospodarczej sekcji PKD „Przetwórstwo przemysłowe”, w których notuje
się wysoki udział prac badawczo-rozwojowych (intensywność B+R9). Aktualna
lista dziedzin obejmuje następujące kategorie: wysoką technikę, średniowysoką
technikę, średnioniską technikę oraz niską technikę10. Ze względu na intensywność działalności B+R sektory zostały pogrupowane następująco:
− niska technika (low-technology industries) − intensywność działalności
B+R poniżej 1%,
− średnioniska technika (medium-low-technology industries) − intensywność
działalności B+R od 1% do 2,5%,
− średniowysoka technika (medium-high-technology industries – MHT) − intensywność działalności B+R od 2,5% do 7%,
− wysoka technika (high-technology industries – HT) − intensywność działalności B+R większa niż 7%11.
W opracowaniu wykorzystano klasyfikację Eurostat. Eurostat stosuje klasyfikację odnoszącą się do globalnej intensywności technologicznej przy wykorzystaniu NACE12, na poziomie dwu- lub trzycyfrowym. W pracy wykorzystano
dane zaprezentowane na poziomie dwucyfrowym (tab. 1) w układzie Polskiej
	  9
Jako mierniki intensywności komponentu B+R stosowane są następujące wskaźniki: relacja
nakładów bezpośrednich na działalność B+R do wartości dodanej, relacja nakładów bezpośrednich
na działalność B+R do wartości produkcji (sprzedaży), relacja nakładów bezpośrednich na działalność B+R powiększonych o nakłady pośrednie „wcielone” w dobrach inwestycyjnych i półwyrobach do wartości produkcji (sprzedaży).
10
Nauka i technika w 2010 r., GUS, Warszawa 2012, s. 21.
11
Ibidem.
12
Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej.
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Tabela 1. Klasyfikacja działów przetwórstwa przemysłowego
Wysoka technika

Średniowysoka technika

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych (21), Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i optycznych (26)

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20), Produkcja urządzeń elektrycznych
(27), Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28), Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
z wyłączeniem motocykli (29), Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30)

Średnioniska technika

Niska technika

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (19), Produkcja
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22),
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (23), Produkcja metali (24), Produkcja metalowych
wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn
i urządzeń (25), Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33)

Produkcja artykułów spożywczych (10), Produkcja napojów (11), Produkcja wyrobów tytoniowych (12), Produkcja wyrobów tekstylnych (13), Produkcja odzieży (14), Produkcja
skór i wyrobów ze skór wyprawionych (15),
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,
z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze
słomy i materiałów używanych do wyplatania
(16), Produkcja papieru i wyrobów z papieru
(17), Poligrafia i reprodukcja zapisanych noś
ników informacji (18), Produkcja mebli (31),
Pozostała produkcja wyrobów (32)

Ź r ó d ł o: Eurostat, 2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf
[10.09.2012].

Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007) opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej −
NACE Rev.2.

2. Charakterystyka przedsiębiorstw
wysokiej i średniowysokiej techniki w województwie opolskim
Analiza wyników finansowych sektora średnio wysokiej techniki wymaga
wstępnego rozpoznania wewnętrznego zróżnicowania sektora przedsiębiorstw
w sekcji C (przetwórstwo przemysłowe). Wydaje się, że korzyści ekonomiczne są
związane z procesami restrukturyzacji przemysłu, np. wykorzystaniem nowych
technologii (nie z ich produkcją). Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów w 2012 r. w sekcji przetwórstwo przemysłowe według poziomów techniki w województwie opolskim wskazuje następujące udziały sektorów: 39,3%
wysoka i średniowysoka technika, 34,3% średnioniska technika, 26,3% niska
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technika (dla porównania w Polsce odpowiednio: 34,6%, 33,5%, 32%)13. Jednocześnie zaznaczyć należy, że przychody netto ze sprzedaży produktów w sekcji
przetwórstwo przemysłowe w województwie opolskim stanowią zaledwie 2,3%
przychodów w skali kraju.
Sektor wysokiej techniki w dalszym ciągu stanowi niewielką część przetwórstwa przemysłowego. Województwo opolskie charakteryzuje się niskim, na tle
Polski, udziałem podmiotów w działach zaliczanych do kategorii wysokiej techniki. Podmioty funkcjonujące w działach zaliczanych do wysokiej techniki stanowiły w 2011 r. tylko 1,3% spośród przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
województwa opolskiego14 (tymczasem dla Polski udział przekracza 2%). Na tle
przetwórstwa przemysłowego jeden z działów sektora wysokiej techniki województwa opolskiego wyróżnia się bardzo wysoką dynamiką liczebności. W latach 2009-2011 znacząco wzrosła zwłaszcza liczba podmiotów funkcjonujących
w dziale 21 („Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych”, zaliczanym do wysokiej techniki)15.
Są to jednak małe podmioty gospodarcze, o niewielkim (przynajmniej dotychczas) znaczeniu dla rozwoju regionu16.

3. Dane i metoda
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw średniowysokiej techniki w województwie opolskim w latach 2005-2010 opiera się na danych pochodzących
z Monitorów Polskich B. Analiza rentowności przedstawiona została na podstawie badań wskaźnika rentowności sprzedaży netto (stosunek zysku netto do
przychodów ze sprzedaży netto). Rentowność sprzedaży wyznacza efektywność
prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań sprzedażowych.
13
Nauka i technika w 2010 r., GUS, Warszawa 2012, s. 322. Brak danych dla województwa
opolskiego z 2009 r.
14
Według danych GUS − w 2011 r. w województwie opolskim było aktywnych: 8462 podmiotów w przetwórstwie przemysłowym, w tym 112 przedsiębiorstw w sektorze wysokiej techniki.
Por.: M. Szewczyk, Entry, Exit and Survival in Opolskie Voivodship Medium-High- and High-Technology Manufacturing, w: Management Of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities And Challenges IV, w druku.
15
M. Szewczyk, Industry-Level Determinants of Survival: Manufacturing in Opolskie Voivodship, 2009-2011, w: Proceedings in International Interdisciplinary Conference EIIC 2012, s. 285-289.
16
Do najlepiej rozwiniętych gałęzi przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim
zaliczyć można: produkcję artykułów spożywczych (niska technika), produkcję wyrobów z metali
(średnioniska technika), produkcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (średniowysoka
technika), produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych (średniowysoka technika) oraz produkcję innych produktów niemetalicznych (średnioniska technika).
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W opracowaniu bazowano na danych pochodzących z przedsiębiorstw sektora średniowysokiej techniki. Dobór próby był celowy. Do próby włączono tylko
te podmioty, które publikują sprawozdania finansowe. Na podstawie danych opublikowanych w Monitorze Polskim B utworzono bazę danych średnich i dużych
przedsiębiorstw (dane za lata 2005-2010). Przedsiębiorstwa te były zróżnicowane
m.in. ze względu na podklasy PKD 2007. W próbie znalazły się 2317 przedsiębiorstwa z sektora średniowysokiej techniki:
− 6 podmiotów z działu 20 (produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych),
− 3 podmiotów z działu 27 (produkcja urządzeń elektrycznych),
− 9 podmiotów z działu 28 (produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana),
− 3 podmioty18 z działu 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep, z wyłączeniem motocykli),
− 2 podmioty z działu 30 (produkcja pozostałego sprzętu transportowego).

4. Wyniki i dyskusja
Low i Macmillan19 podkreślają, że przedsiębiorczość jest wynikiem działań jednostek pod wpływem różnych czynników, w szczególności w kontekście organizacyjnym i regionalnym. Stąd analiza powinna połączyć wiele poziomów danych20.
Opracowanie koncentruje się jednak na jednym z wielu aspektów konkurencyjności regionu – ocenie rentowności przedsiębiorstw sektora średniowysokiej techniki,
prowadzących działalność w regionie. Wyniki obliczeń prezentuje tabela 2.
Wiele czynników wpływających na zyski firm sektora średniowysokiej techniki pokrywa się z tymi, które mają wpływ na zyski wszystkich firm w regionie
(np. dostęp do rynków, kursy walut)21. Jak jednak wskazują wyniki obliczeń, sektor
17
Wstępnie w próbie znalazło się 29 podmiotów. Jednakże ostatecznie próba liczyła 23 podmioty (ze względu na braki danych z niektórych lat nie zdecydowano się na objęcie badaniami
wszystkich podmiotów).
18
W latach 2005-2006 – dwa podmioty, a w latach 2007-2010 – trzy podmioty.
19
M.B. Low, I.C. MacMillan, Entrepreneurship: Past research and future challenges, „Journal
of Management” 1988, Vol. 14(2), s. 139-161.
20
W.B. Gartner, A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation, „Academy of Management Review” 1985, Vol. 10(4), s. 696-706; H.E. Aldrich, C. Zimmer,
Entrepreneurship through social networks, w: The art and science of entrepreneurship, red. D.L. Sexton, R.W. Smilor, MA: Ballinger Publishing, Cambridge 1986, s. 2-23.
21
Ch. King, A.J. Silk, N. Ketelhohn, Knowledge Spillovers and Growth in the Disagglomeration of the U.S. Advertising-Agency Industry, „Journal of Economics&Management Strategy” 2003,
Vol. 12(3), s. 327-362; S. Rosenthal, W. Strange, Geography, Industrial Organization, and Agglomeration, „Review of Economics and Statistics” 2003, Vol. 85(2), s. 377-393.
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Tabela 2. Rentowność sprzedaży w wybranych działach przetwórstwa (sektor średniowysokiej
techniki) przemysłowego w latach 2005-2011
Dział

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Średnia 2005-2010

Dział 20 (n = 6)

3,5

4,2

−0,7

4,1

6,0

6,8

4,0

Dział 27 (n = 3)

1,4

1,0

0,0

0,7

1,3

1,1

0,9

Dział 28 (n = 9)

0,1

5,2

5,2

6,0

3,8

1,3

3,6

Dział 29 (n = 3)

3,9

3,1

4,3

6,9

13,0

8,5

6,6

Dział 30 (n = 2)

−7,3

6,8

5,4

4,7

1,1

0,4

1,9

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych z Monitorów Polskich B.

średniowysokiej techniki nie jest homogeniczny, tzn. charakteryzują go różnice
wewnętrzne. Wynikają one zapewne m.in. ze specyfiki poszczególnych działów.
Trzy działy (spośród pięciu) sektora średniowysokiej techniki charakteryzują się
średnią rentownością na poziomie co najmniej 3,6%. Najwyższą średnią rentowność sprzedaży (6,6%) zaobserwować można w dziale 29 (produkcja pojazdów
samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli), a najniższą średnią rentowność (0,9%) − w dziale 27 (produkcja urządzeń elektrycznych).
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych jest dla województwa opolskiego niezwykle istotna (zarówno ze względu na liczbę zatrudnionych, jak i ze
względu na generowane przychody). Jest to dział zróżnicowany pod względem
produktów, zastosowań, technologii wytwarzania, bazy surowcowej i potencjału
wytwórczego. Wiele przedsiębiorstw boryka się z rosnącą konkurencją (szczególnie ze strony firm azjatyckich). W tym kontekście uzyskane wyniki (rentowność
sprzedaży 4%) należy ocenić pozytywnie.
W przypadku działu produkcja urządzeń elektrycznych, rentowność tak poszczególnych spółek, jak i średnia danego działu, oscylują wokół 1% (w miarę
stabilnie w badanym okresie). Zgoła odmienna jest sytuacja w dziale 30 (produkcja pozostałego sprzętu transportowego) – rentowność w badanym okresie waha
się między −7,3% a 6,8%. Należy dodatkowo zauważyć, że rozpiętości wewnątrz
niektórych działów bywają znaczne i sięgają nawet kilkunastu punktów procentowych22. Stąd też należy ostrożnie podchodzić do sformułowanych wniosków,
dotyczących określonych we wstępie hipotezy badawczych:
Hipoteza 1: Sektor średniowysokiej techniki charakteryzuje się stosunkowo
wysoką rentownością – hipoteza częściowo potwierdzona.
22
W przypadku działu 28 (produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana)
średnia rentowność sprzedaży w latach 2005-2010 dla Fabryki Armatury Przemysłowej Wakmet
wyniosła 15%, a dla Fabryki Armatur Głuchołazy Spółka Akcyjna −2%, a to już może świadczyć
o różnicach związanych ze sposobem zarządzania przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności.
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Hipoteza 2: Poszczególne działy przetwórstwa przemysłowego w sektorze
średniowysokiej techniki są względnie jednorodne ze względu na osiąganą rentowność − hipoteza niepotwierdzona.

Podsumowanie
Sektor wysokiej techniki uznawany jest za jeden z podstawowych wyznaczników konkurencyjności i nowoczesności gospodarki. Podstawowym warunkiem
zapewnienia długookresowego efektywnego wzrostu gospodarczego jest zatem
rozwój przemysłów wysokiej techniki. Rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego jest w znacznym stopniu uzależniony od stanu i perspektyw rozwojowych przemysłu oraz od synergicznego oddziaływania przemysłu,
rolnictwa i usług. Niewielki jest przy tym udział sektora wysokiej techniki. Być
może zatem należy skupić się na rozwoju przemysłów średniowysokiej techniki.
W tym zakresie obserwuje się umacniające się systematycznie korzystne trendy
strukturalne, gdyż udział produkcji w zakresie średniowysokiej techniki wzrasta.
Działy przetwórstwa przemysłowego w sektorze średniowysokiej techniki są
zróżnicowane ze względu na osiąganą rentowność sprzedaży. Podkreślić należy dobre wskaźniki rentowności, osiągane w badanym okresie w działach: 20 (produkcja
chemikaliów i wyrobów chemicznych), 28 (produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana) oraz 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep, z wyłączeniem motocykli). Częściowo można potwierdzić tezę, że sektor
średniowysokiej techniki charakteryzuje się stosunkowo wysoką rentownością.
Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu miała na celu wstępne
rozpoznanie problematyki rentowności sektorów w zależności od intensywności
technologicznej. Badania zostały zawężone do problematyki rentowności sprzedaży podmiotów sektora średniowysokiej techniki. Dalsze badania, dotyczące
porównania rentowności przedsiębiorstw sektora średniowysokiej, sektora średnioniskiej i sektora niskiej techniki) są w toku.
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Profitability analysis of high-technology sector
in Opolskie Voivodship in 2005-2010 period
Summary. A competitive ability of the region is determined not only by the volume of production, but also by its profitability. It is believed that high-tech industries are characterized by
exceptionally favorable economic characteristics, in particular the effects of the relationship to the
expenditures. In terms of the study into the comparative advantage of Opolskie Voivodship, the
question of profitability of sectors is formulated (classification of sectors according to technological
intensity). The analysis presented in the paper is preliminary. The results show that manufacturing
divisions in the medium-high technology sector are varied in terms of the return on sales. The thesis
that the medium-high technology sector is characterized by a relatively high return on sales can be
partially confirmed.
Key words: return on sales, medium-high technology, Opole Voivodship
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Efektywna organizacja pracy linii produkcyjnych
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Streszczenie. Artykuł przedstawia teoretyczne i praktyczne metody, pozwalające na poprawę
efektywności i produktywności przedsiębiorstwa na podstawie założeń koncepcji Lean Management (LM). Opisano podstawowe założenia tej koncepcji oraz proces modelowania i organizowania
pracy linii produkcyjnych zgodnie z założeniami koncepcji Lean; przytoczono również wzory obliczeniowe oraz przykłady rozwiązań, pozwalające przybliżyć czytelnikowi aspekty bezpośredniego
wdrażania systemu do organizacji pracy hali produkcyjnej − w nawiązaniu do ustalonego czasu
taktu procesu.
Słowa kluczowe: czas cyklu, czas taktu, Just-in-time, Lean Management

Wprowadzenie
Rozwój systemów logistycznych, Internetu i komunikacji bezprzewodowej
spowodował, że gospodarkę globalną „opanowała” sieć ścisłych powiązań. Do
niedawna kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie danej organizacji
były koszty jej działalności. Dziś jednak, w sposób bardzo prosty i szybki, można
przenieść produkcję do krajów, gdzie koszty pracy będą zdecydowanie niższe.
Z tej możliwości korzystają już niemal wszystkie koncerny i korporacje międzynarodowe, a coraz częściej również firmy średniej i małej wielkości. Sytuacja ta
powoduje, że cena produktu w coraz mniejszym stopniu pozwala na wygenerowanie przewagi konkurencyjnej. Można zaobserwować także, że wśród samych
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konsumentów, zmieniają się czynniki determinujące decyzje zakupowe. Oprócz
racjonalnej ceny klienci oczekują innowacyjności, wysokiej jakości produktu,
odpowiedniego designu czy też serwisu posprzedażowego, a producenci z nisko
kosztowych krajów dalekowschodnich nie zawsze są w stanie sprostać tym wymaganiom.
Jest to zatem szansa dla firm operujących na rynkach, gdzie koszty produkcji są wysokie, jednak oferowana jakość oraz marka danego produktu są zdecydowanie wyższe. Do takich krajów należy zaliczyć głównie Stany Zjednoczone,
Japonię czy też większość krajów Unii Europejskiej. W państwach tych obniżenie
kosztów pracy jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe ze względu na obowiązujący system społeczno-prawny. Obecnie przedsiębiorstwa gospodarek rozwiniętych
dystansują jeszcze tańszą konkurencję dzięki przewadze technologicznej. Z pewnością jednak będzie się ona radyklanie zmniejszać z biegiem czasu. Może o tym
świadczyć fakt, że firmy chińskie czy indyjskie przestają satysfakcjonować się
tylko prostą produkcją i kopiowaniem rozwiązań, a inwestują z sukcesami w nowe
dziedziny wiedzy, jak informatyka, telekomunikacja czy motoryzacja. W związku
z tym producenci, którzy w długiej perspektywie chcą skutecznie z nimi konkurować, muszą stale poszukiwać nowych metod wspierających i usprawniających
procesy zarządcze.
Jedną z takich metod, pozwalającą na zbudowanie długotrwałej przewagi
konkurencyjnej, jest Lean Management. Celem tej koncepcji jest wygenerowanie poprawy efektywności kosztowej przedsiębiorstwa, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. Cel ten nie jest jednak osiągany w sposób „drastyczny”, np. przez redukcję zatrudnienia. Wręcz przeciwnie, działalność skupia
się na jak najlepszym wykorzystaniu umiejętności i wiedzy zatrudnionych osób,
dąży się do stałej i kompleksowej poprawy efektywności pracy we wszystkich
aspektach działalności firmy.
Dlatego koncepcja ta powinna być rozpatrywana dwuaspektowo, jako:
− działalność usprawniająca efektywność przedsiębiorstwa, wyrażana poprzez stosunek osiągniętych wyników do poniesionych nakładów (aspekt kosztowo-techniczny),
− działalność usprawniająca mentalność postępu, wyrażana poprzez wspieranie innowacyjności i kreatywności pracowników potrzebnej do budowania marki
i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa1.
Można zatem postawić tezę, że istotą Lean Management jest poprawa efektywności przedsiębiorstwa, nie tylko poprzez redukcję wszelkiego rodzaju strat
i marnotrawstwa, ale również poprzez wspieranie wszelkich działań stymulujących jego rozwój.
A. Kozieradzka, S. Lis, Programowanie poprawy produktywności, Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1998, s. 6.
1
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych
metod poprawy efektywności i produktywności przedsiębiorstwa w nawiązaniu
do założeń koncepcji Lean Management. W części pierwszej − teoretycznej opisano podstawowe założenia tej koncepcji. W części drugiej − praktycznej autor
skupił się na przedstawieniu prawidłowego procesu modelowania i organizowania pracy linii produkcyjnych w myśl koncepcji Lean. W części tej przytoczono
wzory obliczeniowe oraz przykłady rozwiązań, pozwalające przybliżyć czytelnikowi aspekty wdrażania tego systemu bezpośrednio do organizacji pracy hali
produkcyjnej, z zachowaniem ustalonego czasu taktu procesu.

