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WSTĘP

Monografia Zarządzanie i logistyka w XXI wieku. Kierunki rozwoju zawiera analizy i badania autorów reprezentujących ośrodki akademickie z różnych regionów Polski (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej).
Tempo dokonujących się współcześnie przeobrażeń sprawia, że szczególnego znaczenia nabiera właściwe do nich przygotowanie. Ciągły rozwój, wprowadzane innowacje i upowszechnianie nowych koncepcji przyczyniają się do
zmian zachodzących w zarządzaniu oraz logistyce. Przeobrażenia w zakresie
technologii wymagają posiadania nowych kompetencji adekwatnych do potrzeb przedsiębiorstw, tak by te mogły się rozwijać. Coraz dynamiczniejszy
proces globalizacji zmusza podmioty gospodarcze do modyfikowania stosowanych dotychczas rozwiązań z obszaru zarządzania lub tworzenia ich na nowo
według aktualnych norm i zasad.
Wybór problemów, które zostały podjęte w poszczególnych opracowaniach, w sposób kompleksowy prezentuje aktualny stan wiedzy oraz szerokie
spektrum badań w zakresie tematów wskazanych w tytule monografii.
W monografii zaprezentowano 16 rozdziałów naukowych. Dotyczą one
takich obszarów tematycznych jak społeczna odpowiedzialność biznesu, koncepcji lean management, ambient marketing, work life balance, innowacji,
ochrony zdrowia, partycypacji obywatelskiej, decyzji strategicznych, zarządzania pracownikami, zarządzania jakością czy kwestii dotyczących konsumentów.
W publikacji podjęto również tematy związane z kwestiami logistycznymi między innymi dotyczące transportu morskiego, transportu lotniczego czy obszaru
związanego z opakowaniami.
Książka adresowana jest w głównej mierze do środowisk naukowych, studentów, a także do praktyków gospodarczych. Mam nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień zainspiruje czytelników do zainteresowania się podjętą
przez autorów tematyką, co przełoży się na konceptualizację i operacjonalizację
9
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własnych problemów badawczych. Żywię głębokie przekonanie, że niniejsza
publikacja będzie inspirowała do dalszych badań i dociekań w sferze zarządzania i logistyki oraz przyczyni się do powstania równie ciekawych opracowań
naukowych.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Autorom, którzy podzielili
się swoimi przemyśleniami oraz badaniami dotyczącymi zarządzania oraz logistyki i przygotowali swoje teksty. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Recenzentów: dr hab. Magdaleny Knapińskiej prof. UEP, dr hab. Renaty
Marks-Bielskiej prof. UWM oraz dr hab. Piotra Misztala prof. UJK za cenne
i życzliwe wskazówki merytoryczne, dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Anna Krzysztofek
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Alicja Choma1, Damian Kowalczyk2, Emilia Sielicka3

ISTOTA KONCEPCJI
LEAN MANAGEMENT

Streszczenie: Lean Management jest obecnie jedną z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszą koncepcją optymalizacji procesów
na świecie. Kluczowym celem działań opartych o Lean Management
jest dostarczenie wyrobu bądź usługi najwyższej możliwej jakości, przy
jak najniższych kosztach jej wytworzenia. Filozofia Lean narodziła się
w fabryce, gdzie po raz pierwszy zastosowano narzędzia zarządzania
zgodne z koncepcją Lean w zarządzaniu produkcją. Następnie, ideologia ta była stopniowo przenoszona na inne płaszczyzny zarządzania,
niekoniecznie już związane z działalnością wytwórczą, takie jak logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, budownictwo, informatyka, czy
bankowość i inne sektory usługowe. Aby lepiej zrozumieć koncepcję
Lean Management warto pochylić się najpierw nad tym, w jaki sposób
się ona ukształtowała, jaki wpływ na jej tworzenie wywarła idea ciągłego doskonalenia, a także system produkcyjny Toyoty, co będzie, obok
samej charakterystyki koncepcji Lean Management, przedmiotem niniejszej pracy.
Słowa kluczowe: Lean, Lean Management, Toyota Production System,
ciągłe doskonalenie.

1 Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
2 Mgr inż., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
3 Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
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Wstęp
W dobie globalizacji, powszechnego dostępu do wiedzy i informacji, firmy, by pozostać rentownym oraz stale się rozwijać muszą znajdować coraz to
nowe sposoby dostarczania wyrobu finalnego, bądź usługi spełniającej wciąż
rosnące wymagania klienta. Efektem tych starań było narodzenie się filozofii
Lean, której jednym z nadrzędnych celów jest dostarczenie wyrobu bądź usługi najwyższej możliwej jakości, po jak najniższych kosztach jej wytworzenia.
Filozofia ta narodziła się w fabryce, gdzie po raz pierwszy zastosowano mechanizmy zarządzania zgodne z koncepcją Lean. Celem niniejszego artykułu jest
przedstawienie założeń koncepcji Lean Management jak również okoliczności
jej powstawania, które to miały znaczący wpływ na powstałe mechanizmy jak
również na samą formę ich zastosowania.
Narodziny Lean Manufacturing a istota ciągłego
doskonalenia
Kiedy na początku ubiegłego wieku Henry Ford rozpoczął produkcję Forda T, nikt nie przypuszczał, że rozpoczęcie masowej produkcji samochodów,
zapoczątkuje również narodziny koncepcji zarządzania opartej o ciągłe doskonalenie. Ogromny sukces amerykańskiego przedsiębiorcy zainspirował Kiichiro Toyode do uruchomienia produkcji samochodów, dając początek jednej
z najbardziej rozpoznawalnych obecnie marek samochodowych na świecie, jakim jest niewątpliwie Toyota. Tym sposobem, w 1935 roku powstał pierwszy
model samochodu Toyoty – A1, a już 2 lata później oficjalnie - Toyota Motor Corporation4. Pomimo bazowania na dokonaniach Henry’ego Forda, odmienność japońskiej kultury wraz z uwarunkowaniami geograficznymi Japonii
sprawiły, że Toyota wypracowała inny, nowy system produkcji samochodów
zwany systemem produkcyjnym Toyoty (TPS – Toyota Production System).
Rozwiązanie to było jednocześnie swoistą odpowiedzią na problemy trapiące japoński przemysł w okresie powojennym5. System ten znacząco różnił się
od amerykańskiej koncepcji – masowej, taśmowej produkcji, podczas której
wady jakościowe odnajdowano dopiero na końcowym stopniu montażu. Toyota dostrzegła ten problem, czego efektem było wdrożenie kompleksowego
4 Toyota.pl, Toyota Motor Corporation w Polsce i na świecie. Droga do sukcesu, https://www.
toyota.pl/world-of-toyota/about.json [dostęp: 13-07-2020].
5 J. Antony, L. Escamilla, P. Caine, Blending the best of Lean Production and 6 sigma for achieving and maintaining operational excellence, WMF, Warwick 2002.
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sterowania jakością (TQC – Total Quality Control). Podobnie jak sam system
produkcyjny czy sposób jego zarządzania, ewoluowały również nazwy pojęć
i tak, kompleksowe sterowanie jakością, które stosowała Toyota wraz z innymi japońskimi producentami (w tym także swoimi dostawcami), przyjęło
się globalnie nazywać kompleksowym zarządzaniem jakością (TQM – Total
Quality Management6). Rosnący sukces Toyoty przykuwał coraz większą uwagę konkurentów, jednak do roku 1980 większość prób wdrożenia przez nich
podobnych systemów kończyła się niepowodzeniem. Sukces udało osiągnąć
się jedynie takim firmom jak Kawasaki, GE czy Omark Industries. Pomimo
początkowych niepowodzeń, próbę implementacji sprawdzonego w Japonii
systemu podejmowało większość firm7. Poszukując dalej źródeł sukcesu Toyoty, trzej amerykańscy naukowcy: J.P. Womac, D.T. Jones, D. Roos przeprowadzili wnikliwą analizę systemu produkcyjnego Toyoty. Efektem trwającego 5 lat oraz kosztującego 5 milionów dolarów projektu, była opublikowana
w 1990 roku słynna praca – The Machine that Changed the World (Maszyna,
która zmieniła świat), w której po raz pierwszy na szeroką skalę8 dobre praktyki Toyoty zostały określone pojęciem Lean Manufacturing (LM – Szczupłe
Wytwarzanie/ Oszczędne Wytwarzanie). W pracy zestawiono dwa fundamentalnie sobie różne systemy produkcyjne: masowy oraz „szczupły” – dwa zupełnie różne sposoby myślenia na temat tego, jak ludzie wspólnie pracują nad
tworzeniem nowych wartości. Wyniki badań potwierdziły ostatecznie znaczącą przewagę szczupłego wytwarzania nad ówcześnie „tradycyjnym” modelem
produkcji. Lean Manufacturing został scharakteryzowany wtedy jako system
produkcyjny, który „zużywa mniej wszystkiego o połowę w porównaniu
z produkcją masową – połowę ludzkiego wysiłku w fabryce, połowę przestrzeni produkcyjnej, połowę inwestycji w narzędzia, połowę pracy inżynierskiej
do opracowania nowego wyrobu w dwukrotnie krótszym czasie”. Warto zaznaczyć również, że w swojej pracy naukowcy utrzymywali nawet, iż system

6 TQM: koncepcja sprawnego działania odwołująca się w swojej ideologii do kompleksowego zarządzania jakością, co należy rozumieć jako zarządzanie przedsiębiorstwem w którym
głównym kryterium oceny sprawności jego funkcjonowania jest jakość produktów/usług oraz
działań. Terminu zaczęto używać w literaturze w latach 80. XX wieku. Pomimo tych samych
„korzeni” co koncepcja Lean Manufacturing, oba podejścia do zarządzania rozwijały się indywidualnie, niezależnie od siebie. Na podstawie TQM sformułowano m.in. znormalizowane systemy zarządzania jakością zgodne z rodziną norm ISO 9000.
7 J. Czerska, Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing, LeanQ Team, Gdańsk 2014.
8 Termin Lean Manufacturing po raz pierwszy został zaproponowany przez Johna Krafcika
w 1988 roku, jako określenie alternatywnego, japońskiego systemu produkcyjnego w pracy:
Triumf szczupłego systemu produkcyjnego”.
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ten z powodzeniem będzie można wdrożyć także w innych sektorach przemysłu czy też usług, takich jak służba zdrowia, logistyka czy też sprzedaż.
Filozofia pracy Toyoty (Toyota Way), jak i idei Lean Manufacturing,
opierają się na 3 głównych założeniach:
1) Szacunku do ludzi.
2) Pracownikach jako najlepszym „źródle” innowacji.
3) Ciągłym doskonaleniu.
Pierwszy filar opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo powinno, na
każdym kroku, okazywać szacunek swoim pracownikom, poprzez stabilne zatrudnienie oraz wiarę i zaufanie, że sukces firmy zależy od indywidualnego,
codziennego zaangażowania każdego pracownika oraz sprawnej pracy tworzonych przez nich zespołów. Drugim filarem jest podejście, iż to właśnie
pracownicy są najlepszym źródłem innowacji oraz nowych pomysłów, jako
że znają najlepiej swoje stanowiska pracy i wiedzą co im przeszkadza w pracy
oraz najczęściej – jak można to zrobić lepiej. Tym samym każdy pracownik
organizacji włączany jest w rozwiązywanie problemów, podnoszenie poziomu
jakości, bezpieczeństwa, troski o środowisko, a także zmniejszania kosztów na
każdym etapie produkcji. Toyota wyszła również z założenia, że pracownicy
chcą pracować możliwie jak najlepiej. Chcą się uczyć i rozwijać, dlatego poprzez kierownictwo zaszczepiała pracownikom chęć do rozwiązywania problemów, nauki i tym samym do ciągłego doskonalenia, które jest kolejnym z ww.
filarów9. Z tego powodu System Produkcyjny Toyoty nazywany jest Thinking
Production System (myślący system produkcyjny) lub też Thinking People
System (system ludzi myślących)10.
Ciągłe doskonalenie jest ostatnim z 3 głównych założeń filozofii pracy
Toyoty, a jednocześnie Lean Manufacturing. Pojęcie to zostało najlepiej przedstawione w oparciu o 2 koncepcje sprawnego działania: TQM oraz Kaizen11.
Zgodnie z normą ISO 9000, która została sformułowana na podstawie ideologii Total Quality Management, ciągłe doskonalenie to cykliczne działanie,

9 ToyotaPL, Toyota Way, http://www.toyotapl.com/walbrzych/kat_Toyota-Way_172.htm
[dostęp: 13-07-2020]
10 Y. Monden, Toyota Production System: An Integrated Approach to Just-In-Time, Springer
Science & Business Media, Berlin 2012.
11 Kaizen: koncepcja ciągłego doskonalenia, zastosowana po raz pierwszy w zakładach Toyoty, opisana w 1986 przez Masaaki Imai w książce Kaizen: Klucz do sukcesu konkurencyjnego
Japonii. Głównym założeniem Kaizen jest doskonalenie działań, procesów i zasobów poprzez
znajdowanie prostych rozwiązań – systematycznie, ale małymi krokami, wymagającymi przede
wszystkim zaangażowania i wysiłku ze strony pracowników firmy. Autorzy najlepszych pomysłów (Kaizen’ów) są odpowiednio wynagradzani, w zależności od wartości dodanej, którą wnosi
dane rozwiązanie. Kaizen jest swoistym wsparciem koncepcji Lean Manufacturing.
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którego nadrzędnym celem jest zwiększenie zdolności do spełnienia stawianych wymagań12. W przypadku zarządzania jakością są to wymagania dotyczące jakości. Ciągłe doskonalenie funkcjonowania organizacji powinno stanowić
niezmienny cel każdej organizacji13. Z kolei według Kaizen, ciągłe doskonalenie to nieustanne poszukiwanie okazji do poprawy sprawności działania,
poprzez rozpoznanie problemów, a następnie znalezienie dla nich prostych
i skutecznych rozwiązań. Jako dewizy Kaizen można przyjąć sformułowania:
wystąpienie problemu jest okazją do doskonalenia, czy też nawet problemy są
naszym skarbem.
Pisząc o ciągłym doskonaleniu nie sposób pominąć jeszcze jednej charakterystycznej, nieco bardziej obrazowej jego definicji, sformułowanej na przełomie lat 50. XX wieku przez Edwarda W. Deminga14. Otóż proces ciągłego
doskonalenia można przedstawić jako powtarzalne, czteroetapowe sekwencje,
zwane od nazwiska twórcy kołem Deminga lub częściej – cyklem PDCA (przedstawiony na rysunku 1). Sekwencje te obejmującą kolejno: Planowanie (Plan)
→ Wykonanie (Do) → Sprawdzanie (Check) → Działanie (Act) → PDCA, co
w dużym skrócie można opisać następująco:
1) „Planuj: ustal cele i procesy niezbędne do dostarczenia wyników zgodnych z wymaganiami klienta i polityką organizacji.
2) Wykonaj: wdróż procesy.
3) Sprawdź: monitoruj i mierz procesy i wyrób w odniesieniu do polityki,
celów i wymagań dotyczących wyrobu i przedstawiaj wyniki.
4) Działaj: podejmij działania dotyczące ciągłego doskonalenia funkcjonowania procesu”15.
Organizacja powinna poddać analizie osiągnięte wyniki, wyciągnąć z nich
odpowiednie wnioski, które następnie należy uwzględnić w nowo rozpoczętym etapie planowania16. Toyota tworząc swój system zarządzania produkcją
(TPS) oparła się w dużej mierze o założenia ujęte właśnie w cyklu PDCA.
12 A. Hamrol, Strategie i praktyki sprawdzonego działania LEAN, SIX SIGMA i inne, PWN SA,
Warszawa 2015.
13 Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością –
Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2015.
14 Edwar W. Deming: wybitny autorytet w dziedzinie zarządzania jakością. Autor m.in. podstawy statystycznej kontroli procesu (SPC), 14 zasad zarządzania projakościowego czy też kręgu
PDCA. Początkowo niedoceniony we własnym kraju, Deming był pierwszym znanym amerykańskim specjalistą przekazującym w sposób metodyczny wiedzę Japończykom nt. kontroli
jakości, poprawy jakości oraz ciągłego doskonalenia.
15 Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością –
Wymagania, PKN, Warszawa 2015.
16 J. Łunarski, Zarządzanie jakością – standardy i zasady, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2008.
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Rysunek1. Cykl PDCA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 9001:2008.

Nadrzędnym oraz najbardziej wymiernym celem ciągłego doskonalenia
jest zwiększenie prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta oraz pozostałych stron zainteresowanych, co w praktyce ma przynieść organizacji maksymalizację zysku17.
Lean Management jako następstwo ewaluacji
systemu produkcyjnego Toyoty
Ciężko jest opisać istotę Lean Manufacturing bez przedstawienia systemu
produkcyjnego Toyoty, który jest protoplastą koncepcji Lean. Pod koniec lat
40. ubiegłego wieku japoński przedsiębiorca Kiichirō Toyoda wraz z, wtedy
jeszcze inżynierem, Taiichi Ōn zapoczątkowali wdrażanie nowych rozwiązań
oraz zasad zarządzania i organizacji pracy w fabryce samochodów Toyoty.
Motywem przewodnim inicjującym zmianę była potrzeba reorganizacji produkcji w sposób, który pozwoliłby odejść od masowej produkcji samochodów na rzecz produkcji w mniejszych seriach, pozwalającej dostosować się do
wymagań i oczekiwań klienta18. Jednym z pierwszych zaimplementowanych
17 Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na
trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa
2010.
18 A. Hamrol, Strategie i praktyki sprawdzonego działania LEAN, SIX SIGMA i inne, PWN,
Warszawa 2015.
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rozwiązań były: produkcja w systemie Just in Time (JiT - praca dokładnie na
czas) oraz One Piece Flow (przepływ jednej sztuki). Kolejno pojawiły się także
Pull System (system produkcji ssącej), system Kanban (sterowanie produkcją
przy użyciu np. formularzy/kart wyrobu), czy też Jidoka (autonomizacja produkcji) oraz Single Minute Exchange of Die (SMED – metoda szybkiego przezbrajania maszyn) i inne19.
Ideą przewodnią wdrażania m.in. wyżej wymienionych narzędzi była
minimalizacja kosztów oraz zwiększenie wydajności pracy poprzez eliminację
marnotrawstwa pojawiającego się na etapie każdego z procesów. Marnotrawstwo (jap. Muda) oznacza tutaj każdą chwilę albo każde działanie niezwiększające wartości produktu czy też usługi, lub nie dodające temu produktowi
żadnej wartości dodanej, rozumianej jako wartości wyrażonej w jednostkach
pieniężnych, którą klient chce zapłacić za to, co jest zawarte w tym produkcie
lub danym jego fragmencie, powstającym na danym etapie procesu produkcji
(bądź też dostarczenia usługi). W takim kontekście możemy wyróżnić 3 kategorie działań:
1) Value added (VA): działania zwiększające oczekiwane i akceptowalne
wartości (właściwości) produktu bądź usługi przez klienta.
2) Business value added (BVA): działania niezwiększające wartości dodanej, ale niezbędne, by przy danym poziomie techniki i organizacji pracy produkt powstał, trafił do klienta, spełniając przy tym jego oczekiwania. W miarę
możliwości powinno się je eliminować. Przykładowo są to: transport, kontrola
jakości, promocja.
3) Non value added (NVA): zbędne działania, zarówno dla klienta wewnętrznego jak również zewnętrznego, finalnego. Powinny być bezsprzecznie
eliminowane20.
Taiichi Ōno w książce „Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production” wskazuje 7 rodzajów marnotrawstwa:
1) Nadprodukcję, będącą największym „grzechem”. Nadprodukcja jest
spowodowana najczęściej obawą przed niewywiązaniem się z potwierdzonych
terminów, dążenia do maksymalizacji zasobów, nawet kosztem nadmiernej
ilości zapasu, co z kolei generuje dodatkowy transport, obciążanie powierzchni
magazynowej, oczekiwanie i dodatkowe (nadmierne) działania.

19 J. Łunarski, Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2004.
20 A. Hamrol, Strategie i praktyki sprawdzonego działania LEAN, SIX SIGMA i inne, PWN,
Warszawa 2015.
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2) Nadmierne lub zbędne zapasy: zapasy produkcyjne w toku oraz zapasy
magazynowe.
3) Niepotrzebny transport: transport surowców, półproduktów lub produktów w niewłaściwe miejsce, o niewłaściwym czasie lub do nieodpowiednich ludzi.
4) Oczekiwanie: czekanie na surowce, półwyroby, polecenia, instrukcje
czy pracowników itp.
5) Nadmierne przetwarzanie lub niewłaściwe działanie: wykonywanie dodatkowych działań, a także wykorzystywanie zbyt zaawansowanych zasobów
w stosunku do wynikających wymagań lub potrzeb.
6) Zbędny ruch: przemieszczanie ludzi, produktów, danych, przedmiotów, informacji wynikających z niewłaściwego rozmieszczenia zasobów lub
niewłaściwego przygotowania, zorganizowania procesów.
7) Defekty: niezgodności, naprawy, złomowania produktów wynikające
z niewłaściwego wykonania pracy za pierwszym razem.
Klasyczna lista 7 marnotrawstw stworzona przez Ōno została jeszcze uzupełniona o kolejny, 8. rodzaj marnotrawstwa odwołujący się bezpośrednio do filozofii pracy Toyoty − niewykorzystany potencjał pracowników
przedsiębiorstwa21.
Wskazane powyżej rodzaje marnotrawstw nie są jedynym „M” (tu od:
Muda), których eliminacja gwarantuje skuteczną ewolucję systemu produkcyjnego na szczupły. Pozostałe, brakujące 2 to z japońskiego Mura i Muri.
Mura definiuje się jako nieregularność, niesystematyczność działania, z kolei Muri jako nadmierne: obciążenie pracowników, wykorzystanie maszyn i
urządzeń. Dopiero połączenie wszystkich 3M (tu od: Muda, Mura, Muri) pozwala skorelować działania, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do
poprawy wzrostu efektywności produkcji22. J. K. Liker w swojej książce Droga Toyoty: 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata wskazuje
14 zasad, które w oparciu o filozofię pracy Toyoty ułatwiają wdrożenie systemu
produkcyjnego Toyoty oraz pozwalają ograniczać 3M:
1) Opierać strategiczne decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem
w oparciu o dalekosiężne koncepcje, nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych.

21 J. Bicheno, M. Holweg, The Lean Toolbox. The Essential Guide to Lean Transformation
(4th edition), Production and Inventory Control, Systems and Industrial Engineering Books,
Buckingham 2009.
22 T. Panneman, Lean Transformations - when and how to climb the four steps of Lean maturity,
Maarssen, Holandia 2017.
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2) Stworzyć ciągły i płynny proces ujawniający problemy (możliwości
poprawy).
3) Wykorzystywać system „ciągnięcia” (Pull System) do unikania nadprodukcji.
4) Wyrównywać obciążenia pracą (jap. heijunka – poziomowanie produkcji, czyli umiejętne harmonogramowanie produkcji celem utrzymania ciągłości jej przepływu oraz optymalnego rozłożenia, obciążenia każdego stanowiska pracy, tak aby zmaksymalizować jego efektywność).
5) Stworzyć kulturę przerywania procesów w celu rozwiązywania problemów oraz natychmiastowego uzyskania właściwej jakości (jap. jidoka).
6) Podstawą ciągłej poprawy i upełnomocnienia pracowników są standardowe zadania.
7) Wykorzystywać kontrolę wizualną, tak by żaden problem nie pozostał
w ukryciu.
8) Stosować niezawodną, gruntownie sprawdzoną technologię służącą
zarówno pracownikom, jak i procesom.
9) Wychowywać liderów, którzy gruntownie rozumieją pracę, znają procesy, żyją ogólną koncepcją firmy oraz dzielą się wiedzą z innymi.
10) Wykształcić oraz rozwijać wyjątkowych ludzi oraz zespoły konsekwentnie realizujące zakładaną koncepcję firmy.
11) Szanować sieć dostawców oraz innych partnerów, stawiając im zadania, egzekwując je oraz pomagać im w doskonaleniu się.
12) Osobiście angażować się, aby gruntowanie zrozumieć sytuację, problem, wyzwanie (jap. genchi genbutsu).
13) Podejmować decyzję powoli, w drodze konsensusu, starannie rozważając przy tym wszystkie możliwości, a same decyzje wdrażać szybko i skutecznie (jap. nemawashi).
14) Zostać organizacją nieustannie uczącą się, dzięki ciągłemu doskonaleniu (jap. kaizen) oraz niestrudzonej reflekcji (jap. hansei)23.
Z kolei J. Womack i D. Jones w książce Lean Thinking sformułowali
5 wskazówek, zgodnie z którymi powinna działać „szczupła” organizacja (nie
tylko produkcyjna):
1) Określenie wartości klienta (Specify value): nie jest ważne co organizacja myśli o produkcie, ważne co o nim myśli klient (wartości którymi kieruje
się klient, m.in. jakość, funkcjonalność, cena, serwis, wygląd).

23 J.K. Liker, Droga Toyoty: 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT
Biznes, Warszawa 2005.
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2) Zidentyfikowanie strumienia wartości oraz wszystkich czynności
w strumieniu wartości (Identify the value stream): identyfikacja wszystkich
działań, procesów, przepływów (informacyjnych i materiałowych), które podejmuje przedsiębiorstwo celem produkcji wyrobu bądź usługi. Zidentyfikowane i uszeregowane czynności (mapowanie) powinny zostać podzielone wg
kategorii wartości dodanej (przynoszące określoną wartość dodaną - AV, nieprzynoszące, ale konieczne w procesie oraz nieprzynoszące - BVA, konieczne
do eliminacji NVA).
3) Ciągły przepływ: uzyskanie stabilnego przepływu procesu, charakteryzującego się możliwie jak najlepszą płynnością następujących po sobie działań
oraz możliwie jak najkrótszego okresu dostarczania produktu bądź usługi dla
klienta.
4) System „ssący” (Pull System - bliźniaczy do systemu produkcji ssącej):
w myśl zasady – popyt kształtuje podaż, produkty bądź usługi powinny być
przygotowywane dopiero gdy pojawi się na nie zamówienie, zapotrzebowanie
(w oczekiwanej ilości, zgodnie z założonym terminem).
5) Dążenie do perfekcji (Perfection): doskonalenie procesu w każdym
miejscu, które ma wpływ na zdolność i szybkość przepływu wartości dodanej.
Ciągłe doskonalenie24.
Kończąc charakterystykę Toyota Production System warto dodać, iż jednocześnie, poza zmianą charakteru produkcji, istotną rolę w powstaniu TPS
odegrał amerykański program rządowy Training Within Industry (TWI – program rozwoju umiejętności kadr kierowniczych w zakresie zarządzania ludźmi i bezpieczeństwa pracy) wdrażany w ramach odbudowy gospodarki kraju
po II Wojnie Światowej. Nie bez znaczenia był też rozwój międzypaństwowej
współpracy (przede wszystkich z amerykańskim Fordem), dzięki której Toyota
mogła uczyć się na błędach ówczesnego, rynkowego lidera25.
System Produkcyjny Toyoty przyjęło się przedstawiać globalnie jako
Lean Manufacturing. Sama koncepcja Lean Manufacturing wciąż jest uzupełniana przez rozwiązania stosowane przez innych, nowych producentów, przez
co Lean Manufacturing stanowi obecnie rozwiniecie Systemu Produkcyjnego
Toyoty w światowym przemyśle, a Toyota Production System należy traktować już jako rozwiązania wykorzystywane przez Toyota Motor Company.

24 J.P. Womack, D.T. Jones, Lean Thinking. Banish waste and Create Weath in Your Corporation, Free Press, New York 1996.
25 D.A. Dinero, Training Within Industry, The Foundation of Lean, Productivity Press, New
York 2005.
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Zakończenie
Myślą przewodnią Lean Manufacturing jest projektowanie procesów,
które zminimalizują marnotrawstwo, umożliwią jego wykrywanie oraz jak
najlepsze zoptymalizowanie każdego z procesów. Koncepcja ta jest niezwykle
uniwersalna, przez co może być z powodzeniem wykorzystywana nie tylko
w procesach produkcyjnych, lecz także w procesach biurowych oraz szerokim
spektrum usług, dlatego mówiąc najogólniej o szczupłym zarządzaniu bez
wskazania obszaru zastosowania koncepcji, używamy terminu Lean Management. Dopiero określenia, przykładowo: Lean Accounting (szczupła rachunkowość), Lean Logistics (szczupła logistyka), Lean Supply Chain Management
(szczupłe zarządzanie łańcuchem dostaw), czy Lean Purchasing (szczupłe zakupy) wskazują obszar funkcjonowania, w którym strategie Lean są skoncentrowane. Coraz częściej różne koncepcje mające na celu poprawę sprawności
działania łączy się (przykładowo: Lean Management, TQM wraz ze znormalizowanymi systemami zarządzania, Six Sigma, Teoria Ograniczeń czy Agile
Management), tworząc nową strategię zawierającą sprzężone oraz najczęściej
wzajemnie uzupełniające się i skorelowane działania (np. z Lean Management
i Six Sigma jako Lean Six Sigma, Lean Management i Agile Management jako
Lagile Management)26.
Wdrożenie i utrzymanie w organizacji szczupłego systemu zarządzania
może napotykać wiele barier, których efekty ostatecznie spowodują, że transformacja zakończy się niepowodzeniem lub też nie przyniesie oczekiwanych
rezultatów27. Do największych z nich zaliczyć można brak dostatecznego
wsparcia i zaangażowania kierownictwa organizacji (szczególnie najwyższego
rangą)28, traktowanie rozwiązań wykorzystywanych przez Lean Management
jako zestawu narzędzi do wdrożenia, a nie trwałej zmiany w kulturze organizacji i podejściu do procesu produkcji czy też świadczonych usług29, braku
korelacji zastosowania koncepcji z celami strategicznymi przedsiębiorstwa30
oraz opór ze strony pracowników organizacji31. Mimo wielu wyzwań, jak
26 A. Hamrol, Strategie i praktyki sprawdzonego działania LEAN, SIX SIGMA i inne, PWN SA,
Warszawa 2015.
27 S. Bhasin, Prominent obstacles to lean, “International Journal of Productivity and Performance Management” 2012, Volume 61/4.
28 D. Mann, Creating a Lean Culture: Tools to Sustain Lean Conversions, CRC Press, Boca
Raton London 2015.
29 L. M. Miller, Lean Culture. The Leader’s Guide, LMMiller Publishing, Annapolis 2011.
30 R. Spector, M. West, The Art of Lean Program Management, “Supply Chain Management
Review” 2006, Volume 10/6.
31 A. Grycuk, Bariery w stosowaniu koncepcji lean management, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2016, numer 3.
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i napotykanych barier, wiele przedsiębiorstw podejmuje próby wdrażania koncepcji Lean w swojej organizacji ze względu na potencjalne korzyści, które
mogą uzyskać poprzez zmianę podejścia do zarządzania na „szczupłe”:
1) Zmniejszenie kosztów swojej działalności32.
2) Zwiększenie produktywności (lepsze wyniki przy takich samych lub
mniejszych nakładach)33.
3) Poprawa elastyczności oraz szybkości dostosowywania się do zmian
popytu oraz oczekiwań, wymagań klientów.
4) Zwiększenie jakości produkowanych wyrobów oraz świadczonych
usług34.
5) Zmniejszenie stanów magazynowych oraz skrócenie czasu ich
składowania35.
6) Skrócenie czasu realizacji składanych przez klientów zamówień36.
7) Zwiększenie płynności przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie37.
8) Kształcenie i rozwijanie swoich pracowników.
9) Kreowanie nowych liderów38.
10) Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy39, a także ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko40.
Wszystkie wymienione korzyści wpływają na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz przede wszystkim na zwiększenie jego zysków,
co w większości przypadków jest jednym z kluczowych powodów wdrażania
Lean Management w organizacji41.

32 A.V. Hill, The Encyclopedia of Operations Management, FT Press, USA 2011.
33 M. A. Lewis, Lean production and sustainable competitive advantage, “International Journal
of Operations and Production Management” 2000, Volume 20/8.
34 B. Emiliani, Origins of lean management in America, “Journal of Management History”
2006, numer 12.
35 M. Murphy, Organisational Change and Firm Performance, “OECD Science, Technology,
and Industry Working Papers” 2002, numer 14.
36 P. Ward, H. Zhou, Impact of Information Technology Integration and Lean/Just-In-Time
Practices on Lead-Time Performance, “Decision Sciences Insitute” 2006, Volume 37/2.
37 R.D. Snee, Lean Six Sigma – getting better all the time, “International Journal of Lean Six
Sigma” 2010, Volume 1/1.
38 A.V. Hill, The Encyclopedia of Operations Management, FT Press, USA 2011.
39 R.B. Hafey, Lean Safety, Transforming Your Safety Culture with Lean Management, CRC
Press, New York 2010.
40 J. Tice, L. Ahouse, T. Larson, Lean Production and EMSs: Aligning Environmental Management with Business Priorities, Environmental Quality Management, Volume 15/2, Cincinnati
2005.
41 J. Nicholas, Lean Production for Competitve Advantage, CRC Press, New York 2011.
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THE ESSENCE OF LEAN MANAGEMENT

Summary: Lean Management is currently one of the most popular,
if not the most popular, concept of process optimization in the world.
The main aim of Lean Management System is to provide a product
or service in best quality at the lowest manufacturing costs. Lean
Philosophywas created in a factory where Lean management tools
were applied to production management for the first time. Then, this
ideology was gradually transferred to other levels of management,
not necessarily related to manufacturing activities, such as logistics
and supply chain management, construction, IT, banking and other
service sectors. In order to better understand the concept of Lean
Management, it is worth considering how it was formed, why for its
creation was influenced by the idea of continuous improvement, as well
as the Toyota production system, which will be, next to the concept of
Lean Management itself, the main subject of this article.
Keywords: Lean, Lean Management, Toyota Production System, continuous improvement.
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BADANIE FUNKCJI TRANSPORTOWEJ
ZESPOŁU PORTÓW MORSKICH
SZCZECIN – ŚWINOUJŚCIE

Streszczenie: Celem rozdziału jest przedstawienie wyników badań
funkcji transportowej zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście
w latach 2008-2019 z określeniem uwarunkowań i kierunków jej rozwoju. W rozdziale zawarto szczegółową analizę przeładunków towarów
w granicach administracyjnych portów, w ujęciu ilościowym i rodzajowym, ze wskazaniem kierunków przepływu (Import, Eksport, Tranzyt)
oraz krajów tranzytujących. Dokonano oceny systemu obsługi transportowej portów według kierunków przewozu oraz rodzajów środków
transportu i ładunków. Określono determinanty organizacyjno–prawne, infrastrukturalne i rynkowe rozwoju portów morskich jako ogniw
logistycznego systemu dostaw o zasięgu globalnym oraz bieguna wzrostu gospodarki narodowej, regionu nadmorskiego i miast portowych.
Głównym wnioskiem wynikającym z badań jest stwierdzenie, że wraz
z rozwojem funkcji transportowej porty morskie ujścia Odry, na wzór
portów Europy Zachodniej, przekształcą się w międzynarodowe, innowacyjne centra logistyczne skomunikowane wszystkimi rodzajami dróg
z potencjalnym zapleczem i przedpolem gospodarczym.
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Wstęp
Z techniczno-ekonomicznego punktu widzenia porty są węzłami transportowymi pełniącymi rolę łącznika między transportem morskim a lądowym.
Jednocześnie są też złożonymi organizmami gospodarczymi, realizującymi
poza główną funkcją transportową, utożsamianą z działalnością przeładunkową, funkcje handlowe, przemysłowe, logistyczno-dystrybucyjne oraz miastotwórcze i regionotwórcze. Według klasycznych definicji „Porty morskie są
usytuowanymi na styku lądu z morzem obiektami gospodarczymi odpowiednio przygotowanymi pod względem techniczno-technologicznym i organizacyjnym oraz prawno-ekonomicznym do przeładunku towarów przemieszczanych w relacjach lądowo-morskich i morsko-lądowych, a także do obsługi
środków transportu morskiego i lądowego, zaangażowanych w ich przewozie”2.
„Podstawowym zadaniem portów morskich jest wszechstronna obsługa ładunków
i różnych środków transportu, które znalazły się w tych portach jako węzłach
transportowych, gdzie następuje zmiana środków transportu ładunków na
drodze od nadawców do odbiorców”3. Porty morskie są to usytuowane na
styku lądu z morzem, wydzielone granicami administracyjnymi, rozległe przestrzennie kompleksy transportowo–produkcyjne, przystosowane pod względem
techniczno–organizacyjnym do ułatwienia ładunkom i pasażerom przemieszczania się w relacjach lądowo–morskich, a także kompleksowej obsługi rozpoczynających tam lub kończących swój cykl produkcyjny środków transportu
morskiego i lądowego4.
Współczesne porty morskie pełnią rolę węzłowych punktów transportowych o znaczeniu międzynarodowym oraz platform logistycznych łączących
różne gałęzie transportu. Porty morskie, koncentrując w swojej przestrzeni gospodarczej kapitał, technologię, organizację i wiedzę, są postrzegane jako bieguny wzrostu gospodarczego, organizacje gospodarcze oparte na wiedzy oraz
obszary działania małych i średnich przedsiębiorstw, a przede wszystkim jako
centra logistyczno-dystrybucyjne. Porty morskie wyróżniają się swoimi rozbudowanymi i złożonymi strukturami techniczno-organizacyjnymi, realizującymi ważne dla gospodarki narodowej zadania gospodarcze i społeczne. Uczestnicząc w procesie przemieszczania dóbr od ośrodków produkcji do miejsc ich
2 K. Misztal, L. Kuźma, S. Szwankowski: Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994, s. 7.
3 Ekonomika portów morskich i polityka portowa, praca zbiorowa pod redakcją L. Kuźmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 11.
4 A. Grzelakowski, M. Matczak, Współczesne Porty Morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012, s.11.
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konsumpcji porty morskie stanowią integralną część składową fazy cyrkulacji
towarów. Działają na styku rynków transportowych, do których należą i rynków towarowych, które obsługują5.
Porty morskie są podsystemami systemu transportowego kraju usytuowanymi na styku lądu z morzem. Zaliczane są do punktowej infrastruktury
transportu. W procesie przepływu ładunków w relacjach lądowo-morskich są
miejscem przeładunku i składowania oraz kompleksowej obsługi ładunków,
pasażerów i środków transportu.
Strategiczne znaczenie portów w międzynarodowym handlu i transporcie
wynika głównie z tego, że stanowią one początkowe i końcowe punkty transportu morskiego, ważnego ogniwa w lądowo-morskich łańcuchach transportowych, które jednorazowo mogą obsłużyć największą ilość ładunków. Porty
morskie jako multimodalne węzły transportowe stanowią także początkowe
i docelowe punkty transportu kolejowego, samochodowego i rzecznego, biorące udział w transportowej obsłudze portów i przewozie towarów światowego
handlu zagranicznego i tranzytu.
Znaczenie gospodarcze portów morskich zostało zawarte w dokumencie wydanym w 2004 r. przez European Sea Ports Organisation. Stwierdzono w nim,
że „Bez portów morskich Unia Europejska nie liczyłaby się jako światowa potęga
ekonomiczna. Bez portów nie istniałby europejski rynek wewnętrzny” 6.
Porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu tworzą uniwersalny, powiązany funkcjonalnie, organizacyjnie, technologicznie i prawnie, zintegrowany
zespół portów leżący w estuarium Odry i południowej części Bałtyku. Porty
w Szczecinie i Świnoujściu ustawowo zaliczone są do dwóch (z czterech) portów
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej7. Stanowią podsystemem
systemu transportowego Polski i Europy. Zlokalizowane są na szlaku łączącym
Rosję i Finlandię z Europą Zachodnią. Z portów w Szczecinie i Świnoujściu prowadzą połączenia żeglugowe do Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Litwy, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Chin i Afryki Zachodniej.
Głównym celem rozdziału jest przedstawienie wyników szczegółowej
analizy i oceny funkcji transportowej realizowanej w zespole portów morskich
Szczecin – Świnoujście w latach 2008-2019 ze wskazaniem uwarunkowań jej
5 Cz. Christowa, System obsługi transportowej portów ujścia Odry ze szczególnym uwzględnieniem
transportu rzecznego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Zeszyt Naukowy 171, Warszawa 2019, s. 100.
6 Polityka wobec portów morskich. Praktyczny przewodnik dla decydentów polityki UE, European Sea Ports Organisation, 2004.
7 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dz.U. z 2017 r., poz.
1933.
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rozwoju. Wyniki badań mogą stanowić podstawę dalszych analiz i opracowań
(w ujęciu wariantowym), prognoz strumieni ładunkowych do 2030 r. ilustrujących wielkość i strukturę rodzajową ładunków ciążących do zespołu portów
Szczecin – Świnoujście (IM, EX, Tranzyt) oraz koncepcji systemu obsługi
transportowej portów ze wskazaniem koniecznego dostosowania infrastruktury portowej i potencjału przeładunkowego do efektywnej obsługi ładunków
i środków transportu. Wyniki badań mogą mieć wpływ na optymalizację decyzji strategicznych w zakresie działalności inwestycyjnej. Cząstkowymi celami
są cele poznawcze i analityczno–postulatywne w obszarze gospodarki morskiej
i transportu.
Przedmiotem badań przedstawionym w rozdziale są dokonane w zespole
portów morskich Szczecin – Świnoujście w latach 2008-2019, przeładunki
towarów polskiego handlu zagranicznego i tranzytu ogółem oraz w układzie
grup ładunków, kontenerów i relacji przeładunkowych (import, eksport, tranzyt).
Ze względu na specyfikę funkcjonalną i geograficzną badaniami objęto także każdy
z portów tworzących zespół. Poddano ocenie system obsługi transportowej portów
według kierunków przewozu oraz rodzajów środków transportu i ładunków.
Zakres badań skoncentrowano na funkcji transportowej portów morskich utożsamianej z działalnością przeładunkową. Zakres szczegółowej analizy dotyczył przeładunków towarów dokonanych w granicach administracyjnych
portów. Analizę wielkości i struktury przeładunków tranzytowych według kraju
tranzytującego i kierunków ograniczono do nabrzeży Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Badania przedstawione w rozdziale mają charakter naukowy i innowacyjny ze względu na systemowe i kompleksowe podejście, w którym zespół
portów Szczecin – Świnoujście jest traktowany jako złożony system gospodarczy oraz ogniwo systemu logistycznego i transportowego Polski i Europy
w lądowo-morskich łańcuchach dostaw. Badania mają charakter innowacyjny
także ze względu na stosunkowo mało rozpoznany temat, ważny cel główny
i cele cząstkowe, złożony merytorycznie i przestrzennie przedmiot badań – dwa
polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
W badaniach wykorzystano następujące metody badawcze: analizę systemową, metody statystyczne i metodę ekspercką.
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Analiza i ocena działalności przeładunkowej
w zespole portów morskich Szczecin
– Świnoujście w latach 2008-2019
W polskim Roczniku Statystycznym stosuje się zunifikowaną, w ramach UE,
klasyfikację ładunków według następujących kategorii i grup ładunkowych,
mianowicie: masowe ciekłe, w tym ropa naftowa, masowe suche, w tym węgiel
i koks, ładunki drobnicowe, kontenery duże, ładunki toczne ro-ro8. Ten syntetyczny podział ładunków jest mniej przydatny do bieżących i wieloletnich
analiz porównawczych działalności przeładunkowej w portowych przedsiębiorstwach przeładunkowo–składowych.
Według bardziej szczegółowych statystyk wewnętrznych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście do ładunków stanowiących przedmiot
obsługi przeładunkowej zespołu portów Szczecin – Świnoujście zaliczono następujące rodzaje: węgiel, ruda, inne masowe (suche i ciekłe), zboża, drewno, drobnica, ropa i jej przetwory oraz ładunki w kontenerach (TEU)9.
W sposobie określania masy ładunkowej w portach morskich nastąpiły
zmiany. Od 2019 r. w polskich portach, analogicznie jak w portach europejskich, stosowane są nowe zasady dotyczące naliczania tary za samochód ciężarowy (wagi netto ciągnika siodłowego z naczepą). Zasada ta jest szczególnie
ważna do ustalania wielkości przewozów promowych w celu wyliczenia dopuszczalnego ciężaru całkowitego wszystkich ładunków do przewozu, by nie
przekroczyć dopuszczalnej ładowności statku. Do 2018 r. wyliczano tarę pojazdów według ciężarów pojazdów z lat osiemdziesiątych, w wysokości 6 ton.
Obecnie przeciętny samochód ciężarowy – ciągnik siodłowy wraz z naczepą
waży od 14,5 do 18,0 ton. Z tego powodu przeciętną tarę ustalono na poziomie 15,0 ton. W rezultacie od 2019 r. zostały zawyżone statystyczne wielkości
obsłużonych ładunków, które ewidencjuje się uwzględniając nową tarę10.
Przeładunki w granicach administracyjnych portów w Szczecinie
i w Świnoujściu w latach 2008–2018 (tys. ton) ilustruje rys. 1. Charakterystykę przedsiębiorstw usług portowych realizujących te przeładunki przedstawiono na stronie internetowej11.

8 Rocznik Statystyczny GUS, 2019, s.70-71.
9 Materiały źródłowe Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
10 Ibidem.
11 https://www.gospodarkamorska.pl/uslugi-portowe/zarzad-morskich-portow-szczecin-i-swin
oujscie-sa.html.
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Rysunek 1. Przeładunki w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu w latach 2008–2018 (tys. ton)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSiŚ S.A.

Na nabrzeżach położonych w granicach administracyjnych portów
w Szczecinie i Świnoujściu dynamicznie rosły przeładunki towarów ogółem:
od 19 216 tys. ton (2008) do 28 614 tys. ton (2018). Rok 2018 był rekordowym w aspekcie wielkości przeładunków. W 2019 r. przeładowano o 3,3%
mniej towarów. Jest to wynik trwającej w tym okresie światowej koniunktury
gospodarczej i wzrostu wolumenu handlu zagranicznego drogą morską. Na zwiększenie potencjału przeładunkowego portów miały wpływ budowa, rozbudowa
i modernizacja infrastruktury portów oraz potencjału przeładunkowego przedsiębiorstw przeładunkowo–składowych.
Przeładunki w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych w latach 2008–2018 (tys. ton) ilustruje
rys. 2.
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Rysunek 2. Przeładunki* w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i Świnoujściu według grup towarowych w latach 2008 – 2018 (tys. ton)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSiŚ S.A.

Największą dynamiką wzrostu charakteryzowały się ładunki drobnicowe:
7 859 tys. ton (2008) do 13 431 tys. ton (2018). W 2019 r. przeładunki
drobnicy zmalały o 3,1%. Tendencja wzrostowa dotyczyła także ładunków
drobnicowych w kontenerach: 63 615 TEU (2008) przez 93 579 TEU (2017),
81 451 (2018). W 2019 r. przeładunek kontenerów zmalał w stosunku do
2018 r. o 6,5%. W sumie ponad połowę (54,4%) przeładowanych towarów
w 2019 r. stanowiła drobnica. Pozostałe 45,6% stanowiły towary masowe suche i płynne.
Zmalały przeładunki węgla z poziomu 5 464 tys. ton (2008) do
3 440 tys. ton (2018). Zmniejszenie przeładunków nastąpiło w relacjach eksportowych. Natomiast w relacjach importowych przeładunki węgla wzrosły:
44% przeładowanego wolumenu węgla pochodziło z Rosji, a 56% z USA,
Kanady, Kolumbii i Mozambiku. W badanym okresie miał miejsce stabilny
wzrost przeładunków rudy: od 1 457 tys. ton (2008) przez 2 655 tys. ton
(2013) do 3 226 tys. ton (2018). W 2019 r. przeładunki rudy spadły o 29,6%.
Stały, nieznaczny wzrost wykazały statystyki przeładunków grupy Inne
masowe: od 2 506 tys. ton (2008) do 3 373 tys. ton (2018). W 2019 przeładunki grupy Inne masowe zmalały o 0,7%.
Wielkości przeładunków zboża w latach 2008–2018 wykazywały dynamikę zmienną, oscylując między wartościami 1 095 tys. ton (2018)
a 1 744 tys. ton (2015), za wyjątkiem roku 2016, kiedy przeładunki te osiągnęły
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wielkość 2 047 tys. ton. Ze względu na suszę i anomalie pogodowe handel zagraniczny zbóż i pasz drogą morską będzie rósł. W 2019 r. przeładunek zbóż
w stosunku do 2018 r. wzrósł o 19%. Jest to skutek zwiększonego eksportu
pszenicy oraz śruty rzepakowej, wynikający ze światowego zapotrzebowania na
te surowce.
Przeładunki drewna malały: od 45 tys. ton (2008) do 16 tys. ton (2017)
z powodu zmiany polityki ograniczającej eksport polskiego drewna. W 2019 r.
przeładunki wzrosły do 76 tys. ton.
W okresie od 2008 r. do 2019 r. uległy podwojeniu przeładunki ładunków drobnicowych od 7 859 tys. ton w 2008 r. do 13 431 tys. ton w roku
2018.
Przeładunki ropy i jej przetworów rosły bardzo dynamicznie: od 756 tys.
ton w 2008 r. do 3 973 tys. ton w 2018 r. W 2019 r. w stosunku do 2018
o 11% wzrósł przeładunek paliw, w tym LNG – o 22%.
Przeładunki kontenerów w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i Świnoujściu w latach 2009–2018 (TEU) ilustruje rys. 3.
Rysunek 3. Przeładunki kontenerów w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i Świnoujściu w latach 2009 – 2018 (TEU)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSiŚ S.A.

