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WSTĘP

Nowe koncepcje w zarządzaniu, marketingu i ekonomii  to monografia 
składająca się z ośmiu autorskich rozdziałów poświęconych zagadnieniom  
z takich nauk jak zarządzanie i marketing, rachunkowość i ekonomia. Niniej-
sza publikacja jest wynikiem współpracy kilku ośrodków akademickich. Au-
torzy rozdziałów omawiają różnego rodzaju zagadnienia poświęcone tematyce 
ekonomiczno-finansowej. 

Monografię rozpoczyna artykuł Joanny Olszowy, Joanny Sepioło  
i Aleksandry Jaskowskiej, którego celem było zaprezentowanie efektywne-
go i kreatywnego zarządzania czasem pracy, gdzie dobra organizacja pracy to 
klucz do osiągnięcia sukcesu, spokoju, skutecznego wypełniania obowiązków, 
życia bez stresu. Autorski wskazują, że efektywne zarządzanie czasem jest bar-
dzo ważne w pracy menedżera, gdyż ma on zawsze powierzonych wiele róż-
norodnych zadań, które wymagają załatwienia w podobnym czasie. Opisują 
techniki i metody zarządzania sobą w czasie. Wskazują na opinie ekspertów 
na temat umiejętnego zarządzania czasem.

Jadwiga Maniewska, Agnieszka Bojanowska, Agnieszka Surowiec 
skupiają się na relacjach klientów indywidualnych z aptekami, a de facto  
z farmaceutami, którzy obsługują ich w aptece. Zwracają uwagę na proble-
my, jakie pojawiają się w obsłudze tych klientów w kontekście budowania 
i utrzymywania długotrwałych relacji z klientami zgodnie z zasadami CRM. 
Przeprowadziły badanie ankietowe wśród farmaceutów, aby pokazać, z jakimi 
trudnymi sytuacjami spotykają się w codziennej pracy z klientami. Wskazały 
na rolę szkoleń z zakresu obsługi klienta w rozwiązywaniu sytuacji konflikto-
wych w aptece. Poruszyły kwestie wypalenia zawodowego oraz postaw farma-
ceutów wobec klientów.

Celem publikacji Tomasza Bogajewskiego jest prezentacja zmian do-
tyczących „poziomu życia” w trzech różnych typów zabudowy wielorodzin-
nej – bloków typu „B”, „C”, „D”. Ponadto na podstawie wyników badań 
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podstawowych dokonał on oceny, czy możliwe jest powiązanie standardu 
mieszkania z indywidualnie deklarowanym „poziomem życia”.

Metody dyskryminacyjne są metodami analizy finansowej. Służą one do 
oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i sprawdzenia stanu zagrożenia 
upadłością piszą Marcelina Słaba-Wiącek i Sebastian Wiącek. To szczegól-
nie ważny temat we współczesnych czasach, w dobie pandemii i wojny na 
Ukrainie. Autorzy dokonują opisu najważniejszych modeli dyskryminacyj-
nych oraz analizy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 

Kolejnym tekstem jest ocena kondycji finansowej spółek branży gamin-
gowej. Rozdział autorstwa Joanny Sepioło, Joanny Olszowy i Alana Śpie-
waka zawiera analizę sytuacji finansowej spółek oraz porównanie ich kondycji 
finansowej w latach 2018-2020, czyli w okresie początku kryzysu gospo-
darczego wywołanego pandemią COVID-19. Autorzy zbadali, jak obydwie  
firmy poradziły sobie w warunkach kryzysowych, dokonując analizy pionowej 
i poziomej badanych spółek.

Joanna Sepioło, Joannya Olszowy oraz Magdalena Cebula dokonały 
charakterystyki wielofunkcyjności działań współczesnego menedżera w no-
woczesnej organizacji i wykazały, że od niego w znacznej mierze zależy suk-
ces firmy. Menedżer musi mieć wiele zdolności do tego, aby jego działania 
przynosiły konkretne efekty i były dla organizacji korzystne. W artykule tym 
wykazały, jak kompleksowa jest dziedzina działań współczesnego menedżera  
i z jakimi wyzwaniami obecnie wiąże się tak odpowiedzialne stanowisko. Opi-
sały rolę menedżera w organizacji, jego predyspozycje i cechy.

O brand bloggingu jako nowoczesnym narzędziu komunikacji i promo-
cji przedsiębiorstw pisze Anna Górska. Brand blogging nie ma jednoznacznej 
definicji i umieszczony został na pograniczu czterech rodzajów marketingu, 
a mianowicie marketingu treści, marketingu marki, marketingu szeptanego 
oraz brand community. Autorka scharakteryzowała brand bloggingu na przy-
kładach oraz utworzyła nową definicję. Dokonała analizy zalet i wad brand 
bloggingu oraz przeanalizowała wybrane blogi. Prowadzenie firmowego bloga 
to nowy sposób na atrakcyjną formę kreacji przedsiębiorstwa jako eksperta  
w danej branży, jak i wzrostu ruchu organicznego na stronie internetowej.

Monografię zamyka artykuł Łukasza Czecha, który opisuje zjawisko 
mobbingu wśród pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych. Autor  
w swym artykule przedstawia problematykę zjawiska mobbingu w pracy 
koncentrując się na sektorze gastronomii w gminie Czerwionka – Leszczyny  
i stawiając tezę, że ponad 30 % pracowników sektora gastronomii na wyżej 
wymienionym terenie doświadczyło mobbingu w pracy.
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Z ogromną radością dzielimy się z Państwem najnowszą monografią,  
w której badacze dzielą się nowymi zagadnieniami w swych dziedzinach. 
Mam nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do odnalezienia odpowiedzi na 
nurtujące pytania i pogłębienia wiedzy z marketingu, zarządzania, rachunko-
wości i ekonomii.

Dr Anna Górska
Redaktor naczelna
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ALEKSANDRA JASKOWSKA 

Państwowa Uczelnia Zawodowa  
im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

EFEKTYWNE I KREATYWNE 
ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY 

WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI 

Streszczenie: Czas to jeden z podstawowych zasobów współczesnej 
organizacji, który odpowiednio wykorzystany może przyczynić się 
do sukcesu, bez konieczności nadwyrężania sił przywódcy oraz jego 
podwładnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie efektywnego  
i kreatywnego zarządzania czasem pracy, gdzie dobra organizacja 
pracy to klucz do osiągnięcia sukcesu, spokoju, skutecznego wypeł-
niania obowiązków, życia bez stresu. Niestety, wiele osób nie wie, jak 
organizować swoją pracę, traci czas na zbędne czynności, a w związku  
z tym ma coraz większe zaległości. Warto nad tym popracować, na-
uczyć się zarządzania czasem, dzięki temu praca stanie się dużo przy-
jemniejsza i nie będzie źródłem stresu.

Słowa kluczowe: Zarządzanie, czas pracy, sztuczna inteligencja, 
efektywność

WPROWADZENIE

Celem zarządzania jest według P. Druckera zapewnienie oczekiwanych 
rezultatów wynikających z działalności danej instytucji. Proces zarządzania 
musi rozpoczynać się określeniem tych efektów i zadbaniem o  zasoby nie-
zbędne do ich osiągnięcia. Zarządzanie jest niejako narzędziem, które ma 
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zapewnić instytucji, niezależnie od tego, czy będzie nią przedsiębiorstwo,  
kościół, uniwersytet, czy szpital, możliwość osiągnięcia zamierzonych wyni-
ków w otoczeniu zewnętrznym, w którym ono działa. Głównym zadaniem or-
ganizacji jest wykorzystanie specyficznych umiejętności i wiedzy poszczegól-
nych pracowników do osiągnięcia wzrostu wydajności pracy. (Drucker, 2000)

Uwzględniając osobiste preferencje pracowników, istotne jest posiadanie 
odpowiedniej wiedzy z zakresu zarządzania czasem w celu osiągania wyzna-
czonych celów strategicznych we współczesnej organizacji.

Wszyscy zastanawiamy się jak efektywnie zarządzać czasem, abyśmy mo-
gli wykonać wszystkie zamierzone zadania. Czas jest takim towarem, którego 
nie jesteśmy w stanie ani kupić, ani przedłużyć, czy też czymś zastąpić. Często 
spotykamy się, że winą za niewykonane zadania ludzie obarczają czas, poprzez 
takie zdania jak „gdyby doba trwała dłużej” lub „czas za szybko płynie”. Mu-
simy jednak pamiętać, że czas nie jest tu niczemu winny, lecz nasze nieumie-
jętne zarządzanie nim. 

Dzisiejsze tempo życia sprawia, że nawet gdybyśmy mieli wystarczająco 
dużo czasu to mimo wszystko nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich za-
dań. Musimy poznać siebie oraz swoje umiejętności zarządzania czasem tak, aby 
wprowadzić w swoje życie jak najlepsze metody efektywnego planowania, które 
nawet w niewielkim stopniu ułatwią nam życie zawodowe. (Olejniczak, 2013)

Mimo jak największych starań, określone zadanie przeważnie zabiera 
nam więcej czasu niż na to przewidzieliśmy, a że dzieje się to systematycz-
nie, sprowadza się to do znacznego obniżenia naszej efektywności w pracy.  
Wystarczy, że zostaną popełnione nawet najmniejsze błędy podczas planowa-
nia oraz organizacji pracy, a to już może mieć ogromny wpływ na efektywność 
pracy w organizacji, gdyż te błędy będą się powielać przy późniejszym działa-
niu. Poprzez brak efektywnego zarządzania czasem przez pracowników, mogą 
spowodować one następujące problemy:

- notoryczne spóźnienia na ważne spotkania.
- niewłaściwie prowadzona dokumentacja służbowa.
- brak przejrzystych i konkretnych priorytetów.
- brak czasu na przygotowanie merytoryczne na spotkanie służbowe.
- nakładanie się terminów na wykonanie zadań.

Poprzez powyższe problemy, tak nieprzygotowany pracownik musi pod-
wajać swój wysiłek w powierzone mu zadania, a co za tym idzie marnuje 
cenny czas oraz nie dotrzymuje ważnych terminów. Musimy również zwrócić 
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uwagę, na to, iż brak organizacji czasu ma wpływ na pracę reszty zespołu, jak 
również na postrzeganie organizacji przez konkurencję.1

Prokrastynacja, jest leksem najczęściej używanym w publicznych deba-
tach, co oznacza (łac. procrastinatio) - odroczenie, zwłoka czy tendencja do 
odkładania rzeczy wykonywanych na późniejszy czasookres. Ta tendencja 
przekładania, odraczania, uniemożliwia realizację zadań, a tym samym osią-
ganie zamierzonych celów. Efektywne i skuteczne gospodarowanie czasem 
umożliwia na szybsze realizacje powierzonych obowiązków z zachowanie  
tzw. work-life balance. 2 

Efektywne zarządzanie czasem jest bardzo ważne w pracy menedżera, 
gdyż ma on zawsze powierzonych wiele różnorodnych zadań, które wymagają 
załatwienia w podobnym czasie. Dlatego tak ważne jest, aby menedżer wie-
dział, jak postępować w takiej sytuacji i jak organizować sobie czas pracy, aby 
zadania priorytetowe nie zeszły na drugorzędny plan. Poprzez natłok zadań, 
często kierownicy skupiają się na tych mniej ważnych zadaniach, przez co 
zapominają o pozostałych bardziej istotnych, a co za tym idzie brak oddania 
projektu w terminie, równa się ze znacznym osłabieniem pozycji organizacji 
na rynku. Aby menedżer skutecznie zarządzał swoim czasem, musi charakte-
ryzować się on takimi cechami jak: determinacja w dążeniu do celu, spraw-
ność, skuteczność, silna wola, umiejętność kierowania zespołem oraz wyko-
rzystywanie interpersonalnych umiejętności. (Szajt, 2013)

TECHNIKI ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE 

Posługując się definicją L. J. Seiwerta, „zarządzanie czasem to konse-
kwentne i zorientowane na cel stosowanie w praktyce sprawdzonych technik 
pracy w taki sposób, że kierowanie samym sobą i swoim otoczeniem odbywa 
się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji czas jest wykorzystany sensownie  
i optymalnie”. (Seiwert, 1998)

W literaturze napotykamy wiele technik, zasad czy też metod zarządza-
nia sobą w czasie. Aby technika była nam pomocna musi być odpowiednio 
dobrana do systemu pracy, organizacji zadań w pracy, jak również do danej 
osobowości, aby jej to zadanie ułatwiały. Dana jednostka musi przeanalizo-
wać swoje potrzeby i możliwości, a dopiero następnie dostosować do swoich 
potrzeb skuteczną technikę zarządzania. 

1 http://www.sudeckibiznes.hb.pl/pigulki/5-2.pdf (dn. 19.04.2021r.)
2 https://inewi.pl/Blog/organizacja-pracy-jak-efektywnie-zarzadzac-czasem-w-pracy- 
(dn. 19.04.2021r.)
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Techniki zarządzania sobą w czasie:

1. Metoda SMART

Metoda ta cieszy się popularnością w dziedzinie zarządzania sobą w czasie. 
Skupia się ona na zaplanowaniu zadań, jak również realizacji celów. Dzięki tej 
metodzie możemy zdefiniować, w jakiej kolejności wykonamy poszczególne 
zadania, aby efektywnie i skutecznie wykorzystać czas. Aby metoda ta działała, 
należy obrać cel, który będzie spełniał następujące kryteria (K. Płuska):

• S Skoncentryzowany – cel ten powinien być jednoznaczny, szczegóło-
wy, powinien być sformułowany jednoznacznie, aby nikt nie pomylił się  
w jego interpretacji, jak również nie miał problemu w jego zrozumieniu.

• M Mierzalny – cel taki powinien być sformułowany za pomocą liczb, 
aby jego interpretacja była możliwa do zmierzenia oraz aby dało wyrazić 
się wartość liczbową stopnia wykonania tegoż celu.

• A Osiągalny – cel ten powinien być dostatecznie ambitny, gdyż zbyt 
ambitny, można interpretować jako niemożliwy do osiągnięcia, co za 
tym idzie słaba motywacja do działania.

• R Realny – cel powinien być realny do wykonania, gdyż stanowi on krok 
w przód.

• T Określony w czasie – cel powinien mieć określony, dokładny termin 
jego realizacji. 

Wszystkie wyżej wymienione kryteria pomogą określić cel oraz zaplano-
wać jego realizację, co w dużym stopniu ułatwi pracę. Cele wyznaczane meto-
dą SMART są ściśle określone czasowo i efektowo. Tak kompleksowo ujęty 
cel znacząco wzmacnia prawdopodobieństwo jego wykonania. Zaplanowanie 
celu jest kluczowe w zarządzaniu czasem, ponieważ określa kierunek działania. 
(Rezmer, 2020)

2. Metoda Gettings Things Done – GTD

Twórcą metody GTD jest David Allen. Metoda ta zajmuje się szczegó-
łową organizacją czasu pracy poprzez ustalenie zadań, które muszą zostać wy-
konane, jak również logiczny oraz uporządkowany system ich umieszczania, 
a następnie prawidłowe zarządzanie nimi poprzez listy zadań czy listy projek-
tów. Za główny cel Gettings Things Done uważa się osiągnięcie jak najwyższej 
produktywności w pracy, jak również życiu osobistym, przy jednoczesnym 
zwolnieniu z obowiązku zapamiętania tych wszystkich planów oraz dzia-
łań. Założeniem GTD jest pięcioetapowy proces zarządzania: gromadzenie, 
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analizowanie, porządkowanie, przeglądanie oraz realizacja. Metoda ta naj-
efektywniej sprawdza się w sytuacji, gdy mamy wiele zadań do wykonania. 
Wydaje się ona czasochłonna, ale warto ją wypróbować, gdyż pomaga ona  
w osiągnięciu wysokiej organizacji działań. 

3. Metoda Krzywa wydajności REFA

Krzywa wydajności REFA zajmuje się aspektem wydajności psychofi-
zycznej jednostki w ciągu dnia. Każda osoba działa inaczej, inaczej działa jej 
zegar dobowy, czy też biologiczny, ale mimo tego czy woli ktoś pracować 
rankiem, czy wieczorem, jego efektywność w pracy podlega pewnym cyklom, 
jak również wahaniom energii. Mimo wszystko szacuje się, iż w większości 
przypadków największy szczyt produktywności, przypada na godziny ranne, 
po czym energia znacznie spada. W godzinach późno południowych ta pro-
duktywność może ponownie wzrastać, ale już nie jest w stanie osiągnąć takie-
go maksimum, jak w godzinach porannych. Po czym następnie obserwujemy 
spadek energii, aby w godzinach nocnych skupić się na odpoczynku i rege-
neracji, czyli na śnie. Takim właśnie badaniem produktywności w ciągu dnia 
zajmuje się Krzywa wydajności REFA, dzięki której możemy w odpowiedni 
sposób zaplanować działania w ciągu dnia. (K. Płuska).

4. Technika Pomodoro

To jedna z najprostszych do przeprowadzenia i najbardziej cenionych 
technik zarządzania sobą w czasie, która to technika wywodzi się od kuchen-
nego czasomierza w kształcie pomidora. Technika Pomodoro oparta jest na 
działaniu w określonych cyklach czasowych. Zasady jakimi należy się kiero-
wać to:

1. Należy zrobić listę zadań i posortować je według ważności, następnie 
wybrać jedno zadnie do wykonania.

2. Czas wykonania jednego zadania z czasomierzem wynosi 25 min. 
3. Pracę należy wykonywać intensywnie w dużym skupieniu.
4. Po upływie 25 minut należy zakończyć wykonywanie zadania (jeśli zo-

stało zrealizowane należy je odznaczyć z listy zadań, jeśli nie, ponownie 
wrócisz do niego zaraz).

5. Między zadaniami robimy 5-cio min. przerwy a następnie ponownie 
wracamy do kolejnego zadania.

Tak rozplanowane zadania i podział pracy ma kilka zalet, przede wszyst-
kim pozwala na pracę w całkowitym skupieniu i koncentracji. Świadomość 
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upływającego czasu zwiększa też  wydajność, bo podświadomie chcemy skoń-
czyć zadanie przed wyznaczoną przerwą. Technika ta zarządzania czasem skut-
kuje lepszą motywacją przy rozpoczęciu pracy, a tym samym istniejący walor 
pauzy daje wytchnienie od pracy umysłowej co skutkuje lekkim oddechem  
w czasie wykonywania powierzonych zadań. (K. Płuska). 

OPINIA EKSPERTÓW NA TEMAT  
UMIEJĘTNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM PRACY

H. Bieniok zarządzanie czasem definiuje jako świadome przekształcanie 
próżniactwa, a  także pracy bezużytecznej, zbyt intensywnej i wyniszczającej 
w pracę planową i zorganizowaną, zapewniającą osobisty sukces i zadowolenie. 
(Bieniok, 2010) Z kolei P. Forsyth zarządzanie czasem określa jako aktywne 
działanie na rzecz wydajności i skuteczności, tak aby ułatwić osiąganie zamie-
rzonych celów. (Forsyth, 2004). Według tego autora to podstawowa umiejęt-
ność zawodowa, której wszyscy potrzebujemy. Pozwala wykonywać obecną 
pracę oraz rysuje perspektywy zatrudnienia w przyszłości.

Kreatywne zarządzanie sobą, nie jest takie proste, jak mogłoby się wyda-
wać. Skuteczne zarządzanie czasem pracy zależy od dwóch kluczowych czyn-
ników: od tego, jak planowana jest praca oraz jaki jest jej sposób wykonania. 
Może to w efekcie prowadzić do zwiększenia wydajności i skuteczności pracy, 
zmniejszenia poczucia presji czasowej, wykazania pożądanej przez pracodawcę 
cechy, a tym samym osiągnięcia większego sukcesu zawodowego

 Aby to osiągnąć musimy zwolnić tempa i dokonać analizy jak przedsta-
wia się nasz plan dnia, tygodnia, miesiąca, czy też roku. Szczegółowa analiza 
naszego czasu pozwoli nam zweryfikować, jak dużo czasu przeznaczamy na 
konkretne działania, takie jak: praca, życie prywatne, czas wolny, czy też re-
laks. Główną ideą świadomego sterownia swoim czasem jest skuteczne rozwi-
janie swoich umiejętności, nie pozwolenie organizowania prywatnego czasu 
przez inną osobę w aspekcie zawodowym, jak również prywatnym. 

W zarządzaniu czasem skupiamy się na świadomym dokonywaniu zmia-
ny wewnętrznej, chaotycznego planowania, systematyczne wykonywanie za-
dań, które wpływają na skuteczne zarządzanie, które prowadzi do osiągnię-
cia zamierzonych celów. Aby być w stanie zarządzać kreatywnie musimy być 
otwarci na dokonywane zmiany w zachowaniu, wykazywać chęć na te zmiany 
oraz szukać innowacyjnych rozwiązań, jak również wykazać się twórczością 
w tworzeniu swojego oryginalnego systemu zarządzania, który będzie zgodny  
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ze sposobem naszego bycia oraz funkcjonowania w życiu zawodowym oraz 
prywatnym. (Rybińska, 2015)

Eksperci po przeprowadzeniu badań nt. umiejętnego zarządzania cza-
sem, twierdzą, iż umiejętność ta wpływa na lepsze samopoczucie, jak również 
o wiele większą efektywność w wykonywanych zadaniach. Warto trenować 
tą umiejętność, gdyż dzięki niej nie wpływamy jedynie na jeden określony 
obszar, lecz pozytywnie oddziałowujące w dwóch bardzo ważnych aspektach, 
jak wyżej wymienionych – psychologicznym (lepsze samopoczucie) oraz prak-
tycznym (wyższe, niż dotychczas osiągnięcia zawodowe, jak i prywatne). 

Istnieje wiele problemów, które kojarzą nam się z czasem, jednak nie 
wszystkich jesteśmy świadomi, i nie wiemy, ile one tak naprawdę pochłania-
ją naszego czasu. Do najbardziej powszechnych problemów zaliczamy takie 
personalia, które mają w zwyczaju odkładać wszystko na później, co ma swoje 
uzasadnienie poprzez nawet zbieranie potrzebnych informacji. Aby efektyw-
nie zarządzać naszym czasem, musielibyśmy unikać zwłoki, co dla wielu osób 
nie jest prostą umiejętnością. Jednak spotykamy, jak wcześniej wspomniane, 
wiele innych problemów tj. nieumiejętność delegowania, a ta umiejętność jest 
bardzo ważna w pracy menedżera, zarówno jak i w zdobywaniu nowych pod-
władnych, czy nowych kompetencji. Możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, 
ale również ważny problem z czasem powoduje nam bałagan w dokumentacji, 
przedłużanie rozmów z osobami, z którymi nie mieliśmy w planach w dany 
dzień rozmawiać, czy też nieplanowane, czy zbyt długie rozmowy telefoniczne. 
Dlatego tak ważną umiejętnością na stanowisku kierowniczym jest umiejęt-
ność efektywnego wykorzystywania czasu podczas planowania zebrań firmo-
wych. (Adamska i Szewczuk, 2012)

SZTUCZNA INTELIGENCJA ALTERNATYWĄ  
DO ZMIAN W CZASIE PRACY 

Postępujące dynamicznie procesy globalizacji w aktywnie zmieniają-
cym się otoczeniu sprawiają, iż współczesna organizacja zależy od posiadanej 
wiedzy oraz zdobywanych umiejętności w celu podnoszenia kwalifikacji i jej 
doskonalenia w zmieniającym się konfiguracjach współczesnego przedsiębior-
stwa. (Wyskwarski 2015, s. 159). Tradycyjne struktury i modele zarządzania 
stają się w obecnych czasach coraz mniej przydatne dla nowych form i wa-
runków funkcjonowania. Od pewnego czasu w teorii i praktyce zarządzania 
stosuje się koncepcję organizacji inteligentnej (Morawski, 2005).
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W lepszym doskonaleniu, zoptymalizowaniu procesów biznesowych jak 
również tworzeniu trafniejszych prognoz nieodzownym elementem jest wyko-
rzystywanie w praktycznym działaniu organizacji sztucznej inteligencji. 

Gdzie możemy wykorzystać taką optymalizację? Wszędzie, gdzie mamy 
do realizacji konkretny cel ilościowy i ograniczone zasoby, którymi możemy 
odpowiednio manewrować. Planowanie rozkładu własnego dnia, wybór ka-
riery, zaplanowanie własnej diety – to kilka przykładów na poziomie osoby.  
Z kolei organizacje mogą wykorzystać optymalizację decyzji do tworzenia har-
monogramu pracowników, projektowania portfela inwestycyjnego.

W obecnych czasach wiedza przedsiębiorstwa staje się wyjątkowo cennym 
zasobem. Jest czynnikiem, który może wywierać istotny wpływ na przyszłość 
organizacji. Istotne staje się więc odpowiednie zarządzanie wiedzą, umożliwia-
jące jej wykorzystanie w osiąganiu założonych celów ekonomiczno-finanso-
wych i społecznych. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprzyja 
poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązań określonych zagadnień. W róż-
nych obszarach biznesu wykorzystuje się metody tzw. sztucznej inteligencji. 
Metody te stanowią często alternatywę dla metod klasycznych, od których  
w określonych warunkach okazują się lepsze i skuteczniejsze. Rozwój techno-
logii informatycznych umożliwia poszukiwanie nowych metod rozwiązywa-
nia określonych problemów (Romanowska, 2001).

Ciekawym rozwiązaniem są metody sztucznej inteligencji. Stanowią one 
często alternatywę dla metod klasycznych, od których w wybranych warun-
kach okazują się lepsze i skuteczniejsze. Metody sztucznej inteligencji mogą 
zostać wykorzystane m.in. do tworzenia i odkrywania nowych zależności  
w świecie (medycyna, ekonomia, zarządzanie), przechowywania, usystematy-
zowania wiedzy ekspertów, przeszukiwania zbioru potencjalnych rozwiązań 
i skrócenie czasu pracy. Warto więc rozważyć, w jakich warunkach uzasadnio-
ne staje się ich wykorzystanie w organizacjach inteligentnych.

W inteligentnych organizacjach technologie cyfrowe pobudzają do zwięk-
szonej automatyzacji i robotyzacji czynności co stanowiło dotychczas obszar 
ludzkiej aktywności zawodowej co skutkuje wyparciem z rynku tanie siły 
roboczej. Wykorzystanie sztucznej inteligencji skutkuje w przedsiębiorstwie 
zwiększonym wpływem na lepszą kulturę organizacyjną czy elastyczną struk-
turą zarządzania zgodnie z predyspozycjami i doświadczeniem zatrudnionych 
w nim pracowników wykonujących zlecone zadania na rzecz organizacji3.

3 https://forsal.pl/artykuly/1410248,praca-przyszlosci-w-ciagu-10-lat-powstana-zupelnie- 
nowe-zawody.html, (dn. 19.01.2022r.)
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PODSUMOWANIE

Zarządzanie samym sobą w czasie i organizacja czasu pracy są to bar-
dzo ważne umiejętności w pracy menedżera, jak również w życiu codziennym 
każdego człowieka. Te dwa aspekty wpływają w znacznym stopniu na nasze 
samopoczucie, radzenie sobie z powierzonymi nam obowiązkami oraz ułatwia 
nam dążenie do określonych celów. Dlatego właściwie zarządzany czas jest tak 
bardzo pożądany w przedsiębiorstwach, aby efektywnie w każdej sekundzie go 
wykorzystywać. Powstało wiele technik oraz metod, które mają nam pomóc  
w efektywnym zarządzaniu samym sobą w czasie oraz które ułatwią nam pracę, 
natomiast dla zatrudniających taka umiejętność będzie kluczowa w podjęciu 
decyzji. Dobrze sformułowane cele, dostosowanie się do zasad zarządzania 
czasem oraz eliminowanie tzw. pożeraczy czasu pozwolą efektywnie wykony-
wać zadania. Na dzień dzisiejszy czas jest najbardziej pożądanym towarem dla 
przedsiębiorstw, a przez to, że nie da się go kupić, zależy im na pracownikach, 
którzy go poszanują i w pełni wykorzystają.
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EFFECTIVE AND CREATIVE WORKING TIME 
MANAGEMEN IN MODERN ORGANISATION

Abstract: Time is one of the basic resources of a modern organization, 
which, properly used, can contribute to success without straining the 
strength of the leader and his subordinates. The aim of this article is to 
present effective and creative time management where good organiza-
tion of work is the key to success, peace of mind, effective fulfilment 
of duties and stress-free life. Unfortunately, many people do not know 
how to organize their work, waste time on unnecessary activities and, 
as a result, have a growing backlog. It is worth working on this, lear-
ning how to manage your time, so that work will become much more 
enjoyable, will not be a source of stress.

Keywords: management, working time, artificial intelligence, 
efficiency
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BUILDING RELATIONSHIPS WITH 
DIFFICULT CUSTOMERS  

IN A PHARMACY AS EXEMPLIFIED 
BY POLISH PHARMACISTS

Abstract: The Polish pharmaceutical market is an interface between 
many stakeholders. This article focuses on the relationship of individu-
al customers with pharmacies, and de facto with the pharmacists who 
serve them in the pharmacy. Attention is drawn to the problems that 
arise in servicing these customers in the context of building and main-
taining long-term customer relationships in accordance with the prin-
ciples of CRM. A survey was conducted among pharmacists to show 
what difficult situations they face in their daily work with customers. 
The role of customer service training in resolving conflict situations 
in the pharmacy was indicated. Issues of occupational burnout and 
pharmacists’ attitudes towards customers were addressed. 