1. Podstawowe założenia koncepcji Lean Management
Lean Management jest koncepcją pochodzącą z japońskich fabryk firmy Toyota i bardzo często przyrównywany jest do systemu produkcyjnego tej firmy,
nazywanego Toyota Production System (TPS). Jako jej prekursorów można wskazać prezesa koncernu Eiji Toyoda i głównego inżyniera Taichi Ohno, którzy ujęli
sedno systemu w 14 zasadach:
1. Opierać decyzje zarządcze na dalekosiężnej koncepcji – nawet kosztem
krótkoterminowych wyników finansowych.
2. Stworzyć ciągły i płynny proces ujawniania problemów.
3. Wykorzystać system „ciągnienia”, aby uniknąć nadprodukcji.
4. Wyrównać obciążenie pracą.
5. Stworzyć kulturę przerywania procesów w celu rozwiązywania problemów,
by od razu uzyskać właściwą jakość.
6. Ustandaryzować proces.
7. Stosować kontrolę wizualną, aby żaden problem nie pozostał w ukryciu.
8. Stosować wyłącznie niezawodną, sprawdzoną technologię służącą pracownikom i procesom.
9. Wychować liderów, którzy rozumieją pracę, żyją ogólną koncepcją firmy
i uczą innych.
10. Wykształcić wyjątkowych ludzi i zespoły, realizujące ogólną koncepcję
firmy.
11. Szanować sieć partnerów i dostawców, pomagając im w doskonaleniu się.
12. Angażować się osobiście, aby gruntownie zrozumieć sytuację.
13. Podejmować decyzje powoli, w drodze konsensusu i starannie rozważając
wszystkie możliwości.
14. Zostać organizacją uczącą się dzięki ciągłej poprawie (Kaizen)2.
2

J.K. Liker, Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 79-85.
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Przytoczone założenia nie są czymś zupełnie nowym w naukach o zarządzaniu. Wręcz przeciwnie, Lean Management zbiera i systematyzuje znane już metody i narzędzia, niejako je „uszlachetniając”3. Priorytetem w ramach tej koncepcji
jest położenie nacisku na eliminację wszelkiego rodzaju marnotrawstwa. Odbywa
się to poprzez zdefiniowanie i usunięcie wszystkich czynności nieprzynoszących
wartości dodanej, czyli tego, za co klienci nie chcą płacić i co określane jest japońskim terminem Muda. Działania te powinny być łączone z procesem ciągłej
poprawy Kaizen i wspieraniem rozwoju pracowników danej organizacji, będących jej podstawowym i priorytetowym zasobem4.

2. Eliminacja wszystkich czynności
nieprzynoszących wartości dodanej − Muda
W procesach gospodarczych, a przede wszystkim produkcyjnych, rozróżniamy tylko dwa rodzaje działania:
1) procesy przynoszące wartość (Shigoto),
2) procesy nieprzynoszące wartości dodanej (Muda).
Procesy przynoszące wartość, w kulturze japońskiej nazywane są terminem
Shigoto. Słowo to dosłownie oznacza „pracę”5. W koncernie Toyota jego znaczenie zostało mocno zawężone, tylko do opisu czynności dodających wartość,
powodujących postęp w produkcji lub przyczyniających się do poprawy jakości
wytwarzanych części. Przeciwne znaczenie ma słowo Muda i oznacza: „bezużyteczny, stracony”6.
Choć może się to wydać nieprawdopodobne, zdecydowana większość czynności wykonywanych podczas każdej pracy stanowi Muda. Jak pisze Matylda Wiśniewska „czynności i działania, które nie tworzą bezpośrednio wartości dodanej
stanowią w najlepszych przedsiębiorstwach ponad 90% wszelkich wykonywanych
czynności”7. Oznacza to, że właściwie każda działalność ludzka i produkcyjna generuje bardzo dużo strat. Co więcej, bardzo często zupełne inną percepcję wartości dodanej i marnotrawstwa mają konsumenci i producenci. W książce Zarządzanie XXI w – wyzwania Peter Drucker pisze: „to, co jest wartością dla klienta,
3
B. Nogalski, Lean Management, w: Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2010,
s. 301.
4
A. Kosieradzka, S. Lis, op. cit., s. 101.
5
Shigoto, Value Adding Work, w: A Glossary of special terms used at production jobsites in
Toyota, Toyota Motor Corporation, Tokyo 1987, s. 22.
6
Słownik japońsko-polski, wyd. II, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000, s. 494.
7
M. Wiśniewska, Osiągnięcie efektywnych procesów i całej organizacji jest możliwe. Czy Kai
zen pozwala osiągnąć ten cel?, „Zarządzanie Jakością” 2005, nr 1, s. 9.
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w zasadzie nigdy nie pokrywa się z wartościami w rozumieniu dostawcy”8. Warto
podkreślić, że taki tok myślenia nie jest charakterystyczny wyłącznie dla świata
biznesu, ale sprawdza się również w innych dziedzinach, jak opieka zdrowotna
czy administracja9. Powyższą teorię można zobrazować prostym przykładem. Otóż
czynnościami, za które chce zapłacić np. klient piekarni, są tak naprawdę tylko te,
które wiążą się z zakupem surowców i upieczeniem chleba. Piekarz musi jednak
magazynować surowce i opłacić transport, co generuje dodatkowe koszty. Z punktu widzenia klienta, koszty te są jednak nieistotne i nie godzi się na ich ponoszenie,
oczekując od piekarza, że zrobi wszystko, aby je ograniczyć.
Koncepcja Lean Management jest niejako „lekarstwem”, dającym przedsiębiorstwom i organizacjom odpowiednie metody do zdefiniowania wszelkich przejawów
Muda, a także skuteczne narzędzia jej eliminacji. Pracownicy Toyoty, podchodzą
do tego tematu w sposób bardzo praktyczny. Twierdzą, że przepływ procesu należy
dokładnie zbadać, definiując pojęcie wartości w taki sposób, jakbyśmy sami byli
klientami. Do historii tego koncernu weszło już tzw. koło Ohno, nazwane tak na
cześć wspomnianego już Taichi Ohno. Działanie to polegało na narysowaniu na
posadzce koła, w którym stawał jeden z pracowników obserwujących proces. Stał
w nim tak długo, aż zrozumiał dogłębnie jego przebieg, odnalazł wszystkie problemy występujące na danym stanowisku pracy, a przede wszystkim potrafił zdiagnozować czynności nie dodające wartości do tego procesu − Muda10.
W dostępnej literaturze występują różne definicje i opisy poszczególnych
kategorii strat. Większość skupia się na wskazaniu potencjalnych przyczyn jej
występowania i są one bardzo mocno związane z konkretnymi działaniami technologicznymi, takimi jak transport, wady, poziom zapasów. Opis poszczególnych
rodzajów strat zawiera tabela 1.
Tabela 1. Siedem głównych rodzajów strat − Muda
Muda

Opis

Nadprodukcja

Wytwarzanie więcej, niż oczekuje klient (zamrożony kapitał, zużyta energia, praca
ludzka, powiększone koszty magazynowania, a nawet zbyt duża ilość informacji)

Zapasy

Są na ogół wynikiem nadprodukcji – zapasy to gromadzenie wyrobów gotowych,
jak również zapasy międzyoperacyjne oraz zapasy w toku. Ich magazynowanie
zajmuje wolną przestrzeń oraz powoduje konieczność ich transportowania

Zbędne ruchy

Konieczność schylania się, obracania, sięgania po części

Zbędny
transport

Transport wyrobów w toku (np. na podajnikach), półproduktów, wyrobów
gotowych

	  8
	  9
10

P. Drucker, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 39.
Ibidem, s. 39.
J.K. Liker, op. cit., s. 347.
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cd. tab. 1
Muda

Opis

Błędy
w procesie
produkcyjnym

Złe zaprojektowanie procesu produkcyjnego wymuszające na operatorze konieczność wykonywania dodatkowych czynności (np. długie przejścia między poszczególnymi operacjami)

Braki, naprawa
braków

Wytwarzanie braków, błędy, naprawy, tworzenie stanowisk naprawczych

Czas
oczekiwania

Oczekiwanie operatora na zakończenie cyklu pracy maszyny, oczekiwanie na
mechaników, części itp.

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: M. Wiśniewska, Osiągnięcie efektywnych procesów i całej organizacji jest możliwe. Czy Kaizen pozwala osiągnąć ten cel?, „Zarządzanie Jakością” 2005, nr 1, s. 9.

Obecnie można spotkać w literaturze również ósmy rodzaj Muda, nazywany
„stratą ludzkiej kreatywności”. Jest to ewidentne odniesienie do niewykorzystanych możliwości drzemiących w człowieku jako kluczowej osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie koncepcji Lean.

3. Just-in-time jako element wspierający Lean Management
w działalności produkcyjnej
Głównym systemem wspierającym działanie koncepcji Lean Management
i pozwalającym na istotne ograniczenie udziału Muda w działaniach produkcyjnych jest Just-in-time (J-i-t). Opiera się on na trzech podstawowych założeniach,
tj. produkcji tylko tego, co jest potrzebne w czasie, kiedy jest to potrzebne i dokładnej ilości, która jest potrzebna. Głównym celem zastosowania tego systemu
jest wyeliminowanie zapasów w ramach każdego z etapów produkcji11, czym J-i-t
idealnie wpisuje się w główny nurt koncepcji Lean. Wyznacznikami determinującymi produkcję w systemie Just-in-time są:
− „ciągniony” system produkcji (tzw. system pull lub kanban),
− produkcja oparta o przepływ jednej sztuki przez stanowiska operatorskie,
− czas taktu (takt time).
Szczególnie ważnym elementem, pozwalającym przedsiębiorstwom zredukować czynności nie przynoszące wartości dodanej, jest oparcie procesu produkcji
o takt, czyli dopasowanie jej idealnie do poziomu generowanych zamówień klientów. W związku z tym, że takt wyrażany jest w jednostkach czasu, najczęściej
określa się go także jako „czas taktu”.
11

D. Hutchins, Just In Time, Gower Publishing, Hampshire 1988, s. 17.
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4. Zapotrzebowanie klienta jako główny wyznacznik czasu taktu
(takt time)
Słowo „takt” pochodzi z języka niemieckiego i oznacza batutę używaną przez
dyrygenta12. Skojarzenie z muzyką, wystukiwaniem rytmu jest także często spotykanym wyznacznikiem czasu taktu. „Tak jak metronom utrzymuje takt muzyki,
takt time utrzymuje rytm zamówień klienta”13. W literaturze przedmiotu możemy
znaleźć również inne definicje. Z reguły próbują określić takt poprzez pewnego rodzaju wzór czy funkcję matematyczną. Guru japońskich metod zarządzania, Masaaki Imai, pisze: „czas taktu jest to całkowity czas produkcji, podzielony
przez liczbę egzemplarzy wymaganych przez klienta w danym czasie”14. Podobne
definicje można znaleźć w pracach innych autorów, np. „czas taktu, to dostępny
czas produkcji części w określonym przedziale czasu, podzielony przez rzeczywistą wartość zapotrzebowania klienta”15. Często definicje te opisywane są również
w postaci następującego algorytmu:
czas taktu =

dostępny czas pracy
[sek./szt.]
dzienne zapotrzebowanie klienta

Bazując na nim, łatwo zauważyć, że czas taktu wyrażony jest za pomocą jednostki czasu potrzebnej do wyprodukowania jednej sztuki produktu. W zależności od rodzaju procesu może być wyrażony w sekundach, minutach, a nawet godzinach. W skrajnych sytuacjach, np. w przemyśle stoczniowym, takt może być
określany nawet w tygodniach czy miesiącach. Bez względu jednak na to, jaka
jednostka czasu go wyraża, zawsze musi być determinowany przez jeden, najważniejszy czynnik – zapotrzebowanie klienta. To właśnie klienci poprzez swoje
zamówienia generują prędkość, z jaką każda fabryka powinna produkować swoje
produkty. Zobrazujmy to przykładem.
Fabryka pracuje w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Dzienne
zapotrzebowanie klientów to 480 sztuk produktu, zatem:
− czas pracy = 8 godzin/dzień = 480 min./dzień = 28 800 sek./dzień
− zapotrzebowanie klienta = 480 szt./dzień
Podstawiając dane do powyższego wzoru, otrzymamy:
480 min.
czas taktu = 480 szt. = 1 min./szt.
M. Imai, Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa 2006, s. 189.
R. Kremer, T. Fabrizio, The Lean Primer, MCS Media, Chelsea 2005, s. 34.
14
M. Imai, op. cit., s. 189.
15
J. Liker, D. Meier, The Toyota Way Fieldbook, The McGraw-Hill Companies, New York
2006, s. 87.
12
13

296

Bartosz Truszkiewicz

Możemy stwierdzić, że aby zrealizować zamówienia klienta, fabryka musi
pracować w czasie taktu równym 1 min./szt. Taka metoda wyliczania wskaźnika
jest jednak systemem czysto teoretycznym, który w bezpośredniej działalności
produkcyjnej musi zostać odpowiednio dopasowany do szczególnych warunków
panujących w przedsiębiorstwach. Zakłada ona bowiem wykorzystanie 100%
efektywności wszystkich maszyn w trakcie regularnych godzin pracy16. Co zatem
zrobić w sytuacjach, kiedy produkcja musi stanąć w trakcie dnia? W takim przypadku, występujący w liczniku „dostępny czas pracy”, musi zostać zredukowany.

5. Wpływ przerw produkcyjnych i planowanych przestojów
na wyznaczanie czasu taktu
W podanym przykładzie fabryka musi co minutę produkować jeden detal. Rozważmy sytuację, kiedy w trakcie dnia występuje 30-minutowa przerwa dla załogi.
Praca skróci się więc o ten czas i każdego dnia nie zostanie wykonanych 30 detali.
Aby sprostać zamówieniom klientów, należy obniżyć dostępny czas pracy, właśnie
o czas trwania przerwy i będzie wynosić 480 min. – 30min. = 450 min. Taką sytuację opisuje następujący wzór.
czas taktu [sek./szt.] =

(dostępny czas pracy – planowane przestoje)
dzienne zapotrzebowanie klienta

Założenie to ma swoje potwierdzenie również w literaturze przedmiotu: „pamiętaj, aby używać tylko dostępnego (płatnego) czasu pracy, jeżeli zmiana liczy
8,5 godz., ale jest w niej 30 minut niepłatnej przerwy, całkowity dostępny czas
to 8 godzin”17. Czy ta definicja spełnia wszystkie wymagania systemu Lean? Autorzy wskazują, że tylko niepłatny czas jest tym, który powinien być traktowany
jako obniżający dostępność. Jak zatem interpretować płatny czas postojów, np.
na działania porządkowe 5S czy TPM (autonomiczne utrzymanie ruchu)? W fabrykach Toyoty płatny czas pracownika poświęcony właśnie na te działania również odlicza się przy kalkulacjach, ponieważ w trakcie trwania tych dodatkowych
czynności nie produkujemy gotowych detali.
Wracając do już wskazanej, przykładowej fabryki możemy wyliczyć czas taktu, uwzględniając zakładaną przerwę.

A Glossary Of Special Terms Used At Production Jobsites In Toyota, Toyota Motor Corporation, Tokyo 1987, s. 36.
17
R. Kremer, T. Fabrizio, The Lean Primer, MCS Media, Chelsea 2005, s. 34.
16
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480 min. – 30 min.
28 800 sek. – 1800 sek.
=
=
480 szt.
480 szt.
27 000 sek.
= 56,25 sek./szt.
480 szt.