Przeładunki towarów drobnicowych w kontenerach dynamicznie rosły:
od 63 615 TEU (2008) do 81 451 TEU (2018). W 2019 r. przeładunki kontenerów zmalały o 6,5%. Prognozy wzrostu wymiany kontenerowej dla Europy w 2020 r. wynoszą około 3% w stosunku do 2019 r., a dla portów Regionu Morza Bałtyckiego – w granicach 6%. Kolejnym globalnym trendem jest
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wprowadzenie do eksploatacji do 2022 r. mega kontenerowców (około 160
statków), które w Basenie Morza Bałtyckiego mogą być obsługiwane wyłącznie w porcie morskim w Gdańsku (DCT Gdańsk). Oczekiwane jest wprowadzenie
do powszechnej żeglugi statków autonomicznych12.
Nadal rośnie zapotrzebowanie na brakujący, nowoczesny potencjał do obsługi kontenerów, co uzasadnia konieczność budowy nowej bazy kontenerowej
w porcie w Świnoujściu pod warunkiem jej sprawnego skomunikowania z zapleczem i przedpolem portu oraz zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Przeładunki środków transportu zaplecza w granicach administracyjnych
portów w Szczecinie i w Świnoujściu ogółem w latach 2008–2018 (tys. ton)
ilustruje rys. 4, natomiast przeładunki środków transportu zaplecza w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według rodzajów
w latach 2008–2018 (tys. ton) ilustruje rys. 5.
Rysunek 4. Przeładunki środków transportu zaplecza w granicach administracyjnych
portów w Szczecinie i w Świnoujściu ogółem w latach 2008 – 2018 (tys. ton)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSiŚ S.A.

Sytuacja dotycząca obsługi transportowej zaplecza portów w Szczecinie
i Świnoujściu w 2019 r. była następująca: 62% wolumenu towarów było
przywożone/odwożone do portów w Szczecinie i Świnoujściu transportem samochodowym, 28% kolejowym, 1,4% ładunków rzecznym, a pozostałe 8%
12 Forum Gospodarki Morskiej, Obserwator Morski Nr 12(139), grudzień 2019, Nr 257567,
www.obserwator-morski.pl.
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rurociągowym. W 2009 r. procentowy udział gałęzi transportu w obsłudze
ładunków był bardziej zrównoważony, ponieważ 43% ładunków przewożono
transportem samochodowym, 46% kolejowym i 11% transportem rzecznym.
W latach 1970–1990 transport kolejowy miał ponad 80% udziału
w obsłudze transportowej zespołu portów Szczecin-Świnoujście mierzonej
w tonach. Drugie miejsce zajmował transport rzeczny, realizując ponad
15% przewozów. Udział transportu samochodowego wynosił mniej niż 2%.
Rysunek 5. Przeładunki środków transportu zaplecza w granicach administracyjnych
portów w Szczecinie i w Świnoujściu według rodzajów w latach 2008 – 2018 (tys. ton).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSiŚ S.A.

Z punktu widzenia aktualnych celów założonych w polityce transportowej UE, tę historyczną strukturę gałęziową obsługi transportowej portów
można uznać za wzorcową13. Niekorzystne zmiany w strukturze gałęziowej obsługi zespołu portów Szczecin - Świnoujście następowały w sposób dynamiczny. Po 1990 r. widoczny jest wzrost przewozów towarów w relacjach portowych transportem samochodowym oraz spadek udziału transportu kolejowego
i rzecznego.
W dążeniu do wzrostu konkurencyjności zespołu portów Szczecin – Świnoujście uzasadnione jest uzyskanie następujących proporcji gałęziowej ich obsługi: w 2030 r. transport kolejowy powinien stanowić około 70% udziału obsługi transportowej portów, transport rzeczny – 20%, a samochodowy – 10%
13 Cz. Christowa, System obsługi transportowej portów ujścia Odry ze szczególnym uwzględnieniem transportu rzecznego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej
Handlowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Zeszyt Naukowy 171, Warszawa 2019, s. 99-114.
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z tendencją malejącą na rzecz przewozów transportem kolejowym i rzecznym14.
Strukturę przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w imporcie, eksporcie i razem w latach
2010-2018 (tys. ton) ilustruje rys. 6.
Rysunek 6. Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w imporcie, eksporcie i razem w latach 2010 –
2018 (tys. ton)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSiŚ S.A.

Przeładunek ładunków tranzytowych ogółem w portach Szczecin – Świno-

ujście w latach 2010-2018 wykazywał niewielką tendencję rosnącą w relacjach
importowych i eksportowych. W 2010 r. tranzyt wynosił 3 059,2 tys. ton
(w tym: import 1 635,7 tys., eksport 1 423,5 tys.), natomiast w 2018 r. 3 475,7
tys. ton (w tym: import 2 451,4 tys. ton, eksport 1 024,3 tys. ton).
Wśród głównych krajów korzystających z potencjału przeładunkowego
portów ujścia Odry w 2018 r. znalazły się tradycyjnie Czechy - 1 705,9 tys. ton,
Słowacja - 641,1 tys. ton, Niemcy - 597,0 tys. ton, Węgry - 150,0 tys. ton, Austria - 90,1 tys. ton i Rumunia - 71,0 tys. ton.
W 2018 r. tranzyt ogółem, w relacjach importowych i eksportowych, wyniósł 3 475,7 tys. ton ładunków. W analizowanym okresie stopniowo rósł
tranzyt ładunków czeskich. W 2018 r. osiągnął poziom ogółem 1 705,9 tys.
14 Cz. Christowa, Transport rzeczny w polityce Polski i Unii Europejskiej, Problemy transportu
w inżynierii logistyki, Cz.3, z. 120, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2018, s.59-74.
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ton w porównaniu z 1 146,4 tys. ton w 2010 r. Słowackie ładunki tranzytowe rosły od 720,4 tys. ton w 2010 r. do 1 223,6 tys. ton w 2014 r. Od 2015
nastąpił sukcesywny spadek aż do osiągnięcia wielkości 641,1 tys. ton w 2018
r. Tranzyt niemieckich ładunków wahał się między 455,3 tys. ton w 2010 r.
a 597,0 tys. ton w 2018 r. Tranzyt ładunków węgierskich malał od 2010 r.,
w którym wyniósł 215,0 tys. ton do 150,0 tys. ton w 2018 r.
W latach 2010-2014 tranzyt austriacki przez porty Szczecin-Świnoujście
rósł od 104,4 tys. ton (2010) do 163,6 tys. ton (2014). Od 2015 r. stopniowo
zmniejszał wolumen ładunków tranzytowych od 115,7, 4 tys. ton do 90,1 tys.
ton w 2018 r. Przeważały relacje importowe.
Niewielkie były wielkości ładunków tranzytowych państw takich jak Białoruś, Bośnia, Litwa, Norwegia, Serbia, Słowenia oraz pozostałe kraje.
Przyczyną braku wzrostu ładunków tranzytowych w zespole portów
Szczecin – Świnoujście jest utrudniony dostęp do portów wynikający z niedokończonych od wielu lat inwestycji drogowych i kolejowych w korytarzu
Północ – Południe oraz nieżeglowna Odrzańska Droga Wodna. Ładunki
z tradycyjnego zaplecza portów Ujścia Odry trafiają do portów niemieckich
i holenderskich.
W 2018 r. w polskich portach morskich przeładowano ponad 100 milionów ton ładunków, z uwzględnieniem masy własnej jednostek ładunkowych15.
Każdy z morskich portów tworzących zespół ma swój indywidualny udział w przeładunkach ogółem.
W morsko–rzecznym porcie w Szczecinie obsługiwane są ładunki masowe (suche i ciekłe), drobnicowe i kontenery. Mogą do niego zawijać statki
o maksymalnej długości 215 m i zanurzeniu do 9,15 m.
W 2018 r. przeładunki w porcie w Szczecinie stanowiły 10,25% przeładunków ogółem zrealizowanych w polskich portach morskich (w 2017 r.
– 11,2%, w 2010 r. – 13,4%) i wyniosły 9 362,3 tys. ton (więcej o 7,1% niż
w 2017 r. i o 17,5% w porównaniu z 2010 r.). Od 2007 r. do portu w Szczecinie więcej ładunków przywożono niż z niego wywożono (z wyjątkiem 2010
r., kiedy nieznacznie przeważał wywóz). W 2018 r. przywóz (wyładunek) stanowił 68,0% (wobec 68,3% w 2017 r.).
W 2018 r. do portu w Szczecinie najwięcej ładunków, stanowiących
25,5% międzynarodowego obrotu morskiego portu, przywieziono z Rosji (żeliwo, stal, żelazostopy oraz żeliwo i stal poddane wstępnej obróbce), Norwegii – 10,4% (kamień, piasek, żwir, glina torf oraz inne produkty górnictwa
15 Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku, MGMŻŚ, Warszawa 2019, s.4.
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i kopalnictwa), Holandii – 9,2% (nawozy i związki azotowe, węgiel kamienny
i brunatny), Litwy – 6,1% (mieszane towary w kontenerach, żeliwo, stal, żelazostopy poddane wstępnej obróbce) oraz Niemiec – 5,9% (mieszane towary
w kontenerach).
W 2018 r. głównymi krajami, do których odbywał się wywóz ładunków
z portu w Szczecinie były Hiszpania (19,7% ładunków wywiezionych przez
ten port w ramach międzynarodowego obrotu morskiego), Wielka Brytania (11,5%), Dania (8,7%), Finlandia (8,3%), Niemcy (7,9%) i Norwegia
(7,7%). Do Hiszpanii wywożono głównie węgiel kamienny i brunatny oraz
podstawowe mineralne produkty chemiczne, do wielkiej Brytanii – żeliwo, stal
i żelazostopy poddane wstępnej obróbce, do Danii – podstawowe mineralne
produkty chemiczne oraz zboża, do Finlandii – żeliwo, stal i żelazostopy poddane wstępnej obróbce, do Niemiec – towary mieszane w kontenerach, do
Norwegii – produkty pieców koksowniczych, brykiety16.
Port w Świnoujściu leży bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. W porcie obsługiwane są ładunki masowe, (głównie węgiel, ruda, ładunki rolno–spożywcze),
drobnicowe i kontenery. Port w Świnoujściu posiada terminal promowy
wyposażony w pięć stanowisk do obsługi promów pasażersko–samochodowych
i samochodowo–kolejowych pływających w relacji ze Szwecją. Do portu mogą
zawijać statki o maksymalnej długości 270 m i maksymalnym zanurzeniu 13,5
m.
Udział portu w Świnoujściu w przeładunkach realizowanych w polskich
portach morskich w 2018 r. wyniósł 18,3% (w 2017 r. – 18,8%, w 2010 r.
– 18,0%). W 2018 r. przeładowano w nim ponad 16 807 tys. ton ładunków.
Był to najwyższy poziom notowany od 2000 r. (wyższy o 14,3% niż w 2017
r. oraz o 57,3% w porównaniu z 2010 r.) W 2018 r. do portu w Świnoujściu zawinęło 6 131 statków handlowych, tj. o 265 statków (4,5%) więcej niż
w 2017 r. oraz 1244 statki tj. o 25,5% więcej niż w 2010 r.17.
W relacjach międzynarodowych do portu w Świnoujściu w 2018 r. najwięcej ładunków przywieziono ze Szwecji (29,7%, były to towary mieszane transportowane na statkach w wagonach kolejowych, samochodach ciężarowych
i przyczepach), następnie z Kataru (15,7%, gaz ciekły), Brazylii (14,6%, ruda
żelaza), Rosji (9,9%, ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej, węgiel kamienny
i brunatny), Liberii (7,1%, ruda żelaza), Stanów Zjednoczonych (5,1%, węgiel kamienny i brunatny), i Norwegii (4,9%, gaz ziemny). W 2018 głównym

16 Rocznik Statystyczny GUS, 2019 r, s.70-71.
17 Rocznik Statystyczny GUS, 2019 r, s. 73.
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kierunkiem wywozu ładunków z portu w Świnoujściu była Szwecja (60,7%
ładunków wywiezionych z portu w ramach międzynarodowego obrotu morskiego, wywożono towary mieszane transportowane na statkach w wagonach
kolejowych i samochodach ciężarowych, lub przyczepach), Holandia (17,7%,
głównie ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej), Indie (6%, węgiel kamienny
i brunatny), Dania (4,6%, ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej)18.
W 2018 r. ponad połowa (55,5%) pasażerów międzynarodowego ruchu
w polskich portach morskich została odprawiona w Bazie Promów Morskich
w Świnoujściu, gdzie rozpoczęło lub zakończyło podróż 1 148, 4 tys. osób (tj.
o 1,0% mniej niż 2017 r., natomiast o 32,6 % więcej niż w 2010 r.).
W 2018 r. obsłużono 1 977,4 tys. ton gazu LNG, który został dostarczony do
terminalu LNG w Świnoujściu. Ładunek został przewieziony przez 23 statki,
w tym 18 z Kataru, 4 z Norwegii i 1 z USA. Natomiast w 2019 r. przeładowano – 2 406,8 tys. ton LNG dostarczonego przez 17 statków z Kataru, 10 z USA
i 3 z Norwegii. Na nowym terminalu LNG będzie możliwy reeksport gazu
LNG do państw Regionu Morza Bałtyckiego oraz załadunek gazu na barki
dostarczające paliwo dla operujących na Bałtyku statków z napędem gazowym.
Przeładunki w 2019 r. utrzymały się na poziomie roku 2018 r. Wpływ na
stabilny poziom przeładunków, mimo zauważalnego spowolnienia aktywności
rynków światowych, ma uniwersalny charakter obu portów rekompensujący
spadek w jednej grupie ładunków, wzrostem w innej. Na poziom i strukturę
przeładunków w portach głównie ma wpływ poziom globalnej koniunktury
gospodarczej i aktywność handlu zagranicznego drogą morską.
Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju
funkcji transportowej w zespole portów morskich
Szczecin – Świnoujście
Zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju
portów, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów oraz budowa, rozbudowa i modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej, leży
w gestii Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście S.A.19. Jednym
z celów strategicznych rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu
jest zapewnienie szerokiej, odpowiadającej potrzebom rynkowym, oferty
18 Rocznik Statystyczny GUS, 2019 r, s.75.
19 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dz.U. z 2017 r., poz.
1933.
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usługowej zarówno w ramach dynamicznie zmieniającej się funkcji transportowej, jak i innych portowych funkcji gospodarczych, w szczególności dystrybucyjno–logistycznej i przemysłowej20.
Do najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych mających wpływ na
rozwój funkcji transportowej zespołu morskich portów Szczecin – Świnoujście
można zaliczyć21:
1. Pogłębienie toru wodnego Szczecin – Świnoujście do głębokości
12,5 m na całej długości 65 km,
2. Pogłębienie toru podejściowego w Świnoujściu od strony Morza Bałtyckiego do głębokości 14,5 m (I etap), docelowo do głębokości 16,7 m,
3. Budowa portu zewnętrznego w Świnoujściu z nabrzeżami o głębokości technicznej 17 m,
4. Połączenie morsko–lądowe Polska – Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście – Trelleborg dla rozwoju transportu intermodalnego,
5. Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu
do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do
265 m,
6. Budowa parkingu rezerwowego dla terminalu promowego
w Świnoujściu,
7. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza
w Szczecinie,
8. Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Świnoujściu
9. Użeglowienie Odrzańskiej Drogi Wodnej,
10. Realizacja projektu połączenia Odry z Dunajem,
11. Dokończenie na całej długości drogi ekspresowej S3,
12. Modernizacja linii kolejowych E59 i C-E59,
13. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury dojazdowej do portów, kolejowej i drogowej.
Pogłębienie toru wodnego Szczecin – Świnoujście spowoduje otwarcie
portu w Szczecinie na obsługę statków o nośności powyżej 40 tys. ton oraz wygeneruje zmiany w strukturze ładunków obsługiwanych przez portowe przedsiębiorstwa przeładunkowo–składowe. Nastąpi stopniowa przewaga ładunków
drobnicowych nad ładunkami masowymi. Warunkiem osiągnięcia zakładanych efektów ekonomicznych z pogłębienia torów wodnych, jest przystosowanie infrastruktury, w szczególności hydrotechnicznej, obu portów do realizacji

20 www.port.szczecin/strategia
21 bip.port.szczecin.pl/artykuły/29/Inwestycje-współfinansowane-ze-srodków-pomocowych-ue
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funkcji transportowej z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Autostrada morska Świnoujście – Trelleborg jako element Korytarza Transportowego
Bałtyk – Adriatyk wpłynie na rozwój transportu intermodalnego i optymalizację łańcuchów dostaw w korytarzu transportowym Północ – Południe.
Podsumowanie
W wyniku badań można stwierdzić, że jednym z najważniejszych wewnętrznych czynników rozwoju funkcji przeładunkowej i konkurencyjności
portów jest budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury w granicach administracyjnych portów morskich oraz potencjału usługowego przedsiębiorstw
portowych dostosowanego do wymagań istniejącej i prognozowanej wielkości
i struktury ładunków ciążących do portów oraz obsługi środków transportu
i pasażerów. Czynnikiem zewnętrznym mającym największy wpływ na rozwój
funkcji portowych i konkurencyjność zespołu portów Szczecin-Świnoujście
jest sprawne, bezpieczne, ekologiczne i efektywne skomunikowanie portów
z zapleczem gospodarczym i przedpolem, poprzez zrównoważoną gałęziowo
oraz nowoczesną sieć dróg lądowych i wodnych (morskich i śródlądowych),
odpowiadającą standardom europejskim.
Działania mające na celu zwiększenie udziału transportu rzecznego w obsłudze transportowej portów ujścia Odry powinny zostać skoncentrowane na
realizacji projektów użeglownienia Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz budowie
nowoczesnego terminalu barkowego w porcie w Szczecinie. Szlak odrzański,
wraz z liniami kolejowymi C-E59 i E59 oraz drogą ekspresową S3 zbudowaną na
całej długości, powinien stać się ważnym elementem Korytarza Transportowego
Bałtyk – Adriatyk łączącego państwa skandynawskie (autostrada morska do
Świnoujścia), wschodnie landy Niemiec, Polskę Zachodnią i Południową
(Górny Śląsk), Czechy, Słowację, region Alp Wschodnich, aż po Północne
Włochy. Celem budowy Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk jest
intensyfikacja strategicznych powiązań krajów i regionów na osi Północ –
Południe poprzez poprawę ich dostępności transportowej i promocję nowych
kierunków przepływu ładunków.
Z powodu braku szybkich i bezpiecznych połączeń transportowych portów z zapleczem gospodarczym utracono, na rzecz portów niemieckich, ładunki polskiego handlu zagranicznego i tranzytu ciążące tradycyjnie do zespołu
portów Szczecin – Świnoujście.
Wraz z rozwojem funkcji transportowej porty morskie ujścia Odry,
na wzór portów Europy Zachodniej, przekształcą się w międzynarodowe,
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innowacyjne centra logistyczne skomunikowane wszystkimi rodzajami dróg
z potencjalnym zapleczem i przedpolem gospodarczym. Nastąpić powinien
rozwój przemysłów portowych generujących zapotrzebowanie na surowce, materiały i półfabrykaty z krajów zamorskich oraz ładunki i usługi transportowe
w relacji ląd – morze. W związku z zawieszonymi, z powodu pandemii, niektórymi sektorami przemysłu oraz zmieniającymi się zachowaniami konsumentów następuje spadek przeładunków. Porty morskie wykorzystując powierzchnię magazynową mogą stworzyć bufor pomocny we wznowieniu działalności
przemysłowej.
W zaistniałych warunkach narastania światowego kryzysu gospodarczego
najważniejszym zadaniem jest terminowe dokończenie i efektywne wykorzystanie rozpoczętych portowych inwestycji infrastrukturalnych. Przedsiębiorstwa przeładunkowo–składowe, aby przetrwać, muszą otrzymać wsparcie ze
strony budżetu państwa i Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
jako gospodarza terenów i infrastruktury w granicach administracyjnych portów. Konieczna jest współpraca ZMPSiŚ S.A. z przedsiębiorstwami portowymi
prowadząca do stabilnej długoterminowej dzierżawy terenów i infrastruktury
oraz wywiązywanie się z ustawowych i umownych zobowiązań. Porty morskie
są organizmami gospodarczymi o charakterze publicznym i muszą być szczególnie chronione.
Istnieje konieczność permanentnego prowadzenia interdyscyplinarnych
badań naukowych mających na celu tworzenie teoretycznych podstaw innowacyjnego i zintegrowanego rozwoju funkcji portowych – transportowej,
logistycznej, przemysłowej i handlowej oraz pochodnych – miastotwórczej
i regionotwórczej. Skutkiem ekonomiczno–społecznym wynikającym z interdyscyplinarnych badań naukowych i wdrożeń będzie zwiększenie przepustowości portów i jakości świadczonych usług. Badania naukowe powinny
wyprzedzać podejmowane decyzje, oceniać ich długofalowe skutki, optymalizować realizowane procesy. Oczekiwany powrót do rozwoju przemysłu i usług
morskich wymaga kompleksowych, interdyscyplinarnych badań naukowych,
transferu wiedzy i technologii między uczelniami a przedsiębiorstwami sektora
morskiego.
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-ze-srodków-pomocowych-ue.
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RESEARCH INTO THE TRANSPORT FUNCTION OF THE
SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE SEAPORTS

Summary: The study presented in this chapter aims to analyse and assess the transport function of the Szczecin and Świnoujście seaports in
the years 2008-2019, and identifies determinants and directions of development. A detailed analysis of cargo throughput within the perimeters of each port is made in terms of quantities and types, and cargo flow
directions: import, export, transit plus transiting countries. The system
of cargo handling services of the ports has been evaluated by transport
directions, types of transport vehicles and cargoes. Major factors are
discussed – organizational, legal, infrastructure, market - stimulating
development of seaports, essential links of the logistics system of global
range and growth pole of the national economy, coastal region and port
cities. The main conclusion drawn from the study is the statement that
as the transport function of the seaports located on the Odra River
grows, similarly to ports in Western Europe, Szczecin and Świnoujście
will evolve into international, innovative logistics centres linked through
water, land and air with potential hinterland and foreign ports.
Keywords: seaports, port infrastructure, port functions, cargo, port
logistics centers.
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ELEMENTEM STRATEGII SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Streszczenie: Historia uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce sięga
1975 roku. Wtedy z inicjatywy Haliny Szwarc powstał w Warszawie
pierwszy tego typu uniwersytet. Uniwersytety trzeciego wieku proponują zajęcia dla seniorów, zarówno o charakterze pracy umysłowej, jak
i w postaci różnego typu aktywności fizycznych.
Celem rozdziału jest zaprezentowanie istoty uniwersytetów trzeciego
wieku w kontekście uczelni społecznie odpowiedzialnej.
Uniwersytety trzeciego wieku wpływają na jakość życia najstarszego pokolenia, co przy zmieniającej się strukturze demograficznej ma
coraz większe znaczenie. Pozwalają na produktywne spędzenie czasu,
odnalezienie na nowo ciekawości świata, a przede wszystkim bardzo
często są wsparciem mentalnym dla osób mających poczucie wypełnionej misji życiowej. Można również zauważyć, że uniwersytety trzeciego
wieku przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
jak również wspierają powstawanie społeczeństwa opartego na wiedzy.
Powoływanie uniwersytetów trzeciego wieku jest bardzo istotne dla
społeczeństwa i stanowi wypełnianie strategii społecznej odpowiedzialności uczelni wyższej.
Zmiana struktury demograficznej, ewolucja mentalności ludzi, a przede
wszystkim wypełnianie misji społecznej odpowiedzialności przez uniwersytety to kluczowe przesłanki zwiększania popularności uniwersytetów trzeciego wieku.
Słowa kluczowe: uniwersytet trzeciego wieku, społeczna odpowiedzialność uczelni, edukacja.

1 Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Publikacja została sfinansowana ze środków
subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
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Wprowadzenie
Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) spowodowała, że
zmieniło się postrzeganie osób starszych. Udowodnione zostało, że osoby starsze mają możliwości i chęci uczenia się, są gotowi podejmować aktywności
intelektualne, artystyczne oraz fizyczne. Ponadto Olga Czerniawska podkreśla, że słuchacze UTW są często zdrowsi w kontekście kondycji psychicznej,
od swoich rówieśników, którzy nie mają tylu urozmaiceń. Wskazywane jest
również, że są osobami pozytywniejszymi i patrzącymi śmielej w przyszłość
oraz nie przejmują się zanadto problemami dnia dzisiejszego2. Dostrzegając
takie znaczenie uniwersytetów, wzmożone działania na rzecz zwiększania ich
popularności wydają się nie tylko uzasadnione, ale i konieczne dla budowy
lepszego społeczeństwa. Uniwersytety trzeciego wieku stanowią odpowiedź na
zachodzące zmiany w społeczeństwie. Z jednej strony obserwujemy starzejące
się społeczeństwa, a z drugiej strony wzrasta świadomość obywateli dotycząca kondycji życiowej, która dotyczy sprawności intelektualnej, fizycznej, jak
i uczestnictwa w życiu społecznym. Nic więc dziwnego, że z roku na rok wzrasta liczba Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz ich organizatorami są nie tylko
uczelnie wyższe, ale również organizacje pozarządowe i jednostki samorządu
lokalnego. Niemniej jednak UTW nadzorowane przez uczelnie wyższe stanowią spójne powiązanie z zadaniami wypełnianymi przez uczelnie zgodnie ze
swoją misją. Działania w ramach UTW wpisują się przede wszystkim w trzecią
misję uniwersytetu, którą najprościej można wyrazić poprzez wypełnianie strategii społecznej odpowiedzialności uczelni, która coraz częściej uwzględniania
jest przy zarządzaniu tą instytucją.
Cel
Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty Uniwersytetów Trzeciego Wieku w perspektywie realizacji strategii społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. Próbując definiować odpowiedzialność społeczną
uniwersytetu można o niej mówić, gdy uniwersytet poprzez swoją działalność
służy otoczeniu. Koncepcja służenia otoczeniu zawiera natomiast następujące
elementy:
− oczekiwania interesariuszy,
− regulatory, które są zasadami pozwalającymi na spełnianie oczekiwań,
2 O. Czerniawska O, Uniwersytetów Trzeciego Wieku 30 lat działania. Przemiany, dylematy
i oczekiwania w epoce ponowoczesnej, „Chowanna” 2009, 2 (3), s. 97-114.
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− umiejętności adaptacyjne wynikające z oczekiwań i będące reakcją
wobec regulatorów3.
Rozważania w tym zakresie należy rozpocząć od historii UTW, która
przedstawi założenie utworzenia uniwersytetów oraz powody ich powstania.
Następnie należy przyjrzeć się zadaniom i funkcjom wypełnianym przez UTW.
W końcowej fazie możliwe jest natomiast spojrzenie na stworzony zarys UTW
przez pryzmat zarządzania uczelnią w myśl społecznej odpowiedzialności.
Początki i rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Historia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) jest stosunkowo krótka. Pierwszy uniwersytet powstał w 1973 roku w Tuluzie, a jego założycielem
był prof. Pierre Vellas z Instytutu Nauk Społecznych. Jego powstanie było
wynikiem obserwacji i doświadczeń ze zorganizowanej rok wcześniej eksperymentalnej szkoły letniej. Zainteresowanie szkołą pośród emerytowanych
mieszkańców Tuluzy zadecydowało o utworzeniu uniwersytetu. Założenia
uniwersytetu Vellasa zawarte są w czerech podstawowych zadaniach. Pierwsze z nich to podnoszenie jakości życia oraz ogólna poprawa kondycji psychofizycznej i społecznej pośród osób starszych. Drugie zadanie to realizacja
kształcenia ustawicznego. Trzecie zadanie związane jest z poszerzaniem wiedzy
w zakresie gerontologii. Natomiast czwarte zadanie dotyczy współpracy ze społecznością lokalną w zakresie aktywności pojawiających się u osób starszych4.
W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1975 roku
w Warszawie z inicjatywy prof. Haliny Szwarc. Uniwersytety następnie rozwijały się w ramach struktur uczelnianych w wiodących miastach akademickich w Polsce. Największy wzrost UTW obserwowalny jest na przełomie XX
i XXI wieku, powstawały wtedy w ramach różnych form organizacyjno-prawnych. Zgodnie z danymi Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Polsce na koniec marca 2017 roku, funkcjonowały 614 Uniwersytety Trzeciego Wieku5. Ponadto prognozowane jest zwiększanie się ich. W Polsce UTW
spotykane są najczęściej w czterech formach organizacyjnych. Pierwsza z nich
to organizacje pozarządowe. Podstawą ich działania jest Ustawa prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3 K. Leja, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Oficyna Wolters Kluwers
Business, Warszawa 2013, s. 169-176.
4 A. Błachnio, Starość non profit: wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na
świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 181-189.
5 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, Żródło: https://zdrowy-senior.org/wp-content/
uploads/2017/05/prezentacja-24.04-dane-statystyczne-III-2017_7sl.pdf, dostęp: 10.07.2020 r.
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Posiadają osobowość prawną, są niezależne i samodzielne w wykonywanym
przez siebie zadaniu. Jednak często współpracują z uczelniami wyższymi, chociażby w zakresie ich kadry. Druga forma organizacyjna UTW to jednostki
działające w ramach organizacji pozarządowych. Działalność ich oparta jest
o statut organizacji macierzystej, jednak często cechują się dużą swobodą
i posiadają własny zarząd oraz strukturę. Trzecia forma to UTW będące
w strukturze uczelni, zarówno publicznej jak i niepublicznej. Powoływane
są za pośrednictwem władz uczelni, a koordynowane najczęściej przez pełnomocnika rektora. W tym wypadku to uczelnia określa zasady działania UTW,
a także daje wsparcie w zakresie organizacji całego przedsięwzięcia i dydaktyki.
W tym modelu UTW nie są samodzielne, uzależnione są strukturalnie, a także
finansowo od uczelni. W ramach współpracy z uczelnią możliwe jest również
powołanie stowarzyszenia. Rozwiązanie takie stwarza większą niezależność
UTW oraz umożliwia samodzielne zarządzanie swoimi finansami i staranie się
o zewnętrzne fundusze. Charakter współpracy i elementy powiązań są ustalane między uczelnią a UTW. Czwarta forma organizacyjno-prawna to UTW
funkcjonujące w ramach jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego.
W tym wypadku inicjatywa o powołaniu UTW pochodzi od władz samorządowych, a kierowanie nimi jest przypisywane wyznaczonym pracownikom.
Zasady ich funkcjonowania są określone przez władze, nie są to podmioty samodzielne ani odrębne w działaniu. Najpopularniejszą formą prawną UTW
jest stowarzyszenie. Spowodowane jest to możliwością samodzielnego działania podmiotu oraz szansą na efektywne i sprawne zarządzanie6.
Znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Uniwersytety trzeciego wieku pełnią istotną rolę w zakresie kształcenia
ustawicznego. Pomimo, że edukacja w ramach nich nie kończy się formalnym
dyplomem czy certyfikatem to przynoszą szereg korzyści. Przede wszystkim
edukacja w ich zakresie jest bogata pod względem przekazywanych treści oraz
ich formy. Edukacja w ramach UTW pozwala osobom starszym na rozwój,
a z drugiej strony jest też narzędziem, które pozwala przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz wykluczeniu technologicznemu. Ponadto wspiera życie
kulturalne i wzmacnia zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Argumentowanie istoty powstania UTW sprowadza się często do zmian demograficznych, jednak wzrost zainteresowania tą formą kształcenia wynika również
6 D. Jachimowicz, W. Nalepa, Tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku krok po kroku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz 2012, s. 9-10.
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ze zmian socjologicznych. Mianowicie czas przejścia na emeryturę umożliwia
starszym ludziom podjęcie nowych aktywności w sferze pozazawodowej jak
i pozarodzinnej7. Podkreślić należy również, że bez względu na wiek, ludzie
mają potrzeby i dążą, aby je spełnić. Kryterium wieku powoduje, że niektóre
z nich są odczuwane bardziej, a inne mniej. W przypadku osób starszych, do
potrzeb silniej odczuwanych należy bezpieczeństwo, afiliacja oraz adaptacja.
Wynikają one ze zmian, jakie zachodzą na tym etapie życia człowieka. Mianowicie jest czas zakończenia kariery zawodowej, często utraty partnera życiowego oraz pogarszającego się stanu zdrowia. Do tego dochodzi problem społeczny
związany z malejącym szacunkiem do osób starszych. Ponadto wszechobecny
kryzys autorytetów powoduje, że zanika model traktowania starszych osób jak
autorytetów w swojej dziedzinie8.
Uniwersytety najczęściej funkcjonują w dwóch najpopularniejszych modelach: brytyjskim i francuskim. Istotą modelu brytyjskiego jest działalność
w ramach wzajemnej pomocy, natomiast w przypadku modelu francuskiego
UTW działają w połączeniu z ośrodkami akademickimi. Model francuski
przyjął się w Polsce oraz innych krajach Europejskich: we Włoszech, Belgi,
Szwajcarii oraz Hiszpanii. W tych uniwersytetach zajęcia najczęściej są prowadzone przez nauczycieli akademickich, a same UTW ściśle współpracują
z ośrodkami akademickimi, prowadzą zarówno działalność dydaktyczną jak
i badawczo-rozwojową. Programy studiów w ramach tego modelu bardzo się
różnią na poszczególnych uczelniach, niektóre ośrodki proponują tylko zajęcia akademickie, natomiast inne w swoich programach zawierają również wycieczki, jak i inne aktywności9. W kontekście modelu francuskiego, na uwagę
zasługuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
(AIUTA). Organizacja ta została powołana w 1975 roku w Taluzie we Francji.
Poprzez zrzeszanie uniwersytetów trzeciego wieku zapewnia szybki przepływ
informacji, zrzesza środowisko UTW, a także posiada znaczący głos w zakresie
gerontologii10. Brytyjski model uniwersytetu pojawił się nieco później, mianowicie 1981 roku, a jego twórcą jest Peter Laslett. Model ten opiera się na
samopomocy słuchaczy i najczęściej nie jest związany z żadnym ośrodkiem
7 Z. Hasińska, E. Tracz, Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w aktywnym starzeniu się, „Nauki
społeczne” 2013, 1(7), s. 91-102.
8 M. Kubis, Zaangażowanie obywatelskie słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Aktywny udział
w życiu politycznym i inne postawy społeczne słuchaczy. Studium socjologiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016, s.100-103.
9 A. Grzanka-Tykwińska, M. Chudzińska, M. Podhorecka, K. Kędziora-Kornatowska, Uniwersytety Trzeciego Wieku wczoraj, dziś i jutro, „Gerontologia Polska” 2015, nr 4, s. 165-168.
10 Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Źródło: http://aiuta.pl/
AIUTA, dostęp: 10.07.2020 r.
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akademickim. Nie istniej tutaj rozróżnienie pomiędzy uczniami a nauczycielami, a przedmioty i formy nauczania są wybierane przez słuchaczy dowolnie.
Model ten jest popularny w Australii i Nowej Zelandii11.
W literaturze przedmiotu określane jest, że nauczanie osób starszych
powinno być rozumiane w sposób szeroki. Mianowicie podkreślane jest poznawanie różnych dziedzin wiedzy, ale również mowa jest o umiejętnościach,
rozwoju artystycznym, filozoficznym, moralnym, politycznym i technicznym.
Istotna jest również aktywność fizyczna oraz towarzyska, a także kształtowanie
postaw, przekazywanie wartości oraz nauka umiejętności dokonywania wyborów, czy krytycznego myślenia. Podstawową funkcją uniwersytetu trzeciego
wieku jest natomiast edukacja ustawiczna. W swojej postaci łączy ona również
funkcję adaptacyjną, a więc pozwala odnaleźć się osobom starszym w dzisiejszym dynamicznym świecie, z nowymi technologiami i wszechobecną cyfryzacją. UTW pozwalają swoim słuchaczom powrócić do tematów, które kiedyś
zgłębiali, jak i zainteresować zupełnie czymś nowym. Zapewnia to starszym
osobom trening umysłu, który ma znaczenie w poprawie pamięci długotrwałej,
myślenia reproduktywnego i w procesie uwagi. Drugą kluczową funkcją wypełnianą przez UTW jest profilaktyka gerontologiczna. Obejmuje ona zasady
prowadzenia zdrowego życia oraz profilaktykę zdrowia. Dodatkowo aktywność fizyczna i umysłowa powoduje, że uczestnicy UTW rzadziej chorują i są
mniej podatni na tzw. czynniki ryzyka. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj
aktywność fizyczna, która przynosi za sobą takie pozytywne konsekwencje jak:
wydłużenie czasu, kiedy senior nie potrzebuje wsparcia w codziennych czynnościach życiowych i lepszą kondycję fizyczną, która przekłada się ogólnie na
lepszy stan psychiczny i jakość życia osoby starszej. Kolejną funkcją UTW
jest aktywizacja osób starszych, która pozwala na prowadzenie aktywnego
i twórczego życia. Na takie życie składa się nie tylko aktywność fizyczna i intelektualna, ale również społeczna. W ramach tej funkcji podejmowane są działania mające ułatwić seniorom kontakt z instytucjami kultury. Organizowane
są zatem wyjścia do teatru, kina, muzeum czy na koncert. Pozwala to seniorom
na ciągłe uczestnictwo w życiu kulturowym, a co za tym idzie pozwala dobrze
czuć się w społeczeństwie. Poniekąd związana jest z tym również kolejna funkcja uniwersytetu – psychoterapeutyczna. Uczestnictwo w UTW pozwala na
zwiększanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu własnego ja. Związane jest to z doskonaleniem własnej osobowości - słuchacze

11 A. Grzanka-Tykwińska, M. Chudzińska, M. Podhorecka, K. Kędziora-Kornatowska, Uniwersytety Trzeciego… op. cit.
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UTW mają szansę na urozmaicenie swojego życia i możliwość korzystania
z różnego rodzaju aktywności. Dzięki temu mogą zapomnieć o codziennych
troskach, dolegliwościach fizycznych czy też samotności. Ciekawą funkcją
UTW jest samorealizacja słuchaczy, wypełniana przez dialog międzypokoleniowy. Polega on na przekazywaniu swojego doświadczenia innym, zwykle
młodszym osobom. Prócz oczywistej kwestii związanej z dzieleniem się wiedzą, pozwala ona starszym osobom na lepsze zrozumienie młodszych pokoleń,
a także młodszym osobom z większym szacunkiem podejść do osób starszych12.
UTW w kontekście zarządzania uczelnią społecznie
odpowiedzialną
Zadania przed którymi stoi Uniwersytetów Trzeciego Wieku są bardzo
różnorodne. W przypadku UTW działających w strukturze uczelni, ich działalność wpisuje się w wypełnianie misji społecznej odpowiedzialności uczelni,
czy też trzeciej misji uniwersytetu, jak jest to określane w literaturze. Według
B. Wawrzyniaka uniwersytet społecznie odpowiedzialny odpowiada zarówno
na oczekiwania otoczenia, jak i instytucji oraz osób. Poziom realizacji tych oczekiwań mówi o wypełnianiu wartości klasyfikowanych do wypełniania strategii
społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet jest zatem organizacją, która służy
otoczeniu, a odpowiedzialność uczelni może być rozważana z punktu widzenia
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Na koncepcję organizacji służącej otoczeniu składają się: oczekiwania interesariuszy, regulatory oraz zdolności
adaptacyjne. Oczekiwania interesariuszy dotyczą sfery ekonomicznej, społecznej oraz etycznej. Pośród oczekiwań ekonomicznych wymieniane jest efektywne wykorzystanie zasobów zarówno materialnych, jak i niematerialnych
uczelni. Mierzyć je można przykładowo kosztami jednostkowymi ponoszonymi na kierunkach. W tym zakresie interesariusze mogą również oczekiwać, że
uczelnia pozyska środki z innych źródeł niż dotacja podstawowa. W obszarze
społecznym istotny jest dialog z interesariuszami, tak aby mieli oni wpływ
na podejmowanie decyzji o kierunkach działania uniwersytetu. Obszar etyczny natomiast odnosi się do erozji etosu akademickiego, wynikającej ze zmian
w relacjach pomiędzy szkołami wyższymi a otoczeniem. Pośród regulatorów
uniwersytetu wyróżnić można trzy główne grupy. Pierwsza z nich to ramy
prawne wynikające z ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz statutu
uczelni. Druga to rynek usług, który jest oferowany przez uczelnię. Trzecia
12 A. Ciechomska, Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku: Wawerskiego i Żoliborskiego. Ich
cechy, motywacje i opinie, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”2017, (22), s. 67-74.
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grupa to natomiast presja społeczna, powiązana z nakładami na szkolnictwo wyższe, jak i otwartością rynków zagranicznych w kontekście edukacji.
W modelu uczelni społecznie odpowiedzialnej występują również zdolności
adaptacyjne, które są odpowiedzią na oczekiwania otoczenia. Stanowić ją
może kształtowanie kultury akademickiej13.
Refleksja nad społeczną misją uniwersytetu wynika ze zmian zachodzących w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Ogromny wpływ na kształt
dzisiejszych uniwersytetów miała globalizacja oraz procesy związane ze standaryzacją kształcenia, chociażby poprzez Proces Boloński. Dyskusji zostało
poddane finansowanie uczelni i nacisk na pozyskiwanie środków od podmiotów zewnętrznych, zarówno od grantodawców jak i podmiotów biznesowych.
Kolejna kwestia dotyczy wpływu uniwersytetu na społeczność lokalną. Kształtuje społeczeństwo oparte na wiedzy, a więc świadomych i światłych obywateli, przyczynia się do tworzenia sprawiedliwego oraz stabilnego społeczeństwa,
a także uczy krytycznego myślenia. Ostatnia zmianą wymienianą w literaturze
jest zmiana pozycji uniwersytetu do organizacji podporządkowanej wiedzy14.
Zarządzanie uniwersytetem zgodnie z założeniami społecznej odpowiedzialności, wymaga wypełniania oczekiwań zarówno interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W przypadku uniwersytetów trzeciego wieku,
działalność ich w ramach jednostek akademickich wpisuje się w interakcje
z interesariuszem zewnętrznym jakim jest społeczeństwo. Jednostka akademicka decydując się na utworzenie UTW realizuje oczekiwania społeczne z wykorzystaniem posiadanych zasobów, a zatem jest to działanie, które jest bardzo
dobrze dopasowane do specyfiki omawianej instytucji. Działania w ramach
UTW są spójne z działalnością uniwersytetu i jego misją, a ich organizacja
przyczynia się do realizacji zarządzania w myśl społecznej odpowiedzialności
uczelni.
Podsumowanie
Problematyka starzejącego się społeczeństwa coraz częściej podejmowana
jest w literaturze w charakterze propozycji działań przygotowujących do nowego kształtu społeczeństwa. Ponadto zmieniająca się świadomość ludzi, którzy
coraz bardziej doceniają profilaktykę zdrowia, a także chcą w pełni uczestniczyć
w życiu społecznym bez względu na wiek, argumentuje tworzenie uniwersytetów trzeciego wieku. Pomimo funkcjonowania różnych form organizacyjnych
13 K. Leja, Zarządzanie uczelnią…, op. cit.
14 Ibidem.
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przypisywanych UTW, to działanie w ramach struktury uczelni jest spójne
z całą strategią podmiotów akademickich. Uczelnie prowadzą UTW z wykorzystaniem swojej wiedzy i swojej infrastruktury, co stwarza rangę prawdziwego uniwersytetu. Ponadto zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że również
uczelnie stają przed nowymi zadaniami. Rosnąca popularność zarządzania
uczelnią zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności uczelni wymaga,
aby uczelnia dbała o wszystkich swoich interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych. Natomiast tworzenie UTW jest wypełnianiem oczekiwań społeczeństwa, które chce poznawać nowe rzeczy, tworzyć wspólnoty i poszerzać
swoją wiedze z zakresu zdrowia i jego profilaktyki. Strategiczne podejście do
tworzenia, jak i zarządzania UTW niesie za sobą szereg korzyści. Począwszy
od zdrowia psychicznego i fizycznego osób starszych po korzyści wynikające ze zmniejszenia nakładów na leczenie i wspomaganie osób starszych. Ze
względu na wyraźne tendencje współczesnego społeczeństwa model ten powinien być dopracowywany i popularyzowany, tak aby rzeczywistość społeczno–
gospodarcza była przyjazna i dostępna dla wszystkich obywateli.
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THE THIRD AGE UNIVERSITY
IS AN ELEMENT OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY
STRATEGY OF THE UNIVERSITY

Summary: The history of third-century universities in Poland dates
back to 1975. Then, on the initiative of Halina Szwarc, the first university of this type was created in Warsaw. They offer activities for seniors, both on the nature of mental work and various types of physical
activities.
The aim of the article is to present the essence of universities in
the third century in the context of a socially responsible school.
Universities of the third century affect the quality of life of the
oldest generation, which is increasingly important with the changing
demographic structure. They allow for productive spending of time,
rediscovering the curiosity of the world, and above all very often they
are mental support for people who have a sense of fulfilled life mission.
It can also be noted that universities of the third century contribute to
building a civil society as well as support the emergence of a knowledge-based society. Establishing third-age universities is very important
for society and fulfills the social responsibility strategy of the university.
Keywords: third-century university, social responsibility of universities,
education.
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OCENA STOPNIA ZADOWOLENIA
STARSZYCH KONSUMENTÓW
Z UŻYTKOWANIA OPAKOWAŃ
PRODUKTÓW LECZNICZYCH
DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY

Streszczenie: Wzrost sektora farmaceutycznego połączony z dominującym udziałem seniorów w grupie nabywców produktów leczniczych
jest przesłanką do przeprowadzenia badań dotyczących poziomu zadowolenia starszych konsumentów ze stosowanych opakowań leków OTC.
Celem artykułu jest ocena stopnia zadowolenia seniorów
z użytkowania opakowań produktów leczniczych dostępnych bez
recepty. Celem dodatkowym jest identyfikacja zwyczajów starszych
konsumentów związana z użytkowaniem opakowań leków. Badania
empiryczne przeprowadzone zostały dwustopniowo. Pierwszy etap
stanowił wywiad pogłębiony z wykorzystaniem scenariusza pytań.
Drugi etap zrealizowany został za pomocą karty oceny produktu.
Materiał badawczy stanowiło 5 opakowań ogólnodostępnych leków
przeciwbólowych.
Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na identyfikację
licznych niedogodności osób starszych wynikających z użytkowania
opakowań produktów leczniczych. Żadne z analizowanych opakowań
nie uzyskało oceny sugerującej całkowite spełnienie oczekiwań seniorów.
Uzyskane wyniki badań wskazują na konieczność doskonalenia procesu
projektowania opakowań kierowanych do osób starszych.
Słowa kluczowe: opakowanie, leki, senior, leki OTC, trudności.