Key words: CRM, customer, pharmacy, management 
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INTRODUCTION

Customer service is becoming more and more difficult these days. 
Customers are often very demanding, and even insistent (Itania, Jaramillob, 
Paesbrugghe 2020, p.54). Almost all industries have already recognized the 
importance of forming good customer relationships in accordance with 
the CRM (Customer Relationship Management) concept. Practitioners  
and researchers agree that customers are one of the most important resources 
of an organization, because without customers there is no sense in doing 
business. Christian Grönroos (Grönroos 2020, p.89), a Finnish researcher  
of service and relationship marketing, notes that building and managing 
customer relationships is a leading approach to marketing and this is to 
maximize the value of the organization. A concept consistent with this 
approach is customer relationship management. According to one definition, 
CRM is a strategy for building, managing and strengthening loyalty  
and maintaining long-term customer relationships. CRM should be seen  
as a customer-centric approach to identify and understand their diverse needs, 
preferences and behaviours (Tsiptsis, Chorianopoulos 2009, p.18). 

This is important not only because of the gains from such relationships, 
but also because these relationships have an impact on occupational stress 
and potential burnout among employees who face customers directly. When 
dealing with customers, difficult conflict situations occur. The interest in 
managing customer relationships in conflict situations stems from the fact 
that conflict is listed as the most important determinant of the quality of 
the relationship between a company and its customers (Palmatier et al. 2006, 
p.138). Business-to-consumer conflict refers to a disruption of understanding 
in the relationship, caused by differing positions, the clash of different goals, 
interests or opinions, and manifested by taking action in response to these 
disruptions (Wall Jr., Callister1993, p.540). This article discusses these 
conflicts as exemplified by pharmacists’ work in Polish pharmacies. Taking the 
CRM strategy into consideration, the focus was on two areas: organizational 
culture and employee training in terms of maintaining lasting relationships 
with customers and stress and burnout among employees serving customers in 
the pharmacy. These are issues that affect each other, but have been discussed 
separately in the literature to date. 
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LITERATURE REVIEW

CRM responds to the need to manage the situation of a complaint or 
claim. According to the CRM philosophy, a complaint or claim should be 
seen as an opportunity rather than a threat to the organization. Complaint 
and claim management are prompted by facts such as that whenever your 
customer receives a satisfying customer service, they will share that experience 
with their friends and family members. However, when a customer encounters 
a bad experience, it makes them angry. Customers’ then have the capability 
to share this bad experience on all social media channels. This can give your 
business a bad reputation. In the worst situations, it may convince your 
customers’ to stop pursuing business with you and encourages them to fly off 
to your competitors (CRM To Handle… 2018). This can also be seen as a 
defensive marketing strategy (Cho et al. 2002, p.2310). How and when the 
staff are trained to deal with “difficult” customers is very important. These 
situations are extremely stressful for employees. 

The problem of customer conflict occurs in virtually every industry. There 
are always customers making complaints or claims. They often externalize 
their frustrations and dissatisfaction in front of actually innocent customer 
service employees. This article focuses on a specific group of customer service 
employees, namely pharmacists in Polish pharmacies. Observing the situation 
in the pharmaceutical market and the increasingly insistent attitudes of 
customers in various industries, the first research hypothesis was outlined, 
which is: H1: Most pharmacists working in pharmacies for more than 
one year have encountered a difficult situation related to a confrontational 
customer in their work. 

Usually, customer service surveys are conducted among customers, but in 
this case the authors of this article decided that they wanted to learn about the 
problem from the employees’ perspective. This approach allows us to detect 
the motivation of employees and the sources of certain problems that occur 
during customer service in pharmacies. In order to properly manage customer 
relationships, one must, among other things, change the organizational 
culture, including the language within it, and therefore, the authors of this 
article set the following research hypothesis H2: Polish pharmacists do not 
treat customers as partners in establishing a lasting business relationship. 
According to the philosophy of affiliate marketing, it is very important that 
customers are treated as partners and are called partners (Ganzha 2020). This 
often prevents conflicts with customers (Ybañez-Llorente 2019, p.13). A 
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correct, customer-focused vocabulary is an important part of an organizational 
culture in line with the CRM philosophy. It is very important, among other 
situations, when the company is planning to implement CRM technology. 
It is believed that customer-centric organizational culture and management 
system will facilitate CRM technology use on the basis of recent emphasis on 
the integration of organizational variables with CRM solutions to enhance 
the outcome of CRM technology implementation (Woojung, Jeong, Seoil 
2010, p.850).

Implementation of CRM strategy in the organization is inextricably 
linked with the need to train employees. The aforementioned organizational 
culture can foster an atmosphere in which the customer becomes  
the most important priority for employees. Employees’ attitudes should  
be strengthened through appropriate training in, among other things, 
customer service, building long-term profitable relationships with customers, 
the ability to apply assertive behavior in dealing with customers, and the 
ability to manage complaints and claims. Especially employees who have 
direct contact with customers should be open to building a lasting relationship 
with them, and appropriate training can convince them to do so. Of course, 
it should not be forgotten that an attitude in line with the CRM philosophy 
should permeate the entire company. This is also where both organizational 
culture and nurturing the right attitudes are helpful, as well as proper training 
for all staff. Providing training opportunities in the area of outreach is actually 
creating attitudes of satisfaction and pride in one’s work, company and the 
products or services it produces. Staff training is one of the critical factors 
considered when evaluating implementation of CRM in an organization 
(Riyad 2007, p.1030). When done correctly, training helps alleviate work-
related stress. Studies indicate that a large proportion of pharmacists are 
stressed or struggle with occupational burnout (Świeczkowski et al. 2015, 
p.5). The Royal Pharmaceutical Society’s (RPS) annual survey, published 
in November 2020 with Pharmacist Support, shows little change from the 
previous year, when 74% of those surveyed said work affects their quality of 
life. In turn, 89% of pharmacists are expected to be at risk of occupational 
burnout – an increase from the 80% reported in 2019. One in three of the 
respondents were said to be considering leaving their job and a further third 
of employees were thinking of leaving the profession altogether (Świeczkowski 
et al. 2015, p.5). This is not good news for the pharmaceutical market  
as a whole, as employee burnout generates additional business costs.
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After analysing the literature on the topic under study, the authors of 
the article also decided to make the following hypotheses H3: The training 
received influences the pharmacist’s approach to and perception of a conflict 
situation, and H4: Individuals who experience psychological discomfort due 
to a conflict with a customer/customers that hinders their functioning in the 
profession of pharmacist are more likely to participate in trainings on this topic.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
WITH PARTICULAR FOCUS ON THE RETAIL 

PHARMACEUTICAL MARKET 

The specificity of customer relationship management in the retail 
pharmaceutical market is based on the fact that it is in retail trade, but 
with specific constraints, and the customer service personnel have extensive 
medical knowledge. Limited resources of the National Health Fund result 
in negotiating the value of contracts, setting fixed prices and margins of 
medicines, publishing lists with reimbursed medicines, as well as encouraging 
the development of parallel import of medicines. “The ageing Polish 
population is reporting an increasing demand for medical services and 
medicines” (Michalik, Mruk, Pilarczyk 2011, p.14). But customers are also 
becoming more demanding and insistent, and the huge competition among 
pharmacies is starting to force the use of CRM solutions to tie the customer 
to the pharmacy. “Pharmacies, like other businesses, care about building 
customer satisfaction and loyalty” (Bastos 2008, p.23). Pharmaceutical 
industry is struggling for developing and maintaining the relation with the 
customers for that, sales representatives are trying to develop relation with 
all the stakeholders viz. Doctor, Stockist and Retailers i.e. Chemist. “The 
ultimate consumer of pharmaceutical product is patient. Present research 
highlights relationship between each stakeholder in pharmaceutical marketing 
and the use of relationship for business development” (Bphla 2014, p.120).

1.1.  Characteristics of the Polish pharmacy market

Due to the fact that medicines are a regulated and rationed commodity 
throughout the world, the pharmacy market is different from the markets for 
other commercial goods. Pharmacies, on the other hand, are the most widely 
available health care facilities (on-call facilities are open 24 hours a day, 7 days 
a week).



28

JADWIGA MANIEWSKA, AGNIESZKA BOJANOWSKA, AGNIESZKA SUROWIEC

In Poland, pharmacists are graduates of a five-year (before 2005), or five 
and a half-year (from 2005 until the present) postsecondary studies at the 
faculty of pharmacy, who have completed at least a six-month internship in 
a pharmacy and have obtained the degree of Master of Pharmacy. They have 
the right to practice pharmacy issued by the Pharmaceutical Council. They are 
trained as a counsellor with specialized knowledge of drugs to protect public 
health. The profession of pharmacist is the only one among the public trust 
professions in health care in which the remuneration for the (pharmaceutical) 
service is included in the margin of the goods sold.

The pharmacy market in Poland has undergone very dynamic changes 
in the last two decades. In 2001, the Pharmaceutical Law came into force 
in Poland allowing every entity (not only pharmacists) to run a pharmacy. 
According to the data of the Supreme Pharmaceutical Chamber, in 2003 non-
pharmacists owned 7% of pharmacies in Poland, while in 2006, as much as 
13% of Polish pharmacies were owned by persons without a pharmaceutical 
education (Zimmermann 2007, p.94). 

At that time, groups of jointly managed pharmacies or pharmacy chains, 
started to appear on the Polish pharmacy market, which started to constitute 
a large purchasing power for wholesalers and drug manufacturers. In the way 
they are managed they are quite different from traditional, often family-run 
pharmacies. In the ten years from 2005-2015, Poland experienced a large 
increase in the number of chain pharmacies, with a decrease in the number of 
individual pharmacies. This has led to a feeling in pharmaceutical circles that 
the role of the pharmacist has been reduced solely to that of a sales associate 
who has to fulfil sales plans. In 2018, individual pharmacies accounted for 
only 57% of the market and chain pharmacies for 43% (Apteki w Polsce… 
2019, p.11). 

The ever-growing number of pharmacies (by about 10,000 between 2001 
and 2017) has resulted in a systematic decline in their profitability (Rynek 
apteczny w Polsce… 2020, p.12). In June 2017, the Polish Pharmaceutical 
Law was amended, as a result of which only pharmacists can now become 
owners of pharmacies. Geographic and demographic limits were also imposed 
on newly established pharmacies. Compared to the previous shortage in 
Poland, in 2019 there were 2,709 inhabitants per one pharmacy compared to 
4,167 in Germany and 4,545 in the UK (Rynek apteczny w Polsce… 2020, 
p.54). As a result, a statistical pharmacy in Poland generates lower turnover 
than pharmacies in other European countries (twice as low as in the Czech 
Republic, four times lower than in Germany) (Apteki w Polsce… 2019, p.56). 
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In Poland, according to the data provided in 2020 by the Central 
Statistical Office (GUS), there are about twelve thousand pharmacies, in 
which about twenty-six thousand pharmacists are employed (Apteki i punkty 
apteczne… 2020, p.67). There is now a steady decline in the number of 
pharmacies (Rynek apteczny w Polsce… 2020, p.87). It is believed that the 
optimal number of pharmacies in Poland would be around 10,000 (Apteki w 
Polsce… 2019, p.13). The product range of a pharmacy is invariably divided 
into three types of products: prescription medicines with an officially set 
price (so-called reimbursable medicines), prescription medicines whose price 
is regulated by the market (so-called full-pay medicines) and over the counter 
products whose price is regulated by the market (OTC medicines). Individual 
segments of the pharmacy range represent 35.26%, 21.74% and 42.37% of 
sales respectively (Apteki w Polsce… 2019, p.12).

Pharmacists are required to have a high level of expertise (related to 
patient counselling and development of pharmaceutical educational services), 

“knowledge of law and the principles of reimbursement of medicinal products, 
as well as so-called “soft skills” (related to interpersonal communication or 
assertiveness)” (Lapane, Hughes 2004, p.34). Polish pharmacists have to 
study for five years before starting work, which requires them to acquire a 
substantial body of theoretical knowledge. Active pharmacists are obliged to 
constantly improve their qualifications in continuing education. They can 
also expand their knowledge through postgraduate studies and numerous 
courses where he can also develop their “soft skills”. “A 2010 US study found 
out that pharmacists who had completed postgraduate training were more 
satisfied with their jobs than those who had not” (Padiyara, Kopmerda 2010, 
p.1095). “There is increasing talk of a crisis in the pharmacy profession linked 
to occupational burnout” (Świeczkowski et al. 2015, p.3). Well-educated 
professionals feel like salespeople who are only there to increase pharmacy 
profits, which certainly affects the customer-pharmacy relationship.

1.2.  A difficult situation with a customer in a pharmacy

Typically, the pharmacist is at the end of the chain of building value for 
the customer. Along the way, customers in Poland encounter difficulties in 
getting to the doctor, waiting, unpleasant treatment in clinics, etc. When the 
patient finally gets to the pharmacy and discovers that the medication is not 
available, the prescription is out of date or the doctor issued it incorrectly, 
the patient becomes angry and frequently aggressive. Pharmacies as a system 
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catch pharmacist errors very quickly. Prescriptions are checked several times 
and if it turns out that the wrong medication or the incorrect dose has been 
dispensed, the patient is immediately informed through all available channels 
and the incorrect medicine is replaced with the correct one. In recent times 
this rarely happens, because in Poland, since January 2020, prescriptions are 
electronic, the names of drugs can be read without difficulty, and drugs are 
scanned with a scanner before dispensing. Most often patients demand that 
the pharmacist violate the law, which must be followed very scrupulously. 
Customers do not understand that they cannot return anything to the 
pharmacy like they would to another store, that they cannot get a prescription 
drug without a prescription, and that they cannot fill expired prescriptions. 
They seem to think that if they yell, make threats, etc., the person on the other 
side will yield. Even some doctors in Poland do not know that if a pharmacist 
fills an incorrectly issued prescription for a discount, he or she must pay for it 
later out of pocket (because the NFZ - the Polish National Health Fund does 
not recognize such reimbursements for medications). This generates stress 
and simultaneously a sense of injustice. 

1.3. Training received and the approach to conflict situations  
in the pharmacy 

In the work of a pharmacist, resistance to occupational stress and 
prevention of burnout prove to be extremely important. Pharmacists who 
upset are unable to serve patients. They often need to leave the workplace,  
at least for a while, to cool off. With proper mental hygiene, the tension 
passes after a few days at the latest, but this is not always possible. One type 
of help pharmacists can receive is training to help them feel more comfortable 
in a difficult situation and ease the stress. One option for young pharmacy 
graduates seems to be supplementing their education with marketing or sales 
skills. Studies carried out a long time ago showed that pharmacy managers 
(e.g. managers of retail pharmacy chains) had a higher quality of professional 
life. It does not carry a reduced risk of burnout (Willett, Cooper 1996, p.96). 

METHODOLOGY OF THE ORIGINAL RESEARCH

The survey for this article was conducted in autumn 2020 among Polish 
pharmacists. The research method was a diagnostic survey with the use of  
a research tool – a questionnaire survey. The questionnaires were distributed 
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via the Internet using, among others, the social networking platform Facebook. 
This method makes it possible to check whether the phenomenon selected 
for study is present and allows the degree of its intensity to be determined.  
It is used to study the attitudes and motives of respondents, as well as their 
knowledge about the researched phenomenon and process (Krajewski 2007, 
p.34). It contained nine questions where respondents could answer in different 
ways. In some questions, it was possible to choose one answer, in others 
several, and in yet others respondents were asked to rate the phenomenon on 
a scale from 1 to 5, where 1 was never and 5 was always. The questionnaire 
also included metric questions that asked about four independent variables: 
age, gender, years of employment in a pharmacy, and place of employment 
(i.e., city, village, etc.). In this article, questionnaire questions were used for 
further analysis:

Q1: “Have you encountered a difficult customer-related conflict situation in 
your work at a pharmacy?”

Q4: “Does the psychological discomfort caused by a conflict with customer(s) 
hinder you in functioning in your profession?”

Q5: “In the pharmacy, do you treat customers primarily as customers, 
supplicants, partners in establishing a lasting business relationship,  
or patients?”

Q6: “Would you like to extend your knowledge and skills in handling conflict 
situations with customers?” 

Q7: “Have you been trained in the past to deal with difficult customers  
in a pharmacy?” 

1.4.  Description of the research sample

In Poland, according to data as of 1 October 2020, there are 12,035 

(Data according to the… 2020, p.1) active pharmacies open to the general 
public. There are 35,360 pharmacists registered in the Central Pharmaceutical 
Register (The Central Register 2020), not all of whom are professionally active 
as according to the Central Statistical Office (GUS) there are about 26,100 
pharmacists working in pharmacies (Apteki i punkty apteczne 2020, p.4).  
265 participants took part in the study presented. In the study population, 
the majority are women – 75.5%, which is justified in the general population, 
since according to the GUS in 2017, women working in pharmacies 
accounted for 88.7% of all pharmacists. The profession of pharmacist  
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is highly feminized. Experts emphasize that women are perfectly suited for 
this profession, because in addition to knowledge and proper education, they 
show meticulousness and patience (Motyl 2018, p.3). A total of 91 (34.3%) 
people between 31-40 years old, 70 (26.4%) people between 24-30 years old, 
65 (24.5%) people between 41-50 years old, 27 (10.2%) people between 
51-60 years old, and 12 (4.5%) people over 61 years old participated in the 
survey. The data from the Central Statistical Office (GUS) indicate that it is in 
the age range of 24-40 years that there is the largest number of professionally 
active pharmacists, so this is also reflected in the general population. A group 
of pharmacists with fairly extensive work experience participated in the study. 
The most numerous was the group who have worked more than six years in a 
pharmacy. The remaining results are presented in the chart below (Figure 1).
 
Fig. 1. Number of years of working in a pharmacy declared by respondents

Source: Own work

Respondents were asked about their workplace and here the answers were 
fairly evenly distributed, which can be observed in the chart below (Figure 2).
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Fig. 2. Respondents’ workplace

Source: Own work

The respondents’ workplace was important due to the different nature 
of the market and the rules shaping it in the case of large cities, villages and 
smaller towns. The shape of the customer-pharmacy relationship is different 
in towns of various sizes. It is certainly different in rural areas, where there 
is often local monopolization of pharmaceutical services. As the size of the 
town decreases, the opportunity to build interpersonal bonds between the 
pharmacist and the customer increases. 

1.5.  Research results

Responses to the question Q1: “Have you encountered a difficult conflict 
situation related to a customer in your work in a pharmacy?” correlated 
with the years of employment in a pharmacy declared by the respondents 
allowed to confirm hypothesis H1 (Most pharmacists working in a pharmacy 
for more than one year have encountered a difficult situation related to  
a confrontational customer in their work). Detailed survey results on this 
topic are shown in Table 1. 
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Table. 1. Detailed responses to the question “Have you encountered a difficult custo-
mer-related conflict situation in your pharmacy work?” in relation to the independent 
variable “years of working in a pharmacy” 

Have you 
encountered a 
difficult custom-
er-related con-
flict situation in 
your pharmacy 
work?

Years of 
working in 
the pharmacy
less than one 
year

Years of 
working 
in the 
pharmacy
over one 
year to three 
years

Years of 
working in the 
pharmacy
over three to 
six years

Years of 
working 
in the 
pharmacy
over 
five years

Line
Total

Yes 13 26 52 163 254

No 0 1 0 10 11

Total 13 27 52 173 265

Source: Own work

In order to address hypothesis H2 (Polish pharmacists do not treat 
their customers as partners in establishing a lasting business relationship) 
the responses to question Q5 should be analysed: “In the pharmacy, do you 
treat customers primarily as customers, supplicants, partners in establishing 
a lasting business relationship, or patients?” It was also possible to give one’s 
own answer to this question. Overwhelmingly, pharmacists said that they treat 
customers as patients (81.88%). Only 1.5% of pharmacists treat customers 
as partners to build a lasting relationship. There were isolated self-reported 
responses that indicated a negative attitude towards customers, such as: “if the 
patient is difficult, I treat him/her as a psychiatric patient” or “I try to treat 
patients as I would like to be treated myself, but the profession sometimes 
forces an approach like a clerk...”. 

To obtain an answer to the question whether training influences  
a pharmacist’s approach to and perception of a conflict situation and thus 
verify hypotheses H3 and H4, the responses to the following questions in the 
questionnaire were analysed: Q7: “Have you been trained in the past to deal 
with a difficult customer in a pharmacy?”, Q6: “Would you like to extend your 
knowledge and skills in handling conflict situations with customers?” and Q4: 

“Does the psychological discomfort caused by conflict with customer(s) hinder 
you in functioning in your profession?”. 

By verifying hypothesis H3, we examine the effect of training received 
on perceived psychological discomfort caused by a conflict with a customer/
customers, and by verifying hypothesis H4, we examine the relationship 
between willingness to extend one’s knowledge and skills in dealing 



35

BUILDING RELATIONSHIPS WITH DIFFICULT CUSTOMERS...

with conflict situations with customers in the future and impediments  
to functioning in the profession due to psychological discomfort caused 
by conflict with a customer/customers. Detailed results are summarized  
in Tables 2 and 3. To verify hypothesis H3, a bivariate table was constructed 
for questions Q7 and Q4, see Table 2. To verify hypothesis H4, questions Q6 
and Q4 were analysed, see Table 3.

Table 2. Summary bivariate table for questions Q7 and Q4: observed frequencies

Q7 Q4
Total

yes no

no 105 38 143

yes 70 41 111

Total 175 79 254

Source: Own work

Table 3. Summary bivariate table for questions P6 and P4: observed frequencies

Q6 Q4
Total

yes no

no 114 43 157

yes 24 20 44

I don’t know 37 16 53

Total 175 79 254

Source: Own work

Based on the results from Tables 2 and 3, it was noted that in a sample of 
254 pharmacists, psychological discomfort caused by conflict with a customer/
customers hindered 175 individuals in functioning in the profession, while 
79 individuals responded that psychological discomfort caused by a conflict 
with a customer/customers did not hinder their functioning in the profession. 

Table 4. Statistics for questions Q7 and Q4

P

Pearson’s Chi^2 3.132141 0.07676

Source: Own work
In order to verify hypothesis H3, Pearson’s Chi^2 test was applied to 

the data in Table 2. The value of the statistic and the corresponding p-value 
are given in Table 4. Based on the data in Table 4, it can be concluded 
that at a significance level of 0.05, the characteristics: past training received  
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and impediment to functioning in the profession due to experiencing 
discomfort due to conflict with a customer/customers are independent.

Table 5. Statistics Q6 x Q4, actual responses

P
Pearson’s Chi^2 5.260687 0.07205

Source: Own work

In verifying hypothesis H4, the question can be asked whether there  
is a relationship between willingness to train and impediments to functioning 
in the profession due to psychological discomfort caused by conflict with  
a customer/customers. Based on the results in Table 5 (Pearson’s Chi^2 test 
= 5.26, p = 0.07205 according to the data in Table 3), it can be concluded 
that the willingness to extend knowledge and skills in dealing with conflict 
situations with customers in the future and impediments to functioning in the 
profession due to discomfort caused by conflict with a customer/customers 
are independent. Tables 6 and 7 show the values of Pearson’s Chi^2 tests and 
p-values for the cases of qualifying the “I don’t know” answers from Table  
4 to the “no” group and to the “yes” group respectively.

Table 6. Statistics: Q6 x Q4, qualifying the answer to question Q6 “I don’t know” 
with “no”

P

Pearson’s Chi^2 2.646106 0.10380

Source: Own work

Table 7. Statistics: Q6 x Q4, qualifying the answer to question Q6 “I don’t know” 
with “yes”

P

Pearson’s Chi^2 5.115703 0.02371

Source: Own work

Classifying the “I don’t know” answer as “no” does not change the 
conclusion about the existence of a relationship between the above-mentioned 
characteristics. However, if those undecided about expanding knowledge  
and skills in dealing with conflict situations with customers were to be included 
in respect of willingness to participate in training on this topic, it would be 
possible to conclude that for the adopted level of significance 0.05 there  
is a relationship between the desire to extend knowledge and impediments  
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in functioning in the profession because of discomfort caused by conflicts 
with a customer/customers. Table 8 presents the values of Pearson’s Chi^2 
tests and p-values for the omitted cases with “I don’t know” responses from 
Table 4. 

Table 8. Statistics: Q6 x Q4, cases of “I don’t know” answers were omitted for 
question Q6 

P

Pearson’s Chi^2 5.212586 0.02242

Source: Own work

If in the analysis we omit the cases of the undecided about the expansion 
of knowledge and skills in dealing with conflict situations with customers,  
it would be possible to conclude that for the adopted level of significance of 
0.05 the willingness to extend knowledge and impediments to functioning 
in the profession due to discomfort caused by conflict with customer(s) are 
dependent.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

The research conducted for this article has expanded and confirmed the 
current state of knowledge on building relationships with difficult customers 
in a pharmacy in a conflict situation. The existing state of knowledge was 
related to the results obtained in the survey. 

H1 was confirmed, consistent with the authors’ predictions and own 
experience. Wherever various social interactions take place, dependencies 
and human bonds are formed, many misunderstandings also occur. One 
such place is an organisation whose foundation is people. Thus, conflicts 
in a company are practically inevitable, so the modern manager must have 
adequate knowledge of conflicts to understand and manage them effectively 

(Kołodziejczyk 2014, p.322). In a difficult job like that of a pharmacist,  
it is common to encounter customers who are demanding and dissatisfied. 
Pharmacists can tell after just one year on the job that at least a few of these 
situations have happened to them. 

After analysing hypothesis H2, the conclusion is that pharmacists do 
not treat customers as potential partners in building business relationships. 
Calling them patients, whether articulated or not, tends to put them in 
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the position of people who need to be helped. This approach to customers 
has been ingrained in pharmacists since the first year of their studies and  
is hard to argue with; however, from the perspective of CRM philosophy,  
it is little different from understanding customers as supplicants. With a person 
who needs help, who stands in a position of need, no further relationship  
is built, no such opportunity or plans are made. Calling customers patients  
in pharmacies allows pharmacists to maintain a neutral attitude towards them 
so that they can be helped more easily. This, of course, promotes a sober view 
of the situation and objectivity, but it does not allow a lasting relationship to 
be built with the customer. Negative answers given in the survey indicate that 
pharmacists are tired of their work and customers, and this eliminates any 
chance of a proper relationship with the customer. The problem of regulations 
that limit pharmacists’ ability to approach the customer in a friendly manner 
was also highlighted. The Polish law (Announcement of the Marshal… 2021) 
states that nothing can be returned to a pharmacy because the effectiveness of 
medications is affected by the way they are stored, and it is not known what 
or who did with a medication after taking it from the pharmacy. The fact that 
a pharmacy often looks like a perfumery gives people the mistaken impression 
that the rules should be the same: if I buy a toothbrush in a perfumery and 
come to return it, they should take it from me, then why not in a pharmacy. 
This could also be one of the reasons for customer dissatisfaction that  
is independent from the pharmacist.

In constructing hypothesis H3, it was assumed that training can help 
alleviate difficult situations with customers. This assumption is based, among 
other things, on the literature studied in the scope of the role of employee 
training in customer relationship management. However, the study did not 
clearly indicate that the training received influences a pharmacist’s approach 
to and perception of a conflict situation. It seems that pharmacists themselves 
do not see the link between the training they have received and their approach 
to a conflict situation with a pharmacy customer. This may be due to the fact 
that they perceive training as substantive pharmaceutical knowledge and not, 
for example, training in assertive customer service. As if as a consequence of 
this, hypothesis H4 was also rejected as the study showed that the willingness 
to extend knowledge and skills in dealing with customer conflict situation 
in the future and the impediment to functioning in the profession due to 
discomfort caused by a conflict with customer(s) are not interdependent.
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BUDOWANIE RELACJI Z TRUDNYM KLIENTEM  
W APTECE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH 

FARMACEUTÓW

Streszczenie: Polski rynek farmaceutyczny to miejsce styku wielu in-
teresariuszy. Niniejszy artykuł skupia się na relacjach klientów indy-
widualnych z aptekami, a de facto z farmaceutami, którzy obsługują 
ich w aptece. Zwraca się uwagę na problemy pojawiające się podczas 
obsługi tych klientów w kontekście budowania i podtrzymywania 
długotrwałych więzi z klientami zgodnie z zasadami koncepcji CRM. 
Przeprowadzono badanie ankietowe wśród farmaceutów, aby ukazać,  
z jakimi trudnymi sytuacjami mają oni do czynienia w codziennej pra-
cy z klientem. Wskazano na rolę szkoleń z obsługi klienta w rozwiązy-
waniu konfliktowych sytuacji w aptece. Poruszono kwestie wypalenia 
zawodowego oraz nastawienia farmaceutów do klientów. 

Słowa kluczowe: CRM, klient, farmacja, zarządzanie
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MIESZKAJĄCYCH W RÓŻNYCH 
TYPACH ZABUDOWY 

WIELORODZINNEJ W POZNANIU 
W LATACH 1994 - 2018

Streszczenie: Publikacja prezentuje zmiany dotyczące „poziomu ży-
cia” mieszkańców trzech różnych typów zabudowy wielorodzinnej –  
bloków typu „B”, „C”, „D” w latach 1994 – 2018 na podstawie wy-
ników badań podstawowych zrealizowanych w latach parzystych.  
Na podstawie trzynastu serii badawczych można stwierdzić, że są roz-
niecę w odczuwalnym „poziomie życia” pomiędzy osiedlami najwyż-
szego standardu i najniższego. Wyniki wskazują, że wzrost wykształce-
nia ma wpływ na odczuwanie „poziomu życia”.