Aby sprostać zamówieniom klienta, fabryka musi produkować więc każdą
sztukę − nie jak wcześniej zakładano co 60 sek., a dokładnie co 56,25 sek.
Przeprowadzone obliczenia są dość proste i łatwe do zastosowania. Nie ujmują jednak zatrzymań nieplanowanych, takich jak: awarie, absencja, problemy
związane z bezpieczeństwem pracy. Zatrzymań tego typu nie można przewidzieć
i zaplanować w sposób dokładny, a istotnie wpływają na możliwości produkcyjne. Dlatego w rozwiązaniach praktycznych wszystkie czynniki powinny być
wzięte pod uwagę.

6. Wyznaczanie współczynnika dostępności
Opisane przykłady nieplanowanych postojów mają ogromny wpływ na wartość czasu taktu. Aby właściwie reagować na tego typu problemy, stosuje się dodatkowy współczynnik. Jest to tzw. dostępność (availability). Określa się go literą „A” i wyraża w procentach. Rolą współczynnika dostępności jest wykazanie
rzeczywistej wydajności danej linii czy też całej fabryki, pomniejszonej właśnie
o nieplanowane postoje, tj.: awarie, absencje, problemy jakościowe, zdarzenia
wypadkowe oraz inne czynniki powodujące jej niezaplanowane zatrzymanie.
Wzór obliczeniowy tego współczynnika możemy wyrazić w sposób następujący:
dostępny czas
czas nieplanowanych
–
pracy
przestojów
wsp. dostępności [w proc.] =
×100
dostępny czas pracy
Im jest on wyższy, tym bardziej wydajna jest dana linia. Wynik osiągany
w najlepszych fabrykach oscyluje na poziomie 98-99%18. Z reguły największy
wpływ na jego wartość mają awarie, choć może się zdarzyć, że głównym problemem są częste wypadki lub wady jakościowe. Należy również wspomnieć
o problemie absencji, szczególnie w sezonach największej zachorowalności. Brak
obsady ma wtedy kluczowy wpływ na wydłużenie czasu produkcji, co może być
przyczyną niewyprodukowania zamówionej przez klientów liczby produktów lub
konieczności zwiększenia kosztów z powodu pracy w nadgodzinach. Docelowy
wzór obliczeniowy czasu taktu pozwalający na pełną realizację zamówień klienta
18

Na podstawie badań własnych autora przeprowadzonych w Toyota Motor Industries Poland.

298

Bartosz Truszkiewicz

i ujmujący wszystkie rodzaje zatrzymań planowanych oraz nieplanowanych, powinien mieć następującą postać:
dostępny czas
planowane
–
pracy
przestoje
czas taktu [sek./szt.] =
× wsp. dostępności
dzienne zapotrzebowanie klienta
W kolejnym przykładzie możemy wyliczyć czas taktu dla linii produkcyjnej,
na której 2% czasu pracy stanowią nieplanowane postoje, przez co współczynnik
dostępności wynosi 98%. Pozostałe założenia będą takie same jak we wcześniejszych sytuacjach.
czas taktu =
=

480 min. – 30 min.
28 800 sek. – 1800 sek.
× 98% =
× 98% =
480 szt.
480 szt.
55,125 sek./szt.

W fabryce, dla której prowadziliśmy przykładowe badania, czas taktu musi
wynosić zatem 55,125 sek./szt., przy założeniu 30 min. przerwy dla załogi
i 2-procentowego współczynnika efektywności, wyrażającego czas postojów nieplanowanych. Oznacza to, że każda pojedyncza sztuka musi schodzić z taśmy
produkcyjnej dokładnie co 55,125 sekundy, tak aby wypełnić zamówienia klienta.
Przy ustalaniu taktu należy postępować bardzo rozważnie i wziąć pod uwagę
wszystkie okoliczności, które wpływają na jego wymiar. Zbyt szybkie ustalenie
taktu w stosunku do zamówień spowoduje nadprodukcję, zbyt wolne − będzie
powodem powstania tzw. wąskiego gardła. Zgodnie z założeniami Just-in-time
produkcja musi być idealnie dopasowana do zamówień klienta. Wydawać by się
mogło, że lepiej produkować szybciej, tak aby w przypadku wystąpienia problemów mieć większy zapas. Jest to jednak myślenie błędne, „należy unikać produkcji zbyt wolnej, jak i zbyt szybkiej. Zbyt wiele firm nie postrzega zbyt szybkiej
produkcji w negatywnym świetle. Należy jednak pamiętać, że nie ma nic gorszego, niż produkcja zbyt szybka”19. Taką zasadę wyznaje również Toyota, gdzie
nadprodukcja jest uważana za najgorszy rodzaj Muda. Masaaki Imai, w książce
pt. Gemba Kaizen pisze: „produkowanie w nadmiarze jest najgorsze ze wszystkich Muda. Daje ludziom złudne poczucie bezpieczeństwa, pomaga zamaskować
wszelkie problemy i przysłania informacje mogące dostarczać wskazówki dla
Kaizen w hali fabrycznej. Produkowanie w nadmiarze powinno być traktowane
jak przestępstwo”20. Jest to zatem ewidentne złamanie podstawowych zasad Lean
Management.

19
20

H. Takeda, The Synchronized Production System, Kogan Page Limited, London 2006, s. 108.
M. Imai, op. cit., s. 116.
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7. Czas taktu a czas cyklu
Wprowadzenie i ustalenie poprawnego czasu taktu do hali produkcyjnej pozwala firmie idealnie zrealizować zamówienie klienta. Nie rozwiązuje jednak problemu
odpowiedniego rozłożenia pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Za takie
działanie odpowiada inny współczynnik, nazywany czasem cyklu (cycle time).
Czas cyklu jest to: „całkowity czas potrzebny operatorowi do wykonania jednego całkowitego cyklu operacji (w tym: przejścia, ustawienia, kontrolę itp.)”21.
Jest on czynnikiem pochodnym od czasu taktu i w dużej mierze przez niego determinowanym. Podstawową zasadą jest, że jego wartość musi być mniejsza lub
równa czasowi taktu, tj. CT < = TT. W innym przypadku nie da się wyprodukować
produktu w wymaganym przez klienta czasie, gdyż powstanie „wąskie gardło”.
W przeciwieństwie do ustalania czasu taktu, którego wartość można określić
przez obliczenia i rozważania teoretyczne, jedyną skuteczną metodą wyznaczenia
czasu cyklu, jest pomiar wykonywania poszczególnych czynności standardowych
na linii produkcyjnej przy użyciu stopera.
Aby uzyskać dokładne wyniki pomiarów, należy wykonać kilkanaście powtórzeń tego samego cyklu, badając czas pracy osób z różnym stażem pracy i umiejętnościami. Z praktyki wynika, że około 10 cykli pracy jest minimalną liczbą pomiarów,
która zagwarantuje, że wyniki będą wymierne, a wszystkie czynniki zakłócające
pracę operatora zostaną wychwycone i usunięte. Czynności niestandardowe, takie
jak: wykonanie dodatkowej kontroli, usunięcie przyklejonego wióra z detalu czy
starcie plamy oleju z podłogi nie są brane pod uwagę przy tym pomiarze.
Wynikiem końcowym, będącym wyznacznikiem czasu taktu, nie jest, jakby
się mogło wydawać, średni czas wykonania czynności na danym stanowisku, ale
czas najkrótszego wykonania tych czynności. Wiele osób wykonujących pomiary
i określających czas cyklu popełnia błąd, wskazując na czas uśredniony. Należy jednak pamiętać, że czas cyklu powinien być zawsze wynikiem najkrótszego
pomiaru. Oczywiście w początkowej fazie pracy linii, zaprojektowanej zgodnie
z najniższym założonym czasem, może wystąpić sporo problemów. Część operatorów nie będzie w stanie podołać tak sprawnej pracy. Pozornie sytuacja ta jest
niewłaściwa, gdyż może spowodować powstanie „wąskiego gardła”, bo operatorzy nie są w stanie ukończyć czynności w wyznaczonym czasie. Jest to jednak
sytuacja jak najbardziej poprawna, wręcz pożądana. Generuje ona wyzwanie dla
operatorów i kierownictwa do prowadzenia szkoleń, treningów i działalności Kaizen. Podjęcie tych działań powinno pozwolić operatorom na efektywniejsze wykonywanie pracy na stanowisku, tak aby umożliwić im wykonanie pracy w wyznaczonym czasie.
Productivity Press Development Team, Standard Work for the Shopfloor, Productivity Press,
New York 2002, s. 37.
21
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Podsumowanie
Lean Management jest koncepcją coraz częściej stosowaną w przedsiębiorstwach na całym świecie. Jej popularność wynika z faktu, że właściwie bez ponoszenia dodatkowych kosztów można osiągnąć wymierne korzyści. Wdrożenie
jej zasad do codziennej pracy przedsiębiorstwa pozwala na uzyskanie znaczącej
redukcji kosztów działalności dzięki eliminacji wszystkich czynności, które nie
przynoszą wartości dodanej, czyli tzw. Muda. Inne korzyści generowane dzięki
zastosowaniu „szczupłego zarządzania” to:
− możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się realia rynkowe, szczególnie
wahania poziomu zamówień,
− poprawa jakości, zmniejszenie poziomu wadliwości,
− redukcja kosztów magazynowania i transportu,
− eliminacja marnotrawstwa,
− brak „wąskich gardeł”,
− poprawa standaryzacji pracy i poziomu bezpieczeństwa,
− równomierne rozłożenie pracy pomiędzy pracowników i maszyny,
− podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności wśród kadry kierowniczej
i operatorów,
− pobudzenie pracowników do działania zgodnie z zasadami filozofii ciągłego
doskonalenia − Kaizen.
Systemem, który wspiera działanie tej koncepcji bezpośrednio w działaniach
logistyczno-produkcyjnych jest Just-in-time. Bazuje on na trzech podstawowych
założeniach, tj. produkcji dokładnie tego, co jest potrzebne, w odpowiednim czasie
i ilości. „Sercem” tego systemu jest takt, czyli częstotliwość produkowania każdej
pojedynczej sztuki. Musi być on idealnie dopasowany do aktualnego zapotrzebowania klientów, dzięki czemu producenci mogą odpowiednio modelować pracę
swoich linii, minimalizując zapasy, transport czy też zbędne ruchy operatorów. Co
jednak najważniejsze, unikają nadprodukcji i powstawania „wąskich gardeł”.
Wdrażając koncepcję LM w praktyce, nie można zapominać o priorytetowej
roli ludzi. Jej właściwe zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi pozwala
na rozwinięcie kreatywności pracowników poprzez zaangażowanie ich do działalności ciągłego doskonalenia, czyli Kaizen. Dzięki temu wzrasta poziom motywacji, zaangażowania i lojalności, co przekłada się na budowanie długotrwałej relacji, pozwalającej na skuteczne zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Pomimo wielu pozytywów, koncepcja ta posiada również wadę. Ślepe dążenie do maksymalnego odchudzenia przedsiębiorstwa, przy pominięciu czynników
stymulujących rozwój, może doprowadzić do przesadnego wyszczuplenia organizacji, nazywanego czasem „anoreksją przedsiębiorstwa”. Ważne jest zatem, aby
wdrażając koncepcję Lean, zawsze zachować rozwagę i umiar w działaniu.
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Effective work organization on production lines according
to Lean Management
Summary. The article presents theoretical and practical methods of improving efficiency and
productivity of the company, based on the assumptions of the Lean Management concept. The first
part – theoretical, explains the basic assumptions of this concept. In the second part – the practical
one, the author focuses on describing the modelling of the process and the proper organization of
work on production lines, according to the Lean concept. In this section the calculation models and
examples of solutions are quoted that bring the reader to aspects of the implementation of the system
directly on the production floor by giving cycle time of the process.
Key words: Cycle Time, Tact Time, Just-in-time, Lean Management
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Analiza struktury kosztów i ich wpływu
na wynik osiągnięty z inwestycji w metale szlachetne
w okresie 2007-2011

Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę wpływu kosztów związanych z zakupem
metali szlachetnych w postaci fizycznej na efektywność inwestycji. Włączenie kruszców do portfela
inwestycyjnego wiąże się z zakupem monet lub sztabek. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnić
należy niejednorodność kosztów produkcji, wysokość marż dilerskich, a także obowiązujące podatki. Z dokonanej analizy wynika, że najmniejszą różnicę pomiędzy notowaniami kruszcu a cenami
monet i sztabek obserwuje się w przypadku złota. Tym samym, inwestor lokujący w nie, jest w stanie zyskać już przy niewielkim wzroście kursu. Najmniej opłacalną jest inwestycja w platynę, gdyż
wzrost ceny metalu w znacznej części absorbowany jest przez koszty.
Słowa kluczowe: inwestycje alternatywne, złoto, srebro, metale szlachetne, efektywność inwestycji, numizmaty