1 mgr inż., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Jakość i zarządzanie produktem.
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Wstęp
Stale zwiększający się udział seniorów w strukturze społeczeństwa, dominacja osób starszych w grupie nabywców produktów leczniczych oraz utrzymujący się od kilku lat wzrost sektora farmaceutycznego, stanowią istotne
przesłanki do podjęcia badań dotyczących analizy stopnia zadowolenia starszych konsumentów ze stosowanych przez nich opakowań leków. Ponadto,
przeprowadzone badania pilotażowe dowiodły, iż opakowanie produktów
leczniczych stanowi dla starszych konsumentów istotny, poza cenowy determinant wyboru produktu leczniczego dostępnego bez recepty.
Celem podjętych badań naukowych była ocena stopnia zadowolenia
seniorów z użytkowania opakowań produktów leczniczych dostępnych bez
recepty (OTC). Celem dodatkowym jest identyfikacja zwyczajów starszych
konsumentów związana z użytkowaniem opakowań leków OTC.
Charakterystyka starszych konsumentów
Starzenie się społeczeństw sprawia, iż seniorzy coraz częściej stają się konsumencką grupą docelową wielu przedsiębiorstw. Zwiększający się udział osób
starszych w konsumpcji stanowi również determinant do dokonania szeregu
badań i analiz dotyczących charakterystyki tej grupy społecznej pod kątem
zachowań konsumenckich. Badania o przedstawionej tematyce podjęli m.in.
Moschis2, Bradley, Longino3, Volkert4, Żurawicki5, Bombol, Słaby6, Sygnowska, Waśkiewicz7, Hartman8, Niezgoda, Jerzyk9, Gilmartin10. W literaturze przedmiotu pojawia się wręcz określenie „silver economy” podkreślające
2 G.P. Moschis, Marketing to older adults. An updated overview of present knowledge and practice.
J. Cons, „Market” 2003, No. 6.
3 D.E. Bradley, C.F. Longino, How Older People Think about Images of Aging in Advertising and
the Media, „Generations” 2003, vol. 25, nr 3.
4 D. Volkert, Nutrition and lifestyle of the elderly in Europe, “J. Public Health” 2005, 13, 2005.
5 L. Żurawicki, Neuromarketing. Exploring the Brain of the Consumer, Springer, New York,
2010.
6 M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Szkoła Główna HandlowaOficyna Wydawnicza, 2011.
7 E. Sygnowska, A. Waśkiewicz, Estimation of nutritional habits of persons aged 60-74. WOBASZ study (in Polish), “Bromat. Chem. Toksykol.” 2011, 3.
8 J. Hartman, Rynek senioralny – kraina łagodności, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 8.
9 A. Niezgoda, E. Jerzyk, Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] Marketing
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, nr 777, seria: Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 32, 2018.
10 J.J. Gilmartin, Boomers & Older Consumers are Online – Reduce the Frustration Quotient,
2014. http://www.comingofage.com, [data dostępu: 29.10.2019].
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możliwość wykorzystania zwiększającego się udziału osób w wieku emerytalnym do ukierunkowania rozwoju w taki sposób, że zmiana struktury potrzeb
populacji połączona z wzrostem ich aktywności może prowadzić do postępu
i wzrostu gospodarczego11.
Starsze osoby stanowią bardzo zróżnicowaną grupę konsumentów. Przyczynami heterogeniczności we wspomnianej populacji jest m.in. wiek, stan
zdrowia, samopoczucie, samoocena poziomu zdrowia, poziom zadowolenia
z życia. Istotne zróżnicowanie w zakresie inteligencji płynnej, zachodzące pod
wpływem czynników neurofizjologicznych zostały potwierdzone licznymi badaniami empirycznymi dokonanymi przez: Salthouse12, Marcinek13, Pradeep14,
Świtała15, Treder i Jodzio16, Niezgoda i Jerzyk17. Wyniki przytoczonych prac
wskazują, że starsi konsumenci mają osłabioną zdolność do koncentrowania
się oraz selektywności uwagi. Wiek wpływa również na wydłużenie czasu potrzebnego na reakcje stymulowane bodźcami słuchowymi lub wzrokowymi.
Pogorszeniu ulegają funkcje poznawcze konsumenta, co w konsekwencji powoduje znaczne ograniczenia w stosunku do ilości i jakości informacji przyswajanych z zewnątrz. Według stanu badań tendencja spadkowa w zakresie
pamięci roboczej i funkcjonowania wykonawczego ma swój początek już
w wieku 20 lat i przebiega bardziej stromo wraz ze zbliżaniem się do wieku
70 lat. Szybkość przetwarzania informacji jest ściśle powiązana z pojemnością
pamięci roboczej, co w konsekwencji skutkuje występowaniem problemów
z pamięcią u seniorów. Ograniczona pojemność pamięci roboczej powoduje problemy konsumenckie w zakresie dokonywania porównywania wielu alternatyw – alternatywnych produktów. Osłabiona zdolność do selektywności
uwagi w życiu starszych konsumentów generuje trudności z odrzuceniem informacji nieistotnych18. Kolejnymi ograniczeniami w zakresie dokonywania
zakupów przez osoby w wieku senioralnym są problemy ze wzrokiem oraz
11 S. Golinowska, Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne
przykłady zastosowania., „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2012, Vol.1.
12 T.A. Salthouse, Mental exercise and mental aging: Evaluating the validity of the “use it or lose
it” hypothesis, “Perspectives on Psychological Science” 2006, 1.
13 P. Marcinek, Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości, „Gerontologia Polska” 2007,
tom. 15 nr 3.
14 A.K. Pradeep, Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
15 M. Świtała, Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
16 N. Treder, K. Jodzio, Heterogeniczność funkcjonowania poznawczego i jego zaburzeń u osób
starszych, „Psychiatria i Psychoterapia 2013”, 9(1).
17 A. Niezgoda, E. Jerzyk, Seniorzy w przyszłości .. op .cit.
18 S. Carpenter, C. Yoon, Aging and consumer decision making, New York Academy of Sciences
2012.
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poruszaniem się. Według badań GUS, tylko co 6 senior nie używa okularów
ani szkieł kontaktowych. Pomimo używania przyrządów korygujących wzrok
blisko połowa respondentów deklaruje problemy z widzeniem. Z kolei problemy z przejściem 500 m samodzielnie identyfikuje aż jedna trzecia osób starszych. Trudności te występują głównie w grupie wiekowej od 70 lat i ulegają
intensyfikacji wraz z upływem czasu. Problemy z przemieszczaniem się w znaczący sposób wpływają na wybór miejsc dokonywania zakupów19.
Starsi konsumenci często stosują strategię zakupową definiowaną pojęciem „satisficing”, w myśl której dokonują zakupu produktów satysfakcjonujących ich, ale bez dokonywania działań prowadzących do maksymalizacji ich
zadowolenia20. Inaczej sytuacja wygląda w zakresie użytkowania produktów.
W tym obrębie seniorzy dążą do maksymalizacji satysfakcji. Tym bardziej, że
opakowania często powodują liczne trudności przy użytkowaniu przez osoby
starsze, co jest udowodnione licznymi badaniami naukowymi dokonywanymi
m.in. przez: Marks i in.21, Lisińska-Kuśnierz22, Sudbury-Riley23, Bell i in.24.
Sektor farmaceutyczny
a konsumenci z grupy 60 plus
Grupą produktów o znaczącej dynamice wzrostu produkcji oraz wzrostu sprzedaży opakowań stosowanych do ich pakowania są produkty lecznicze.
Wartość rynku farmaceutycznego w 2019 roku wynosiła ponad 36,43 mld
złotych (nie uwzględniając segmentu szpitalnego). W roku poprzedzającym
wartość ta wynosiła 34,058 mld złotych. W 2019 roku Polacy zakupili 790
milionów opakowań produktów OTC. Produkty lecznicze dostępne bez recepty stanowiły w ubiegłym roku 46% udział wartościowy w całym rynku
farmaceutycznym w Polsce. Z tego leki OTC, suplementy diety o działaniu
leczniczym stanowiły 32%. Produkty z kategorii OTC stanowią coraz bardziej
19 Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.
20 E. Jerzyk, Design Neuropsychologia jesieni życia opakowania i jego elementy w procesie podejmowania decyzji zakupowych, „Marketing i Rynek” 2014, 4.
21 M. Marks, C. Muoth, J. Goldhahn, A. Liebmann, I. Schreib, S.F. Schindele, B.R. Simmen,
T.P. VlietVlieland, Packaging problem for patients with handdisorders ? Across-sectionalstudy on
the forces applied to packagingteartabs, “Journal of Hand Therapy” 2012, 25.
22 M. Lisińska-Kuśnierz, Evaluation of the food packagingsafety by the elderlyconsumers, “Towaroznawcze Problemy Jakości-Polish Journal of Commodity Science” 2014, 4, (41).
23 L. Sudbury-Riley, Unwrapping senior consumers’ packagingsexperiences, „Marketing Intelligence&Planning” 2014, 32 (6).
24 A.F. Bell, K.L. Walton, L.C. Tapsell, Easy to open ? Exploring the openability of hospital food
and beveragepackaging by olderadults, “Appetite” 2016, 98.
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istotny segment wielu aptek ze względu na możliwość zastosowania większej
marży niż w przypadku leków recepturowych. W roku 2019 wartość sprzedaży OTC w aptekach stacjonarnych wyniosła 15,88 mld złotych, co oznacza
wzrost o 5,6% w stosunku do roku poprzedniego25.
Seniorzy stanowią bardzo ważną grupę docelową w branży farmaceutycznej. Wynika to z faktu, że wydatki na zakup wyrobów medyczno-farmaceutycznych, urządzenia oraz sprzęt medyczny w grupie emerytów i rencistów
są ponad dwukrotnie wyższe niż w przypadku pozostałych grup społecznych.
Według danych statystycznych senior lub emeryt wydaje przeciętnie na omawiane dobra 79,66 zł, podczas gdy wartość ta w grupie pracowników wynosi
30,93zł, rolników: 30,62 zł, samozatrudnionych: 31,46 zł26.
Dynamiczny wzrost sektora farmaceutycznego połączony z dominującym
udziałem seniorów w grupie nabywców produktów leczniczych jest istotną
przesłanką do prowadzenia badań dotyczących analizy poziomu zadowolenia
starszych konsumentów ze stosowanych przez nich opakowań produktów leczniczych bez recepty (leków OTC).
Cel i hipotezy badawcze
Celem badań była ocena stopnia zadowolenia seniorów z użytkowania
opakowań produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC). Celem
pobocznym jest identyfikacja zwyczajów starszych konsumentów związana
z użytkowaniem opakowań leków OTC.
W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze:
1. Starsi konsumenci chętniej wybierają opakowania zewnętrzne z nazwą
wydrukowaną powiększoną czcionką.
2. Kształt tabletek wpływa na łatwość wytłaczania produktu z opakowania bezpośredniego.
3. Dla osób starszych nie jest możliwa identyfikacja produktu leczniczego na podstawie opakowania bezpośredniego, w przypadku gdy pozostaną
ostatnie tabletki.

25 Rynek Farmaceutyczny 2019, Polski Związek Producentów Leków bez Recepty PASAMI,
https://pasmi.pl/wp-content/uploads/2020/03/raport-rynek-otc-2019.pdf (25.04.2020)
26 Budżety gospodarstw domowych w 2018 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
2019.
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Metodyka badawcza oraz materiał badawczy
Badania przeprowadzone zostały w roku 2017 i 2018 z zastosowaniem
dwuetapowej procedury badawczej. Etap pierwszy odnosił się do identyfikacji
zwyczajów oraz trudności przy użytkowaniu produktów leczniczych związanych z ich opakowaniem zewnętrznym, bezpośrednim oraz ulotką. Badania
przyjęły charakter ilościowy. Przeprowadzone zostały na próbie 100 osób
w wieku 55+ w południowych rejonach Polski. Próba została skompletowana
z ochotników. Pośród badanych 68% stanowiły kobiety, co stanowi naturalne
odzwierciedlenie znaczącej przewagi liczebności kobiet w analizowanej grupie społecznej. Metodę badawczą w pierwszym etapie stanowił wywiad pogłębiony z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Pytania przyjęły charakter
otwarty, a ich zakres dotyczył zwyczaju korzystania z opakowań produktów
leczniczych. Następnie seniorzy poproszeni zostali o wskazanie trudności, jakie przysparza im użytkowanie opakowań leków często stosowanych.
Drugi etap badań dotyczył oceny porównawczej wybranych produktów
leczniczych. Badania dotyczyły oceny stopnia zaspokojenia oczekiwań seniorów w zakresie poszczególnych cech opakowań. Próbę stanowiło 50 osób
w przedziale wiekowym 60-92 lat. Pośród badanych znajdowało się 35 kobiet i 15 mężczyzn. Badania ze względu na specyficzną grupę respondentów
przyjęły charakter indywidualny oraz odbywały się w warunkach gospodarstw
domowych osób oceniających. Osoba przeprowadzająca badania posługiwała się kartą oceny opakowań składającą się z 5 zadań. Seniorzy uczestniczący
w badaniach dokonywali oceny wszystkich elementów opakowania produktu
leczniczego: opakowania zewnętrznego (atrakcyjność, akceptowalność grafiki,
barwy dominującej, wielkości, czytelności nazwy produktu), opakowania bezpośredniego (użyteczność – ocena w zakresie łatwości wyjęcia blistra z pudełka oraz ponownego umieszczenia go w pudełku, łatwość wyciśnięcia tabletki,
łatwość rozpoznania leku po blistrze, w przypadku pozostania ostatnich tabletek) oraz ulotki (użyteczność). W badaniu dominowała ocena punktowa z
zastosowaniem skali pięciopunktowej, jedynie w przypadku oceny możliwości
przyporządkowania opakowania bezpośredniego do odpowiedniego produktu
leczniczego, w przypadku pozostania ostatnich dwóch tabletek oraz w odniesieniu użyteczności ulotki zastosowana została ocena % (w zakresie opakowania bezpośredniego jako procent prawidłowego przyporządkowania przez
badanych, w zakresie ulotki procentowe wskazania akceptacji).
Materiał badawczy podjęty w drugim etapie badań stanowiło 5 rodzajów
zapakowanych produktów leczniczych o działaniu przeciwbólowym, których
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substancją czynną jest paracetamol 500 mg. Postać wszystkich leków stanowiła tabletka. Wszystkie badane opakowania zawierały 20 tabletek. Do parametrów fizycznych, jakimi oznaczono opakowania zalicza się: opakowanie
zewnętrzne (kształt, wymiary), opakowanie bezpośrednie, czyli blistry PVC/Al
(wymiary, odległość pomiędzy tabletkami, barwa blistra oraz grubość foli zabezpieczającej przed wypadaniem tabletek), papierowa ulotka (wymiary). Parametry fizyczne opakowań leków przeciwbólowych przyjętych do materiału
badawczego zostały zaprezentowane w tabeli 1.
Analiza danych i wyniki
W pierwszym etapie badań przeprowadzony został wywiad pogłębiony.
Badana grupa seniorów zapytana na początku wywiadu nie potrafiła zidentyfikować niedogodności dotyczących korzystania z opakowań produktów
leczniczych.
Dopiero dodatkowe pytania dotyczące każdego rodzaju opakowania oddzielnie pozwoliły na wyłonienie zarówno niedogodności, z jakimi borykają
się osoby starsze podczas korzystania z opakowań produktów leczniczych, oraz
nawyków związanych z ich użytkowaniem. Zestawienie wyników przeprowadzonych wywiadów w powyższym zakresie przedstawiono w tabeli 2.
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tabletki okrągłe
1,2x0,5

31,68

Pole powierzchni blistra [cm2]

Kształt i wymiary tabletek (średnica, wysokość
lub długość, szerokość, wysokość [cm]

8,8x3,6

30

Wielkość czcionki napisu nazwy produktu na
pudełku [pkt]

Wymiary blistra
(długość, szerokość) [cm]

1,2

133,26

9,3x3,9x 2,3

Acenol Forte,
Sp. Pracy Galena

tabletki okrągłe
1,2x0,5

46,92

9,2x5,1

28

1,0

155,92

9,8x 5,2x1,8

Paracetamol
Filofarm,
Farmaceut.
Sp. Pracy

tabletki
podłużne
1,8x0,8x0,6

38,48

7,4x5,2

16

1,0

141,74

7,9x5,7x1,9

Paracetamol
Apteomed,
APTEO

tabletki
podłużne
1,8x0,8x0,6

39,75

7,5x5,3

13

1,0

142,76

7,8x5,8x1,9

Paracetamol
PolfaŁódź,
Polfa Łódź
Laboratorium

tabletki
podłużne
1,8x0,8x0,6

39,00

7,5x5,2

26

1,0

152,00

8,0x6,0x2,0

Paracetamol
Biofarm,
Biofarm

Nazwa produktu i nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie na rynek
lub wytwórcy

Szerokość klapki w zamknięciu bocznym pudełka
[cm]

Pole powierzchni pudełka [cm2]

Wymiary pudełka tekturowego
(długość, szerokość, wysokość) [cm]

Nazwa produktu, producent

Parametry opakowań i produktu leczniczego

Tabela 1. Parametry fizyczne opakowań i produktu leczniczego
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448

Pole powierzchni ulotki [cm ]

Źródło: badania własne.

28x16

Wymiary ulotki (długość, szerokość) [cm]

2

0,063

oranżowa

0,3
0,2

Grubość folii Al zabezpieczającej przed
wypadaniem tabletek [mm]

Barwa blistra

Odległość między tabletkami w blistrze
-wzdłuż rzędu
-między rzędami [cm]

472

29,5x16

0,079

transparentny

0,2
1,5

798

57 x14

0,060

mleczno-biała

0,3
0,5

546

42x13

0,065

mleczno-biała

0,2
0,5

546

42,0 x 13

0,062

mleczno-biała

0,2
0,3
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Tabela 2. Nawyki seniorów i trudności związane z korzystaniem z opakowań produktów leczniczych
Nawyki starszych osób związane z korzystaniem z opakowań produktów
leczniczych
Opakowanie zewnętrzne
(pudełko tekturowe)

Opakowanie bezpośrednie
(blister)

Ulotka

Seniorzy najczęściej
przechowują produkty
lecznicze w opakowaniu
zewnętrznym bez
względu na to, ile sztuk
produktu pozostało
w opakowaniu (91%
wskazań kobiet i 72%
mężczyzn).

Seniorzy pozostawiają
blister w całości, nawet
w przypadku pozostania
ostatnich tabletek (100%
wskazań). Identyfikują lek
po kształcie blistra, jego
barwie i po wielkości
tabletek.

Seniorzy nie zwracają
uwagi na większość
informacji na ulotce.
Znacząca liczba osób
wyrzuca ulotkę po
otwarciu opakowania
zewnętrznego (59%
wskazań).

Trudności związane z korzystaniem z opakowań produktów leczniczych
Opakowanie zewnętrzne
(pudełko tekturowe)

Opakowanie bezpośrednie
(blister)

Ulotka

- problem z ponownym
umieszczeniem w
nim opakowania
bezpośredniego
spowodowany za małą
wielkością opakowania
oraz obecnością zbyt
dużej ulotki wewnątrz
(76% wskazań kobiet i
31% mężczyzn).

- problem z wyciskaniem
tabletek, spowodowany
zbyt dużą grubością
folii Al zabezpieczającą
tabletki, powodującą
trudność wyciskania, lub
zbyt małą grubością folii
powodującą wypadanie
kilku tabletek naraz przy
małych odstępach między
ich kształtkami,
- problem z identyfikacją
nazwy produktu
leczniczego w przypadku
wyciśnięcia większości
tabletek (90% wskazań
kobiet i 100% mężczyzn).

- zbyt duże wymiary,
zwłaszcza długość,
- zbyt dużo informacji na
ulotce,
- za mała czcionka tekstu
(100% wskazań).

Źródło: badania własne.
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3,22
2,38
3,40

Grafika [pkt.]

Wielkość (ze względu na łatwość manipulacji) [pkt.]

Czytelność napisu nazwy produktu [pkt.]

3,96

2,48

3,40

3,66

96

Łatwość przyporządkowania blistra do nazwy produktu na
pudełku w sytuacji pozostania ostatnich tabletek [% prawidłowego
przyporządkowania]

Akceptacja ulotki [% wskazań jako najlepszej z ocenianych]

3,42

Łatwość wyciskania tabletek z blistra [pkt.]

64

Ulotka

2,56

Łatwość wyjęcia blistra z tabletkami z pudełka i ponownego
włożenia do pudełka [pkt.]

32

96

3,94

2,72

Opakowanie bezpośrednie (blister)

3,26

Źródło: badania własne.

Paracetamol
Filofarm,
Farmaceut.
Sp. Pracy

Opakowanie zewnętrzne (pudełko tekturowe)

Acenol
Forte,
Sp. Pracy
Galena

Barwa dominująca [pkt.]

Ocena cechy opakowania

0

32

2,18

3,02

1,86

2,64

3,26

3,30

Paracetamol
Apteomed,
APTEO

4

36

2,22

3,34

2,08

2,64

1,62

2,36

Paracetamol
Polfa Łódź,
Polfa Łódź
Laboratorium

0

28

2,70

3,26

3,70

2,46

3,50

2,42

Paracetamol
Biofarm,
Biofarm

Nazwa produktu i nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie na
rynek lub wytwórcy

Tabela 3. Ocena stopnia spełnienia oczekiwań starszych osób w zakresie poszczególnych cech opakowań produktów leczniczych
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Dokonując analizy otrzymanych wyników należy zauważyć, że opakowania produktów leczniczych nie są satysfakcjonujące pod względem użytkowania według seniorów. Badania pozwoliły także na wyłonienie zespołu cech
opakowań zarówno zewnętrznych, bezpośrednich, jak i ulotki, które wpływają
na łatwość i wygodę użytkowania z perspektywy osób starszych.
Zestawienie wyników uzyskanych w toku realizacji etapu drugiego, dotyczącego oceny stopnia spełnienia oczekiwań seniorów w zakresie cech opakowań wybranych opakowań leków OTC prezentuje tabela 3.
Analiza wyników zostanie przedstawiona odpowiednio dla każdego z opakowań oddzielnie.
W zakresie opakowania zewnętrznego elementami objętymi badaniem
były: barwa dominująca, grafika, wielkość opakowania oraz czytelność napisu
nazwy produktu.
Pod względem barwy dominującej jedynie opakowanie zewnętrzne firmy Filofarm uzyskując ocenę na poziomie dobrym (3,66 pkt). Opakowanie
to cechowało się biała barwą, dominującą z dopełnieniem barwą niebieską,
przechodzącą przez odcienie od błękitu po granat. Kolejne pod względem
spełnienia oczekiwań starszych konsumentów były opakowania o dominującej barwie niebieskiej. Uzyskały one ocenę na średnim poziomie. Podczas
dokonywania oceny seniorzy wprost deklarowali, iż preferują barwy spokojne
w odniesieniu do opakowań produktów leczniczych. Stwierdzenie to znajduje
bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach badania. Wyższe oceny uzyskały opakowania zawierające barwę niebieską, która naturalnie kojarzona jest
z łagodnością. Ocenione przez seniorów jako niespełniające oczekiwań zostały
opakowania o barwie czerwonej (oceny poniżej poziomu 2,5 pkt).
Grafika produktów leczniczych spełniająca oczekiwania oceniających na
poziomie średnim nawiązywała do kształtu tabletek. Natomiast zastosowanie
grafiki przedstawiającej informacje o różnej wielkości czcionki nie spełnia oczekiwań seniorów (ocena 1,62 pkt). Zastosowanie zróżnicowanej czcionki powodowała nie tylko trudności z odczytaniem informacji, ale również zniechęcenie.
W zakresie wielkości opakowania pod kątem łatwości manipulacji należy
zauważyć, że najwyższe oceny sięgały poziomu średniego (2,64 pkt), a względnie uzyskiwały oceny sugerujące niespełnienie oczekiwań w stopniu satysfakcjonującym (2,5 pkt). Wyniki badań drugiego etapu potwierdziły zidentyfikowane w pierwszym etapie trudności związane z manipulacją opakowaniami
leków – wg seniorów opakowania cechują się zbyt małą wielkością.
Dokonując analizy ostatniej z ocenianych cech opakowania zewnętrznego – czytelność napisu nazwy produktu, można stwierdzić, iż oceny na dobrym
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poziomie uzyskiwały opakowania z nazwą produktu umieszczoną centralnie
w polu widzenia, barwy czerwonej na tle białym, o wielkości czcionki 28 pkt
oraz nazwa umieszczona w górnej części pola widzenia, barwy czarnej na białym tle, o wielkości czcionki 26 pkt. Ciekawym jest, iż opakowanie cechujące się nazwą produktu naniesioną największym rozmiarem czcionki – 30 pkt
uzyskało ocenę na poziomie średnim. Być może wynika to z faktu, że w dwóch
członach nazwy została zastosowana różna barwa – czerwona i biała. Zróżnicowane było również tło, na jakim była umieszczona nazwa produktu, co może
wpływać na pogorszenie czytelności. Opakowania leków o nazwie naniesionej
znacząco mniejszą wielkością czcionki - 16 i 13 pkt, nie spełniały oczekiwań seniorów (oceny poniżej 2,5 pkt). Dokonując podsumowania uzyskanych ocen
należy zauważyć, iż im większa wielkość czcionki nazwy produktu oraz kontrastująca barwa napisu i tła z zastrzeżeniem ich monobarwności, tym wyższy
poziom spełnienia oczekiwań osób starszych w zakresie czytelności. Pierwsza
z postawionych hipotez badawczych o treści: „starsi konsumenci chętniej wybierają opakowania zewnętrzne z nazwą wydrukowaną powiększoną czcionką”
zostaje ostatecznie potwierdzona.
Opakowania zewnętrzne produktów leczniczych w zakresie wszystkich
analizowanych cech nie spełniły oczekiwań w stopniu w pełni satysfakcjonującym (oceny poniżej 4 pkt) osoby starsze.
W zakresie opakowań bezpośrednich, czyli blistrów badane zostały cechy
wpływające na łatwość manipulacji, były to: łatwość wyjęcia blistra z tabletkami z pudełka i ponownego włożenia do pudełka, łatwość wyciskania tabletek
z blistra oraz łatwość przyporządkowania blistra do nazwy produktu na pudełku w sytuacji pozostania ostatnich tabletek.
Starsze osoby oceniły łatwość wyjęcia blistra z tabletkami z opakowania
zewnętrznego i ponownego go włożenia z obecnością wewnątrz pudełka ulotki
na poziomie średnim spełnienia oczekiwań (oceny 2,56-3,34 pkt). Oceniana
łatwość manipulacyjna ściśle koreluje z parametrami wymiarowymi opakowań.
Oceny powyżej 3 pkt uzyskały opakowania bezpośrednie o mniejszym zakresie
zróżnicowania w kontekście wymiaru długości oraz szerokości.
Pod względem łatwości wyciskania tabletek z opakowania bezpośredniego oceny cechowały się dużym zróżnicowaniem. Spełnienie oczekiwań na dobrym poziomie uzyskał blister zawierający tabletki w okrągłym kształcie, który
posiadał największą odległość pomiędzy rzędami tabletek. Średni poziom spełnienia oczekiwań seniorów zdobyły dwa opakowania o tożsamej konstrukcji,
przy czym opakowanie zawierające tabletki w okrągłym kształcie uzyskało wyższą ocenę, niż miało to miejsce w przypadku blistra z tabletkami podłużnymi.
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Pozostałe dwa opakowania nie spełniły oczekiwań starszych konsumentów
uzyskując oceny poniżej 2,5 pkt. Obydwa zawierały tabletki o podłużnym
kształcie. Dokonując konkluzji uzyskanych wyników można uznać, iż seniorom łatwiej jest wyciskać okrągłe tabletki. Należy jednak dokonać dalszych
badań w zakresie parametrów mechanicznych wpływających na podatność
wyciskania tabletek z blisterów. Druga z postawionych hipotez badawczych
o treści: „kształt tabletek wpływa na łatwość wytłaczania produktu z opakowania bezpośredniego” została ostatecznie potwierdzona.
Ostatnią ocenianą cechę w zakresie blistrów była możliwość identyfikacji
leku po opakowaniu bezpośrednim, w sytuacji pozostania ostatnich tabletek.
Uzyskane wyniki w postaci % prawidłowego przyporządkowania blistra do
nazwy produktu wskazują jednoznacznie, że osoby starsze nie potrafią dokonać
identyfikacji leku po jego opakowaniu bezpośrednim, jeżeli wyciśnięta zostanie znacząca ilość tabletek. Wynika to z faktu, iż uszkodzeniu ulega folia AL
z naniesioną nazwą leku, a barwa blistra nie jest wyróżniająca. Prawidłowo
przyporządkowane zostały tyko te opakowania, które wyróżniały się wielkością
oraz barwą blistra (transparentny oraz oranżowy). Jedynie te opakowania można zakwalifikować jako spełniające oczekiwania w stopniu satysfakcjonującym
w kontekście badanej cechy. Ostatnia hipoteza badawcza: „dla osób starszych
nie jest możliwa identyfikacja produktu leczniczego na podstawie opakowania bezpośredniego, w przypadku gdy pozostaną ostatnie tabletki” została
potwierdzona.
W dokonywaniu oceny ulotki, oceniający zostali poproszeni o wskazanie
spośród ulotek wszystkich leków przyjętych do badań jednej, najbardziej przystępnej ze względu na wygląd oraz formę przekazu oraz zaznaczenie na niej 3
najważniejszych dla nich informacji. Seniorzy wskazali na ulotki cechujące się
większą szerokością oraz mniejszą długością. Należy wskazać jednak, że aż 60%
osób starszych wybrało ulotkę krótszą o 1,5 cm niż drugą ulotkę o takiej samej
szerokości. Kluczowym zatem wydaje się być korelacja parametru szerokości
oraz długości. Za najistotniejsze informacje oceniający uznali: ważność (96%),
przeciwwskazania (72%) oraz możliwość połączenia z innymi lekami (50%).
Wszyscy seniorzy zgodnie przyznali, iż informacje te winny być nanoszone na
ulotkę w zwiększonej czcionce, przy dążeniu do zmniejszenia ogólnego wymiaru ulotki.
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Podsumowanie
Seniorzy stanowią znaczącą część społeczeństwa. Stają się ważną i rozwojową grupą konsumentów, zwłaszcza w branży farmaceutycznej. Osoby starsze
dokonują dwukrotnie większych pod względem wartościowym zakupów produktów farmaceutycznych niż wszystkie pozostałe grupy społeczne. Na dokonywanie decyzji zakupowych seniorów wpływ ma wiele czynników m.in.:
stan materialny, stan zdrowia, potrzeby, oczekiwania dotyczące użytkowania
produktu. W odniesieniu do produktów leczniczych użyteczność produktu
związana jest z opakowaniem zewnętrznym, bezpośrednim oraz ulotką. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację nawyków oraz trudności związanych z użytkowaniem leków przez osoby starsze. Przeprowadzone wywiady
pogłębione dostarczyły informacji na temat cech opakowania, które są problematyczne dla ich użytkowników. Badania porównawcze dowiodły z kolei, że
parametry fizyczne opakowań produktów leczniczych mogą stanowić elementy
różnicujące ocenę stopnia zadowolenia konsumentów. Uzyskane wyniki wykazały, iż żadne z opakowań przyjętych do materiału badawczego nie uzyskało
oceny świadczącej o całkowitym spełnieniu oczekiwań seniorów w zakresie ani
jednej badanej cechy. Stanowi to swoistego rodzaju potwierdzenie celowości
podjętych badań, ujawniło również konieczność kontynuacji badań w zakresie
oceny aktualnej oferty rynkowej. Należy również rozważyć uzyskane podczas
badań wyniki w kontekście projektowania przyszłych opakowań produktów
leczniczych.
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EVALUATION OF THE DEGREE OF SATISFACTION OF
OLDER CONSUMERS FROM USING PACKAGING OF
OVER-THE-COUNTER MEDICINAL PRODUCTS

Summary: The growth of the pharmaceutical sector combined with the
dominant share of seniors in the group of buyers of medicinal products
is a premise for conducting research on the level of satisfaction of older
consumers with the OTC drug packaging used.
The purpose of the article is to assess the level of satisfaction of
seniors with the use of over-the-counter medicinal product packaging.
A secondary purpose is to identify the habits of older consumers related
to the use of drug packaging. Empirical research was carried out in
two stages. The first stage was an in-depth interview using a question
scenario. The second stage was carried out using a product evaluation
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card. The research material consisted of 5 packages of generally available
painkillers.
The analysis of the obtained results allowed the identification
of numerous inconveniences of the elderly resulting from the use
of packaging of medicinal products. None of the analyzed packages
received an assessment suggesting that the expectations of seniors were
fully met. Obtained research results indicate the need to improve the
design process of packaging targeted at older people.
Keywords: packaging, medicines, senior, OTC drugs, difficulties.
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FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA
PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA
OCHRONY ZDROWIA
W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
– UJĘCIE REGIONALNE

Streszczenie: Celem rozdziału jest charakterystyka form współpracy
oraz mechanizmów transferu wiedzy w sferze działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia w ujęciu regionalnym.
W pierwszej części przybliżono formy współdziałania przedsiębiorstw
w zakresie działalności innowacyjnej, a następnie opisano rodzaje relacji zachodzących między przedsiębiorstwami sektora ochrony zdrowia
w regionie łódzkim.
Słowa kluczowe: współpraca, sektor ochrony zdrowia, działalność innowacyjna.
Nr Orcid: 0000-0002-0471-0873

Wstęp
Przedsiębiorstwa korzystają z różnych form współpracy, upatrując we
współdziałaniu szansę na działalność innowacyjną przedsiębiorstw działających
w sektorze ochrony zdrowia. Sukces przedsiębiorstw jest uzależniony zarówno
od ich wewnętrznej konkurencyjności, jak i od otoczenia, w którym funkcjonują. Otoczenie to stanowią przede wszystkim firmy danej branży, podmioty

1 Dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych.
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sektora badawczo-rozwojowego oraz instytucje wspierania biznesu. Wszystkie
te podmioty współpracując ze sobą mogą osiągnąć wymierne korzyści w postaci innowacji, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności firm oraz
rozwoju całego sektora ochrony zdrowia.
Celem rozdziału jest charakterystyka form współpracy w sferze działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia w ujęciu regionalnym. Celowi pracy została podporządkowana jego struktura. W pierwszej
części przybliżono teoretyczne zagadnienia związane z formami współdziałania
przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej. Część druga opracowania poświęcona została badaniom własnym dotyczącym rodzajów relacji zachodzących między przedsiębiorstwami oraz mechanizmów transferu wiedzy
firm sektora ochrony zdrowia w regionie łódzkim.
Rodzaje relacji między przedsiębiorstwami
w obszarze innowacji
Współczesne warunki gospodarowania wymuszają poszukiwanie nowych
rozwiązań. Przedsiębiorstwa, aby być konkurencyjne muszą te oczekiwania
spełniać. W konsekwencji muszą poszukiwać bardziej nowatorskich rozwiązań
pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej. Wydaje się, iż każda
forma współpracy może przynieść oczekiwane efekty.
W praktyce gospodarczej nie istnieje jeden, ściśle zdefiniowany rodzaj
współpracy. Przedsiębiorstwa, nawiązując swoje stosunki z otoczeniem, mogą
wybierać określone rodzaje relacji spośród szerokiego wachlarza dostępnych
alternatyw2: Zdaniem Czakona3 formy współpracy mogą powstawać na poziomie pojedynczych więzi międzyorganizacyjnych, systemu więzi międzyorganizacyjnych czy zbiorowości przedsiębiorstw. Inny podział prezentuje Kaczmarek, który formy współdziałania dzieli na proste i złożone4. Do form prostych
zalicza: obrót towarowy między przedsiębiorstwami, kooperację produkcyjną,
pożyczki, najem, dzierżawę, franchising, wspólne przedsięwzięcia oraz leasing,
do złożonych natomiast: akwizycje, fuzje i alianse strategiczne. Model powiązań między przedsiębiorstwami oparty na strukturze hierarchicznej zaprezentował Webster, który relacje w układzie dostawca–nabywca scharakteryzował
2 W. Czakon, Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych, “Organizacja i Kierowanie”
2017, nr 2, s. 93-104.
3 W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 35-40.
4 B. Kaczmarek, Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 36.
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jako stadia ewolucyjnego rozwoju współpracy pomiędzy uczestnikami transakcji. Początek układu stanowią tzw. czyste bezumowne kontrakty, przechodzące w transakcje powtarzalne, następnie powiązania długofalowe i partnerstwo.
Na końcu układu jest przejrzysty stosunek współpracy pomiędzy całkowicie
hierarchicznie zintegrowanymi firmami5.
Specyficzne ujęcie form współpracy prezentują Provan i Kennis, którzy
określili trzy odmienne rodzaje sieci przedsiębiorstw, wyróżniając zarządzane
przez ich uczestników lub przez organizację administracyjną, a także kierowane przez organizację macierzystą6.
Jednostki biznesowe mogą zdaniem Portera tworzyć między sobą różnego
rodzaju związki o charakterze materialnym lub niematerialnym, ale mogą być
również wymuszone przez konkurencję7. Związki o charakterze materialnym
są możliwe dzięki istnieniu prostych zależności rynkowych polegających na
tym, że przedsiębiorstwa korzystają z tych samych kanałów dystrybucji, technologii lub obsługują tych samych klientów. Związki o charakterze niematerialnym polegają głównie na przekazywaniu know-how z zakresu zarządzania,
a wymuszone przez konkurencję są kształtowane poprzez obecność rywali.
Jednak najprostszy podział został oparty na związkach kooperacyjnych
i koncentracyjnych8. Związki kooperacyjne dotyczą obszarów współpracy
w celu zwiększenia konkurencyjności, przy zachowaniu suwerenności i samodzielności działania, a związki koncentracyjne charakteryzują się zacieśnieniem
współpracy i tworzeniem powiązań kapitałowych, przy ograniczeniu samodzielności działania9. Podobna klasyfikacja, autorstwa Kale i Singh wyróżnia
partnerstwo kontraktowe oraz kapitałowe. W ramach partnerstwa kontraktowego identyfikuje się umowy tradycyjne oraz umowy nietradycyjne. W zakresie drugiego z nich wskazane zostają formy takie jak: tworzenie odrębnych
podmiotów, brak tworzenia odrębnych podmiotów oraz rozwiązywanie nowych podmiotów10.

5 F.E. Webster, The Changing Role of Marketing in the Corporation, „Journal of Marketing“
1992, s.5.
6 K.G., Provan, P. Kenis, Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness, „Journal of Public Administration Research and Theory“ 2008, 2, s. 229–236.
7 M.E Porter, Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice 2006, s.391.
8 M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP
i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006, s. 9–11.
9 D. Nowak, Formy współdziałania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej, „Studia i Prace
WNEiZ US” 2017, nr 50/3, s. 2-3.
10 P. Kale, H. Singh, Managing strategic alliances: what do we know now, and where do we go
from here?, “The Academy of Management Perspectives” 2009, s. 46–47.
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Stosunkowo szeroka klasyfikacja form powiązań między przedsiębiorstwami została opracowana przez Jaźwińskiego i Kiernożycką - Sobejko, którzy
formy kooperacji podzielili według kryteriów: obszaru, zasięgu, liczby podmiotów, efektywności, udziału partnerów w efektach, układu relacji między
podmiotami, sposobu regulacji, charakteru współdziałania oraz zgodności
z przepisami prawa11.
Zdaniem Popławskiego tworzenie powiązań między firmami, które
ułatwiają budowanie potencjału innowacyjnego w oparciu o wykorzystanie
współpracy, może być „traktowane przez konkretne przedsiębiorstwa jako forma skutecznej strategii rozwoju organizacji. Szczególnie, jeśli relacje pomiędzy nakładami a efektami będą satysfakcjonujące dla wszystkich podmiotów
biorących udział w tworzeniu takich struktur”12. W tym przypadku do podstawowych korzyści, jakie mogą wynikać z faktu nawiązywania współpracy
w procesie działalności innowacyjnej zaliczyć można:
− zmniejszanie obszaru niepewności związanego z przedsięwzięciem
innowacyjnym,
− unikanie powielania działalności B+R dotyczącej tego samego/podobnego produktu,
− możliwość osiągania korzyści z „ekonomii skali”,
− skrócenie czasu realizacji danego przedsięwzięcia,
− możliwość współfinansowania działalności badawczo-rozwojowej,
− możliwość zmniejszania kosztów tej działalności.
Wszelkie relacje istniejące między przedsiębiorstwami, niezależnie od rodzaju identyfikacji określonej relacji zaprezentowanej przez różnych badaczy,
jej istoty, zasięgu działania, uczestników, mogą być ważne dla budowania przewagi konkurencyjnej, jeśli relacja taka spełnia kilka kluczowych warunków13:
− opiera się na wzajemnym współdziałaniu,
− współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa posiadają przynajmniej jeden
wspólny cel biznesowy,
− cel współpracy nie pozostaje w konflikcie z pozostałymi celami współuczestniczących w relacji podmiotów,

11
I. Jaźwiński, A. Kiernożycka-Sobejko, Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów, „Nierówności Społeczne
a wzrost gospodarczy” 2006, s. 610.
12 W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski, Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Istota i uwarunkowania współpracy w budowaniu
potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 20‒21.
13 B. Bubiak, Koopetycja jako strategii budowania przewagi konkurencyjnej [w:] Zarządzanie
i finanse nr 1, cz. 1, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s.73.
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− istnieje możliwość identyfikacji długofalowych celów współpracy,
− współdziałanie wnosi wartość dodaną.
Współdziałanie między przedsiębiorstwami oznacza podejmowanie działań wzajemnie zgodnych i uzupełniających się oraz mających znaczenie z punktu widzenia ich wpływu na osiąganie celu kooperujących przedsiębiorstw14.
Jego efektem zaś jest ukształtowanie związku przedsiębiorstw nastawionych
wobec rynku:
− ofensywnie, co oznacza, iż przedsiębiorstwa skłonne są do wspólnej
realizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
− defensywnie, co wskazuje na wyzwolenie mechanizmów mających na
celu ochronę przed zewnętrznymi konkurentami, obronę i ochronę własnych
i wspólnych interesów, obronę przed fiskusem i niekorzystnymi przepisami
prawa15.
Potencjał naukowo-badawczy regionu łódzkiego
W regionie łódzkim działalność prowadzi około 50% przedsiębiorstw
przemysłowych, 30% podmiotów wysokiej i średniowysokiej techniki oraz
ponad 50% podmiotów otoczenia biznesu16. Na tym obszarze funkcjonuje
także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która posiada tereny inwestycyjne w kilkudziesięciu podstrefach na terenie trzech województw. Ponadto swoje siedziby mają parki przemysłowe, przemysłowo-technologiczne
i naukowo-technologiczne. Zlokalizowanych jest także kilkadziesiąt izb
gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń gospodarczych, z których większość
koncentruje aktywność na wspieraniu przedsiębiorczości. Znajdują się
również instytucje, które pomagają przedsiębiorcom w pierwszym okresie
prowadzenia działalności gospodarczej, jak np. inkubatory oraz akceleratory
przedsiębiorczości, technologii i innowacji. Ponadto działalność prowadzą
liczne jednostki badawczo-naukowe, instytucje doradczo-szkoleniowe,
punkty informacyjne i konsultacyjne, agencje rozwoju regionalnego, instytucje finansowe oraz sieci wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność.
Zakres działania tych podmiotów w regionie oraz świadczone usługi są
zróżnicowane i ukierunkowane na bardzo różne potrzeby przedsiębiorców.
W zakresie innowacji województwo łódzkie według oceny dokonywanej
14 R. Krupski, Współczesne koncepcje strategii organizacji [w:], Zarządzanie rozwojem organizacji,
red. S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 503.
15 B. Kożuch, Nauka o organizacji, Wyd. Cedewu, Warszawa 2007, s. 206.
16 https://www.lodzkie.pl/urzad/system-zarzadzania/wojew%C3%B3dztwo-%C5%82%C3%
B3dzkie, (14.04.2020).
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przez Komisję Europejską na podstawie Regionalnej Tabeli Wyników Innowacyjności jest mizernym inwestorem z progresywną dynamiką innowacyjności. W regionie łódzkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność innowacyjną
występują na poziomie poniżej 10%, w tym przedsiębiorstwa przemysłowe innowacyjne na poziomie 11,1%, a przedsiębiorstwa usługowe innowacyjne na
poziomie 8,5%. Wśród przedsiębiorstw innowacyjnych przemysłowych znaczną większość stanowią firmy duże (ok. 61%), potem średnie (ok. 25%) i na
końcu małe (ok. 5%). Województwo łódzkie mieści się w czwórce regionów,
w których przedsiębiorstwa w najmniejszym stopniu wykorzystują fundusze
własne w finansowaniu działalności innowacyjnej17.
Potencjał naukowo-badawczy regionu łódzkiego, mimo niskich nakładów na
B+R, jest w skali kraju znaczący. Województwo łódzkie jest dużym ośrodkiem akademickim z silnym zapleczem naukowo-badawczym. Do wiodących uczelni należą Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny oraz
Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb., które łącznie
kształcą kilkadziesiąt tysięcy studentów.
Jednak potencjał ten nie jest w pełni wykorzystany, o czym świadczy m.in.
struktura wydatków na B+R według typów badań w regionie, w której przeważają
badania podstawowe, często niemające kontynuacji w postaci badań stosowanych
i prac rozwojowych. Przyczyną tego stanu rzeczy może być niewielki zakres współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Konieczne jest zatem uruchomienie mechanizmów współpracy sfery nauki z biznesem w ramach istniejącego regionalnego
systemu innowacyjnego (RSI), która pomogłaby w wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego regionu łódzkiego.
Województwo łódzkie jest jednym z najstarszych demograficznie regionów w Polsce. Negatywne trendy demograficzne, a w szczególności proces
starzenia się społeczeństwa powodują wzrost popytu na usługi medyczne18.
Rozwój innowacji i współpraca między firmami w obszarze zdrowia wymusza
konieczność tworzenia przedsięwzięć, które zwiększą efektywność funkcjonowania tego sektora, nakierowaną na poprawę jakości i dostępności świadczeń
zdrowotnych19.

17 http://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2016/05-konkurs-01-02-01-IP-02-10-005_16
/rsi-loris-2030.pdf , (17.04.2020).
18 Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa łódzkiego na okres od 1.01.2019
do 31.12.2021, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódź 2019, s. 34.
19 P. Czauderna, M. Gałązka-Sobotka, P. Górski, T. Hryniewiecki, Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, Ministerstwo zdrowia, Warszawa 2019, s. 9.
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Charakterystyka form współpracy przedsiębiorstw
sektora ochrony zdrowia w działalności
innowacyjnej – ujęcie regionalne
Badania empiryczne w zakresie form współpracy przedsiębiorstw prowadzono w 2018 roku w ramach tematu dotyczącego działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia. Badana zbiorowość obejmowała przedsiębiorstwa reprezentujące branże przemysłowe, do
których zaliczyć można: biotechnologię, technologie biomedyczne, przemysł
farmaceutyczny, przemysł kosmetyczno-elektroterapeutyczny oraz przemysł
urządzeń medycznych i ochronę środowiska produkcji. Do badań włączono
również podmioty zajmujące się rozwojem wyżej wymienionych technologii.
Cała zbiorowość, z której dokonano losowania grupy badawczej, liczyła 734
podmioty. Następnie dokonano losowania warstwowego i spośród pozostałych w ten sposób 432 przedsiębiorstw wylosowano 113 podmiotów.
Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 90% przedsiębiorstw uznała współpracę w obszarze działalności innowacyjnej z innymi podmiotami za
istotną z punktu widzenia ich rozwoju. Blisko10% ankietowanych wskazało,
że nie podejmuje współpracy ze względu na brak potrzeby takiej współpracy. Dla 16% ankietowanych profil działalności badawczo-rozwojowej firm
nie odpowiadał potrzebom biznesowym, a według 10% badanych działalność
w zakresie komercjalizacji jest prowadzona we własnym zakresie.
Wśród form współpracy realizowanych przez przedsiębiorstwa przeważa
wspólny rozwój technologii. Taką odpowiedź wybrało 20,5% firm (wykres 1).
Rośnie zatem świadomość, iż poprzez współpracę przedsiębiorstwa mogą rozwijać technologię, która spowoduje większą wydajność procesów badawczo-rozwojowych oraz wykorzystanie wiedzy i zdolności współpracujących firm.
Starzejące się społeczeństwo i rosnące wydatki na opiekę zdrowotną, ale też
pandemia Covid-19 wywierają presję na innowacyjność i rodzą konieczność
inwestycji w badania i rozwój. Szkolenia personelu przedsiębiorstwa jako formę współpracy wskazało 17,9% ankietowanych. Podejmowanie współpracy
w zakresie szkolenia pracowników pozwoliło doskonalić jej uczestników oraz
sprzyjało wymianie wiedzy i doświadczeń. Dla 17,1% respondentów współpraca przedsiębiorstw z innymi podmiotami obejmowała wspólne projekty
B+R. Kolejną formą współpracy dla 13,7% badanych był udział we wspólnych
przedsięwzięciach (firmach/jednostkach B+R/jednostkach transferu technologii). Współpraca w ramach różnego rodzaju przedsięwzięć zdaniem ankietowanych przyczyniła się do efektywnego wykorzystania ich potencjału oraz do
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zredukowania kosztów działalności firm uczestniczących we współpracy.
Wykres 1. Formy współpracy przedsiębiorstw z innymi podmiotami w ramach tworzenia innowacji

Źródło: opracowanie własne.
Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż ankietowani mogli wskazać
więcej niż jedną opcję.