Słowa kluczowe: poziom życia, typy zabudowy mieszkaniowej, wy-
kształcenie mieszkańców

WPROWADZENIE

Efektywność każdego działania ekonomicznego jest zależna od bardzo 
wielu czynników. Za jednym z najważniejszych można uznać poziom życia, 
dochodów mieszkańców obszaru, który są potencjalnymi nabywcami dane-
go, czyli wytwarzanego produktu lub usługi. Ogólnie dostępne informacje 
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statystyczne nie prezentują nigdy pełnej informacji o finansowych możli-
wościach, czyli sile nabywczej mieszkańców danego obszaru. Dysponują oni 
zawsze nie tylko oficjalnie uzyskanymi dochodami. Ponadto pewna grupa 
ma środki finansowe uzyskane ze źródeł nielegalnych, a niekiedy z działań 
sprzecznych z prawem. Do nich można zaliczyć dochody z rynku półlegalne-
go, a niekiedy nielegalnego (Klimaczak 2011).

Dla efektywnego funkcjonowania gospodarki istotne są zmiany związane 
z dochodami. Niestety w XXI wieku w Polsce duże dochody zostały skoncen-
trowane przez niewielką grupę osób (Szulce 2004). Jednocześnie od począt-
ku wprowadzenia gospodarki rynkowej mają miejsce nieprzerwanie procesy 
dostosowania wielkości, standardu mieszkania do osiąganego w danym go-
spodarstwie domowym poziomu dochodów. Na przełomie wieków w Polsce 
poniżej minimum socjalnego żyło od 25 – 50% społeczeństwa (Palska 2002). 
Wykazano w kolejnych latach, że beneficjantami przemian są osoby wykształ-
cone oraz o wysokich dochodach (Czapliński 2007).

Należy zwrócić uwagę, że jednym z podstawowych kryteriów funkcjono-
wania każdej osoby jest możliwość zaspakajania podstawowych funkcji życio-
wych. Poza najbardziej podstawowymi, czyli jedzeniem i piciem do kolejnych 
należy zaliczyć mieszkanie. Uwzględniając fakty historyczne, należy podkre-
ślić, że w okresie powojennym w Polsce budownictwo mieszkaniowe nie 
stanowiło priorytetów. Rozwój przemysłu uznano za podstawowy kierunek 
polityki gospodarczej (Fierla 1989), co zbiegło się z falą powojennego boomu 
(Budner 2011). Rozwój przemysłu bez zwracania uwagi na efektywność, czy 
ochronę środowiska przyrodniczego (Jastrzębska 2006) był efektem realizacji 
w Polsce „polityki obronnej” (Kuroń, Żakowski 1997). Już w 1950 roku za-
proponowano rozbudowanie wojsk pancernych do stanu około 7000 czołgów 
i dział pancernych. W tym okresie wojsko posiadało 287 wozów z czego 70 
nadawało się do walki (Michulec, Zientarzewski 2003). Wojska niemieckie 
przystąpiły do wojny w 1939 roku mając 2977 czołgów (Suworow 2019).

Długoletni rozwój przemysłu ciężkiego skutkował nie tylko brakami to-
warów i żywności (Olson, Cloud 2002), a także nie zaspakajaniem potrzeb 
mieszkaniowych Polaków. Dokonywane po 1945 roku zmiany normatywu 
skutkują powstaniem trzech wyróżniających się typów zabudowy wieloro-
dzinnej z centralnym ogrzewaniem – tak zwanym cieplikiem. Należy zwró-
cić uwagę na fakt, że początku transformacji gospodarczej w Polsce taki typ 
ogrzewania funkcjonował w około 40% mieszkań. W różnych miastach ta-
kich mieszkań było od 20 – 80% (Szpadt, Sebastian 1994).
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Uwzględniając ochronę środowiska należy wskazać, że sposób ogrzewa-
nia mieszkania, czy domu ma znaczenie. Każdy piec na paliwo stałe umożli-
wia wykorzystanie wytwarzanej w gospodarstwie domowym zbędnej materii 
jako paliwa (zabudowa typu „A”).

W okresie 1994 – 2018 w latach parzystych zrealizowano w Poznaniu 
badania podstawowe dotyczące gospodarki zbędną materią. Zalicza się do 
niej wszystko, co jest w danej chwili zbędne w gospodarstwie domowym  
(Bogajewski 2011, 2019). W anonimowej ankiecie umieszczone były pytania 
charakteryzujące zakupy produktów spożywczych w różnych opakowaniach 
oraz realizowaną gospodarkę odzieżą i obuwiem. Ponadto zostało umieszczo-
ne zostało pytanie dotyczące subiektywnie i indywidualnie przez każdą osobę 
pojmowanego „poziomu życia”.

Celem publikacji jest prezentacja zmian dotyczących „poziomu życia” 
w trzech różnych typów zabudowy wielorodzinnej – bloków typu „B”, „C”, 

„D”. Ponadto na podstawie wyników badań podstawowych zostanie dokona-
na ocena, czy możliwe jest powiązanie standardu mieszkania z indywidualnie 
deklarowanym „poziomem życia”.

Zostaną zaprezentowane wybrane dane Głównego Urzędu Statystyczne-
go aby określić, czy wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków na jedną 
osobę ma wpływ na subiektywnie odczuwalny przez każdego „poziom życia”.

Ponadto zostanie zaprezentowane dla dużych serii badawczych porówna-
nie „poziomu życia” osób z wyższym oraz niższym „poziomem wykształcenia”. 
W latach 1994 – 2018 uzyskano około 8300 ankiet, ale tylko pięciokrotnie 
ich liczba dla danego roku przekroczyła 700 poprawnie wypełnionych.

PODZIAŁ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO  
W POLSCE PO 1945 ROKU

Po zakończeniu II Wojny Światowej mieszkanie nie było towarem (Uch-
man 1998). Osoby zatrudniane w zakładach dostawały (załatwiały) miesz-
kania (Kuroń, Żakowski 1997). Budownictwo mieszkaniowe było scentra-
lizowane i objęte gospodarką planową (Czekalski 2006), gdyż w doktrynie 
socjalistycznej było przewidziane między innymi ulgowe korzystanie z miesz-
kania (Kulesza 1991).

Po 1945 roku na obszarze Polski zostały zbudowane „od podstaw” nowe 
osiedla mieszkaniowe. Należy zwrócić uwagę, że zabudowa mieszkaniowa 
w latach 1945 – 1985 była w bardzo wielu przypadkach podporządkowa-
na zakładom przemysłu ciężkiego. Dlatego zabudowa dużych miast Polski  
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z tamtego okresu nie ma modelu stref koncentrycznych (Clark 1982). Nie po-
wstały ponadto ścisłe centra o zwartej zabudowie biznesowej (Turnbull 1996).

W pierwszym okresie, zaraz po zakończeniu wojny, największe miesz-
kania miały około 60 m2 powierzchni użytkowej ale było ich mało (Nowicki 
1993). Na wielkość mieszkań niezmiernie duży wpływ wywarło wspomnia-
ne już przeznaczenie środków finansowych na rozwój przemysłu ciężkiego. 
Przesunięcia tego dokonano kosztem budownictwa mieszkaniowego (Madej 
2003).

W budownictwie mieszkań wielorodzinnych oddanych do użytku po 
1945 roku z centralnym ogrzewaniem (tak zawalny cieplik) należy wyróżnić 
trzy okresy ekonomiczne.

Polityka szukania oszczędności (zabudowa typu „B”) – budownictwo 
oszczędnościowe (Przeciszewski 1993), wiązało się z dynamiczną rozbudową 
przemysłu ciężkiego. W ramach tego typu budownictwa została ustalona nor-
ma 7 m2 na osobę. Oddawane do użytku mieszkania bardzo często posiadały 
tak zwane „ślepe kuchnie”. W sytuacji gdy kuchnia miała okno, to wtedy 
mieszkanie zazwyczaj posiadało tak zwany pokój przejściowy. Zdecydowana 
większość mieszkań zbudowanych w tym okresie została zasiedlona przez pra-
cowników zakładów przemysłowych. Mieszkania w standardzie oszczędno-
ściowym budowano do 1970 roku.

Polityka dobrobytu (zabudowa typu „C”) związana była z częściową 
zmianą gospodarczą, a wygodne mieszkanie miało być dobrem ogólnodostęp-
nym (Kaliński, Landau 2003). W tym okresie została zwiększona powierzch-
nia użytkowa mieszkania z 53 m2 do ponad 62 m2 (Petz, Jezierski 1988). Od-
dawane do użytku mieszkania posiadały kuchnię z oknem. Należy wspomnieć, 
że mieszkania w tym standardzie budowano w latach 1971 – 1984.

Ostatni okres związany jest ze znacznym wzrostem powierzchni miesz-
kania (zabudowa typu „D”). W tym okresie został umożliwiony wolny zakup 
za dewizy, gdyż od 1985 roku 1% nowych mieszkań oddawano do dyspo-
zycji Biura Handlu Zagranicznego „Locum” (Boczar 1986). Zmiany zostały 
wprowadzone od przełomu 1982/1983 ale lokale faktycznie były oddawano 
do użytku od 1985 roku, co było związane ze znacznym wydłużeniem cyklu 
budowy (Kulesza 1989). Oddawane do użytku mieszkania przekraczały górną 
granicę powierzchni (Płachcińska 1990, Płachcińska 1992, Solińska-Roma-
nowska 1987). Należy zwrócić uwagę, że od 1988 roku nastąpiła likwidacja 
normatywów w budownictwie mieszkaniowym. Obecnie zakup nowego zale-
ży od posiadanych środków finansowych (Nowicki 1993).
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Uwzględnienie czynników ekonomicznych wraz z decyzjami polityczny-
mi pozwala na nowoczesny, odpowiadający realiom XXI wieku podział zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, co przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Specyficzne cechy ekonomiczne i techniczne wyróżniające budownictwo 
wielorodzinne w Polsce po 1945 roku (Bogajewski 2008B, 2013)

TYP OSIEDLA B C D

CECHY B1 B2 C1 C2

- zabudowa wielorodzinna X X X X X

- ogrzewanie cieplikiem* lub gazowe X X X X X

- czynne wsypy X X

- mieszkania zbudowane w latach 1946–70 X X

- mieszkania zbudowane w latach 1971–84 X X

- mieszkania zbudowane po 1985 roku X

Objaśnienia: 
Litera X – oznacza występowanie wymienionej cechy

* CIEPLIK – ogrzewanie budynku wielorodzinnego, posiadającego centralne ogrzewa-
nie przez kotłownię zlokalizowaną w osobnym budynku
Źródło: Opracowanie własne

Analizując przedstawione w tabeli 1 informacje należy zwrócić uwagę na 
fakt, że zabudowa typu „B” oraz „C” zawsze może posiadać czynne wsypy. Ich 
obecność umożliwia łatwe pozbywanie zbędnej materii, co skutkuje zmniej-
szeniem masy pozyskiwanych surowców.

Dzielenie zabudowy wielorodzinnej ze względu na taki czasu („B”, „C”) 
dokonywano w także w innych opracowaniach (Andrzejewski 1987, Chmie-
lewski 1990, Korniłowicz 1990, Kulesza 1999, Nieciuński 1999, Tokajuk 1996, 
Urbańska 1999). Także data kolejnego podziału – 1985 rok zaznaczana została 
w publikacjach (Grabowiecka-Łaszek 1986, Solińska-Romanowska 1987).

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYDATKI  
W LATACH 1994 – 2018 WEDŁUG DANYCH GUS

Główny Urząd Statystyczny przeprowadza badania podstawowe  
w gospodarstwach domowych dotyczące między innymi wydatków. Z bardzo 
obszernego materiału statystycznego zostaną zaprezentowane informacje dla 
lat parzystych. Dotyczą przeciętnych miesięcznych wydatków na jedną osobę 
w gospodarstwach domowych oraz wydatków na mieszkanie, co przedstawia 
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tabela 2. Dynamika zmian została obliczona w stosunku do 1994 roku, gdzie 
przyjęto, że wynosi 100%.

Tabela 2. Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę na towary i usługi konsump-
cyjne oraz na mieszkanie w pełnych złotych oraz dynamika w stosunku do 1994 roku 
dla lat parzystych (GUS Budżety gospodarstw domowych 1995-2019)

Wydatki przeciętne Wydatki na mieszkanie

Rok w złotych dynamika zmian w złotych dynamika zmian

1994 219 100 44 100

1996 351 160 73 166

1998 503 230 89 202

2000 599 273 107 243

2002 625 285 124 282

2004 695 317 141 320

2006 745 340 147 334

2008 904 413 171 389

2010 991 453 200 455

2012 1051 480 214 486

2014 1079 493 217 493

2016 1132 517 221 502

2018 1187 542 217 493

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących 
średnich miesięcznych rozchodów na jedną osobę w gospodarstwach domo-
wych należy stwierdzić, że latach 1994 – 2018 nastąpiły dynamiczne zmiany. 
Wydatki przeciętne wzrosły o prawie 970 złotych, a na mieszkanie o ponad 
170 złotych. Dynamika zmian dla wydatków przeciętnych (wszystkich) jest 
wyższa niż w przypadku dla wydatków na mieszkanie. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że tak wysoki wzrost przeciętnych wydatków, czy na mieszkanie 
jest dowodem na rabowanie majątku Polaków. Realna inflacja służy nie tyko 
zwiększaniu dochodów banków (Szewczak 2016). Gdy jest w wysokości tylko 
3%, to po 20 latach zmniejsza wartość publicznego długu o połowę, a ponad-
to służy do rabowania majątku mieszkańców (Rickards 2015). Nieustanny 
postęp techniczny wraz z wprowadzeniem innowacji skutkuje zwiększaniem 
produkcji dóbr oraz usług. Przy stałym zatrudnieniu w jednej jednostce cza-
su powstaje więcej wyrobów lub usług niż kiedyś, czyli poprawiona zosta-
je efektywność działania. Koszty stałe pozostają niezmienne i jest większa  
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produkcja więc ceny powinny spadać. Niewielka deflacja jest korzystna dla 
konsumentów i każdego posiadacza oszczędności (Rickards 2017).

OGÓLNE ZMIANY „POZIOMU ŻYCIA”  
W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ W LATACH  
1994 – 2018

W latach parzystych w okresie 1994 – 2018 na obszarze Poznania i są-
siadujących gmin zostały zrealizowane badania podstawowe dotyczące gospo-
darki odpadami komunalnymi stałymi, surowcami wtórnymi typowymi oraz 
nietypowymi. Ponadto zostało zbadane podejście mieszkańców do szeroko 
rozumianej ochrony środowiska.

W zrealizowanych badaniach podstawowych dotyczących gospodarki 
odpadami i surowcami wtórnymi respondenci zaznaczali swój subiektywny 
pojmowany i dla każdego indywidualny „poziom życia”. Odpowiedzi na pyta-
nia wraz przypisywanymi im wartościami oraz procentowy udział odpowiedzi  
w poszczególnych latach dla osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej 
ogrzewanej cieplikiem prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Klasyfikacja i wartości „poziomu życia” oraz procentowy udział w seriach 
badawczych

określenie bardzo zły zły słaby zadowalający dobry świetny

wartośćw punktach 1 2 3 4 5 6

1994 2 4 28 48 18 0

1996 1 3 26 46 23 1

1998 2 2 27 45 22 2

2000 0 2 12 46 36 4

2002 1 2 21 47 28 1

2004 1 3 22 45 26 3

2006 0 1 18 45 32 4

2008 0 1 11 44 40 4

2010 0 3 12 47 36 2

2012 1 2 17 31 40 9

2014 0 3 15 46 33 3

2016 1 0 9 50 37 3

2018 0 1 10 39 43 7

Źródło: Obliczenia własne
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Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 3 można wyciągnąć 
następujące wnioski:

1. „bardzo zły” lub „zły” poziom życia wskazuje jedynie kilka procent 
respondentów, a tylko w 1994 roku został wskazany przez 6%,

2. „słaby” wskazuje od około kilkanaście procent gospodarstw domo-
wych ale w latach 90 – tych XX wieku taki poziom wskazywało blisko 30%,  
a w ostatnich seriach badawczych jedynie około 10%,

3. „zadowalający” jest najczęściej wskazywanym poziomem, od 31%  
w 2012 roku, aż do 50% w 2016 roku, choć wahania pomiędzy dwoma okre-
sami badawczymi sięgać mogą aż kilkunastu procent,

4. „dobry” poziom życia był wskazywany przez około 20% responden-
tów w latach 90 – tych XX wieku, a od 2008 roku przekracza 33%,

5. „świetny” poziom życia nie zawsze był wskazywany, najczęściej ten 
poziom wskazywano w 2012 roku oraz 2018 roku.

Podsumowując ogólne informacje, należy zwrócić uwagę, że zadowa-
lający i dobry „poziom życia” wskazuje zawsze ponad 60% respondentów. 
Na podstawie badań podstawowych, zrealizowanych w pełni trzynastu serii 
badawczych można wskazać, że uległ zwiększeniu subiektywnie pojmowany  
w każdym gospodarstwie domowym „poziom życia”.

ZMIANY „POZIOMU ŻYCIA” W RÓŻNYCH TYPACH 
ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

Niezwykle interesujące wydaje się określenie, czy możliwe jest powią-
zanie subiektywnie odczuwanego „poziomu życia” ze standardem mieszkań.

Tabela 4 przedstawia obliczone zmiany zadeklarowanego „poziomu ży-
cia” z trzech typach zabudowy wielorodzinnej z ogrzewaniem cieplikiem. Dla 
danego roku badawczego wyniki zostały uzyskane poprzez podzielenie dla 
danego typu osiedla sumy punktów za wskazany „poziom życia” przez liczbę 
mieszkań. Wyniki zostały zaprezentowane z dokładnością do 0,05 punktu. 
W latach 1994 – 2018 anonimowe badania zostały zrealizowane aby uzyskać 
określoną reprezentację (Plich 2010), która umożliwia uzyskiwanie danych  
o znaczeniu gospodarczym. Obszar badawczy został dokładnie określony oraz 
podzielony na różniące się między sobą warstwy (Młynarski 1995, Rubacha 
2010), które różnią się sposobem ogrzewania oraz standardem mieszkań.

W ostatniej dekadzie XX wieku wykonane zostały badania metodą „od 
drzwi do drzwi” po uzyskaniu akceptacji i wsparcia zarządów danego osiedla. 
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Ich efektywność (udział wypełnionych ankiet do liczby mieszkań, których 
drzwi zostały otwarte) malała wraz z każdą kolejną serią badawczą.

Brak powszechnej gotowości do tego typu działań spowodował w 2000 
roku radykalną zmianę sposób badań. Pod patronatem Polskiego Klubu Eko-
logicznego wykonywane były darmowe edukacje ekologiczne w przedszkolach, 
szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponad gimnazjalnych.  
Po każdej zakończonej edukacji uczestnicy otrzymywali dla dorosłych ankietę, 
która nie zawsze była zwracana. Największy stopień zwrotu był w przedszko-
lach i szkołach podstawowych, a najmniejszy w gimnazjach.

Uzyskanie w realizowanej serii badawczej około 100 poprawnie wypeł-
nionych ankiet dla danego typu zabudowy umożliwiało ich wstępną analizę. 
Polegała na określeniu struktury demograficznej. Na drugim etapie realizowa-
no w danym typie zabudowy działania uzupełniające demografię gospodarstw 
domowych. Kolejne działania polegały na edukacji w ściśle określonych pla-
cówkach oświatowych lub spotkaniach w ramach rad osiedlowych aby uzy-
skać ankiety wypełnione przez osoby w pożądanym wieku.

Zaprezentowane w tabeli 4 wyniki nie obejmują zabudowy typu „D” dla 
1994 roku, gdyż w tej serii badawczej nie zostały przeprowadzone badania  
w tym typie zabudowy.

Tabela 4. Zmiany „poziomu życia” dla danego typu zabudowy wielorodzinnej  
w latach 1994 – 2018

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

„B” 3,60 3,85 3,70 4,20 3,90 3,85 4,10 4,15 4,10 4,15 3,80 4,25 4,40

„C” 3,80 3,90 3,75 4,25 4,05 4,00 4,20 4,35 4,15 4,45 4,30 4,30 4,45

„D” b. b. 4,15 4,30 4,55 4,20 4,30 4,50 4,55 4,55 4,60 4,55 4,40 4,50

b. b. – brak wykonanych badań
Źródło: Obliczenia własne

Na podstawie danych z tabeli 4 można wyciągnąć następujące wnioski 
dotyczące zmian „poziomu życia” dla serii badawczych od 1996 roku w trzech 
typach zabudowy wielorodzinnej z ogrzewaniem cieplikiem:

1. w zabudowie typu „B” najniższy wskazany „poziom życia” miał miejsce 
w 1998 roku i wyniósł tylko 3,70 punktu (niecały poziom „zadowa-
lający”), a najwyższy w 2018 roku, gdy osiągnął wartość 4,40 punktu, 
ponadto w tym typie osiedla poziom „zadowalający” czyli 4,00 został 
przekroczony siedmiokrotnie na dwanaście serii badawczych,

2. w zabudowie typu „C” najniższy wskazany przez mieszkańców „poziom 
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życia” miał miejsce w 1998 roku i wyniósł 3,75 (niecały poziom „zado-
walający”), a najwyższy miał miejsce dwukrotnie w 2012 roku i 2018 
roku gdy osiągnął wartość 4,45 punktu, ponadto w tym typie osiedla 
poziom „zadowalający” czyli 4,00 został przekroczony dziesięciokrotnie 
na dwanaście serii badawczych i od 2000 roku ma przynajmniej wartość 
4 punkty („zadowalający”),

3. najnowsza zabudowa typu „D” może zostać powiązana z odczuwaniem 
wysokiego „poziomu życia” gdyż zawsze przekracza on poziom „zadowa-
lający”, czyli 4 punkty, najniższy poziom został wskazany w 1996 roku 
4,15 punktu, a najwyższy w 2012 roku 4,60 punktu oraz należy wskazać, 
że wartość 4,50 punktu lub wyższa została wskazana aż siedmiu na dwa-
naście serii badawczych.

Interesujące wydaje się zaprezentowanie rozpiętości w punktach pomię-
dzy osiedlami dla wszystkich pełnych serii badawczych. Rozpiętość została 
obliczona w stosunku do zabudowy typu „B” oraz „C” Wyniki dla lat 1996 

– 2018 przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Rozpiętości w „poziomie życia” dla zabudowy wielorodzinnej typu „B” do 
„C” oraz „B” do „D” oraz w stosunku „C” do „D” w latach 1996 – 2018

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

„B”-„C” 0,05 0,05 0,05 0,15 0,15 0,10 0,20 0,05 0,30 0,50 0,05 0,05

„B”-„D” 0,30 0,60 0,35 0,30 0,45 0,40 0,40 0,45 0,45 0,75 0,15 0,10

„C”-„D” 0,25 0,55 0,30 0,15 0,30 0,30 0,20 0,40 0,15 0,25 0,10 0,05

Źródło: Obliczenia własne

Informacje przedstawione w tabeli 5 pozwalają na wskazanie nastę-
pujących rozpiętości w „poziomie życia” pomiędzy rożnymi typami osiedli  
w latach 1996 – 2018:

1. pomiędzy osiedlami typu „B” oraz typu „C” aż sześciokrotnie na 
dwanaście serii badawczych różnice były minimalne, gdyż wynosiły  
0,05 punktu, a największe w wysokości 0,50 punktu były w 2014 roku  
i w wysokości 0,30 punktu w 2012 roku,

2. pomiędzy osiedlami typu „B” oraz typu „D” najmniejsze różnice były  
w 2018 roku i wynosiły 0,10 punktu, a największe w wysokości  
0,75 punktu w 2014 roku i niewiele mniejsze w wysokości 0,60 punktu 
w 1998 roku, a znaczące w 2004 roku, 2010 roku, 2012 roku gdyż wy-
nosiły 0,45 punktu,
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3. pomiędzy osiedlami typu „C” oraz typu „D” najmniejsze różnice 
były w 2018 roku i wynosiły 0,05 punktu, a największe w wysokości  
0,55 punktu w 1998 roku i niewiele mniejsze w wysokości 0,40 punktu 
w 2010 roku, a znaczące w 2000 roku, 2004 roku, 2006 roku gdyż wy-
nosiły 0,30 punktu,

4. sumaryczna różnica dla całego okresu badawczego pomiędzy osiedlami 
typu „B” oraz typu „C” wynosi 1,70 punktu, co oznacza średnią różni-
cę na poziomie 0,15 punktu, a po pomiędzy osiedlami typu „B” oraz 
typu „D” wynosi 4,70 punktu, co oznacza średnią różnicę na poziomie  
0,40 punktu, a po pomiędzy osiedlami typu „C” oraz typu „D” wynosi 
3,00 punktu, co oznacza średnią różnicę na poziomie 0,25 punktu.

Podsumowując zaprezentowane w tabeli 5 informacje, należy wskazać, 
że widoczne są w latach 2004 – 2014 różnice pomiędzy obliczonym „pozio-
mem życia” między osiedlami typu „B” oraz typu „D”. Wynosił on do 2014 
roku zawsze przynajmniej 0,30 punktu i był najwyższy w 2014 roku, gdy miał 
wartość 0,75 punktu. Dwie ostatnie serie badawcze przynoszą zmniejszenie 
różnic, które są najmniejsze we wszystkich seriach badawczych. W 2016 roku 
wynoszą 0,15 punktu, a w 2018 roku tylko 0,10 punktu.

Ważnym zagadnieniem wydaje się zaprezentowanie zmian „poziomu 
życia” osób żyjących w różnych typach zabudowy wielorodzinnej. Tabela 2 
przedstawia zmiany wybranych wydatków na jedną osobę, a interesujące jest 
stwierdzenie, czy ich wzrost wpływa na subiektywnie odczuwalny „poziom 
życia”.

Zmiany „poziomu życia” dla osób mieszkających w zabudowie wielo-
rodzinnej w stosunku do 1994 roku przedstawia tabela 6. Przyjęte zostało 
założenie, że w osoby zamieszkujące osiedla typu „D” miały w 1994 roku taką 
samą wartość „poziomu życia” jak w 1996 roku.

Tabela 6. Procentowe zmiany „poziomu życia” dla danego typu zabudowy wieloro-
dzinnej w latach 1994 – 2018 w stosunku do 1994 roku

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

„B” 100 107 103 117 108 107 114 115 114 115 106 118 122

„C” 100 103 99 112 107 105 111 114 109 117 113 113 117

„D” 100 100 104 110 101 104 108 110 110 111 110 106 108

Źródło: Obliczenia własne
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Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 6 można wskazać na 
procentowe zmiany „poziomu życia” dla danego typu osiedla w stosunku do 
1994 roku:

1. w osiedlach typu „B” dwa razy widoczna jest stała wzrostowa dynamika 
dla trzech okresów badawczych, a pierwszy miała miejsc w latach 2004 

– 2008, a kolejny w latach 2014 – 2018 oraz można wskazać na najwięk-
szy w stosunku do 1994 roku wzrost w 2018 roku oraz w 2000 roku, 
ponadto dziesięcioprocentowy lub większy wzrost miał miejsce siedem 
razy na dwanaście,

2. w osiedlach typu „C” nie można wskazać dynamiki wzrostu dla trzech 
kolejnych okresów badawczych, a raz w 1998 roku „poziom życia” był 
zbliżony do początku analizowanego okresu, ponadto dziesięcioprocen-
towy lub większy wzrost miał miejsce siedem razy na dwanaście,

3. w osiedlach typu „D” można wskazać tylko jeden przykład dynamiki 
wzrostu dla kilku kolejnych okresów badawczych w latach 2002 – 2012, 
a raz w 2002 roku „poziom życia” był zbliżony do początku analizo-
wanego okresu, ponadto dziesięcioprocentowy wzrost miał miejsce pięć 
razy na dwanaście.

Podsumowując dane dotyczące dynamiki w stosunku do pierwszego 
okresu badawczego można wskazać osiedla typu „D” na obszary, których 
mieszkańcy najczęściej odczuwają podobny poziom życia.

Interesujące wydaje się także sprawdzenie dynamiki zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu badawczego, co przedstawia tabela 7. Przyjęte zostało 
założenie, że w osoby zamieszkujące osiedla typu „D” miały w 1994 roku taką 
samą wartość „poziomu życia” jak w 1996 roku.

Tabela 7. Procentowe zmiany „poziomu życia” dla danego typu zabudowy wieloro-
dzinnej w latach 1994 – 2018 w stosunku do poprzedniego okresu badawczego

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

„B” 100 107 96 114 93 99 106 101 99 101 92 112 104

„C” 100 103 96 113 95 99 105 104 95 107 97 100 103

„D” 100 100 104 106 92 102 105 101 100 101 99 97 102

Źródło: Obliczenia własne

Zaprezentowana w tabeli 7 dynamika zmian w stosunku do poprzednie-
go okresu badawczego umożliwia wyciągnięcie następujących wniosków:
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1. mieszkańcy osiedli typu „B” siedmiokrotnie odczuli poprawę „poziomu 
życia” oraz pięciokrotnie jego spadek,

2. mieszkańcy osiedli typu „C” sześciokrotnie odczuli poprawę swojego 
„poziomu życia”, pięciokrotnie jego spadek, a raz nie odczuli zmian,

3. mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej osiedli typu „D” siedmiokrotnie 
odczuli wzrost „poziomu życia”, trzykrotnie jego spadek oraz raz brak 
zmiany.