Wprowadzenie
Od tysiącleci posiadanie szlachetnych metali postrzegane jest jako wyznacznik bogactwa. Choć pierwsza giełda, na której można było handlować złotem
powstała w Londynie ok. XVII w., to zwłaszcza ostatnie dwie dekady przyniosły
ogromne zainteresowanie nie tylko tym, ale także innymi metalami. Od roku 1990
opublikowano około 186 artykułów tylko na temat samego złota, z czego 40 wydano w latach 2008-2009, dalszych 26 w 2010 r. oraz w pierwszym kwartale
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2011 r.1 W tym czasie (1990-2011) cena złota wzrosła z poziomu 406 USD/t. oz.
do ok. 1600 USD/t. oz., mając swoje minima w okolicach 200 dolarów i maksima na poziomie ponad 1900 dolarów za uncję trojańską2. A przecież historia zna
przykłady, gdy cena złota pozostawała stała przez około 200 lat, po tym jak sir
Isaac Newton (ówczesny dyrektor mennicy w Londynie) ustanowił ją na poziomie 4,25 GBP3.
W niniejszej pracy dokonana została analiza efektywności inwestycji w metale szlachetne z punktu widzenia polskiego inwestora. Pod uwagę wzięte zostały:
złoto, srebro oraz platyna. Badaniem objęto okres od 2007 do 2011 r., aby zasymulować scenariusz, w którym inwestorzy zaniepokojeni doniesieniami z rynku
amerykańskiego część swoich kapitałów lokują w metale szlachetne, postrzegane
jako aktywa bezpieczniejsze i sprzedają je, gdy sytuacja na światowym rynku się
stabilizuje. Z uwagi na fakt, że na efektywność inwestycji oprócz kształtowania
się notowań aktywów, wpływ mają również koszty z nią związane, pozostaną one
w centrum zainteresowania autorki niniejszej pracy. W przypadku polskiego inwestora i najbardziej dostępnych inwestycji w kruszec fizyczny, wzrost notowań
metalu nie przekłada się w tym samym stopniu na wzrost wartości inwestycji.
Dzieje się tak dlatego, że inwestor chcący nabyć metal szlachetny w postaci fizycznej, oprócz ceny kruszcu musi także ponieść dodatkowe koszty związane np.
z produkcją monety czy sztabki. Inspiracją do podjęcia badań w tym obszarze był
artykuł na temat innej inwestycji alternatywnej, jaką może być kolekcjonowanie
unikatowych znaczków pocztowych. W pracy autorzy zwracają uwagę na różnicę
pomiędzy stopą zwrotu przed i po uwzględnieniu kosztów i odnoszą uzyskane
wyniki do tradycyjnej inwestycji w akcje4.
Zamiarem autorki była analiza inwestycji w kruszce w postaci fizycznej,
ponieważ w przypadku tej formy alternatywnego inwestowania, koszty są najbardziej znaczące. Artykuł nie wyczerpuje tematu, a jest jedynie opracowaniem
części z większej całości, która obejmowałaby efektywność inwestycji alternatywnych w różnych formach.
Aby osiągnąć cel pracy i odpowiedzieć na pytanie dotyczące wpływu kosztów
na rentowność inwestycji w metale szlachetne, praca została podzielona na cztery
części. W pierwszej omówiono formy inwestycji w metale szlachetne, w drugiej
scharakteryzowane zostały koszty związane z inwestycjami. W kolejnej części
przeanalizowano wybrane przykłady portfeli i ich efektywność. Natomiast wnioski i podsumowanie analizy zawarte zostały w ostatnim fragmencie.
B.M. Lucey, What do Academics Think They Know About Gold?, „The Alchemist”, May
2011. Dostępne w bazie SSRN: http://ssrn.com/abstract=19086502011 [30.09.2012].
2
Zob.: www.lbma.org.uk [30.09.2012].
3
Zob.: www.gold.org/…/price_history/ [30.09.2012].
4
E. Dimson, Ch. Spaenjers, Ex post: The investment performance of collectible stamps, „Discussion Paper” 2009, No. 64, s. 443-458, Center for Economic Research, Tilburg University.
1
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1. Metale szlachetne jako inwestycja
W literaturze światowej temat potencjału metali szlachetnych jako inwestycji
został dobrze zbadany i udokumentowany5. Najczęściej podkreślanymi cechami
przemawiającymi za tym sposobem lokowania kapitału jest niska korelacja z rynkami papierów wartościowych, a także możliwość zabezpieczenia przed inflacją6.
Ze względu na niską zależność zmian cen metale szlachetne postrzega się także
jako narzędzia skutecznej dywersyfikacji portfela7. Przeważająca liczba badań koncentruje się na rynku i efektywności z punktu widzenia inwestora amerykańskiego,
choć pojawiają się także prace rozszerzające studia o rynek i decyzje inwestorów
brytyjskich, niemieckich czy francuskich8. Znaczna część autorów doradza uzupełnienie portfela inwestycyjnego o jakiś metal szlachetny, co powoduje jego dywersyfikację, obniżenie ryzyka i poprawienie stopy zwrotu. Proponowane rozwiązania
różnią się tylko sugerowanym udziałem, od 5% do nawet 25%9. Największą estymą
cieszy się złoto, ale zarówno srebro, jak i platyna mają także swoich zwolenników10.
Inwestorzy, którzy chcą nabyć fizyczne złoto, srebro czy platynę, mają do wyboru monety lub sztabki. Monety, zwane bulionowymi, są wybijane w bardzo dużych
nakładach i co do zasady nie mają dodatkowej wartości kolekcjonerskiej. Zarówno
sztabki, jak i monety oferowane są w sprzedaży w cenach skalkulowanych o aktualną cenę kruszcu, powiększoną o koszty wybicia i marżę11. Występują w kilkuna	  5
Zob.: J.F. Jaffe, Gold and Gold Stocks as Investments for Institutional Portfolios, „Financial
Analysts Journal” 1989, Vol. 45, No. 2, Mar./Apr., CFA Institute; R.J. McCow, R.J. Zimmerman,
Analysis of the Investment Potential and Inflation-Hedging Ability of Precious Metals, „Banking and
Capital Markets-New International Perspectives”, World Scientific Publishing Company, Singapore
2010; C.M. Conover, G.R. Jensen, R.R. Johnson, J.M. Mercer, Can precious metals make your portfolio shine?, „CFA Digest” 2009, Vol. 39, No. 3, s. 75-86.
	  6
Zob.: A.C. Worthington, M. Pahlavani, Gold investment as an inflationary hedge: Cointegration evidence with allowance for endogenous structural breaks, „Accounting&Finance Working
Paper” 2006, Vol. 04, s. 259-262, School of Accounting&Finance, University of Wollongong.
	  7
Zob.: R.J. McCow, R.J. Zimmerman, Is Gold a Zero-Beta Asset? Analysis of the Investment Potential of Precious Metals. Dostępne w bazie SSRN: http://ssrn.com/abstract=920496
[30.09.2012].
	  8
D.G. Baur, B.M. Lucey, Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and
Gold, The Institute for International Integration Studies, „Discussion Paper Series” No. iiisdp198,
IIIS, 2010; T.H.V. Hoang, Gold quoted in Paris and the Diversification of French Portfolios from
2004 to 2009, International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 2011. Dostępne w bazie SSRN: http://ssrn.com/abstract=1834347 [30.09.2012].
	  9
B.M. Lucey, op. cit., s. 2.
10
N. Barisheff, Portfolio diversification with gold, silver and platinum bullion, „AIMA Journal”, Iss. 71, AIMA, Summer 2006, www.aima.org/en/knowledge_centre/education/aima-journal/
past-articles/index.cfm [2.10.2011].
11
M. Buszko, Złoto jako rodzaj alternatywnej inwestycji w okresie zawirowań na rynkach finansowych, w: Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, nr 98, s. 35-47.
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stu wariantach wagowych − od 1 kg (moneta platynowa, złote i srebrne sztabki) do
1/20 uncji. Złoto inwestycyjne oferowane jest w największej liczbie opcji. Kupna
sztabki czy monety z wybranego metalu dokonać można w niektórych oddziałach
NBP, za pośrednictwem portali i sklepów internetowych oraz od innych inwestorów.
Sprzedaż posiadanego kruszcu jest nieco trudniejsza niż jego kupno. W banku
centralnym odsprzedać można wyłącznie złoto inwestycyjne, a portale i sklepy
internetowe odkupują zarówno złoto, jak i platynę. Zakładając menniczy stan zachowania, cena sprzedaży obliczana jest na podstawie aktualnego kursu kruszcu,
kursu USD/PLN oraz próby metalu. Srebrne sztabki czy monety można odsprzedać zainteresowanym kantorom lub lombardom w cenie złomu srebra, czyli za
około 60% wartości. Popularną formą sprzedaży są aukcje internetowe, na których innym inwestorom odsprzedawane są sztabki i monety z różnych metali,
w cenach zaoferowanych przez sprzedających. Warunkiem powodzenia transakcji
jest znalezienie kupca gotowego zapłacić wystawioną cenę.
Specyficzną formą inwestycji w metale szlachetne są certyfikaty inwestycyjne
oferowane przez instytucje finansowe czy prywatne firmy pośredniczące12. Nabycie certyfikatu oznacza zakup sztabek lokacyjnych, które zdeponowane są w sejfie
instytucji oferującej lub wybranym przez pośrednika. Ceny skalkulowane są na
podstawie aktualnej ceny kruszcu i kursu dolara powiększonych o koszt produkcji, koszt przechowywania i ubezpieczenia, a także marżę dilerską13. Posiadacz
certyfikatu może odebrać zdeponowany kruszec i przechowywać go samodzielnie, na własną odpowiedzialność. Dokumenty mogą być wystawione na metal
alokowany lub niealokowany. Różnica polega na tym, że sztabek alokowanych
przypisanych inwestorowi, oferujący nie może wykorzystywać, gdyż są one wyodrębnione z łącznej puli towarów. Na polskim rynku oferowane są certyfikaty na
złoto i platynę. Firmy oferujące certyfikaty dają także możliwość ich odsprzedania w dowolnym terminie, zgodnie z aktualnymi notowaniami kruszcu.
Metale szlachetne wybierane są jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego
ze względu na niską zależność stóp zwrotu od koniunktury na giełdzie. Cecha
ta została zbadana i opisana przez niezależnych badaczy w różnym horyzoncie czasowym i w odniesieniu do odmiennych indeksów rynkowych. J.F. Jaffe
w swoim artykule zawarł analizę 4 hipotetycznych portfeli, z której wynika, że
dodanie złota lub akcji spółek, których działalność wiąże się ze złotem, podnosi
stopę zwrotu z portfela i obniża jego ryzyko, mierzone odchyleniem standardowym. Opisane badania obejmowały dane miesięczne z lat 1971-1987, a uzyskane
wyniki potwierdzały również brak korelacji stóp zwrotu. Z kolei R.J. Mc Cow
i R.J. Zimmerman wykorzystując model CAPM, postawili tezę, iż dodatnie złota
K. Borowski Rynek złota i monet, w: Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka-Grabias,
CeDeWu, Warszawa 2008.
13
Zob.: www.e-numizmatyka.pl [30.09.2012].
12
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lub srebra do portfela rynkowego nie podniesie jego ryzyka systematycznego.
W analizie obejmującej okres od roku 1970 do 2003 wykorzystano dane dla złota
i srebra oraz MSCI US Index, MSCI Worldindex − denominowany w walucie
lokalnej, MSCI World U.S. Index − denominowany w USD. Naukowcy dowiedli
także, że inwestycje w złoto i srebro w rozpatrywanym okresie były skutecznym
zabezpieczeniem przed inflacją. W pracy zbiorowej Conovera, Jensena, Johnsona
i Mercera autorzy rozszerzają badania dotyczące zalet złota i srebra o potencjał inwestycyjny platyny. Jeden z ich wniosków jest taki, że jakkolwiek korzyści płynące z umieszczania metali szlachetnych w portfelu mogą być większe lub mniejsze,
to jednak w badanym przez nich okresie 34 lat występują one przez większość
czasu. Dodatkowo, autorzy przeanalizowali wyniki inwestycji w kontekście polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Zaobserwowali, że w czasie prowadzenia
polityki restrykcyjnej inwestycje w metale szlachetne dają stopę zwrotu wyższą
niż stopa zwrotu z akcji. W artykule umieszczono sugestię, że metale szlachetne
powinny stanowić 25% portfela, gdyż wtedy korzyści są największe.
W niniejszym artykule autorka nie przedstawia szczegółowych badań na temat efektywności portfela rynkowego z udziałem metali szlachetnych, ograniczając się jedynie do zaprezentowania stóp zwrotu metali. Na podstawie cen spot
z LBM na zamknięcie tygodnia i kursu USD/PLN ustalanego przez NBP, obliczono stopy zwrotu dla złota, srebra i platyny.
Tabela 1. Stopy zwrotu metali szlachetnych za okres 31.08.2007-30.09.2011 r.
Stopa zwrotu (w proc.)

Złoto

Srebro

Platyna

184

195

40

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie danych z www.lbma.org.uk, www.nbp.pl [30.09.2012].

W badanym okresie wszystkie rozpatrywane metale szlachetne miały dodatnie stopy zwrotu. Dla porównania w tym samym czasie stopa zwrotu z indeksu
WIG była ujemna i wynosiła −37%, a z WIG20 −39%. Tym samym, inwestycja
w którykolwiek z metali, z powodu braku korelacji stóp zwrotu, byłaby dobrym
zabezpieczeniem części wartości portfela przed stratą wartości.

2. Koszty inwestycji
Inwestowanie w metale szlachetne pociąga za sobą trzy rodzaje kosztów:
1) koszty podatkowe,
2) koszty produkcji i zakupu,
3) koszty przechowywania.
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Podatki mogą również przybrać trzy formy, dodatkowo nie są jednakowe dla
wszystkich metali szlachetnych. Wyróżniamy zwłaszcza podatek od towarów
i usług, podatek dochodowy, a także od czynności cywilnoprawnych. Największy
procentowy udział w cenie ma podatek VAT, według stawki podstawowej 23%.
Obowiązuje przy zakupie srebra i platyny, ale nie płaci się go przy zakupie złota
inwestycyjnego. W rozdziale 5, art. 121.1 ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11.03.2004 r., za złoto inwestycyjne uznaje się:
„1) złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych
oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
2) złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
b) zostały wybite po roku 1800,
c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.
2. Złote monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2
przez cały rok obowiązywania spisu. […]
Art. 122. 1. Zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie
i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym
prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie
i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie
w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie
prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego”.
Tym samym większość dostępnych na rynku złotych sztabek i monet, o ile nie
są to monety kolekcjonerskie, jest zwolniona z podatku.
Innym rodzajem obciążenia, z którym należy się liczyć, jest także podatek
dochodowy. Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. sprzedanie przedmiotu inwestycji w ciągu pół
roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, powoduje konieczność zapłacenia podatku dochodowego.
Przy zakupie monet lub sztabek od osoby fizycznej za kwotę powyżej 1000 zł
obowiązuje także podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości przedmiotu transakcji. Obowiązek jego zapłacenia ciąży na kupującym.
Nabycie od osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie pociąga za sobą konieczności uiszczenia podatku.
Drugą grupą kosztów, które wpływają na stopę zwrotu z analizowanej inwestycji alternatywnej stanowią te związane z produkcją i zakupem. Przy monetach
i sztabkach należy uwzględnić koszt wybicia oraz marżę dilerską, które wliczane
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są w cenę. Wielkości te mogą różnić się w zależności od rodzaju kruszcu, wagi,
a także formy. W ofercie sklepów czy portali numizmatycznych przy konkretnych egzemplarzach zamieszczona jest informacja, w jaki sposób skalkulowano
cenę. Co ciekawe, podane koszty wybicia są przeważnie takie same dla różnych
producentów. Wyjątkiem są aktualnie dostępne sztabki ze szwajcarskiej mennicy PAMP S.A. z motywem Rok smoka, które występują z awersem klasycznym
i ozdobnym. Ponadto, znacznie wyższe koszty podane są przy wyprodukowanej
przez niemiecką mennicę Heraesus sztabce z kinegramem®14 o wadze 2 gramów.
Złote sztabki występują w największej liczbie wariantów wagowych, przez co
rozpiętość kosztów produkcji też jest znaczna.
Tabela 2. Koszty produkcji złotej sztabki w zależności od wagi
Waga sztabki
Koszt wybicia (w USD)

Koszt wybicia (w USD)

1 kg

0,5 kg

10 t. oz.

250 gr

100 gr

50 gr

248

131

110

70

35

25

1 t. oz.

20 gr

10 gr

5 gr

2,5 gr

2 gr

20

17,5

14

15

10

25

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie www.e-numizmatyka.pl [4.10.2012].

Zastosowane w tabeli 2 różne oznaczenie wagi jest zgodne z tym, które występuje w ofercie sklepu. Procentowy udział kosztów wybicia przy cenie uncji złota
na poziomie 1620 USD waha się od ok. 0,5% przy sztabkach kilogramowych
i półkilogramowych do 2,6% dla sztabek 10-gramowych i 7,7% dla tych o wadze
2,5 grama. Dla popularnych jednouncjowych sztabek koszt wybicia wynosi ok.
1,2% wartości wyrażonej w USD.
Tabela 3. Koszty wybicia złotej monety w zależności od wagi
Waga monety (w uncjach)
Koszt wybicia (w % wartości)

1

1/
2

1/
4

1/
10

1/
20

5

10

15

20

40

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie www.e-numizmatyka.pl [4.10.2012].

Na podstawie kosztów podanych w tabeli 3 zauważyć można duże zróżnicowanie w zależności od wagi monety. Stąd też prawdopodobnie jest to jedno ze
źródeł wysokiej popularności monet jednouncjowych.
Kinegram® jest rodzajem zabezpieczenia i potwierdzenia autentyczności, umieszczonym
w postaci znaku graficznego, stosowanym powszechnie np. na banknotach.
14
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Monety srebrne występują w wariantach: 1 kg, 10, 5, 2 i 1 uncji, a także 1/10
uncji. Inaczej niż przy monetach złotych koszty podawane są kwotowo. Tym samym, im wyższa jest cena kruszcu, tym niższy procentowy koszt wybicia i odwrotnie. Dla monet kilogramowych koszty wybicia stanowią ok. 11,5% wartości kruszcu. Wyprodukowanie jednouncjowej monety wyceniane jest na 5 USD,
co daje 16,2% ceny metalu. Dla 3-gramowych monet koszty wynoszą 8 USD,
co przy notowaniach z 30.09.2011 r. stanowiło równowartość ok. 260%!
Srebrne sztabki występują najczęściej w czterech wariantach wagowych. Szczegółową relację pomiędzy kosztami wybicia a wagą sztabki przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Koszty wybicia srebrnej sztabki w zależności od wagi
Waga sztabki
Koszt wybicia (w USD)

1 kg

10 uncji

100 g

1 uncja

10 g

60-110

29-30

30

11-14

12

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie www.e-numizmatyka.pl [4.10.2012].

Sztabki srebrne, w zależności od producenta, mają podane różne ceny produkcji. Pomimo tego, że są to sztabki lokacyjne, co do zasady produkowane w dużych
nakładach, producenci coraz częściej dostarczają egzemplarze bardziej ozdobne
i unikatowe. Przykładem jest wspomniana już kolekcja wyprodukowana z okazji roku 2012, który w kalendarzu chińskim był Rokiem Smoka. Ten motyw jest
jednym z serii „The Lunar Calendar Series”. Podobnie jak w przypadku monet,
najniższe koszty „odnotowują” sztabki najcięższe. Przy kilogramowych koszt
wybicia wynosi od 6% do 11,4%, natomiast przy najmniejszej sztabce, zgodnie
z aktualnym kursem, cena produkcji jest wyższa niż wartość kruszcu.
Platyna występuje w najmniejszej liczbie wariantów − zarówno w sztabkach, jak
i w monetach. U polskich dealerów wśród monet bulionowych dostępna jest wyłącznie jednouncjowa o nominale 1 Noble. Jest to − produkowana na wzór tradycyjnego
angielskiego nobla − najstarsza inwestycyjna moneta platynowa na świecie. Jej cena
przewyższa kurs spot platyny o ok. 19%. Sztabki o wadze jednej uncji sprzedawane
są z kosztem wybicia 49 USD, czyli na poziomie ok. 3% ceny spot z 28.09.2012 r.
Poza kosztami wybicia cenę sztabek lub monet powiększa się także o marżę
dilerską. W zależności od terminu dostawy i rodzaju kruszcu kształtuje się ona na
poziomie od 5% do 9%. Najniższą marżą jest obciążony zakup złota z terminem
dostawy do 45 dni, najwyższą zaś platyna z dostawą natychmiastową.
Inwestowanie w certyfikaty pociąga za sobą koszt zależny od tego, czy dokument opiewa na sztabki, czy monety, a także czy jest to metal alokowany, niealokowany sortowany czy niealokowany niesortowany15. Bez znaczenia jest natomiast
Według informacji podanych przez pośrednika certyfikat na metal alokowany jest „świadectwem posiadania metalu szczegółowo określonego co do ilości, jakości i rodzaju, wydzielonego
15
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fakt, czy jest to złoto, czy też platyna. Choć w przypadku platyny, dodatkowo
uwzględnić należy podatek VAT. Obecnie w sprzedaży są certyfikaty na 5 uncji
w monetach lub sztabkach jednouncjowych. W najkosztowniejszym wariancie takiej inwestycji do ceny metalu należy doliczyć 11% jako koszt wyprodukowania
monet, przechowywania i ubezpieczenia przez pierwszy rok, a także jako marżę
dilerską. Z kolei jedynie 2,5% ponad cenę spot jest wyższa cena certyfikatu na
metal niealokowany niesortowany.
Z przechowywaniem metalu w formie fizycznej wiążą się koszty zależne od
tego, czy inwestycja przechowywana jest w domu, czy też w bankowej skrytce
sejfowej. Opłaty za wynajem skrytki bankowej uzależnione są od usługodawcy. Dostępne oferty pociągają za sobą wydatek roczny na poziomie od 250 do
900 zł16. Zakup sejfu domowego to koszt od 500 zł do nawet 2000 zł17. Oferta
ubezpieczeniowa inwestycji emocjonalnych (np. dzieł sztuki, numizmatów, wina)
jest na polskim rynku bardzo ograniczona. W większości przypadków firmy kierują ją do podmiotów zawodowo związanych z przechowywaniem kosztowności,
np. muzeów, agencji organizujących wystawy itp.