Proces tworzenia innowacji często ma charakter kapitałochłonny i jest
obarczony stosunkowo wysokim poziomem ryzyka. Stąd wspólne działania
przedsiębiorstw podejmowane dla opracowania innowacji przyczyniają się do
rozłożenia nakładów inwestycyjnych i ryzyka na poszczególnych uczestników
współpracy. Współpraca nieformalna w ramach działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia w regionie łódzkim znalazła się na
piątym miejscu (12% odpowiedzi). 11,1% badanych wskazało jako formę
współpracy zlecenie wykonania np. prototypu, a 10,3% firm udział uczelni
wyższej/jednostki B+R w orientacji badawczo-rozwojowej firmy. Jako formę
współdziałania respondenci wyróżnili również konsulting uczelni wyższej/jednostki B+R na rzecz firmy (9,4% odpowiedzi) oraz licencję (4,3% odpowiedzi). Ostatnie dwie formy współpracy dotyczyły uczestnictwa pracowników
firmy w procesie dydaktycznym na uczelni (2,6%) oraz konsorcjum (1,7%),
które stanowi tymczasową strukturę powołaną w celu realizacji badań nad danym zagadnieniem.
Przedsiębiorstwa poproszono również, aby określiły mechanizmy transferu wiedzy, z jakich korzystały współpracujące w regionie łódzkim firmy (wykres
82

OCENA STOPNIA ZADOWOLENIA STARSZYCH KONSUMENTÓW ...

2). Na pierwszym miejscu wskazywano wspólne kursy oraz szkolenia (26,4%
odpowiedzi), natomiast niewiele mniej przedsiębiorstw (23,1%) korzystało ze
spotkań i prezentacji. 16,9% ankietowanych wskazało jako mechanizm transferu wiedzy dostarczenie prototypu, a 13,1% dostarczenie gotowego produktu.
Droga nieformalna przekazywanego know-how znalazła się na piątym miejscu
(12,3% odpowiedzi). Kolejna droga transferu wiedzy obejmowała przekazywanie dokumentacji (6,9% odpowiedzi). Ostatnie dwie grupy mechanizmów
transferu wiedzy dotyczyły wymiany pracowników oraz udziału pracowników
w targach. Takie odpowiedzi wskazało po 1,5 % badanych firm.
Wykres 2. Mechanizmy transferu wiedzy w procesie współpracy w ramach tworzenia
innowacji

Źródło: opracowanie własne.
Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż ankietowani mogli wskazać więcej
niż jedną opcję.

Podsumowując, można stwierdzić, że w szybko zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych sektora ochrony zdrowia współpraca w zakresie działalności innowacyjnej w świadomości uczestniczących w badaniu firm odgrywa
istotną rolę dla ich konkurencyjności. W związku z postępującym rozwojem
technologicznym wielu dziedzin gospodarki wiedza wewnętrzna staje się niewystarczająca. Konieczne jest więc korzystanie z pozytywnych efektów synergii płynących z wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami
jak np. wspólne kursy i szkolenia. Skala ponoszonych kosztów na innowacje,
a w szczególności B+R skłaniają do rozpraszania kosztów przedsięwzięć
w oparciu o współpracę z innymi przedsiębiorstwami. Wspólne działania
mogą również prowadzić do dywersyfikacji oferty, kiedy to przedsiębiorstwa tworzą własny, niepowtarzalny produkt czy usługę. Współpraca między
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przedsiębiorstwami sektora ochrony zdrowia przybiera formy proste, oparte
głównie na kooperacji produkcyjnej i usługowej i obejmuje wspólne przedsięwzięcia na poziomie pojedynczych więzi organizacyjnych.
Zakończenie
Z przeprowadzonych badań wynika, że powstające pomiędzy przedsiębiorstwami sektora ochrony zdrowia w regionie łódzkim powiązania, integrujące firmy, uczelnie, ośrodki badawcze i inne organizacje zajmujące się tworzeniem, edukacją i zastosowaniem wiedzy w celu tworzenia innowacji świadczą
o rosnącym zapotrzebowaniu na tego rodzaju rozwiązania. Innowacje powstające czy rozwijane we współpracy przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia,
będące praktycznym zastosowaniem jakieś twórczej idei, przekładanej na
zwiększenie ilości świadczonych usług medycznych lub obniżenie ich kosztu
wytwarzania, stają się coraz istotniejszym czynnikiem rozwoju współdziałających ze sobą firm. Stąd podkreśla się znaczenie współpracy w zakresie działalności innowacyjnej, która stymuluje rozwój technologiczny wśród przedsiębiorstw i prowadzi do rozwoju gospodarki.
Warto zwrócić uwagę, że o ile sama ocena realizowanej współpracy jest
stosunkowo wysoka, to prowadzone działania innowacyjne są realizowane na
stosunkowo nisko zaawansowanym poziomie. Świadczyć to może o tym, że
realizowana współpraca ma charakter zalążkowy, związany przede wszystkim
z budowaniem relacji i wzajemnego zaufania.
Autorka wyraża pogląd, iż współpraca firm w zakresie działalności innowacyjnej, a także czerpanie z doświadczeń innych krajów i budowanie świadomości wśród przedsiębiorców spowoduje, że nowe rozwiązania będą miały
istotny wpływ na wyeliminowanie wielu problemów, z jakimi boryka się sektor ochrony zdrowia. Jest to na tyle istotne, że istnieje potrzeba inicjowania
prac w tym zakresie.
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FORMS OF COOPERATION OF HEALTHCARE SECTOR ENTERPRISES
IN INNOVATIVE ACTIVITIES - REGIONAL APPROACH

Summary: The purpose of this chapter is to characterize forms of cooperation and knowledge transfer mechanisms in the sphere of innovative
activities of healthcare sector enterprises in a regional perspective. The
chapter starts with presenting theoretical issues related to forms of cooperation of enterprises in the field of innovative activity and continues
with describing the types of relations between enterprises of the healthcare sector in the Lodz region.
Keywords: cooperation, healthcare sector, innovative activities.

86

Anna Krzysztofek1

WORK-LIFE BALANCE
– ZNACZENIE REGULACJI UE
W TWORZENIU ELASTYCZNEJ
ORGANIZACJI PRACY

Streszczenie: Work-life balance powinno być priorytetem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Od połowy XX wieku prowadzone są
liczne badania mające na celu wskazanie rozwiązań mających ułatwić
pracownikom godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych. Równowaga pomiędzy tymi dwiema sfera życia od wielu lat jest również celem polityki Unii Europejskiej. Ma to kluczowe znaczenie w zapewnieniu wszystkim zrównoważonej pracy. W czerwcu 2019 roku Rada Unii
Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym rodziców opiekunów. Dyrektywa ta wpisuje
się w politykę wyrównywania szans na rynku pracy. Zachowuje ona
istniejące prawa, a na ich bazie proponuje prawa ulepszone i nowe – zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Celem pracy jest przedstawienie
koncepcji work-life balance oraz zmian wynikających z wprowadzenia
przez Unię Europejską nowych regulacji dotyczących elastycznej organizacji pracy.
Słowa kluczowe: równowaga praca – życie, urlop rodzicielski, urlop
macierzyński, urlop ojcowski, dyrektywa.
Nr Orcid: 0000-0001-7757-473X.

1 Dr, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Wstęp
Minęło ponad trzydzieści lat odkąd dyskusje na temat równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance - WLB) stały się jednym
z nurtów zainteresowania badaczy. Obecnie tematyka ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem specjalistów do spraw zarządzanie zasobami ludzkimi
(ds. Human Resources).
Work-life balance powinno być priorytetem funkcjonowania każdego
przedsiębiorstwa. Od połowy XX wieku prowadzone są liczne badania mające
na celu wskazanie rozwiązań mających ułatwić pracownikom godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych. Dzięki temu pracownik, jak i pracodawca
odnoszą z tego wzajemne korzyści. Jednak zaniedbanie tej sfery może również
doprowadzić do wypalenia zawodowego, chorób serca, nerwicy oraz wielu innych niebezpiecznych powikłań.
Równowaga pomiędzy tymi dwiema sferami życia, czyli zapewnienie pracownikom lepszej równowagi między życiem zawodowym (pracą) a prywatnym w całym cyklu życia jest od wielu lat również celem polityki Unii Europejskiej. Ma to kluczowe znaczenie w zapewnieniu wszystkim zrównoważonej
pracy.
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych był jednym z głównych czynników wpływających na
zmiany w życiu zawodowym. Zmiany te przyczyniły się do powstania nowych
metod organizacji pracy, zapewniając większą elastyczność w odniesieniu do
tego, kiedy i gdzie można wykonywać zadania. Telepraca i praca mobilna to
przykład tego, jak technologia cyfrowa doprowadziła do bardziej elastycznych
praktyk w miejscu pracy i czasie pracy. Rozwinęła się również praca w ramach
platform zatrudnienia. Elastyczność w erze nowych technologii zatrudnienia
pomaga również pracownikom zrównoważyć wymagania zawodowe ze zobowiązaniami rodzinnymi, osobistymi obowiązkami i aspiracjami.
Konieczne jest jednak wprowadzenie zmian oraz nowych wytycznych,
regulacji w celu poprawy równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników. Wynika to z tego, że możliwość pracy w dowolnym miejscu i czasie może prowadzić do większej intensyfikacji pracy, konkurencji i pracy na
żądanie. Pracownicy oraz przedsiębiorcy mogą zostać zmuszeni do przyjęcia
nieregularnych schematów czasu pracy, które mogą mieć negatywny wpływ
zarówno na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowie i dobre samopoczucie pracowników – przejawiając się fizycznymi lub
psychicznymi warunkami zdrowotnymi, w tym wypaleniem zawodowym.
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W pewnym stopniu konsekwencje te są wynikiem zacierania się przez technologie cyfrowe granicy między czasem pracy a czasem wolnym. Ze względu na
to, że praca w czasie wolnym jest bardziej typowa dla pracy elastycznej istnieje
realne ryzyko ingerencji w czas wolny od pracy.
13 czerwca 2019 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców opiekunów. Dyrektywa ta wpisuje się w politykę wyrównywania szans na rynku pracy.
Zachowuje ona istniejące prawa, a na ich bazie proponuje prawa ulepszone
i nowe – zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Tym samym UE chce położyć większy nacisk na kwestie społeczne i zapewnić obywatelom skuteczniejsze
prawa.
Skuteczne zrównoważenie kariery i życia osobistego jest trudne, ale nie
jest to niemożliwe do zrealizowania. Potrzeba równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest ważniejsza niż kiedykolwiek, między innymi ze
względu na:
− obecnie szybko zmieniające się, nieprzewidywalne i często pod presją
środowisko pracy,
− dodatkowy wysiłek związany z koniecznością większej pracy w domu
(zwłaszcza od czasu COVID-19), jednocześnie zajmując się uczeniem dzieci
(zdalne nauczanie w domu).
Celem pracy jest przedstawienie koncepcji work-life balance oraz zmian
wynikających z wprowadzenia przez Unię Europejską nowych regulacji dotyczących elastycznej organizacji pracy.
Koncepcja – pojęcie work-life balance – WLB
Idea work life balance narodziła się w Stanach Zjednoczonych w drugiej
połowie lat 80-tych XX wieku. Powstała w efekcie zgłaszanych postulatów
przez pracowników, którzy przemęczeni, przepracowani zaczęli domagać się
wyznaczenia granic pomiędzy pracą, karierą, a życiem prywatnym, rodzinnym2. Stosowanie tej koncepcji zostało zatem wymuszone przez pracowników,
którzy przy wyborze miejsca pracy biorą pod uwagę nie tylko warunki finansowe, ale również inne czynniki jak np. atmosfera w pracy, czy możliwość
godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym3.

2 M. Szturmowicz, Nowa era motywacji, Raport 2019, Mind&Soul Business, 2019, s. 3.
3 E. Mazur-Wierzbicka, CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności,
Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012, s. 141.
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Termin work life balance można tłumaczyć jako równowagę pomiędzy
pracą a życiem osobistym. Wielu autorów zajmujących się, piszących i badających WLB nie zadaje sobie trudu, by to pojęcie zdefiniować, zakładając, że jest
ono zrozumiałe samo w sobie4.
Istnieje wiele definicji WLB w literaturze polskiej, a także zagranicznej.
Work-life balance można zdefiniować jako zdolność łączenia pracy, życia zawodowego z pozostałymi wymiarami życia ludzkiego, takimi jak: dom, rodzina,
aktywność społeczna i osobiste zainteresowania5. Również relacje między tymi
obszarami funkcjonowania pracownika ujmowane są w różny sposób, jako:
równowaga, balans, harmonia, integracja, specyficzne ich dopasowanie, pogodzenie bądź połączenie6. Równowaga taka zachodzi wówczas, gdy praca nie
zawłaszcza życia prywatnego i odwrotnie, gdy życie pozazawodowe nie dzieje
się jej kosztem7.
Termin work-life balance nie jest nowy – często jednak występował jako
synonim takich określeń jak: refleksja nad własnymi doświadczeniami, poziom
zaangażowania się w odgrywane role społeczne czy satysfakcja z życia8, przyjemność łączenia pracy i życia osobistego9, świadoma kontrola ról pełnionych
w życiu10 itp. W literaturze najczęściej przyjmuje się, że WLB oznacza zdolność
do osiągania celów lub zdolność do sprostania wymaganiom stawianym przez
pracę i życie osobiste oraz osiąganie satysfakcji we wszystkich obszarach życia11.

4 Np. K. Backett-Milburn i wsp., Family comes first or open all hours?: How low paid women
working in food retailing manage webs of obligation at home and work, „the Sociological Review” 2008, 56(3), s. 474-496; P. Brough i wsp., The ability of work – life balance policies to
influence key social/organisational issues, „Asia Pacific Journal of human Resources” 2008, 46(3),
s. 261-274.
5 S. Borkowska, Praca a życie pozazawodowe [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, S. Borkowska
(red.), Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 54.
6 E. Robak, A. Słocińska, Umiejętność równoważenia Życia zawodowego z osobistym w aspekcie
wartościowania pracy [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju
jednostki redakcja, Renata Tomaszewska-Lipiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 114.
7 S. Borkowska, Praca a życie pozazawodowe [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, S. Borkowska
(red.), Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 54.
8 M. Ferguson, D. Carlson, S. Zivnuska, D. Whitten, Support at work and home: The path
to satisfaction through balance, „Journal of Vocational Behavior” 2012, vol. 80(2), s. 299–307.
9 P. Kalliath, T. Kalliath, Work–Family Conflict: Coping Strategies Adopted by Social Workers,
„Journal of Social Work Practice” 2013, s. 1–16.
10 N. Lee, A.M. Zvonkovic, D.W. Crawford, The Impact of Work Family Conflict and Facilitation on Women’s Perceptions of Role Balance, „Journal of Family Issues” 2013, vol. 20(10),
s. 1–23.
11 C.A. Bulger, G.G. Fisher, Work and Quality of Life, [w:] Work and Quality of Life: Ethical
Practices in Organizations, International Handbooks of Quality-of-Life, red. N.P. Reilly, M.J. Sirgy, C.A. Gorman, Springer Netherlands, Dordrecht 2012, s. 181-201.
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S.C. Clark definiuje równowagę jako: „satysfakcję, dobre funkcjonowanie
w pracy i w domu, któremu towarzyszy minimalny konflikt ról”12.
Można go także rozumieć jako zadowalający poziom zaangażowania lub
dopasowania pomiędzy różnymi rolami, które człowiek odgrywa w życiu. Jest
to też subiektywny stopień, w jakim mamy poczucie dysponowania wystarczającą ilością czasu na pracę i życie prywatne w proporcji, która nam odpowiada13.
J.h. Greenhaus, K.M. Collins, J.D. Show14 definiują work – life balance
jako zakres, w jakim dana osoba jest równomiernie zaangażowana oraz zadowolona ze swojej roli pełnionej w pracy, a także roli pełnionej w rodzinie.
Równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym obejmuje jednocześnie trzy
elementy:
1) równowagę czasową, czyli taką samą ilość czasu przeznaczonego na
pracę i zobowiązania rodzinne;
2) równowagę zaangażowania, czyli taki sam poziom zaangażowania
energii w wykonywanie obowiązków zawodowych i pełnienie innych ról życiowych, w tym między innymi: ról rodzicielskich, małżeńskich, towarzyskich;
3) równowagę zadowolenia, czyli taki sam poziom satysfakcji z roli
w pracy i roli w rodzinie.
Natomiast C. Kirchmeyer określa WLB jako równomierny rozkład czasu,
energii i zaangażowania we wszystkie dziedziny życia, tak aby osiągać w każdej
z nich satysfakcję15.
Należy podkreślić, iż idea ta opiera się na znalezieniu odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a to oznacza, że nie chodzi w niej o podtrzymanie tradycyjnego modelu, w którym obydwie sfery były
traktowane rozdzielnie16. Koncepcja WLB ma pomóc człowiekowi realizować
się w każdym z tych obszarów, dając mu satysfakcję, ale także zwiększając jego
możliwości i potencjał.
Równowaga praca – życie osobiste może być definiowana również jako
możliwość osiągnięcia celów w różnych sferach życia. Pracownicy muszą godzić

12 S.C. Clark, Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance, „human
Relations” 2000, 53(6), s. 747-770.
13 M. Banaszkiewicz, Zdrowa nierównowaga, czyli realistyczne work-life balance, Zdro-

wie i kariera, 8 czerwca 2020, https://www.czasopismomindfulness.pl/artykul/zdrowa-nierownowaga-czyli-realistyczne-work-life-balance (11.07.2020).
14 J.h. Greenhaus, K.M. Collins, J.D. Show, The relation between work–family balance and
quality of life, „Journal of Vacational Behavior” 2003, 63(3), s. 513.
15 C. Kirchmeyer, Work–life initiatives: Greed or benevolence regarding workers’ time, [w:] Trends
in organizational behavior, red. C.L. Cooper, D.M. Rousseau, Wiley, Chichester 2000.
16 D. Clutterbuck, Clutterbuck D., Rownowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 90 i nast.
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wymagania pracy zawodowej z życiem rodzinnym, koniecznością uczenia się
i rozwijania swych kompetencji zawodowych przez całe życie ze zobowiązaniami społecznymi i chęcią znalezienia czasu na rekreację. Pogodzenie wymagań
pracy z wymaganiami życia osobistego staje się możliwe m.in. dzięki odpowiedniej organizacji czasu i wsparciu ze strony najbliższych i współpracowników17.
Zalecenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (2019/1158)
Prace nad przygotowaniem dyrektywy trwały kilka lat. W kwietniu 2017
r. Komisja przedstawiła projekt dyrektywy. 21 czerwca 2018 r. Rada przyjęła stanowisko, które stanowiło podstawę negocjacji z Parlamentem Europejskim. Prezydencja Rady porozumiała się z Parlamentem 24 stycznia 2019 r.,
a 4 kwietnia 2019 r. Parlament przeprowadził głosowanie. Natomiast 20
czerwca 2019 roku Komisja Europejska przyjęła „Dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów”. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 (dalej jako: dyrektywa), uchyliła tym samym dyrektywę Rady 2010/18/UE18. 12 lipca 2019 r.
dyrektywa o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym ukazała się
w Dzienniku Urzędowym. Dyrektywa weszła w życie 20 dni po ukazaniu się
w Dzienniku Urzędowym. Zgodnie z dyrektywą zarówno Polska, jak i inne
państwa członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę do Państw członkowskich w okresie trzech lat, czyli wprowadzić w życie jej przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne niezbędnych do jej wykonania do 2 sierpnia
2022 r. Dyrektywa jako akt prawny Unii Europejskiej pozostawia państwom
członkowskim swobodę wyboru środków i formy transpozycji założeń. Warunkiem prawidłowej transpozycji jest oczywiście utrzymanie poziomu ochrony wynikającego z dotychczasowego dorobku prawa wspólnotowego19.
Głównym celem dyrektywy jest zapewnienie realizacji zasad równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu
prac, a także umożliwienie rodzicom i opiekunom godzenia pracy z opieką nad
dziećmi bądź innymi osobami pozostającymi pod ich opieką20. Zgodnie z art.
17 T. Chirkowska-Smolak, Równowaga między pracą a życiem osobistym, „Ruch Prawni czy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, 1.
18 https://legalis.pl/rownowaga-miedzy-zyciem-zawodowym-a-prywatnym-rodzicow/ (11.07.
2020).
19 K. Siemienkiewicz, Odwaga i równowaga, czyli work-life balance po polsku, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2020, s. 70.
20 A. Ślęzak-Gąsiorowska, Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – perspektywa polska, Monitor Prawa Pracy, 1 lipca 2019, nr 7/9. s. 13.
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1 tej dyrektywy, aby zrealizować ten cel przewiduje ona indywidualne prawa
związane z21:
1. urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym;
2. elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami
lub opiekunów.
Dyrektywa ma na celu również:
• zwiększyć udział kobiet w rynku pracy,
• poszerzyć korzystanie przez mężczyzn z urlopów rodzinnych i elastycznej organizacji pracy,
• umożliwić pracownikom możliwość otrzymania urlopu na opiekę nad
krewnymi potrzebującymi wsparcia.
W dyrektywie ustanowiono kilka nowych lub wyższych standardów dotyczących urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i opiekuńczego oraz prawa do
ubiegania się o elastyczną organizację pracy w celu wyrównania szans kobiet
i mężczyzn w zatrudnieniu. W dyrektywie uwzględniono aktualną sytuację
społeczno-gospodarczą krajów UE oraz mikro i średnich przedsiębiorców.
Przepisy te mają za zadanie umożliwić rodzicom oraz opiekunom godzenie życia zawodowego z prywatnym, natomiast przedsiębiorstwom korzyści
w postaci zadowolonego pracownika, który ma większą motywację do pracy
oraz większą swobodę z wyboru formy realizacji tej pracy22.
Główne założenia, elementy dyrektywy co do środków ustawodawczych23:
1. Urlop ojcowski – zapewnienie ojcom prawa do urlopu ojcowskiego
w wymiarze wynoszący przynajmniej 10 dni roboczych (aktualnie w Polsce
urlop ten trwa 14 dni). Prawo do tego urlopu nie może być uzależnione od
wcześniejszego okresu pracy ani stażu pracy, ponadto musi być ono przyznawane niezależnie od stanu cywilnego lub rodzinnego pracownika. Za czas tego
urlopu pracownik musi mieć zagwarantowane wynagrodzenie lub świadczenie – w wysokości co najmniej odpowiadającej dochodom, które dany pracownik otrzymałby w przypadku przerwy związanej ze swoim stanem zdrowia. Prawo do tego wynagrodzenia lub świadczenia może być uzależnione

21 Art. 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów
oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.
22 https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/2990098,Dyrektywa-w-sprawie-rownowagi-miedzy-zyciem-zawodowym-a-prywatnym-rodzicow-i-opiekunow.html (20.06.2020).
23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1158 z dnia 20 czerwca

2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców
i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.

93

ANNA KRZYSZTOFEK

od okresu wcześniejszego zatrudnienia (nie może on jednak przekroczyć
6 miesięcy bezpośrednio przed przewidywaną data narodzin dziecka).
2. Urlop rodzicielski – urlop z powodu narodzin lub przysposobienia
dziecka w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem. Prawo do 4 miesięcy
urlopu rodzicielskiego, z których 2 miesiące nie podlegają przeniesieniu na
drugiego rodzica. W przypadku tych 2 miesięcy, które nie podlegałyby
przeniesieniu pracownik ma mieć zagwarantowane wynagrodzenie lub
świadczenie – muszą one zostać ustalone w taki sposób, aby ułatwić
korzystanie z tego urlopu przez oboje rodziców. Państwa członkowskie są
uprawnione do ustalenia rozsądnego terminu, w jakim pracownik ma wystąpić
do pracodawcy o udzielenie tego urlopu, ponadto muszą zapewnić, aby
pracownik wskazał w swoim wniosku zamierzony początek i koniec urlopu.
Państwa są obowiązane wprowadzić niezbędne środki w celu zapewnienia, aby
pracownicy mieli prawo do korzystania z tego urlopu na elastycznych zasadach.
O poziomie wynagrodzenia i wieku granicznym dziecka będą decydować
państwa członkowskie (aktualnie w Polsce ta granica wieku wynosi 6 lat,
a wymiar urlopu odpowiednio albo 32 albo 34 tygodnie w zależności od liczby
urodzonych dzieci).
3. Urlop opiekuńczy – nowość w prawie unijnym dla pracowników
zajmujących się krewnymi, którzy z poważnych względów zdrowotnych potrzebują opieki lub wsparcia. Prawo daje możliwość wzięcia 5 dni roboczych
w roku. Skorzystanie z tego prawa może być uzależnione od odpowiedniego
uzasadnienia. Do oceny państw członkowskich pozostawałaby decyzja, na jakich warunkach przyznać urlop opiekuńczy. Dyrektywa nie nakłada jednak
na państwa obowiązku zapewnienia pracownikom wynagrodzenia ani innego
świadczenia za czas tego urlopu.
4. Elastyczna organizacja pracy – prawo rodziców i opiekunów posiadających dzieci do określonego wieku – co najmniej 8 lat – aby mieli prawo
występowania z wnioskiem o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania
opieki, tj. możliwość dostosowania przez pracownika swojego schematu pracy,
w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych harmonogramów pracy
lub redukcję godzin pracy, która miałaby zapewnić odpowiednią równowagę
między życiem zawodowym i rodzinnym, ze względu na efektywniejsze godzenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi. Czas trwania takiej organizacji pracy
może być przy tym w rozsądny sposób ograniczony. Dyrektywa przewiduje, że
pracodawcy w rozsądnym terminie rozpatrują wnioski o elastyczną organizację
pracy i odpowiadają za nie, uwzględniając potrzeby zarówno pracodawcy, jak
i pracownika; pracodawcy muszą przedstawić uzasadnienie odmowy udzielenia
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zgody na taki wniosek lub odroczenia takiej organizacji pracy. Dyrektywa gwarantuje pracownikowi:
1) prawo powrotu do poprzedniej organizacji pracy po zakończeniu uzgodnionego okresu – jeżeli ta elastyczna organizacja jest ograniczona
w czasie,
2) prawo wystąpienia z wnioskiem o powrót do poprzedniej organizacji
pracy przed końcem uzgodnionego okresu – gdy uzasadnia to zmiana okoliczności. Rozpatrując wnioski w tych sprawach pracodawca ma uwzględniać
potrzeby zarówno swoje, jak i pracownika.
Natomiast artykuł 7 dyrektywy mówi o tym, że „pracownik będzie miał
prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych
sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika”24. Dopuszczalne jest jednak ograniczenie prawa pracownika do czasu wolnego do określonej ilości
czasu przypadającej na rok lub na konkretny przypadek25. Również w tym
przypadku dyrektywa nie nakłada na państwa obowiązku zapewnienia pracownikom wynagrodzenia ani innego świadczenia za taki czas wolny. Dotychczas kwestia ta pozostawała w gestii uznania polskiego pracodawcy. Przepis
§ 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność
pracownika w pracy uznaje bowiem zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, uniemożliwiające stawienie się w pracy i jej świadczenie,
a także inne przypadki, które pracodawca uzna za usprawiedliwione26.
W kwestii prawa powrotu do pracy po urlopach dyrektywa mówi o tym,
że państwa członkowskie muszą zapewnić, aby po zakończeniu urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego, pracownicy byli uprawnieni do powrotu na swoje stanowisko pracy lub na równorzędne stanowisko na warunkach
nie mniej korzystnych i do korzystania z wszelkiej poprawy warunków pracy,
do której byliby uprawnieni, gdyby nie skorzystali z urlopu. Państwa muszą
również zapewnić utrzymanie stosunku pracy w okresie tych urlopów, a także

24 Art. 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1158 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów
oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.
25 https://gov.legalis.pl/nowa-dyrektywa-rodzicielska/ (20.06.2020).
26 K. Siemienkiewicz, Odwaga i równowaga, czyli work-life balance po polsku, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2020, s. 71.
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w okresie korzystania przez pracownika z czasu wolnego od pracy z powodu
działania siły wyższej27.
Kolejny element dyrektywy to zakaz dyskryminacji. Państwa członkowskie muszą wprowadzić niezbędne środki w celu zakazania mniej korzystnego traktowania pracowników z powodu wystąpienia przez nich z wnioskiem
o urlop ojcowski, rodzicielski lub opiekuńczy lub skorzystania z takiego urlopu
lub wystąpienia przez pracowników z wnioskiem o udzielenie im czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej lub skorzystania z takiego czasu
lub skorzystania przez nich z prawa do elastycznej organizacji pracy28.
W artykule 12 dyrektywa reguluje także kwestie ochrony pracowników
przed zwolnieniem z pracy i ciężaru dowodu, sankcji mających zastosowanie
w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie tej dyrektywy, ochrony przed negatywnym traktowaniem pracowników lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi złożonej przez pracownika
w celu wyegzekwowania zgodności z wymogami przewidzianymi w tej dyrektywie oraz rozpowszechniania informacji dotyczących sposobów o krajowych
środkach wdrażania tej dyrektywy29.
Dyrektywa ta jest kolejnym krokiem w promowaniu równości kobiet
i mężczyzn w UE. Obecnie nie ma zbyt wielu zachęt dla mężczyzn, by korzystali z urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego, albo by podejmowali się obowiązków opiekuńczych. Dyrektywa daje im nowe możliwości w tym zakresie.
W efekcie kobiety będą obarczone mniejszą ilością niepłatnej pracy i zyskają
więcej czasu na płatne zatrudnienie. Pomoże to też zmniejszyć różnicę w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn30.
Skutki wprowadzenia dyrektywy dla Polski
Jednym z krajów, który wstrzymał się od głosu na forum Rady UE
w odniesieniu do dyrektywy, była Polska31. Porównując Polskie przepisy oraz wprowadzone poprzez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca
27 https://gov.legalis.pl/nowa-dyrektywa-rodzicielska/ (20.06.2020).
28 Ibidem.
29 Art. 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1158 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów
oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.
30 https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/2990098,Dyrektywa-w-sprawie-rownowagi-miedzy-zyciem-zawodowym-a-prywatnym-rodzicow-i-opiekunow.html (20.06.2020).
31 Od głosu wstrzymały się także Węgry, a przeciwko projektowi głosowały Dania i Holandia.
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dyrektywę Rady 2010/18/UE płynie wniosek, że jeśli chodzi o uprawnienia
rodzicielskie ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym, polski Kodeks pracy oferuje w większości przypadków standard wyższy aniżeli proponowany powyższą dyrektywą.
Różnice w urlopie ojcowskim – dyrektywa gwarantuje 10 dni roboczych natomiast polski kodeks pracy gwarantuje 14 dni (w Polsce
z urlopu ojcowskiego korzysta 64% ojców)32. Celem urlopu ojcowskiego
wskazanego w dyrektywie jest rozwiązanie „problemu nierównych możliwości
dla kobiet i mężczyzn skorzystania z urlopu w okresie okołoporodowym oraz
zachęcenie mężczyzn do bardziej sprawiedliwego dzielenia się obowiązkami
w zakresie opieki nad dzieckiem, umożliwiając tym samym wczesne powstanie
więzi między ojcami i dziećmi”33. Natomiast polskie prawo pracy mówi o tym,
że urlop ojcowski może być udzielony ojcu wychowującemu dziecko, a zatem wniosek o ten urlop może zostać złożony dopiero po narodzinach dziecka.
Zaraz po narodzinach dziecka w Polsce przewidziany jest dwudniowy urlop
okolicznościowy. Dyrektywa wymusza zatem wprowadzenie zmiany w Polsce
prowadzącej do umożliwienia skorzystania z urlopu ojcowskiego bezpośrednio
po narodzinach dziecka.
Jeśli natomiast chodzi o urlop rodzicielski, to w połączeniu z urlopem macierzyńskim wynosi on minimum pięćdziesiąt tygodni (prawo Unii
Europejskiej mówi tu łącznie o trzydziestu tygodniach). Jak wspomniano,
w polskim prawie zagwarantowano ponadto możliwość korzystania przez
ojców (a nawet innych członków najbliższej rodziny) w określonych sytuacjach z urlopu macierzyńskiego. Należy podkreślić, że Polski Kodeks pracy
przewiduje bardziej korzystne rozwiązania w zakresie długości urlopu rodzicielskiego. Łączny okres urlopu rodzicielskiego aktualnie może wynosić
52 tygodnie (20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego). Z tym, że
z pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego skorzystać może wyłącznie matka dziecka, natomiast po tym czasie z urlopu może skorzystać ojciec
(tzw. urlop tacierzyński). Zatem urlop rodzicielski może być wykorzystany
zarówno przez matkę dziecka, jak i przez ojca. Jednak trzeba zauważyć, że
w Polsce okresy opieki rodzicielskiej są stosunkowo długie wobec regulacji

32 S. Spurek, Rodzice w pracy. Życie na pełen etat, Raport Pracuj.pl Badanie zrealizowane przez
ARC Rynek i Opinia, 2018, s. 7.
33 Art. 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1158 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów
oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.
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obowiązujących w innych krajach europejskich. Przykładowo we Włoszech
okres ten jest dwa razy krótszy34. W praktyce w Polsce urlop rodzicielski wykorzystywany jest głównie przez kobiety. Według badania „Rodzice w pracy” zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia w kwietniu 2018 roku zaledwie 4% ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego do 6 miesięcy, natomiast
w wymiarze 12 miesięcy tylko 1%. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są potrzeby finansowe i potrzeba rozwoju zawodowego35.
W preambule dyrektywy wskazano, że „ze względu na starzenie się społeczeństwa i wynikające z niego upowszechnianie się ograniczeń związanych
z wiekiem przewiduje się stały wzrost zapotrzebowania na opiekę”. Dlatego
też państwa członkowskie będą musiały wprowadzić ten rodzaj urlopu w celu
sprawowania pieczy nad krewnym wymagającym opieki lub wsparcia. Państwa
członkowskie będą mogły wymagać uprzedniego przedstawienia przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego o potrzebie zapewnienia znacznej opieki lub
wsparcia z poważnych powodów medycznych36. Urlop opiekuńczy ma wynosić pięć dni roboczych w roku i będzie mógł zostać przyznany na osobę potrzebującą opieki lub wsparcia bądź w razie konkretnego przypadku.
Co natomiast tyczy się elastycznych form zatrudnienia – nie są one w Polsce ograniczone podmiotowo (do rodziców czy opiekunów). W zakresie elastycznej organizacji pracy przepisy funkcjonujące w polskim Kodeksie prawa
pracy odpowiadają intencjom ustawodawcy europejskiego (np. pracownik
mający prawo do urlopu wychowawczego, ma również prawo do korzystania
z obniżonego wymiaru czasu pracy).
Podsumowanie
Znalezienie odpowiedniej równowagi między pracą a życiem prywatnym
jest wyzwaniem dla wszystkich pracowników, a zwłaszcza pracujących rodziców. Umiejętność skutecznego łączenia pracy, zobowiązań rodzinnych i życia
osobistego jest ważna dla dobrobytu wszystkich członków gospodarstwa domowego. Rządy mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, zachęcając do
wspierających i elastycznych praktyk pracy, ułatwiając rodzicom osiągnięcie
lepszej równowagi między pracą a życiem rodzinnym.

34 K. Siemienkiewicz, Odwaga i równowaga, czyli work-life balance po polsku, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2020, s. 71-72.
35 A. Skwarska, Rodzice w pracy. Życie na pełen etat, 2018, http://media.pracuj.pl/31872-rodzice- -w-pracy-zycie-na-pelen-etat (30.05.2020).
36 K. Siemienkiewicz, Odwaga i równowaga…, op. cit., s. 73-74.
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W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dokonała się stopniowa zmiana
w sposobie rozumienia, na czym polega work-life balance. Początkowo równowaga praca – życie była utożsamiana przez badaczy z nieobecnością konfliktu
pomiędzy pracą zawodową a wymaganiami życia rodzinnego.
W ocenie Komisji osiągnięcie równowagi powinno odbyć się na dwóch
poziomach poprzez: wprowadzenie regulacji urlopowych oraz elastycznych
form świadczenia pracy. Dyrektywa zakłada bowiem zagwarantowanie prawa
do urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu opiekuńczego oraz
elastyczną organizację pracy dla pracujących rodziców i opiekunów. Polskie przepisy prawa pracy w dużym stopniu realizują założenia dyrektywy,
a w niektórych przypadkach są nawet bardziej elastyczne. Państwa, w których już obowiązują przepisy korzystniejsze od proponowanych w dyrektywie
(np. w Polsce), nie będą musiały zmieniać (obniżać standardów) swojego
prawodawstwa37. Należy pamiętać, że celem dyrektyw jest tworzenie jak najbardziej zbliżonych standardów, co nie oznacza, że państwa członkowskie są
zobligowane do transpozycji ich przepisów. W ich gestii jest zagwarantowanie
standardu minimum, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, by – jeśli tylko
mają taką możliwość – tworzyły wyższe. Reasumując, dyrektywę WLB, biorąc
pod uwagę nadal nie w pełni wykorzystane zasoby kobiecego „kapitału” na
unijnym rynku pracy, należy uznać za akt potrzebny.
Jednym z ważniejszych wniosków z wprowadzenia dyrektywy jest większe
zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi, a tym samym wyrównywanie
szans kobiet na rynku pracy.
Work-life balance powinniśmy traktować jako sposób, czy może raczej
metodę, łączenia różnych sfer życia w harmonijną całość. Proporcje naszego
angażowania się w poszczególne sfery życia mogą zmieniać się w zależności od
chociażby fazy cyklu życia. Należy także podkreślić, iż stan równowagi między pracą a obowiązkami pozazawodowymi różni się dla poszczególnych osób,
w zależności od wieku, płci, wykształcenia czy też sytuacji rodzinnej. Nie ma
jednego uniwersalnego punktu WLB.
Świadome lub nie osoby dorosłe wśród najważniejszych wyzwań mają
pogodzenie wymagań związanych z życiem prywatnym i pracą zawodową.
To, jak radzimy sobie z tym wyzwaniem, znajduje odzwierciedlenie
w naszym samopoczuciu. Potwierdzają to badania i na przestrzeni lat wykazują,
że trudności w osiągnięciu work-life balance zwiększają ryzyko wycofania się
z pracy, spadku zadowolenia z życia, jakości życia i dobrostanu, problemów
37 Ibidem, s. 71.
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związanych ze zdrowiem psychicznym. Z kolei sukces w osiągnięciu WLB
poprawia dobrostan (poczucie szczęścia) i jakość życia.
Do ostatnich dziesięcioleci XX w. utrzymanie równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym nie rodziło szczególnych trudności. Umożliwiał to model społeczny, zgodnie z którym osobami pracującymi zawodowo byli głównie
mężczyźni zatrudnieni na pełny etat. Kobietom zwykle przypadała nieodpłatna rola osoby zajmującej się domem i potomstwem. Deindustrializacja i inne
zmiany społeczne przyczyniły się do zupełnie innej sytuacji współczesnego
pracownika.
Jedni będą szukać większej ilości czasu na aktywności rodzinne lub osobiste, innym może brakować czasu na aktywne życie zawodowe. Są też tacy,
którzy chcieliby mniej czasu poświęcać na życie prywatne lub rodzinne, i to
wymagania z tych obszarów są dla nich źródłem presji.
Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów dotyczy głównie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego oraz elastycznej organizacji pracy. Zaproponowane
w dyrektywie rozwiązania mają doprowadzić do wyrównania szans kobiet
i mężczyzn na rynku pracy m.in. poprzez wprowadzenie 10-dniowego urlopu ojcowskiego (art. 4), ustalenie minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego
(art. 5), prawo dające możliwość wzięcia 5 dni urlopu opiekuńczego (art. 6),
umożliwienie rodzicom występowania o elastyczną organizację pracy w celu
sprawowania opieki (art. 9).
Dyrektywa ma zwiększyć uczestnictwo kobiet w rynku pracy oraz korzystanie z urlopów rodzinnych i elastycznej organizacji pracy. Ma też dać pracownikom możliwość otrzymywania urlopu na opiekę nad krewnymi potrzebującymi wsparcia. Uregulowania te oznaczają, że rodzice i opiekunowie będą
mogli lepiej godzić życie zawodowe z prywatnym, a przedsiębiorstwa odniosą
korzyści z większej motywacji pracowników.
Dyrektywa ta jest kolejnym krokiem w promowaniu równości kobiet
i mężczyzn w UE. Obecnie nie ma zbyt wielu zachęt dla mężczyzn, by korzystali z urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego, albo by podejmowali się obowiązków opiekuńczych. Dyrektywa daje im nowe możliwości w tym zakresie.
W efekcie kobiety będą obarczone mniejszą ilością niepłatnej pracy i zyskają
więcej czasu na płatne zatrudnienie. Pomoże to też zmniejszyć różnicę w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Dyrektywa WLB, proponując inne niż dotychczas spojrzenie na kwestię obowiązków rodzicielskich, tworzy (a przynajmniej
próbuje) zupełnie nową jakość, jeśli chodzi o równość płci w zatrudnieniu.
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Równouprawnienie płci to nie tylko coś, co warto czy „wypada” wdrażać. Ono
po prostu wszystkim się opłaca.
Rodzice i opiekunowie potencjalnie zyskają na równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, natomiast zwiększenie zatrudnienia kobiet,
wyższe zarobki i dostosowany do osobistych potrzeb przebieg kariery zawodowej zarówno przyniosą pozytywne rezultaty w wymiarze jednostkowym, jak
też przyczynią się do dobrobytu, włączenia społecznego oraz poprawy stanu
zdrowia ich rodzin. Przedsiębiorstwa skorzystać mają z kolei na szerszej puli
talentów, bardziej zmotywowanej i wydajniejszej sile roboczej oraz rzadszej
absencji w pracy. Zwiększenie zatrudnienia kobiet przyczyni się ponadto do
choć częściowego rozwiązania problemu starzenia się społeczeństwa oraz do
zapewnienia stabilności finansowej państw członkowskich.
Podsumowując, pracownicy w całej Europie mają różne poziomy dostępu do elastycznej organizacji pracy. Zmiany w prawodawstwie europejskim
mogą pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym.
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WORK-LIFE BALANCE - THE IMPORTANCE
OF EU REGULATIONS
IN CREATING FLEXIBLE LABOR ORGANIZATION

Summary: The aim of the chapter is to present the concept of work-life
balance and changes being result of the European Union new regulations introduction for flexible work organization.
Keywords: Work-Life Balance (WLB), family leave, maternity leave,
paternity leave, directive.
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PARTYCYPACJA OBYWATELSKA
JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZANIA
EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Streszczenie: Zarządzanie organizacjami sektora publicznego zdecydowanie różni się od zarządzania przedsiębiorstwem. Przede wszystkim władze publiczne alokują środki pieniężne, aby zmaksymalizować
dobrobyt społeczny. Osiągniecie efektywności ekonomicznej w sektorze publicznym jest niezwykle trudnym do osiągnięcia celem, ponieważ
włodarze muszą ocenić potrzeby i preferencje społeczeństwa. Wykorzystanie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu powoduje wzrost
efektywności w wydatkowaniu, poprzez lepsze zdefiniowanie preferencji społeczeństwa. W opracowaniu przedstawiono istotę konsultacji
społecznych i budżetu obywatelskiego, a także zaprezentowano wyniki badania dotyczącego postrzegania partycypacji obywatelskiej przez
młodych Sosnowiczan. W ich opinii ma ona duże znaczenie zarządzaniu samorządem terytorialnym i efektywności wydawania środków publicznych.
Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, partycypacja obywatelska, sektor publiczny, środki publiczne, samorząd terytorialny.
Nr Orcid: 0000-0003-4599-4814.
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Wstęp
Sektor publiczny jest częścią gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem
dóbr i usług dla obywateli. Pełni on, podobnie jak rynek, funkcję mechanizmu alokacyjnego2. Podstawowym celem działalności samorządu jest maksymalizowanie wytworzenia wartości publicznej, która jest definiowana jako to,
co ceni społeczeństwo3. Racjonalne, skuteczne i efektywne funkcjonowanie
samorządu przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego i podniesienia
poziomu dobrostanu4.
W przeciwieństwie do dążeniu do maksymalizowania użyteczności (satysfakcji) poszczególnych jednostek, oczekiwania zbiorowe nie są jednolite.
Preferencje reprezentowane przez grupy społeczne, a nie wyłącznie przez konkretne jednostki, mogą zdecydowanie różnić się od preferencji reprezentowanych przez władze państwowe5. W literaturze takie zjawisko jest określane jako
problem ujawniania preferencji6. Co więcej, sprawujący władzę mogą błędnie
ocenić preferencje społeczne. W następstwie tego wzrasta istota zdefiniowania
kryteriów, jakimi władze publiczne będą się kierować w celu dokonania właściwego rozdysponowania środków publicznych.
Konsultacje społeczne i budżet obywatelski są istotne dla rozwoju społeczności lokalnych, ponieważ rolą mieszkańców jest decydowanie o kierunku
przemian ich najbliższego otoczenia. Umożliwia to przyjęty system demokratyczny, rozumiany jako „ustrój polityczny, w którym o sprawach państwa
większością głosów decydują wszyscy obywatele”7. Słowo, na które należy
zwrócić szczególną uwagę to: «wszyscy». Bezwarunkowo każdy obywatel ma
prawo wypowiedzieć się na dany temat, a w przypadku wyborów zagłosować
zgodnie ze swoim przekonaniem. Należy pamiętać, że demokracja to także
„uczestniczenie obywateli w funkcjonowaniu władzy, działalność organizacji
oraz samorządność, rozumiana jako możliwość realizowania potrzeb określonej społeczności przez nią samą. […] sprawia, że państwo staje się państwem

2 R. Przygodzka, Efektywność sektora publicznego, „OPTIMUM” 2008, nr 4, vol. 40, s. 153.
3 M. Ćwiklicki, Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej, [w:] Reformowanie polskiej administracji publicznej – wybrane aspekty zagadnienia, red. S. Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków 2011, s. 14.
4 D. Miłaszewicz, Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, „Studia Ekonomiczne”
2014, nr. 180 cz. 2, s. 164.
5 S. Owsiak, Finanse publiczne: współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2018, s. 116.
6 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2015, s. 185.
7 https://sjp.pl/demokracja (3.07.2019).
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obywateli, a życie społeczne stanowi wyraz ich własnej aktywności, a nie aktywności państwa”8.
Słowa Daltona trafnie podkreślają istotę demokracji, szczególnie w ramach kształtowania efektywności samorządu terytorialnego: „demokracja wymaga aktywności obywateli, ponieważ to przez dyskusję, powszechne zaangażowanie ludzi oraz zainteresowanie polityką, cele społeczne powinny być
definiowane i wprowadzane w życie”9.
Niniejsze opracowanie stanowi analizę z pogranicza ekonomii społecz10,11
nej , która bada, czy została osiągnięta efektywność, oraz finansów publicznych wyjaśniających sposoby alokacji środków publicznych w ramach
procesów ich rozdysponowania12. Rozważania w opracowaniu są oparte
o rozwiązania demokratyczne w zespołach miejskich, w szczególności Miasta
Sosnowiec. Celem artykułu jest przedstawienie istoty konsultacji społecznych
i budżetu obywatelskiego w kształtowaniu efektywności ekonomicznej samorządu terytorialnego, co jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Obecność
demokracji bezpośredniej w dyskursie publicznym jest bowiem pożądana
przez społeczeństwo. Przedstawiono również analizę wyników badania, potwierdzającego znaczenie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu samorządem terytorialnym i efektywności wydawania środków publicznych. Motywacją do przeprowadzenia badania, dotyczącego właśnie tych aspektów, był
stwierdzony niedobór studiów, które skupiałyby się na postrzeganiu demokracji bezpośredniej, a także pomagały określić preferencje obywateli.
Efektywność sektora publicznego
Definiowanie efektywności wyników podjętych decyzji przez zarządzających sektorem publicznym wynika ze stawianych przed nimi ogólnie zdefiniowanego celu, którym jest zaspokajanie potrzeb społecznych13. Należy zauważyć, że aby działania jednostek samorządu terytorialnego były efektywne,

8 B. Barańska, Znaczenie społeczności lokalnej, [w:] Budowanie społeczności lokalnej. Jak rozwijać
trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego społecznym otoczeniem? Praktyczny podręcznik public
relations dla samorządu, red. A. Adamus-Matuszyńska, AE, Katowice 2009, s. 13-24.
9 R. J. Dalton, Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial
Democracy, New York 2002.
10 Socjoekonomiki.
11 J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), Social Economics, The New Palgrave, Palgrave
Macmillan UK 1989. s. v-vi.
12 S. Owsiak, Finanse publiczne …, op. cit., s. 26 oraz s. 49.
13 D. Miłaszewicz, Problemy społecznej efektywności …, op. cit., s. 166-167.
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muszą zapewnić efektywność produkcyjną – poprzez wytwarzanie wartości publicznej w ramach odpowiedniej alokacji środków publicznych14.
Niektórzy autorzy do określenia sprawnego i skutecznego podejmowania decyzji przez władze publiczne używają terminu dobre rządzenie, będącym dosłownym tłumaczeniem angielskiego określenia good governance15.
Według autora niniejszego opracowania lepszym określeniem jest efektywne
zarządzanie samorządem terytorialnym. Wśród zasad skutecznego zarządzania
w sektorze publicznym wymienia się cechy jak m.in. przejrzystość, partycypację, społeczną inkluzję, skuteczność i efektywność16. Takie podejście charakteryzuje się zwłaszcza otwartością, partnerstwem, odpowiedzialnością, skutecznością i efektywnością17.
Warto dodać, że dzięki sprawnym i partnerskim relacjom samorządu
i społeczeństwa, można skutecznie dążyć do właściwej alokacji środków publicznych. Efektywne gospodarowanie zasobami i właściwa ich alokacja prowadzi do zrównoważonego rozwoju i zwiększania dobrobytu społecznego18.
Władze publiczne podczas podejmowania decyzji mogą charakteryzować
się kilkoma stylami prowadzenia polityki, które bazują na:
− efektywności – użytkownik jest postrzegany jako podatnik, a dylemat
polityki polega na tym, jak zapewnić „więcej za mniej”,
− wydajności – dążenie do usług wysokiej jakości; użytkownik jest
postrzegany jako konsument i klient, a dylemat polityki polega na tym, jak
znaleźć równowagę pomiędzy potrzebami zbiorowymi i wymaganiami
indywidualnymi,
− zarządzaniu – dążenie do wartości publicznej: rozliczane, elastyczne,
partycypacyjne i demokratyczne usługi, gdzie użytkownik jest postrzegany jako
uczestnik społeczny, wyborca i decydent, a dylemat polityki polega na tym, jak
zrównoważyć otwartość z prawem do prywatności i ochroną interesów19.
Decydowanie o kierunkach rozdysponowaniu środków publicznych
opierając się wyłącznie na intuicji sprawujących władzę powoduje alienację
w stosunku do społeczeństwa, czego skutkiem jest zmniejszenie efektywności zarządzania20. Wykorzystując partycypację obywatelską można uzyskać
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 170.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 R. Przygodzka, Efektywność sektora publicznego …, op. cit., s. 168.
19 B. Bobińska, Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji „otwartych na klienta”,
„Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek”, 2012, vol. 1, nr 42, s. 62.
20 D. Długosz, J. J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej,
Warszawa 2005, s. 11.
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większą akceptację obywateli dla działań samorządu i zmianę postrzegania sektora publicznego jako organizacji biurokratycznej21. Zwiększenie transparentności finansów publicznych przekłada się na zwiększenie zaufania obywateli do
organów i instytucji publicznych22.
Demokracja bezpośrednia w samorządzie
terytorialnym
Konsultacje społeczne na płaszczyźnie kontakt z samorządem terytorialnym są coraz częściej stosowane, pomimo iż są relatywnie młodą inicjatywą.
Umożliwiają władzom samorządu przedstawienie swoich planów, pomysłów
i różnego rodzaju przedsięwzięć obywatelom23,24,25. Są to czynności o zróżnicowanym charakterze, których celem jest pozyskanie wiedzy lub wymiany informacji między podmiotami. Konsultacje społeczne dotyczą potrzeb społecznych
różnych grup, społeczności lokalnych, a nawet większej zbiorowości, których
celem jest wypracowanie decyzji, będącej koherentną z oczekiwaniami. Chociaż wynik konsultacji społecznych nie jest prawnie wiążący, to są one atrakcyjne dla władz miasta, ponieważ aspekt społeczny jest cenny podczas stanowienia prawa terytorialnego oraz pomaga zdefiniować preferencje społeczeństwa26.
Takie działania pokazują, że włodarze chcą być jak najbliżej obywateli,
a także definiować i starać się rozwiązywać problemy wspólnot lokalnych.
Publikacja wyników konsultacji, o których niezwłocznie należy poinformować obywateli, nie powinny być ostatnim krokiem całego procesu; nie należy
również zapomnieć o ich stopniowym wdrażaniu. Cały proces nie powinien
zbytnio rozwlekać się w czasie; każdy etap powinien zostać przeprowadzony
zgodnie z teorią zarządzania – zarówno skutecznie, jak i sprawnie.
Konsultacje są dialogiem władzy z mieszkańcami, a obustronnie wypracowane wyniki konsultacji są efektem tego dialogu. Komunikacja z mieszkańcami jest podstawą w efektywnym realizowaniu polityki lokalnej. Warto
zauważyć, że demokracja bezpośrednia ma dużo większy udział w gminach
21 Ibidem.
22 B. Bobińska, Funkcjonowanie sektora publicznego ..., op. cit., s. 70.
23
A. Petroff-Skiba (red.), Tak konsultowaliśmy… Warszawa dzieli się dobrymi

praktykami, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2011.