Na podstawie wszystkich zaprezentowanych danych w tabeli 7 można 
wskazać mieszkańców zabudowy typu „B” oraz typu „D” jako obszary najbar-
dziej odczuwające subiektywnie pojmowany wzrost „poziomu życia”.

Podsumowując można uwzględniając tylko wyniki z największych serii 
badawczych (założenie minimum siedemset poprawnie wypełnionych ankiet 
w danym roku) zaprezentować wyniki z uwzględnieniem „poziomu wykształ-
cenia”. Obliczany jest dla danego gospodarstwa domowego z uwzględnieniem 
osób, które mają 20 lub więcej lat. W wyniku dokonanego podziału uzyski-
wane są dwie grupy. Gospodarstwa o wyższym poziomie „W” zamieszkują 
osoby posiadające wykształcenie wyższe lub średnie ogólnokształcące. Niższy 
poziom „N” zamieszkują osoby mające wykształcenie średnie zawodowe, za-
sadnicze zawodowe i podstawowe. Należy wspomnieć, że taki sposób prezen-
tacji był już wykorzystywany w publikacjach wyników dotyczących zachowań 
(Bogajewski 1998A, 1998B, 2002, 2008A).

Tabela 8 przedstawia różnice w „poziomie życia” gospodarstw domo-
wych zamieszkiwanych przez osoby o wyższym („W”) lub niższym („N”) po-
ziomie  wykształcenia.

Tabela 8. Zmiany „poziomu życia” dla danego typu zabudowy wielorodzinnej  
w wybranych latach z uwzględnieniem „poziomu wykształcenia”

1996 1996 1998 1998 2008 2008 2010 2010 2014 2014

Poziom  
wykształcenia „N” „W” „N” „W” „N” „W” „N” „W” „N” „W”

zabudowa  
typu „B” 3,75 3,95 3,65 3,90 4,05 4,30 3,90 4,30 3,55 4,05

zabudowa  
typu „C” 3,70 4,10 3,75 4,05 4,20 4,50 3,95 4,25 4,15 4,35

zabudowa  
typu „D” 4,00 4,20 3,85 4,35 4,35 4,60 4,45 4,50 4,15 4,55

bez podziału 
 zabudowy 3,75 4,10 3,70 4,10 4,15 4,45 4,05 4,35 3,90 4,35

Źródło: Obliczenia własne
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Na podstawie danych z tabeli 8, dla serii badawczych, gdzie udało się 
zebrać minimum 700 poprawnie wypełnionych ankiet można wyciągnąć na-
stępujące wnioski:

1. we wszystkich pięciu seriach badawczych osoby z wyższym „poziomem 
wykształcenia” miały we wszystkich typach zabudowy wielorodzin-
nej wyższą średnią „poziomu życia” niż osoby z niższym „poziomem 
wykształcenia”,

2. uzyskana średnia (bez uwzględniania typu osiedla) dla wszystkich go-
spodarstw domowych potwierdza, że osoby posiadające wyższy „poziom 
wykształcenia” deklarują, odczuwają zawsze wyższy „poziom życia” niż 
osoby o niższym wykształceniu.

Na podstawie zrealizowanych badań podstawowych można stwierdzić, 
że wykształcenie ma wpływ na odczuwalny „poziom życia”.

WNIOSKI

Na podstawie przedstawionych danych badań podstawowych z lat  
1994 – 2018 można wskazać, że typ zabudowy można powiązać ze subiek-
tywnie odczuwalnym „poziomem życia”. Dla zabudowy wielorodzinnej wraz 
ze wzrostem standardu mieszkania ma miejsce deklarowany wzrost „poziomu 
życia”.

Ponadto zaprezentowane informacje umożliwiają wskazanie wniosków 
szczegółowych:

1. pomimo bardzo znaczącego wzrostu miesięcznych wydatków na jedną 
osobę na towary i usługi konsumpcyjne oraz na mieszkanie nie uległ 
na żadnym typie osiedla załamaniu subiektywnie pojmowany „poziom 
życia”, a obliczone na podstawie danych ankietowych wartości na końcu 
okresu badawczego są wyższe niż na początku, czyli nie można wiązać 
uzyskiwanych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego 
danych liczbowych z ludzkimi odczuciami,

2. mieszkańcy zabudowy o najniższym standardzie typu „B”, zbudowa-
nego w czasie tak zwanego budownictwa oszczędnościowego po ponad  
20 latach badań podstawowych nadal deklarują najniższy „poziom ży-
cia”, czyli standard mieszkania ma pewien wpływ na odczuwanie jakości 
życia ale dokładne powiązania mogą zostać uzyskane tylko w wyniku 
dalszych badań zrealizowanych w ramach nauk społecznych,
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3. największe różnice pomiędzy dwoma typami osiedli występują  
w przypadku osiedli o najniższym standardzie typu „B” oraz najwyższym 
standardzie typu „D”, czyli po ponad 30 latach od wprowadzenia gospo-
darki rynkowej można wskazać na funkcjonowanie ruchów ekonomicz-
nych, które skutkują zamieszkiwaniem osób o najwyższych dochodach 
w największych oraz najdroższych mieszkaniach,

4. zmniejszanie zmian pomiędzy trzema typami zabudowy wielorodzinnej 
w 2016 roku oraz 2018 roku może mieć związek z wprowadzeniem po 
2015 roku programów społecznych, których beneficjantami są osoby za-
równo starsze jak również rodziny wielodzietne, a wymienione grupy 
licznie zamieszkują zabudowę typu „B” oraz typu „C”, jednak dodat-
kowe informacje wymagają przeprowadzenia dalszych badań w ramach 
nauk społecznych

5. należy powiązać wyższe wykształcenie ze wzrostem subiektywnie odczu-
walnego „poziomu życia”.

Podsumowując wnioski należy zwrócić uwagę na konieczność prowadze-
nia jak najbardziej rozbudowanych badań podstawowych. Tylko wyniki takich 
badań mogą być podstawą dla w pełni efektywnych działań ekonomicznych.
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ANALYSIS OF CHANGES IN THE STANDARD  
OF LIVING OF PEOPLE RESIDING IN VARIOUS TYPES 

OF MULTI-FAMILY HOUSING IN POZNAŃ  
IN THE YEARS 1994 – 2018

Abstract: The publication presents changes in the standard of living 
of residents of three different types of multi-family housing - "B", "C" 
and "D" type of blocks in the years 1994 - 2018 based on the results 
of basic research carried out in even years. On the basis of thirteen 
research series, it can be concluded that there are differences in the 
perceived standard of living between the housing estates of the highest 
standard and the lowest. The results show that the increase in educa-
tion has an impact on the perception of the standard of living.

Keywords: standard of living, types of housing, education of the 
inhabitants
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WYBRANE MODELE 
DYSKRYMINACYJNE  

JAKO OCENA OSTRZEGAJĄCA  
PRZED UPADŁOŚCIĄ 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie: Metody dyskryminacyjne są metodami analizy finanso-
wej. Służą one do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Opiera-
ją się na danych finansowych. Modeli tych nie można stosować wyłącz-
nie do prognozowania bankructwa przedsiębiorstwa, ponieważ badając 
dane przedsiębiorstwo trzeba wziąć pod uwagę specyfikę branżową 
oraz zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne ich działalności. 
Badania nad modelami dyskryminacyjnymi i logitowymi dla sektora 
MSP w Polsce prowadził Robert Jagiełło. Przedsiębiorstwa te działały 
w sektorach przemysłowym, handlowym, budowniczym, transporto-
wym oraz usługowym. Z kolei Artur Hołda przeprowadził badania 
na 187 przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa przez autora modelu 
nie były dobierane pod kątem typowości, lecz pod kątem losowości.  
Jerzy Gajdka oraz Daniel Stos zbadali 34 przedsiębiorstwa. 17 par tych 
przedsiębiorstw posiadało niezagrożoną oraz zagrożoną sytuację finan-
sową. Małgorzata Tymoszuk podjęła się zbadania 34 spółek produk-
cyjnych. Populacja ta obejmowała zarówno spółki, które upadły, jak  
i te, które nadal działały. Modele dyskryminacyjne są bardzo ważny-
mi oraz przydatnymi modelami. Dzięki nim możemy ocenić czy dane 
przedsiębiorstwo jest zagrożone upadłością, czy też nie.  Celem niniej-
szego artykułu jest przybliżenie wybranych modeli dyskryminacyjnych, 
które służą do oceny ostrzegającej przed upadłością przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: modele dyskryminacyjne, przedsiębiorstwo, upa-
dłość, wskaźniki
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WPROWADZENIE

Metody dyskryminacyjne są zaliczane do metod analizy finansowej. Słu-
żą one do oceny kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. Opierają się 
one na danych finansowych. Modeli tych nie można wyłącznie stosować do 
prognozowania bankructwa przedsiębiorstwa ponieważ badając dane przed-
siębiorstwo musimy wziąć pod uwagę specyfikę branżową oraz zmieniające 
się uwarunkowania ekonomiczne ich działalności. Istotą metod dyskrymina-
cyjnych jest zastosowanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej . Ma ona na celu 
podział porównywalnych obiektów na grupy obiektów jak najbardziej do sie-
bie podobnych pod kątem opisującej je własności. 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wybranych modeli dyskry-
minacyjnych, które służą do oceny ostrzegającej przed upadłością przedsię-
biorstwa. Każdy model przedstawiony przez autorów odnosi się do danego 
przedsiębiorstwa. Przykładowo model, który bada sytuację przedsiębiorstwa 
produkcyjnego, nie może zostać wykorzystany do zbadania przedsiębiorstwa 
z branży budowlanej, ponieważ otrzymane wyniki nie będą adekwatne do 
mierników w jakich powinien się znaleźć. 

CHARAKTERYSTYKA METOD DYSKRYMINACYJNYCH

Metody dyskryminacyjne są zaliczane do metod analizy finansowej. Słu-
żą one do oceny kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa (Wojnar 2014, 
s. 220). Opierają się na danych finansowych. Modeli tych nie można wy-
łącznie stosować do prognozowania bankructwa przedsiębiorstwa, ponieważ 
badając dane przedsiębiorstwo musimy wziąć pod uwagę specyfikę branżową 
oraz zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne ich działalności. Istotą me-
tod dyskryminacyjnych jest zastosowanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej. 
Ma ona na celu podział porównywalnych obiektów na grupy obiektów jak 
najbardziej do siebie podobnych pod kątem opisującej je własności (ibidem, 
s 220).

Model Elżbiety Mączyńskiej 

Elżbieta Mączyńska w 1994 r. przystosowała do polskich warunków go-
spodarczych model O. Jacobsa (J. Kitowski, 2015). Składa się on z sześciu 
wskaźników (Mączyńska 1994, s. 42-45).
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Równanie modelu Elżbiety Mączyńskiej ma następującą postać:

Kondycja finansowa analizowanych przedsiębiorstw jest oceniana we-
dług następujących norm (J. Kitowski, 2015):

Z < 0 przedsiębiorstwo jest zagrożone upadłością
Z = 0 przedsiębiorstwo znajduje się w wartości granicznej
0 < Z < 1 przedsiębiorstwo nie zagrożone upadłością
1 ≤ Z < 2 przedsiębiorstwo znajduje się w dobrej kondycji finansowej 
Z ≥ 2 przedsiębiorstwo znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej 

Model Roberta Jagiełło

Robert Jagiełło prowadził badania nad modelami dyskryminacyjnymi  
i logitowymi dla sektora MSP w Polsce (ibidem, s. 42-45). Model ten jest 
przeznaczony zarówno dla małych, jak dla średnich przedsiębiorstw1. Przed-
siębiorstwa te działały w sektorach gospodarki takich jak: przemysł, handel, 
budownictwo, transport i usługi (Antonowicz 2010). Robert Jagiełło podjął 
się doboru badanych przedsiębiorstw do grupy normalnych, czyli niezagrożo-
nych oraz zagrożonych, czyli wątpliwych, zgodnych z kryteriami ustalonymi 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawach 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Kitowski, 

1 https.//creditmanagermagazine.pl/2021/04/dyskryminacyjne-modele-przewidywania-ban-
kructwa-kontrahenta/, Dostęp: 13.01.2022
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s. 159). Początkowo przedstawił on 16 wskaźników analizy finansowej.  
W późniejszych badaniach wyeliminował on większość wskaźników i skupił 
się wyłącznie na 3 ( Należy pamiętać, że pod kątem każdej z branż których 
dotyczy model funkcja dyskryminacyjna przybiera inną postać. Poniżej jest 
przedstawione 16 wskaźników modelu Roberta Jagiełło (ibidem, s. 160.)
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Pod kątem doboru modelu Roberta Jagiełło do danej branży należy wziąć 
po uwagę jakich wskaźników autor użył do zbadania danej branży oraz jak 
jest zbudowana standaryzowana funkcja dyskryminacyjna dla danego sektora. 
Można zauważyć, że dla przedsiębiorstw przemysłowych Robert Jagiełło użył 
trzech zmiennych, a miarą siły dyskryminacyjnej jest współczynnik λ Wilksa, 
który stanowi 0,402715. Jest to współczynnik różny od jedności, co zaznacza, 
że model Roberta Jagiełło posiada dużą siłę dyskryminacyjną. Ponadto użycie 
przez autora trzech wskaźników dla branży przemysłowej zapewnia skuteczny 
podział dla 92,5% badanych przedsiębiorstw. Należy tutaj uwzględnić 90% 
przedsiębiorstw, które nie są zagrożone upadłością oraz 95% przedsiębiorstw 
zagrożonych upadłością. 

Model Artura Hołdy dla firm produkcyjnych

Artur Hołda przeprowadził badania na 187 przedsiębiorstwach. Spra-
wozdania tych przedsiębiorstw opierały się na danych z lat 1999-2001. Przed-
siębiorstwa nie były dopierane pod kątem typowości, ale pod kątem losowości. 
Uwzględnił on w modelu dyskryminacyjnym podane poniżej wskaźniki (Hoł-
da, Micherda 2007, s. 135):

Równanie funkcji dyskryminacyjnej przedstawia się następująco (Hołda, 
Micherda 2007, s. 135): 

Model ten jest statystycznie istotny, gdy lambda Wilksa wynosi 
0,507. Analiza danych zmiennych, wchodzących w skład funkcji pokazują,  
że wszystkie zmienne są istotne statystycznie. Natomiast ich pojedyncze wkłady  
w dyskryminację grup są podobne. Analogicznie zmienne te, tylko w niewiel-
kim stopniu są bezwartościowe. Użyte wskaźniki finansowe w modelu Artu-
ra Hołdy charakteryzują zyskowność, płynność i zadłużenie. Wynika z tego 
to, że tylko zasadnicze obszary, które wpływają na ocenę kondycji finansowej 
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przedsiębiorstwa dają komplementarny model. Wartość krytyczna, na podsta-
wie, której dokonuje się klasyfikacji analizowanych firm wynosi 0 (>0). Model 
logitowy przybiera następującą postać (Hołda, Micherda 2007, s. 135):

Gdzie:

Jeżeli: 

Pi > 0,5 to jest brak zagrożenia upadłością
Pi < 0,5 to jest zagrożenie upadłością, bankructwem (Lichota, 2018, s. 414)

Funkcja w modelu logitowymi jest statystycznie istotna, gdy jej staty-
styka (3) wynosi 135,77, przy p=0,0000 (Hołda, Micherda 2007, s. 136).  
Co oznacza, że ten model istotnie różni się od modelu tylko wyrazem wol-
nym. Określenie statystyczne elementów składowych funkcji L pokazują, że 
współczynniki regresji ustalone metodą największej wiarygodności są istotne, 
przy czym najbardziej stabilnym parametrem jest stopa zadłużenia - W3. War-
tością graniczną funkcji logitowej jest 0,5 (Hołda, Micherda 2007, s. 137). 
Przedsiębiorstwa u których wartość jest mniejsza od 0,5 są zaliczane do ban-
krutów, natomiast przedsiębiorstwa u których wartość jest powyżej 0,5 nie 
są bankrutami. Trafność prognoz zarówno w modelu dyskryminacyjnym jak  
i logitowymi wyniosła 89,19% (Hołda, Micherda 2007, s. 136).

Model Jerzego Gajdki i Daniela Stosa

Jerzy Gajdka oraz Daniel Stos zbadali 34 przedsiębiorstwa. 17 par tych 
przedsiębiorstw posiadało niezagrożoną oraz zagrożoną sytuację finansową  
(J. Wojnar, 2014). Do przedsiębiorstw zagrożonych zaliczono te, które  
w 1995 r. przez Jerzego Gajdkę i Daniela Stosa zostały sklasyfikowane jako 
takie, które zbankrutowały. Każdemu z tych przedsiębiorstw przyporządko-
wano spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale zgodną  
z daną branżą. W analizowanej grupie były przedsiębiorstwa zaliczane do 
przemysłu lekkiego, chemicznego, metalowego oraz handlu i usług i transpor-
tu. Dla każdego z przedsiębiorstw zostały policzone wskaźniki z roku poprze-
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dzającego bankructwo. Na model dyskryminacyjny Jerzego Gajdki  
i Daniela Stosa składają się następujące wskaźniki (J. Kitowski, 2015, s. 132):

Funkcja dyskryminacyjna modelu ma następującą postać:

Funkcja dyskryminacyjna przyjmuje próg graniczny równy 0. Ponadto 
model ten posiada 100 %-tową prawidłowość zakwalifikowań do klas w da-
nych próbach. 

Model Małgorzaty Tymoszuk

Małgorzata Tymoszuk podjęła się zbadania 34 spółek produkcyjnych. 
Próba ta obejmowała zarówno spółki, które upadły, jak i aktualnie funkcjonu-
jące podmioty. Ponadto spółki te należały do różnych branż. M. Tymoszuk do 
przedsiębiorstw upadłych zaliczyła te przedsiębiorstwa, które w latach 2007-
2011 ogłosiły swoją upadłość (Hołda, Micherda 2007, s. 136). Ale wartość 
aktywów upadłych spółek musiała być większa od 30 mln zł oraz nie prze-
kraczać 435 mln zł (Kirowski, 2015, s. 157). Ponadto M. Tymoszuk każdej 
upadłej spółce przyporządkowała przedsiębiorstwo, które nie było zagrożone 
upadłością, ale nadal musiało posiadać zbliżoną wartość sumy aktywów oraz 
sprawozdanie finansowe spółki z 2008 r.. Do modelu zostały wprowadzone 
zmienne, które charakteryzowały najwyższą wartość cząstkową lambdy Wil-
ska, z zachowaniem istotności statystycznej oraz tolerancji powyżej 90 %.
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Model Małgorzaty Tymoszuk wygląda następująco (ibidem, s. 158):

Równanie modelu Małgorzaty Tymoszuk ma następująca postać2:

Z > 0 

Model Małgorzaty Tymoszuk charakteryzuje się sprawnością, która wy-
nosi 85,29%3. 

ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE MODELI

Model Elżbiety Mączyńskiej 
W tabeli nr 1 przedstawiono badanie przedsiębiorstwa XYZ za pomocą 

modelu Elżbiety Mączyńskiej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w branży pro-
dukcyjnej, dystrybucyjnej oraz sprzedażowej.

Tabela 1. Model Elżbiety Mączyńskiej – dla firm produkcyjnych
2019 2020 2021

W1 0,17 0,09 0,19

W2 2,57 2,50 2,29

W3 0,06 0,04 0,08

W4 0,20 0,12 0,33

W5 0,03 0,02 0,04

W6 0,32 0,30 0,25

Źródło: Opracowanie własne

2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 157.
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Równanie funkcji dyskryminacyjnej przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2. Równanie funkcji dyskryminacyjnej

2019 2020 2021

Z 2,10 1,37 2,96
Źródło: Opracowanie własne

Z analizy danych wynika, że wartość wskaźnika w analizowanym okresie 
najwyższa była w 2021 r. Wartość aktywów pokrywanych zobowiązaniami  
i rezerwami na zobowiązania z każdym rokiem spadała. Wartość zysku brutto 
pokrywanego aktywami od 2021 r. zaczęła się poprawiać. Wskaźnik w ba-
danym przedsiębiorstwie do 2020 r. spadał, natomiast w 2021 r. sytuacja 
przedsiębiorstwa zaczęła się poprawiać. Wartość zapasów pokrywanych przy-
chodami ze sprzedaży w 2021 r. była najwyższa i wyniosła 0,04. Wskaźnik 
przez cały analizowany okres spadał. 

Z równania funkcji dyskryminacyjnej wynika, że w 2020 r. przedsię-
biorstwo posiadało dobrą kondycję finansową. Natomiast w 2019 r. oraz  
w 2021 r. firma XYZ miała bardzo dobrą kondycję finansową. Z równania 
funkcji dyskryminacyjnej możemy wywnioskować, że sytuacja przedsiębior-
stwa z każdym rokiem jest bardzo dobra. 

Model Roberta Jagiełło

Modelem Roberta Jagiełło zbadano zakład produkcyjny XYZ. Tabela nr 
3 przedstawia analizę wskaźników na przestrzeni lat 2019 – 2021 występują-
cych w modelu. 

Tabela 3. Model Jagiełły

2019 2020 2021

W1 0,022 0,025 0,023
W2 1,38 1,43 1,53
W3 0,60 0,60 0,67

Źródło: Opracowanie własne
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Poniższa tabela 4 przedstawia równanie modelu Roberta Jagiełło

Tabela 4. Równanie Jagiełły

2019 2020 2021

ZPNS -0,519 -0,474 -0,384

Źródło: Opracowanie własne.

Z analizy modelu Roberta Jagiełło wynika, że wskaźnik w 2020 r. wzrósł  
w stosunku do poprzedniego roku. Natomiast w 2021 r. wskaźnik już spadł o 0,002  
w stosunku do poprzedniego roku. Wskaźnik w analizowanym okresie z roku 
na rok wzrastał. Natomiast wskaźnik w 2019 r. i w 2020 r. utrzymywał się na 
tym samym poziomie. W 2021 r. znacznie się poprawiła sytuacja, ponieważ 
wzrósł do 0,67. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedsiębiorstwo pomimo popra-
wiającej się kondycji finansowej nadal jest zagrożone upadłością. Z równania 
Jagiełły możemy wywnioskować, że sytuacja przedsiębiorstwa z każdym ro-
kiem się poprawiała, ponieważ wartości równania w analizowanym okresie 
spadały. 

Model Artura Hołdy dla firm produkcyjnych 

W tabeli 5 przedstawiono analizę przedsiębiorstwa XYZ za pomocą mo-
delu Artura Hołdy – dla firm produkcyjnych. 

Tabela 5. Model Artura Hołdy – dla firm produkcyjnych

2019 2020 2021

W1 -0,01 0,01 -0,01
W2 1,69 1,59 1,56
W3 0,58 0,53 0,57

Źródło: Opracowanie własne

Równanie modelu Artura Hołdy dla firm produkcyjnych przedstawia 
tabela 6.

Tabela 6. Równanie Artura Hołdy dla firm produkcyjnych

2019 2020 2021

ZH 0,57248 0,63308 0,50397
Źródło: Opracowanie własne
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Z analizy wskaźników za pomocą modelu Artura Hołdy wynika, że wskaź-
nik oznaczający zyskowność przedsiębiorstwa w 2019 r. oraz w 2021 r. przyj-
mował wartości ujemne. Natomiast w 2020 r. wartość tego wskaźnika osiągnę-
ła wartość 0,01. Wskaźnik płynności stopniowo spadał. Natomiast wskaźnik  
zadłużenia osiągnął najwyższa wartość w 2019 r., tj. 0,58. Od 2021 r. wartość 
wskaźnika zaczęła wzrastać w stosunku do poprzedniego roku. 

Z analizy przeprowadzonej za pomocą modelu Artura Hołdy – dla firm 
produkcyjnych wynika, że badane przedsiębiorstwo w analizowanym okresie 
nie jest zagrożone upadłością. Ponadto można zauważyć, że równanie modelu 
najwyższą wartość przyjmowało w 2019 r., a najniższą w 2021 r. 

Model Jerzego Gajdki i Daniela Stosa

Poniższa tabela 7 przedstawia równanie funkcji dyskryminacyjnej mode-
lu Jerzego Gajdki i Daniela Stosa.

Tabela 7. Model Jerzego Gajdki i Daniela Stosa – dla firm produkcyjnych

2019 2020 2021

Z -1,09646 -0,5239 -0,09485
Źródło: Opracowanie własne

Z funkcji modelu dyskryminacyjnego wynika, że przedsiębiorstwo XYZ 
z sektora przemysłu metalowego w badanym okresie przyjmowało wartości 
ujemne. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest zagrożone upadłością. Może-
my ponadto wnioskować, że pomimo wartości ujemnych w analizie funkcji 
z roku na rok wartości te są coraz niższe. Może to prowadzić do wniosku  
o poprawie sytuacji przedsiębiorstwa. 

Model Małgorzaty Tymoszuk

Dla firm produkcyjnych model Małgorzaty Tymoszuk przedstawia się 
następująco, co zaprezentowano w tabeli 8.
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Tabela 8. Model Małgorzaty Tymoszuk– dla firm produkcyjnych

2019 2020 2021

W1 2,15 2,02 2,14
W2 2,26 2,31 2,24
W3 0,92 0,84 0,92
W4 0,88 0,87 0,87

Źródło: Opracowanie własne

Z analizy danych z tabeli 8 wynika, że aktywa pokrywają kapitał wła-
sny w największym stopniu w 2019 r., ponieważ wskaźnik ten osiąg wtedy 
wartość 2,15. Wskaźnik w badanym okresie największa wartość przyjmował  
w 2020 r. Relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do zysku netto  
w 2019 r. oraz w 2021 r. wyniosła tyle samo, bo po 0,92. Relacja EBIT-u do 
aktywów od 2019 r. zaczęła spadać. W 2020 r. i w 2021 r. utrzymywała się 
na tym samym poziomie.

Równanie funkcji modelu Małgorzaty Tymoszuk przedstawia się nastę-
pująco dla przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ.

Tabela 9. Równanie funkcji modelu Małgorzaty Tymoszuk

2019 2020 2021

Z -735557,41 -735559,33 -735559,62
Źródło: Opracowanie własne

Z funkcji modelu dyskryminacyjnego wynika, że przedsiębiorstwo pro-
dukcyjne XYZ jest zagrożone upadłością. Jest to sytuacja zła dla przedsiębior-
stwa. Tym bardziej, że pomimo wartości ujemnej w każdym roku – wartości 
te jeszcze bardziej wzrastają, co świadczy o coraz większych problemach przed-
siębiorstwa związanych z jego upadłością. 

ZAKOŃCZENIE

Metody dyskryminacyjne są metodami analizy finansowej. Służą one 
do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Robert Jagiełło prowadził 
badania nad modelami dyskryminacyjnymi i logitowymi dla sektora MSP  
w Polsce. Przedsiębiorstwa te działały w sektorze: przemysłowym, handlowym, 
budowniczym, transportowym i usługowym. Artur Hołda przeprowadził ba-
dania na 187 przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa przez autora modelu nie 
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były dopierane pod kątem typowości, ale pod kątem losowości. Jerzy Gajdka 
oraz Daniel Stos zbadali 34 przedsiębiorstwa. 17 par tych przedsiębiorstw 
posiadało nie zagrożoną oraz zagrożoną sytuację finansową. Małgorzata  
Tymoszuk podjęła się zbadania 34 spółek produkcyjnych. Populacja ta obej-
mowała zarówno spółki, które upadły jaki i te które nadal działały.

Z przeprowadzonej analizy metod dyskryminacyjnych wynika, że anali-
zowane przedsiębiorstwo pomimo poprawiającej się kondycji finansowej na-
dal jest zagrożone upadłością. Z równania Jagiełły możemy wywnioskować, że 
sytuacja przedsiębiorstwa z każdym rokiem się poprawiała, ponieważ wartości 
równania w analizowanym okresie spadały. 

Z analizy przeprowadzonej za pomocą modelu Artura Hołdy – dla firm 
produkcyjnych wynika, że badane przedsiębiorstwo w analizowanym okresie 
nie jest zagrożone upadłością. Ponadto można zauważyć, że równanie modelu 
najwyższą wartość przyjmowało w 2019 roku, a najniższą w 2021. 

Z modelu Małgorzaty Tymoszuk z funkcji modelu dyskryminacyjne-
go wynika, że przedsiębiorstwo produkcyjne XYZ jest zagrożone upadłością.  
Jest to sytuacja zła dla przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że pomimo wartości 
ujemnej w każdym roku – wartości te jeszcze bardziej wzrastają co świadczy  
o coraz większych problemach przedsiębiorstwa związanych z jego upadłością.
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SELECTED DISCRIMINATORY MODELS  
AS A WARNING ASSESSMENT BEFORE  

THE BANKRUPTCY OF THE COMPANY

Abstract: Discriminative methods are methods of financial analysis. 
They are used to assess the financial condition of the enterprise. They 
are based on financial data. These models cannot be used only to fore-
cast the bankruptcy of an enterprise because when examining a given 
enterprise, it is necessary to take into account the specifics of the indus-
try and the changing economic conditions of their activities. Robert 
Jagiełło conducted research on discriminatory and logite models for 
the SME sector in Poland. These enterprises operated in the industrial, 
commercial, construction, transport and service sectors. Artur Hołda 
conducted research on 187 companies. Enterprises by the author of 
the model were not supported in terms of typicality but in terms of 
randomness. Jerzy Gajdka and Daniel Stos examined 34 companies. 
17 pairs of those undertakings had a non-threatened and threatened 
financial situation. Małgorzata Tymoszuk undertook to investigate  
34 production companies. This population included both companies 
that had failed and those that were still operating. Discriminative 
models are very important and useful models. Thanks to them, we 
can assess whether a given company is at risk of bankruptcy or not.  
The purpose of this article is to present selected discriminatory models 
that are used to assess the warning of the bankruptcy of a company. 