3. Wybrane portfele
Ze względu na mnogość form i niejednorodność kosztów do analizy wybrano
kilka przykładowych inwestycji. Wszystkie zgodnie z założeniami opisanymi na
początku artykułu zbadane zostały w tym samym okresie, obejmującym czas od
31.08.2007 r., kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych G.W. Bush ogłosił rządowy program pomocy dla zadłużonych kredytobiorców, do 30.09.2011 r., kiedy
sytuacja na rynku światowym już się stabilizowała. Każda z opisanych inwestycji
była zwolniona z podatku dochodowego, gdyż pozostawały w posiadaniu inwestora
dłużej niż pół roku. Ponadto, zakupione zostały od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, więc nie obowiązywał podatek od czynności cywilnoprawnych.
Dla uproszczenia porównania wybrane portfele były jednoskładnikowe.
Gdyby 31.08.2007 r. inwestor zakupił złotą sztabkę o wadze 1 uncji, to musiałby wydać na nią 2075,17 zł. Tę sama sztabkę mógłby sprzedać w oddziale NBP
w dniu 30.09.2011 r. po cenie zamknięcia z dnia poprzedniego, czyli 5269,7 zł.
w skarbcu z łącznej puli towarów”. W przeciwieństwie do metalu niealokowanego sortowanego,
„który nie jest wyodrębniony z łącznej puli towarów i może być wykorzystywany przez IAP”. „Certyfikat na metal niealokowany niesortowany jest świadectwem posiadania metalu określonego tylko
co do ilości i jakości; zob.: www.e-numizmatyka.pl/sklep/shop_content.php/coID/33 [23.09.2012].
16
Zob.: www.comperia.pl/jak-ukryc-cenne-przedmioty-bankowe-skrytk-sejfowe.html, [28.09.2011].
17
Źródło: oferty producentów dostępne w Internecie m.in na stronie: www.sejfy.sklep.pl/index.
php [29.09.2011].
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Stopa zwrotu z tej inwestycji wyniosłaby 154%, podczas gdy zwrot z kruszcu
kształtuje się na poziomie 179%. Jeśli inwestor zamiast sztabek jednouncjowych
zdecydowałby się na większą, np. 10-uncjową, wydałby na nią 20 499,20 zł,
a sprzedał ją za 52 697 zł. W tym przypadku zwrot z inwestycji wynosiłby 157%.
Złote monety jednouncjowe przyniosłyby zysk na poziomie 149%.
Zakup certyfikatu na złoto alokowane w postaci monet przyniósłby stopę
zwrotu 129%. Tak znaczne odstępstwo od stopy zwrotu z kruszcu wiąże się z koniecznością uiszczenia ceny ubezpieczenia i przechowywania w wysokości 2,5%
wartości metalu rocznie, a także z marżą dilerską naliczaną zarówno przy zakupie, jak i odsprzedaży świadectwa. W najmniej kosztownym wariancie certyfikatu
na metal niealokowany niesortowany zwrot z inwestycji wyniósłby 166%. Przy
czym, w przypadku, w którym inwestor chciałby odebrać metal w postaci fizycznej, najpierw musiałby uiścić opłaty związane z zamianą dokumentu na certyfikat
na metal alokowany. W tej formie certyfikat nie może być rozpatrywany jako
inwestycja w metal w postaci fizycznej.
Zakup srebrnej sztabki jednouncjowej w dniu 31.08.2007 r. wiązałby się z wydatkiem rzędu 68,89 zł. Zakładając, że inwestor mógł sprzedać monetę w dniu
30.09.2011 r. przynajmniej po aktualnej cenie kruszcu, jego stopa zwrotu wyniosłaby ok. 42%. Srebro w tym samym czasie osiągnęło wzrost na poziomie 195%.
Sztabka jednokilogramowa przyniosłaby zwrot w wysokości 91%. Z kolei nabywając w roku 2007 jednouncjową monetę bulionową i sprzedając ją w 2011 r., inwestor mógłby zarobić 58%. W przypadku monet o wadze 3,1 grama stopa zwrotu
wyniosłaby zaledwie 2,4%.
Inwestor chcący zainwestować w platynę, mógłby nabyć certyfikat inwestycyjny. Przy tej formie transakcji nie ma ryzyka nieznalezienia kupca przy wychodzeniu z inwestycji, ponieważ wystawca świadectwa gwarantuje możliwość jego
odsprzedania. Inwestycja w certyfikat na 5 sztabek platynowych alokowanych,
pociągałaby za sobą wydatek 23 222,41 zł i dała stopę zwrotu na poziomie −4,4%,
podczas gdy kurs kruszcu wzrósł w tym okresie o 40%. Zakup platynowej sztabki
lokacyjnej wymagałby nakładów w wysokości 4899,01 zł. W dniu 30.09.2011 r.
cena kruszcu wynosiła 4985,7 zł.

Podsumowanie
Analizując przytoczone przykłady inwestycji w metale szlachetne, można
stwierdzić, że inwestowanie w monety i sztabki platynowe nie było opłacalne. Koszty produkcji, marże dilerskie i podatek VAT znacząco obniżyły korzyści płynące ze wzrostu kursu tego metalu. Jednocześnie trudno stwierdzić, czy
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obserwowane na rynku polskim niskie zainteresowanie tą formą inwestycji należy
uznać za skutek słabej efektywności, czy też mało dynamiczny (w analizowanym
okresie) wzrost cen kruszcu, przyczynia się do znikomego popytu i co za tym
idzie małej dostępności, wysokich kosztów produkcji i marż dilerskich.
W przypadku srebra niewątpliwą zaletą inwestycji jest obserwowany w przeszłości dynamiczny wzrost notowań kruszcu, który pozwolił osiągnąć znaczną
stopę zwrotu. Jednakże nie bez znaczenia jest fakt, że koszty wliczone w cenę monet czy sztabek stanowią znacznie ponad 30% wartości zawartego w nich kruszcu.
Dodatkowo, zakup monet najlżejszych jest z powodu wysokich kosztów wybicia
zupełnie nieopłacalny. Inwestorzy zainteresowani srebrem lokacyjnym powinni
zwrócić szczególną uwagę na ceny sztabek i monet, gdyż rozbieżności występujące pomiędzy poszczególnymi wariantami wagowymi skutkują nawet dwucyfrowymi różnicami osiągniętej stopy zwrotu. Najefektywniejsze są egzemplarze
o wadze 1 kg.
Inwestowanie w złoto ze względu na niskie koszty było dla polskiego inwestora najbardziej efektywną formą lokowania kapitału w metale szlachetne. Niezwykle dynamiczny wzrost notowań kruszcu w rozpatrywanym okresie przyczynił się
do osiągania wysokich stóp zwrotu. Brak podatku VAT na złoto inwestycyjne jest
w dużej mierze przyczyną tak wysokich różnic w efektywności między złotem
a srebrem i platyną. W przypadku żółtego metalu najwyższą stopę zwrotu, tak
jak w przypadku srebra, można było uzyskać na najcięższych sztabkach. Chociaż pomiędzy poszczególnymi wariantami wagowymi zachodzi mniejsza różnica
kosztów.
Zaangażowanie kapitału w aktywa wyceniane w walutach obcych wiąże się
także z ryzykiem kursowym, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych. W analizowanym okresie kurs wymiany dolara amerykańskiego
i złotówki dał inwestorom dodatkowy zysk w wysokości 17%.
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The cost-effectiveness of investing in precious metals
from the perspective of a Polish investor over the year 2007-2011
Summary. The article analyzes the impact of physical form costs of precious metals on the efficiency of investment. To include bullion to the investment portfolio an investor must buy coins or
bars. In this matter, decisions should take into account the heterogeneity of production costs, high
margins and applicable taxes. The analysis shows that the smallest difference between the quotations and prices of bullion coins and bars is observed in the case of gold. So an investor is able to
gain even at a low growth rate. The least effective investment is in platinum, because the increase in
metal prices is largely absorbed by the costs.
Key words: alternative investment, gold, silver, precious metals, return on investment, numismatics
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Współczesne uwarunkowania organizacyjne
i infrastrukturalne funkcjonowania stajni
jako elementu „biznesu końskiego”

Streszczenie. „Przemysł koński” może stanowić istotny element rozwoju gospodarczego,
tworzący nowe miejsca pracy, pobudzający różne formy przedsiębiorczości. Jego podstawowym
elementem jest stajnia, będąca specjalnym magazynem. Jest to miejsce pracy i realizacji zadań gospodarczych oraz ogniwo w przepływie dóbr fizycznych oraz usług. W działalności tej wykorzystuje
się zarówno ofertę lokalnych i regionalnych podmiotów, jak i przedsiębiorstw międzynarodowych.
Rozwój „przemysłu końskiego” i jego poszczególnych podmiotów wymaga stworzenia długofalowej polityki państwa oraz rozwoju działalności badawczej i informacyjnej. Ograniczenia dostępu
do informacji wpływają zniechęcająco na inicjatywy podmiotów indywidualnych w tym obszarze.
Wpisanie hodowli koni nie tylko w historię Polski, ale przede wszystkim w system gospodarczy
stanowić może istotny czynnik rozwojowy.
Procesy związane z hodowlą koni wymagają stworzenia specyficznego systemu przepływów
dóbr i usług. Szczególną rolę pełnią tu informacje warunkujące działalność zgodną z prawem, m.in.
w sferze inwestycyjnej oraz właściwe adaptowanie rozwiązań globalnych do potrzeb i warunków
rynku lokalnego.
Słowa kluczowe: organizacja stajni, wymogi lokalizacyjne, organizacja pracy stajni, „przemysł koński”

Wprowadzenie
Rozwój „biznesu końskiego” w Polsce wymaga nie tylko wsparcia ze strony
państwa i jego instytucji, ale także rozwoju badań i upowszechniania specjalistycznej wiedzy. Na rynku polskich publikacji istnieje niewielka liczba opracowań
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książkowych, a najbardziej znaczące pozycje literaturowe pochodzą z lat 50.
i 60. ubiegłego wieku. Pomimo rozwoju rynku wydawniczego, który oferuje coraz liczniejsze tłumaczenia publikacji zagranicznych, niewielka dostępność nowych opracowań polskich autorów stanowi istotny mankament. Funkcjonowanie
ośrodków jeździeckich oraz hodowli i chowu koni, wymaga uwzględnienia m.in.
specyficznych warunków przyrodniczych i prawnych. Dlatego też niezbędne jest
weryfikowanie dorobku międzynarodowego i prowadzenie badań empirycznych
w polskiej rzeczywistości. Celem artykułu jest prezentacja i usystematyzowanie informacji dotyczących systemu organizacji i funkcjonowania stajni w polskich warunkach przyrodniczo-technicznych i ekonomicznych. Artykuł powstał
na podstawie analizy publikacji oraz badań empirycznych prowadzonych przez
autorkę, zwłaszcza wśród podmiotów „biznesu końskiego” z terenu Dolnego Śląska. Zaprezentowane treści w niniejszej publikacji są wynikiem zapotrzebowania
zgłaszanego przez grupę podmiotów zamierzających podjąć działalność w obszarze hippiki oraz przez grupę podmiotów, która rozpoczęła procesy inwestycyjne.

1. „Biznes koński”
„Biznes koński” stanowi obszar analizy o dużym zróżnicowaniu zarówno
pod względem podmiotów prowadzących sprofilowaną działalność gospodarczą,
jak i realizowanych przez nie aktywności. Elementem integrującym wszystkich
uczestników tego systemu jest koń. I choć związki człowieka z tym zwierzęciem
mają wielowiekową tradycję i są niezaprzeczalne, to współcześnie należy odnotować niedobór ekonomicznych publikacji naukowych związanych z tym tematem. Brak jednolitej, obowiązującej definicji omawianego biznesu jest jednym
z elementów, który wpływa nie tylko na trudności związane z analizą naukową,
ale także skutkuje brakiem odpowiedniego ujęcia w systemach statystycznych.
Dla Brytyjczyków „biznes koński” oznacza przede wszystkim wszelkie obszary gospodarki, obejmujące działania i podmioty, które choć częściowo pozostają
w trwałym związku z końmi1. Amerykanie określają go jako obszar wszelkiej
aktywności związanej z końmi − zarówno zawodowo, jak i amatorsko, a także dla
przyjemności2. Dla Włochów ważnym elementem (ze względów kulturowych)
„biznesu końskiego” jest produkcja koniny (tzw. przeznaczenie rzeźne, mięsne).
Biorąc pod uwagę zarówno definicje narodowe, jak i polską rzeczywistość gospodarczą, pod pojęciem „biznes koński” rozumieć należy wszelkie formy działalności bezpośrednio lub pośrednio związane z końmi. Do jego podstawowych obszarów,
Zob.: www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/horses [10.12.2010].
Definicja sformułowana i upowszechniona przez American Horse Council www.horsecouncil.org/nationaleconomics.php [12.12.2010].
1
2
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wyodrębnionych ze względu na formę użytkowania koni, należy zaliczyć: chów i hodowlę, jeździectwo, wyścigi konne, rekreację i agroturystykę, hipoterapię, użytkowanie w systemach bezpieczeństwa, produkcję i przetwórstwo mięsne. Integralnymi częściami „przemysłu końskiego”, warunkującymi jego prawidłowe funkcjonowanie są
także: handel końmi i osprzętem, usługi specjalistyczne (weterynarze, kowale, rymarze, transportowcy), infrastruktura i transport, rolnictwo (produkcja pasz i wyściółek,
zielarstwo) oraz tzw. biznes oparty na terenach zielonych, produkcja maszyn i urządzeń
oraz wyposażenia treningowego, zakłady wzajemne i hazard, usługi finansowe, edukacja, przedsięwzięcia hippiczne i hodowlane, media, organizacje i stowarzyszenia.
Rozwój „biznesu końskiego” sprzyja wzrostowi gospodarczemu, tworząc
możliwości rozwijania przede wszystkim produkcji rzemieślniczej oraz małej
przedsiębiorczości, a także bogatej oferty usług towarzyszących. Jednocześnie,
obok producentów i usługodawców lokalnych, współistnieją marki globalne i duże
przedsiębiorstwa. Ten obszar aktywności gospodarczej w sposób szczególny wpływa na rozwój rolnictwa. Hippika tworzy nie tylko gospodarcze i społeczne warunki
rozwoju społeczeństwa, ale przyczynia się także do integracji człowieka z naturą.
Jednak by można było tworzyć „przemysł koński”, niezwykle istotne jest, by mieć
konie. „Pogłowie koni w Niemczech w ciągu ostatnich 35 lat uległo potrojeniu,
przekraczając 1,1 miliona sztuk. Największą w Europie populację koni posiada
Wielka Brytania − 1,4 miliona sztuk, Szwecja zaś szczyci się największym w Europie pogłowiem koni w stosunku do liczby ludności − 28,1 konia na 1000 mieszkańców. Według danych w rozwiniętych krajach Europy na 3-4 konie przypada
1 miejsce pracy. W Niemczech przemysł koński zatrudnia ok. 300 tys. osób, w Anglii 260 tys., we Francji 58 tys., w Szwecji 10 tys.”3. W Anglii w 2003 r. ogólny
dochód „przemysłu końskiego” wyniósł ok. 3,4 mld GBP, a w 2009 r. przekroczył
4 mld GBP. W Szwecji generuje dochód na poziomie 2,2 mld EUR. W Austrii, przy
pogłowiu 100 tys. koni, przychód przemysłu osiąga 1,26 mld EUR4.
Sytuacja ekonomiczna polskiego „biznesu końskiego” jest niezwykle trudna do
określenia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wielkość pogłowia
koni jako zwierząt gospodarskich zmniejszyła się z prawie 550 tys. w roku 2000
do około 255 tys. w roku 20115. Zgodnie z przeprowadzonym w 2010 r. Powszechnym Spisem Rolnym, 101 256 gospodarstw rolnych posiada konie, z czego powyżej
10 osobników jest w posiadaniu 3561 podmiotów, a wśród nich aż 100 gospodarstw
deklaruje, że dysponuje ponad 50 końmi6. Tendencji spadkowej, w odniesieniu do
3
M. Grzybowski, Przemysł koński czyli ekonomiczne i społeczne wartości jeździectwa, www.
hpp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=143 [22.02.2011].
4
J. Łojek, Przemysł koński w Polsce, www.konie.biz/modules.php?name=News&file=article&sid=428 [28.02.2011].
5
Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Roczniki Branżowe, Warszawa 2012, s. 212.
6
Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. Powszechny Spis
Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 85-100.
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liczby koni w gospodarstwach rolnych, towarzyszy wzrost jakości posiadanego pogłowia. Wskazują na to dane Polskiego Związku Hodowców Koni, który odnotowuje systematyczny wzrost liczby koni ras szlachetnych, wpisywanych7 do Ksiąg
Stadnych. Według danych PZHK liczba koni ras polskich w roku 2012, wpisanych
do właściwych Ksiąg Stadnych, wynosiła odpowiednio8: rasa huculska – 2226,
rasa polski koń zimnokrwisty – 28 202, rasa śląska – 2796, rasa konik polski –
1813, rasa polski koń szlachetnej półkrwi – 3930, rasa wielkopolska – 2404, rasa
małopolska – 23629. Statystyki te nie ujmują hodowanych w Polsce koni pełnej
krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej. Według Interanational Federation of
Horseracing Authorities (IFHA) ich liczba w Polsce wynosi odpowiednio ok. 1500
i 1700 sztuk10. Dostępne statystyki nie uwzględniają także koni znajdujących się
w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz klubach jeździeckich. Szacuje się, że
tego typu podmiotów jest około 600, natomiast według danych Polskiego Związku
Jeździeckiego w Polsce działają 72 certyfikowane ośrodki jeździeckie, zaś liczba
klubów spadła ze 135 w 2011 r. do 65 obecnie11. Wart odnotowania jest również fakt
zwiększenia zainteresowania polskiego społeczeństwa zarówno jeździectwem, jak
i pokazami oraz wyścigami konnymi, na co szczególną uwagę zwracają organizatorzy tego typu przedsięwzięć (np. WTWK – Partynice, Tor Służewiec). Również
dynamicznie rozwijająca się, zwłaszcza w dużych miastach, sieć specjalistycznych
sklepów jeździeckich wskazuje na wzrost zainteresowania hippiką. Niezależnie od
trudności statystycznych można zaryzykować stwierdzenie, że polski „biznes koński” rozwija się pomimo kryzysu i braku polityki państwa w tym zakresie. Wraz
z tym rozwojem rosną również poszczególne obszary działalności i podmioty z nimi
związane − szczególne znaczenie mają stajnie.