24 M. Rogaczewska, W. Chodzacz, A. Hejda, D. Prędkopowicz (red.), Planowanie rozwoju
lokalnego z udziałem społeczności, Fundacja Fundusz Współpracy, 2014.
25
I. Raszeja-Osowska, M. Dudek, D. Prędkopowicz (red.), Współpraca na

rzecz rozwoju społeczności lokalnej, Witryna Obywatelska, Fundacja Fundusz Współpracy, 2014.
26
P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012.
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wiejskich, gdzie występują zebrania mieszkańców wsi27. Wszyscy zamieszkujący wieś podczas tego rodzaju zebrań mogą się wypowiedzieć w kwestiach
lokalnych dla nich istotnych, co dowodzi zasadność przeprowadzania konsultacji społecznych.
Organizacja konsultacji społecznych, aby była skuteczna, musi być skorelowana z zaangażowaniem mieszkańców. Sama ich organizacja nie powoduje
wysokiej frekwencji, czego dowodem były konsultacje zorganizowane w 2016
roku w Sosnowcu. Pomimo pragnienia poznania opinii mieszkańców na temat
budowy nowego stadionu przez władze Miasta Sosnowiec, oddano zaledwie
5290 ważnych głosów28. W zestawieniu tego z liczebnością miasta na poziomie
niespełna 200 tys. osób, otrzymano frekwencję na poziomie około 2,8%.
W literaturze znaleźć można odpowiedź na pytanie, jakie są przedziały
satysfakcjonującego poziomu zwrotów, bez wcześniejszego ustalania kryteriów wyboru do próby29. Określa się go na poziomie 50%. Za dobry poziom
zwrotów uznaje się 60%, a bardzo dobry 70%. Warto podkreślić, że podczas
tych konsultacji mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z oddaniem głosów (np. znaczek pocztowy), ponieważ mogli oni je przekazać drogą
internetową.
Budżet obywatelski, inaczej nazywany partycypacyjnym, jest procesem
włączającym aktywnie mieszkańców w kształtowanie części budżetu ich miejscowości30. O przekazaniu i wielkości puli środków pieniężnych na ten cel
decyduje rada miasta.
Budżet partycypacyjny jest jednym z najlepszych sposobów na zaangażowanie mieszkańców w życie miasta. Wyróżnia się kilka szczególnych celów
jego organizacji:
− promowanie przedsiębiorczości,
− wspieranie edukacji obywatelskiej,
− podejmowanie trudnych decyzji przy udziale mieszkańców,
− uzyskanie od mieszkańców szczegółowych informacji i opinii dotyczących funkcjonowania ich miasta,
− wspieranie procesu decentralizacji władzy,
27 M. Barański, Demokracja i partycypacja w gminie wiejskiej, [w:] Polski samorząd terytorialny.
Europejskie standardy i krajowa specyfika, red. A. Lutrzykowski, Wydawnictwo Adam Marszalek,
Toruń 2014, s. 243-260.
28 P. Purzyński, Konsultacje w sprawie Zagłębiowskiego Parku Sportowego, http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/1,93867,19974614,konsultacje-w-sprawie-zaglebiowskiego-parku-sportowego-83-proc.html#ixzz4C0vkxbAV (23.02.2020).
29 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
30 W. Kębłowski, Budżet Partycypacyjny krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
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− budowanie zaufania mieszkańców do samorządu i ich przedstawicieli,
− zwiększenie efektywności i przejrzystości wydawanych środków,
− zwiększenie przejrzystości wydawanych środków31.
Jeśli mieszkańcy dostrzegają, że ich praca, pomysły i starania przynoszą
skutki, chcą coraz częściej brać udział w projektach społecznych. Współpraca
jest korzystna dla obu stron – zwiększa się poziom zadowolenia mieszkańców,
a włodarze cieszą się większym zaufaniem publicznym. Z punktu widzenia
ekonomii zwiększana jest efektywność gospodarowania środkami publicznymi.
Warto również zaznaczyć, że nie istnieje jeden model realizacji budżetu obywatelskiego, ponieważ zależy on od politycznego, społecznego i ekonomicznego
poziomu rozwoju miasta32.
Analiza wyników

Wyniki badań ogólnopolskich
Najważniejszymi z przeprowadzonych badań z punktu widzenia opracowania są te wykonane przez CBOS – Polacy o demokracji33, Opinie o demokracji34 oraz Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami35.
Z badania „Polacy o demokracji” wynika, że dwie trzecie Polaków (66%)
dostrzega przewagę demokracji nad innymi formami rządów, natomiast przeciwnego zdania jest 19%. Jednak samo działanie demokracji wśród Polaków
budzi wiele zastrzeżeń. Jej funkcjonowanie w Polsce negatywnie ocenia 52%
respondentów, a pozytywnie 39%.
W badaniu „Opinie o demokracji” 71% ankietowanych zgadza się ze
stwierdzeniem, że demokracja ma przewagę nad innymi formami rządów,
a z tym stwierdzeniem nie zgadza się 17% Polaków. Jednakże opinie o jakości
demokracji w Polsce zawsze były i są zróżnicowane. Według CBOS spadek
poziomu obojętności politycznej Polaków oraz rosnące znaczenie demokracji
wiąże się z panującą sytuacją w Polsce.

31 C. Souza, Participatory Budgeting in Brazilian Cities: Limits and Possibilities in
Building Democratic Institutions, IDD Working Paper No. 28, International Development Department, University of Birmingham, Birmingham 2001, s. 159-184.
W. Kębłowski, Budżet Partycypacyjny …, op. cit., s. 14.
32 Ibidem.
33 Polacy o demokracji, Komunikat z badań 14/2017, CBOS, Warszawa 2017.
34 Opinie o demokracji, Komunikat z badań 118/2017, CBOS, Warszawa 2017.
35 Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami, Komunikat z badań 46/2018, CBOS, Warszawa 2018.
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Autorzy raportu „Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami” podkreślają, że w coraz większej liczbie polskich miast (gmin) realizowany jest proces
wspierania partycypacji mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Większość
respondentów (64%) jest zdania, że w ich mieście (gminie) władze lokalne
uwzględniają głos mieszkańców przy podejmowaniu decyzji. Takie przekonanie towarzyszy głównie najmłodszym respondentom, praktykującym katolikom, z wyższym wykształceniem, oraz zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej. Wartym nadmienienia jest fakt, że wielkość miejscowości zamieszkania
nie ma w tym aspekcie większego znaczenia.
Najczęściej respondenci, jako możliwości i formy współpracy z władzami,
wskazywali: bezpośrednie spotkania i rozmowy z radnymi oraz przedstawicielami władz, w tym otwarte zebrania dla mieszkańców; możliwość inicjowania
rozwiązań i włączanie się mieszkańców w realizację konkretnych inwestycji
poprzez inicjatywy obywatelskie. Jedna szósta (17%) wskazała, że takim narzędziem jest budżet obywatelski.
Kolejnym badaniem poruszającym kwestię konsultacji społecznych zostało przeprowadzonych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych
Stocznia oraz Millward Brown SMG/KRC36. Jako bariery w przeprowadzaniu
konsultacji zostały wymienione m.in.:
− słabe techniczne przygotowanie do prowadzenia procesów konsultacji,
− brak standardów (choćby minimalnych) określających proces konsultacji (np. zakres, czas, konieczność udzielenia informacji zwrotnej etc.),
− zbyt mało czasu na proces konsultacji i zbyt późny moment ich
prowadzenia,
− pasywność (bierność) form stosowanych w procesie konsultacji; mylenie jawności procesu z intencją rzeczywistego uzyskania opinii,
− notoryczne zaniedbania w dziedzinie udzielania informacji zwrotnej
w stosunku do osób i instytucji, które wypowiadają się w procesie konsultacji,
− ograniczone kompetencje uczestników konsultacji, zarówno co do
formy uczestnictwa, jak i charakteru zgłoszonych uwag,
− częsta pozorność prowadzonego procesu – albo ze względu na ograniczoność zakresu i czasu konsultacji, albo ze względu na ignorowanie merytorycznie uzasadnionych uwag.
Badacze znaleźli również organizacje, które stanowiły pozytywne wyjątki. Sugerują, że wzorowanie się na tych podmiotach może stanowić podstawę

36 Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, ZWP MPiPS,
Warszawa 2011.
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do zwiększenia efektywności mechanizmu konsultacji. Z badania wynika, że
postawa osób organizujących konsultacje społeczne wobec nich jest jednym
z najważniejszych czynników decydujących o jakości konsultacji. Na tej podstawie można stwierdzić, że jeżeli władze publiczne będą kierowały się chęcią
zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji, to konsultacje społeczne
będą skutecznym narzędziem w osiągnięciu celu.
Z raportu wynika, że szerzej rozumiana kultura konsultacji i dialogu społecznego w 2011 r. w Polsce była słabo rozwinięta. Wyniki badania potwierdzają dość powszechne przekonanie, że Polacy są w niewielkim stopniu zainteresowani oddziaływaniem na sprawy publiczne oraz mają stosunkowo niskie
poczucie wpływu na kwestie publiczne i nie są zbyt aktywni obywatelsko.
Niska aktywność, słabe zainteresowanie sprawami publicznymi, a szczególnie
poczucie niewielkiego wpływu na sprawy publiczne wśród mieszkańców mogą
być zarówno konsekwencją niskiej kultury partycypacji, jak i jej przyczyną.
Opis badania pierwotnego
Włodarze Sosnowca, pragnąc kreować wizerunek miasta otwartego
i demokratycznego, od niedawna37 stosują konsultacje społeczne jako metodę
aktywnego dialogu z mieszkańcami. Celowość wyboru tego miasta jest nie
bez znaczenia, gdyż Sosnowiec, stosując narzędzia demokracji bezpośredniej,
może być uznany za przykład miasta stawiającego na zaangażowanie obywatelskie i zaufanie do mieszkańców.
Przeprowadzone badanie miało na celu sprawdzenie opinii obywateli
na temat konsultacji społecznych. W dniach 17-30 kwietnia 2017 roku udostępniono i rozesłano drogą elektroniczną kwestionariusz ankiety. W badaniu
wzięło udział 780 internautów. Druga część badania odbyła się w dniach 2627 kwietnia 2017 roku; ankieta została przeprowadzona w II Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu, którą samodzielnie wypełniło 115 uczniów. Wybór
tej sosnowieckiej szkoły był intencjonalny: oczekiwano wysokiej liczby ankietowanych Sosnowiczan w młodym wieku, co skutkuje to nadreprezentatywnością tej grupy wiekowej wśród badanych. Łącznie zostało zebranych 895
wypełnionych ankiet.
Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji odpowiedzi do analiz zostało
dopuszczonych 818 odpowiedzi. Z bazy danych zostały usunięte odpowiedzi:

37 Konsultacje społeczne dotyczące powstania Zagłębiowskiego Parku Sportowego odbywały
się w od 15 marca do 5 kwietnia 2016 r.
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− zduplikowane – z powodu błędów działania formularza Google niektóre z odpowiedzi zostały wysłane podwójnie lub potrójnie;
− zawierające wulgarne treści w polach do wypełnienia;
− statystycznie niemożliwe – np. w rubryce „wiek” ponad 100 lat;
− nielogiczne – osoba, która nie spotkała się wcześniej z konsultacjami
społecznymi lub budżetem obywatelskim brała w nim udział.

Charakterystyka badanych
Wśród badanych występuje duża dysproporcja, jeżeli chodzi o płeć (zob.
rys. 1).
Rysunek 1. Struktura badanych ze względu na płeć. Próba N = 818

Źródło: Opracowanie własne.

W ankiecie wzięło udział 668 kobiet, co stanowi 82% badanej próby.
Najmłodszy ankietowany miał 9 lat, a najstarszy 45 lat. Respondenci zostali
podzieleni na trzy grupy wiekowe:
− 15 lat i mniej;
− 16-19 lat;
− 20 lat i więcej.
Rysunek 2. Struktura badanych ze względu na wiek badanych. Próba N = 818

Źródło: Opracowanie własne.
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Podział ten odzwierciedla etap edukacji – osoby z pierwszej grupy nie
ukończyły jeszcze szkoły gimnazjalnej, druga grupa to osoby chodzące do szkół
ponadgimnazjalnych i ich rówieśnicy, trzecia grupa to osoby, które powinny otrzymać świadectwo dojrzałości. Najmłodsi i najstarsi stanowią po 15%
badanej próby, natomiast osoby w wieku od 16 do 19 lat stanowią 70%
ankietowanych.
Badanie miało także na celu poznanie opinii Sosnowiczan na temat powstania Zagłębiowskiego Parku Sportowego. W związku z tym wyszczególnione zostało Miasto Sosnowiec. Na podstawie rys. 3 widać, że większość ankietowanych zamieszkuje wieś lub miasto do 100 tys. mieszkańców, niespełna 1/3
większe miasta, a 1/5 to mieszkańcy Sosnowca.
Rysunek 3. Struktura badanych ze względu na miejsce zamieszkania badanych. Próba
N = 818

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza odpowiedzi
Zgodnie z założeniami badania, jedno z pytań dotyczyło wychowania
obywatelskiego. Dzięki niemu krzyżując odpowiedzi z pytaniem metryczkowym można określić, czy wychowanie obywatelskie w szkole podstawowej
przekłada się na postawę obywatelską w dorosłym życiu.
Ponad połowa ankietowanych nie doświadczyła w szkole podstawowej
poświęcenia czasu przez nauczyciela na lekcję wychowania obywatelskiego
(rys. 4).
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Rysunek 4. Poświęcanie czasu wychowaniu obywatelskiemu i szerzenie postaw obywatelskich w szkole podstawowej. Próba N = 818

Źródło: Opracowanie własne.

Ankietowani zostali także zapytani o branie udziału w spotkaniu
z władzami lokalnymi. Ponad 70% nigdy nie brała udziału w takim
spotkaniu (rys. 5).
Rysunek 5. Udział w spotkaniu z władzami lokalnymi. Próba N = 818

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie sprawdzono, czy poświęcanie czasu wychowaniu obywatelskiemu w szkole podstawowej wpływa na branie udziału w spotkaniach z władzą
lokalną. W tym celu zbudowano tabelę krzyżową (tab. 1).
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Czy w Twojej szkole podstawowej
nauczyciele poświęcali czas wychowaniu
obywatelskiemu i szerzeniu postaw obywatelskich?

Tak

311

207

Nie
Razem

104

Tak

% z kolumny

100

66,56

33,44

Nie

507

373

134

% z kolumny

100

73,57

26,43

Razem

818

580

238

Czy kiedykolwiek brałaś/eś udział w spotkaniach z władzami lokalnymi?

Tabela 1. Spotkania z władzami lokalnymi, a czas poświęcany w szkole podstawowej wychowaniu obywatelskiemu. Próba N = 818
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Na podstawie wykonanego testu niezależności Chi-kwadrat z poprawką
dla tabeli o wymiarach 2×2 należy odrzucić hipotezę o braku niezależności
pomiędzy czasem poświęconym w szkole przez nauczycieli na wychowanie
obywatelskiego a udziałem w spotkaniach z władzami lokalnymi38. Z prawdopodobieństwem 0,95 można twierdzić, że fakt poświęcania czasu przez nauczycieli w szkole podstawowej wychowaniu obywatelskiemu i szerzeniu postaw
obywatelskich jest istotnie powiązany z późniejszym udziałem w spotkaniach
z władzami lokalnymi.
Konsultacje społeczne oraz budżet obywatelski stanowiły kolejne zagadnienia poruszane w ankiecie. Następne pytania miały sprawdzić, czy respondenci wcześniej spotkali się z pojęciem konsultacji społecznych – 42% respondentów wcześniej się z nim spotkało, a ponad 70% badanych miała kontakt
z pojęciem budżetu obywatelskiego (rys. 6-7).
Rysunek 6. Spotkanie się respondentów z pojęciem „konsultacji społecznych”. Próba
N = 818

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 7. Spotkanie się respondentów z pojęciem „budżetu obywatelskiego”. Próba
N = 818

Źródło: Opracowanie własne.
38 Statystyka Chi-kwadrat = 4,592 (p-wartość = 0,032), z poprawką na ciągłość = 4,259
(p-wartość = 0,039).

118

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ...

Respondenci, którzy odpowiedzieli „Tak” na pytanie dotyczące konsultacji społecznych bądź budżetu obywatelskiego, mieli określić, czy brali udział
w konsultacjach społecznych albo głosowali w budżecie obywatelskim. Wyniki
prezentują rys. 8-9.
Rysunek 8. Udział respondentów w konsultacjach społecznych. Próba N = 340
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 9. Udział respondentów w budżecie obywatelskim. Próba N = 570

Źródło: Opracowanie własne.

62% respondentów nie brała udziału w konsultacjach społecznych, a co
piąty nie słyszał, żeby coś takiego było organizowane. Natomiast w przypadku
budżetu obywatelskiego, różnica między odpowiedziami „Nie” i „Tak” wyniosła tylko 18 punktów procentowych. Stosunek respondentów do konsultacji
społecznych obrazuje rys. 10.
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Rysunek 10. Powód organizowania konsultacji społecznych. Próba N = 818

Źródło: Opracowanie własne.

Większość respondentów przyznała wartości od 3 do 5, co świadczy
o niewielkiej liczbie skrajnych poglądów dotyczących konsultacji społecznych,
a najwięcej spośród nich wybrało wartość środkową – 4. Można stwierdzić,
że konsultacje społeczne powinny być organizowane w sprawach, które mogłyby mieć istotny wpływ na życie mieszkańców.
Kolejnym etapem badania było ustosunkowanie się do podanych stwierdzeń. Częstości wybranej opcji prezentuje tab. 2.
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17%

17%

22%

32%

Konsultowanie dużych inwestycji
z mieszkańcami sprzyja wzrostowi
poparcia dla władz lokalnych

Jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana z budżetu obywatelskiego
to społeczność lokalna to bardziej
dostrzeże

Polacy są bardziej aktywni społecznie
niż mieszkańcy krajów zachodnich

Konsultacje społeczne nie są potrzebne, bo władze lokalne są wybierane
w demokratycznych wyborach

Źródło: Opracowanie własne.

16%

Rozpowszechnianie postawy obywatelskiej wśród najmłodszych da efekty
w późniejszym życiu

Całkowicie się nie
zgadzam

41%

34%

12%

9%

10%

Raczej się
nie zgadzam

Tabela 2. Rozkład opinii w poszczególnych stwierdzeniach. Próba N = 818

16%

35%

26%

10%

11%

Ani się zgadzam,
ani się nie zgadzam

8%

7%

32%

38%

31%

Raczej się
zgadzam

3%

2%

14%

26%

32%

Całkowicie
się zgadzam

2,11

2,32

3,15

3,48

3,53

Średnia
ocen ze skali
Likerta
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63% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że rozpowszechnianie
postawy obywatelskiej wśród najmłodszych da efekty w późniejszym życiu. Potwierdziły to wyniki wcześniejszych analiz (pomimo znikomej siły zależności).
Większość respondentów na ogół zgadza się ze stwierdzeniem, że konsultowanie dużych inwestycji z mieszkańcami sprzyja wzrostowi poparcia dla władz
lokalnych. Warto zauważyć, że jedynie 8,8% zgadza się ze stwierdzeniem, że
Polacy są bardziej aktywni społecznie niż mieszkańcy krajów zachodnich,
a ponad 56% z tym stwierdzeniem się nie zgadza. Aż 72,49% nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że konsultacje społeczne nie są potrzebne, bo władze lokalne są
wybierane w demokratycznych wyborach.
Zakończenie
Władze samorządu terytorialnego coraz chętniej korzystają z konsultacji
społecznych w podejmowaniu istotnych decyzji oraz korzystają z budżetu obywatelskiego jako narzędzia redystrybucji dochodów i kształtowaniu wydatków
wraz ze społecznością lokalną39. Badania wtórne wskazują, że najpopularniejszymi formami partycypacji społecznej są: bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, a także otwarte zebrania. Z perspektywy podejmowania decyzji, takie
działania pokazują jedynie preferencje części społeczności, która w nich uczestniczyła. Pozostali mieszkańcy mogli albo nie zostać poinformowani o zebraniu,
albo nie mieć czasu na wzięcie udziału w nich. Nie oznacza to, że oni w ogóle
nie są zainteresowani wyrażeniem swoich opinii i oczekiwań.
Zarówno badania wtórne, jak i te przeprowadzone przez Autora sugerują,
że kultura konsultacji społecznych jest nadal słabo rozwinięta. Odnosząc się
do sytuacji Miasta Sosnowiec związaną z partycypacją obywatelską większość
respondentów nie brała udziału w spotkaniu z władzami lokalnymi, w tym
w konsultacjach społecznych, oraz nie głosowała w budżecie obywatelskim.
Ponad połowa z nich nie spotkała się z samym pojęciem konsultacji społecznych. Należy zwrócić uwagę, że respondenci postrzegają konsultacje społeczne
dużych inwestycji jako potencjalne źródło wzrostu poparcia dla władz lokalnych. Konsultowanie i informowanie obywateli o swoich decyzjach zwiększa
transparentność zarządzania w sektorze publicznym. Co więcej, 73% z nich nie
uważa, że konsultacje społeczne nie są potrzebne, ponieważ mandat wyborczy
39 R. Bajor., Budżet partycypacyjny jako forma modernizacji zarzadzania administracja

publiczna na przykładach wybranych gmin województwa lubuskiego, [w:] Innowacyjność
wyzwaniem dla współczesnej gospodarki, red. K. Pająk, CeDeWu. Sp. z o.o., Warszawa
2016.
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władz publicznych jest wystarczający dla podejmowania decyzji zgodnie z preferencjami społecznymi.
Najważniejszym bodźcem motywacyjnym obywateli do uczestnictwa
w konsultacjach jest chęć wpływania na podejmowane decyzje i podnoszenie ich jakości, ale także kontrola funkcjonowania urzędu. Autorzy badania
z 2011 roku sugerują wzmocnienie kompetencji i zdolności organizatorów
i uczestników, aby poprawić jakość procesu konsultacji.
„Ważne jest (…), aby partycypacja będąca elementem demokratycznego państwa prawnego nie była ograniczana, tylko wspomagana przez działanie władz publicznych. Współdziałanie obywateli z administracją publiczną
wpływa na efektywność działania tej administracji, co odzwierciedla się w jej
ogólnie pojętej sprawności działania”40. Mieszkańcy, stanowiący nieodłączną
część funkcjonowania organizmu miejskiego, powinni zgłaszać władzom swoje
potrzeby, sugerować rozwiązania oraz kontrolować ich działania. Korzystanie
z partycypacji obywatelskiej przez władze publiczne jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji, zwiększa efektywność wydatkowych środków
i kreuje pożądaną przez mieszkańców wartość publiczną.
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CITIZEN PARTICIPATION
AS A TOOL TO INCREASE THE EFFECTIVENESS
OF LOCAL GOVERNMENT DECISIONS

Summary: Management of public sector organizations is definitely different from business management. First of all, public authorities allocate cash to maximize social well-being. Achieving economic efficiency
in the public sector is extremely difficult, because managers have to assess the needs and preferences of society. The use of citizen participation
in management increases the efficiency of spending by better defining
preferences of society. The study presents the marrow of consultations
and civic budget, as well as the results of a study on the perception of
citizen participation by young Sosnowiec residents. In their opinion, it
has a great importance for the management of local government and
the efficiency of spending public funds.
Keywords: economic efficiency, citizen participation, public sector,
public funds, local government.
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KONCEPCJA CSR (CORPORATE
SOCIAL RESPOSIBILITY)
I CSI (CORPORATE SOCIAL
IRRESPONSIBILITY) –
PORÓWNANIE IDEI

Streszczenie: Artykuł skupia się na porównaniu dwóch koncepcji –
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (z ang. CSR - Corporate Social
Responsibility) i Społecznej Nieodpowiedzialności Biznesu (z ang. CSI Corporate Social Irresponsibility). Obie koncepcje zostały przedstawione,
a następnie porównane, aby w pełni zrozumieć różnice między CSR
i CSI. Co więcej, wybrane przykłady wykorzystywania obu koncepcji
przez organizacje zostały przedłożone. Celem artykułu jest przede
wszystkim porównanie koncepcji CSR z CSI, a także omówienie obu
idei i zapewnienie przykładów stosowania obu koncepcji, aby zrozumieć
ich istotę. Cel ten został zrealizowany na podstawie analizy dostępnej
literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: CSR, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, CSI,
Społeczna Nieodpowiedzialność Biznesu.

Wstęp
Zmiany gospodarcze, kulturowe, a także społeczno-ekonomiczne, które można aktualnie obserwować, przyczyniają się do wzrostu oczekiwań interesariuszy względem przedsiębiorstw. Wymaga się obecnie od nich nie
1 Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Szkoła Doktorska, Nauki o zarządzaniu
i jakości.
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tylko przestrzegania przepisów prawa i postępowania zgodnego ze wszelkimi
standardami, ale również bycia odpowiedzialnym względem społeczeństwa
i środowiska.
Prowadzenie działalności gospodarczej nie powinno skupiać się tylko
i wyłącznie na zysku i efektywności. Bardzo często należy również włączyć do
swoich akcji działania prospołeczne i proekologiczne. W tym celu przedsiębiorstwa wykorzystują różne metody, a także koncepcja zarządzania. Przykładem takiej koncepcji jest koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
(z ang. CSR - Corporate Social Responsibility). Zakłada ona, że przedsiębiorstwa
powinny w swoich działaniach wziąć pod uwagę interesy społeczne, środowiskowe, a także relacje z interesariuszami. CSR jest ideą stosunkowo nową,
toteż ważnym jest, aby ciągle rozwijać i modyfikować jej aspekty2.
Społeczna Nieodpowiedzialność Biznesu (z ang. CSI - Corporate Social
Irresponsibility) jest przeciwieństwem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
i odnosi się do zaniechania odpowiedzialnego działania przez przedsiębiorstwa.
CSI odnosi się do działań lub konsekwencji działań, które postrzegane są jako
nieodpowiedzialne, niemoralne, często nielegalne i nieetyczne. Bardzo często
zdarza się jednak, że to, co jedni uważają za przejaw działań z zakresu CSR,
inni będą postrzegać jako przejaw działań z zakresu CSI3.
Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
(CSR - Corporate Social Responsibility)
Jeszcze w XIX wieku, kiedy rodził się kapitalizm, najważniejszym dla
przedsiębiorstw był zysk, a etyka biznesu nie istniała w ogóle. Z czasem jednak
kryzysy gospodarcze sprawiły, że przedsiębiorstwa zaczęły zwracać uwagę nie
tylko na swoje wyniki finansowe, ale także na potrzeby społeczne4. Pierwszą
oznaką zmian był program reform ekonomiczno-społecznych, który został
wprowadzony przez Franklina Delano Roosevelta w Stanach Zjednoczonych
w latach 1933-1939. Nosił on nazwę Nowego Ładu (z ang. New Deal). Celem
całego przedsięwzięcia było zapobieganie skutkom wielkiego kryzysu trwającego od 1929 r. do 1933 roku. Nowy Ład związany był z reformami prawnymi,
które miały ustabilizować gospodarkę i instytucje, które ją pobudzały. Ponadto, dotyczył on również walki z bezrobociem i wprowadzenia ogólnodostępnej
2 W. Leoński, Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu, „Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 39, T. 1, Uniwersytet Szczeciński, s. 67-77.
3 B. Rok, Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa 2013, 85-86.
4 Business Insider Polska, https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/czym-jest-csr/bqm
m0w5, dostęp: 1.04.2020.
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opieki społecznej. Dodatkowo, miał on na celu również zapewnienie pomocy
rolnikom, wprowadzenie programów dotyczących ochrony sztuki, prawa pracy, ochrony przyrody i wiele innych działań5. W latach 60. XX wieku zaczęto
oskarżać przedsiębiorstwa o powodowanie problemów społecznych, a także
żądano zaprzestania ich działalności. W tym właśnie czasie przedsiębiorstwa
zaczęły podejmować działania, które obecnie można nazwać działaniami z zakresu CSR6.
Wielu badaczy podjęło próbę zdefiniowania koncepcji CSR. Amerykański ekonomista, Howard R. Bowen, w swojej książce Social Responsibilities of
the Businessman z 1953 roku, jako jeden z pierwszych zdefiniował ideę CSR
jako zobowiązanie do wdrażania takich strategii i podejmowania takich decyzji,
a także wybranie takiego kierunku działania, które są pożądane biorąc pod
uwagę cele i wartości społeczne7.
Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest strategią zarządzania, dzięki której przedsiębiorstwa biorą pod uwagę w swoich działaniach
interesy społeczne, relacje z grupami interesariuszy (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników), a także aspekty środowiskowe. Wszystkie działania
przedsiębiorstwa w zakresie CSR są dobrowolne8. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie jest działalnością charytatywną, gdyż zakłada racjonalne zarządzanie całym przedsiębiorstwem oraz majątkiem, z uwzględnieniem szacunku dla praw społeczności9.
Dla przedsiębiorstwa bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, a także wspierane relacji
z interesariuszami. Ponadto, przedsiębiorstwo decydując się na uwzględnienie
działań z zakresu CSR w swojej strategii decyduje się również na informowanie
o swoich działaniach, co może przyczynić się do wzrostu jego konkurencyjności na rynku i kształtowania się warunków niezbędnych do zrównoważonego
rozwoju zarówno ekonomicznego, jak i społecznego10.
Wiele przedsiębiorstw na świecie uważa, że stosowanie zasad CSR w swojej strategii jest koniecznością, ponieważ koncepcja jest kluczowym elementem
rozwoju. Co więcej, implementacja zasad CSR pomaga w budowaniu trwałych
5 C. Berkin et al., Making America, Volume 2: A History of the United States: Since 1865, Cengage Learning, USA, 2011, s. 213.
6 Business Insider Polska…, op. cit.
7 Ł. Makuch, Firma i społeczeństwo: wspólne tworzenie wartości, „Harvard Business Review”
2011, nr 96.
8 Oficjalna strona internetowa PARP Group PFR, https://www.parp.gov.pl/csr#csr, dostęp:
1.04.2020.
9 Business Insider Polska…, op. cit.
10 Oficjalna strona internetowa PARP Group PFR…, op. cit.
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relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa. Również polskie przedsiębiorstw coraz częściej już na etapie budowania strategii decydują się na wdrożenie zasad
CSR11. Należy jednak pamiętać, że realizowanie koncepcji wymaga zmiany
funkcjonowania i integracji działań w całym przedsiębiorstwie12.
W 2010 roku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) opublikowała normę ISO 26000 po ponad 5 latach pracy w ekspertami z całego
świata. Norma ISO 26000 porządkuje wiedzę z zakresu CSR. Nie ma ona
formy certyfikacji, jest natomiast praktycznym przewodnikiem zawierającym
wskazówki dla przedsiębiorstw i organizacji (bez znaczenia ma ich typ, lokalizacja i wielkość) po zasadach CSR. W normie ISO 26000 wyróżnione są
poszczególne obszary: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne13.
Koncepcja Społecznej Nieodpowiedzialności
Biznesu (CSI - Corporate Social Irresponsibility)
Termin Społeczna Nieodpowiedzialność Biznesu nie jest terminem popularnym w polskiej literaturze ekonomicznej14. Tematyka ta jest znacznie
częściej poruszana w literaturze obcojęzycznej. Aby zrozumieć czym jest koncepcja CSI, warto porównać ją z koncepcją CSR. Idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu koncentruje się na pozytywnym wkładzie przedsiębiorstwa
w społeczeństwo i podkreśla korzystny wymiar działalności przedsiębiorstwa.
Innymi słowy oznacza „czynienie dobra” zamiast „unikania zła”15.
W literaturze przedmiotu termin CSI pojawia się w artykule z 1977 roku
Effects of corporate social responsibility and irresponsibility policies w Journal of
Business Research autorstwa J. Scotta Armstronga. Według niego, idea Społecznej Nieodpowiedzialności Biznesu to decyzja, która akceptuje alternatywę,
która w pewnym stopniu jest gorsza od innej, jeśli bierze się pod uwagę wpływ

11 Z. Gajewski, Właściwe zarządzanie CSR kluczem do sukcesu, „Kompendium CSR” 2011,
nr 5, s. 6.
12 Ł. Makuch, Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po
kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach
pomiędzy nimi zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011,
s. 30.
13 Oficjalna strona internetowa PARP Group PFR…, op. cit.
14 W. Leoński, Społeczna odpowiedzialność…, op. cit.
15 N. Lin Hi, K. Muller, The CSR bottom line: Preventing corporate social irresponsibility, “Journal of Business Research” 2013, s. 1928-1936.
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tej decyzji na wszystkie aspekty16. Koncepcja ta pomaga wyznaczyć granice
społecznej odpowiedzialności działań przedsiębiorstwa17. Ponadto, koncepcja
CSI to działanie, które jest szkodliwe społecznie, którego menadżer nie podjąłby świadomie działając dla własnego dobra, albo że rozsądna osoba podejmując takie działanie oczekiwałaby znaczącej szkody netto18.
Koncepcja Społecznej Nieodpowiedzialności Biznesu związana jest
z motywami indywidualnymi, ustaleniami organizacyjnymi, a także kwestiami
polityki publicznej, więc odnosi się do osób fizycznych (np. pracowników lub
kierowników), którzy działają w danym przedsiębiorstwie. Ponadto, ich nieodpowiedzialne działanie może być świadome lub nie19.
Należy również wspomnieć, że koncepcja CSI odnosi się również do niemoralnego postępowania przedsiębiorstwa20, a także do nieodpowiedniego zachowana, które związane jest z wykorzystaniem efektów negatywnych21.
W przypadku porównywania obu koncepcji, należy zwrócić uwagę na
różną pespektywę czasową. Skutki społecznie odpowiedzialnego działania
w przedsiębiorstwie mogą być widoczne dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, co więcej, mogą one mieć długofalowe konsekwencje. W przypadku
społecznie nieodpowiedzialnego działania, przedsiębiorstwo może spodziewać
się konsekwencji takiego działania podczas jego ujawniania (np. poprzez nałożenie na przedsiębiorstwo kar pieniężnych i odszkodowań, a ponadto utraty
klientów i znacznych szkód dla reputacji)22. Oczywistym jest, że takie działania
ze strony przedsiębiorstwa również negatywnie wpłyną na zysk23.

16 J.S. Armstrong, K.C. Green, Effects of corporate social responsibility and irresponsibility policies,
“Journal of Business Research” 1977, 66 (10), s. 185-213.
17 A. Stachowicz-Stanusch, W. Amann, Corporate Social Responsibility and Corporate Social
Irresponsibility, “Scientific Quarterly, Organization and Management” 2017, vol. 3, nr 39,
s. 107-114.
18 J.S. Armstrong, K.C. Green, Effects of corporate…, op. cit.
19 D. Windsor, Identifying reasons why some firms maximize corporate social irresponsibility and
some firms minimize corporate social responsibility, [w:] Corporate social performance: paradoxes,
pitfalls, and pathways to the better world, A. Stachowicz-Stanusch (red.), Charlotte, NCŁ Information Age Publishing Inc., 2015, s. 79-101.
20 M. Greenwood, Stakeholder engagement: Beyond the myth of corporate responsibility, “Journal
of Business Ethics” 2007, s. 315-327.
21 T. S. Clark, K.N. Grantham, What CSR is not: Corporate Social Irresponsibility, [w:] Corporate Social Irresponsibility: A Challenging Concept, R. Tench, W. Sun, B. Jones (red.), Emerald
Group Publishing Limited, 2012, s. 23-41.
22 N. Lin-Hi, K. Müller, The CSR…, op. cit.
23 P. E. Murphy, B. B. Schlegelmilch, Corporate social responsibility and corporate social irresponsibility: Introduction to a special topic section, “Journal of Business Research” 2013, nr 66,
s. 1807-1813.
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Porównanie koncepcji CSR i koncepcji CSI
Aby lepiej zrozumieć obie koncepcję, szczególnie koncepcję CSI, warto
przeanalizować różnice między Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu a Społeczną Nieodpowiedzialnością Biznesu.
Tabela 1 przedstawia porównanie obu idea w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstwa.
Tabela 1. Porównanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Społecznej
Nieodpowiedzialności Biznesu

Obszar

Społeczna
Odpowiedzialność
Biznesu

Społeczna
Nieodpowiedzialność
Biznesu

Podejście do
zanieczyszczania
i degradacji środowiska
naturalnego:

Możliwym jest
uniknięcie degradacji
i zanieczyszczania
środowiska, co
więcej, należy podjąć
odpowiednie akcje,
aby temu zapobiec.
Przedsiębiorstwo
powinno być świadome
ekologicznie.

Nie ma możliwości
uniknięcia degradacji
i zanieczyszczania
środowiska. Jest to
nieuchronne.

Podejście do zasobów
ludzkich:

Pracownicy są bardzo
ważni w przedsiębiorstwie.
Są oni cennym zasobem
dla organizacji.

Pracownicy to
zasób, który można
wykorzystywać.

Podejście do zysku:

Przedsiębiorstwo
wyznacza sobie cele,
a zysk jest jednym z nich.
Należy dążyć do jego
osiągnięcia, ale należy
przy tym być rozsądnym.

Zysk powinien być
osiągnięty bez względu
na wszystko. Stanowi
on główny (i często
jedyny) cel działania
przedsiębiorstwa.

Podejście do
technologii:

Rozwijanie nowych
technologii, ich
testowanie i wdrażanie
powinno mieć miejsce
tylko wtedy, kiedy
działania te nie szkodzą
środowisku.

Nie ma znaczenia czy
rozwijanie, testowanie
i wdrażanie nowych
technologii jest szkodliwe
dla środowiska – należy to
robić bez względu na to.

Podejście do etyki:

Etyka jest bardzo ważna.

Etyka nie jest ważna.
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Podejście do
zaangażowania
społecznego
i dialogu między
przedsiębiorstwem
a społecznością:

Należy konsultować się ze
społeczeństwem
i wykazywać
zaangażowanie.

Należy konsultować
się ze społeczeństwem
tylko wtedy, kiedy to
konieczne. Nie należy
również wykazywać
zaangażowania, jeśli nie
ma ku temu poważnych
przesłanek.

Podejście do klientów
i dostawców:

Klientów i dostawców
należy traktować
z należytą uczciwością.

Klienci i dostawcy
mogą być traktowani
nieuczciwie.

Podejście do działań
z zakresu CSR:

Przedsiębiorstwo
prowadzi działania zgodne
z koncepcją CSR bez
względu na obowiązujące
przepisy.

Przedsiębiorstwo
prowadzi niechętnie
działania z zgodne
z koncepcją CSR,
ponieważ wynika
to z przepisów
obowiązującego prawa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. E. Murphy, B. B. Schlegelmilch,
Corporate social responsibility and corporate social irresponsibility: Introduction to
a special topic section, Journal of Business Research, Nr 66, 2013, s. 1807-1813.