Key words: Discriminative models, undertaking, bankruptcy, 
indicator
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OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ 
SPÓŁEK Z BRANŻY GAMINGOWEJ  

W LATACH 2018-2020  
(OKRES PANDEMII COVID-19) 

– ANALIZA PRZYPADKU  

Streszczenie: Branża Gamingowa jest w Polsce jedną z najbardziej dy-
namicznie rozwijającą się  w ostatnich 20 latach. Firmy z tej branży  
a przede wszystkim ich przychody i zyski z roku na rok są coraz więk-
sze a struktura prawna firm to coraz częściej spółki akcyjne notowane 
nie tylko na alternatywnym rynku giełdowym NewConnect ale także 
na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Przez to sprawozdania finansowe tych firm cieszą się zainteresowaniem 
inwestorów giełdowych i nie tylko indywidualnych, ale również insty-
tucjonalnych między innymi fundusze inwestycyjne. Wyniki finanso-
we badanych firm to przekrój całej branży od potężnych korporacji po 
nowo powstałe i jeszcze rozwijające się spółki. Dostrzec można jedynie 
ich siłę finansową mimo różnych kryzysów na rynkach w tym rynkach 
finansowych. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji kondycji  
finansowej badanych spółek, a także porównanie ich finansów wzglę-
dem siebie oraz końcowa ocena ich finansowej sytuacji w przedziale 
czasowym lat 2018- 2020.

Słowa kluczowe: analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, branża gier 
komputerowych, rentowność, płynność finansowa
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WPROWADZENIE

W przedsiębiorstwach ważną rolę w zarządzaniu nimi odgrywa dział  
finansowy.  Przygotowuje on, przede wszystkim, różne raporty i sprawoz-
dania finansowe. Na ich podstawie, dobierając odpowiednie narzędzia ana-
lityczne, zarządzający mogą ocenić stan finansów firmy. (Rutkowski, 2016) 
Dzięki temu lepiej i z większą optymalizacją można zarządzać przedsięwzię-
ciem. Analiza finansowa jako narzędzie może służyć nie tylko zarządzającym 
firmą, ale również inwestorom do podejmowania ich decyzji inwestycyjnych, 
między innymi na rynku kapitałowym. Dobór odpowiednich narzędzi, jakie 
oferuje analiza finansowa, oraz zebranie i weryfikacja materiałów źródłowych,  
a następnie odpowiednia ocena oraz interpretacja uzyskanych wskaźników 
pozwala zarówno kierownictwu jak również inwestorom i innym instytucjom 
na podejmowanie decyzji związanych ze spółką. (Golej, 2015)

Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji finansowej badanych spółek, 
a także porównanie ich finansów względem siebie oraz ocena ich finanso-
wej kondycji w przedziale czasowym lat 2018-2019 oraz w roku 2020, czyli 
w okresie kryzysu gospodarczego (na jego początku) wywołanego pandemią 
COVID-19 i tego, jak obydwie firmy poradziły sobie w warunkach kryzy-
sowych. W niniejszym artykule przedstawiono również następujące pytania 
badawcze: Czy porównywane spółki są w dobrej kondycji finansowej? Jak 
wygląda płynność finansowa oraz rentowność badanych firm? Czy spółki po-
radziły sobie w warunkach kryzysowych w 2020 roku?

Istotnym aspektem staje się również krótkie przedstawienie specyfiki 
branży w jakiej działają omawiane spółki, czyli sektor gier komputerowych, 
który charakteryzuje się dużym dynamizmem.

SPECYFIKA BRANŻY GAMINGOWEJ 

Postępujący rozwój rynku gier komputerowych (wbrew nazwie nie wli-
cza się do niego tylko gier dedykowanych na komputery osobiste, lecz także na 
różnego rodzaju konsole oraz na platformy mobilne), znajdujący odzwiercie-
dlenie w zwiększającej się liczbie tworzonych produktów oraz dedykowanych 
im usług cyfrowych, spowodował wzrost aktywności uczestników tego sektora 
gospodarczego reprezentujących w takim samym stopniu podaż jak również 
popyt. Po stronie podaży pojawiła się duża ilość firm zajmujących się tworze-
niem produktu tej branży, jakim jest gra komputerowa, oraz równoległym 
rozwojem elektronicznych usług cyfrowej jego dystrybucji. Po stronie popytu 
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zaś zauważono znaczne, z biegiem lat, wzrosty zainteresowania właśnie tym, 
co ta branża ma do zaoferowania poprzez zwiększenie się liczby klientów, czyli 
graczy. Można więc powiedzieć, że w tym przypadku to sektor gamedev sam 
tworzy popyt, w odróżnieniu od branż dystrybuujących produkty zaspokaja-
jące potrzeby podstawowe. 

Zainteresowanie grą komputerową czy też wymuszaną platformą cyfro-
wą nie jest dyktowane potrzebą klientów, tylko odpowiednim marketingiem 
firm tego segmentu dóbr. Podobnie rzecz miała miejsce przy tworzeniu telefo-
nu komórkowego, który umożliwiał pisanie SMS-ów. Odbiorcy telefonu nie 
przypuszczali, że telefon może mieć w ogóle taką funkcję. To wtedy jednak 
klienci zainteresowali się tą nowinką technologiczną. Branża telefonów ko-
mórkowych sama stworzyła popyt na taką potrzebę. Takie rozumowanie do-
prowadza do wniosku, iż podobnie dzieje się w branży gamingowej (pomimo 
że już dawno mamy za sobą prezentację pierwszej gry komputerowej), która 
sama stwarza właśnie popyt na swoje produkty i usługi. (Lemańska-Majdzik 
i Tomski, 2013) Warto też zaznaczyć, że sektor gospodarki, jakim jest branża 
gamingowa, czy też produkcji gier komputerowych w Polsce nie może być 
przedstawiany, biorąc pod uwagę jedynie dane statystyczne z naszego kra-
ju, ale trzeba spojrzeć na to również globalnie. Szersze spojrzenie na zagad-
nienie jest ważne, gdyż istota samej branży ma charakter globalny. Dlatego 
chociażby wykazanie wielkości światowego przychodu branży gamingowej 
na tle, jakby się mogło wydawać potężnych, branż filmowej oraz muzycznej 
jest bardzo istotne. (Krampus-Sepielak, Rodzińska-Szary, Bobrowski, Śliwiń-
ski, Gałuszka, 2020) Z danych raportu „kondycja polskiej branży gier 2020” 
jasno wynika, że zsumowane przychody branży filmowej (42,2 mld$) oraz 
muzycznej (20,1 mld$) za 2020 rok nie stanowią nawet połowy przychodów 
branży gier wideo. To z kolei ukazuje, jak duży i ciągle rozwijający się jest to 
sektor. Gaming, z przychodami za 2020 rok na poziomie 174,9 miliarda do-
larów amerykańskich, ilustruje, jak istotne oraz popularne stały się na świecie 
gry na różne platformy dystrybucji cyfrowej.

Zestawienie danych finansowych badanych spółek 
- CD Projekt S.A. oraz Prime Bit Games S.A. –  
za lata 2018, 2019, 2020

Wszystkie dane, potrzebne do obliczenia analiz oraz wskaźników na podsta-
wie poszczególnych wzorów, zostaną uzyskane z bilansów oraz rachunków zysków  
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i strat obu przedsiębiorstw. Dane te ilustrują trzyletni okres (2018-2020) 
działalności badanych spółek. 

Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat badanych firm 
(2018-2020 r.) w tys. zł

Pozycje
CD Projekt Prime Bit Games

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Przychody ze 
sprzedaży 362 901 521 272 2 138 875 727 156 1 824 469 570

Zysk/strata ze 
sprzedaży 112 862 177 510 1 173 060 -492 863 260 202 -977

Pozostałe przycho-
dy operacyjne 2 664 8 279 8 438 126 684 105 257 201

Zysk/strata  
z działalności 
operacyjnej

112 392 180 286 1 157 077 -429 534 334 846 -873

Przychody  
finansowe 10 771 9 463 17 081 1 631 709 1

Zysk/strata brutto 123 033 189 162 1 164 949 -428 335 333 545 -874

Zysk/strata netto 
udziałowców 
jednostki 
dominującej

109 334 175 315 1 154 327 -406 233 333 545 -874

AKTYWA 1 126 838 1 404 108 2 894 478 2 427 882 3 628 835 2 431

Aktywa trwałe 388 309 679 079 764 178 399 092 772 178 505

Aktywa obrotowe 738 529 725 011 2 130 300 2 028 790 2 856 656 1 926

Kapitał własny 
udziałowców 
podmiotu 
dominującego

1 002 864 1 105 651 2 187 356 1 708 422 2 192 867 579

Kapitał  
podstawowy 96 120 96 120 100 655 642 673 652 733 653

Zobowiązania 
długoterminowe 6 691 25 158 166 153 0 0 213

Zobowiązania 
krótkoterminowe 117 283 273 299 540 969 392 877 1 335 968 666

Źródło: Opracowanie własne na podstawie finansowych raportów rocznych badanych 
spółek.
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ANALIZA PIONOWA I POZIOMA BADANYCH SPÓŁEK

Analiza pionowa zwana również analizą struktury, sprowadza się do ba-
dania procentowego udziału poszczególnych (w przypadku tego artykułu wy-
branych) pozycji aktywów oraz pasywów w łącznej sumie bilansowej. Oprócz 
tego ukazuje udział przychodów i kosztów ogólnych w kwotach zawartych 
w rachunku zysków i strat.[ (Kotowska i Uziębło, 2009) Rodzaj prowadzonej 
działalności uzależnia wielkość struktury aktywów, ponieważ w jednostkach 
produkcyjnych dominują aktywa trwałe, a w przedsiębiorstwach handlowych 
przeważają aktywa obrotowe. (Bławat, 2017)  Warto zaznaczyć również fakt, 
że badane spółki mają, upraszczając ogląd sytuacji, dwojaki charakter: handlo-
wy, gdyż sprzedają oraz dystrybuują swoje produkty, jak również produkcyjny, 
ponieważ skupiają się przede wszystkim na produkcji gier komputerowych  
i innych usług.

W analizie poziomej zaś zachodzi porównanie w czasie poszczególnych 
pozycji aktywów i pasywów, ustala się oraz analizuje zmiany zachodzące  
z jednego okresu na kolejny (Bień, 2018).  Można powiedzieć bez wątpie-
nia, że jest to proces dynamiczny. Od 3 do 10 lat jest wskazanym okresem 
na dokonanie analiz, które umożliwiają sprecyzowanie zachodzących zmian 
w jednostce. (Bień, 2018)

Tabela 2. Analiza pionowa za lata 2018 – 2020 (%)

Wyszczególnienie
CD Projekt Prime Bit Games

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Aktywa razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Aktywa trwałe 34,46 48,36 26,40 16,44 21,28 20,77

Aktywa obrotowe 65,53 51,63 73,60 83,56 78,72 79,23

Środki pieniężne 9,22 3,52 19,46 12,93 Brak  
danych 7,08

Należności  
krótkoterminowe 5,13 14,98 44,08 25,64 52,54 18,63

WNiP 31,01 4,26 18,07 15,24 20,04 10,70

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu CD Projekt oraz Prime Bit Games

Z powyżej przedstawionych wyników (tabela 2) analizy pionowej wybra-
nych pozycji bilansu spółki z Warszawy (CD Projekt) możemy zaobserwo-
wać, że w 2018 roku należności krótkoterminowe stanowiły 5,13% aktywów 
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razem, natomiast aktywa trwałe 34,46%. Warto zaznaczyć, iż spośród tychże 
pozycji aktywa obrotowe miały największy udział względem aktywów razem, 
to jest 65,53%. W roku następnym badanego okresu aktywa obrotowe sta-
nowiły 51,63% i również miały największy udział w aktywach razem, aktywa 
trwałe natomiast wynosiły 48,36% względem aktywów ogółem. Wartości nie-
materialne i prawne stanowiły zaś tylko 4,26% aktywów razem co pokazuje 
równocześnie, że były jedną z najmniej liczną pozycją spośród aktywów trwa-
łych. W roku 2020 widzimy, że aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe mia-
ły bardzo rozbieżne wartość (względem chociażby roku poprzedniego, gdzie 
pozycje te miały zbliżoną wartość)  i stanowiły odpowiednio 26,40% oraz 
73,60% aktywów razem. Należności krótkoterminowe stanowiły natomiast 
aż 44,08% wszystkich aktywów.

Również z powyżej przedstawionych wyników (tabela 2), analizy piono-
wej wybranych pozycji bilansu spółki z Rzeszowa (Prime Bit Games) można 
zaobserwować, że w całym badanym okresie aktywa obrotowe stanowiły naj-
większy odsetek aktywów razem i były wyraźnie większe od aktywów trwałych, 
toteż aktywa obrotowe stanowiły odpowiednio w latach od 2018 do 2020: 
83,56%, 78,72%, 79,23%  aktywów razem. Warto zaznaczyć, iż w całym 
badanym okresie wartość środków pieniężnych była najmniejsza z wybranych 
pozycji w tabeli, co może być niepokojące, gdyż firma powinna mieć taką ilość 
aby pozwoliła regulować zobowiązaniami w przyszłości. Jednak jak się okazu-
je, widząc pozycje w bilansie zobowiązania nie stanowią poważnego problemu.

Tabela 3. Analiza pozioma za lata 2018 – 2020 (%)

Wyszczególnienie
CD Projekt Prime Bit Games

2019/2018 2020/2019 2019/2018 2020/2019

Aktywa razem 24,61 106,14 49,46 -32,99

Aktywa trwałe 74,88 12,53 108,52 -34,59

Aktywa obrotowe -1,83 193,83 40,81 -32,56

Środki pieniężne -52,44 1040,21 - -

WNiP -82,90 4,18 96,59 -46,39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu CD Projekt oraz Prime Bit Games

Z powyżej przedstawionych wyników (tabela 3) można wywnioskować, 
że w roku 2019 wzrost zanotowały aktywa trwałe oraz aktywa razem wzglę-
dem roku 2018 i wzrosły odpowiednio o 74,88% oraz 24,61% spośród bada-
nych wybranych pozycji bilansu (CD Projekt). Natomiast aktywa obrotowe, 
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środki pieniężne oraz wartości niematerialne i prawne zanotowały spadek  
a największy miały WNiP o -82,90% w 2019/2018. Zupełnie inaczej sytuacja 
kreuje się w roku 2020 względem 2019. Otóż wszystkie badane pozycje bilan-
su wzrosły rok do roku. Największy wzrost zanotowały środki pieniężne, zaś 
najmniejszy WNiP. Jest to sytuacja prognozująca pozytywnie na przyszłość, 
gdyż można było się spodziewać, iż na początku pandemii raczej zaobserwuje-
my spadek niż właśnie wzrost. Jak było zaznaczone we wstępie jest to zasługa 
branży, w której działają przedsiębiorstwa.

Z danych analizy poziomej (Prime Bit Games) wynika, że sytuacja 
kształtuje się nieco inaczej. W 2019 roku wartości procentowe pozycji z tabeli 
względem 2018 wzrastały, natomiast w 2020 względem roku poprzedniego 
zaliczyły spadek. Należy jednak zaznaczyć, iż spadek ten nie jest drastyczny, 
gdyż nie obniżył się poniżej poziomu z poprzedniego okresu (2019/2018). 
Największy wzrost zanotowały aktywa trwałe w roku 2019, które wynosi-
ły 108,52%, względem roku poprzedniego. Dodatkowo można zauważyć,  
że wartości niematerialne i prawne również zanotowały wysoki wzrost w 2019, 
wynosił on 96,59%, względem roku 2018.

Porównując wyniki przedstawionych analiz spółek na przestrzeni trzylet-
niego okresu można zauważyć wiele zależności. Charakterystycznym wydaje 
się udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem gdyż zarówno dla spółki 
z Warszawy jak i z Rzeszowa majątek obrotowy stanowił od 50% do ponad 
80% wszystkich aktywów. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż ważną częścią ak-
tywów obrotowych są z kolei środki pieniężne w przypadku obydwu firm. 
Wydaje, się zatem, że mimo badane przedsiębiorstwa są produkcyjne to jed-
nak w bardzo specyficznej branży, która wymaga określonego majątku trwa-
łego potrzebnego do produkcji swoich towarów, który w bilansie daje zdecy-
dowanie mniejsze wartości w porównaniu z innymi pozycjami. W związku  
z tym na uwagę zasługuje udział wartości niematerialnych i prawnych i znacz-
ny ich udział względem nie tylko ogółu aktywów, ale również samych akty-
wów trwałych jednak tak duży udział tej pozycji bilansu raczej nie powinien 
dziwić ze względu na charakterystykę branży, w której działają badane firmy. 

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ BADANYCH SPÓŁEK 
NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

Ocena kondycji finansowej badanej spółki z Warszawy oraz z Rzeszo-
wa, w przypadku tego artykułu, to proces biegnący dwutorowo (porówna-
nie przedsiębiorstw) dążący do końcowego werdyktu odpowiedzi na pytania 
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badawcze. Proces ten jest zbiorem narzędzi (porównanie bilansów oraz ra-
chunków zysków i strat, analiza: pionowa, pozioma oraz wskaźnikowa), któ-
re są ze sobą związane oraz prowadzą do rozwiązania zaistniałego problemu. 
(Gabrusewicz, 2019) Konkretyzacja tychże narzędzi potrzebna jest do una-
ocznienia właśnie werdyktu końcowego, który jest subiektywnym obrazem 
przedstawionych wartości. Pogłębieniem analizy wykonanej w poprzednich 
akapitach tego artykułu jest analiza wskaźnikowa, która na podstawie spra-
wozdań finansowych opracowała wskaźniki, które służą do badania wzajem-
nych powiązań zachodzących między pozycjami bilansu oraz rachunku zy-
sków i strat (Padurek, 2014).

Tabela 4. Wskaźniki płynności za lata 2018 – 2020

Wyszczególnienie 
CD Projekt Prime Bit Games

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1. Wskaźnik bieżącej płynności 6,29 2,65 3,94 5,16 2,14 1,18

2.Wskaźnik szybkiej płynności 6,29 2,60 3,93 3,91 2,10 0,78

3.Wskaźnik 
płynności gotówkowej 0,89 0,18 1.04 0,80 0,37 0.26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu oraz rachunków zysku i strat  
CD Projekt i Prime Bit Games

W związku z przedstawionymi powyżej wynikami możemy mówić  
o nadpłynności w tej firmie (CD Projekt) wiedząc jednocześnie, że optymal-
na wartość wskaźnika 1. według literatury przedmiotu wynosi od 1,2 do 2.  
(Nowak, 2017) Mimo, że wskaźnik malał z roku 2018 na rok 2019 to i tak 
nie znalazł się w granicach optymalnych. Wartości te mogą również sugerować 
nadmierne zamrożenie kapitału w aktywach obrotowych, jednakże widząc po-
zycje w bilansie widzimy, iż przewarzająca większość to należności krótko-
terminowe oraz środki pieniężne. Dodatkowo wskaźnik ten pokazuje nam,  
że w 2018 roku aktywa obrotowe są ponad sześciokrotnie większe od zobowią-
zań bieżących. Z powyższych wyników wskaźnika 2. wynika, że płynne środki 
obrotowe gwarantują spłatę bieżących zobowiązań, ponieważ są na poziomie 
wyższym od 1, czyli jego optymalnym. Wyniki te, które są bardzo podobne 
do wcześniejszego wskaźnika, świadczą o tym, że jednostka nie angażuje zbyt 
dużo środków w zapasy. Wiedząc, że optymalny poziom tego wskaźnika 3. 
powinien oscylować w granicach 0,1- 0,2 można zauważyć, że wyniki wskaź-
nika w roku 2018 i 2020 badanego okresu są zdecydowanie większe od normy, 
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natomiast w roku 2019 mieści się w jej granicach. Nie oznacza to jednak jako-
by to było zjawisko negatywne, gdyż świadczy o możliwości spłaty dużej części 
zobowiązań krótkoterminowych bezpośrednio środkami pieniężnymi. Z całą 
pewnością różnego rodzaju kredytodawcy i pożyczkodawcy bacznie obserwują 
zmiany tego wskaźnika, gdyż im jest on wyższy tym większe jest ich zaufanie  
o bezpieczeństwo spłaty zobowiązań przez jednostkę.

Tabela 5. Wskaźniki rentowności za lata 2018 – 2020

Wyszczególnienie
CD Projekt Prime Bit Games

2018 2019 2020 2018 2019 2020

4.ROS 0,31 0,34 0,53 -0,68 0,14 -1,53
5.ROA 0,09 0,12 0,54 -0,17 0,09 -0,33
6.ROE 0,11 0,16 0,70 -0,24 0,15 -0,86

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu oraz rachunków zysku i strat CD 
Projekt i Prime Bit Games

Według tabeli 5 (CD Projekt) wskaźnik 4. w roku 2018 wyniósł 0,31, co 
świadczy o tym, że jedna złotówka osiągniętego zysku ze sprzedaży generuje 
w tej spółce 31 groszy zysku ze sprzedaży. W następnym roku zaobserwowa-
liśmy nieznaczny wzrost zysku ze sprzedaży do poziomu 34 groszy, natomiast 
w 2020 znowu widzimy kolejny wzrost. Taki stan rzeczy spowodowany może 
to być tym, że w roku 2018 firma CD Projekt S.A. pod względem zysków 
nie czerpała już tak dużo ze swojego wcześniejszego produktu, jakim była gra 
komputerowa pod tytułem „Wiedźmin 3: Dziki Gon” niż w roku poprzed-
nim (2017), zaś w następnych latach spółka skupiła się na tworzeniu nowego 
uniwersum z premierą w roku 2020.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) w roku 2018 wyniósł 0,09, co 
widać, że jest to wynik niewiele mniejszy niż w roku następnym, lecz o wiele 
mniejszy niż w roku 2020. Oznacza to, iż właśnie w roku 2018 jedna złotów-
ka zaangażowanego majątku generowała niecałe 10 groszy zysku netto. Warto 
dodać, że w badanym okresie jest to najmniejszy zysk netto generowany przez 
jedną złotówkę zaangażowanego majątku firmy.

We wszystkich trzech latach, które zostały przebadane wartość wskaźnika 
rentowności kapitału własnego (ROE) jest dodatnia, co świadczy o generowa-
niu nadwyżki przychodów względem kosztów. Wynik tego wskaźnika z roku 
na rok wzrastał. W 2019 wzrósł względem roku poprzedniego o 5 punktów 
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procentowych, a w roku następnym aż o 54, co jest oczywiście pozytywnym 
zjawiskiem, który daje możliwość popatrzenia przychylnym okiem na tę spół-
kę przez inwestorów.

Wartości wskaźnika rentowności sprzedaży (Prime Bit Games) nie 
we wszystkich latach badanego okresu wyszły dodatnie, czyli oznacza to,  
że w roku 2018 oraz 2020 zamiast zysku wystąpiła strata. Tego typu wynik 
wskazuje, że sytuacja w tych latach spółki była dość niekorzystna; poniesio-
ne koszty były większe niż przychody. W 2019 roku wskaźnik ROS wyniósł 
0,14. Można powiedzieć, że w tym roku wartość była największa w całym 
badanym okresie. Natomiast w roku 2020 zaobserwowaliśmy spadek warto-
ści ROS względem roku poprzedniego, który wyniósł -1,53. Przedstawione 
wyniki pokazują, że jedna złotówka generuje w przedsiębiorstwie Prime Bit 
Games odpowiednio 68 groszy straty ze sprzedaży, 14 groszy zysku oraz 1,53 
złotego straty ze sprzedaży.

W roku 2018 oraz 2019 udział zysku netto w majątku ogółem spółki 
wyniósł -0,17 oraz 0,09 co oznacza, że jedna złotówka zaangażowanego ma-
jątku generowała 17 groszy straty netto oraz 9 groszy zysku netto. Natomiast  
w roku 2020 wskaźnik rentowności aktywów kształtował się na poziomie 

-0,33. Ukazuje to nam, że jedna złotówka zaangażowanego majątku wytwa-
rza 33 groszy straty netto. W 2019 roku zaobserwować można było znaczny 
wzrost, gdyż rentowność wzrosła o 26 groszy względem roku poprzedniego 
i była to największa wartość w całym badanym okresie. W roku następnym 
rentowność ta zmalała o 0,24 i był to największy spadek w całym badanym 
okresie. Mimo, że w roku 2019 spółka pozbyła się problemów to w następ-
nym niestety doszło do ujemnej wartości tego wskaźnika, nie można określić 
przedstawioną rentowność aktywów jednoznacznie negatywnie, gdyż pokazu-
je to umiejętność spółki wychodzenia z opresji w latach następnych. 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego, który można nazwać najważ-
niejszym miernikiem działalności przedsiębiorstwa, wyniósł w latach 2018-
2020 odpowiednio: -0,24; 0,15 oraz -0,86. Z przedstawionych wyników wi-
dać, że nie w całym badanym okresie wartości wskaźnika ROE były dodatnie, 
co może świadczy o niezbyt korzystnej sytuacji. To właśnie w roku 2018 na 
jedną złotówkę kapitału własnego zaangażowanego w jednostce przypada-
ła strata netto w wysokości 24 groszy. Niemniej jednak w roku następnym 
zauważamy wzrost o 39 punktów procentowych. Wskaźnik ten jest bardzo 
istotny dla akcjonariusza, który poprzez takie wyniki może podjąć decyzję 
czy inwestować w spółkę czy też nie. Po wzroście wartości ROE z 2018 roku  
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na 2019 nastąpił ponowny spadek w 2020, dzięki czemu daje to możliwość 
inwestorowi przemyślenia swojej decyzji.

Tabela 6. Wskaźniki zadłużenia za lata 2018 – 2020

Wyszczególnienie
CD Projekt Prime Bit Games

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,11 0,21 0.24 0,30 0,40 0.36

Wskaźnik udziału kapitałów  
własnych 0,89 0,79 0,76 0,70 0,60 0,24

Wskaźnik zadłużenia kapitału  
własnego 0,12 0,27 0.32 0,42 0,65 1.52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu oraz rachunków zysku i strat CD 
Projekt i Prime Bit Games

Z ukazanych powyżej danych tabeli 6, wskaźników zadłużenia dla korpo-
racji CD Projekt można dopatrzeć się tego, że wskaźnik ogólnego zadłużenia 
w latach 2019 oraz 2020 był bardzo zbliżony do siebie. Oscylował on w gra-
nicach 0,21-0,24, co oznacza, iż zobowiązania ogółem stanowiły odpowied-
nio 21% oraz 24% aktywów ogółem. Z kolei w pierwszym badanym roku 
kształtował się na poziomie 0,11, czyli udział zobowiązań ogółem w finanso-
waniu majątku wyniósł 11%. W badanym okresie wskaźnik ten kształtował 
się poniżej wielkości optymalnej, to jest poniżej 65%, co jest zdecydowanie 
pozytywnym zjawiskiem i świadczy o stabilnej sytuacji firmy z Warszawy.

Kolejny wskaźnik w tabeli 6, który powinien nas informować o tym jaką 
część całości majątku stanowią kapitały własne, skłania się ku optymalnej gra-
nicy 100%. W roku 2019 oraz 2020 wskaźnik udziału kapitałów własnych 
wyniósł odpowiednio 0,79 i 0,76, oznacza to w takiej sytuacji, że kapitały 
własne stanowiły 79% oraz 76%, czyli wynik ukształtował się na bardzo po-
dobnym poziomie. W 2018 roku zaś stanowił o 10 punktów procentowych 
więcej niż w roku następnym. Na przestrzeni badanego okresu poziom wskaź-
nika nieznacznie spadł, co mogłoby oznaczać pogorszenie sytuacji, lecz utrzy-
muje się on blisko optymalnych granic także inwestorzy oraz sama spółka nie 
ma większych powodów do obaw.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, który informuje o tym ile razy 
zobowiązania są większe od kapitałów własnych, w roku 2018 przedstawiał 
się na poziomie 0,12. W roku następnym wzrósł dając wynik 0,27, nato-
miast w 2020 wyniósł 0,32. Wyniki te oznaczają, że odpowiednio: 0,12, 0,27 
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oraz 0,32 razy zobowiązania ogółem były większe od kapitałów własnych  
w poszczególnych latach. Sytuacja ta pokazuje, iż wartość w badanym okresie 
nie przekraczała drastycznie 3, co sugeruje wnioski pozytywnie świadczące  
o dobrej kondycji spółki oraz małym stopniu zadłużenia jednostki.

Udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa Pri-
me Bit Games wynosił w badanym okresie odpowiednio 0,30; 0,40; 0,36. 
Inaczej rzecz ujmując na każdą złotówkę majątku firmy przypadało odpowied-
nio 30 groszy, 40 groszy i 36 groszy kapitału obcego. W 2019 roku nastąpiło 
zwiększenie udziału zobowiązań w stosunku do majątku o 10 gr. na każdą 
zaangażowaną złotówkę. Natomiast w roku następnym nastąpiło nieznaczne 
zmniejszenie tego udziału względem roku wcześniejszego o 4 groszy. Mniejszy 
poziom tego wskaźnika świadczy o większej zdolności firmy do spłaty swo-
ich długów. Jednakże tylko w 2019 jest on w granicy optymalnego poziomu.  
Nie oznacza to mimo wszystko, że spółka ta niezbyt dobrze funkcjonuje. 
Można powiedzieć, iż wręcz przeciwnie w tej sytuacji możemy zaobserwować, 
że firma nie zadłuża się oraz dodatkowo można rzec, że takie wyniki wskaźni-
ka sugerują umiejętność samofinansowania się. 