2. Pojęcie stajni
Przeciętnemu człowiekowi stajnie kojarzą się jedynie z miejscem, w którym
można zobaczyć konie. Jednak w rzeczywistości są one obiektami zróżnicowanymi, pełniącymi, poza funkcją podstawową (związaną z chowem), różne funkcje
	  7
Dane PZHK nie obejmują koni nie wpisanych do ksiąg stadnych, a zatem nie posiadających
możliwości uczestniczenia w programach hodowlanych. Konie znajdujące się poza księgami, mogą
być również użytkowane w ramach różnych przeznaczeń użytkowych i uzupełniają ogólną liczbę
pogłowia koni. Często są to konie przebywające w stajniach na terenach miast i wykorzystywane do
rekreacji.
	  8
Zob.: http://pzhk.pl/hodowla/statystyka-hodowlana/ [22.01.2014].
	  9
Do tej liczby należy również dodać kuce, których według danych rejestru kucy w Polsce było
w 2010 r. ok. 1500.
10
Zob.: www.ifhaonline.org/wageringDisplay.asp?section=4 [22.01.2014].
11
Zob.: www.pzj.pl/sport/zestawienia/certyfikowane-osrodki-jezdzieckie [22.01.2014].
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dodatkowe, wynikające z przyjętego przez właściciela czy masztalerza (kierownika stajni) profilu działalności. Pojęcie stajni w ujęciu leksykalnym definiowane jest najczęściej w trojaki sposób12. Po pierwsze − jako budynek, w którym
przebywają konie i gdzie są trzymane (chowane), karmione, pojone i poddawane
stałej opiece. Drugie znaczenie stajni odnosi się do grupy koni wyścigowych,
będących własnością jednego podmiotu (właściciela), oficjalnie zarejestrowanej
i posiadającej własne barwy oraz prawo startu w wyścigach konnych. W trzecim
przypadku stajnia oznacza grupę ludzi pracującą lub prowadzoną przez tę samą
osobę, organizację, instytucję lub firmę.
Z punktu widzenia zootechniki − stajnia to obiekt inwentarski, którego zadaniem jest stworzenie warunków do właściwej opieki nad końmi oraz ochrona
przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników klimatycznych (w tym pogodowych). W naturze konie są zwierzętami stadnymi, żyjącymi na dużych przestrzeniach, reagującymi na wszelkie zagrożenia ucieczką. Te cechy sprawiają, że zamykanie ich w stajni stanowi współcześnie „zło konieczne” i zgodnie z opiniami
wielu specjalistów, powinno być ograniczone do minimum. Nadmierne przetrzymywanie koni w zamknięciu wpływa niekorzystnie na ich psychikę i kondycję
fizyczną oraz system współpracy z człowiekiem. Zbyt długie przebywanie koni
w obiektach zamkniętych przyczynia się do powstawania licznych narowów oraz
stanów chorobowych. Z drugiej strony, zamknięcie koni w stajniach, co nastąpiło w XIII w.13, podyktowane było troską o nie i chęcią ochrony zarówno przed
drapieżnikami, jak i czynnikami klimatycznymi. Chów pastwiskowy i stworzenie
wygodnych legowisk o odpowiednich warunkach zdrowotnych i bezpieczeństwa,
zwłaszcza w takich warunkach klimatycznych jak panujące w Polsce, pozwolił na
rozwój i doskonalenie poszczególnych ras oraz zwiększył możliwości wykorzystania gospodarczego i militarnego tych zwierząt.
Przyjmując za podstawę analizy koncepcję nauk o zarządzaniu i uniwersalny
model gospodarstwa końskiego14, zakładamy, że stajnia jest magazynem specjalnym, w którym realizowane są procesy związane z przechowywaniem koni. Aby
zachować zwierzęta w odpowiedniej kondycji, która w istotny sposób wpływa na
ich wartość15, konieczna jest realizacja wyspecjalizowanych działań, w ramach
szeregu specyficznych rozwiązań. Dotyczą one nie tylko samego przechowania
koni, ale także procesów chowu i pielęgnacji, a także hodowli. Realizacja tych
Zob.: www.merriam-webster.com/dictionary/stable [10.12.2013].
W. Pruski, J. Grabowski, S. Schuch, Hodowla koni, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne, Warszawa 2006, s. 303-304.
14
M. Wincewicz-Bosy, Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 131-164.
15
Wśród czynników wpływających na wartość koni wskazać można m.in.: pochodzenie (rodowód), umiejętności i doświadczenie, przeznaczenie użytkowe, wiek, płeć, rasę, pokrój, kondycję,
zachowanie, a także czynniki emocjonalne itp.
12
13

320

Marta Wincewicz-Bosy

procesów w odpowiedni sposób i z zachowaniem właściwych warunków technicznych wpływa na ocenę konia jako przedmiotu oferty rynkowej i możliwości
realizacji różnego typu usług związanych z jego użytkowaniem16. Ze względu na
przeznaczenie koni wyróżnić można stajnie: hodowlane i porodowe17, robocze,
rekreacyjne, sportowe, wyścigowe, dla koni emerytowanych, ambulatoryjne/weterynaryjne18, rehabilitacyjne19 oraz pensjonaty/hotele dla koni20.
Współczesna stajnia to miejsce postoju koni, stanowiące wygodne legowisko
o odpowiednich warunkach zdrowotnych i bezpieczeństwa, w którym możliwa
jest realizacja usług związanych z określoną formą użytkowania koni i specyfiką
prowadzonej działalności gospodarczej. W polskich warunkach klimatycznych,
gdzie sezon pastwiskowy jest krótki, jakość stajni oraz procesów w niej realizowanych wpływa bezpośrednio na kondycję psychiczną i fizyczną koni, a tym
samym − jakość oferty rynkowej.

3. Stajnia jako element infrastruktury
Konie to zwierzęta o niezwykle wrażliwej psychice i układzie immunologicznym. Wbrew polskiemu przysłowiu o końskim zdrowiu, zwłaszcza w odniesieniu
do ras „szlachetnych” (gorącokrwistych), stworzenie odpowiednich warunków
bytowych jest elementem koniecznym do utrzymania zwierząt w odpowiedniej
kondycji i zdrowiu, a tym samym we właściwej przydatności do realizowanych
zadań użytkowych i celów biznesowych. Służy temu m.in. właściwa lokalizacja
stajni oraz stosowanie się do wymogów technicznych, jakie stawiane są poszczególnym elementom infrastruktury.
Stajnie budowane w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
klasyfikowane są jako: budynki – w przypadku obiektów na trwałe związanych
z gruntem lub jako budowle – w odniesieniu do obiektów bez trwałego związania
z gruntem (tzw. stajnie tymczasowe lub letnie). Niezależnie od typu obiektu muszą one tworzyć jak najlepsze warunki do funkcjonowania zwierząt. Nie bez znaczenia jest właściwe usytuowanie obiektu zapewniające m.in. odpowiedni dostęp
16
Do najczęstszych form użytkowania koni na kontynencie europejskim zalicza się wykorzystanie: wyścigowe, sportowe, hodowlane, rekreacyjne, rzeźne, w hipoterapii i turystyce aktywnej
oraz agroturystyce.
17
Przeznaczone zarówno dla klaczy, ogierów, młodzież, matek z odchówkiem, jak i osobników
do remontów stada np. w systemie bezpieczeństwa.
18
Pełniące także funkcje szpitali i klinik weterynaryjnych.
19
Posiadające bardzo specjalistyczne wyposażenie w urządzenia rehabilitacyjne (bieżnie mechaniczne, baseny, komory do naświetlań i krioterapii).
20
Pobyt czasowy – od kilku dni do kilku tygodni związany z konkretnym przedsięwzięciem
oraz pobyt stały – miejsce postoju koni prywatnych, osób nieposiadających własnych stajni.
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do światła słonecznego. Zabezpieczenie obiektów przed wilgocią oraz zapewnienie właściwej wentylacji uzasadniają tradycyjne umiejscowienie stajni na wzniesieniach lub budowę na sztucznych podwyższeniach. Lokalizacja stajni powinna,
poza czynnikami biologicznymi i psychicznymi, uwzględniać także warunki techniczne, a w szczególności bezpieczeństwo obsługi oraz przemieszczania zwierząt.
Istotnym czynnikiem jest także natężenie hałasu, które nie powinno przekraczać
40 db, a w przypadku klaczy wyźrebionych − 30 db.
Wymogi użytkowe i techniczne, w przypadku stajni tymczasowych (letnich)21, skutkują koniecznością wykorzystania do ich budowy materiałów lekkich
i trwałych – umożliwiających nie tylko bezpieczne przechowywanie koni, ale także szybki i prosty montaż oraz demontaż obiektów. Są one tworzone z materiałów
i form umożliwiających transport na duże odległości. Dlatego też do ich wykonania stosuje się najczęściej drewno i metal – stanowiące elementy konstrukcyjne,
takie jak: ściany działowe i szkielet konstrukcji oraz specjalne materiały − brezenty, tworzące ramy zewnętrzne − dach i ściany.
Polskie Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
oraz właściwe polskie normy22, a także Ustawa o ochronie zwierząt23 w sposób
szczegółowy określają parametry lokalizacyjne stajni. Uznając stajnie jako obiekty inwentarskie szczególnego typu, nakazują m.in.:
− zorganizowanie odpowiedniego ciągu dojazdów o szerokości minimum 3,0 m,
− usytuowanie stajni w odległości co najmniej 30,0 m od płyty obornikowej,
− zlokalizowanie stajni w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki
sąsiedniej,
− w stosunku do innych obiektów inwentarskich zachowanie odległości nie
mniejszej niż: 10,0 m od budynków magazynów paszowych i 5,0 m od silosów
zbożowych, a także 15,0 m od studni.
Nie tylko sama lokalizacja, ale również wymagania techniczne w zakresie
konstrukcji, użytych materiałów i wyposażenia stajni stanowią istotny obszar
M. Wincewicz-Bosy, op. cit, s. 138.
Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690; Dz.U. z 2008r. nr 201, poz.1238; Dz.U. z 2008 r. nr 228,
poz. 1514; Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 461; Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118; Dz.U. nr 170,
poz. 1217; Dz.U. z 2007 r. nr 88, poz. 587; Dz.U. nr 99, poz. 665; Dz.U. nr 127, poz. 880; Dz.U.
nr 191, poz. 1373; Dz.U. nr 247, poz. 1844; Dz.U. z 2008 r. nr 123, poz. 803; Dz.U. nr 145, poz. 914;
Dz.U. nr 199, poz. 1227; Dz.U. nr 206, poz. 1287; Dz.U. nr 210, poz. 1321; Dz.U. nr 227, poz. 1505;
Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97; Dz.U. nr 31, poz. 206; Dz.U. nr 160, poz. 1276; Dz.U. nr 161,
poz. 1279; Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 474; Dz.U. nr 106, poz. 675; Dz.U. nr 119, poz. 804; Dz.U.
nr 121, poz. 809.
23
Dz.U. z 1997 r. nr 111 poz. 724; Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002; Dz.U. z 2004 r. nr 69,
poz. 625; Dz.U. nr 92, poz. 880; Dz.U. nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2005 r. nr 33, poz. 289, Dz.U. nr 175,
poz. 1462; Dz.U. z 2006 r. nr 249, poz. 1830; Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227; Dz.U. z 2009 r.
nr 18, poz. 97; Dz.U. nr 79, poz. 668; Dz.U. nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.
21
22
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zaleceń i norm, których celem jest bezpieczne użytkowanie obiektów oraz zapewnienie odpowiednich warunków bytowania koni. Dlatego też zaleca się, by
materiały, z których budowane są stajnie, a zwłaszcza ściany, wykonane były
z surowców nietoksycznych i gwarantujących odpowiednią trwałość. W związku
z tym do budowy wykorzystuje się najczęściej cegłę, kamień, drewno lub różnego
typu betony, a więc materiały odporne na uderzenia, uniemożliwiające deformacje ścian pod wpływem ciężaru konia. Przegrody wykonywane są także z elementów stalowych, których rozmieszczenie powinno uwzględniać również bezpieczeństwo zwierząt (np. eliminować możliwość uszkodzeń kończyn czy skóry).
Do otynkowania ścian wewnętrznych zleca się stosowanie zapraw wapiennych
oraz takich surowców, które umożliwiają regularną dezynfekcję ich powierzchni.
W ścianach tych konieczne jest umieszczenie otworów wentylacyjnych zapewniających właściwą cyrkulację powietrza24. Kolor ścian powinien być jasny, ze
względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego doświetlenia pomieszczeń,
które tworzy korzystne warunki chowu.
Ze względu na konieczność odpowiedniego doświetlenia stajni, należy zastosować światło sztuczne oraz zapewnić właściwe rozmieszczenie i wielkość okien
w zależności od typu stajni i ras koni, stosunek powierzchni okien do powierzchni
podłogi powinien wynosić od 1:10 do 1:2025. Okna powinny być tak umieszczone, aby konie mogły przez nie wyglądać. Jednocześnie, ze względu na konieczność stosowania w polskich warunkach klimatycznych szyb, konstrukcja okna
musi uniemożliwiać kontakt konia z powierzchnią szyby. W tym celu stosuje się
od wewnątrz zabezpieczenia w postaci prętów metalowych. Ich rozmieszczenie
musi uwzględniać „kreatywność” zwierząt, dlatego trzeba je tak zamontować, aby
konie nie mogły wkładać tam żadnych części ciała (kończyny, głowa), a ich powierzchnia nie powodowała uszkodzeń skóry.
Stropy i dachy stajni powinny być tak wykonane, by ułatwiały utrzymanie
ciepła. Typowa wysokość stajni wynosi 3,5-4 m. Wiele stajni posiada poddasze,
które spełnia nie tylko funkcje izolacyjne, ale także wykorzystywane jest jako
magazyn pasz suchych i materiałów wyściółkowych. W takim przypadku muszą zostać stworzone odpowiednie warunki wentylacyjne zapewniające właściwe utrzymanie surowców w magazynie, które jednocześnie zabezpieczą stajnie
i konie przed niekorzystnym wpływem procesów biochemicznych, zachodzących
w magazynowanych surowcach.
Niezwykle ważnym elementem konstrukcji stajni jest podłoga. Powinna
być wykonana z materiałów zapewniających bezpieczne poruszanie się zwierząt oraz środków manipulacji i transportu, związanych z wykonywaniem zadań
Jako produkt reakcji ściółki i odchodów końskich powstaje m.in. amoniak.
Najkorzystniejsze jest wykorzystanie okien pionowych o wymiarach od 1,3 m do 1,5 m wysokości oraz 1,0 m szerokości.
24
25
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zootechnicznych. Musi być ona równa, nieśliska, trwała, odporna na uderzenia
kopyt i haceli26. W korytarzach ważne jest, by dawała możliwości łatwego utrzymania ładu i porządku, a zwłaszcza umożliwiała częste zmywanie i zamiatanie.
Jakość podłogi wpływa na możliwość stworzenia suchego i ciepłego legowiska
dla koni27. Ze względu na produkty przemiany materii podłoże, zwłaszcza w boksach, winno być kwasoodporne oraz posiadać niewielki spad (2-4%) w kierunku
korytarza, umożliwiający odpływ gnojówki do specjalnego rowka lub kratki28.
Każda stajnia z korytarzem wewnętrznym musi posiadać przynajmniej dwie
pary drzwi, tworzących bezpieczne ciągi komunikacyjne. Powinny one mieć takie parametry, które umożliwiają bezpieczne i swobodne przeprowadzenie konia
wraz z osprzętem i jeźdźcem, a także w przypadku korzystania z urządzeń technicznych (np. środków transportu i manipulacji) również swobodny ruchu. Dlatego też przyjmuje się, że minimalna wielkość drzwi powinna wynosić 1,3 m szerokości i 2,4 m wysokości w stajniach29, w których odbywa się wyłącznie ruch
koni. W przypadku wrót dwuskrzydłowych, nie powinny one być mniejsze niż:
2,8 m szerokości i 3,0 m wysokości30, przy czym zaleca się, żeby przynajmniej
jedne z nich były dwudzielne31.
Do podstawowego wyposażenia stajni, niezbędnego dla zapewnienia właściwego standardu funkcjonowania oraz stworzenia odpowiedniego komfortu dla
bytowania koni, współcześnie zalicza się systemy:
− oświetlenia – istotne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, a także szczególnie ważne w stajniach hodowlanych − ze względu na wpływ długości dnia na
rozrodczość,
− bieżącej wody – wykorzystywanej zarówno do utrzymania czystości i prac
porządkowych, jak i przede wszystkim umożliwiającej zastosowanie automatycznych poideł, gwarantujących stały dostęp koni do wody oraz eliminujących czasochłonne i pracochłonne pojenie koni przez obsługę stajni,
− odprowadzenia produktów przemiany materii – ułatwiających bieżącą obsługę i wpływających na utrzymanie właściwych standardów higieny,
Specjalnej konstrukcji elementy wkręcane w końskie podkowy, niwelujące problemy ze śliską nawierzchnią.
27
Wbrew obiegowym opiniom konie najlepiej odpoczywają, leżąc, jednak, aby były skłonne
do odpoczynku w takiej formie, muszą czuć się bezpiecznie i mieć zapewnione odpowiednie warunki.
28
T. Szulc, Chów i hodowla zwierząt, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005,
s. 294-296.
29
T. Hawcroft, Koń. Rasy. Pielęgnacja. Wychowanie. Tresura, Wydawnictwo ANIA, Warszawa
1996, s. 117-120.
30
W. Pruski, J. Grabowski, S. Schuch, Hodowla koni, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne, Warszawa 2006, s. 311-312.
31
Z możliwością otwierania górnej bądź dolnej części drzwi, która m.in. zwiększa możliwość
właściwej wentylacji stajni.
26
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− wentylacji i ogrzewania – tworzące warunki do zapewnienia odpowiedniego komfortu pobytu w stajni, niezależnie od warunków klimatycznych, a zwłaszcza pory roku,
− urządzeń zwalczających uciążliwe owady – owady te stanowią nie tylko
element dyskomfortu psychicznego dla koni i ludzi, ale także coraz częściej są
przyczyną stanów chorobowych koni, która ogranicza możliwość ich odpowiedniego użytkowania,
− monitoringu – tworzy możliwości zapewnienia bezpieczeństwa koniom
przebywającym w jego zasięgu, zwiększając możliwości bieżącej kontroli i w razie konieczności − reakcji na zdarzenia niepożądane; jest również elementem
tworzenia systemu wygody dla posiadaczy koni, dając im możliwość stałej obserwacji zwierząt, niezależnie od miejsca, w którym przebywają.
Niezależnie od tego, czy stajnia jest obiektem trwale, czy nietrwale związanym z gruntem, jej konstrukcja musi zapewniać właściwe warunki przebywania
dla zwierząt oraz umożliwiać wykonywanie odpowiednich czynności przez obsługę, będących pochodną stosowanego systemu organizacyjnego.