Działania związane z CSR są przeciwieństwem tych, które prowadzone są w ramach CSI. Kluczową różnicą między ideami jest różnica związana
z podejściem do zasobów ludzkich i etyką. Pracownicy są podstawą całej
działalności, ponieważ ich kompetencje, umiejętności, wiedza i doświadczenie wpływają na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo,
w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie dba o swoich pracowników, nie mogą
oni realizować swoich celów osobistych, jakimi są np. zdobywanie nowego
doświadczenia, kompetencji czy wiedzy. Postępowanie etyczne w przedsiębiorstwie związane jest ze stosunkiem do klientów i dostawców. Koncepcja
CSR zakłada, że dostawcy nie tylko odpowiedzialni są za wykonywanie zleceń,
ale są jednocześnie partnerami, którzy przekazują przedsiębiorcom kluczowe
wskazówki i wiedzę. Jeśli przedsiębiorstwo nie zachowuje się etycznie w stosunku do dostawców, może to negatywnie wpłynąć na konkurencyjność tego
przedsiębiorstwa na rynku. Ponadto, klienci są najważniejszą grupą interesariuszy dla przedsiębiorstwa. Brak pozytywnych relacji z nimi może oznaczać
pogarszanie się koedycji przedsiębiorstwa. Kolejną różnicą między koncepcjami jest ta związana z podejściem do środowiska. Idea CSR zakłada takie prowadzenie przedsiębiorstwa, aby środowisko nie było zanieczyszczane. Ponadto,
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należy również walczyć z dewastacją środowiska naturalnego. Według koncepcji CSI, zanieczyszczanie i degradacja środowiska naturalnego są nieuchronne.
Z tym aspektem prowadzenia działalności związane jest również podejście do
rozwijania, testowania i wdrażania nowych technologii. Idea CSI zakłada, że
technologie te powinny być wdrażane za wszelką cenę – nawet za cenę dewastacji i zanieczyszczenia środowiska. Ponadto, obie koncepcje różnią się od
siebie celem. Idea CSI zakłada, że zysk jest celem nadrzędnym, który powinien
być osiągnięty bez względu na wszystko, np. bez względu na zanieczyszczenie
środowiska. Koncepcja CSR natomiast zakłada, że zysk dla przedsiębiorstwa
jest tylko jednym z celów, natomiast przy dążeniu do osiągnięcia zysku należy
zachować rozsądek. Dodatkowo, w ramach CSR zakłada się dialog między
przedsiębiorstwem a społeczeństwem i zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. W ramach koncepcji CSI nie ma to znaczenia, a problemy, z którymi
mierzy się dana społeczność nie są brane pod uwagę podczas realizowania celów przedsiębiorstwa24.
Wybrane przykłady stosowania koncepcji CSR i
koncepcji CSI
Obecnie wiele przedsiębiorstw działających na rynku decyduje się na
podjęcie działań z zakresu CSR lub realizację wybranych elementów koncepcji.
Są jednak takie, które działań tych nie praktykują.
Deloitte Polska angażuje się w realizację strategii CSR na poziomie lokalnym, a jego aktywność w tym zakresie obejmuje m.in. działania na rzecz propagowania idei CSR na rynku, a także dzielenie się wiedzą ekspercką z rynkiem
i studentami. Deloitte określa dokładnie regulamin pracy i standardy obsługi
klienta. Promowane są również wartości, takie jak np. szacunek, otwartość,
uprzejmość, uczciwość czy rzetelność. Inicjatywą Kobiety w Biznesie podjęta
przez sieć spółek handlowych związana jest z częścią programu GROW (Global
Retention of Women). Celem programu jest zwiększenie ilości kobiet na stanowiskach kierowniczych, a także wyrównywanie szans pomiędzy kobietami
i mężczyznami (związanymi głównie z możliwością rozwoju, zwiększeniem wynagrodzenia i awansowaniem). Zakłada się, że efektem inicjatywy będzie promowanie wizerunku Deloitte jako spółki odpowiedzialnej społecznie, a także promującej równość. Inicjatywa ta może również pomóc kobietom, które
przebywają na urlopach macierzyńskich. Oczywiście, jednym z podstawowych
24 W. Leoński, Społeczna odpowiedzialność…, op. cit.
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problemów, z którymi przedsiębiorstwo będzie zmuszone się mierzyć jest stereotypowe postrzeganie roli kobiety w społeczeństwie25.
Metro Group, międzynarodowy koncern handlowy, również prowadzi
działania w zakresie CSR. Przede wszystkim angażuje się on w inicjatywy na
rzecz społeczeństwa, czego celem jest wzmocnienie zaufania do koncernu grup
docelowych. Ponadto, Metro Group stara się oszczędnie gospodarować zasobami, a także zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko. Co więcej,
koncern oferuje swoim pracownikom możliwość rozwoju zawodowego oraz
możliwość dalszego dokształcania się, np. w postaci szkoleń lub kursów, co
skutkuje podniesieniem kwalifikacji pracowników. Dodatkowo, Metro Group
oferuje żywność ekologiczną. Jedną z inicjatyw podjętych przez koncern jest
program METRO Edukacja. Program został stworzony w 2001 roku, kiedy została przeprowadzona analiza ówczesnej sytuacji w szkolnictwie polskim oraz
na rynku pracy. Analiza pokazała, że system edukacji w Polsce zapewnia bardzo wiele treści teoretycznych, a zbyt mało praktycznych. Dodatkowo, kształcenie nie było związane z potrzebami na rynku pracy, a studenci i uczniowie
nie mieli kontaktu z nowoczesnymi technologiami. Co więcej, pracodawcy nie
zapewniali uczniom praktyk zawodowych. W ramach projektu stworzonego
przez Metro Group uczniowie mieli możliwość zdobyć wiedzę o przedsiębiorstwach na rynku, mogli również poznać podstawy marketingu, a także uczyć
się obsługi programów komputerowych. W Polsce program odniósł sukces
i dzięki temu koncern zdecydował się wdrożyć go w innych krajach Europy26.
Postawa Volkswagena związana z podejściem do emisji spalin przez samochody może być traktowana jako porażka pod względem koncepcji CSR.
Oznacza to, że koncern, poprzez celowe zatruwanie planety, przyczynia się go
realizowania strategii w ramach koncepcji CSI. To odrzucenie norm etycznych doprowadziło do rezygnacji dyrektora generalnego, a także szefa działu
zajmującego się badaniami i rozwojem. Oczywistym problemem związanym
z wdrażaniem koncepcji CSR jest to, że przedsiębiorstwa swoją działalność
w ramach idei regulują same, przez co bardzo często wprowadzają konsumentów w błąd, gdyż celem ich działalności jest tylko maksymalizacja zysku.
W koncernie Volkswagen doszło do sytuacji, w której nie miało znaczenie
przekroczenie dopuszczalnego limitu tlenku azotu, który był emitowany przez
samochody, ponieważ pozwoliło to być wiodącym producentem samochodów na runku. Przypadek Volkswagena pokazuje, że koncepcja CSR powinna
25 N. Ćwik, M. Grzybek, B. Saracyn, 15 polskich przypadków społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, cz. II, Warszawa 2012, s. 26-33.
26 Ibidem, s. 64-68.
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być świadomie propagowana przez przedsiębiorstwa. Osoby, które odpowiedzialne są za działania CSR powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności
w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, które przedsiębiorstwa deklarują spełniać. Ważnym jest również opracowanie odpowiednich systemów
regulowania wywiązywania się z tychże obowiązków. W ten sposób ograniczyć można nieuczciwe praktyki i pociągnięcie do odpowiedzialności jednostki,
które ze swoich obowiązków nie wywiązują się należycie, przez co szkodzą nie
tylko społeczeństwu, ale także środowisku naturalnemu27.
Zakończenie
Bez wątpienia koncepcja CSR jest koncepcją dobrze znaną i szeroko omawianą w literaturze zagranicznej, a także polskojęzycznej. CSR jest współczesną
filozofią biznesu, która dzięki swoim założeniom, zyskuje popularność. Przedsiębiorstwa, dzięki wdrażaniom praktyk związanych z tą ideą, stają się całkowicie odpowiedzialne za to, jaki wpływ ich działalność ma na interesariuszy,
a także środowisko naturalne. Głównym celem koncepcji jest znalezienie równowagi pomiędzy zdolnością produkcyjną i zyskownością a ogólnym dobrem
społecznym.
Koncepcją, która jest przeciwieństwem idei CSR, jest CSI. Te dwie idee
różnią się od siebie w kluczowych aspektach działalności przedsiębiorstwa,
np. w podejściu do środowiska naturalnego czy zasobów ludzkich, a także
w relacjach z klientami i dostawcami. CSI odnosi się do niemoralnych praktyk,
które są stosowane przez przedsiębiorstwa. Koncepcja ta jest stosunkowo rzadko analizowana w literaturze przedmiotu.
Analizując różnicę między obiema ideami, należy zwrócić uwagę również
na perspektywę czasową. Skutki działań w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zazwyczaj mają długofalowe konsekwencje, podczas gdy konsekwencje działań zgodnych ze Społeczną Nieodpowiedzialnością Biznesu
widoczne są po ujawnieniu takich działań. Istotne jest również opracowanie
systemu, który pozwoli w sposób wiarygodny i rzetelny na kontrolę działań
z zakresu CSR, jeśli dane przedsiębiorstwo taką działalność deklaruje. Działania w ramach koncepcji CSR są przez przedsiębiorstwa deklarowane, ale nie
są one weryfikowane. Często zdarza się, że informacje o działaniach z ideą
nie mają pokrycia w rzeczywistości, co wprowadza konsumenta w błąd. Są to
27 E. Dans, Volkswagen And The Failure Of Corporate Social Responsibility, https://www.forbes.
com/sites/enriquedans/2015/09/27/volkswagen-and-the-failure-of-corporate-social-responsi
bility/, dostęp: 10.06.2020.

136

KONCEPCJA CSR I CSI ...

praktyki nieuczciwe i należy im opracować sposób, aby działania te można
było poddać weryfikacji i ocenie.
Należy jednak pamiętać, że uwzględnienie idei CSR w swojej strategii nie
zawsze gwarantuje sukces i co więcej, nie gwarantuje całkowitego wyeliminowania praktyk związanych z CSI.
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THE CONCEPT OF CSR (CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY) AND CSI (CORPORATE SOCIAL
IRRESPONSIBILITY) – THE COMPARISON
OF THE IDEAS

Summary: The article focuses on comparing two concepts - Corporate
Social Responsibility (CSR) and Corporate Social Irresponsibility
(CSI). Both concepts were presented and then compared in order to
fully understand the differences between CSR and CSI. Moreover,
selected examples of the use of both concepts by organisations have
been submitted.
The purpose of the article is primarily to compare CSR concepts with
CSI, as well as to discuss both ideas and to provide examples of using
both concepts to understand their essence. This goal was achieved
based on the analysis of the available literature on the subject.
Keywords: CSR, Corporate Social Responsibility, CSI, Corporate
Social Irresponsibility.
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WPŁYW DECYZJI STRATEGICZNYCH
NA ROZWÓJ INNOWACJI W
GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Streszczenie: Celem badawczym była identyfikacja obszarów podejmowania decyzji strategicznych w polskich gospodarstwach rolnych i wskazanie innowacji, będących ich efektem. Źródłem danych statystycznych
są między innymi raporty Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS). Do sporządzenia wniosków wykorzystano analizę porównawczą (dynamiki) oraz analizę struktury. Praca składa się z trzech części.
W części pierwszej przybliżono pojęcie decyzji strategicznej, innowacji
i gospodarstwa rolnego. Uwagę skupiono również na uwarunkowaniach determinujących wdrożenie oraz rozwój innowacji w gospodarstwach rolnych. Część druga poświęcono omówieniu źródeł danych,
metod badawczych oraz przedstawieniu celu badawczego. W części
trzeciej przybliżono powstałe w wyniku decyzji strategicznych wybrane
innowacje wraz z ich wpływem na funkcjonowanie podmiotu.
Słowa kluczowe: Gospodarstwo rolne, Strategia, Innowacja.
Nr Orcid: 0000-0002-5733-2474.

Wstęp
Celem podjętych badań i analiz była identyfikacja obszarów podejmowania decyzji strategicznych w polskich gospodarstwach rolnych i wskazanie
innowacji, będących ich efektem.

1 Mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
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Gospodarstwa rolne pełnią różne funkcje w efekcie podlegają wielu
zmianom, zatracając tym samym podstawową formę działalności. Obecnie
gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolne w coraz mniejszym stopniu różnią się
od współczesnych przedsiębiorstw z innych sektorów. I jak większość przedsiębiorstw, za główny cel przyjmują uzyskanie zysku. Realizacja celu wymaga
od rolników uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Podejmowanie decyzji strategicznych w takich obszarach działalności jak: struktura produkcyjno-rynkowa, konkurencyjność przedsiębiorstwa, forma organizacyjna i inne,
umożliwia jej osiągnięcie. Wynika to z faktu, że w efekcie podjętych decyzji
dochodzić może do powstania, wdrożenia i rozwoju innowacji. Wyróżnić należy kilka jej rodzajów, jak innowacje: produktowe, procesowe i organizacyjne.
W rezultacie dochodzi do wdrażania dotychczas niestosowanych metod i form
produkcji (takich jak specjalizacja, produkcja ekologiczna lub regionalna) oraz
usług (działalność agroturystyczna lub świadczenie usług rolniczych).
Metody badawcze
W opracowaniu wykorzystano zwarte i ciągłe publikacje naukowe oraz
dane statystyki masowej. Źródłem danych statystycznych są informacje zawarte między innymi w raportach opracowywanych przez Inspekcję Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Główny Urząd
Statystyczny (GUS). Do analizy danych statystycznych wykorzystano analizę porównawczą (dynamiki) oraz analizę struktury. Uzyskane wyniki badań
przedstawione zostały w formie opisowej i tabelarycznej.
Relacja między gospodarstwem rolnym
a przedsiębiorstwem
W Polskich przepisach prawa występuje kilka definicji gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą z 1996 r. o podatku rolnym za „gospodarstwo rolne
dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod
stawami oraz, sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych, jako użytki rolne, gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków
rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki
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organizacyjnej niemającej osobowości prawnej”2. Przedstawiona definicja zawiera kilka istotnych elementów charakterystycznych dla tego rodzaju podmiotów, takich jak wymóg posiadania w gospodarstwie rolnym użytków rolnych oraz określenie minimalnej ich powierzchni.
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników za „gospodarstwo rolne rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolnej”3. W tym przypadku zauważalne jest uogólnienie, które pozwala na
szerszą klasyfikację funkcjonujących na rynku podmiotów. Przedstawione definicje to jedynie niektóre z występujących w polskim prawie.
Należy nadmienić, że istnieją również definicje ekonomiczne. Przytaczając, za gospodarstwo rolne uznać można „zespół ludzi, ziemi i innych środków
produkcji, których zadaniem jest wytwarzanie artykułów rolnych przez uprawę roślin i hodowle zwierząt”4. Zauważalne jest odmienne podejście do formułowania definicji i skupienie się zarówno na czynnikach produkcji takich
jak: ludzie, ziemia i inne środki produkcji, jak i na zadaniach gospodarstwa
rolnego.
Gospodarstwa rolne stanowią jedną z najliczniejszych grup podmiotów gospodarczych w Polsce. Zgodnie ze spisem rolnym w 2010 r. istniało
2277,6 tys. gospodarstw rolnych5, jednak ich liczba do roku 2017 spadła do
1405,7 tys.6.
Podobnie jak w przypadku definicji, trudną kwestię stanowi odpowiedź
na pytanie czy gospodarstwo rolne można nazwać przedsiębiorstwem? A więc
przeciwstawienie dwóch podobnych, lecz jednocześnie odrębnych form działalności gospodarczej, którą szerzej omówiła kilkadziesiąt lat temu Renata
Marks7. Mimo pełnienia wielu funkcji i posiadania istotnego znaczenia dla
gospodarki ich charakter gospodarczy nie jest wprost określony. Chcąc zatem
odpowiedzieć na postawione pytanie należy przyjrzeć się tej kwestii w ujęciu
ekonomicznym oraz prawnym.

2 Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach
i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody, Dz.U. 1996 nr 91 poz. 409. Art. 1 ust. 2.
3 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. 1991 Nr 7
poz. 24. Art. 6 pkt 4.
4 R. Budzinowski, A. Suchoń, Relacje gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa rolnego w świetle
publicznych mechanizmów ich wspierania [w:] Prawne mechanizmy wpierania i ochrony rolnictwa
rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, red. P. Litwiniuk, Fundacja Programów Pomocy dla rolnictwa FAPA, Warszawa 2015, s. 327.
5 Powszechny spis rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 88-90.
6 Rocznik statystyczny rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018, s. 89.
7 R. Marks, Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze wobec wyzwań gospodarki rynkowej, „Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2002, nr 941 t. 2, s. 91-96.
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W ujęciu ekonomicznym różnica dotyczy formy dystrybuowania produktów rolnych. Przedsiębiorstwo rolne to podmiot wytwarzający produkty
rolne z przeznaczeniem na rynek w celu sprzedaży. Gospodarstwo rolne jest
zatem podmiotem będącym elementem stylu życia właściciela, którego głównym przeznaczeniem jest wyżywienie jego rodziny. Idąc dalej w gospodarstwie
rolnym sprzedaż na rynku ma więc znaczenie drugorzędne i często marginalne. Obecnie ujęcie ekonomiczne jest mało precyzyjne, gdyż aby móc funkcjonować i wyżywić rodzinę, gospodarstwo rolne bez względu na wielkość musi
przynosić dochód, a więc posiada kontakt z rynkiem, na którym sprzedaje
swoje nadwyżki. W takim wypadku w znacznej części przeznaczeniem uzyskanej produkcji jest rynek. Powoduje to nierzadko prowadzenie przez właściciela
działalności zawodowej, co skutkuje upodobnieniem się do przedsiębiorstw8.
Ujęcie prawne związane jest z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw. W polskim prawie nie występuje definicja przedsiębiorstwa rolnego, co uniemożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie tej formy
gospodarczej. W kodeksie cywilnym występuje jednak definicja przedsiębiorstwa. Zgodnie z nią „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej”9. Analizując powyższą definicję i definicję gospodarstwa
rolnego zawartą w kodeksie cywilnym wynika, że różnica dotyczy cechy
charakterystycznej prowadzonej działalności. Ujmując zagadnienie prościej,
w przypadku gospodarstw rolnych jest nią obecność gruntów ornych. W przypadku przedsiębiorstw główną cechą jest cel, a więc przeznaczenie do prowadzenie działalności gospodarczej. Odpowiadając na postawione wyżej pytanie,
gospodarstwo rolne może być traktowane jak przedsiębiorstwo, ale tylko wtedy, gdy jego przeznaczeniem będzie prowadzenie działalności gospodarczej10.
Na uwagę zasługują przypisane funkcję, które w istotny sposób wpływają na rozwoju szczególnie małych gospodarstw rolnych. Przez ich pryzmat
można postrzegać gospodarstwo rolne jako wielofunkcyjny podmiot, który
pełni złożoną rolę w gospodarce kraju i regionu. Przypisuje się mu między
innymi funkcje: produkcyjną, różnorodności biologicznej, środowiskową,

8 R. Budzinowski, A. Suchoń, Relacje…, op. cit., s. 327.
9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93. Art. 551.
10 Z. Truszkiewicz, Prawo do gospodarstwa rolnego (do przedsiębiorstwa), [w:] Rozprawy i studia:
księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. W. E. Kremer,
Z. Truszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 257-269.
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społeczną, socjalną, ekonomicznej podstawy, usługową, bufora chroniącego
przed ubóstwem11.
Uznając gospodarstwo rolne za przedsiębiorstwo należy przyjąć, że funkcjonuje w oparciu o zmiany w otoczeniu oraz zasady obowiązujące na rynku.
W wyniku zmiany któregokolwiek z tych obszarów właściciel zobligowany
jest do podejmowania decyzji strategicznych, w wyniku których realizowane
są długookresowe cele. Określić je można jako „postanowienia decydujące
w istotny sposób o konkurencyjności przedsiębiorstwa zarówno w perspektywie teraźniejszej, jak i przyszłej”12. Wyróżnić można cztery obszary podejmowania decyzji strategicznych13:
− obszar „osiągnięcia, utrzymania, wzmocnienia i utrwalenia konkurencyjności przedsiębiorstwa” przez właściwe kształtowanie zasobów i umiejętności firmy, odpowiednie wykorzystanie źródeł konkurencyjności oraz kształtowanie aktualnej rynkowej strategii konkurencji;
− obszar rozwoju struktury produkcyjno-rynkowej firmy, poprzez
wdrożenie nowych produktów, dostęp do nowych rynków lub nowych ich
segmentów;
− obszar zmian form organizacyjnych, a także struktur kierowania;
− obszar formowania, według celów długookresowych, wyszukanych
składników otoczenia.
Gospodarstwa rolne wpływają bezpośrednio oraz pośrednio na wiele
aspektów życia społecznego14. Z tego powodu coraz częściej dostrzegane są
korzyści wynikające z ich istnienia. W wyniku podejmowanych decyzji strategicznych nierzadko dochodzi do wdrażania innowacji, „a więc takiego rozwiązania, które w znaczący sposób odmienia zwyczajowe formy organizacyjne
firmy i poprzez to przybliża realizację jej celów”15.
Gospodarstwa rolne wykazują potencjał w obszarze wdrażania innowacji,
na co wpływ ma:

11 M. Dudzińska, K. Kocur-Bera, Definicja małego gospodarstwa rolnego, „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” 2013, nr I/IV, s.17-30.
12 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011, s. 9.
13 C. Dominiak, Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 32.
14 R. Mark-Bielska, Znaczenie ziemi rolniczej w kształtowaniu struktury społecznej polskiej wsi,
„Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2018, nr. 122, s. 29-41.

15 A. Stępniak Kucharska, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych
w Polsce, „Studia prawno-ekonomiczne” 2012, tom LXXXVI, s. 293-319.
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− wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i dostęp do unijnych źródeł
finansowania16;
− przedsiębiorczość kierowników gospodarstw rolnych, która ujawnia
się w postaci umiejętności dostrzegania trendów, wykorzystywania szans oraz
tworzenia na ich podstawie alternatywnych form działalności rolniczej, a także
nowych produktów17;
− otwartość na rynki zagraniczne i możliwość benchmarkingu w zakresie prowadzonej działalności rolniczej;
− wzrost poziomu wykształcenia wśród kierowników gospodarstw
rolnych18;
− łączenie osiągnięć nauki z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Innowacje w gospodarstwach rolnych
Innowacja jest pojęciem, które można rozpatrywać na różnych płaszczyznach i sferach prowadzonej działalności, przez co posiada szerokie znaczenie
i tym samym wiele definicji. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto, że innowacja charakteryzuje się tym, że cechy usługi lub technologiczne produktu
znacznie się różnią lub ich działanie zostało w znaczny sposób ulepszone
i może konsumentowi przynieść zwiększone korzyści19. Na rozwój gospodarstw rolnych istotny wpływ wywarła akcesja Polski do Unii Europejskiej
w 2004 r, a także możliwość ubiegania się o dotacje finansowe pochodzące
z programów unijnych. Zmianie, a raczej dostosowaniu uległa również polityka rolna przyjmując po akcesji zasady Wspólnej Polityki Rolnej obowiązujące w Unii Europejskiej. Członkostwo umożliwiło integrację krajowego rynku
z rynkiem europejskim, lecz wywarło stopniowy wzrost wymagań w stosunku
do gospodarstw rolnych. Szanse i zagrożenia powstałe w wyniku zmian zdeterminowały rolników do podejmowania określonych decyzji strategicznych
opartych na mocnych i słabych stronach podmiotów. Rolnicy dostrzegając

16 A. Bereś, S. Krawiec, Wpływ powiązań sieciowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw
w nowej perspektywie finansowej 2014–2020, „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy” 2015,
tom 13, nr 4, s. 99-103.
17 A. Matel, Konsumpcja umiaru a współczesne trendy zachowań konsumenckich, „Zarządzanie.
Teoria i Praktyka” 2015, nr 3(13), s. 17-24.
18 K. Janc, K Czapi ewski, Poziom wykształcenia rolników w Polsce – analiza czasowo-przestrzenna, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2016, zeszyt 263,
s. 9-28.
19 A. I. Szymańska, Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów, „Prace Komisji Geografii, Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2012,
nr 20, s. 147-161.
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nowe drogi rozwoju starają się wychodzić poza znany i powielany sposób działania, wprowadzając tym samym innowacje.
W przypadku decyzji strategicznych podjętych w obszarze zmiany struktury produkcyjno-rynkowej przedsiębiorstwa, dochodzi między innymi do
wdrożenia produkcji ekologicznej i powstania innowacji w postaci produktu
ekologicznego. Produkty ekologiczne ze względu na odmienny proces produkcyjny, charakteryzujący się np. niestosowaniem środków ochrony roślin, posiadają wyższą jakość, która dla konsumentów może stanowić większą korzyść niż
produkty rolnictwa konwencjonalnego.
W zestawieniu z ogólną liczbą 1410,7 tys. gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce, skala podejmowania tego rodzaju decyzji strategicznej
i wdrażania związanej z nią innowacji nie jest duża. Na wykresie 1 przedstawiono liczbę gospodarstw ekologicznych, będących również rodzajem innowacji, których wzrost lub spadek wskazuje zainteresowanie innowacją w postaci
wytwarzania produktów ekologicznych w podziale na lata.
Wykres. 1. Liczba gospodarstw ekologiczny posiadających certyfikat w podziale na
województwa w latach 2000 - 2016 w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych IJHARS, Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2002 roku, Główny
Inspektorat Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
2003, s 6.; Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych IJHARS, Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017–2018, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2019, s. 23.
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Uwagę zwraca niewielka liczba gospodarstw rolnych prowadzących produkcję ekologiczną przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wynika
to z niskiego poziomu wsparcia w formie finansowego dofinansowania, które
wzrosło w wyniku dostępu do unijnych źródeł płatności20. Uwzględnić należy
również inne czynniki, takie jak21:
− otwarcie na rynki zachodnie, cechujące się popytem na ten rodzaj
produktów;
− spadek opłacalności produkcji konwencjonalnych produktów
żywnościowych;
− spadek zaufania w stosunku do jakości produktów konwencjonalnych;
− nasilenie ujemnego oddziaływania rolnictwa na środowisko;
− rozwój trendu związanego ze zdrowym odżywianiem.
Rosnący popyt na ekologiczną żywność w połączeniu z unijnymi dopłatami oraz przedsiębiorczością właścicieli, wpłynął na rozwój modeli biznesowych, których istotną część stanowi produkt ekologiczny22.
Efektem podjęcia decyzji strategicznej w obszarze rozwoju struktury produkcyjno-rynkowej przedsiębiorstwa, jest również wytwarzanie produktów
regionalnych oraz lokalnych. Oba produkty określić można także terminem
„marka”, gdyż mogą stanowić wizytówkę zarówno regionu, niekoniecznie pojmowanego w kategoriach geograficznych, jak i gospodarstwa rolnego23. Różnorodność kulturowa państw oraz regionów w Europie stanowi ich duży atut.
Zatem idea ochrony produktów rolnych związanych z tradycyjną produkcją
i pochodzeniem regionalnym może stać się istotnym elementem rozwoju gospodarstw rolnych. Dodatkowo krajowy oraz europejski system prawny daje
producentom szansę ochrony produktów i w ten sposób zapewnienie przewagi
na rynku24. Powstały w ten sposób między innym takie produkty jak:
− jabłka sandomierskie;
− truskawka bielińska;
20 J. Barłowska, A. Wolanciuk, J. Idec, Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej
i świata, „Przegląd Hodowlany” 2017, tom 2, s. 1–4.
21 K. Grabarczyk, J. Wrzesińska Kowal, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, „Zeszyty
Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki
Żywnościowej” 2015, nr 111, s. 19-31.
22 T. Hermaniuk, Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, „Handel Wewnętrzny” 2018, tom 2(373), s. 189-199.
23 A. Jęczmyk, Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe jako element rozwoju gospodarstw
agroturystycznych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2015, tom
163, s. 143-154.
24 M. Grębowiec, Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty
produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2017, tom 17(32) nr. 2, s. 65-80.
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− czosnek wójczański;
− fasola korczyńska.
Zaistniała szansa umożliwia gospodarstwom rolnym wyróżnienie swoich
produktu, a także ochronę prawną przed próbami wprowadzania innych produktów pod tą samą nazwą. Budowa marki w oparciu o zarejestrowane produkty lokalne i regionalne, pozwala gospodarstwu wyróżnić je na tle innych
podmiotów, gdyż nazwa produktu buduje w świadomości klientów pewne
wyobrażenie o poziomie jakości.
Podejmując decyzje strategiczną w obszarze osiągnięcia, utrzymania,
wzmocnienia i utrwalenia konkurencyjności przedsiębiorstwa przez właściwe
kształtowanie zasobów i umiejętności firmy, odpowiednie wykorzystanie źródeł konkurencyjności oraz kształtowanie aktualnej rynkowej strategii konkurencji, dochodzi do powstania innowacji w postaci systemów rolnictwa precyzyjnego. Polegają na mierzeniu warunków glebowych pola oraz śledzeniu ich
zmienności, w celu odniesienia do uzyskanego plonu. W tym celu wykorzystuje się urządzenia, systemy komputerowe oraz technologie GPS, które pozwalają gromadzić, analizować dane i po odpowiednim przetworzeniu sporządzić
mapy pola. Mapy wykorzystuje się do identyfikacji obszarów pod kątem zapotrzebowania w składniki mineralne, a następnie do punktowych zabiegów
nawożenia25. Do zalet systemów rolnictwa precyzyjnego należy26:
− obniżenie kosztów produkcji;
− tworzenie map np. stosowania nawozów mineralnych;
− zwiększenie efektywności produkcyjnej;
− pozyskanie wiedzy o zmienności pól;
− zapewnienie optymalnej równowagi biologicznej środowiska
naturalnego;
− zmniejszenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej gospodarstw rolnych na środowisko naturalne.
Systemy rolnictwa precyzyjnego dostosowują między innymi elementy
agrotechniki do zmiennych warunków na poszczególnych terenach uprawnych. Określić je można jako gospodarowanie z zastosowaniem technologii
informatycznej w celu uzyskania większych korzyści, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i ograniczeniu skażenia środowiska. Należy podkreślić, że

25 E. Arseniuk, Rozwój i charakterystyka systemów rolniczych od rolnictwa pierwotnego po cyberrolnictwo, „Agro Serwis” 2018, nr 1-2/2018, s. 39-41.
26 A. Walaszczyk, Systemy informacyjne w rolnictwie precyzyjnym [w:] Innowacje w zarządzaniu
i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2012, s. 875–883.
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innowacja może zostać zastosowana także w innych obszarach gospodarstwa
rolnego, takich jak hodowla zwierząt czy przetwórstwo27.
Podjęcie decyzji strategicznej w obszarze zmian form organizacyjnych,
a także struktur kierowania, doprowadzić może do wprowadzenia innowacji
w postaci np. usług rolniczych oraz pozarolniczych takich jak agroturystyka.
Rozwój agroturystyki stanowi przykład zmiany organizacyjnej w gospodarstwie rolnym, którą przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Liczba kwater agroturystycznych w Polsce
2013

2014

2015

2016

Dolnośląskie

70

64

67

71

Kujawsko-pomorskie

19

19

23

24

Lubelskie

27

28

30

33

Lubuskie

25

22

23

26

Łódzkie

21

26

24

26

Małopolskie

90

100

96

89

Mazowieckie

45

40

41

44

Opolskie

13

16

16

16

Podkarpackie

73

72

67

66

Podlaskie

62

56

61

51

Pomorskie

94

89

88

85

Śląskie

44

42

43

42

Świętokrzyskie

30

36

40

38

Warmińsko-Mazurskie

78

89

88

88

Wielkopolskie

72

71

69

68

Zachodniopomorskie

37

34

35

35

Razem Polska

800

804

811

802

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Turystyka w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 115., Turystyka w 2014 r. Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2015, s. 127., Turystyka w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, s. 171., Turystyka w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017,
s. 139.

27 J. Walczak, Precyzyjny chów bydła mlecznego, „Wiadomości zootechniczne” 2018, tom LVI
(3), s. 3-10.
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Cechą charakterystyczną powstałej innowacji jest dążenie do maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Wiązać się to może ze zmianą
formy organizacyjnej i otworzeniem działalności gospodarczej prowadzonej
np. na zasadach ogólnych.
Innowację w formie oferowania kwater agroturystycznych uznać można
za mało popularną działalność gospodarstw rolnych. Wynika to z braku zgłaszania prowadzenia takiej działalności urzędom gmin, utrudniając tym samym
rzeczywiste oszacowanie ich liczby. Uwagę zwraca ich ilość w poszczególnych
regionach, która pokazuje, że ta forma innowacji częściej występuje w regionach uważanych za turystycznie atrakcyjne. Wynika to z faktu, że rozwój agroturystyki wzrasta, gdy gospodarstwo oferuje unikatowe warunki środowiskowe
i naturalne. Wyróżnić należy elementy, które sprawiają, że oferta agroturystyczna staje się atrakcyjna, jak28:
− możliwość obserwowania i uczestniczenia w życiu gospodarstwa;
− położenie w zabudowie luźnej lub na skraju wsi w otoczeniu pól
i przyciągające ciszą;
− możliwość wypoczynku nad wodą, z szansą uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa;
− wczasy w siodle, czyli możliwość rekreacji konnej;
− walory kulturowe;
− żywność ekologiczna;
− wypoczynek dla rodzin z dziećmi;
− edukacja ekologiczna;
− zielone szkoły.
Należy jednak pamiętać o ryzyku, z jakim wiąże się wdrożenie tej innowacji, które wynika między innymi z podatności na czynniki takie jak np. pogoda
oraz sezonowość, na które rolnik nie ma wpływu, a odgrywają istotną rolę
w intensyfikacji prowadzonej działalności.
Usługi agroturystyczne oraz usługi rolnicze należą do innowacji organizacyjnych w gospodarstwie rolnym. Polegają one na zmianie funkcjonowania
podmiotu poprzez dokonanie przekształcenia organizacyjnego. Związane są
z racjonalizacją i próbą dostosowania się do oczekiwań klientów. Nie wymagają również od podmiotu gwałtownych zmian, gdyż prowadzona działalność
sprzyja obsłudze nowych rynków. Dzieje się tak, ponieważ agroturystyka

28 C. Marcinkiewicz, Rozwój i stan polskiej agroturystyki. „Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły
Humanitas. Zarządzanie” 2013, nr 1, s. 21-35.
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i usługi rolnicze nie odbiegają charakterem działania od tego, czym do tej pory
zajmowano się w gospodarstwie rolnym29.
Zakończenie
Dynamicznie rozwijające się otoczenie determinuje konieczność podejmowania decyzji strategicznych w różnych obszarach działalności, których celem jest rozwój mających na celu rozwój gospodarstwa rolnego. Przedstawione
w pracy obszary, takie jak struktura produkcyjno-rynkowa, konkurencyjność
przedsiębiorstwa oraz forma organizacyjna to jedynie niektóre. Łączy je to, że
efektem podjęcia w danym obszarze decyzji strategicznej jest nierzadko wprowadzenie innowacji mających charakter produktów (produkty ekologiczne,
regionalne i lokalne), usług (usługi rolnicze i agroturystyczne) lub systemów
produkcji (system produkcji ekologicznej i precyzyjnej). Innowacje stają się
kluczowym czynnikiem wpływającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a w dłuższej perspektywie na rozwój prowadzonej działalności. Znaczenie
tego elementu w budowaniu pozycji na rynku niewątpliwie zostało zauważone
przez grono osób kierujących tymi podmiotami. Gospodarstwa rolne upatrują
swoich szans na rozwój w innych formach działalności niż tradycyjna produkcja. Część skupia się na dostarczeniu wartości dodanej (produkty ekologiczne)
inni starają się wykorzystać wolne zasoby i wprowadzają usługi.
Przedstawione obszary, decyzje strategiczne i towarzyszące im innowacje
szczególne znaczenie mają dla małych gospodarstw rolnych, gdyż to one narażone są na największe problemy związane z rozwojem.
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THE INFLUENCE OF STRATEGIC DECISIONS
ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATION
ON AGRICULTURAL FARMS
Summary: The research goal is to identify areas for strategic decision
making in Polish farms and to indicate innovations that are their effect.
The source of statistical data are, among others, reports of the Commercial Quality Inspection of Agricultural and Food Products (IJHARS)
and the Central Statistical Office (GUS). Comparative (dynamics) and
structure analysis were used to prepare the conclusions.The work consists of three parts concisely presenting the topic taken up. The first
part introduces the concept of strategic decision, innovation and farm.
Attention was also focused on conditions determining the implementation and development of innovation on farms. The second part is
devoted to discussing data sources, research methods and presenting
the research objective. The third part presents selected innovations resulting from strategic decisions together with their impact on the functioning of the entity.
Keywords: Farm, Strategy, Innovation.
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AMBIENT MARKETING
W OCENIE PRZEDSTAWICIELI
POKOLENIA Z

Streszczenie: Tradycyjne formy reklamy, takie jak reklama w prasie,
w telewizji, w radio, billboardy czy plakaty, wpisały się na stałe w krajobraz i nie pozyskują uwagi potencjalnych klientów. Przedsiębiorstwa
XXI wieku swoją przewagę na konkurencyjnym rynku coraz częściej budują poprzez wykorzystanie niekonwencjonalnych form reklamowych,
do których na pewno można zaliczyć działania związane z ambient marketingiem. Pomimo iż pojęcie to jest powszechnie używane, do dzisiaj
powstało bardzo wiele definicji tego terminu. Reklamy ambientowe
bardzo często szokują i wywołują skrajne emocje, co sprawia, że zostają
one w pamięci potencjalnych klientów dłużej aniżeli tradycyjne, sztampowe reklamy, a na tym marketerom zależy najbardziej. Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania dotyczącego
postrzegania reklamy ambientowej przez przedstawicieli pokolenia Z,
którzy obecnie stawiają pierwsze kroki na rynku pracy.

Słowa kluczowe: ambient marketing, reklama ambientowa, pokolenie Z.

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
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Ambient marketing
Jak twierdzą specjaliści od marketingu cyfrowego, Amerykanie są narażeni na około 4 000 do 10 000 reklam każdego dnia2. Biorąc pod uwagę coraz
większe wydatki na reklamę w sferze Internetu można spodziewać się jeszcze
większej ilości reklam emitowanych w Sieci. Wyniki badania przeprowadzonego przez Gemius/PBI za luty 2019 potwierdzają to podając, że dziennie
przeciętny internauta ma kontakt z około 20 000 komunikatami reklamowymi3. Ogromne ilości informacji dotyczących reklamowanych produktów i
usług sprawiają, że konsumenci stają się coraz bardziej obojętni w stosunku do
nich, zaczynają je ignorować i przestają na nie reagować. Marketerzy prześcigają się w oryginalnych pomysłach w celu przyciągnięcia uwagi potencjalnych
konsumentów. Zwrócenie uwagi potencjalnego klienta to pierwszy element
modelu AIDA, który powstał pod koniec XIX wieku (1898 rok), a za jego
autora uważany jest Elmo Lewis4. Model ten opisuje kolejne etapy, przez jakie przechodzi klient w procesie zakupowym. W reklamach tradycyjnych i
standardowych odpowiedzią na nudę i zachęcenie klientów do zapoznania
się z ofertą danego przedsiębiorstwa niewątpliwe są działania podejmowane
w ramach ambient marketingu. Pozwalają one również wyróżnić się spośród
wielu konkurencyjnych propozycji, które również chcą zaintrygować i zdobyć
nowego klienta. Słowo ambient z języka angielskiego oznacza otoczenie. To co
wyróżnia ambient marketing spośród innych form marketingu to znamiona
niestandardowości, wyjścia poza pewien utarty schemat, elementu zaskoczenia
i nowości. Pierwszym przedsiębiorstwem, które podjęło się próby zdefiniowania pojęcia ambient marketing, była brytyjska firma reklamy zewnętrznej
Concord w latach 90. XX wieku5. Podała ona następującą definicję: „szybko
rosnący sektor niestandardowych sposobów wykorzystania otaczającej nas rzeczywistości do celów reklamowych”6. Powyższą definicję warto byłoby rozszerzyć o fakt, że owo niestandardowe wykorzystanie musi być użyte jako pierwsze,
ponieważ wielokrotne powtarzanie tego samego schematu sprawia, że reklama

2 https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/08/25/finding-brand-success-in-thedigital-world/#63499d58626e (01.02.2020).
3 https://o-m.pl/artykul/co-sprawia-ze-internauci-klikaja-w-kreacje-tworzenie-skutecznych-kre
acji-i-dobor-formatow-dla-kampanii-branding-vs-performance-w-digital (01.02.2020).
4 J. Li, H. Yu, An Innovative Marketing Model Based on AIDA: - A Case from E-bank Campus-marketing by China Construction Bank, “iBusiness” 2013, 5, s. 47-51.
5 W. Deluga, K. Pabisiak, Ambient marketing jako niekonwencjonalna forma komunikacji z otoczeniem, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych” 2018, 1(21), s. 9-23.
6 Ibidem.
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przestaje zaskakiwać i staje się powszechna, tracąc tym samym cechy określające ambient marketing.
Odmiany ambient marketingu
Ambient marketing to pojęcie zdecydowanie szersze i może ono przyjmować różne formy, w zależności od potrzeby i możliwości jakimi dysponują
organizacje. Dotychczas powstało bardzo wiele różnych odmian, które są wykorzystywane na co dzień przez praktyków, jak i stanowią obiekt zainteresowania badaczy. Wśród najbardziej popularnych składowych ambient marketingu
można wyróżnić następujące:
1) Marketing partyzancki, rozwinięty przez J. Conrada w 1983 roku7
(z angielskiego guerrilla marketing), jak twierdzą Levinson i Godin bazuje na
wykorzystaniu niekonwencjonalnych, oryginalnych technik oraz form8. Najczęściej tę formę reklamy można spotkać w przestrzeni publicznej w postaci
wlepek czy napisów na murach, co stanowi o partyzanckim charakterze tej
formy ambient marketingu. Działania podejmowane w ramach marketingu partyzanckiego nie wymagają dużych nakładów finansowych, ponieważ
w tej formie liczy się przede wszystkim niekonwencjonalne podejście do wpływania na emocje potencjalnych klientów. Jak twierdzi Grant jedną z form
marketingu partyzanckiego jest flash mob9. Marketing partyzancki powinien
szokować, być kontrowersyjny, humorystyczny lub nawet drastyczny, dzięki
czemu będzie możliwe utrwalenie reklamowanego produktu w świadomości
odbiorców komunikatu. Bardzo często kampanie społeczne wykorzystują tego
typu działania, aby skuteczniej upamiętniać pewne informacje w świadomości
obserwatorów na długi czas. Z racji faktu, że działania podejmowane przez
firmy w ramach marketingu partyzanckiego opierają się bardzo często na budzących kontrowersje działaniach, mogą one stanowić przyczynę problemów
etycznych, powodując tym samym zmniejszenie ich skuteczności10. W badaniu
własnym znajomość pojęcia marketing partyzancki potwierdziło tylko 32,6%
7 S. White, Guerrilla marketing, “New England Printer and Publisher” 2007, Volume 70, Issue
7.
8 J. C. Levinson, S. Godin, Marketing partyzancki. Jak prowadzić domową firmę. „Gliwice: Helion” 2006.
9 P.S. Grant, Understanding branded flash mobs: The nature of the concept, stakeholder motivations,
and avenues for future research, “Journal of Marketing Communications” 2016, Volume 22,
Issue 4, s. 349-366.
10 C. Ay, P. Aytekin, S. Nardali, Guerilla Maketing Communication Tools and Ethical Problems
in Guerilla Advertising, “Amerian Journal of Economics and Business Administration” 2010,
2 (3), s. 280-286.
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studentów, co stanowi najsłabszy wynik spośród wszystkich badanych form
ambient marketingu. Taki wynik może być spowodowany nieznajomością samego hasła marketing partyzancki, ponieważ w badaniu własnym respondenci
poproszeni o przykłady firm wykorzystujących w swoich działaniach reklamy
ambientowe najczęściej wskazywali na organizacje, które w swoich kreacjach
sięgają właśnie po tę odmianę ambient marketingu.
2) Marketing zapachowy - jest to forma marketingu sensorycznego, która
wpływa na ludzkie odczucia i zmysły. W literaturze podmiotu marketing zapachowy występuje również pod nazwą aromamarketing lub scent marketing. Zapach ma ogromny wpływ na samopoczucie człowieka, budzi jego emocje, pragnienia, motywację i kreatywność11. Wykorzystanie marketingu zapachowego,
oprócz redukcji nieprzyjemnych zapachów, pozwala poprzez wykorzystanie
specjalnych mieszanek zapachowych osiągnąć zamierzone rezultaty. Produkty
zakupione w sklepie nie są już oceniane tylko i wyłącznie na podstawie ich
jakości, ale również na podstawie jakości środowiska (rozumianego jako manipulowanie zapachami odpowiadającymi lub nie otoczeniu), w którym zostały
nabyte12. W Polsce aromamarketing miał swój debiut w roku 2006, za sprawą
premiery filmu Jaśminum Jana Jakuba Kolskiego, w czasie którego podczas
seansu w sali kinowej rozpylany był zapach jaśminu. Widzowie oprócz doznań
wzrokowych mogli poczuć także przyjemny zapach, co tylko wzmocniło ich
doznania. Jak twierdzi Deluga jest to najbardziej rozpoznawany sposób przyciągania klienta wśród nowoczesnych form promocji13, czego potwierdzeniem
jest fakt, że największy procent respondentów badania własnego potwierdził
znajomość tej formy marketingu (65%).
3) Gender marketing - idea gender marketingu opiera się na przekazach
komunikacyjnych adresowanych do danej płci. Ta forma marketingu nie jest
zbyt znana w świadomości odbiorców14, czego potwierdzeniem są również wyniki badań własnych, w których tylko 34,78% respondentów znało pojęcie
gender marketingu. Gender odnosi się do płci w ujęciu kulturowym, związanym z zachowaniem, postawami i motywami, uznawanymi przez konkretne
11 B. Tarczydło, Aromamarketing w kształtowaniu wizerunku marki – wybrane przykłady, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012 26, s. 109-121.
12 R. Rathee, P. Rajain, Power of scent Marketing to Influence Consumer Bahavior, “Indian Journal of Marketing” 2018, Volume 48, Issue 9.
13 W. Deluga, Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015,
nr 39 (nr 866).
14 A. Niedzielska, Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów
na podstawie badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania,
Finansów i Marketingu” 2015, nr 38, (nr 865).
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społeczeństwo za właściwe15. Jak twierdzi Wasilewska koncepcja marketingu
płci skupia się głównie na kobietach i kobiecości, za czym przemawiają takie
przesłanki jak ta, że kobiety w przeważającej części odpowiadają za budżety
domowe (2011).
4) Marketing wirusowy - w literaturze przedmiotu występuje bardzo
często pod nazwą viral marketing i jest to specyficzny rodzaj marketingu
szeptanego online. Według Kos-Łabędowicz marketing wirusowy to
technika wykorzystywana w Internecie do generowania szumu i zachęcania
użytkowników do przekazywania sobie treści, gdzie funkcję przekaźnika pełnią
sieci społecznościowe16. Literatura przedmiotu wspomina także o innych formach komunikacji, takich jak: e-maile, fora internetowe, blogi, strony internetowe czy inne środki komunikacji17. Rozpowszechnianie ciekawych materiałów wykorzystuje linkowanie, poprzez publikowanie linków do treści, które
wydają się godne uwagi. Celem marketerów jest stworzenie takiej treści, którą
użytkownicy Internetu chętnie będą się dzielić ze swoimi znajomymi w sieciach społecznościowych, co wskazuje na ważną cechę marketingu wirusowego, czyli nieodpłatne przekazywanie p2p (peer-to-peer). Szczególnie istotny jest
fakt, że rekomendację dotyczącą danego produktu lub usługi poprzez dzielenie
się z innymi wystawia „zwykły” użytkownik, a takie polecenie jest cenione
przez marketingowców najbardziej18. Dotychczasowe badania wykazały, że
komunikaty przekazywane z wykorzystaniem viral marketingu powinny nie
tylko przyciągać uwagę, ale także dawać powód do dzielenia się informacjami
z innymi (chęć dzielenia się z innymi użytkownikami jako sposób wyróżnienia
się z tłumu oraz chęć pomocy innym)19. Znajomość tej formy marketingu
potwierdziło 47,82% badanych respondentów.
5) Marketing szeptany - w literaturze przedmiotu bardzo często jest
nazywany jako marketing plotki, buzz marketing, whisper marketing, word of
mouth marketing. Owo szeptanie polega na wywołaniu dyskusji dotyczących
produktu lub usługi wśród potencjalnych klientów. Jak wynika z raportu
15 A. Małyska-Kaleta, Płeć, gender i marketing a zachowania konsumentów w ujęciu kulturowym,
„Handel Wewnętrzny” 2015, 4 (357), s. 276-285.
16 J. Kos-Łabędowicz, Marketing wirusowy w przedsiębiorstwach usługowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”2015, nr 37,
(nr 850).
17 D.A. Sawaftah, C. Çalıcıoğlu, R.I. Awadallah, The relationship between viral marketing and
consumer purchase intention, the moderator role of brand image and age: evidence from smartphone
users in North Cyprus. „Management Science Letter” 2020, Volume 10, Issue 6, s. 1307-1320
18 M. Brzezińska-Waleszczyk. Viral marketing i specyfika reklamy wirusowej jako formy komunikacji w social media, „Kultura-Media-Teologia” 2016, nr 27, s. 42-57.
19 J.Y.C. Ho, M. Dempsey, Viral marketing: Motivations to forward online content, “Journal of
Business Research” 2010, Volume 63, Issue 9-10, s. 1000-1006.
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Nielsena „Global Truth in Advertaising 2015”, aż 8 na 10 osób kupi produkt
zarekomendowany przez rodzinę i znajomych, a niemal aż 7 na 10 osób sugeruje się opiniami zamieszczonymi w Internecie20. Zatem marketing szeptany
jest bardzo cenionym kanałem komunikacji z klientami ze względu na dużą
wiarygodność przekazywanych informacji i komunikatów. Może on przyjąć
dwie formy: naturalną, w której konsumenci dobrowolnie i nieświadomie stają
się ambasadorami marki lub wzmacnianą przez działania zewnętrzne mające
na celu podtrzymanie przekazywania informacji przez potencjalnych klientów.
Świetnym przykładem wykorzystaniu marketingu szeptanego jest poczta mailowa Gmail, która na początku swojego istnienia była dostępna dla zamkniętej grupy osób, które z kolei mogły wysłać 10 zaproszeń do wybranych przez
siebie osób. Każda zaproszona osoba również mogła zaprosić kolejne 10 osób.
Taka forma reklamy się opłaciła, ponieważ na dzień 26.10.2018 Gmail na
swoim Twitterze poinformował o 1,5 miliarda użytkowników21, a ta liczba na
pewno rośnie. W ramach marketingu szeptanego można wyróżnić wiele różnych jego odmian, takich jak evangelist marketing, brand blogging, community
marketing, product seeding, cause marketing, trendsetting, casual marketing czy
marketing wirusowy22. Znajomość tej formy reklamy ambientowej potwierdziło 60,87% respondentów, co stanowi drugi wynik spośród badanych form.
Pokolenie Z
W literaturze przedmiotu można spotkać różne ramy czasowe przypisane poszczególnym generacjom23, jednak na potrzeby niniejszego artykułu
przyjęto, że przedstawiciele pokolenia Z to osoby urodzone po 1995 roku24.
W dostępnych źródłach naukowych i popularnonaukowych są oni określani również jako pokolenie C (od słowa Connected, za sprawą stałego dostępu do Internetu)25. Osoby z pokolenia Z nie znają świata bez Internetu i nie
20 https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/global-trust-in-advertisingreport-sept-2015-1.pdf (31.01.2020)
21 https://antyweb.pl/gmail-bije-rekordy-popularnosci/ (31.01.2020).
22 J. Żukowska, Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski,
H. Zawadzki (red.), Katowice: Centrum Badań i ekspertyz UE Katowice, 2010.
23 D. Kuczerska, K. Smoląg, Oferty pracy a oczekiwania potencjalnych pracowników z pokolenia
Y i Z, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie” 2018, nr 3, s. 134-144.
24 A. Opalińska, W poszukiwaniu komunikacji między pracownikami a pracodawcami: analiza
porównawcza pokoleń funkcjonujących na współczesnym rynku pracy, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2018, nr 9, 2018.
25 B. Hysa, Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 97, (nr kol. 1964), s. 385-398.
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wyobrażają sobie życia bez stałego dostępu do Sieci. Przedstawiciele tej generacji świetnie odnajdują się zarówno w świecie rzeczywistym, jak i realnym.
Dlatego tak ważnym jest posiadanie dobrze prowadzonego profilu przez firmy
w mediach społecznościowych. Z badania przeprowadzonego przez Korombel
i Ławińską26 wynika właśnie, że przedstawiciele generacji Z takie profile uważają za cenne źródło informacji o przedsiębiorstwie i ofercie, a wśród działań
o największym wpływie na ewentualne decyzje zakupowe są wymieniane informacje publikowane o promocjach i możliwości otrzymania kuponu rabatowego. Osoby z pokolenia Z obecnie stawiają swoje pierwsze kroki na rynku
pracy, a co za tym idzie zaczynają zarabiać pieniądze, które mogą spożytkować
według własnych upodobań. Stanowią oni pewien sprawdzian dla menedżerów HR, którzy muszą stawić czoła wyzwaniom wynikającym z różnicy wieku,
doświadczenia, sposobu myślenia w porównaniu do pozostałych pracowników
organizacji będących przedstawicielami starszych pokoleń27. Do analizy problemu wybrano tę grupę, aby sprawdzić czy reklamy ambientowe są skuteczną formą promocji skierowaną do przedstawicieli pokolenia Z. Jak wynika
z badania A. Rybowskiej, pomysł jest najważniejszym czynnikiem reklamy na
jaki wskazali młodzi ludzie w wieku 18-25 lat28, co może sugerować, że reklama ambientowa jest pozytywnie odbierana przez przedstawicieli pokolenia C,
w której to zgodnie z definicją pojęcia reklamy ambientowej wynika właśnie,
że dobra koncepcja stanowi największą wartość. Co ciekawe z tych samych
badań wynika, że poczucie humoru w największym stopniu (61%) wpływa na
atrakcyjność reklamy w grupie przedstawicieli pokolenia Z29, co również może
świadczyć o potencjalnym pozytywnym odbiorze reklam ambientowych przez
reprezentantów tej generacji.
Metodyka badań
Badania ankietowe przeprowadzono z wykorzystaniem wystandaryzowanego kwestionariusza internetowego. Badania miały charakter ilościowy,
jednak zawarto również kilka pytań dotyczących badania jakościowego podejmowanego tematu. Próba została dobrana w sposób nielosowy arbitralny,
26 A. Korombel, O. Ławińska, Impact of an enterprise’s company profile on social media on purchasing decisions of representatives of generation Z, “IBIMA Business Review” 2019.
27 B. Chillakuri, R. Mahanandia, Generation Z entering the workforce: the need for sustainable
strategies in maximizing their talent, “Human Resource Management International Digest”
2018, Volume 26, Issue 4, s. 34-38.
28 A. Rybowska, Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów, „Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45 (1/2016).
29 Ibidem.
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ponieważ autor chciał sprawdzić jak konkretna grupa, czyli studenci będący
przedstawicielami pokolenia Z, postrzegają reklamy ambientowe. Do stworzenia kwestionariusza ankiety wykorzystano Google Form, a zaproszenie do
wzięcia udziału w badaniu otrzymali studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badanie
rozpoczęło się w ostatnim tygodniu października i trwało do końca listopada 2019 roku. W celu analizy wyników wykorzystano oprogramowanie IBM
SPSS Statictics. Przeprowadzone badania miały charakter eksploracyjny i stanowią one preludium do dalszych prac związanych z pogłębioną analizą dotyczącą motywów postrzegania poszczególnych form wykorzystania ambient
marketingu oraz skorelowaniem tych wyników z wynikami badań przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli pozostałych pokoleń generacyjnych (X i Y).
Analiza wyników przeprowadzonego badania
W badaniu wzięło udział 46 studentów, z czego zdecydowaną większość
stanowiły kobiety (73,91%), studenci I roku I stopnia (41,3%) oraz przedstawiciele kierunku Zarządzanie (73,91%). Przeważająca większość ankietowanych to przedstawiciele pokolenia Z (89,13%), czyli osoby urodzone po 1995
roku.
Dokonano porównania reklamy ambientowej z reklamą tradycyjną na
5-stopniowej skali Likerta (rys. 1). Co ciekawe w ponad 40% respondenci zdecydowanie się zgadzają ze stwierdzeniami, że reklama ambientowa w stosunku
do reklamy tradycyjnej jest bardziej kreatywna, bardziej zapada w pamięć oraz
bardziej przyciąga uwagę. Jest to szczególnie ważne, ponieważ są to główne
elementy wyróżniające tę formę reklamy spośród innych, a wyniki te tylko
potwierdzają, że ta reklama rzeczywiście taka jest.
Jak wynika z rys. 1 w ponad 45% studenci zdecydowanie nie zgadzają się
ze stwierdzeniem, że reklama ambientowa w porównaniu z reklamą tradycyjną
jest bardziej nudna.
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Rysunek 1. Porównanie reklamy ambientowej z reklama tradycyjną.
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Kwestionariusz ankiety zawierał również kilka przykładów reklamy ambientowej w celu zbadania emocji i skojarzeń, jakie dana forma reklamy wywołuje wśród przedstawicieli pokolenia Z. Nie każda instalacja reklamowa wykorzystująca w swoich działaniach ambient marketing jest skuteczna, dlatego tak
ważne jest określenie grupy docelowej i wykorzystanie odpowiednich technik
wzbudzenia zainteresowania. Reklama parku rozrywki Port Aventura Park
w Hiszpanii, za realizacją której stoi agencja Rankxerocs30 (patrz rys. 2), cieszyła się dobrym odbiorem, ponieważ aż 71,74% respondentów stwierdziło, że
chciałoby odwiedzić park po zobaczeniu tej reklamy.
Rysunek 2. Przykład instalacji reklamującej park rozrywki wykorzystującej przystanek
autobusowy.