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku można 
powiedzieć, że jest dopełnieniem wyżej przedstawionego wskaźnika. W anali-
zowanym okresie udział kapitałów własnych w majątku firmy wynosił w 2018 
roku 0,70; w 2019- 0,60; w 2020- 0,24. Wyniki te oznaczają, że na każdą 
złotówkę zaangażowanego w działalność majątku przypadało odpowiednio 
70 groszy, 60 groszy oraz 24 groszy. Udział ten w 2019 roku zmniejszył się 
dokładnie o 10 groszy na każdą zaangażowaną złotówkę względem roku 2018. 
W roku 2020 samodzielność jednostki i finansowanie z kapitału własnego 
zmalało o 36 groszy. Przedstawiona sytuacja świadczy podobnie o całkiem 
dobrej samodzielności i dość małym zadłużeniu podmiotu w latach 2018  
i 2019 oraz trochę zastanawiającym wyniku w 2020. 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyniósł odpowiednio w latach 
2018-2020: 0,42; 0,65; 1,52. W takim zestawieniu możemy zaobserwować 
wzrost wartości w roku 2019 względem roku poprzedniego o 0,23, natomiast 
w roku następnym widzimy kolejny wzrost wskaźnika o 0,87. Oznacza to, że 
na każdą złotówkę zainwestowanego kapitału własnego firmy Prime Bit Ga-
mes przypadało w 2018 roku 42 grosze, w 2019 roku 65 groszy, a 152 groszy 
w 2020. Wskaźnik ten ukazał dodatkowo, że w 2020 roku spółka sięgała po 
różne środki ją zadłużające, lecz w początkowym okresie badanym sytuacja 
była pozytywna.
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SPOJRZENIE NA WYBRANE WSKAŹNIKI  
W TRZECIM KWARTALE 2021 ROKU

Zważywszy, że wskaźniki, których wartości znajdują się w tabeli 7, zosta-
ły wyliczone na podstawie pozycji sprawozdania finansowego za trzeci kwar-
tał 2021 roku, są one na optymalnych poziomach, poza jednym wyjątkiem. 
Toteż wskaźnik płynności dotyczący CD Projektu wskazuje na nadpłynność 
finansową. Natomiast w Prime Bit Games wskaźnik bieżącej płynności jest 
bliski optymalnej wartości i wynosi 2,37. Z kolei w badanym wskaźniku ren-
towności można zauważyć znaczne dysproporcje w wynikach, gdy porównuje 
się firmę z Warszawy do spółki z Rzeszowa.

Tabela 7. Wybrane wskaźniki płynności, rentowności oraz zadłużenia badanych spół-
ek za trzeci kwartał 2021 roku

Wskaźniki CD Projekt Prime Bit Games

Wskaźnik płynności bieżącej 4,14 2,37

ROA 0,51 -0,26

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,15 0,39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bilansu i RZiS obu spółek.

Powyższa wartość wskaźnika rentowności i płynności przedstawiają inte-
resujący obraz tego, w jaki sposób badane firmy radzą sobie w kryzysie pan-
demicznym. Można wywnioskować z tego, że firma CD Projekt nie straciła 
płynności, a wręcz, tak jak w poprzednich latach, zanotowała nadpłynność 
swoich środków finansowych. Dodatkowo, w przypadku tej firmy na dobrym 
poziomie znalazła się rentowność zysku netto do aktywów ogółem. Wskaźnik 
płynności na poziomie powyżej 2 należy zestawić ze wskaźnikiem rentowno-
ści, który jest również pozytywny. Oznacza to wyjątkowo korzystną sytuację 
finansową przedsięwzięcia. Nieco inaczej sprawa dotycząca płynności ma się  
z drugą spółką, gdyż jej płynność finansowa oscylowała w górnej granicy opty-
malnych wartości, gdzie również wystąpiła nadpłynność. Jednakże wskaźnik 
rentowności pokazał natomiast to, że firma zaliczyła stratę, powodując tym 
samym nierentowność podjętych przedsięwzięć, lecz z drugiej strony popra-
wia się sytuacja względem roku 2020, co pokazuje próby poradzenia sobie  
z takim stanem rzeczy. Wskaźnik ogólnego zadłużenia przedstawiony w ta-
beli 7 dla obu firm jest jak najbardziej poprawny. Wynik 0,15 (Cd Projekt) 
oraz 0,39 (Prime Bit Games) mówi nam, że zobowiązania ogółem stanowiły  
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odpowiednio 15% oraz 39% aktywów ogółem. Jest to wartość poniżej 65% 
także świadczy o stabilnej sytuacji tych przedsiębiorstw.

PODSUMOWANIE

W dobie kryzysu wywołanego pandemią wirusa Sars CoV-2 w roku 
2020 znaczna część branż i sektorów gospodarki wielu krajów borykała się  
z dużymi problemami, przede wszystkim finansowymi, a w szczególności do-
tyczącymi płynności finansowej. Zmuszone były one do redukcji etatów, dzię-
ki czemu zmniejszyły część swoich kosztów. Podejmowały również inne kroki 
w celu obniżania i optymalizacji kosztów w swoich przedsiębiorstwach. Były 
jednak także branże, które okazały się albo odporne na wywołany przez pan-
demię kryzys, albo wręcz takie, które dzięki temu kryzysowi, a co za tym idzie 
praktycznemu i niespotykanemu zamknięciu gospodarki, zyskały, zarobiły  
i ugruntowały swoją pozycję na rynku w swoim sektorze. Przykładem może 
być e-commerce. 

Ukazane powyżej badania i analizy przedstawiają obydwie firmy od stro-
ny ich finansów, w tym między innymi ich płynności finansowej czy ren-
towności w okresie przed kryzysem (2018-2019) oraz w latach 2020-2021,  
w którym ów kryzys nastąpił, przyczyniając się do bezprecedensowej sytuacji 
na krajowym rynku oraz na rynkach światowych. Jak zatem wyglądała płyn-
ność finansowa oraz rentowność spółek CD Projekt i Prime Bit Games? Po-
czynione analizy ukazały pewną zależność. Wielkości wskaźników płynności 
obu przedsiębiorstw kształtowały się, oscylując w optymalnych wartościach 
lub wykazując nadpłynność. Natomiast rentowność w przypadku warszaw-
skiej spółki przez cały badany okres była dodatnia, generując zysk z zaanga-
żowanych środków. Rzeszowskie przedsiębiorstwo, tylko w 2019 generowa-
ło godziwe zyski, gdyż w 2018 oraz 2020 zaliczało w jakimś stopniu stratę.  
W trzecim kwartale 2021 roku również generowało niewielką stratę, ale trzeba 
zauważyć, że wychodziło na prostą.

Odpowiadając na pytanie: „czy spółki poradziły sobie w warunkach kry-
zysowych w 2020 roku?”, z badania dwóch przedstawianych spółek akcyjnych 
można wywnioskować, że zarówno przed pandemią jak w jej trakcie firmy 
pod względem finansowym prosperowały dobrze, zarówno w przypadku spół-
ki z Rzeszowa jak i firmy z Warszawy. Obydwa przedsiębiorstwa generowa-
ły zyski w badanym okresie, pomijając rok 2018 i 2020, w którym firma  
z Rzeszowa zanotowała stratę netto. Finanse badanych spółek mają dodatko-
wo duże znaczenie dla rynku w związku z tym, iż są to spółki akcyjne. Firma 
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CD Projekt notowana jest na rynku głównym giełdy, natomiast Prime Bit 
Games na platformie alternatywnej NewConnect. W przypadku warszaw-
skiej spółki mimo, wydawałoby się, niesprzyjających warunków na giełdzie 
w początkowej fazie pandemii, na początku drugiego kwartału 2020 r. ceny 
jej akcji rosły, a obroty jej akcjami zdominował WIG20, przyczyniając się 
tym samym do historycznych wzrostów cen samych walorów firmy, a co za 
tym idzie również wartości giełdowej i rynkowej spółki. W przypadku dru-
giej badanej spółki rzecz nie wyglądała równie imponująco, zważywszy na 
to, iż jest spółką o wiele mniejszą, biorąc pod uwagę zasoby finansowe oraz 
skalę produkcji jej wytworów. Nie oznacza to, że firma nie poradziła sobie  
w warunkach kryzysowych, jednak mimo wygenerowanego przychodu ze 
sprzedaży spółka ta zanotowała za rok 2020 stratę netto.

Branża, w której działają badane spółki, to jest gamingowa, jest w Polsce 
jedną z najdynamiczniej się rozwijających. Jest również w skali świata bardzo 
znaczącą, wyprzedzając pod względem wygenerowanych przychodów w 2020 
roku branże filmową i muzyczną. To pokazuje, jak duży jest to rynek i jakie 
stwarza szanse rozwoju nie tylko dla firm badanych w niniejszym artykule, ale 
również dla całej branży w Polsce. Wydawałoby się, zgodnie ze stereotypa-
mi, iż produkty wytwarzane przez spółki CD Projekt oraz Prime Bit Games 
są przeznaczone wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych oraz licealistów 
płci męskiej. Badania pokazują jednakowoż, że znacząca część graczy, a tym 
samym potencjalnych klientów badanych firm, to osoby dorosłe, w tym 49% 
kobiet, posiadające pracę zarobkową, a co za tym idzie – również stały dochód. 
(Krampus-Sepielak, Rodzińska-Szary, Bobrowski, Śliwiński, Gałuszka, 2020)

Analizowane spółki, zarówno CD Projekt, która ma na swoim koncie 
wyprodukowane duże produkty, jak również Prime Bit Games, która jest 
firmą młodą na rynku, a jej produkty nie są znane światowemu klientowi  
w szerszej skali, działają w dużej branży, w której mogą uzyskać spore przy-
chody. Dzięki temu oba przedsiębiorstwa mogą się rozwijać i inwestować  
w wyprodukowanie coraz lepszych jakościowo oraz ambitniejszych dzieł.  

Zatem, czy porównywane spółki są w dobrej kondycji finansowej? Otóż 
tak. Choć analizowane firmy różnią się od siebie przede wszystkim wielkością 
zasobów majątkowych, a w szczególności finansowych, mimo tego wszelkie 
wskaźniki finansowe pokazały, że finanse obydwu firm są w dobrej kondycji. 
Dzięki temu mają one duże możliwości rozwoju. 

W toku całego artykułu udowodniono, że obydwie badane spółki znajdują się  
w korzystnej dla siebie sytuacji finansowej, która gwarantuje umocnienie po-
zycji rynkowej oraz ogólnej kondycji obu firm.
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ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION  
OF COMPANIES GAMING COMPANIES IN 2018-2020 

(COVID-19 PANDEMIC PERIOD) - A CASE STUDY  

Abstract: Gaming industry in Poland is one of the most dynamically 
developing in the last 20 years. Companies in this industry, and above 
all their revenues and profits, are growing year by year and the legal 
structure of the companies is more and more often joint stock compa-
nies listed not only on the alternative stock market NewConnect but 
also on the main market of the Warsaw Stock Exchange. This makes 
the financial statements of these companies interesting for stock mar-
ket investors and not only individual investors, but also institutional 
investors, including investment funds. The financial results of the sur-
veyed companies represent a cross-section of the entire sector, from 
powerful corporations to newly established and still developing com-
panies. One can only see their financial strength despite various crises 
on the markets, including financial markets. The aim of the article is 
to present the situation of the financial condition of the companies 
under study, as well as to compare their finances in relation to each 
other and to finally assess their financial situation in the timeframe of 
2018- 2020.

Keywords: financial analysis, ratio analysis, gaming industry, profit-
ability, liquidity
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WIELOFUNKCYJNOŚCI DZIAŁAŃ 
WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA  

W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM 
NOWOCZESNYCH ORGANIZACJI

Streszczenie: W czasach szybkiego postępu cywilizacyjnego i towarzy-
szącej mu dynamiki zmian praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, 
istotne jest dostosowanie się do nich oraz wypracowanie umiejętności 
pokonywania trudności. Takie umiejętności należą niewątpliwie do 
jednych z ważniejszych cech funkcjonowania współczesnego biznesu, 
jego otoczenia oraz podmiotów działających na rynku. Do głównych 
celów artykułu należy scharakteryzowanie wielofunkcyjności działań 
współczesnego menedżera w nowoczesnej organizacji i wykazanie, że 
od niego w znacznej mierze zależy sukces firmy. Menedżer musi mieć 
wiele zdolności do tego, aby jego działania przynosiły konkretne efekty 
i były dla organizacji korzystne. W artykule wykazano, jak komplekso-
wa jest dziedzina działań współczesnego menedżera i z jakimi wyzwa-
niami obecnie wiąże się tak odpowiedzialne stanowisko. 

Słowa kluczowe: menedżer, zarządzanie strategiczne, organizacja, 
negocjacje 

WPROWADZENIE

W organizacjach stawiających na doskonalenie swojej kadry, kreatyw-
ność i rozwój, wiąże się to z ciągłą weryfikacją relacji istniejących na linii 



98

JOANNA SEPIOŁO, JOANNA OLSZOWY, MAGDALENA CEBULA

menedżer – otoczenie. Mowa tutaj nie tylko o otoczeniu rozumianym jako 
poszczególne podmioty oraz klienci współpracujący z daną firmą (organiza-
cją), ale personelu, czyli bezpośrednim otoczeniu menedżera i zarządu. Rela-
cje współczesnych organizacji w dużej mierze uzależnione są od menedżerów 
i ich zdolności. Dużą rolę odgrywają tutaj umiejętności strukturalizowania 
informacji wyrażające się w twórczej analizie, syntezie danych a także krytycz-
nym i refleksyjnym osądzie własnych poglądów. Zatem istotne znaczenie we 
współczesnym funkcjonowaniu menedżera ma dążenie przez niego do profe-
sjonalizmu i doskonałości, co daje mu pełną satysfakcję w życiu zawodowym 
i tym samym przekłada się na podległy personel w organizacji.

Mimo wielu nowoczesnych trendów istniejących w zarządzaniu or-
ganizacjami, w dalszym ciągu najważniejsze zasady opierają się klasycznych 
metodach, wśród których jest zarówno planowanie, organizacja, koordyno-
wanie, przewodzenie i kontrola. Każda z tych funkcji jest niejako bazą wyj-
ściową do rozwijania swoich umiejętności w realiach współczesnego biznesu  
i przedsiębiorczości. Menedżer współczesny musi spełniać się w różnych 
rolach klasycznych połączonych z nowoczesnymi – być partnerem strategicz-
nym, ekspertem w swojej dziedzinie, profesjonalistą, rzecznikiem podległego 
personelu jak również agentem zmiany. To przeobrażanie roli menedżera do-
konało się zwłaszcza w pierwszych latach XXI w. i wciąż ewoluuje. Spowodo-
wane było głównie globalnym przeobrażeniom w postępie technicznym, tech-
nologicznym i informacyjnym. Zatem rola menedżera zmieniła się na skutek 
szeregu czynników, sytuacji, nastawienia a także oczekiwań.

ROLA MENEDŻERA W ORGANIZACJI

Menedżerem nazywa się osobę, która stoi na czele danej organizacji albo 
jej jednostki. Każdy menedżer formalnie posiada zwierzchnictwo nad jednost-
ką organizacyjną, zaś z jego formalną władzą kojarzy się dany status, dzięki 
któremu ma on rozmaite kontakty interpersonalne w ramach tej organizacji. 
(Kiełtyka 2016) Istotną rolę w pracy menedżera odgrywają informacje, dzięki 
którym może on podejmować decyzje i budować lub aktualizować strategię 
organizacji. Zatem menedżer spełnia określone ważne dla niej role w ramach 
których wykonuje czynności wynikające ze specyfiki swojej funkcji. Wśród 
najważniejszych są formy działania interpersonalne, informacyjne i decyzyjne. 
(Różańska-Bińczak 2017) Jeśli chodzi o formę interpersonalną, ma on rolę 
wizjonera, reprezentanta, lidera i łącznika. 
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Rola informacyjna wiążę się z funkcją monitorowania, przekazywania 
informacji podległemu personelowi oraz funkcją rzecznika. Z kolei forma 
decyzyjna dotyczy bycia przedsiębiorcą, ratownikiem, dysponentem zasobów, 
negocjatorem i refleksjonistą. (Dźwigoł 2018) Współczesny menedżer musi 
zatem być kreatywny, rozwijać się, być dobrym liderem, mieć wizję i strategię. 
Musi mieć zdolność przekonywania, motywowania, inspirowania do działań, 
być koordynatorem i psychologiem. Jeśli chodzi o takie cechy jak nadzorowa-
nie i kontrolowanie, nie powinien ich nadużywać. Warto dodać, że wszystkie 
wyżej wspomniane cechy są ściśle ze sobą powiązane, a wręcz nierozerwal-
ne. Efektywność funkcjonowania menedżera w znacznym stopniu uzależnio-
na jest od tego, w jaki sposób postrzega on i rozumie istotę własnej pracy.  
Dlatego każdy menedżer musi mieć zdolność do refleksji nad sobą, ponieważ 
w przeciwnym razie nie będzie potrafić zdobywać nowych doświadczeń i efek-
tywnie wpływać na podległy zespół. (Dźwigoł 2018)

Mimo, że posiadanie wizji i strategii jest jedną z najważniejszych cech 
menedżera, określenie ich nie wystarczy do efektywnego zarządzania organi-
zacją. Duże znaczenie w jego działaniach ma zdolność do zarządzania persone-
lem rozproszonym, co jest wręcz konieczne we współczesnych organizacjach. 
Niejednokrotnie, zależnie od charakteru firmy, personel realizuje swoje obo-
wiązki poprzez pracę zdalną, a to wymaga od menedżerów zupełnie innego 
podejścia niż przy zarządzaniu tradycyjnym. (Dźwigoł 2018)

Istotną rolą menedżera jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych i kryzysowych. Tego typu sytuacje to coraz częściej konieczna kompeten-
cja menedżera –takie działania wymagają od niego umiejętności dostosowania 
się do różnego rodzaju zmian związanych z trudną sytuacją gospodarczą czy 
załamaniem rynku. Menedżer musi mieć też umiejętność zarządzania samym 
sobą, co jest de facto ściśle związane z pracą podległego mu zespołu, ponieważ 
zarządzanie innymi wygada wpierw tego, by samemu być zorganizowanym. 
W przeciwnym razie jego działania będą mało efektywne lub całkowicie 
pozbawione skuteczności. (Kopeć 2018)

Każdy menedżer musi umieć rozmawiać z personelem, a zatem w związ-
ku z tym że istotą relacji interpersonalnych jest wymiana informacji, przepływ 
wiedzy i komunikacja, ważne jest organizowanie spotkań z personelem, roz-
wiązywanie problemów i budowanie ducha zespołowości. Dobry menedżer 
musi potrafić również pozyskiwać personel i umiejętnie prowadzić rekrutację. 
Wśród istotnych cech jest także umożliwienie mu rozwoju poprzez rozmaite 
szkolenia i treningi. (Kopeć 2018)



100

JOANNA SEPIOŁO, JOANNA OLSZOWY, MAGDALENA CEBULA

PREDYSPOZYCJE I CECHY  
WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA

Profesjonalny menedżer ma za zadanie skoncentrować się zarówno na 
celach jak i na pracy intelektualnej. O ile klasyczne zarządzanie nie wymaga 
od menedżera zarządzającego organizacją wielkiego wkładu intelektualnego, 
to obecnie trudno sobie wyobrazić pracę menedżera bez takiego zaangażowa-
nia. Warunkiem osiągnięcia efektów jest praktykowanie przez menedżerów 
różnych kombinacji, dzięki którym będzie możliwa realizacja rozmaitych wy-
zwań. Dlatego istotne w pracy menedżera są zarówno działania jak i refleksja. 
(Potiopa, 2016)

Każdy profesjonalny menedżer musi odznaczać się analitycznym spo-
sobem myślenia i posiadać zdolności przywódcze. Musi być wszechstronny, 
doskonale rozumieć pracę podwładnego personelu oraz umieć na niego wpły-
wać. Jeśli mamy do czynienia z dużym zespołem, od menedżera wymaga się 
umiejętności zarządzania wiedzą zbiorową podległych zespołów funkcyjnych 
jak również integrowania. Ta ostatnia zdolność jest często przydatna podczas 
rozwiązywania ważnych problemów organizacji. Do jego kompetencji zalicza 
się również umiejętność analizowania sytuacji oraz wypracowywania kompro-
misów. (Potiopa 2016)

W przypadku dużych przedsiębiorstw od menedżerów wymaga się zna-
jomości zasad transformacji organizacyjnych i zarządzania zmianami. Mene-
dżer, który nie będzie swym podwładnym wydawać rozkazów tylko z nimi 
rozmawiać, może spodziewać się z ich strony wysokiego zaangażowania i do-
pasowania do myślenia strategicznego. Istotne jest również wykorzystywanie 
w podejmowaniu różnych decyzji intuicji w połączeniu z praktyczną wiedzą. 
Współcześnie często wymaga się od menedżerów umiejętności nadążania in-
telektualnego za dynamicznymi zmianami, które generuje otoczenie. Mowa 
tutaj zwłaszcza o wysoko zaawansowanych technologiach komunikacyjnych. 

Zatem menedżerowie, którzy doskonale opanowali zdolność posługi-
wania się takimi technikami mogą pretendować do miana tzw. menedżera 
wyższego szczebla. Z kolei ci którzy potrafią poruszać się między podmiota-
mi gospodarczymi, instytucjami rządowymi i grupami społecznymi, są me-
nedżerami wielosektorowymi. Takie predyspozycje i umiejętności sprawiają, 
że potrafią oni działać na styku sektora prywatnego, publicznego i społeczne-
go. (Lovegrove i Thomas 2014)

Wśród najważniejszych umiejętności, które muszą mieć menedże-
rowie znajdują się: równoważenie sprzecznych celów, rozwój inteligencji 
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kontekstowej, wykorzystywanie potencjału intelektualnego, tworzenie zin-
tegrowanych kontaktów a także utrzymywanie umysłu w stanie gotowości.  
W parze z tymi umiejętnościami musi iść ciągłe weryfikowanie swoich działań 
w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości. Zatem nie ma mowy tutaj 
o stosowaniu wytartych schematów myślowych. Kompleksowe i strategiczne 
myślenie w zarządzaniu organizacją musi mieć miejsce zarówno na poziomie 
indywidualnym, grupowym jak i organizacyjnym. (Bajcer, 2014)

Oprócz optymalnego wykorzystania liderów, motywacji, doświadczenia, 
fachowej wiedzy i intuicji, istotny wpływ na działania podejmowane przez 
menedżerów mają ich cechy osobowościowe oraz wartości, którymi kierują 
się w pracy zawodowej. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości coraz 
częściej od menedżera wymaga się zdolność do podejmowania ryzyka i tym 
samym przewidywania skutków działań, nierzadko pod presją czasową. (Mar-
kiewicz, 2015)

Wszystkie powyższe cechy menedżerowie powinni umiejętnie łączyć  
z wiedzą, ponieważ to ona odgrywa jedną z najważniejszych ról w całym pro-
cesie decyzyjnym. Taka wiedza jest najczęściej wykorzystywana przez nich  
w połączeniu z mądrością nabytą w praktyce. Przy czym mądrość menedżer 
powinien stale rozwijać i wciąż być gotowy do nauki. Z cechami tymi po-
winny współgrać siła emocjonalna pasja, pozytywne nastawienie do otoczenia 
oraz chęć dzielenia się wiedzą i władzą. Dlatego nowoczesny menedżer nie wy-
daje poleceń, a współdziała z zespołem mając świadomość, że wraz z nim ma 
wspólny cel do zrealizowania. Przy tym jest pewny siebie, aktywny, ma po-
czucie własnej wartości, umie podejmować trafne decyzje, jest nastawiony na 
samorealizację, jest elastyczny w myśleniu, nie ma problemu z komunikacją, 
jest energiczny i empatyczny. Zatem menedżer w nowoczesnej organizacji jest 
to osoba posiadająca olbrzymi zasób wiedzy, dobre doświadczenie i wysoki 
poziom inteligencji. To właśnie ta ostatnia cecha jest najczęściej jednym z klu-
czowych czynników sukcesu menedżera. W stosunku do nich często używa się 
określenia „menedżerowie nowej ery”, którzy odznaczają się zarówno inteli-
gencją logiczną, interpersonalną, emocjonalną jak i techniczno-organizacyjną. 
Nowoczesny i kreatywny menedżer musi być zdecydowanie kimś więcej niż 
przywódcą czy kierownikiem. Te coraz wyższe wymagania podyktowane są 
różnymi uwarunkowaniami, jakie przed tą profesją stawia zmieniające się oto-
czenie, obszar biznesu i zarządzania.
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NOWOCZESNY MENEDŻER A KREATYWNOŚĆ

Kreatywność i motywacja w zespole to jedne z najważniejszych cech 
menedżera, bo to właśnie one w znacznej mierze decydują o sukcesach or-
ganizacji. Środowisko kreatywne to środowisko ukierunkowane na szeroko 
pojmowaną działalność innowacyjną. Przy czym kreatywność jest konieczna 
ze względu na ciągłe zmiany istniejące we współczesnych realiach. (Krawczyk- 
Sokołowska 2018)

O ile kreatywność związana jest z generowaniem pomysłów, to inno-
wacyjność jest zdolnością do ich zastosowania. Budowanie w organizacji 
przez menedżera środowiska kreatywnego to jeden z głównych stymulatorów 
nowoczesności i rozwoju. Takiego typu środowisko w organizacji wiąże się 
bezpośrednio z funkcjonowaniem odpowiedniego systemu kompetencyjno-

-motywacyjnego, sprzyjającego rozwojowi zasobów ludzkich. Przy czym to 
właśnie ludzka kreatywność jest wynikiem wewnętrznej motywacji personelu 
organizacji, na którą składają się ciekawość, potrzeby i szansa tworzenia czegoś 
nowego. Twórczość indywidualna wiąże się z motywacją do pracy nad danym 
zadaniem – ma ona trzy ważne cechy – jest interesująca, angażująca i satysfak-
cjonująca. (Krawczyk-Sokołowska 2018)

Należy dodać, że pomiędzy twórczym myśleniem a środowiskiem 
kreatywnym w organizacji należy postawić znak równości. O ile kreatywność 
jest ludzką cechą, to w organizacji potrzeba stosownych narzędzi do tego, by 
dostrzec w podwładnym menedżerowi personelu zdolności, które należy wy-
korzystać w realizacji celów. Zatem połączenie środowiska odznaczającego 
się kreatywnością wraz z posiadanym potencjałem wiedzy tworzy określoną 
sprawność kreatywną. (Kopciuch 2018)

Wśród jednych z najważniejszych elementów środowiska kreatywnego 
w organizacji jest wspomniane już myślenie twórcze wpływające na inno-
wacyjność. O ile wynika ono bezpośrednio z osobowości danego pracowni-
ka, to zadaniem menedżera jest zauważanie tego i umiejętne wykorzystanie.  
Zatem dobry menedżer to taki, który będzie umieć wykorzystać twórcze 
myślenie i kompetencje personelu do efektywnego wykonywania zadań oraz 
rozwiązywania problemów zawodowych. 

Te wszystkie cechy wpisują się w rozwój kultury organizacyjnej, na którą 
składają się określone wartości, normy społeczne i swoisty klimat organizacyj-
ny. Dbanie o tę kulturę przez menedżerów w znacznej mierze dotyczy inte-
gracji personelu, odpowiedniego rozumienia strategii organizacji jak również 
istnienia jednolitych metod pomiaru i kryteriów oceny efektów. Istotne jest  
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w ramach kultury organizacyjnej stronienie od negatywnych emocji oraz sytu-
acji konfliktowych. Osiągnięcie tego wymaga od menedżera określenia syste-
mu wartości, misji organizacyjnej, skompletowania dobrego personelu, języka 
porozumiewania się w organizacji i zaaranżowania miejsca pracy, z czym wią-
że się stworzenie przemyślanej przestrzeni dla pracowników. (Kopciuch 2018)

Najważniejszym działaniem menedżera jest stworzenie w ramach wspie-
rania i rozwoju kreatywności i innowacyjności takich warunków, które po-
zwolą zespołowi na swobodne działania. Ta swoista autonomia zespołu wiąże 
się z doborem ludzi, planowaniem zadań, rozdzieleniem czynności, określe-
niem czasu ich realizacji, metod pracy i kontroli. Duże znaczenie ma rola 
menedżera w dziedzinie doskonalenia zespołowego działania w organizacji. 
Podczas wspierania i polepszania poziomu wykonywania pracy menedżero-
wie stosują również koncepcję nazywaną Focused Improvement, która polega 
na rozwiązywaniu problemów z zastosowaniem specjalnej „skrzynki narzędzi” 
nazywanej „box of tools”. Składa się ona z burzy mózgów a także zestawu py-
tań 5W+1H (Kto?, Co?, Gdzie?, Kiedy?, Dlaczego? i Jak?). W ramach działań 
personel na podstawie znanych mu metod rozwiązywania problemów szuka 
sposobów usprawnienia organizacji pracy i technologii w organizacji. Stosuje 
się również inne metody takie jak High Performance WorkPlaces (HPWP) 
mającą na celu tworzenie materialnych warunków pracy gwarantującym per-
sonelowi automatyzację rutynowych czynności. (Antoszkiewicz 2013)

Dzięki kreatywnym działaniom inicjowanym przez menedżerów perso-
nel organizacji powinien być poddawany rozwojowi i wciąż motywowany do 
działań. Jeśli mają oni duże doświadczenie, mogą nawet wprowadzać różne-
go rodzaju śmiałe eksperymenty, na które nie decydują się inne organizacje  
w obawie o problemy. W kreatywnej organizacji menedżerowie dbają o różne 
szkolenia, seminaria, spotkania, prezentacje, sesje oraz przedsięwzięcia bizne-
sowe. Wiele tych organizacji, które preferują nowoczesne sposoby zarządzania 
odniosło sukces. Warto dodać, że nowatorskie metody zarządzania niezwykle 
mobilizują do działania personel organizacji, co ma również przełożenie na 
aktywną współpracę z otoczeniem. Dzięki kreatywnemu zarządzaniu orga-
nizacja dysponuje atrakcyjnymi warunkami współpracy, co wpływ na dobre 
efekty. Otoczenie postrzega ją jako organizację rozwojową, lidera kreatywno-
ści i przedsiębiorczości. Stworzenie takich warunków sprawia, że wiele pod-
miotów podejmuje z organizacją współpracę.