4. Organizacja stajni i obiekty towarzyszące
Organizacja stajni jest przede wszystkim pochodną przyjętego profilu działalności, wynikającego z preferowanej formy użytkowania posiadanych koni. Decyduje przede wszystkim o rodzaju obiektu i jego wyposażeniu, a także o jego
lokalizacji. Do podstawowych rodzajów stajni należy zaliczyć:
1) stajnie wiązowe – występują głównie w utrzymaniu koni roboczych, budowane są jako obiekty pojedyncze, podwójne, a nawet poczwórne; stanowiska oddziela się od siebie ruchomymi drążkami; długość stanowiska wynosi 3,0-3,5 m,
a minimalna szerokość 1,6 m, tak by koń mógł swobodnie się obrócić i położyć32;
ten rodzaj stajni ze względu na swój mało przyjazny sposób utrzymania zwierząt
jest niezalecany do stosowania w UE,
2) stajnie wolnostanowiskowe (biegalnie) – przeznaczone dla klaczy, klaczy
ze źrebakami oraz młodzieży (od odsadków do trzylatków); są to najczęściej budynki, w których wolna przestrzeń ograniczona jest ścianami zewnętrznymi, na
których umieszczone są żłoby i paśniki; posiadają też system uwiązów wykorzystywany do wiązania matek przy żłobach (zwłaszcza w trakcie zadawania pasz),
pozwalają natomiast na swobodne poruszanie się źrebiąt,
3) stajnie wolnowybiegowe – „posiadają najczęściej lekką, drewnianą konstrukcję, która nie tylko daje schronienie, ale ma też połączenie z wybiegiem;
32

T. Szulc, op. cit., s. 294.
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w tych stajniach przebywają konie specjalnie dobranych grup, lecz niezbyt licznych – maksymalnie 8 do 10 koni”33,
4) stajnie boksowe – najczęściej wytupujące w polskich warunkach przyrodniczych; ich konstrukcja związana jest z umieszczeniem w rzędach boksów, stanowiących wydzielone, indywidualne stanowiska dla konia.
Choć budowa stajni stanowiskowych jest tańsza, to ze względu na dobrostan
zwierząt i zapewnienie im równowagi psychicznej, obecnie buduje się przede
wszystkim stajnie boksowe. Boksy umożliwiają lepszy wypoczynek i swobodę
ruchu oraz ułatwiają obsługę34. Boks jest obszarem wydzielonym ścianami35, wyposażonym w drzwi przesuwne lub na zawiasach oraz urządzenia do karmienia
i pojenia. W zależności od rasy, wielkości, płci i przeznaczenia, boksy mają różne
wymiary. Zaleca się, by standardowy boks dla pojedynczego konia posiadał następujące wymiary: 3,5 m długości, 3,5 m szerokości i 3 m wysokości36. „Stanowisko dla pojedynczego konia powinno być tak wielkie, aby koń mógł się wygodnie położyć, wstać bez przeszkód”37.
Do czynników współdecydujących o organizacji stajni zaliczyć należy również liczbę koni. Od niej będzie zależała wielkość (liczba stanowisk) oraz liczba
stajni. Liczba koni będzie także czynnikiem decydującym o liczbie i wielkości
magazynów; gdyż będzie wpływała na ilość zamawianych pasz, materiałów wyściółkowych, osprzętu. Będzie ona także przekładała się na liczebność personelu
niezbędnego do zapewnienia właściwego poziomu obsługi. Od przewidywanej
liczby koni będzie także zależała potencjalna lokalizacja obiektu, na którą muszą
wydać zgodę odpowiednie instytucje.
Organizacja stajni jest również pochodną rasy i płci oraz wieku zwierząt, które wpływają na organizację przestrzeni i system funkcjonowania obiektu. W przypadku posiadania koni ras dużych konieczne będzie odpowiednie dopasowanie
posiadanych boksów. Również klacze hodowlane, które oczekują na wyźrebienie,
będą wymagały boksów o odpowiedniej wielkości (tzw. boksów porodowych).
Po wyźrebieniu konieczne będzie zapewnienie stanowiska, w którym będą mogły
przebywać razem ze źrebakiem. Posiadanie ogierów wiąże się z koniecznością
zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń oraz wydzielenia obszaru w stajni, do
którego nie będą miały dostępu klacze. Dla koni emerytowanych konieczne jest
J. Fedorski, Poradnik dla hodowców i miłośników koni, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne, Poznań 2003, s. 93.
34
Na stanowiskach konie trzymane są na uwięzi.
35
Ściany te mogą być pełne – niskie lub wysokie, albo mieszane – dolna część pełna, a górna
z prześwitami.
36
W boksach do wyźrebień (porodówkach) wymiary powinny wynosić przynajmniej
4,25 m długości i 4,25 m szerokości.
37
R. Prawocheński, Hodowla koni, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
2010, s. 591.
33
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zapewnienie dostępu do wybiegu, pastwiska lub padoku, który zapewni odpowiednią ilość ruchu koniom wyłączonym z normalnego użytkowania.
W Polsce najczęściej można spotkać stajnie boksowe, dwurzędowe, z centralnym korytarzem komunikacyjnym lub przyściennym z korytarzem komunikacyjnym. Inną powszechnie stosowaną formą są stajnie jednorzędowe z korytarzem
komunikacyjnym lub tzw. stajnie angielskie, które nie posiadają korytarza komunikacyjnego. Sama stajnia, w tym przypadku to budynek, w którym znajdują się
boksy z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Każdy boks ma odrębne, dwudzielne drzwi, w których górna część służy jako okno, przez które konie mogą wyglądać na zewnątrz. W polskich warunkach klimatycznych wskazane jest budowanie
stajni z wewnętrznym korytarzem komunikacyjnym.
Sprawne funkcjonowanie stajni wymaga umieszczenia w jej obrębie odpowiednich pomieszczeń pomocniczych, takich jak:
− przechowalnie uprzęży, szorownie38 lub siodlarnie − służą do przechowywania rzędu końskiego, ale także sprzętu i ubiorów jeźdźców,
− paszarnie – są to najczęściej podręczne magazyny na pasze zintegrowane ze
stanowiskami i urządzeniami (np. gniotownikami) do przygotowania mieszanek
paszowych zadawanych poszczególnym koniom; przechowuje się w nich także
suplementy i witaminy oraz podawane koniom medykamenty,
− pomieszczenia na siano i słomę (lub inny typ wyściółki),
− miejsce do przechowywania narzędzi (łopaty, widły, miotły),
− stanowiska zabiegowe − służą przede wszystkim do realizacji procesów higienicznych, pielęgnacyjnych (np. solaria czy odkurzacze do sierści), a także do
przeprowadzania drobnych zabiegów weterynaryjnych i kucia koni.
W zależności od konstrukcji stajni, pomieszczenia dodatkowe mogą stanowić
jej integralny element lub być odrębnymi obiektami towarzyszącymi stajniom.
Odpowiednia lokalizacja tych pomieszczeń wpływa na jakość i sprawność realizowanych czynności z nimi powiązanych.
Do właściwego funkcjonowania stajni niezbędne są obiekty towarzyszące,
takie jak:
− zewnętrzne magazyny paszowe, silosy na ziarno, mieszalnie pasz oraz
kuchnie przeznaczone do przygotowania np. meszu39,
− stodoły − magazyny słomy i siana oraz dodatkowe magazyny na wyściółkę
innego typu niż słoma,
To duże pomieszczenia w centralnej stajni służące do przechowywania uprzęży końskich.
Mesz – owies zalany gorącym siemieniem lnianym, wymieszany z otrębami pszennymi, podawany koniom wyścigowym, w trakcie rekonwalescencji oraz przed planowanym dużym wysiłkiem fizycznym.
38
39
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− ambulatoria,
− kuźnie,
− płyta obornikowa,
− pomieszczenia socjalne i sanitarne dla obsługi i użytkowników,
− park maszynowy.
Z natury koń był zwierzęciem stadnym, żerującym na dużych przestrzeniach,
dlatego w celu zachowania go w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej niezbędne jest zapewnienie mu możliwości ruchu, przebywania na świeżym powietrzu
oraz kontaktu z innymi przedstawicielami gatunku. Dlatego stajniom powinny towarzyszyć budowle uzupełniające i urządzenia terenowe, takie jak: okólniki przystajenne, padoki i pastwiska, biegalnie, pomieszczenia grupowe, maneże, hale treningowe, parkury, czworoboki, bieżnie i tory treningowe, wodopoje i kąpieliska.
Konie są zwierzętami wymagającymi w obejściu dużego spokoju i systematyczności. By stajnia mogła sprawnie funkcjonować, niezbędna jest odpowiednia
obsługa – zespół ludzi o właściwych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu, także w obszarze fizjologii i behawiorystki końskiej. Podstawowe funkcje w strukturze zatrudnienia stajni, w sferze obsługi technicznej, pełnią: stajenni (pracownicy stajni) oraz masztalerz (osoba sprawująca rolę kierowniczą). Do
podstawowych obowiązków obsługi technicznej stajni, czyli tzw. stajennych, należy: czyszczenie i ścielenie boksów, zadawanie pasz, procesy ogólnoporządkowe
w stajni oraz jej bezpośrednim otoczeniu, konserwacja maszyn i urządzeń w stajni
oraz w obszarach przystajennych, piecza nad stanami magazynowymi i realizacja
operacji magazynowych, dbanie o ogólny dobrostan koni oraz realizacja innych,
zleconych przez masztalerza zadań. W sferze obsługi hippicznej personel stajni
tworzą jeźdźcy, a także w zależności od typu stajni − trenerzy lub/i instruktorzy.
Do ich obowiązków należy dbanie o właściwą kondycję fizyczną koni oraz przyswajanie odpowiednich zachowań i umiejętności.
Uwarunkowania psychofizyczne koni wykazują konieczność ustalenia powtarzalnego schematu funkcjonowania stajni, co zdecydowanie korzystnie wpływa
na psychikę zwierząt. Dlatego też dla poszczególnych stajni ustala się zarówno
dobowy, jak i tygodniowy system funkcjonowania. Dotyczy to zwłaszcza godzin
otwarcia i zamknięcia obiektu oraz pór karmienia i czasu pracy. W większości
stajni ustalany jest także tryb dokonywania przeglądów weterynaryjnych − raz
w tygodniu. System pracy zwierząt zakłada także jej intensyfikację od wtorku do
soboty/niedzieli. Najczęściej jest to konsekwencją przygotowania koni do udziału
w różnego typu próbach, pokazach, zawodach, wyścigach i innych formach prezentacji i konkurencji, które odbywają się zazwyczaj w weekendy. Poniedziałek
zaś stanowi dzień gospodarczy i czas odpoczynku koni od standardowej pracy.
Jest to również dzień, w którym realizowane są dostawy wyściółek i pasz.
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5. Utrzymanie koni
„Kto hoduje dobre konie i chce się nimi cieszyć, powinien zwracać uwagę
przede wszystkim na: ogromny porządek, umiar w pracy, pojeniu i karmieniu oraz
stałe usuwanie nawozu, kurzu i potu. Znacznie więcej dobrych koni padło bowiem
w skutek złej obsługi, niż w nieszczęśliwych wypadkach lub z wyczerpania”40. Choć
opinia ta pochodzi z roku 1688, to do dziś nie straciła swojej aktualności. Również
współcześnie do podstawowych elementów utrzymania koni zalicza się: system pojenia i zadawania pasz, organizację prac gospodarczych i system pracy koni.
Ze względu na uwarunkowania fizjologiczne, szczególnym obszarem troski
posiadaczy koni jest system pojenia i zadawania pasz. Choć współczesna technika
umożliwia ograniczenie czynności związanych z pojeniem (automatyczne poidła)
do procesów kontroli oraz interwencji jedynie w szczególnych przypadkach, to
nadal kwestie dotyczące zadawania pasz stanowią istotny element prowadzenia
hodowli. Konie są zwierzętami o bardzo wrażliwym układzie immunologicznym
i chcąc zachować je w dobrym zdrowiu, należy poświęcić szczególną uwagę zarówno doborowi41, jak i samemu procesowi zadawania pasz. Trzeba pamiętać, że
konie mają stosunkowo niewielki żołądek. Powoduje to konieczność zadawania
pasz kilkukrotnie w ciągu dnia oraz dbania o odpowiednie wielkości zadawanych
racji. Pozostałe uwarunkowania fizjologiczne (np. brak odruchu wymiotnego) warunkują nie tylko to, co konie jedzą, ale także to, w jaki sposób pobierają pokarm.
Dlatego też konieczna jest odpowiednia konstrukcja żłobów oraz innych urządzeń
i ich właściwe umiejscowienie. Na przykład zbyt wysokie zawieszenie drabinek
na siano powoduje, że konie nie są wstanie wydzielać odpowiedniej ilości śliny
niezbędnej do procesów trawiennych, a to z kolei prowadzi do zadławień i innych
stanów chorobotwórczych. W naturze konie pobierają pokarm z ziemi42, dlatego
też wszystkie urządzenia do pobierania pożywienia oraz poidła powinny zostać
tak rozlokowane, by nie powodowały konieczności zadzierania głowy.
Konie to zwierzęta o bardzo wrażliwej psychice, a jej naruszenia oddziałują
negatywnie na system pokarmowy i odpornościowy. By uniknąć dodatkowych
obciążeń zwierząt, w stajniach ustalane są stałe pory karmienia paszami treściwymi. Najczęściej są to 6:00-6:30, 12:00-13:00 oraz 18:00-19:00. Po zadaniu pasz
musi nastąpić okres odpoczynku, w którym konie nie mogą pracować. Zgodnie
40
J.Cr. Pinters, Pferdeschatz, 1688, za: Ch. Gohl, Koń. Porady koniuszego, Delta, Warszawa
2006, s. 11.
41
Podanie niewłaściwych składników pokarmowych lub w niewłaściwej kondycji prowadzi
do ciężkich stanów chorobowych, a nawet śmierci. Jest to konsekwencją konstrukcji układu pokarmowego, m.in. braku odruchu wymiotnego czy problemów z odprowadzeniem nagromadzonych
gazów (tzw. kolki).
42
Wyjątkiem jest sytuacja, w której obgryzają korę z drzew, by uzupełnić mikroelementy
w diecie – zwłaszcza w sezonie wiosennym.
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z przyjętymi normami koń powinien dostać posiłek nie później niż na godzinę
przed rozpoczęciem pracy. Aby nie dopuścić do sytuacji problemowych, ważne
są również ilości zadawanego pokarmu. I choć w stajniach przyjmuje się pewne wielkości uśrednione, zwłaszcza przy planowaniu zaopatrzenia i zużycia surowcowego, to racje żywieniowe powinny być indywidualnie dostosowywane do
potrzeb poszczególnych zwierząt. W przypadku koni nadmierna ilość pokarmu
w stosunku do wykonywanej pracy jest równie niebezpieczna jak brak pożywienia i często kończy się ochwatem.
Informacje o racjach pokarmowych dla poszczególnych koni są umieszczane
tradycyjnie na drzwiach ich boksów. Pracownik stajni zobowiązany jest do zadawania pasz zgodnie z informacjami widniejącymi na kartach informacyjnych.
Pobiera odpowiednie ilości poszczególnych pasz oraz suplementów z paszarni
(w stajni)43. W przypadku małych stajni, karmienie koni odbywa się poprzez przygotowanie karmy w osobnych pojemnikach (odrębnych dla każdego zwierzęcia),
skąd dostarczana jest do boksów. Konstrukcja boksów powinna umożliwiać podanie paszy bez wchodzenia pracownika do wnętrza boksu. Jednak w polskich
realiach bardzo często osoby karmiące konie zmuszone są w celu zdania pasz do
wejścia do końskiego boksu. Zwiększa to ryzyko niepożądanych zachowań konia
oraz jego reakcji obronnych, w efekcie których może nastąpić zranienie pracownika. Proces żywienia wymaga zatem od osoby go realizującej nie tylko umiejętności tworzenia żądanych mieszanek paszowych, ale także wiedzy i umiejętności
dotyczących właściwego obchodzenia się ze zwierzętami. W dużych stajniach,
zamieszkiwanych nawet przez kilkadziesiąt koni, proces karmienia jest zmechanizowany. Wykorzystywane są specjalne wózki paszowe, a w bardzo dużych stajniach są to zestawy: ciągnik z przyczepą o specjalnej konstrukcji. Zawierają one
komory na paszę podstawową i na suplementy. Pracownik zadający paszę, podjeżdża wózkiem pod boksy i przygotowuje mieszankę − zgodnie z wytycznymi
zawartymi w karcie informacyjnej, a następnie umieszcza je w żłobie.
Poza paszami treściwymi, koniom podawane są także pasze objętościowe.
Do najpopularniejszych pasz tego typu zalicza się siano. W zależności od cech
osobniczych i kondycji zwierzęcia podawane jest w postaci suchej lub jako siano
moczone. Siano wymaga odpowiednich warunków przechowywania. Zbyt słone,
nieodpowiednio przechowywane, zapleśniałe czy zatęchłe nie może być podane
koniom. Dlatego też konieczne jest posiadanie magazynów, których konstrukcja
i wyposażenie gwarantują utrzymanie pozyskanych surowców w odpowiednim
stanie i przydatności dla koni. Dotyczy to nie tylko siana, ale wszelkich składników pokarmowych zadawanych koniom. Oprócz siana, w sezonie wiosenno-letnim, zadawane są pasze zielone. Muszą być podawane zaraz po pozyskaniu, gdyż
procesy fermentacyjne są niebezpieczne dla zdrowia i życia koni. Przy zadawaniu
43