Źródło: Przystanek autobusowy jako park rozrywki? Zaskakujące kampanie reklamowe,
https://medialnaperspektywa.pl/przystanek-autobusowy-jako-park-rozrywki-zaska
kujace-kampanie-reklamowe/, (27.05.2020).

Uśmiechnięte twarze klientów parku rozrywki w tle oraz zaaranżowanie
typowych siedzisk w krzesełka kolejki górskiej wzbudzają w oczekujących na
przystanku autobusowym pasażerach pozytywne emocje. Co ciekawe na pytania czy reklama Nike (patrz rys. 3) zachęca do biegania tylko 17,39 % respondentów odpowiedziało na te pytanie twierdząco.

30 https://medialnaperspektywa.pl/przystanek-autobusowy-jako-park-rozrywki-zaskakujace-ka
mpanie-reklamowe/ (31.01.2020)
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Rysunek 3. Przykład reklamy Nike

Źródło: A collection of Really Creative Benches, https://iwishihadthoughtofthat.
wordpress.com/tag/nike/, (27.05.2020)

Oprócz pytań zamkniętych z przykładami reklam ambientowych, w kwestionariuszu umieszczono również dwa pytania otwarte. Pierwsze z nich dotyczyło przykładu marketingu partyzanckiego zrealizowanego przez firmę AXE,
czyli producenta męskich kosmetyków (patrz rys. 4).
Rysunek 4. Reklama AXE

Źródło: Ambient marketing – witajcie w świecie zaskoczenia, https://www.borbis.pl/
blog/ambient-marketing-witajcie-w-swiecie-zaskoczenia/, (27.05.2020).

Twórcy tej reklamy wykorzystali znak kierunek do wyjścia do drogi
ewakuacyjnej i dokleili do niego biegnące kobiety w stylu znaku informacyjnego. Poniżej lista wybranych odpowiedzi respondentów na pytanie, jakie
emocje wywołała u nich reklama dezodorantów AXE (zachowano oryginalną
pisownię):
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− „Rozbawienie”,
− „Plakat wydaje się być intrygujący”,
− „jest zabawna, dzięki temu zapada w pamięć”,
− „z agentem 007”,
− „Trochę nie na miejscu. Uważam, że to przesada – znak wyjścia ewakuacyjnego ma chronić życie, robienie z tego reklamy może budzić wątpliwości
w przypadku zaistnienia rzeczywistego zagrożenia – czy to prawdziwa droga
ucieczki czy tylko reklama?”,
− „Rozbawienie, ale również niezadowolenie z seksizmu”,
− „Odpychające”,
− „Uczucie niepewności, panika, strach”,
− „Obrzydzenie, za facetem i autobusem się nie biega”.
Kolejne pytanie otwarte z przykładem reklamy ambientowej przedstawiało przystanek autobusowy zaaranżowany przez firmę IKEA w pokój z wykorzystaniem mebli dostępnych w sklepie (patrz rys 5).
Rysunek 5. Przykład aranżacji przystanku autobusowego marki IKEA

Źródło: Ikea umeblowana wita, http://propagandawsieci.pl/kreatywne-wykorzystanie-przestrzeni-miejskiej/olympus-digital-camera/, (27.05.2020).

Na pytanie jakie skojarzenia wywołuje aranżacja przystanku firmy IKEA
respondenci odpowiedzieli jak poniżej (zachowano oryginalną pisownię):
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− „dom”,
− „przytulne miejsce”,
− „ciepło, domowa atmosfera”,
− „miłe”,
− „z serialem przyjaciele”,
− „kawalerka”,
− „poczucie bezpieczeństwa, możliwość zrelaksowania się odpoczynku”,
− „kojarzy mi się z wygodą i otwarciem na klienta”,
− „serial Kiepscy”,
− „przystanki autobusowe na polskiej wsi”,
− „zaciekawienie”,
− „zdziwienie”,
− „mieszkanie studenckie”,
− „Jest tam przytulnie, miło, czuć komfort”,
− „kicz”,
− „zażenowanie”,
− „słaby serial, żart, kradzieże”.
Przytoczone wyżej skojarzenia i emocje, jakie wywołały przykłady reklam
ambientowych są bardzo skrajne, co świadczy o tym, jak ciężko jest zaprojektować przekaz reklamowy, który będzie odbierany przez każdego odbiorcę identycznie zgodnie z życzeniem jego twórcy. Znajomość grupy docelowej przez menedżerów pozwala przygotować lepsze kreacje reklamowe, które
mogą zaskoczyć odbiorców31.
Wnioski
Sposób doboru próby oraz niewielka liczba respondentów co prawda nie
pozwalają na generalizowanie postrzegania reklamy ambientowej przez przedstawicieli całego pokolenia Z, jednak stanowią pewien zarys i punkt wyjścia do
dalszej eksploracji tego tematu. Z badania przeprowadzonego na grupie studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wynika, że reklama ambientowa jest pozytywnie postrzegana przez tych przedstawicieli pokolenia Z, pod warunkiem, że jest ona
interesująca i ciekawa. Marketerzy powinni zadbać o dopasowane przekazy reklamowe skierowane do młodych ludzi, których wydatki będą stanowiły coraz
większy udział. To co jest zaskakujące to fakt, że przedstawiciele pokolenia Z,
31 K. Hutter, S. Hoffmann, Surprise, Surprise. Ambient Media as Promotion Tool for Retailers,
“Journal of Retailing” 2014, 90 (1, 2014), s. 93-110.
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którzy wzięli udział w badaniu, niechętnie dzielą się przykładami reklam ambientowych w mediach społecznościowych, które są dla nich codziennością (aż
91,3% respondentów nie dzieli się takimi komunikatami). Pytania dotyczące
postrzegania przykładowych form reklamowych zawartych w kwestionariuszu
ankiety można byłoby zadać przedstawicielom innych generacji w celów porównania, jak zmienia się stosunek do ambient marketingu w zależności od
przynależności generacyjnej.
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AMBIENT MARKETING IN THE REPRESENATIVES
OF Z GENERATION ‘S JUDGEMENT

Summary: Traditional forms of commercials in press, TV, radio, on
billboards and posters have become a part of the landscape and don’t
get attention of potential clients. Businesses of 21st century build their
advantage on the market through unconditional forms of commercial,
which certainly is ambient marketing. Despite of the concept of ambient marketing is commonly used, nowadays there is many definitions
of this term. Ambient commercials often shock and evoke extreme
emotions which make them remembered by potential clients for longer
time than traditional, stereotyped commercials, and this is what marketers care the most. Main aim of this article is presentation results of
research of perception of ambient commercial by representatives of Z
generation, which take their first steps on labor market.
Keywords: ambient marketing, ambient display, generation Z.
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INNOWACJA JAKO NARZĘDZIE
ZMIANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
NA PRZYKŁADZIE PORTU
LOTNICZEGO IM. LECHA WAŁĘSY W
GDAŃSKU W LATACH 2018-2019

Streszczenie: Działalność innowacyjna to szereg czynności, których
efektem końcowym jest wdrożenie nowych, ulepszonych towarów, mechanizmów i usług. Przykładem przedsiębiorstwa innowacyjnego jest
Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, który przez ostatnie 2 lata
aktywnie podejmował prace modernizacyjne. W artykule podjęto problematykę roli innowacji i ich wpływu na postrzeganie rozwoju portu
lotniczego przez osoby tam zatrudnione oraz temat kierunku rozwoju
przedsiębiorstwa w latach 2018-2019. Z przeprowadzonych metodą
sondażu diagnostycznego badania wynika, że efekty zmian i innowacji
najwyżej oceniają pracownicy wysokiego szczebla organizacji. Grupa ta
jest świadoma, że warunkiem sprawnego kierowania przedsiębiorstwem
jest zrozumienie przez zarządzających, czym są innowacje, i jaką spełniają rolę w rozwoju każdej organizacji i jej konkurencyjności na rynku.
Słowa kluczowe: innowacyjność, zmiany organizacyjne, zarządzanie
organizacją.

Wstęp
Innowacyjność i zmiana odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju lotnictwa.
Konkurencyjność na polskim rynku rośnie w szybkim tempie i stawia przed
1 Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich.
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portami lotniczymi coraz większe wyzwania. Aby nie utracić klientów oraz
kontrahentów biznesowych, lotniska muszą się stale rozwijać oraz prowadzić
działalność innowacyjną, wdrażając nowoczesne rozwiązania i usługi. W tym
celu decydują się na liczne, mniejsze i większe, inwestycje. W 2019 roku liczba
pasażerów obsłużonych przez Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
osiągnęła około 5,37 mln osób. W najbliższej perspektywie czasowej liczba
lotów oraz podróżnych będzie wzrastać nieustannie, dlatego gdańskie lotnisko
podejmuje działania, których oczekiwanym efektem jest usprawnienie operacji związanych z obsługą klienta. Celem realizowanych w porcie inwestycji
jest także zwiększenie jego przepustowości. Znaczenie ma również plan rozwoju lotniska w kontekście ochrony środowiska. Celem niniejszego rozdziału
jest określenie roli innowacji, wpływu innowacji na postrzeganie portu lotniczego przez osoby tam zatrudnione oraz zdefiniowanie kierunku rozwoju
przedsiębiorstwa.
Port lotniczy jako przedsiębiorstwo
Port lotniczy stanowi bardzo specyficzny rodzaj przedsiębiorstwa. Jest to
obszar przenikania się działalności i wpływów różnych niezależnych podmiotów, które współpracują w celu przeprowadzenia określonych operacji, które z kolei mają bezpośredni wpływ na jakość usług świadczonych pasażerom.
Sposób przeprowadzania wspomnianych operacji jest determinowany przez
konkretne aspekty organizacyjne i prawne.
W porcie lotniczym operator pełni rolę koordynatora, zaś większa część
zadań powierzona jest podwykonawcom, czyli profesjonalnym przedsiębiorstwom i organizacjom. Mogą to być np. agenci handlingowi (osoby świadczące
usługi w portach lotniczych zatrudniane przez specjalistyczne firmy), dostawcy
paliw czy firmy porządkowe2.
W większości krajów realizowanie części zadań leży w gestii instytucji
państwowych – za niektóre z nich port lotniczy odpowiada finansowo, za inne
zaś niekoniecznie. W Polsce przykładami płatnych i nieodpłatnych zadań realizowanych na terenie lotnisk są kontrola ruchu w przestrzeni powietrznej,
którą odpłatnie realizuje Polska Agencja Ruchu Lotniczego, czy służba meteorologiczna nieodpłatnie pełniona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Innymi przykładami instytucji państwowych działających w porcie

2 W. Augustyniak, Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych, http://www.wbc.poznan.
pl/Content/233243/Augustyniak_Wojciech_Efektywnosc.pdf, (08.07.20).
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lotniczym są Straż Graniczna, Straż Pożarna i Służba Celna, które uczestniczą
w procesach dotyczących bezpieczeństwa lotniska czy kontroli podróżnych3.
Autorzy klasyfikujący operacje zachodzące na lotniskach wyróżniają
wśród nich powietrzne i lądowe. Pierwsze odnoszą się głównie do aktywności
usprawniających ruch samolotów, ich obsługi przed startem i po lądowaniu,
a także do obsługi pasów startowych. Z kolei operacje lądowe związane są z ruchem pasażerów i frachtem np. odprawami, obejmują działania handlowe oraz
inne usługi naziemne np. udzielanie koncesji czy wynajem biur i parkingów4.
W książce The Airport Business z 1992 roku profesor Rigas Doganis podzielił aktywności lotniska na podstawowe usługi operacyjne, handling oraz
działalność handlową. Do pierwszej grupy zaliczono: kontrolę lotów, usługi
związane z obsługą startów i lądowań, serwis meteorologiczny, telekomunikację, ochronę, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwo
medyczne oraz utrzymanie pasów startowych i budynków. Handling obejmuje natomiast usługi związane bezpośrednio z samolotami (sprzątanie, dostawy
paliw, załadunek i wyładunek bagażu) lub pasażerami, ich bagażem i frachtem
(odprawy, transfer oraz odpowiednie terminale do samolotu i z niego). Działalność komercyjna obejmuje natomiast sprzedaż koncesji na działalność sklepów lub restauracji na terenie lotniska oraz wynajem powierzchni biurowych5.
Innowacje jako narzędzie rozwoju
Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Każdego roku gdańskie lotnisko obsługuje coraz więcej pasażerów.
W 2019 roku przewoźnicy operujący w tym porcie utworzyli siedem nowych
połączeń. Nawiązanie współpracy z nowymi liniami lotniczymi – m.in. Eurowings, Swiss czy Easy Jet – spowodowało, że w tym okresie wskaźnik wypełnienia miejsc w samolocie osiągnął wysoki poziom6.
Próbując ocenić stopień innowacyjności działalności władz portu lotniczego w Gdańsku, warto odnieść się do definicji, która głosi, że: „działalnością
innowacyjną jest szereg czynności o charakterze empirycznym, technicznym,

3 D. Rucińska, Transport lotniczy, ekonomika i organizacja, UG 2012.
4 S. Kalinowski, Analiza wskaźnikowa efektywności regionalnych portów lotniczych w Polsce; http://
www.transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/BAZA-ARTYKULOW/PL/2012/02/A_
PL_12_02_05.pdf, (11.07.20).
5 D. Rucińska, Transport lotniczy, ekonomika i organizacja, UG 2012.
6 Konferencja na temat osiągnięć Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, https://netka.
gda.pl/gdanskie-lotnisko-z-roku-na-rok-obsluguje-wiecej-pasazerow-tendencja-ta/, (11.07.20).
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organizacyjnym, komercyjnym, których efektem końcowym jest wdrożenie
nowych, ulepszonych towarów, mechanizmów i usług”7.
Kluczową dla sprawnego funkcjonowania lotniska innowacją jest budowa terminalu T2 rozpoczęta w 2019 roku. Dzięki niej powstaną dodatkowe
punkty odprawy paszportowej oraz kontroli bezpieczeństwa, co ma wpłynąć
na sprawniejsze odprawy, a tym samym zwiększenie liczby obsługiwanych
pasażerów. W planach znajduje się również rozbudowa stanowiska odbioru
bagażu8. Istotnym udogodnieniem jest stworzenie dwóch kolejnych wyjść autobusowych przy strefie Non Schengen oraz rozbudowa wewnętrznego kompleksu dróg na lotnisku. To ostatnie ma szczególnie pozytywnie wpłynąć na
poruszanie się po terminalu.
W planach znajduje się także przekształcenie krajobrazu wokół terminalu.
Kwestię tę reguluje projekt o nazwie „Airport City Gdańsk”, który przewiduje
stworzenie kompleksu składającego się z powierzchni biurowych, hotelowych,
handlowych oraz gastronomicznych. Dzięki sąsiedztwu rozbudowującego
się lotniska miasteczko Rębiechowo ma szansę zyskać ogromną popularność
wśród podróżujących jako teren na wskroś nowoczesny. Budynki o nazwie
„Alpha”, „Bravo”, „Charlie”, „Delta”, „Echo”, „Foxtrot” oraz „Golf i Hotel”
mają charakteryzować się oszczędnością energii, nowoczesnym wyglądem
i nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi, a także atrakcyjną strefą sportu i rekreacji. W 2019 roku rozpoczęto budowę „Alphy”, której ukończenie
planowane jest na 2021 rok. Projekt „Airport City Gdańsk” przewiduje także
dodatkowe miejsca parkingowe, tarasy widokowe i warzywne ogrody w pobliżu budynków.
W trosce o swoich pasażerów port lotniczy w Rębiechowie unowocześnił także ich kontakt z konsultantami. Korzystanie z infolinii często bywa
utrudnione z uwagi na dysproporcję między liczbą pasażerów zainteresowanych usługą, a gronem dostępnych konsultantów, co w efekcie wydłuża proces
pozyskania informacji. Na tym polu port lotniczy wykorzystuje sztuczną inteligencję. Dzięki technologii Brilliance infolinię na lotnisku obsługuje robot,
który jest w stanie zrozumieć rozmówcę oraz udzielić mu informacji dotyczących np. poruszania się po lotnisku czy oferty handlowo-gastronomicznej.

7 Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, http://home.
agh.edu.pl/~ kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf, (11.07.20).
8 D. Tłoczyński, Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego, UG 2016.
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Jest to przełomowa innowacja znacznie ułatwiająca proces uzyskiwania wskazówek i instrukcji9.
Lotnisko inwestuje również w rozwój infrastruktury drogowej, ponieważ ze względu na uwarunkowania geograficzne (bliskie sąsiedztwo Bałtyku)
Gdańsk posiada niezbyt korzystny tzw. obszar ciążenia.
Kolejną warto wspomnienia innowacją jest system Electronic Flight progrEss Strips (EFES). Jest to narzędzie, które ma za zadanie wesprzeć kontrolerów w ich obowiązkach. EFES został uruchomiony na wieży kontroli lotniska
w Gdańsku przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Jest to cyfrowe centrum
informacji, dzięki któremu ruch lotniczy jest bardziej przewidywalny, operacje lotnicze bezpieczniejsze, środowisko techniczne bardziej zautomatyzowane,
a kierowanie siecią łatwiejsze i wygodniejsze10. System dostarcza praktycznych
informacji o lotach i pozwala ograniczyć obciążenie kontrolerów, co przekłada
się na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie ruchem lotniczym. EFES udoskonala także obieg informacji
pomiędzy różnymi podmiotami, które biorą udział w obsłudze operacji lotniczych m.in. przewoźnikami i portami lotniczymi, dla których dostępność informacji i przekazywanie cyfrowych zezwoleń na lot jest dużym ułatwieniem11.
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL), zajmujące się budową oraz eksploatacją i modernizacją lotnisk, wraz z UNIT4 Polska podpisały umowę, na mocy której w portach lotniczych został wdrożony system do
zarządzania zasobami ludzkimi. Oprogramowanie ma wspierać 1000 pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie12 i pozwalać na oszczędność czasu
i pracy działu personalnego. Może ono obsługiwać wszystkie sprawy związane
z przebiegiem procesu rekrutacji, szkoleń, aż po zarządzanie czasem i wynagradzanie. System umożliwia także łatwe sporządzanie zestawień danych i raportów związanych ze stanem zatrudnienia, danymi pracowników, strukturą
organizacyjną, a nawet składkami ZUS czy podatkami13.
Porty lotnicze podjęły decyzję o zmianie dotychczasowego oprogramowania w zakresie twardego HR-u i wprowadzeniu nowych rozwiązań związanych
z miękkim HR-em. W tym zakresie zostanie uruchomiona samoobsługowa
9 Innowacje na lotnisku Rębiechowo w Gdańsku, https://www.startparking.pl/blog/innowacje-na-lotnisku-rebiechowo-w-gdansku/, (11.07.20).
10 Innowacyjny system na gdańskim lotnisku, https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/innowacyjny-system-na-gdanskim-lotnisku-n1792.html, (11.07.20).
11 Ibidem.
12 PP „Porty Lotnicze” modernizują system zarządzania zasobami ludzkimi, https://www.erp-view.pl/hr/18479-przedsiebiorstwo-panstwowe-porty-lotnicze-modernizuja-system-zarzadzania-zasobami-ludzkimi.html, (11.07.20).
13 Ibidem.
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platforma pracownicza TETA Web. Pozwoli to na zautomatyzowanie wielu
procesów, dzięki czemu menadżerom łatwiej będzie zarządzać czasem pracy
czy potrzebami szkoleniowymi, ponieważ wszystkie dane znajdą się w jednym
systemie14.
Połączenie pomysłów PPL i elastyczności oraz rozbudowana funkcjonalność systemu TETA HR dostarczyły lotnisku szereg korzyści w zakresie obsługi procesów pracowniczych. Ponadto wdrożenie portalu pracowniczego TETA
WEB dział HR portu spowoduje usprawnienie komunikacji z pracownikami
oraz budowanie nowoczesnej i stabilnej polityki personalnej w firmie15.
Z kolei do najważniejszych innowacji technologicznych zastosowanych
w porcie należą:
• system transportu bagażu – jego wdrożenie wyeliminowało pomyłki
związane z dostarczeniem bagażu, co ograniczyło liczbę reklamacji z tytułu
zagubienia bagażu w gdańskim porcie,
• wprowadzenie aplikacji multimedialnej dającej możliwość zeskanowania karty pokładowej, uzyskania informacji dotyczących danego lotu
oraz nawigowania do konkretnego gate’u – pasażerowie używający tabletów
i smartfonów, logując się w konkretnych punktach terminalu, przekazują dane
na temat swojego miejsca położenia, informują port lotniczy, jakie punkty
handlowe i usługowe zostały odwiedzone.
Należy podkreślić wysoki stopień przygotowania logistycznego lotniska.
Dnia 27 maja 2020 na stadionie Energa w Gdańsku planowany był mecz finałowy Ligi Europy. Ze względu na panującą pandemię mecz się nie odbył,
ale port lotniczy w Gdańsku był gotowy sprostać temu ogromnemu przedsięwzięciu logistycznemu i obsłużyć dodatkowo 100 samolotów przewożących
kibiców.
Na koniec warto też wspomnieć o innowacjach o charakterze produktywnym dotyczących wprowadzenia nowych technologii w obsłudze pasażerskiej np. bezpłatnego transferu do centrum miasta specjalnym autobusem oraz
o innowacjach organizacyjnych, które opierają się na systemie szkoleń i podnoszeniu kwalifikacji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu CSR
(odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych decyzji).
Podsumowując, należy dodać, że według metodologii 5A port cechuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacji rynkowej, procesowej oraz
wysoką oceną umiejętności przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu finansowania

14 Ibidem.
15 Ibidem.
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innowacyjnych projektów. Z kolei w ocenie pasażerów gdańskie lotnisko znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych portów na świecie obok m.in. Kataru, Japonii, Brazylii, Grecji, Hiszpanii, Singapuru, Indii i Rosji. Ranking ten
przeprowadziła w 2018 roku firma Airhelp zajmująca się prawami pasażerów.
Wzięli w nim udział podróżni pochodzący z 40 krajów. Ranking posługuje
się trzema wskaźnikami oceny portów: jakością usług, punktualnością oraz
możliwością dokonywania zakupów. Warto podkreślić, że na chwilę obecną
lotnisko obsługuje 2 mln pasażerów.
Metodyka i wyniki badań
Badanie miało na celu poznanie opinii pracowników portu na temat poziomu innowacji w miejscu pracy. Z tego powodu postanowiono zastosować
badanie empiryczne (metoda sondażu diagnostycznego), które miało na celu
uzyskanie odpowiedzi – jak reprezentatywna i miarodajna grupa pracowników
lotniska ocenia rolę innowacji w miejscu pracy. Jego założeniem było sformułowanie wniosków dotyczących pierwszych myśli, skojarzeń i doznań pracowników na temat wdrażania innowacji.
Badania przeprowadzone w 2018 i 2019 roku miały charakter dobrowolny i anonimowy16. Badana grupa obejmowała 100 osób na trzech płaszczyznach zatrudnienia: wyższej (38 osób), średniej (40 osób) oraz niskiej
(22 osoby), w różnym wieku, o różnej płci, z niejednolitym stażem zatrudnienia.
Analiza deklaracji pracowników wykazała, że znaczący wpływ innowacji
w miejscu pracy odczuwa 70% osób zatrudnionych na wysokim szczeblu organizacji, 60% osób ze średniego szczebla i 40% osób z niskiego szczebla. Wśród
pracowników na wszystkich szczeblach były też osoby, które nie zauważyły
zmian i innowacji. Spośród pracowników wyższego szczebla 5% badanych nie
zauważyło zmian, a spośród pracowników średniego i niskiego szczebla – po
15%. W danym badaniu nie wypowiedziało się po 25% pracowników wyższego i średniego szczebla oraz 45% pracowników niskiego szczebla.
Wyniki pierwszej części ankiety ilustruje tabela 1.

16 Badania przeprowadzono w ramach stażu zawodowego Dagmary Szynklarz w latach 20172019 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.
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Tabela 1. Ogólna ocena pracowników portu dotycząca poziomu roli innowacji i zmiany w miejscu pracy

Analiza

Pracownicy
wyższego
szczebla

Pracownicy
średniego
szczebla

Pracownicy
niskiego
szczebla

bardzo wysoka ocena roli
innowacji w miejscu pracy

70%

60%

40%

niezauważalna

5%

15%

15%

nie wiem

25%

25%

45%

Źródło: Badania własne – port lotniczy.

W drugiej części ankiety zadano pytanie dotyczące oceny wpływu innowacji i zmiany w kierunku nowych technologii, modernizacji systemu zarządzania zasobami ludzkimi (EFES). Pozytywnie zmiany oceniło 85% pracowników wysokiego szczebla, 70% średniego szczebla i 68% niższego szczebla.
Średnia ocena uklasyfikowała się na poziomie 5% pracowników wyższego
szczebla, 2% średniego szczebla i 12% pracowników niższego szczebla. Natomiast bardzo słaba reakcja na zmiany wykazana została u 10% pracowników
wyższego szczebla, 28% średniego szczebla i u 20% pracowników niższego
szczebla (tabela 2).
Tabela 2. Ocena wpływu innowacji i zmiany w kierunku nowych technologii – modernizacji systemu zarządzania zasobami ludzkimi (EFES)

Analiza

Pracownicy
wyższego
szczebla

Pracownicy
średniego
szczebla

Pracownicy
niskiego
szczebla

bardzo pozytywna reakcja

85%

70%

68%

średnia ocena

5%

2%

12%

słaba reakcja na wdrożenie nowych technologii

10%

28%

20%

Źródło: Badania własne – port lotniczy.
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Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy pracownicy popierają wdrożenie
technologii Brilliance. Z badania wynika, że aż 91% ankietowanych na wyższych szczeblach organizacji popiera wdrożenie technologii Brilliance, 6% spośród pracowników tego szczebla ocenia wdrożenie Brilliance jako pozytywną,
ale mało znaczącą zmianę, zaś 3% spośród tych pracowników były obojętne na
wprowadzenie technologii. Pracownicy średniego i niskiego szczebla za wprowadzeniem technologii opowiedzieli się w 67%, średnią reakcję wykazało 23%
pracowników, a 10% oceniło innowację jako mało sensowną (tabela 3).
Tabela 3. Opinia pracowników na temat wdrożenia technologii Brilliance TM
Analiza

Pracownicy
wyższego
szczebla

Pracownicy
średniego
i niskiego szczebla

wysoka, bardzo pozytywna

91%

67%

średnia, pozytywna

6%

23%

ocena niska

3%

10%

Źródło: Badanie własne - port lotniczy.

Ankietowani zapytani o to, jak oceniają wpływ udoskonalenia infrastruktury systemów informatycznych na innowacyjność lotniska, w większości ocenili ten wpływ bardzo wysoko. W ten sposób odpowiedziało 89% pracowników wyższego szczebla, 73% średniego i 69% niskiego szczebla. Natomiast za
średnim wpływem opowiedziało się 1% pracowników wyższego szczebla, 15%
średniego i 7% pracowników niskiego szczebla. Z kolei 10% pracowników
wyższego szczebla organizacji, 12% średniego i 24% niższego nie ma zdania
w kwestii wpływu udoskonaleń infrastruktury na rozwój innowacji i zmian
(tabela 4).
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Tabela 4. Ocena wpływu udoskonalenia infrastruktury systemów informatycznych na
innowacyjność

Analiza

Pracownicy
wyższego
szczebla

Pracownicy
średniego
szczebla

Pracownicy
niskiego
szczebla

zdecydowanie wpływa

89%

73%

69%

na średnie znaczenie

1%

15%

7%

nie wiem

10%

12%

24%

Źródło: Badania własne – port lotniczy.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy pracownicy są zadowoleni z poziomu
szkoleń. Rysunek 1 obrazuje, że większość pytanych jest zadowolona, tj. 80%
wśród pracowników wyższego szczebla, 50% średniego i 70% niskiego szczebla. Poziom szkoleń jako niski ocenia 19% pracowników wysokiego szczebla, 40% średniego oraz 10% niskiego, natomiast bez zdania pozostało 1%
pracowników wysokiego szczebla oraz 10% zarówno średniego, jak i niskiego
(rysunek 1).
Rysunek 1. Ocena poziomu szkoleń pracowników w porcie

Źródło: Badania własne – port lotniczy

Na pytanie o ocenę kształtowania wizerunku portu pracownicy odpowiedzieli następująco: za wysoką oceną opowiedziało się 84% zatrudnionych na
wysokim szczeblu, 70% średniego szczebla oraz 60% niskiego szczebla. Nisko
poziom kształtowania wizerunku lotniska ocenia 15% pracowników wysokiego szczebla, 28% średniego i 37% niskiego. Żadnej z opcji nie poparło 1%
pracowników wysokiego szczebla, 2% średniego i 3% niskiego, co ilustruje
rysunek 2.
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Rysunek 2. Ocena kształtowania wizerunku portu

Źródło: Badania własne – port lotniczy.

W ostatnim pytaniu grupa ankietowanych oceniła dodatkowe usługi oferowane przez gdański port lotniczy. Rysunek 3 unaocznia, że 78% pracowników wysokiego szczebla uważa je za atrakcyjne i ocenia wysoko. Tego samego
zdania jest 60% osób zatrudnionych na średnim szczeblu i 47% na niskim.
Nisko usługi te zostały ocenione przez 21% pracowników wysokiego szczebla,
38% średniego i 43% na najniższym szczeblu. Bez zdania pozostało niewielu
zatrudnionych: 1% na wysokim szczeblu, 2% na średnim i 10% na niskim
(rysunek 3).
Rysunek 3. Ocena dodatkowych usług oferowanych przez lotnisko

Źródło: Badania własne – port lotniczy.

Przedsiębiorstwo potrzebuje innowacji, by mieć przygotowane rozwiązania na przyszłość. Dlatego ważna jest umiejętność dostrzegania wolnych
obszarów działalności, wyróżniania się, dostrzegania potrzeb i problemów
osób zatrudnionych. Zarząd powinien zachęcać pracowników, by myśleli
o przyszłych potrzebach, generowali pomysły, wykazywali się odwagą. Odpowiednie badanie rynku, testowanie rozwiązań daje praktyczne wskazówki
o tym, co należałoby rozwijać, aby innowacje przyniosły wymierne korzyści
dla przedsiębiorstwa.
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Wnioski
Z przeprowadzonego badania wynika, że innowacje przeprowadzane
przez port są doceniane przez pracowników. Większość z nich – na wszystkich
szczeblach i we wszystkich badanych obszarach – ocenia pozytywnie zmiany
zachodzące w porcie. Najwyższy wskaźnik pozytywnych ocen widać w grupie
pracowników na najwyższym szczeblu, niższy wskaźnik – w grupie pracowników na średnim szczeblu, a najniższy – w grupie na niskim szczeblu. Wyjątkiem od tej reguły jest kwestia szkoleń pracowniczych, z których najbardziej
zadowolona po pracownikach na najwyższym szczeblu (80%), jest grupa pracowników na najniższym szczeblu (70%). Powyższe dane mogą wskazywać na
to, że pracownicy na najwyższym szczeblu mają wpływ na innowacje wdrażane
przez zarząd i są najbardziej świadomi ich zalet oraz to, że pracownicy na najniższym szczeblu są nastawieni na rozwój. Wysokie nakłady na rozwój oraz
inwestowanie w innowacje są podstawą sukcesu Portu Lotniczego im. Lecha
Wałęsy w Gdańsku.
Na uwagę zasługuje również fakt, że znaczna część pracowników różnego
szczebla nie postrzega podejmowanych działań jako innowacyjne. Za to odpowiedzialni są liderzy organizacji, którzy nie wywołują dostatecznego poczucia
konieczności i pilności dokonania zmian. Potrzebny jest impuls, który wywoła
w ludziach możliwie najmocniejsze przekonanie, że przedsiębiorstwo musi się
zmieniać „tu i teraz”. Zarządzający powinni tak pokierować komunikacją, by
pracownicy sami doszli do wniosku, że warto podjąć trud. Szefowie powinni
na bieżąco weryfikować to, do czego ludzie dążą, co jest ich motywacją osobistą, jaki mają styl działania, by potem odpowiednio kierować ich motywacją. Dobrym sposobem jest zaplanowanie z góry szybkich sukcesów, dzięki
którym pracownicy będą przekonani, że nowe rozwiązania przynoszą korzyści.
Organizacja musi angażować wszelkie kanały do informowania ludzi o planach
i sukcesach działalności. Należy postawić na spotkania indywidualne, grupowe,
filmy, plakaty, szkolenia, pogadanki. Po zastosowaniu tych zmian z pewnością
więcej pracowników będzie pozytywniej postrzegać innowacje w miejscu pracy.
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INNOVATION AS A TOOL FOR CHANGE IN THE
COMPANY ON THE EXAMPLE OF AN AIRPORT THEM.
LECH WAŁĘSA IN GDAŃSK

Summary: Innovative activity is a series of activities. Result of which is
the implementation of new, improved goods, mechanisms and services.
An example of an innovative company is Port Lotniczy im. Lech Wałęsa
in Gdańsk, who has been actively undertaking modernization works
over the last 2 years. The article deals with the problem of the role of
innovation and its impact on the perception of the development of the
airport by people employed there and the direction of the company’s
development in 2018-2019. The research carried out using the diagnostic survey method shows that the effects of changes and innovations
are assessed the highest by high-level employees of the organization.
This group is aware that the condition for efficient management of business is understanding by the managers what innovations are and what
role they play in the development of each organization and its competitiveness on the market.
Keywords: innovation, organizational changes, organization management.
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Mateusz Świątek1

PROBLEM THINKING AND MISTAKES
OF REASONING IN A SITUATION
OF PROFESSIONAL ISOLATION

Summary: The aim of the research was to show the dependencies
between problem thinking, thinking errors and professional isolation
indicators. Thinking was examined with the author’s tool developed on
the basis of E. Ennis (1986) and A. Kisielewicz’s theory (2017), while
thinking errors were examined with the tool developed on the basis of
CRT3 and CRT4 tests. The authors developed questions examining
the susceptibility of the subjects to giving in to representativeness
heuristics and the anchoring mechanism. Occupational isolation
was examined with the author’s scale of occupational isolation which
included questions about the sense of security, assessment of well-being,
level of health risk and the closest group of people staying in common
isolation. It has been assumed that occupational isolation is a predictor
of thinking errors. People who are more vulnurable to isolation may
make more thinking mistakes than people who are more resistant to
isolation stress.
Keywords: problem thinking, thinking errors, heuristics, thinking
systems, professional isolation situation
Nr Orcid: 0000-0003-3489-6389.

1 Mgr inż., Wroclaw University of Economics, Doctoral School, Management and Quality
Sciences.
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Introduction
In the science of management, the ways of thinking of individuals involved in work processes are analyzed. A variety of thinking, problem solving
strategies, and avoidance of employee’s thinking errors seem to be important
for increasing the efficiency and competitiveness of an organization. This
aspect, from the perspective of the market activity of enterprises, is exhibited by A. Kwiatek (2014), for whom “the creation of an appropriate work
environment for employees constituting the key value of each company is
becoming increasingly important”. This area is described by the concepts
of R. Lawthom (2003) and J. A. Clair, J. E. Betty, T. L. MacLean (2005),
E. Groos-Gałacka (2018) pointing out the diversity from the perspective of
the visible and invisible features.
M. Loden and J. B. Rosner (1991) seem to present an interesting approach. The researchers defined the basic categories of diversity, among which
they include primary and secondary dimensions. Whereas P. Arredondo added a third organizational dimension to the previous two ones. Primary identity
embraces the personality and linguistic dimensions of an individual on the
basis of which the opinions, grades and stereotypes are formulated.
Secondary identity includes variables shaped during an individual’s life,
such as education, parental status, marital status, appearance, place of residence,
and social class. Whereas, organizational identity includes thinking style, professional experience, workplace, scope of work, seniority, functions, etc. The
organizational aspect was the subject of the authors’ research meditations.
Problem thinking
The management processes use knowledge about thinking, among others:
strategic, divergent and convergence thinking, abstract and concrete thinking,
creative, reflective, logical and critical thinking. Cognitive processes utilized
by humans, such as thinking or perception, are processes involved in solving
many professional tasks. However, there is still lack of research that sufficiently
recognizes these issues2. Conducted research deepens the knowledge about the
course of thinking processes, however, it mainly concerns cognitive psychology, psychology of individual differences and cognitive science (Bremer, 2005;
Mainzer, 2007; Szwabe, 2008; Urbański, 2009; Wiener, 2009; Michalak
2 Sarnecki R., Porzucek-Miśkiewicz M., Wokół kryzysu w myśleniu o dydaktyce normatywnej,
„Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2018, Nr 2 (14), p. 51.
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2016). In the field of diversity management, problem-based thinking seems
to be important, and it is spread between two extremes: the question and the
answer, so it consists in solving problems. For this reason, it is also called problem thinking or questioning, and, as such, is closely associated with creative
thinking3. Problem thinking is part of strategic thinking, which is “the art of
seeing the whole, and in it – separate parts and their mutual relations”4.The
existence of this kind of thinking is conditioned by having a “developed intellectual and mental organizational culture”5. Moreover, it helps in discovering
dependencies and links among seemingly unrelated events, processes, things,
beings. Its essence is circular understanding of causality, and this understanding consists in rejecting cause-and-effect (linear) reasoning in favour of circular
understanding of dependency, where elements interact with each other on the
principle of feedback, which can be negative or positive6.
Problem thinking appears when a question is asked – it is an initiating moment, according to philosophers, the most important stage of intellectual work is the formulation of problems and problem questions7. John
Dewey, considered the creator of the idea of problem teaching, distinguished
several stages of problem thinking, among which he distinguished the feeling
of difficulty, its detection and determination of its measure, formulation
of a possible solution, drawing the appropriate conclusions from it, as well as
further observations and expertise that will eventually allow to accept or reject
the assumption8. Problem thinking is about developing aporias, regardless of
whether they form a coherent system or not.
Essential in problem thinking is the subject’s activity, appearing in
a specific situation, forcing him to ask himself questions-problems, formulate
hypotheses and verify them in the course of mental and practical operations9.
Problem thinking requires seeking answers through abstract thinking, research
attitude and intellectual effort.
Problem thinking is closely associated with creative, reflective and critical thinking. Creative thinking is about questioning and restructuring one’s
3 Pobojewska A., Co to znaczy filozofować?, „Analiza i egzystencja” 2011, 15, p. 100.
4 Senge P.M.m Piąta dyscyplina [w:] Teoria i praktyka organizacji uczących się, tłum. M. Lipa,
Wolters Kluwer: Warszawa 1998, p. 19-24.
5 Ziarko J., Podejście systemowe w badaniach bezpieczeństwa organizacji, Bezpieczeństwo, Teoria
i praktyka, Oficyna Wydawnicza AFM: Kraków 2019, p. 27.
6 Ziarko J., Podejście…, op. cit., p. 28.
7 Gadamer H., Wahrheit und Methode, 1960, p. 494.
8 Dewey J., Jak myślimy?, De Agostini: Warszawa 1998, p. 98-102.
9 Hłobił A., Dydaktyczne uwarunkowania rozwijania samodzielnego myślenia i działania uczniów,
„Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych”, rocznik I/ 2009, p. 76.
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knowledge, which allows you to take a fresh look at a given issue, and creativity is the ability to go beyond what is commonly known and obvious (Wertheimer, Weinmann). There is a close link of dependency between the creative
thinking of individuals and the effectiveness and efficiency of an organization10.Because the organization encounters many problems on its way, which
often require innovative solutions. Initially, management science was content
with conventional solutions based on possessed knowledge. However, with
time, in the field of management, there was a need to use methods of creative
problem solving, and existing solutions based solely on logical thinking ceased
to be sufficient11.
Reflective thinking is associated with mental openness and cognitive sensitivity. According to Fish and Teinn (1997), reflective thinking must be critical, systematic and creative. This thinking is about the event, including the
sources and the processuality of this event12. Moon even created a list of the
activities related to learning process which cannot exist without reflection –
among others, he pointed out that the acquired knowledge cannot be used in
practice at that time13. Mezirow, on the other hand, believed that the ability of
reflective thinking is an indicator of the highest human maturity14.
Critical thinking is another type of thinking. R.H. Ennis, assumes that
it is a reasonable reflective thinking focused on deciding what to believe in or
what to do. The author identifies the concept of critical thinking with logical
thinking, wherein he includes the critical types of logical thinking, e.g. conditional logic and class logic, in the composition of critical thinking. He believes
that a critical thinker is characterized by specific skills. Among other features,
he is open-minded and attentive to alternatives, and tries to be well informed.
He can assess the credibility of sources well, he identifies conclusions, causes
and assumptions. He judges well the quality of argumentation, including the
acceptability of its causes, assumptions and evidence. He is also able to develop well and defend a reasonable thesis; he asks adequate explanatory questions; formulates credible hypotheses; plans experiments well. He defines
10 Proctor T., Zarządzanie twórcze, Gebethner i Ska: Warszawa 1998, p. 46.
11 D. Jagoda- Sobalak, R. Knosala, Zastosowanie techniki twórczego myślenia de bono w procesie
wdrażania metody SMED na przykładzie, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją” 2011, nr 2, p. 13.
12 A. Perkowska-Klejman, Modele refleksyjnego uczenia się, “Teraźniejszość- Człowek- Edukacja”
2013, nr. 1, p. 6.
13 J. Moon, Reflection in Learning and Professional Development, London: Kogan- Page, 1999,
p. 54.
14 J. Mezirow, Transformative dimensions of adult learning, Jossey-Bass, San Francisco 1991,
p. 65.
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terms in a context-specific manner. He draws conclusions in justified cases,
but with caution, and integrates all these elements, deciding what to believe
or do15. A. Kisielewicz, on the other hand, believes that the process of critical
thinking contains a preliminary assessment of prejudice, digressions and side
threads, reporting facts and other people’s positions. Then, using the principle
of friendly interpretation, the next step is to identify undisclosed premises and
conclusions. Furthermore, the logical structure of argumentation is discovered,
followed by extraction and naming of the premises and conclusions. Then, an
argumentation diagram is drawn up and the arguments are evaluated using the
ARS method, and finally the unaccounted opportunities are stated16.
Some identify problem thinking as critical thinking, using these two
terms interchangeably17, but for the needs of this article the author assumes
they are two different concepts.
Thinking errors
Due to the fact that a person is not able to process too much information,
they have also developed certain strategies that allow them to intuitively assess
the reality18. In some situations, people make certain systematic, repetitive
errors that can be predicted. Knowledge about this has particular implications for the diversity management systems. A. Tversky and D. Kahneman
hypothesized that people are prone to thinking errors being guided by practical principles and heuristics19. According to A. Kisielewicz those involved in
considering a certain matter are not completely objective20. This applies, inter
alia, to: adopting a specific cognitive perspective, a particular point of view,
positive commitment, attitude, possessed prejudices, bias, one-sidedness and
sometimes blindness21In addition to the foregoing, it is worth noting that each

15 R. H.Ennis, Critical thinking: Reflective and Perpective, - Part I, “Inquiry” 2011, Vol 26.1,
p.23.
16 A. Kisielewicz, Logika i argumentacja, Praktyczny kurs krytycznego myślenia, PWN, Warszawa
2017, p.45.
17 A. Pobojewska, Co…, op. cit., p. 100.
18 B. Lelonek, Procesy poznawcze a uzależnienie od grania hazardowego – błędy myślenia nałogowych hazardzistów, „Teksty Pokonferencyjne” 2009, 4, p.209.
19 R. H. Thaler, Ekonomia behawioralna: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, „American Economic Review” 2016, Vol 16, nr. 7, p. 1600.
20 A. Kisielewicz, Logika i argumentacja, Praktyczny kurs krytycznego myślenia, PWN, Warszawa
2017, p. 47.
21 Ibidem.