104

JOANNA SEPIOŁO, JOANNA OLSZOWY, MAGDALENA CEBULA

PODSUMOWANIE

Funkcjonowanie współczesnych organizacji charakteryzuje się nieco in-
nymi uwarunkowaniami niż kiedyś. Od kreatywnych menedżerów wymaga 
się nie tylko kierowania zespołami ale i wykorzystania cech osobowości, inte-
ligencji, zaufania, umiejętności, wiedzy i doświadczenia. We współczesnych 
czasach menedżerom stawia się nieporównywalnie wyższe wymagania niż 
kiedyś. Istotną rolę spełnia przede wszystkim dobra znajomość problemów 
dotyczących kierowania zespołami a także predyspozycje psychosocjologiczne, 
inteligencja i aktywność zawodowa.

Nowoczesny menedżer może produktywnie pełnić swoje role i funkcje 
pod warunkiem, że posiada stosowną wiedzę, zarówno specjalistyczną jak  
i ogólną. Ważne są też wrodzone predyspozycje interpersonalne, odwaga, wy-
obraźnia i zdolności przywódcze. Współczesne zarządzanie organizacją wyma-
ga od menedżera kreatywności, asertywności oraz przedsiębiorczości. Musi on 
ponadto być odważnym, opanowanym, odpowiedzialnym, wytrwałym, mo-
tywującym i inspirującym do działania.

Każdy skuteczny menedżer powinien potrafić stosować zarządzanie opar-
te na wysiłku zmotywowanego przez niego personelu. Zatem to on powi-
nien być przede wszystkim entuzjastą swojej pracy. Ważne są tutaj motywacja  
i inspirowanie personelu do działania w taki sposób, żeby miał poczucie 
wspólnego dążenia do celu. Skuteczni menedżerowie są otwarci, dodają per-
sonelowi otuchy, są kreatywni i postępują etycznie. Najważniejszą przesłanką 
dla nich jest to, żeby byli efektywni, zwiększa konkurencyjność a także pozy-
cję własnej organizacji.

Odpowiedzialny menedżer musi posiadać stosowne kompetencje zawo-
dowe, bardzo dobrą znajomość uwarunkowań ekonomicznych i prawnych 
oraz wysokie aspiracje intelektualne, które będą pozwalać na innowacyjne 
działania i myślenie perspektywiczne. Należy mieć jednak na uwadze, że roz-
wój współczesnej organizacji w dużej mierze zależy od wielu czynników eko-
nomicznych i społecznych, choć potencjał ludzki odgrywa tutaj rolę znaczącą. 
Posiadanie wysoko kwalifikowanego personelu w organizacji znacznie wpływa 
na poziom jej funkcjonowania, pozycję w otoczeniu, współpracę z podmiota-
mi i zadowolenie klientów organizacji. Istotną rolę odgrywa też planowanie 
zasobów ludzkich, rekrutacja personelu, jego ciągły rozwój, poziom wynagro-
dzeń motywacja i klimat organizacyjny.

Współczesne wyzwania rynku wymagają od menedżerów oprócz 
nowoczesnych sposobów myślenia osiąganie coraz lepszych efektów pracy  
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i wdrażania doskonalszych sposobów zarządzania organizacjami. Efektywny 
menedżer musi zatem wpływać na swój zespół, „zarażać go” kreatywnością, 
chęcią do działania, pomysłami i chęcią do rozwoju. Tylko w działaniu ze-
społowym obecnie upatruje się sukcesów organizacji, bo na przestrzeni lat już 
wielokrotnie się przekonano że wydawanie poleceń i praktyki autokratyczne 
nie odnoszą należytego skutku, stwarzają podziały, roszczenia i są przyczyną 
niechęci do działania.
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MULTIFUNCTIONALITY OF ACTIVITIES  
OF A CONTEMPORARY MANAGER IN STRATEGIC 

MANAGEMENT MODERN ORGANISATIONS

Abstract: In times of rapid civilizational progress and the accompa-
nying dynamics of change in practically all areas of life, it is essential 
to adapt to them and to develop skills to overcome difficulties. Such 
skills are undoubtedly one of the most important features of the func-
tioning of modern business, its environment and entities operating on 
the market. The main objectives of the article are to characterize the 
multifunctionality of the activities of a contemporary manager in a 
modern organisation and to show that the success of a company largely 
depends on him or her. The manager must have many abilities in order 
for his actions to bring concrete effects and be beneficial for the orga-
nization. The article demonstrates how complex the field of activities 
of a contemporary manager is and what challenges such a responsible 
position currently entails. 

Key words: management, critical management, organization, 
negotiation 
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BRAND BLOGGING – 
NOWOCZESNE NARZĘDZIE 
KOMUNIKACJI I PROMOCJI 

PRZEDSIĘBORSTW 

Streszczenie: Brand blogging to nowe podejście do promowania 
przedsiębiorstw, jakie obecnie można zauważyć w e-marketingu.  
W dobie silnej ekspansji nowoczesnych narzędzi marketingowych  
w Internecie nie sposób dostrzec potrzeby dobrej i sprawdzonej tre-
ści dla czytelników stron internetowych. Brand blogging z początku 
traktowany jako pasja i dziennik własnych doświadczeń, przechodzi 
prawdziwą rewolucję zarówno w ilości jak i jakości dostarczanych tre-
ści. Prowadzenie firmowego bloga to nowy sposób na atrakcyjną formę 
kreacji przedsiębiorstwa jako eksperta w danej branży, jak i wzrostu ru-
chu organicznego na stronie internetowej. Celem artykułu jest dokona-
nie charakterystyki brand bloggingu na przykładach oraz odnalezienie 
lub utworzenie nowych definicji. Ponadto autorka zamierza dokonać 
analizy zalet i wad brand bloggingu oraz przeanalizować wybrane blogi. 
Metodą zastosowaną w badaniach była analiza przypadków.

Słowa kluczowe: brand blogging, blogosfera, marketing treści, 
e-marketing.

WPROWADZENIE

Marketing XXI wieku ulega przekształceniom i ciągłym zmianom. Wraz 
z pojawieniem się pierwszych komputerów osobistych i sieci internetowej 
zaczęto publikować treści w Internecie. Obecnie mówi się w e-marketingu 
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o nowych strategicznych narzędziach takich jak content marketing i brand 
blogging. 

Dotarcie do młodego pokolenia klientów wymaga specjalnych, nowo-
czesnych reklam. Zwykłe ulotki, banery i reklama telewizyjna niekoniecznie 
zachęcą młodych ludzi do zakupów konkretnych produktów przedsiębiorstw. 
Dlatego też również marketing dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywi-
stości i potencjalnego klienta. Reklama musi być bowiem dla klienta godna 
zaufania, posiadać prawdziwą tożsamość. Tak działa brand blogging. Należy 
zauważyć, że dla młodego pokolenia, zwanego pokoleniem Y, autorytetami 
są inne osoby, niż dla starszych pokoleń. Blogi są popularne gdyż wiążą się  
z optymalnym wyborem treści jako centrum marketingu. W świecie opar-
tym na treści brand blogging to nowe narzędzie kontaktu i promocji 
przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki brand bloggingu na przy-
kładach oraz odnalezienie lub utworzenie nowych definicji, cech tego nowego 
narzędzia. Ponadto dokonano analizy zalet i wad brand bloggingu oraz pod-
dano analizie wybrane strony ze względu na ich wartość dla potencjalnego 
klienta.

CONTENT MARKETING  
I JEGO ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

Aby zrozumieć czym jest brand blogging, należy wyjść od ogółu do szcze-
gółu. Należałoby umiejscowić brand blogging. Wydaje się, że najbliżej mu do 
marketingu treści i budowania marki poprzez treści. Termin marka odnosi 
się do koncepcji biznesowej i marketingowej, która pomaga ludziom ziden-
tyfikować konkretną firmę, produkt lub osobę. Marki są niematerialne, co 
oznacza, że nie można ich dotknąć ani zobaczyć. W związku z tym pomagają 
kształtować postrzeganie firm, ich produktów lub osób. 

Content Marketing to jedna z nowszych technik marketingowych, której 
istotą jest tworzenie unikalnych treści pod kątem wybranej grupy docelowej, 
z założeniem obustronnej komunikacji z klientami (L. Skrobich 2016, s.88). 
Content marketing jest ponadto jednym z kluczowych elementów nowocze-
snej strategii marketingowej, zaś praktyki z nim związane mogą być łatwo 
implementowane do MŚP. Są one ekonomiczne, tanie, łatwo dostępne i dają 
wymierne korzyści. Działania te obfitują w potencjał budowania marki, pro-
mowania treści i zwiększenia sprzedaży towarów i usług. Promocja treści może 
następować przy pomocy blogów, videoblogów, vlogów i in. 
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W obecnych warunkach rynkowych content marketing pozwala na reali-
zację wielu celów marketingowych współczesnych przedsiębiorstw. Jak po-
wiedział Steve Hall „Treść jest królem. Content marketing sprawił, że treści 
działają na rzecz sprzedaży i zmniejszają koszty marketingu”. 

Dziś, jeśli firmy chcą rozwijać swoją działalność, pozyskiwać nowych 
klientów i budować długotrwałe relacje z obecnymi, muszą mieć strategię 
content marketingu (R. Lieb, 2011). Do głównych celów content marketingu 
należy przede wszystkim (M. Kowalska 2016, s. 130): 

- zwiększenie świadomości marki, 
- generowanie leadów, 
- angażowanie użytkowników, 
- sprzedaż, 
- konwersja leadów na klientów, 
- zwiększenie trafności strony internetowej, 
- zatrudnienie ambasadora marki, 
- kreowanie wizerunku eksperta branży.

Marketing treści tworzy wartość dodaną dla przedsiębiorstwa i poma-
ga ludziom w komunikacji z nim. Często z niego korzystają marketingowcy 
w swojej ofercie rozszerzania tradycyjnych kampanii reklamowych. Content 
marketing to technika marketingowa, której pole tworzenia i rozpowszech-
niania treści wartościowych z punktu widzenia odbiorców, wycelowane jest  
w przyciągnięcie uwagi i zaangażowanie społeczności skupionej wokół określo-
nej grupy docelowej. Content marketing to „tworzenie, publikowanie i promo-
wanie wartościowych treści takich jak e-booki, poradniki, webinary, case studies” 
(https://www.callpage.pl/blog/marketing-b2b/, dostęp: 8.02.2022.). Content 
marketing to budowanie zainteresowania klientów dzięki tworzeniu oraz pu-
blikacji interesujących treści. To dobry rodzaj kampanii do kreacji wizerunku 
oraz świadomości marki w celu pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia 
ich zaangażowania a tym samym wzrostu sprzedaży. Materiały publikowa-
ne mogą mieć formę postów, blogów, e-booków, newsletterów, podcastów, 
wykresów, infografik, filmików, prezentacji multimedialnych. Narzędzi jest 
wiele, ale skupiają się wokół terminu „content”, czyli zawartości. 

Aby dobrze przygotować kampanię contentową, czyli działania organicz-
ne i płatne, należy sformułować cel przekazu, jego adresata, interesujące tre-
ści, stworzyć plan działania i content czyli posty, grafiki, artykuły, etc., które 
pozwolą na wyróżnienie się przedsiębiorstwa na rynku. Ważne są także treści 
reklamowe, które będą promować produkty, czy usługi. Działania obejmują 
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bowiem wiele różnych aktywności i inicjatyw i są one odpowiednio zaplano-
wane i wdrożone a także obfitują w niepowtarzalne i efektowne kampanie  
(L. Skrobich 2016, s. 90.). 

Marketing treści dotyczy takich form jak (G. Mazurek, K. Nosalska 
2018, s. 410-411):

- Artykuły,
- Opisy produktów i usług
- Foldery i katalogi,
- e- maile,
- zdjęcia/grafiki,
- prezentacje,
- infografiki,
- newslettery,
- posty w Social Media,
- Viral markeitng,
- Video,
- Webinaria,
- Blogi,
- Raporty,
- Wydawnictwa papierowe,
- Studium przypadku. 

Wychodząc od marketingu treści przechodzimy do blogów jako jednej 
z form marketingu treści ale i techniki inbound marketingu (marketingu przy-
chodząego) (L. Skrobich 2016, s. 85). Blogowanie jest ważnym elementem bu-
dowania marki przedsiębiorstw. 62% przedsiębiorstw uważało w 2014 roku, 
że prowadzenie bloga jest ważne w komunikacji z klientem a 63% uważa,  
że cele jakie są przed nim stawiane są realizowane. Około 30% blogów firmo-
wych umieszczało wpisy przynajmniej raz w tygodniu1. W 2015 roku 24% 
sięgało po nowe produkty jako pierwsze osoby spośród znajomych, a 55% 
wcześniej niż większość. Blog firmowy został też wskazany jako drugi pod 
względem użyteczności jako źródło informacji o firmie zaraz po stronie in-
ternetowej. Pokolenie C (od ang. connected – połączony, młodzi pracownicy 
z pokolenia X i Y) w 49% czyta codziennie treści na blogach, zaś prasę 27%. 
Z badań także odnotowano fakt, że najważniejszą cechą blogów firmowych 

1 https://www.slideshare.net/blogifirmowe/badanie-polskiej-blogosfery-firmowej-2014, dostęp: 
 9.03.2022
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dla ich użytkowników są wiarygodne treści (80%)2. Osoby te stale korzystają 
z internetu i wykorzystują media społecznościowe w komunikacji zarówno 
prywatnej jak i zawodowej. 

W marketingu treści wyróżnia się blogi jako jego formę. Można zatem tu 
brand blogging wskazać jako blog firmowy, blog którego celem jest promo-
wanie swojej marki. 

POJĘCIE I ISTOTA BRAND BLOGGINGU 

Pisanie treści w Internecie może dokonywać się na kilka sposobów.  
Z jednej strony może ono służyć ekspresji własnych zainteresowań, stanowić 
tańszy odpowiednik wydawanych książek, a z drugiej stanowi narzędzie bez-
pośredniej komunikacji z odbiorcą, czego nie mają gazety czy książki. Treści 
pisane przez bloggerów mogą także posłużyć budowaniu marki produktów, 
czy też wspomagać reklamę firmy/ przedsiębiorstwa. Sam termin „blog” został 
po raz pierwszy użyty w 1999 roku, a jego historia sięga 1994 roku i pierwszej 
osobistej strony studenta Swarthmore College – Justina Halla (Links.net)3. 

W 1995 roku Jorn Barger, programista, futurysta i badacza Jamesa Joy-
ce’a założył swą stronę Robot Wisdom, gdzie publikował swoje eseje oraz 
zasoby na temat sztucznej inteligencji, historii, trendów technologicznych, 
kultury internetowej czy projektowania hipertekstu. Następnie codziennie 
publikował wpisy – co ukuło nowy termin „WEBlog” jako nowatorskiej 
formy publikowania w sieci. Nazwa ta została skrócona w 1999 roku przez  
P. Merholza do terminu „blog”4. Barger jest także twórcą terminu „dziennik 
sieciowy”, jako synonimu bloga.

Blogging czyli blogowanie to termin, który przedstawiony został przez 
słownik Cambridge jako „komunikacja, internet” lub „aktywność polegająca 
na pisaniu bloga”.5 Można zatem ukuć definicję w której „blogowanie” to 
komunikowanie się z odbiorcą poprzez pisanie ogólnodostępnego, mające-
go swój cel bloga, prowadzonego w sposób systematyczny, uporządkowany  
i chronologiczny. 

2 https://www.slideshare.net/blogifirmowe/uytkownicy-blogw-firmowych-2015, dostęp: 9.03. 
2022
3 https://uniqueseo.pl/co-to-jest-blog/#blog, dostęp: 29.12.2021.
4 D. McCullagh, A. Broache, Blogs turn 10-who's the father? CNET News, https://arquivo.
pt/wayback/20090706024400/http:/news.com.com/2100-1025_3-6168681.html, dostęp: 29. 
12.2021. (archiwum)
5 https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/blogging, dostęp: 29.12.2021.
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Blogi można dzielić ze względu na środki wyrazu oraz cel pisania6. Pierw-
sza klasyfikacja obejmuje blogi tekstowe, mikroblogi, linklogi, fotoblogi, vide-
oblogi, zwane vlogami, audioblogi i mixblogi (rys.1.)

Rys.1. Klasyfikacja blogów ze względu na środki wyrazu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Blog, do-
stęp: 29.12.2021.

Brand z kolei to termin opisujący markę. Koncepcja marki osobistej 
szczególnie mocno kształtuje nowe innowacyjne produkty, usługi. Jest jasnym, 
potężnym i przekonującym publicznym obrazem siebie w umysłach innych. 
(J. Cheung i in 2019, s. 60). Brand blogging szczególnie mocno akcentuje się 
w branży modowej i sklepach internetowych (e-commerce). 

Brand Blogging to narzędzie, którego celem jest blogowanie o konkret-
nych produktach, dzielenie się informacjami o nich, porównywanie oraz 
skazywanie jak produkt działa. Współpraca pomiędzy marką a bloggerem 
ma formę wymiany barterowej. Firma wysyła produkty bloggerowi, który je 
opisuje i dzieli się spostrzeżeniami na ich temat. Bardzo często dotyczy to mi-
kroprzedsiębiorców. Z badań wynika, że blogerzy starają się być autentyczni, 
a to buduje ich markę osobistą (J. Cheung i in 2019, s. 60). Podobna sytu-
acja wiąże się z budowaniem marki przedsiębiorstw. Jest formą marketingu 

6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Blog, dostęp: 29.12.2021.
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szeptanego, polegającą na wykorzystaniu sfery blogowej do promocji produk-
tu/ usługi / marki7. 

Inna definicja brand bloggingu wskazuje, że jest to społeczność blogowa 
marki, w której blogerzy, przedstawiciele marki i czytelnicy działają razem  
i wspólnie tworzą społeczność, która tworzy treści blogowe (S. Niemi 2015, 
s. 76.).

Należy zatem dokonać analizy miejsca brand bloggingu. Nie ma w lite-
raturze naukowej takowego. Z jednej strony zjawisko to dotyczy marketingu 
treści, która jest istotą blogowania biznesowego, zahaczając o marketing mar-
ki (tworząc i skupiając odbiorców wokół niej) i marketing szeptany (dzięki 
wyzwalaniu dyskusji wokół wybranych produktów marki) oraz brand com-
munity (rys.2.).

Rys.2. Miejsce brand blogging w marketingu 

Źródło: Opracowanie własne

Marketing treści rozumiany jest jako tworzenie istotnych i wartościo-
wych treści dla odbiorców (K. Nosalska 2018, s. 405). Jego celem jest zwięk-
szanie świadomość marki, angażowanie użytkowników, zamiana leadów na 
klientów, zatrudnienie ambasadora marki, kreowanie wizerunku eksperta 
branży i in. Według jednej z definicji jest on metodą „zaangażowania i utrzy-
mania klientów poprzez konsekwentne i spójne tworzenie zajmujących treści 

7 https://widoczni.com/blog/co-to-jest-marketing-szeptany/?fbclid=IwAR10FpdyoaE_XJ 
ZuBm5hnXZK7oakRfUUQ2hvOSn8bTMaOS41jlR-5mrlUNg, dostęp: 10.03.2022
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w celu wywołania zmiany lub wzmocnienia zachowania klienta” (J. Pulizzi,  
N. Barrett 2009, s. 92-104).

Content marketing został zdefiniowany przez Content Marketing Insti-
tute jako „strategiczne podejście marketingowe skoncentrowane na tworzeniu  
i rozpowszechnianiu wartościowych, istotnych i spójnych treści w celu przy-
ciągnięcia i zatrzymania jasno zdefiniowanej grupy odbiorców - a ostatecznie 
w celu napędzania zyskownych działań klientów. Treści to coś, co użytkow-
nicy chcą czytać, oglądać, uczyć się i doświadczać. Z perspektywy przedsię-
biorstwa treść to kluczowe informacje prezentowane na stronie internetowej, 
w aplikacji lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji 
cyfrowej” (Halvorson, Rach 2012). 

Marketing szeptany (ang. word-of-mouth) zwany też marketingiem 
plotki lub rekomendacji, uważany jest za kanał komunikacji interpersonalnej, 
którego podmioty wyrażają swoje opinie na temat przedsiębiorstw, produk-
tów czy usług. (M. Gawrońska 2013, s. 31.)

Blogi dostarczają treści, które napędzają rozmowy w mediach społeczno-
ściowych. Należy zatem powiedzieć o tzw. marketingu treści. Marketing treści 
rozumiany jest jako tworzenie a także dystrybucja istotnych i wartościowych 
treści przyciągających grupę docelową w celu wywołania określonego zaan-
gażowania i działania. Uznawany jest obecnie za jedną z najskuteczniejszych 
narzędzi działań marketingowych dla sektora B2B (G. Mazurek, K. Nosalska 
2018, s. 405).

Blogowanie biznesowe to taktyka marketingowa, która wykorzystuje 
marketing treści, aby zwiększyć widoczność firmy w Internecie. To tani spo-
sób na stworzenie możliwości znalezienia marki lub witryny przez właściwych 
ludzi, dzięki czemu może generować ruch na stronie i powiększać bazę klien-
tów dla swojej firmy8. 

ZALETY I WADY BRAND BLOGGINGU

Nowoczesny marketing w dobie wielu zmian zachodzących zarówno 
w świecie jak i wśród pokoleń musi interesować się nowościami w zakresie 
strategii zarządzania marketingowego. Zarządzanie marketingowe jest analizą 
sytuacji na rynku towarów oraz usług

8 https://www.brandwatch.com/blog/business-blogging-make-break-brand/, dostęp: 10.03. 
2022
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Każde zjawisko opisywane w nauce ma swoje wady i zalety. Brand blog-
ging rozumiany jako pisanie treści bloga firmowego także. Wady i zalety 
przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Wady i zalety brand bloggingu 

Zalety Wady

- narzędzie budowy społeczności wokół firmy - pracochłonność i czasochłonność 

- wartościowe treści - planowanie treści bloga

- edukacja klientów - podążanie za trendami, aktualizacja wiedzy 

- budowa pozycji eksperta - kreatywność 

- rozpoznawalność - blog powinien być estetyczny

- budowa marki i wizerunku - nie może zawierać negatywnego ładunku 
emocjonalnego

- blog jako magazynu strategii mediów 
społecznościowych 

- wyższe ceny za usługi copywritera

- blog jako źródło/ kanał informacji o firmie - możliwość negatywnych komentarzy nisz-
czących budowane zaufanie – niezbędna 
wtyczka anty-spamowa

- promocja strony organizacji - wymaga długoterminowych inwestycji 

- promocja firmy - systematyczność i regularna aktywność i 
aktualizacja 

- efektywniejsze pozycjonowanie - ryzyko, że działanie nie wpłynie na zysk 
firmy

- oddanie prowadzenia bloga copywriterom

- niski koszt

- brak limitu czasu i miejsca

- Zwiększanie zasięgu poprzez dodanie Social 
Media i udostępnianie linków

Źródło: Opracowanie własne

Biorąc pod uwagę profesjonalizm prowadzonego bloga, zależy on od 
umiejętności autora bloga bądź osób go piszących, czyli copywriterów. 

BRAND BLOGGING – ANALIZA PRZYPADKÓW

Do analizy wybrano cztery skrajnie różne przypadki, które cechuje pro-
fesjonalizm, dzielenie się wiedzą, informowanie potencjalnych klientów oraz 
budowanie marki swojej firmy. Są to: Doradca Solarny oraz Poradnik Ogrod-
niczy oraz Kuchnia Lidla. Firmy zostały wybrane w sposób przypadkowy. 

Doradca Solarny to pośrednik pomiędzy instalatorem paneli fotowolta-
icznych a klientem docelowym. Jest misją jest „sprawianie aby jak najwięcej 
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osób miało możliwość osiągnięcia niezależności energetycznej, poprzez Odna-
wialne Źródła Energii. Realizacja tego celu przyczyni się do poprawy jakości 
naszego środowiska oraz pozwoli dużo zaoszczędzić na rachunkach za energię 
elektryczną”.9 Firma znajduje i porównuje oferty lokalnych instalatorów dla 
klienta końcowego w celu maksymalizacji jego oszczędności w realizacji inwe-
stycji. Oferuje darmową konsultację, posiada narzędzia do porównania ofert 
online bez wizyt handlowców. 

Treści dostarczane przez przedsiębiorstwa różnią się jakością i tematy-
ką, zależnie od reprezentowanej dziedziny. Fot.1. przedstawia przykład brand 
bloggingu w firmie Doradca Solarny.

Fot.1. Doradca Solarny

Źródło: https://www.doradcasolarny.pl/baza-wiedzy/, dostęp: 9.02.2022.

Pierwszy wybrany przykład dotyczy firm fotowoltaicznych, które przeży-
wają swój rozkwit na rynku polskim. Strona internetowa firmy mogłaby być 
tylko reklamą bez dodatkowych informacji. Jednak w tym przypadku Dorad-
ca Solarny postawił na wiedzę, edukację i informowanie klientów na temat fo-
towoltaiki, którą się zajmuje. Artykuły te są podzielone na sześć działów: wady 
i zalety, fotowoltaika dla domu - podstawy, koszty i finansowanie, poradnik 
decyzyjny, rankingi porównania oraz magazyny energii (Fot.2.). Zawartość 
strony sugeruje zawieranie treści w formie bloga firmowego. 

Strona przedstawia najnowsze informacje, osiągnięcia nauki i informacje, 
które sprawiają, że klient nabiera zaufania do firmy, jako specjalisty, który zna 
się na swojej pracy. 

9 https://www.doradcasolarny.pl/dlaczego-doradca-solarny/, (dostęp: 9.02.2022.).
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Fot.2. Wiadomości branżowe w firmie Doradca Solarny

Źródło: https://www.doradcasolarny.pl/baza-wiedzy/, dostęp: 9.02.2022.
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Drugą analizowaną stroną internetową, która zawiera w sobie poradnik, 
encyklopedię roślin, oraz sklep jest PoradnikOgrodniczy.pl. (Fot.3.) Porad-
nikOgrodniczy.pl wyróżnia się ogromną ofertą produktową i osobną stroną 
przekierowującą do sklepu, a jednocześnie wielką ofertą wiedzy oferowanej 
w ramach prowadzonego bloga. Treści zawarte na stronie są wysokiej jakości, 
dotyczą zarówno sprzedawanych produktów jak i wiedzy ogólnej ogrodni-
czej. Istnieje także encyklopedia roślin, newsletter (kolejna forma marketingu 
treści). Blog zaprojektowany został w sposób profesjonalny, kompleksowy, 
przejrzysty. Blog obejmuje także przekierowanie do sklepu w innej domenie. 
Wysyła newsletter informujący o nowych produktach, okazjach i wyprzeda-
żach. Celem jest budowanie content marketingu dzięki praktycznym poradom, 
wartościowym artykułom oraz opisom produktów a także profesjonalnie prze-
kazanej wiedzy. Zakładki ze sklepu do poradnika i forum są na dole strony, 
jednak nie są one zbyt wyeksponowane. 

Fot.3. Brand Blogging na przykładzie PoradnikOgrodniczy.pl

Źródło: https://poradnikogrodniczy.pl/, dostęp: 9.03.2022

Treść świetnie sprzedaje produkty, a jednocześnie blog informuje klien-
tów na temat pielęgnacji roślin, zakładania ogrodu, kwiatów i roślin domo-
wych, pór roku w ogrodzie i na działce, nowości i targów ogrodniczych czy 
zawiera filmy ogrodnicze. Strona posiada także osobą podstronę forum, gdzie 
użytkownicy mogą rozmawiać na tematy ogrodnicze. Statystyki strony wska-
zują na bardzo duże zainteresowanie (liczba postów 182 447, liczba tematów 
6305, liczba użytkowników 5735).10

10 https://forum.poradnikogrodniczy.pl/, dostęp: 9.03.2022
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Fot.4. Oferta PoradnikOgrodniczy.pl

Źródło: https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/, dostęp: 9.03.2022.