M. Wincewicz-Bosy, op. cit., s. 145-146.
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pasz objętościowych szczególną uwagę zwraca się na obecność roślin trujących oraz dodatki ziół. Dlatego też każdorazowo przeprowadzana jest procedura
sprawdzenia kondycji i zawartości pasz przed ich przyjęciem partii do magazynu,
oraz bezpośrednio przed ich podaniem. Karmienie koni wymaga od pracowników
stajni nie tylko wiedzy i umiejętności związanych ze współdziałaniem ze zwierzętami oraz siły fizycznej, niezbędna jest także wiedza z zakresu podstaw żywienia
i bezpieczeństwa żywnościowego koni.
Do obowiązków pracowników stajni należy, po zakończeniu karmienia, kontrola żłobów. Jej celem jest ustalenie, czy zwierzęta pozostawiły w nich jedzenie.
Jest to istotna informacja, którą należy zgłosić masztalerzowi, gdyż może być
oznaką stanu chorobowego zwierzęcia i wymagać wezwania lekarza weterynarii.
Może również być sygnałem niewłaściwego doboru składników pokarmowych
lub zastosowania niewłaściwej ilości pokarmu. Weryfikację tych informacji przeprowadza każdorazowo masztalerz, po zasięgnięciu opinii lekarza weterynarii
oraz posiadacza konia.
Po zakończeniu karmienia i kontroli żłobów, pracownicy stajni przeprowadzają procedurę czyszczenia sprzętu do zadawania pasz, żłobów i poideł oraz
porządkują paszarnię i stajnię. Dotyczy to zwłaszcza usunięcia pozostałości po
zadawanych paszach.
Każdego dnia przeprowadzane są w stajni prace porządkowo-gospodarcze. Pracownicy stajni pobierają narzędzia ze specjalnych pomieszczeń i realizują procedurę oporządzania boksów. Szczególną wagę przykłada się do utrzymania wyściółek
w odpowiednim stanie. W zależności od pory roku, przeprowadzanych procedur
weterynaryjnych i ilości czasu spędzanego przez konie poza stajnią, przynajmniej
raz w tygodniu następuje pełna wymiana wyściółki i mycie boksu. W pozostałe
dni przeprowadzana jest procedura tzw. wymiany częściowej. Ze ściółki usuwane
są zanieczyszczenia wraz z częścią wyściółki, a następnie dosypywany jest świeży
materiał wyściółkowy. Również stosowane materiały wyściółkowe muszą spełniać
standardy jakości i czystości. Zwłaszcza w przypadku najpopularniejszej wyściółki,
jaką jest słoma, ważne są standardy jej pozyskania i przechowywania. Wynika to
z faktu, że konie często „dojadają” słomę w przerwach między porami zadawania
pasz. Zużyte wyściółki składowane są na płycie obornikowej, skąd często przekazywane są producentom rolnym jako nawóz lub podkład do produkcji grzybów.
Dobrym polskim zwyczajem jest bielenie boksów w sezonie wiosennym lub
letnim. Wykonuje się je specjalnie przygotowanym wapnem z odpowiednimi dodatkami dezynfekcyjnymi. Prace te realizowane są wtedy, gdy istnieje możliwość
wyprowadzenia koni ze stajni, przynajmniej na trzy doby. Najczęściej umieszcza
się je w boksach zastępczych lub pozwala przebywać na pastwiskach przez całą
dobę. Warunkiem takich prac jest także odpowiednia pogoda, a zwłaszcza temperatura.
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Pastwisko, padok czy inny obszar, który umożliwia ruch i kontakty z innymi zwierzętami, są niezbędnie konieczne dla zachowania koni w dobrej kondycji
i tworzą system aktywności pozastajennej. Jednak udomowienie konia związane
było z przydzieleniem mu określonych zadań, które miały wspomagać człowieka
w jego działalności. W zależności od ich rodzaju powstały różne formy użytkowania koni, adekwatne do wykonywanej przez nie pracy. Realizacja zadań wynikających z tego stanu stanowi istotę współczesnego systemu pracy koni. Jednak zanim
koń rozpocznie udział w zajęciach określanych pojęciem „pracy”, musi być do
tego odpowiednio przygotowany. Czyszczenie koni przed pracą powinno odbywać
się w specjalnych stanowiskach pielęgnacyjnych lub w boksach44. Ze względów
higienicznych powinno się to odbywać w wyznaczonych obszarach. Czyszczenie
koni przed pracą należy do obowiązków pracowników, którzy realizują proces pracy, a zwłaszcza: jeźdźców, powożących, zawodników i instruktorów. Pobierają oni
sprzęt do czyszczenia koni z magazynów lub indywidualnych przestrzeni magazynowych (paki, szafki, skrzynie). Do każdego zwierzęcia przypisane są inne, jego
własne, przyrządy do czyszczenia45. Po wyczyszczeniu konia i sprawdzeniu jego
kondycji ogólnej następuje siodłanie lub ubieranie (zakładanie) osprzętu przeznaczonego do określonego typu pracy. Osprzęt ten pobierany jest z siodlarni, szorowani lub innego właściwego magazynu. Jest on również zindywidualizowany, każdy koń posiada własny osprzęt46. Po wykonaniu zadań związanych z przyjętą dla
danego konia formą pracy, jest on ponownie czyszczony i odprowadzany do boksu
lub na okólnik, padok czy pastwisko. Choć współcześnie dominującymi formami
aktywności koni są użytkowania: wyścigowe, sportowe i rekreacyjne, i wydawać
by się mogło, że zajęcia z tym związane są przypisane do obszarów wypoczynku,
to należy pamiętać, iż dla zwierząt stanowią one formę wymagającą od ich dużego
zaangażowania fizycznego i psychicznego. Występ przed publicznością na zawodach czy pokazach, lub udział w gonitwie stanowi równie duże wyzwanie, jak
udział w bitwie czy wykorzystanie jako siła pociągowa w transporcie.

6. Stajnia jako element „przemysłu końskiego”
Stajnie będące magazynem specjalnym stanowią podstawowy element systemu „przemysłu końskiego”. W zależności od typu ośrodka hippicznego i specyfiki prowadzonej w nim działalności, wymogi funkcjonowania oraz typ i zakres
M. Wincewicz-Bosy, op. cit., s.153-155.
Dzięki temu rozwiązaniu eliminuje się przenoszenie pasożytów i chorób skórnych między
osobnikami.
46
Konstrukcja i gabaryty osprzętu są pochodną zarówno typu realizowanych zadań, jak i indywidualnych cech poszczególnych osobników (np. wielkość zwierzęcia).
44
45
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procesów realizowanych w stajniach, mogą być różne. Niezmiennie jednak pozostają one głównym podmiotem warunkującym oraz integrującym działania i przepływy, zarówno dóbr rzeczowych, informacyjnych, finansowych oraz licznych
usług i czynnika ludzkiego.
Specyfika funkcjonowania stajni, a zwłaszcza realizowane w niej procesy pracy z końmi i ich chowu, pozwalają na stworzenie oferty rynkowej odpowiadającej
potrzebom różnego typu klientów. Odbiorcami dóbr (dóbr fizycznych i usług) są
tu przede wszystkim: konsumenci indywidualni (np. osoby fizyczne przychodzące
na lekcje jazdy konnej, jeźdźcy i powożący kupujący konia), konsumenci instytucjonalni (np. szkoły realizujące zajęcia przyrodnicze czy wychowania fizycznego, jednostki administracji państwowej odpowiedzialne za zachowanie bioróżnorodności lub realizację zadań hodowlanych), przetwórcy (np. przedsiębiorstwa
przetwórstwa mięsnego, ośrodki treningowe, ośrodki hodowlane, ośrodki rekreacyjne, tory wyścigowe), pośrednicy (np. handel końmi, punkty inseminacyjne,
organizatorzy: wystaw, aukcji czy pokazów i zakładów wzajemnych). By sprostać
wymaganiom tak licznej grupy odbiorców, konieczne jest dobre rozpoznanie ich
potrzeb. W przypadku „rynku końskiego” jest to jeden z głównych problemów,
gdyż proces wykreowania produktu zgodnego z potrzebami w danym czasie wymaga długiego okresu przygotowawczego – liczonego w latach. Wytworzenie
produktu o określonych cechach fizycznych musi uwzględniać czas potrzebny na
odpowiedni dobór osobniczy, który z dużym prawdopodobieństwem, wynikającym z analizy genetycznej i osobniczej, pozwoli uzyskać potomstwo o pożądanych cechach. Konieczne jest uwzględnienie czasu ciąży47 i czasu potrzebnego na
uzyskanie wieku pozwalającego na przystąpienie do określonych typów działań
w obszarze chowu i imprintingu. Także proces nauki różnego typu umiejętności
i socjalizacji, w trakcie którego koń nabywa określonych umiejętności, pożądanych zachowań wpływa na wydłużenie czasu uzyskania „gotowego produktu”.
W zależności od rasy i przeznaczania zwierzęcia całość procesu trwa od 3 do 8 lat,
a w przypadku koni sportowych o określonej klasie sportowej − nawet kilkanaście
lat. Dlatego też w wielu krajach tworzone są specjalne systemy długoterminowego współdziałania państwa z podmiotami chowu i hodowli koni.
Funkcjonowanie stajni wymaga także licznego grona dostawców. Do podstawowych podmiotów realizujących dostawy dóbr należy zaliczyć producentów pasz.
W tej grupie coraz częściej występują duże firmy krajowe i międzynarodowe, dostarczające na rynek szeroką ofertę produktów gotowych o dużym stopniu dywersyfikacji. Często łączą oni swoją ofertę z dostawcami suplementów i farmaceutyków.
Jednak oferowane przez nich produkty są stosunkowo drogie, dlatego też większość
Z punktu widzenia ekonomii ciąża stanowi podstawowy proces wytwórczy – w efekcie którego otrzymuje się dobro wyjściowe do dalszych procesów przetwarzania. W zależności od rasy
konia trwa ona od 270 do 370 dni, przy czym najczęściej to 335 dni.
47
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stajni korzysta z oferty lokalnych producentów poszczególnych komponentów paszowych. Stałą praktyką jest zawieranie porozumień z lokalnymi rolnikami, sadownikami, przedsiębiorstwami ogrodniczymi i zielarskimi. Szczególne znaczenie ma
dostarczenie (odpowiedniej jakości) owsa, będącego podstawowym składnikiem
pasz treściwych i siana, stanowiącego podstawowy typ pasz objętościowych. Biorąc
pod uwagę ograniczone powierzchnie magazynowe, zwłaszcza podmiotów zlokalizowanych w strefach podmiejskich i miejskich, poszukują oni dostawców, którzy
będą w stanie realizować regularne dostawy i posiadają odpowiednie obiekty (wraz
z wyposażeniem) do przechowywania większych ilości zapasów. Kolejną grupą
stałych dostawców są podmioty dostarczające wyściółki. Podstawowym rodzajem
materiału wyściółkowego jest słoma. Jednak ze względu na postępującą degradację
środowiska, a wraz z nią pojawiającymi się jednostkami chorobowymi u zwierząt,
konieczne jest zastosowanie także innych materiałów, takich jak trociny, ścinki papierowe, granulaty. W tej sferze również, w zależności od potrzeb i zamożności
stajni, korzysta się z lokalnych dostawców lub produktów oferowanych przez duże
przedsiębiorstwa. Koń to jedno ze zwierząt, które są najbardziej podatne na zachorowania, dlatego też jednym z podstawowych dostawców każdej stajni są przedsiębiorstwa farmaceutyczne. By można było realizować procesy pracy zwierząt, niezbędne jest również dostarczenie właściwego osprzętu oraz urządzeń i wyposażenia
treningowego. Stały dostęp do narzędzi pielęgnacyjnych oraz sprzętu porządkowego to kolejny obszar współpracy w sferze dostaw. Wyposażenie w odpowiednie
maszyny rolnicze, środki manipulacji i transportu oraz urządzenia usprawniające
pracę człowieka czy systemy bezpieczeństwa są także integralną częścią systemu
funkcjonowania stajni. Utrzymanie w odpowiedniej kondycji obiektów towarzyszących stajni stwarza konieczność dostępu do źródeł zapewniających: piaski i inne
surowce oraz materiały niezbędne do utrzymania różnego typu podłoży; materiały
na ogrodzenia (w tym specjalistyczne systemy ogrodzeń elektrycznych); materiały konserwacyjne i środki do dezynfekcji. Szczególną grupę dostawców stanowią
producenci odzieży (w tym również obuwia) dla pracowników, jeźdźców (powożących) oraz samych koni. Poza lokalnymi producentami na rynku obecne są marki
globalne, które wyznaczają trendy i mody. Powstają nie tylko linie strojów, butów
czy dodatków, ale także osprzętu i ubioru konia. Towarzyszy temu coraz bardziej
rozwinięta produkcja środków pielęgnacyjnych i kosmetycznych (aż po farby koloryzujące i treski dla koni).
Jakość oferty rynkowej stajni jest także pochodną systemu współpracy z różnymi usługodawcami. Do najważniejszych należy zaliczyć usługi weterynaryjne48
i kowalskie. Niezbędne są także usługi transportowe, które w przypadku mniejszych
stajni świadczone są przez ich właścicieli oraz oferowane przez wyspecjalizowane
podmioty rynku transportowego i TSL. Ze względu na specyfikę zwierząt będących
48

Także usługi: dentystyczne, okulistyczne, dermatologiczne, rehabilitacyjne, położnicze itp.
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podmiotem świadczonych usług, konieczne jest posiadanie specyficznej wiedzy
i umiejętności, a nierzadko także certyfikatów związanych z tego typu działalnością. Funkcjonowanie stajni wymaga również współpracy z rymarzami czy krawcami i szewcami, która pozwala na rozwijanie systemów lokalnej przedsiębiorczości.
Wśród usług rozwijających się na potrzeby funkcjonowania stajni duże znaczenie
mają usługi edukacyjne, kształcące nie tylko samych pracowników i usługodawców
(weterynarze, kowale itp.), ale także kadry trenerskie, instruktorskie oraz sędziowskie. Obecnie w Polsce obserwuje się ogromne zainteresowanie edukacją na poziomie ponadgimnazjalnym, a w szczególności zawodem technik hodowca koni, który
jest jedynym zawodem „końskim” na tym poziomie w polskim systemie edukacji.

Podsumowanie
Rozwój nauki o zachowaniu zwierząt (etologii) wpłynął na sposób utrzymywania koni, a w szczególności na zmiany w zakresie budownictwa inwentarskiego dla tego gatunku49. By sprostać wymaganiom dobrostanu i zapewnić
właściwą kondycję zwierząt w polskich warunkach przyrodniczych, konieczne
jest zapewnienie im odpowiedniego odpoczynku, który w dużej mierze związany
jest z przebywaniem koni w stajni. Lokalizacja i konstrukcja stajni jako budynku
inwentarskiego, będącego elementem infrastruktury „gospodarstwa końskiego”,
regulowana jest licznymi normami i przepisami prawa. Budując stajnię, należy zwracać szczególną uwagę na unikanie: nadmiaru wilgoci, niedostatecznej
wentylacji, zbyt ciasnych i niskich stanowisk, niewystarczającego doświetlenia
i izolacji termicznej. Właściwe wyposażenie i odpowiednia lokalizacja obiektów
pomocniczych oraz odpowiednia organizacja tworzą warunki niezbędne do realizacji procesów i zadań na odpowiednim poziomie. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej wyposażone i wykonane z najwyższej jakości materiałów stajnie nie
zapewnią właściwej kondycji psychicznej i fizycznej koni, jeśli nie towarzyszą
im: odpowiednia obsługa, właściwie dobrany system pracy, a przede wszystkim
odpowiednia ilość czasu spędzanego na pastwisku, w towarzystwie innych koni.
Rozwój „biznesu końskiego” przyczynić się może nie tylko do stworzenia
nowych miejsc pracy, ale także do rozwoju działalności rzemieślniczej i małej
przedsiębiorczości. Stanowi on także szansę na stworzenie systemu współpracy
międzygałęziowej w sferze rolniczej. Biorąc także pod uwagę wzrost zainteresowania społeczeństwa formami aktywności fizycznej z nim związanej, „biznes
koński” może okazać się jednym z istotniejszych czynników pozytywnych zmian
społeczno-gospodarczych.
49

J. Fedorski, op. cit. s. 88.
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Contemporary organizational and infrastructural determinants
of functioning of a stable as an element of horse industry
Summary. The horse industry is an important part of development creating new jobs, stimulating various forms of regional entrepreneurship. A stable is its basic element being a special warehouse. It is a place of employment and completion of tasks as well as a link in the flow of physical
goods and on services. In its operations it uses both local and regional offers of entities as well as
international and global enterprises. The development of the horse industry and its various entities
requires a long-term state policy and development of the research and information system. Restrictions on access to information negatively influence individual initiatives in this area. Placing horse
breeding not only in the Polish history, but mainly in the economic system may be an important
factor in development.
Key words: stable organization, organization of work in the stable, horse industry