Trzecim przypadkiem jest Kuchnia Lidla – kulinarny blog sieci Lidl  
z rozbudowaną bazą przepisów z różnych kuchni świata11. Kuchnia Lidla 
to osobna strona kulinarna dla wszystkich zainteresowanych. Zdecydowana 
większość przepisów została zestawiona nie tylko w produktami niezbędnymi 
do ich wykonania, ale także zawiera filmy z wykonania dań. Marketing Lidla 
skupia się także wokół ambasadorów marki (Karol Okrasa, Kinga Paruzel,  
Paweł Małecki). Lidl ponadto posiada 9 własnych marek żywnościowych: 
Alesto, Argus, Cien Food for Skin, Crownfield, Deska serów Lidla, Fin Carre, 
Piekarnia w sercu Lidla, Freshona, Pikok i Polos pure, Orlando Pure Taste 
oraz 6 nieżywnościowych (Smart home, Lupilu, Parkside, Silver Crest, Livar-
no Home, Esmara). 

Ostatnim analizowanym blogiem jest blog BioLite, który zdobył nagro-
dę National Design Award firmy Cooper Hewitt w 2021 roku wygrywając  
w kategorii Product Design12. Blog ten skupia się na propagowaniu  

11 https://kuchnialidla.pl/, dostęp: 9.03.2022
12 https://blog.bioliteenergy.com/blogs/news/biolite-wins-cooper-hewitts-national-design-a 
ward, dostęp: 9.03.2022
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i wdrażaniu energii odnawialnej w Afryce, Indiach i wielu innych regionach świata.  
BioLite to przedsiębiorstwo społeczne opracowujące i produkujące systemy 
czystej energii po przystępnych cenach dla społeczności pozasieciowych (off-

-gridd) na całym świecie. BioLite angażuje się w dwa odrębne segmenty klien-
tów: gospodarstwa domowe poza siecią na rynkach wschodzących oraz użyt-
kownicy rekreacji na świeżym powietrzu poszukujący gotowania i ładowania 
bez paliwa. Korzystając z unikalnego modelu biznesowego o nazwie Parallel 
Innovation, zespół opracowuje podstawowe technologie energetyczne, które 
mają zastosowanie na obu rynkach. Następnie projektuje produkty unikalne 
dla klientów z rynków zewnętrznych i wschodzących. Blog firmy jest nie-
ocenionym źródłem informacji o działaniach firmy. Jest zupełnie inny niż  
w poprzednich przypadkach. Pobudza bowiem tęsknotę za podróżami, pisany 
jest jako dziennik, a jednocześnie zawiera wiele ciekawych opowieści, które 
wychodzą na pierwszym plan. Firma jednak buduje swoją markę na świecie 
w wielu regionach i dzieli się doświadczeniami. Blog pisany jest w pierwszej 
osobie, sprawia wrażenie osobistego. Oto krótki fragment:

Ponieważ tego lata w Nowym Jorku upał wciąż się daje się we zna-
ki, wracam myślami do pierwszego razu, kiedy kupiłem klimatyzator: 
świeżo po studiach, była to zniechęcająca inwestycja, ale warta popra-
wy jakości życia. Natknąłem się na kilka przeglądów raportów konsu-
menckich online, poprosiłem o radę przyjaciół i współpracowników, 
ale w końcu znalazłem się w lokalnym sklepie z narzędziami, gdzie 
właściciel oświecił mnie złożonym światem BTU, wymiennymi filtra-
mi i obliczeniami powierzchni kwadratowej. W ciągu trzydziestu mi-
nut miałem gigantyczne pudełko na wózku i 300 punktów więcej na 
ostatnio otwartej karcie kredytowej13. 

Poza blogiem treści są przekazywane także w formie raportów oraz filmów 
(Telewizja BioLife). Treści zatem mogą być przekazywane jako dziennik jak  
i wiedza naukowa. 

WNIOSKI

Wszystkie blogi zawierają ogromną ilość wiedzy dla potencjalnego klien-
ta, jednak różnią się między sobą. Jedna są bardziej poradnikowe, inne oso-
biste budujące klimat. Marketing treści jest bardzo istotny dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Prowadzenie bloga firmowego z kolei to tylko jeden  

13 https://blog.bioliteenergy.com/blogs/road-to-impact/how-one-startup-developed-a-sales 
-model-that-works-in-emerging-markets, dostęp: 10.03.2022
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z elementów, jakie w sobie zawiera. Blog firmowy sprzyja skutecznej komuni-
kacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem zewnętrznym. Jest ważnym 
kanałem marketingowym, źródłem nieocenionych, wiarygodnych i atrakcyj-
nych informacji dla nabywców. Ponadto przyciąga uwagę i konwersję klien-
tów. Najlepszym blogiem z wyżej wymienionych jest BioFlife, który przybliża 
odbiorcom działalność firmy, a nie jest wyłącznie informacją na temat jego 
oferty. Pozwala poznać firmę od środka i wykreować jej pozycję na rynku 
jako eksperta. 

PODSUMOWANIE

Reasumując rozważania na temat Brand Bloggingu jako nowoczesne-
go narzędzia komunikacji i promocji przedsiębiorstw, można stwierdzić, że 
Brand Blogging jest strategią content marketingu, której istotą jest wykre-
owanie spójnego i wiarygodnego przekazu w celu spełnienia potrzeb użytkow-
ników oraz wzrostu ruchu organicznego na stronie marki. Blogi firmowe są 
narzędziem służącym do bezpośredniego i indywidualnego zwracania się do 
potencjalnych klientów, przy jednoczesnym prowadzeniu dialogu i zaspoka-
jania potrzeb. Brand blogging zajmuje szczególnie istotną kwestię z uwagi na 
fakt, że jego celem jest reklama produktów firmy w sposób budzący zaintere-
sowanie, nienachalny a jednocześnie jest elementem całej strategii e-marketin-
gu lub content marketingu. 

Badania z 2015 roku 29% respondentów wskazała na czerpanie informacji 
z bloga firmowego na temat źródeł informacji na temat firmy wśród innowato-
rów. 18% badanych kobiet i 49% mężczyzn czytało blogi firmowe, a 40% męż-
czyzn i 71% kobiet blogi prywatne. Oznacza to, że jest potencjał do budowania 
strategii w ramach brand bloggingu zarówno na jednych jak i drugich. 
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BRAND BLOGGING -  
A MODERN COMMUNICATION TOOL  

AND PROMOTION OF ENTERPRISES 

Abstract: Brand blogging is a new approach to promoting enterprises 
that can be currently observed in e-marketing. In the era of strong 
expansion of modern marketing tools on the Internet, it is impossible 
not to notice the need of good and verified content for readers of web-
sites. Brand blogging, at first treated as a passion and a journal of one's 
own experiences, is undergoing a real revolution in both the quanti-
ty and quality of the provided content. Maintaining a company blog  
is a new way to create a company as an expert in a given industry and 
increase organic traffic on the website. Aim: The aim of this article is to 
characterize brand blogging using examples and to find or create new 
definitions. Moreover, the author intends to analyze the advantages 
and disadvantages of brand blogging and to analyze selected blogs. 
Method: Case study analysis. 

Keywords: brand blogging, blogosphere, content marketing, 
e-marketing, 
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ZJAWISKO MOBBINGU 
WŚRÓD PRACOWNIKÓW 

PRZEDSIĘBIORSTW 
GASTRONOMICZNYCH

Streszczenie: Celem artykułu jest wgłębienie się w problematykę wy-
stępowania mobbingu w sektorze gastronomii. Autor celowo wybrał 
przedstawioną problematykę z uwagi na obserwacje powyższego sek-
tora gospodarki na terenie gminy Czerwionki - Leszczyn. Przeprowa-
dzone badania pozytywnie weryfikują postawioną przez autora tezę, 
że ponad 30% pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych do-
świadczyło lub było świadkiem mobbingu wśród pracowników sektora 
gastronomii na terenie gminy Czerwionka – Leszczyny. Artykuł 
prezentuje wiedzę teoretyczną opartą o literaturę problemu oraz część 
empiryczną wraz z prezentowanymi wynikami badań.

Słowa kluczowe: mobbing, pracownik, przedsiębiorstwo, gastronomia

WPROWADZENIE

Obserwując prężnie rozwijający się rynek gastronomii dostrzec można 
powstające w bardzo szybkim tempie nowe punkty serwujące różnorodne 
dania jednocześnie wprowadzając szereg nowości na rynek gastronomiczny. 
Każdy z nas uwielbia cieszyć się oraz odkrywać nowe smaki, które oferuje 
branża gastronomiczna. Przedsiębiorstwo to nie tylko wynajmowany lokal w 
celu prowadzenia działalności gospodarczej, lecz całe zaplecze kapitału ludz-
kiego. Bez wahania można stwierdzić, że wszystkie sektory gospodarki tworzą 
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oraz napędzają ludzie i ich konsumpcja. Nowoczesne maszyny oraz taśmy 
produkcyjne nie są w stanie zastąpić głównego fundamentu za, którym kryje 
się ciężka praca ludzkich rąk. O tym, jak długo pracownik wyrażać będzie chęć 
związania się z danym przedsiębiorstwem, zależy od wielu czynników, jednak 
za najczęściej wymieniany można przyjąć relacje z podwładnym. Osoba kie-
rująca zespołem powinna pełnić funkcję mentora, w której pracownik zawsze 
powinien znaleźć oparcie w trudnych chwilach swojej kariery zawodowej.  
W obecnych czasach coraz częściej można spotkać się ze złą opinią pracowni-
ków na temat swojego pracodawcy, która głównie dotyczy traktowania. Wraz 
z postępem cywilizacyjnym rośnie poziom występowania mobbingu w pra-
cy. Mobbing jest zjawiskiem przynoszącym sporą ilość negatywnych skutków 
przede wszystkim dla samej ofiary, jak i dla społeczności danego przedsiębior-
stwa. Autor w niniejszym artykule przedstawia problematykę zjawiska mob-
bingu w pracy koncentrując się na sektorze gastronomii w gminie Czerwionka 

– Leszczyny i stawiając tezę, że ponad 30 % pracowników sektora gastronomii 
na wyżej wymienionym terenie doświadczyło mobbingu w pracy. Zjawisko 
mobbingu wymaga regularnego monitorowania i przedstawiania skutków – 
ma to za zadanie uświadomienie istoty problemu kadrze kierowniczej oraz 
podjęcie odpowiednich działań mających na celu niwelowanie wyżej wymie-
nionego problemu w przedsiębiorstwach. Artykuł składa się z części teoretycz-
nej oraz empirycznej.

ISTOTA MOBBINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Pojęcie przedsiębiorstwa można definiować jako jednostkę organizacyj-
ną prowadzącą działalność nastawioną na zysk, która jest wyodrębniona pod 
względem organizacyjnym, prawnym oraz ekonomicznym. Odrębność orga-
nizacyjna rozumiana jest jako zbiór elementów zawierających nazwę firmy, 
miejsce wykonywanej działalności oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną. 
Odrębność prawna zawiera status prawny przedsiębiorstwa, natomiast od-
rębność ekonomiczna to wszystkie działania dotyczące płynności finansowej 
firmy (Kozłecka, Osowska 2012). W gospodarce dokonuje się podziału przed-
siębiorstw według różnych kryteriów – jednym z nich jest kryterium wielkości 
zatrudnienia w oparciu o danie średnioroczne na podstawie, których wyróż-
nić można: mikroprzedsiębiorstwa - mniej niż 10 pracowników, małe przed-
siębiorstwa - poniżej 50 pracowników, średnie przedsiębiorstwa – poniżej  
250 pracowników oraz duże przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 
pracowników (Kardas, Wójcik-Augustyniak 2017). A. Bechowska-Gebhardt 
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i T. Stalewski tłumaczą termin „mobbing” jako nieetyczne, powtarzające się 
zachowania cechujące się dużą częstotliwością, które polegają na bezpod-
stawnym dręczeniu, nękaniu karaniu pracownika, jednocześnie narażając go 
na przemoc psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i społeczną. Zachowania te 
mają charakter wielofazowy. Często występują zachowania cechujące się m.in. 
manipulacjami, publicznym ośmieszeniu, nagabywaniu co w konsekwencji 
prowadzi pracownika do zaburzeń psychicznych, odizolowaniu, trudnościa-
mi dotyczącymi funkcjonowania w społeczeństwie (Bechowska-Gebhardt, 
Stalewski 2004). P. Heimann użył definicji „mobbing”, żeby zobrazować za-
chowania o bardzo wrogim charakterze, które występowały pomiędzy jego 
uczniami (Tarnowska 2011). M. Kamińska definiuje w literaturze termin 

„mobbingu” jako stosowanie wobec wybranej grupy pracownik presji, która 
wyraża się poprzez psychiczne prześladowanie oraz nękanie (Kamińska 2005). 
Według Z. Nęckiego omawiany termin stanowi szereg zachowań, które zosta-
ły wcześnie zaplanowane mających na celu odizolowanie pojedynczej jednost-
ki wchodzącej w skład kadry pracowniczej, jednocześnie stosując wobec niej 
okrutne zachowania przejawiające się m.in. poniżeniem i ośmieszeniem, które 
doprowadzają do psychicznego wyniszczę, będącego podstawą do dobrowol-
nego zwolnienia z pracy (Nęcki 2009).

 Zjawisko mobbingu w przedsiębiorstwie przejawia się niezależnie od 
wielkości organizacji. Literatura definiuje zjawisko mobbingu jako zbiór za-
chowań polegających na uporczywym nękaniu, prześladowaniu, poniżaniu 
oraz odizolowywaniu poprzez wrogie nastawienie danej grupy ludzi wobec 
ofiary (Gamian-Wilk 2018). Pojęcie mobbingu zaczęto wprowadzać do psy-
chologii pracy w latach 80. XX wieku, gdzie powoli zaczynało się przedstawiać 
negatywne zachowania wobec pracowników (Ostrowska 2014). Mobbing na-
rusza zasady dobrych obyczajów oraz współżycia społecznego – jednocześnie 
utrudniając ofierze funkcjonowanie w grupie danej społeczności (Kędziora, 
Śmiszek 2010). Counsulting Psychology Journal w swoim wydaniu, które do-
tyczyło mobbingu, przedstawił definicję jako psychiczna przemoc, terror psy-
chiczny oraz molestowanie na tle emocjonalnym, moralnym oraz psychicz-
nym (Crawshaw 2009). M.-F. Hirigoyen w literaturze postrzega mobbing 
jako wszelkie postępowania trwające notorycznie wyrażające swój niewłaści-
wy charakter. Mając na uwadze systematyczność czynów, prowadzą one do 
naruszenia dóbr osobistych i godności, jednocześnie narażając osobę fizycz-
ną na utratę zatrudnienia (Hirigoyen 2003). Nauki o zarządzaniu i jakości 
przedstawiają powyższy termin jako celowe zachowania cechujące się nęka-
niem poszczególnej osoby, która należy do zespołu pracowników – negatywne 
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zachowania inicjowane są względem pracownika przez osobę, która zajmuje 
wyższe stanowisko – zazwyczaj kierownicze (Bańka 2007). 

Zjawisko występowania mobbingu cechuje się naruszeniem dóbr osobi-
stych oraz czci pracownika – w konsekwencji proces ten prowadzi utraty do-
brego mienia w danej jednostce przedsiębiorstwa, w tym do utraty poczucia 
szacunku oraz zmniejszenia wartości względem pracownika w otaczającej go 
organizacji (Jędrejek 2007). Ze względu na to, kto jest dręczycielem, wyróż-
nić można: mobbing pionowy - stanowisko dręczyciela zajmuje przełożony, 
zaś ofiarą jest podwładny; mobbing poziomy - stanowisko dręczyciela zaj-
mują współpracownicy ofiary; mobbing wstępujący – stanowisko dręczycie-
la zajmuje podwładny (Kędziora, Śmiszek 2010). Warto zagłębić się także  
w art. 943 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, gdzie mobbing 
definiowany jest w następujący sposób: „działania lub zachowania dotyczące 
pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczy-
wym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u nie-
go zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu 
poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu pracowników”. Analizując zapis ustawy wywnioskować można, że 
mobbing odnosi się do pracowników będących osobami fizycznymi, mają-
cych objawy wskazujące na zły stan psychiczny – związany z długofalowym 
poniżaniem, ośmieszaniem, szykanowaniem oraz izolowaniem od pozostałej 
części zespołu pracowników. 

Rzeczpospolita Polska wstępując w 2004 r. do Unii Europejskiej wpro-
wadziła na samym początku prawne regulacje dotyczące przeciwdziałania 
mobbingowi, gdzie ustawodawca nakazuje pracodawcy przeciwdziałać mob-
bingowi w miejscu pracy. Powyższy termin został wprowadzony do Kodeksu 
pracy, gdzie ustawa została znowelizowana dnia 14 listopada 2003 r. (Ustawa 
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw). 
Pracownik, który domaga się od pracodawcy odszkodowania lub zadość-
uczynienia, w pierwszej kolejności musi wykazać, że padł ofiarą mobbera –  
aby czyn mógł zostać uznany za dokonany, konieczne jest spełnienie przesła-
nek uwzględnionych art. 943 § 2 Kodeksu pracy. Mowa tutaj o zachowaniu 
agresywnym wobec ofiary, publicznym poniżaniu i ośmieszaniu. Zachowania, 
które są skierowane wobec ofiary, muszą mieć charakter długotrwały i zara-
zem uporczywy. Skutkiem takiego zachowania pracownik czuje się odrzucony 
od reszty zespołu pracowniczego, spada jego poziom samooceny, zaczynają 
pojawiać się problemy, co w następstwie prowadzi do zaburzeń psychicznych.
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CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE  
WYSTĘPOWANIU ZJAWISKA MOBBINGU

Do uwarunkowań społecznych i organizacyjnych sprzyjających rozwojo-
wi procesu mobbingu można zaliczyć:

• Organizacja pracy – sztywny i zhierarchizowany styl zarządzania, np. au-
tokratyczny, powoduje u pracowników brak możliwości wyrażenia swo-
jego zdania, co skutkuje tym, że kierownictwo ma bezwzględny wpływ 
na zdanie swoich pracowników. Zachowanie te wiąże się ze wzbudze-
niem lęku oraz strachu, dzięki czemu pracownik jest łatwiejszy do zma-
nipulowania. Brak ładu w organizacji pracy tj. niejasno sprecyzowany 
zakresu obowiązków przypisany do stanowiska pracy powoduje chaos  
i budzi konflikty w relacjach społecznych (Drabek i in. 2005).

• Kultura i relacje w organizacji – środowisko pracy, którego fundament 
jest oparty na stresie, lęku oraz wywieranej presji, jest podatne na po-
wstawanie zjawiska mobbingu. Konflikty interpersonalne, a w szczegól-
ności rywalizacja na poziomie pracowników, w dużym stopniu przyczy-
nia się do rozwoju zjawiska patologii w organizacji. 

• Zmiany organizacyjne – restrukturyzacja firm oraz aktualna sytuacja 
ekonomiczna na rynku pracy powoduje wzrost poziomu agresji wśród 
innych pracowników. Skrócenie wymiaru czasu pracy i obniżenie po-
ziomu płac powodują szczególnie negatywne działania prowadzące 
do licznych konfliktów społecznych wewnątrz organizacji (Gamian- 
Wilk 2018).

ISTOTNA ROLA PRACOWNIKA A SKUTKI MOBBINGU

Pracownik w przedsiębiorstwie kluczową ważną rolę. W swoich pierw-
szych autorskich tekstach naukowych P. Ducker przedstawiał pracownika 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia określonego 
stanowiska w organizacji (Morawski 2009). Poprzez subiektywne traktowa-
nie pracownika przez pracodawcę można zauważyć polepszenie się atmosfery  
w miejscu wykonywanej pracy – istotnym czynnikiem decydującym o dobrej 
relacji pomiędzy szefem a pracownikiem jest motywacja. Poprzez jasno wy-
znaczone granice pracownicy sami są w stanie określić jakie zachowania będą 
nagradzane, a jakie będą podlegały karane (Dusiński 2003). Przedsiębiorca 
ma obowiązek przestrzegania prawa pracy. Bardzo ważnym zadaniem każde-
go właściciela firmy jest budowanie zasad współżycia społecznego w relacjach 
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pracowniczych, m.in. szanowanie osobistych dóbr i godności pracownika. 
Właściciel każdej firmy ma obowiązek przeciwdziałać przejawom mobbingu 
w pracy. Powyższe zjawisko nauka zalicza i przedstawia jako niebezpieczne 
zjawisko o podłożu psychologicznym, co skutkuje negatywny wpływ na zdro-
wie pracownika (Wyka 2012). Zatrudniający musi zapewnić bezpieczne sta-
nowisko pracy dzięki m.in. innowacjom technologicznym oraz technicznym, 
dzięki czemu życie i zdrowie pracownika nie będzie w żaden sposób zagrożone 
bez względu na to, czy mowa tutaj o psychicznym, czy fizycznym zagrożeniu 
(Gersdorf i in. 2007). Zjawisko mobbingu zachodzi wtedy, kiedy mamy do 
czynienia z dwoma podmiotami zajmującymi następujące stanowiska: mob-
ber - osoba nękająca oraz stanowisko ofiary, gdzie najczęściej zajmuje je pra-
cownik. P. Ducker za pracownika uważa osobę, która posiada wykształcone  
i umiejętności niezbędne do wykonania powierzonego mu zadania (Morawski 
2009). Skutki mobbingu wobec pracownika mogą być poważne i nie można 
ich z pewnością lekceważyć. Mobbing oddziałuje na psychikę ofiary, co odbija 
się na życiu codziennym. Do skutków indywidualnych zaliczyć można relację 
ofiary z mobberem – powoduje ona głęboki lęk oraz strach, co w następstwie 
wiąże się z obniżeniem poziomu nastroju i samooceny, powodując szereg ob-
jawów psychosomatycznych tj. nerwice, silne reakcje emocjonalne, ogólne 
rozbicie, wyczerpanie psychiczne, emocjonalne, niska wydajność wykony-
wanej pracy, zmiana przyjętej postawy odnoszącej się do wykonywanej pra-
cy, trudności w społeczeństwie, poczucie bezsilności. Poza indywidualnymi 
konsekwencjami mobbingu możemy również poruszyć temat rodzin. Ofiara 
miewa pogorszenie relacji z rodzinnych, relacji z partnerem, pogorszenie do-
brobytu rodziny. Osoby będące świadkami mobbingu w organizacji także wy-
kazują stany napięcia emocjonalnego, co przekłada się na efektywność pracy 
całego zespołu. Należy zatem stwierdzić, że pomimo relacji mobbera z ofiarą, 
negatywne skutki odczuwa organizacja, a nie tylko poszczególna jednostka. 
Warto także wspomnieć o konsekwencjach ekonomicznych mobbingu, gdzie 
koszty leczenia z zakresu psychoterapii bywają wysokie, co dodatkowo działa 
w sposób negatywny na ofiarę i na jej sytuacje ekonomiczną (Miedzik 2010). 
Przedsiębiorstwo, które dba o zasady etyczne, godność pracownika, przestrze-
ganie sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich można nazwać firmą 
etyczna. Miejsca pracy w takiej organizacji zajmują ludzie, którzy żyją i pracu-
ją zgodnie z zasadami etyki (Zbiegień-Maciąg 1997).
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METODYKA BADAŃ

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę zjawiska mobbin-
gu wśród pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych na terenie gminy 
Czerwionka – Leszczyny na przełomie listopada oraz grudnia 2021 roku. 
Miejsce badań zostało wybrane przez autora celowo ze względu na obserwację, 
która dotyczy ciągłej rotacji pracowników w sektorze gastronomi na powyż-
szym terenie. Wartość wielkości populacji obliczona została na poziomie 302 
pracowników, co przy 95% poziomie ufności, 5% wielkości frakcji z uwzględ-
nieniem 5 % błędu maksymalnego dało wartość próby badawczej równą 169 
osób. Wśród wymienionej próby badawczej zostało przeprowadzone bada-
nie ilościowe z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, gdzie 
zwrotność wynosiła 98 %, co stanowi 166 osób. Grupa respondentów została 
przebadana w październiku 2021 roku. Postawiona przez autora teza, że po-
nad 30% pracowników doświadczyło lub było świadkiem zjawiska mobbingu  
w przedsiębiorstwach gastronomicznych na terenie gminy Czerwionka- 
Leszczyny, znalazła pozytywną weryfikację na podstawie przeprowadzonych 
badań.

WYNIKI BADAŃ

Na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić, że:

• 17% badanych pracowników gastronomi na wyżej wymienionym tere-
nie stanowią mężczyźni, natomiast 83% to kobiety.

• Największa grupa respondentów mieściła się w przedziale wiekowym 
27-35 lat tj. 36%, natomiast najmniejszą grupę zatrudnionym stanowili 
respondenci powyżej 45 lat.

• Wykształcenie pracowników sektora gastronomii badanego terenu pre-
zentuje się następująco: podstawowe - 4%, gimnazjalne - 9%, zasadnicze 
zawodowe - 39%, średnie - 29%, wyższe - 19%.

• 154 osoby tj. 93% respondentów deklaruje znajomość definicji 
mobbingu. 

• 34% badanych zdecydowanie satysfakcjonuje wykonywany zawód, 28% 
ankietowanych odpowiedziało raczej tak, 17% respondentów raczej nie, 
a grupę 21% badanych zdecydowanie nie satysfakcjonuje wykonywany 
zawód.

• 42% badanych tj. 70 osób zmieniło swoją pracę, lecz nadal pozostali  
w sektorze gastronomii, zaś 58% respondentów, czyli 96 osób 



134

ŁUKASZ CZECH

zrezygnowało z pracy w sektorze gastronomii wskazując okoliczności, 
które odgrywały istotną rolę przy podjęciu dotyczącej zmiany sektora 
pracy (wykres 1).

Tabela 1. Czynniki powodujące brak zgłoszenia zjawiska mobbingu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań
(ocena: 3pkt – czynnik słaby; 4pkt – czynnik średni; 5 pkt –czynnik mocny)

• 53% pracowników stwierdziło, że atmosfera w miejscu pracy jest neu-
tralna, 29% odpowiedziało, że nieprzyjazna, a cała reszta tj. 18% zazna-
czyło odpowiedź, że przyjazna. 

• Na 106 respondentów 64% z nich wykazuje wiedzę na temat istnienia 
regulacji prawnych dotyczących mobbingu, 8% tj. 13 osób nie ma po-
jęcia o istocie regulacji prawnych, cała reszta czyli 28% - 46 ankietowa-
nych wykazuje się brakiem wiedzy na ten temat. 

• Zdaniem pracowników trzema najczęstszym powodami, dla których 
ofiary mobbingu nie zgłaszają problemu organom władzy, są tkwienie 
w poczuciu wstydu, oczekiwanie, że sytuacja konfliktowa ulegnie samo-
istnemu rozwiązaniu oraz brak wiary na to, że ofiara otrzyma pomoc 
(tabela 1).
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• 58 % respondentów znalazło się w sytuacji, gdzie występowało zjawisko 
mobbingu w stosunku do innego pracownika, wskazując sposób zacho-
wania mobbera wobec ofiary (wykres 1).

• 43% tj. 71 ankietowanych odpowiedziało, że padło ofiarą zjawiska mo-
bbingu w miejscu pracy, z czego 59 osób nie zwróciło się do nikogo  
z prośbą o pomoc.

• 74% badanych odpowiedziało, że w ich miejscu pracy nie są podejmo-
wane działania mające na celu przeciwdziałać mobbingowi. 

Wykres 1. Zachowania przejawiające mobbing w miejscu pracy wobec pracownika

Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań



136

ŁUKASZ CZECH

PODSUMOWANIE

Postawiona przez autora teza znajduje pozytywną weryfikację wśród 
prezentowanych wyników badań. Stwierdzić można, że w sektorze gastronomii 
występuje zjawisko mobbingu w pracy, którego doświadcza lub jest świad-
kiem ponad 30% pracowników. Intrygujące jest to, że, pomimo znajomości 
definicji mobbingu, ofiara tłumi w sobie problem, co w konsekwencji prowa-
dzi do wyniszczenia zdrowia psychicznego. Główna istota problemu mieści 
się w szefostwie danej organizacji. Z punktu widzenia pracodawcy mobbing 
w pierwszej fazie może dawać złudne efekty, ponieważ pod presją pracownik 
wykonuje dokładniej i szybciej powierzone mu zadania (Sikorska 2010). Nie-
zdrowe relacje pomiędzy pracownikiem i podwładnym oraz atmosfera bardzo 
negatywnie wpływają na całą organizację, jednocześnie przynosząc nieprawi-
dłowości, co idzie w parze z uniemożliwieniem rozwoju firmy. Po pewnym 
czasie pracownicy, czując wewnętrzny niepokój oraz frustrację, decydują się 
na odejście od pracodawcy. Mobbing to poważny problem, któremu należy 
się regularnie przyglądać, jednocześnie wprowadzając szereg działań mających 
na celu niwelowanie tego niebezpiecznego zjawiska względem pracowników 
znajdujących się wewnątrz organizacji – stanowi to poważne zadanie dla wła-
ścicieli przedsiębiorstw oraz kadry kierowniczej. 
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THE PHENOMENON OF MOBBING  
AMONG EMPLOYEES OF GASTRONOMIC ENTERPRISES

Abstract: The aim of the article is to delve into the problem of mo-
bbing in the gastronomy sector. The author chose the presented issu-
es on purpose due to the observations of the above-mentioned sector  
of the economy in the Czerwionki-Leszczyn commune. The conduc-
ted research positively verifies the thesis put forward by the author 
that over 30% of employees of catering enterprises have experienced 
or witnessed mobbing among employees of the catering sector in the 
Czerwionka-Leszczyny commune. The article presents theoretical 
knowledge based on the literature on the problem and the empirical 
part with the presented research results.

Keywords: mobbing, employer, business, gastronomy