191

MATEUSZ ŚWIĄTEK

person has their own individual style of reasoning that can affect thinking
errors22.
Heuristics, i.e. rules of conduct resulting from experience or common
knowledge, allow decisions to be made in an automated and nonreflective
way23. These simple rules allow you to limit in advance the possible solutions
to a given problem. One of such heuristics will be representativeness heuristic,
which we use to assume that “every object or person sharing certain features
with members of a particular category also belongs to them”24. Therefore, this
issue should be associated with all stereotypes – for example, concerning the
representatives of a certain profession or a certain social group. Another heuristics described in literature is availability heuristics – estimating the probability of a certain situation occurrence is determined by a subject on the basis
of the possessed information or the possibility of easy association with other
situations25. Another heuristics is the tendency to give answers on the basis of
the suggested comparative value. When a question about a certain numerical
value is asked, and, at the same time, the question indicates a suggested value
that could be the answer to the question asked – with high probability, the answer to this question will be given taking into account the comparative value
– therefore it will be equal or close to it26. Using heuristics allows you not to
put effort into solving issues that seem clear at first glance. Although they are
useful in everyday life, they do not always provide the right answers.
D. Kahneman describes two systems of thinking: fast and slow. ‘System 1’
is responsible for taking decisions in an automatic and nonreflective way, while
‘system 2’ becomes involved only when ‘system 1’ cannot cope with a given
situation or issue, or when the given situation or issue is inconsistent with the
subject’s opinions. In rare situations, one will be inclined to reflection when
they decide that the given issue requires this27. System 1 may be tied to the
state of lack of reflection, in J. Maciuszek’s understanding, and called by the

22 Cz. Nosal, Psychologia myślenia i działania menadżera, 2001, p. 65.
23 M. Lewicka, Aktor czy obserwator: Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności
w myśleniu potocznym, Polskie towarzystwo psychologiczne 1993, p. 15.
24 S.K. Ciccarelli, J. Noland White, Psychologia, Poznań, Dom wydawniczy REBIS: Poznań
2019, p. 259.
25 Ibidem.
26 P. Tomczak, P. Korotusz, Efekt zakotwiczenia za pomocą przedmiotów nacechowanych w wymiarach wagi i wartości, Psychologia ekonomiczna, Wrocław 2016, p.15.
27 D. Kahmenann, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media rodzina: Poznań
2012, p. 31.
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author a “state of non-reflection”, i.e. holding one’s own standpoint without
seeing the necessity of analysing the given question28.
Impact of isolation on thinking
An interesting issue is the impact of emotions on the effectiveness of solving tasks that require logical thinking. The issue of emotions impact on human
behaviour was dealt with by B. Fredrikson who, in her considerations, emphasized the role of positive emotions. Negative emotions perform an adaptive function and induce the body to act quickly and effectively (...), while
positive emotions increase human cognitive and intellectual abilities29. These
claims have been confirmed in the research of Isen and colleagues (2005).
They showed that people experiencing positive emotions are more creative,
think more flexibly, act more effectively and are better able to solve tasks requiring logical thinking. Fredrickson and Branigan conducted a study that
showed that people who were induced by positive emotions were able to solve
logical problems more effectively than people who were experiencing negative emotions30. However, according to Bless, Bohner, Schwarz and Starck
(1990), positive emotions favour shallow analysis of a problem, reaching for
heuristics and simplifications, and negative emotions are conducive to analytical information processing31. Bless argues that the feeling of positive emotions
can be conducive to the appearance of a mistaken belief about the quality of
the results of one’s own thinking and may inhibit creative thinking32. It can
be assumed that the situation of isolation resulting from the imposition of restrictions on the movement of citizens and recommendations to stay at home
leads to negative emotions such as loneliness, fear, anger, longing for loved
ones, or sadness. It should be remembered that a human being is a social being
and needs proper contact with other people to function properly, therefore
a situation in which the opportunity to leave home is limited merely to fulfilling the basic needs of everyday life can be a significant problem for most
28 J. Maciuszek, Refleksyjność jako czynnik odporności na zawarte w pytaniu presupozycje, „Psychologia społeczna” 2017, XII, p. 45.
29 B.L. Fredrikson, Rola pozytywnych emocji w psychologii pozytywnej: poszerzenie i zbudowanie
teorii pozytywnych emocji, „American Psychologist” 2001, 56 (3), p. 220.
30 B. L. Fredrikson, Ch. Braningan, Positive emotions broaden the scope of attention and thought
- action repertoires, 2002, p. 25.
31 T. Wirga, Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących
logiczne myślenie, „Czasopismo Psychologiczne” 2013, Tom 19, nr 2, p. 13.
32 A, Tokarz, Procesy emocjonalne w aktywności twórczej [w:] Dynamika emocji. Teoria i praktyka,
(red.) D. Doliński, W. Błaszczak, PWN: Warszawa 2011, p. 317.
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people. On the other hand, the need to remain exclusively in the company of
members of the household can lead to family conflicts, which, in turn, can
also impact the emergence of negative emotions. A significant negative emotion may also be one’s fear for their own and the beloved health, or for the
economic and social conditions, because many people have lost their sources
of income due to closing many jobs – as a result of the situation – temporarily
or permanently.
It should be emphasized that in the Western tradition, reason and emotions are treated as opposite concepts, since it is believed that emotions impede cognitive activities. Ben-Ze’ev also points to factors that distort cognition, such as bias, intimacy and the dimension of intense feeling33. Bias and
closeness make looking at a given phenomenon from the right perspective impossible, and experiencing intense emotions impairs intellectual abilities. Also
Aristotle divided mental activities into sensual and intellectual ones, as well
as cognitive and lustful ones, thus contrasting emotions with reason34. Today,
it is recognized that the opposition of the spheres of reason and the emotions
is a significant simplification, and these spheres cooperate with and complement each other (E. Bedford, W. Lyons, M. Nussbaum, R. Solomon). Taking
in consideration the foregoing, the following questions seem interesting: does
the situation of professional isolation lead to negative emotions among people;
and also, if such emotions occur, do they positively or negatively affect the
correct solution of tasks requiring reflective and logical thinking?
Research methodology
The aim of the research was to demonstrate the link of dependency between problem thinking indicators, thinking errors made, and occupational
isolation. The following research questions were asked:
1. What thinking mistakes are made in a situation of professional
isolation?
2. What level of problem thinking do the respondents display in
a situation of professional isolation?
3. Are there dependencies between thinking indicators and occupational
isolation?

33 A. Ben-Ze’ev, The Subtlety of Emotions, Cambridge, MA: MIT Press, 200, p. 53.
34 A. Dąbrowski, Wpływ emocji na poznawanie, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2012,
Nr 3 (83), p. 321.
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The following hypotheses were put forward in the paper:
H1 – the lower is the level of problem thinking, the more thinking errors
are made by the subjects;
H2 – professional isolation may contribute to the occurrence of thinking
errors. People who are more prone to isolation may make more thinking errors
than people who are less prone to isolation stress.
H3 – occupational isolation may contribute to the reduction of the problem thinking level. People who are more susceptible to the isolation factor may
display difficulties in logical, critical and reflective reasoning.
An independent variable in the research is the situation of isolation, while
the dependent variables are the level of problem thinking and the thinking
errors made. Thinking process was examined with a tool developed by the authors on the basis of E. Ennis’ (1986) tests and A. Kisielewicz’s theory (2017).
The first part of the test includes short problems that were meant to induce the
subjects to reflective thinking. The next part contains selected tasks in the field
of logic and argumentation developed by A. Kisielewicz (2017). The third part
of the test contains critical-thinking tasks in the scope of R. Ennis’ class logic,
and the fourth part examined critical analysis in the scope of conditional logic
and is also based on the R. Ennis’ test. For the needs of this test, questions with
various level of difficulty were selected. Thinking errors were tested with a toll
developed on the basis of CRT3 and CRT$ tests. The test examined the students’ tendency to succumb to heuristics and to the anchoring phenomenon.
In the analysis 107 extramural students of Pedagogy and Management Faculty
took part, who perform their professional duties remotely and expressed their
willingness to participate in the analyses. Statistical analyses were conducted
using the IBM SPSS Statistics 25 package.
Presentation of the research results
In the first step of data analysis, the following were calculated: descriptive statistics of problem thinking indicators (reflective, critical and logical
thinking), thinking error indicators (reflective and anchoring errors) and the
insulation assessment indicators (safety assessment, mood assessment, threat
assessment, and the number of people remaining in isolation). The obtained
statistical values showed that in most cases the variables exhibited significant
deviations from normal distribution.

195

196
2.00
5.00
5.00
9.00
24.00
4.00
3.00
7.00
4.00
4.00
4.00

TOTAL RIDDLES

CLASSIC LOGIC

CONDITIONAL LOGIC

TOTAL LOGIC

TOTAL THINKING

REFLECTIVITY ERRORS

ANCHORING ERRORS

TOTAL ERRORS

SAFETY EVALUATION

ASSESSMENT OF FEELING

ASSESMENT OF HEALTH
THREATS

2.8879

3.1776

3.3645

2.6822

1.1028

1.5794

14.2150

4.4579

2.3084

2.1495

.8692

4.4299

M

.97446

1.21168

.78178

1.68006

1.18906

1.07315

4.62974

1.85452

1.20855

1.10576

.55088

1.59665

SD

.950

1.468

.611

2.823

1.414

1.152

21.434

3.439

1.461

1.223

.303

2.549

W

Descriptive statistics

-.145

-.057

.100

.528

.518

.163

-.651

-.317

-.095

.252

-.065

-1.216

S

NUMBER OF RELATIVES
2.00
1.2150
.49579
.246
.405
* p < 0.05; ** p < 0.01 (p< 0.05 - the distribution differs significantly from normal. p> 0.05 - the distribution is normal)

6.00

R

TOTAL REFLECTIVE

indicators

Table 1. Descriptive statistics

.584

.074

.015

-.841

.286

-.392

-1.308

-.773

-.011

-.498

.021

.173

.834

K

p<0.001

p<0.001

p<0.001

0.020

0.033

p<0.001

0.007

p<0.001

0.562

0.176

0.007

p<0.001

p<0.001

p

MATEUSZ ŚWIĄTEK

PROBLEM THINKING AND MISTAKES ...

In a number of cases, clear features of asymmetry and kurticity were observed (the absolute value of kurtosis exceeds doubled statistical error, so we
have kurticity). In the case of the reflectivity error indicator, platocurtherity
occurs. However, in case of the total reflective thinking index, left-sided asymmetry occurs.
In the next part of the analysis, it was decided to verify whether occupational isolation significantly differentiates statistically significant main variables in the form of the level of thinking and the mistakes made. Student’s ‘t’
tests were carried out for independent trials. The level of significance was considered a = 0.05. Significant results at the level of 0.05 <p <0.1 were considered
significant at the level of statistical trend.
First, the results were compared in groups of people alone or with one
partner, and in a larger group of more than 3 people. As indicated in the data
in Table 2, there are no significant differences at the level of statistical tendency
in terms of thinking indicators and thinking errors made between people staying alone or only with a partner and people staying in a wider group of people.
The next step was to perform a correlation analysis with the rho-Spearman coefficient (Table 3). It was used to check whether there is a statistically
significant dependency between the level of reasoning, thinking errors and
a sense of isolation. As a result of the analysis, it turned out that one of the indicators of isolation: the assessment of well-being is associated with committed
mistakes of thinking. The indicator turned out to be statistically significantly
related to thinking errors, it is strong and negative (rs = - 0.265; p = 0.006).
This means that the lower the individual’s well-being, the more thinking mistakes they make. This may be associated with a lower faith in one’s own abilities and a relatively faster resignation from seeking a solution to the problem
by people who feel depressed.
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Table 2. The impact of isolation on thinking indicators and committing thinking errors
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SAFETY
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0.964
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Indicators of reasoning
and thinking errors

Table 3. Dependencies between thinking indicators, thinking errors and indicators of professional isolation
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A strong negative dependency (rs = - 0.344; p <0.001) is visible between
the subjects’ well-being and the reflective errors they make. This means that
the lower well-being of an individual, the more reflective mistakes they make.
It can be assumed that with the decrease in well-being, the individual’s sensitivity decreases, e.g. to the sub-items contained in the questions.
In the next step, using the analysis of correlation with the rho-Spearman
coefficient (Table 4), it was checked whether there is a statistically significant
dependency between the indicators of problem reasoning and the general level
of problem thinking, and the thinking errors made.
A negative dependency was observed between the general indicator of
problem thinking and one of the anchoring errors (rs = - 0.210; p = 0.030).
It can be assumed that with the decrease in problem thinking, the susceptibility to thinking errors in terms of stereotyping thinking and taking over the
views of the majority may increase. There is a negative dependency between
logical thinking (in terms of class logic) and the overall index of anchoring errors (rs = - 0.193; p = 0.046). A negative dependency is also visible in the case
of logical thinking and one of the anchoring errors (rs = - 0.232; p = 0.016).
This means that the lower the logical thinking, the more anchoring errors an
individual makes. It can be assumed that as logical thinking decreases, the
tendency of individuals towards a schematic, rigid, stereotypical approach to
problems increases. A negative dependency is visible in the case of critical
thinking and one of the anchoring errors (rs = - 0.208; p = 0.031) and a weak
negative dependency between critical thinking and the overall index of anchoring errors (rs = - 0.167; p = 0.085). It may suggest that people who fall in
critical thinking tend to give in to stiff thinking.
The final stage of the analysis was an attempt to isolate predictors of reasoning and thinking errors in a situation of professional isolation caused by the
state of epidemic. For this purpose, a series of multivariate regression analyses
were performed. The group of explanatory variables included safety assessment,
well-being assessment, health risk assessment and the number of people staying together in isolation. Regression models were calculated for subsequent
indicators of problem thinking (logical thinking, critical thinking, reflective
thinking) and indicators of thinking errors (reflectivity errors and anchoring
errors) as well as the general level of problem thinking and the overall level
of thinking errors. Before starting the analyses, diagnostic tests had been carried out for subsequent regression models. Durbin-Watson tests showed that
regression residues are not correlated, which means that random constituents
are not related to each other, and there is no autocorrelation in this model,
200

PROBLEM THINKING AND MISTAKES ...

and the measurement errors are independent35 (Bedyńska, 2012; Field, 2009).
The first model was calculated for the general level of problem thinking
(Table 4).
The proposed model appeared to be well matched to the data and explains 10% of the variance in problem thinking. The well-being indicator (β
= -0.31; p = 0.001) turned out to be the only statistically significant predictor.
Based on its increase, a moderate decline in problem thinking can be expected
with a decrease in well-being. It can, therefore, be assumed that if isolation
causes a decrease in well-being, it can also lower the level of problem thinking
ablity. Other factors were excluded from the model as they had no significant
impact on the variable being expelained.
Next model was calculated for the overall level of thinking errors. The
model did not turn out to be well matched to the data. Other models regarding subsequent indicators of problem thinking (logical thinking, critical thinking, reflective thinking) and thinking error indicators (reflectivity errors and
anchoring errors) also did not prove well matched to the data.

35 A. Field, Discovering Statistics Using SPSS. 3rd Edition, Sage Publications Ltd., London
2009; Bedyńska S., Statystyczny drogowskaz, Wydawnictwo Akademickie, 2012.
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Table 4. Dependencies between problem thinking indicators and thinking errors
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Table 5. Isolation indicators as predictors of problem thinking
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Conclusions
The aim of the research was to show the dependency between problem
thinking, thinking errors and professional isolation indicators.
It has been confirmed that together with the decrease of problem thinking and its constituents (reflective thinking, logical thinking, critical thinking)
the number of thinking errors increases. As the overall problem thinking index
decreases, the number of thinking errors in the scope of anchoring increases.
Moreover, with the decrease in logical thinking, the tendency of individuals
to a schematic, rigid, stereotypical approach to problems increases. A negative
dependency is visible in case of critical thinking and one of the anchor errors,
and a weak negative dependency between critical thinking and the overall anchor error index. It may suggest that people whose critical thinking drops tend
to give in to stiff thinking. Creating situations that trigger critical thinking
prevents thinking rigidity. A higher level of ingenuity, initiative and independence were observed in people facing problem situations. It can be assumed
that a transfer takes place, enabling the use of knowledge and learned strategies
as well as heuristics to solve problems in new situations. The dissimilarity of
the problems encountered by a human being requires him to be able to launch
specific resources of personal knowledge efficiently.
The assumption has been confirmed that professional isolation can contribute to the occurrence of thinking errors. Studies have assumed that people
who are sensitive to isolation stress may feel unwell. This indicator turned out
to be strongly and negatively associated with thinking errors. This can mean
that the lower the individual’s well-being, the more thinking mistakes they
make. The condiition of isolation in some cases may be interpreted as a traumatic situation which, causes aggression or passivity in behaviour, indifference
to other people’s harm, is the basis for various negative experiences and stress
that contribute to the creation of negative reactions in relation to socially accepted norms, behaviour patterns and universal values. It can be assumed that
the impact of the isolation being the result of the epidemic crisis on humans
has not been sufficiently studied and requires more extensive research and
detailed analysis.
Concerning the assumption that occupational isolation can reduce the
level of problem thinking, the research cionducted reveals a tendency to a
moderate decrease in problem thinking, accompanied by a decrease in wellbeing. The research outcomes show that there is a dependency between the
accurate use of strategic thinking skills and the prediction of potential changes
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in a competitive environment. What’s more, a variety of strategic behaviours
of the surveyed enterprises and emphasize the impact that these skills exert on
the achieved market results.
An answer to the question whether there are relationships between dimensions measured by the problem thinking test, thinking errors and professional isolation was given by the analysis using the Spearman rho correlation
coefficient. When it comes to the dependencies between professional isolation
and thinking errors, it turned out that the well-being indicator is associated
with thinking errors. This dependency is strong and negative. In addition, it
was observed that there was a negative dependency between the well-being of
the subjects and the reflective errors made. On the other hand, when it comes
to the dependency between problem thinking indicators and thinking errors,
a negative dependency was observed between the general indicator of problem
thinking and one of the anchor errors and logical thinking (in terms of class
logic) and the general indicator of anchoring errors.
In summary, a few critical remarks are worth mentioning, which were
noted by the authors after conducting the study. The first concerns a relatively
small research group (N = 107). The study was attended by students of the
College of Management and Entrepreneurship in Wałbrzych, those who study
Care and Educational Pedagogy, Resocialization and Management (year two
and three of the first-degree studies). It can be assumed that all respondents
are learning and working people, which presumably could have influenced
the obtained results of the research. The second remark concerns the problem
thinking tool used in the research. The tests that were the basis for the construction of the tool were mainly used to examnine the thinking in education.
Its construction (only 3-4 tasks were assigned to each of the five critical thinking indicators) caused that the obtained results were characterized by a small
degree of variability (small standard deviation).
Analysing the limitations of problem thinking ability and the occurrence
of thinking errors, in relation to diversity management, can be associated with
a situation of professional isolation in which some employees remain. It seems
that by interpreting this issue, it can be referred to a positive concept in management. It draws on the achievements of positive psychology, the essence
of which is to shift the interest of researchers from the negative aspects of
the psyche to the search for sources of happiness and human well-being. The
positive trend emphasizes the interest and focus of research on the talents and
strengths of employees, which include the skill of problem thinking and avoidance of thinking errors. Positive phenomena have an opportunity to appear in
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an organization when difficulties and negative phenomena have been eliminated. Preventing negative processes is not synonymous with creating positive phenomena because “generating positives is more than just preventing
negatives.” The results of the presented study can be an inspiration for further
research.
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MYŚLENIE PROBLEMOWE I POPEŁNIANE BŁĘDY
ROZUMOWANIA W SYTUACJI IZOLACJI ZAWODOWEJ
WYWOŁANEJ STANEM EPIDEMII

Streszczenie: Celem badań było wykazanie związku pomiędzy myśleniem
problemowym, popełnianymi błędami myślenia i wskaźnikami izolacji
zawodowej. Myślenie zbadano autorskim narzędziem opracowanym na
podstawie testów E. Enisa (1986) oraz teorii A. Kisielewicza (2017),
natomiast błędy myślenia badano narzędziem opracowanym na
podstawie testów CRT3 oraz CRT4. Opracowano pytania badające
podatność badanych na uleganie heurystykom reprezentatywności oraz
mechanizmowi zakotwiczenia. Izolację zawodową zbadano autorską
skalą poziomu izolacji zawodowej, która zawierała pytania dotyczące
poczucia bezpieczeństwa, oceny samopoczucia, poziomu zagrożenia
zdrowia oraz najbliższego grona osób przebywających we wspólnej
izolacji. Założono, że izolacja zawodowa jest predyktorem błędów
myślenia. Osoby bardziej podatne na czynnik izolacji mogą popełniać
więcej błędów myślenia niż osoby bardziej odporne na stres izolacyjny.
Słowa kluczowe: myślenie problemowe, błędy myślenia, heurystyki,
systemy myślenia, sytuacja izolacji zawodowej.
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ROLA ASPEKTÓW KULTUROWYCH
W KSZTAŁTOWANIU DOJRZAŁOŚCI
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Streszczenie: Wzrost znaczenia miękkich elementów zarządzania w organizacjach spowodował, że aspekty kulturowe zaczęły odgrywać coraz
większą rolę również w systemach zarządzania jakością. Ich obecność
w postaci projakościowych wartości, postaw i zachowań wpływa bezpośrednio na poziom dojrzałości systemu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w jego skuteczności i efektywności funkcjonowania. Rozdział
ma charakter pracy przeglądowej o charakterze teoriopoznawczym,
którego celem jest omówienie roli aspektów kulturowych w kształtowaniu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Przeglądu dokonano
na podstawie analizy wybranej literatury przedmiotu, norm ISO oraz
modeli dojrzałości jakościowej. Wyniki przeglądu wskazują, że aspekty
kulturowe stanowią element składowy dojrzałości systemu zarządzania jakością, odgrywając w nim nierzadko większą rolę niż systemowe
aspekty zarządzania.
Słowa kluczowe: dojrzałość system zarządzania jakością, aspekty kulturowe, kultura jakości, normy ISO.
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Wstęp
Wprowadzenie w latach osiemdziesiątych XX wieku do nauk o zarządzaniu koncepcji kultury organizacyjnej dało początek nowemu sposobowi pojmowania organizacji, jako swego rodzaju systemu kulturowego. Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że brak lub nieodpowiednio wykształcona kultura
organizacyjna powoduje strach i opór przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.
To natomiast ogranicza podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu
doskonalenie organizacji. W takiej sytuacji, nawet najlepiej wdrożony system
zarządzania jakością nie będzie funkcjonował właściwie, ani nie wykaże się
odpowiednią dojrzałością, jeśli czynnik ludzki nie wykaże chęci współpracy
i choćby minimum zaangażowania. Wdrażając systemy zarządzania jakością,
organizacje w pierwszej kolejności koncentrują się na wymaganiach normatywnych. Kulturowe aspekty są często w ogóle nieuwzględniane, co wpływa na
skuteczność i dojrzałość owych systemów. Rosnąca rola aspektów kulturowych
w kształtowaniu dojrzałości systemów zarządzania jakością znajduje swoje odzwierciedlenie w coraz liczniejszych i popularniejszych modelach samooceny
poziomu dojrzałości, które w swoich kryteriach uwzględniają zarówno aspekty
zarządcze oraz społeczne.
Niniejszy rozdział ma na celu uporządkowanie wiedzy teoretycznej
z zakresu roli aspektów kulturowych w kształtowaniu dojrzałości systemu zarządzania jakością poprzez przegląd wybranej literatury przedmiotu, modeli
dojrzałości oraz norm ISO służących do samooceny organizacji.
Pojęcie i istota dojrzałości
systemu zarządzania jakością
Dojrzałość organizacji w literaturze przedmiotu definiowana jest jako
stan osiągnięcia pełni rozwoju, stan gotowości do określonych zadań, czy poziom umiejętności i doskonałości . E. Skrzypek dojrzałość organizacji definiuje
jako umiejętność stosowania narzędzi i technik zarządzania jakością . W podobny sposób wypowiada się R. Haffer, który pisze o dojrzałości systemu zarządzania jako dopasowanym do strategii biznesowej zarządzaniu organizacją
z uwzględnieniem systemów zarządzania, narzędzi optymalizacji, samooceny czy technologii informatycznych , . Takie dopasowanie z uwzględnieniem
narzędzi jakościowych stwarza podwaliny do wykształcenia się tzw. dojrzałości jakościowej organizacji . Dojrzałość ta oznacza, że pracownicy na różnych
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szczeblach organizacji potrafią zarządzać zidentyfikowanymi procesami w sposób skuteczny i efektywny, przyczyniając się do doskonalenia systemu jakości .
Istota dojrzałości systemów zarządzania jakością tkwi w jego elementach
składowych, które łącząc się ze sobą i wzajemnie uzupełniając kształtują odpowiedni jej poziom. Wśród najczęściej występujących w literaturze naukowej
elementów składowych kształtujących poziom dojrzałości jakościowej organizacji możemy wyróżnić :
− stopień wdrożenia systemów zarządzania jakością wg norm ISO,
− stopień stosowania w praktyce zasad zarządzania jakością,
− sposób doskonalenia procesów,
− poziom integracji systemów wpływających na skuteczność i efektywność systemu,
− uwzględnienie wizji, misji oraz aspektów kulturowych w celach
strategicznych.
Aspekty kulturowe kształtowania dojrzałości
Aspekty systemowe od dawna są już stałym elementem dojrzałych systemów zarządzania jakością, przedmiotem analiz literaturowych, badań naukowych, a także praktyki biznesowej . Główne metodologie samooceny oraz
teorie naukowców opierają się przede wszystkim na analizie jakościowej, pozwalając w sposób opisowy przedstawić stan oczekiwany poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością, do którego dąży organizacja. Istnieją także
wskaźniki, które przy pomocy tzw. miar skuteczności, pozwalają odróżnić organizacje mniej lub bardziej dojrzałe jakościowo. Zarządzający, jak również
Pełnomocnicy ds. jakości bardzo często próbują osiągnąć wysoką skuteczność
zarządzania jakością, zapominając jednocześnie o uwzględnieniu w systemie
aspektów kulturowych, które jak pisał R. Haffer, są elementem składowym
dojrzałych systemów zarządzania jakością . Zdarza się także, że próbuje się integrować aspekty kulturowe i społeczne, lub nawet dokonywać zmian w kulturze,
nie diagnozując wcześniej aktualnej treści kultury organizacyjnej . Prowadzi to
do sytuacji, w której menadżerowie różnych szczebli nie mają świadomości, jakie wartości kulturowe są faktycznie uważane za istotne oraz jakie zachowania
lub postawy są akceptowalne i winny stanowić element integracji z aspektami
zarządzania jakością organizacji .
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Rysunek 1. Uproszczony model integracji aspektów kulturowych i zarządczych w systemach zarządzania jakością.

Źródło: Opracowanie własne.

Prezentowany na rysunku 1 uproszczony model integracji aspektów kulturowych i zarządczych w systemach zarządzania jakością stanowi wzorcowy
przykład łączenia odmiennych aspektów w systemach zarządzania. Prezentuje
on aspekty, które ulegając procesom asymilacji (przyswajania nowych treści)1
i transformacji (przemianie)2 wpływają na proces doskonalenia, czyli poprawy skuteczności i dojrzałości zarządzania jakością w organizacji3. Procesy te
uwzględniają dodatkowo tzw. ryzyko kulturowe, które utrudnić może osiągnięcie zakładanego poziomu spójności pomiędzy transformacją kultury istniejącej a pożądanej4. Właściwe zdiagnozowanie istniejącego stanu kultury
w organizacji jest punktem wyjścia do określenia poziomu i rozwoju dojrzałości systemu zarządzania jakością. Badania z tego zakresu prowadziło wielu
naukowców krajowych oraz zagranicznych, tj. K.S. Cameron, C.K. Barnett,
W. Sine, J.A. Vivares czy R. Wolniak5. W swoich badaniach nad sposobem
zarządzania organizacją uwzględniali oni elementy zarówno zarządcze, jak
1 Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/, (23.06.2020).
2 Ibidem.
3 R. Kassem, M. Ajmal, Organizational culture and achieving Business Excellence, IGI Global,
2019, s. 38.
4 T. Burzyński, Ryzyko z perspektywy badań kulturowych: wybrane problemy metodologiczne,
„ER(R)GO” 2014, nr 1 (28), s. 25.
5 K.S. Cameron, C.K. Barnett, Organizational quality as a cultural variable: An empirical investigation of quality culture, processes, and outcomes, „The Quality Movement and Organization
Theory” 1999, s. 271-294. J.A. Vivares, A maturity assessment model for manufacturing systems.
„Journal of Manufacturing Technology Management” 2018, Vol. 5, s. 746–767. R. Wolniak,
The Level of Maturity of Quality Management Systems in Poland - Results of Empirical Research,
„Sustainability” 2019, vol 11, s.1-17.
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i społeczne. Z kolei w odniesieniu do dojrzałości systemu zarządzania jakością
D.A. Garvin, R. Cole czy K. Cameron i W. Sine wskazali na różne jej rodzaje
w zależności od tego, jak są one dzielone w organizacji, jakie promują podstawowe założenia, wartości oraz standardy postępowania6.
Tabela 1. Typologie dojrzałości kulturowej organizacji
Garvin
1.
2.
3.
4.

kultura inspekcji
kultura kontroli
statystycznej
kultura zapewnienia
jakości
strategiczna kultura
jakości

Cole

Cameron and Sine
1.

1. kultura jako „stary paradygmat”
2. kultura jako „nowy paradygmat

2.
3.
4.

brak nacisku na
jakość
kultura wykrywania błędów
kultura zapobiegania błędom
kreatywna kultura jakości

Źródło: D.A. Garvin, Managing quality: The strategic and competative edge, New
York: Free Press, 1988, R. Cole., Learning from the quality movement: What did
and didn’t happen and why?, „California Management Review” 1999, vol. 4, s. 43
-73, K. Cameron, W. Sine, C.K. Barnett, Organizational quality as a cultural variable:
An empirical investigation of quality culture, processes, and outcomes, „The Quality
Movement and Organization Theory” 1999, s. 271-294.

Najstarszą z prezentowanych typologii jest typologia D.A. Garvina. Najnowszą z kolei, opublikowaną przez zespół kierowany przez Kim S. Camerona7. Zespół ten przeprowadził szereg badań empirycznych, w wyniku których
zidentyfikował cztery poziomy kulturowej dojrzałości odnoszącej się do systemu zarządzania jakością.

6 D.A. Garvin, Managing quality: The strategic and competative edge, Free Press, New York 1988.
K.S. Cameron, W Sine, Framework for organizational quality culture, ”Quality Management
Journal” 1999, no. 6, s. 7–25.
7 K.S. Cameron, C.K, Barnett, Organizational quality …, op. cit., s. 271-294.
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Tabela 2. Dojrzałość kulturowa w aspekcie typu kultury jakości

Typ kultury
jakości

Cechy
charakterystyczne
−

Kultura braku nacisku na jakość
−
−

Koncentracja na eliminacji
błędów
Rozwiązanie problemu jest
priorytetem

Aspirujący poziom dojrzałości

−

Koncentracja na zapobieganiu błędom
Proaktywne podejście do
problemów

Zaawansowany
poziom dojrzałości

Kultura wykrywania
−
błędów
Kultura zapobiegania błędom
Kreatywna kultura
jakości

Poziom
dojrzałości
kulturowej
Brak w organizacji działań Brak kultury
związanych z zarządzajakości – najniższy
niem jakością
poziom dojrzaJakość nie jest priorytetem
łości

−
−
−
−

Kompleksowe zrozumienie
Idealny poziom kuljakości
tury jakości – dojrzaCiągłe doskonalenie
łość
doskonała
Kreatywne podejście

Źródło: K.S. Cameron, C.K. Barnett., Organizational quality as a cultural variable:
An empirical investigation of quality culture, processes, and outcomes, „The Quality
Movement and Organization Theory”, 1999, s. 271-294.

Osiągnięcie wysokiego poziomu dojrzałości kulturowej systemu zarządzania jakością jest zadaniem trudnym i wymagającym dużo cierpliwości i zaangażowania pracowników na różnych szczeblach organizacji. Wymaga ono
zmiany zachowań i postaw pracowników na bardziej projakościowe8. W tym
celu należy skoncentrować się na zidentyfikowaniu obszarów kluczowych dla
promowania strategii jakości i rozważyć te czynniki, które mogą stanowić
największą przeszkodę w jej realizacji. W kulturze wysokiej jakości występują
fundamentalne przekonania, które tworzą idealny obraz kultury, gdzie jakość
jest priorytetem firmy i czynnikiem sukcesu, a odpowiedzialnym za jej tworzenie jest każdy pracownik. W organizacjach charakteryzujących się wysokim
poziomem dojrzałości kultury jakości, wartości organizacyjne, zachowania
i postawy projakościowe odgrywają kluczową rolę. Prowadzą one pracowników
8 R. Wolniak, M. Olkiewicz, The relations between Safety culture and quality culture, vol.1,
“CzOTO” 2019, s.10-17.
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w kierunku doskonalenia jakości na każdym poziomie organizacji, a komunikacja oparta jest na otwartości i obiektywnej wymianie informacji i współpracy wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto organizacje o zaawansowanym typie
kultury jakości i wysokim poziomie dojrzałości charakteryzują się lepszą wydajnością oraz niższymi wskaźnikami wad produktu oraz wyższą satysfakcją
klientów.
Modele i poziomy dojrzałości
systemu zarządzania jakością
Do oceny poziomu dojrzałości najczęściej wykorzystuje się modele samooceny, które są stosowane między innymi w procedurze akredytacji podmiotów leczniczych, akredytacji uczelni wyższych, jak również kwalifikowania
firm do kolejnych etapów nagrody jakości. Najczęściej cytowane w literaturze
naukowej modele dojrzałości jakościowej przybierają postać diagnostyczno-opisową, nakazową, zbioru normatywów wyznaczających ścieżki poprawy
oraz porównawczą opartą na benchmarkingu wewnętrznym i/lub zewnętrznym9. Ich cechą wspólną są powtarzalne fazy rozwoju tj. inicjująca, rozwinięcia i zanikania, które są odmiennie nazywane w zależności od autora modelu10.
Tabela 3. Fazy dojrzałości w ujęciu modelowym

Fazy dojrzałości w ujęciu modelowym

Autor

Model ogólny
Niepewność – przebudzenie – uświadomienie –
mądrość – pewność
Zaniedbanie – obojętność – pogardliwość –
osłabienie
Utworzenie – niemowlę – szybki wzrost –
dojrzałość – ewolucja – stabilność – arystokracja –
początkowa biurokracja – biurokracja – śmierć

P.B. Crosby
T. Schorsch
I. Adizes

9 H. Seyedi, R. Mohebbifar, S. Rafiei, Quality Management System and its Role in the Quality Maturity of Training Hospitals, „Journal of Client-Centered Nursing Care” 2019, 5(2),
s. 113-122.
10 K. Hyś, R. Mazurek., The physiognomy of (selected) maturity models, [w:] Maturity

Management, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 195-202.
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Fazy dojrzałości w ujęciu modelowym

Autor

Model instytucjonalny
Brak formalnego podejścia – pasywne podejście
– stabilny system formalny – nacisk na poprawę –
ISO 9004:2009
najlepsze praktyki w zakresie przywództwa, zarządzania, strategii, zasobów i procesów
Opisowy pozom dojrzałości określają tabele od A2
do A.32 odnoszące się do podrozdziałów normy ISO 9004:2018
ISO 9001:2015
Poziom początkowy - poziom podstawowy - podejście systemowe - aktywne kształtowanie dojrzaISO
łości organizacji, zarządzanie ciągłym i komplek10014:2008
sowym doskonaleniem - organizacja dojrzała w
swojej klasie.
Źródło: K. Hyś, R. Mazurek, The physiognomy of (selected) maturity models,
[w:] Maturity Management, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013,
s.195-202, PN-EN ISO 9004:2018, Zarządzanie jakością - Jakość organizacji - Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu, PKN, Warszawa 2018. s. 35, PN-EN ISO
9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces. Podejście wykorzystujące
zarządzanie jakością, PKN, Warszawa 2010, s. 107, PN-EN ISO 10014, Zarządzanie
jakością – Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych, PKN, Warszawa 2008, s.19-33.

Poziomy dojrzałości przeważnie przybierają postać wzorca odniesienia,
odzwierciedlającego poziom skuteczności funkcjonowania i doskonalenia systemu jakości, który ukierunkowany jest na trwały sukces organizacji. Jednym
z pierwszych naukowców, który zajmował się modelami dojrzałości w organizacjach był J. Dean. Zdefiniował on m.in. formułę cyklu życia produktu
(the Product Life Cycle – PLC) obrazującą poszczególne fazy rozwoju organizacji, która do dzisiaj stanowi podstawę funkcjonowania wielu systemów
zarządzania11.
Model dojrzałości oparty na wymaganiach normy ISO 9004:2018 należy
do najczęściej wykorzystanych narzędzi samooceny. Opiera się on na pięciu
poziomach dojrzałości. O ile na pierwszym poziomie obserwuje się znikome
działania projakościowe, to ostatni, piąty poziom charakteryzuje najlepsze
11 J. Dean, Pricing policies for new products, “Harvard Business Review” 1950, 28(6), s. 45-54.
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organizacje w branży w zakresie stanowiącej kryterium oceny normy12. W normie podkreśla się dodatkowo konieczność osiągania przez organizacje tak zwanego trwałego sukcesu, czyli elementów, które na stałe zostają w organizacji
i dostarczają ciągłych korzyści i pożądanych wartości. Jednymi z wielu takich
korzyści są wykształcona i realizowana w praktyce wizja, misja oraz kultura
jakości, czyli społeczne elementy, które w największym stopniu wpływają na
dojrzałość systemu zarządzania jakością.
Tabela 4. Wybrane elementy samooceny poziomu dojrzałości obszaru 6.2. PN-EN ISO
9004:2018

Poziom
dojrzałości

Opis

1

Organizacja określiła misję, wizję, wartości i kulturą
jako nieformalne lub doraźnie

2

Misja, wizja i wartość są zrozumiane i wprowadzane
w życie w organizacji

3

Kierownictwo bierze udział w określeniu misji, wizji
i wartości w oparciu o procesy i kontekst organizacji

4

Kultura organizacji jest zgodna z misją, wizją i przyjętymi wartościami

5

Organizacja regularnie przeprowadza przegląd zgodności elementów tożsamości organizacyjnej, kontekstu, polityki z przyjętą misją, wizją i wartościami
kulturowymi

Źródło: Norma PN-EN ISO 9004:2018, Zarządzanie jakością - Jakość organizacji Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu, PKN, Warszawa 2018, s. 29.

Poszczególne poziomy jakości obrazują, w jakim stopniu wskaźniki dojrzałości, tj. skuteczność, selektywność i doskonalenie są osiągane. Im wyższy
poziom, tym przekłada się to na większe korzyści i trwalszy sukces organizacji.
Podejście takie jako pierwszy zaprezentował P. Crosby. Według niego dopiero poziom piąty przedstawia organizację w pełni dojrzałą jakościowo, która
jest zdolna do stosowania w pełni narzędzi i technik zarządzania jakością13.
12 PN-EN ISO 9004:2018, Zarządzanie jakością - Jakość organizacji - Wytyczne osiągnięcia
trwałego sukcesu, PKN, Warszawa 2018.
13 R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2006, s. 121–122.
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Zdaniem M. Bugdola poziomy od 1 do 3 są poziomami normatywnymi, natomiast poziom 4 – 5 poziomami koncepcyjnymi i konkurencyjnymi, które pozwalają wyróżnić organizację na tle konkurencji14. Aby wykroczyć poza
poziom minimalnych wymagań normy (poziom 4-5) M. Bugdol proponuje, aby koncentrować się głównie wokół zagadnień związanych z wynikami,
a uwaga zarządzających winna skupić się na budowaniu projakościowej strategii organizacji15.
Bardziej praktyczne podejście w ocenie poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością prezentuje model oparty na normie ISO 10014:2008, który
bardziej zwraca uwagę na finansowe i ekonomiczne korzyści z funkcjonowania
systemów zarządzania jakością, aniżeli aspekty kulturowe16. Przeciwieństwem
tej koncepcji jest roboczy projekt normy ISO/WD 10010 – „Zarządzanie jakością – Przewodnik do oceny i doskonalenia kultury jakości w celu osiągnięcia sukcesu organizacji”, który nie jest jeszcze przedmiotem samooceny, jednak
jak wynika z założeń będzie stanowił ważny punkt odniesienia w przyszłości, w zakresie kreowania kultury jakości oraz osiągania poziomu dojrzałości
kulturowej w systemach zarządzania jakością17. Obecnie jednak, ze względu
na status procedowania standardu trudno jest jednoznacznie określić, jakie
elementy społeczne będą ostatecznie wpływały na poszczególne poziomy dojrzałości. W momencie, kiedy jednak obecny projekt pojawi się jako norma,
zapewne stanie się przedmiotem rozległej praktyki biznesowej i interesującym
przedmiotem badań w zakresie kształtowania kultury i poziomu dojrzałości
jakościowej w organizacjach.
Zakończenie
Analiza wybranej literatury pozwala zauważyć, iż wciąż zbyt wiele uwagi
poświęca się systemowym aspektom zarządzania jakością, zaniedbując jednocześnie aspekty kulturowe. A to właśnie kwestie kulturowe niejednokrotnie
mają dużo większy wpływ na kształtowanie się dojrzałości jakościowej, aniżeli
twarde wymagania normatywne.
Łączenie aspektów kulturowych oraz systemowych jest stosunkowo nowym
podejściem w teorii zarządzania, a także istotnym elementem wpływającym
14 M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej: teoria i praktyka, Difin,
Warszawa 2011, s. 10-12.
15 K. Lisiecka, E. Czyż-Gwiazda, Ocena dojrzałości…, op. cit., s. 8-11.
16
R. Wolniak, The Level of Maturity…, op. cit., s.3,17.
17 ISO/WD 10010, Zarzadzanie jakością – Przewodnik do oceny i doskonalenia kultury jakości
w celu osiągnięcia sukcesu organizacji, www.iso.org, (29.06.2020).
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na dojrzałość organizacji. Wynika to z faktu, iż funkcjonowanie systemów
jest uwarunkowane nie tylko rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, ale
także społecznymi. Osiągnięcie wysokiej dojrzałości kulturowej w ramach
systemu zarządzania jakością pociąga za sobą konieczność kształtowania
odpowiednich stosunków międzyludzkich, współdziałania, aktywności na
rzecz jakości, zmiany stanu świadomości, odpowiedniej postawy wszystkich
pracowników, czyli jednym słowem nowej pożądanej kultury organizacyjnej.
Ta z kolei wymaga stworzenia nowego modelu podziału ról organizacyjnych,
poglądów, wartości, czy systemu komunikowania się18.
Przegląd teoriopoznawczy literatury potwierdza również, że bez uwzględnienia w systemach zarządzania jakością kulturowych elementów zarządzania,
osiągnięcie wysokiego poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością jest
mocno utrudnione, co może mieć wpływ na jego skuteczność i efektywność.
Prezentowane w rozdziale modele dojrzałości dostarczają wzorców stanu oczekiwanego, które mogą stać się podstawą do przeprowadzenia zmiany kulturowej na bardziej projakościową. Z kolei przytoczone typologie oraz uproszczony
model integracji aspektów kulturowych i systemowych wyznacza kierunek dalszych działań, jakie winny dokonywać się w organizacjach, chcących wykazać
się bardziej spójnym i dojrzałym systemem zarządzania jakością. Przegląd wykazał także, że istota aspektów kulturowych ma tendencje do częstej ewolucji
w zależności od kontekstu organizacji, co może w przyszłości ograniczać prowadzenie badań w tym zakresie, a także determinować kształtowanie się poziomu dojrzałości jakościowej organizacji.

Bibliografia
1.
Adamczyk A., Ocena poziomu dojrzałości jakościowej przedsiębiorstwa,
„Zeszyty Naukowe PWSZ”, Tom 28, Płock 2018.
2.
Bugdol M, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej:
teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
3.
Burzyński T., Ryzyko z perspektywy badań kulturowych: wybrane problemy metodologiczne, „ER(R)GO”, nr 1 (28), 2014.

18 S. Smit, F. Hasan, Quality management or the need for a quality culture in transfusion medicine,
„Global Journal of Transfusion Medicine.” 2020, nr 5, s. 11.

221

ARKADIUSZ TRELA

4.
Cameron K S., Barnett C.K., Organizational quality as a cultural variable: An empirical investigation of quality culture, processes, and outcomes, „The
Quality Movement and Organization Theory” 1999.
5.
Cameron K.S., Sine W., Frame work for organizational quality culture,
”Quality Management Journal”, nr 6, 1999.
6.
Cole R., Learning from the quality movement: What did and didn’t
happen and why?, „California Management Review”, vol. 4, 1999.
7.
Dean J., Pricing policies for new products. „Harvard Business Review”
1950, 28(6).
8.
Garvin D.A, Managing quality: The strategic and competative edge,
New York: Free Press, 1988.
9.
Haffer R., Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
10.
Hyś K., Mazurek R., The physiognomy of (selected) maturity models,
[w:] Maturity Management, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2013.
11.
Hyś K., Wybrane modele dojrzałości systemu zarządzania jakością
w organizacji, „Prace Naukowe UE” we Wrocławiu, nr 42, Wrocław 2016.
12.
Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK,
Toruń 2006.
13.
Kassem R., Ajmal M., Organizational culture and achieving Business
Excellence, IGI Global, 2019.
14.
Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E., Ocena dojrzałości systemu zarządzania
jakością w organizacjach sektora ochrony zdrowia, „Prace Naukowe UE” we
Wrocławiu, nr 463, 2017.
15.
Seyedi H., Mohebbifar R., Rafiei S., Quality Management System and
its Role in the Quality Maturity of Training Hospitals, „Journal of Client-Centered Nursing Care”, 5(2), 2019.
16.
Skrzypek E, Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo, Difin, Warszawa 2013.
17.

222

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/, (23.06.2020).

ROLA ASPEKTÓW KULTUROWYCH ...

18.
Smit S., Hasan F., Quality management or the need for a quality culture
in transfusion medicine, „Global Journal of Transfusion Medicine”, nr 5, 2020.
19.
Szeptuch A., Pomiar kultury organizacyjnej w organizacjach ochrony
zdrowia, „E-mentor”, nr 3 (65), 2016.
20.
Wilson F, The Quality Maturity Model: your roadmap to a culture of
quality, „Library Management” 36(3), 2015.
21.
Wolniak R., The Level of Maturity of Quality Management Systems in
Poland—Results of Empirical Research, „Sustainability”, vol 11, 2019.
22.
Zakaria Z., Flevy L., Embedding Culture and Quality for High Performing Organizations, Productivity Press, New York 2019.
23.
Wolniak R., Olkiewicz M., The relations between Safety culture ana
quality culture, vol.1, “CzOTO” 2019.
24.
Vivares J.A., A maturity assessment model for manufacturing systems.
„Journal of Manufacturing Technology Management” Vol. 5, 2018.
25.
PN-EN ISO 9004:2018, Zarządzanie jakością - Jakość organizacji Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu, PKN, Warszawa 2018.
26.
PN-EN ISO 9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces.
Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa 2010.
27.
PN-EN ISO 10014:2008, Zarządzanie jakością – Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych, PKN, Warszawa 2008.
28.
ISO/WD 10010, Zarzadzanie jakością – Przewodnik do oceny i doskonalenia kultury jakości w celu osiągnięcia sukcesu organizacji, www. iso.org
(29.06.2020).

223

ARKADIUSZ TRELA

THE ROLE OF CULTURAL ASPECTS
IN SHAPING THE MATURITY
OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Summary: The level of cultural maturity of the quality management
system in organizations becomes the basis for properly, reliably and effectively functioning management system. However, for this to happen
it becomes necessary to identify internal and external factors affecting
the level of cultural maturity, including the behavior and attitudes of
employees towards quality systems. A critical literature review regarding
the scope of organizational maturity, quality culture and management
systems will show that there are still too many aspects in the literature
devoted to systemic aspects of quality management. However, neglect
of cultural aspects is observed, which often have a much greater impact
on the level and development of the maturity of quality management
systems.
Keywords: cultural maturity, quality management system, quality culture, ISO standards.
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ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI
NALEŻĄCYMI DO POKOLENIA
IGEN NOWYM WYZWANIEM
DLA PRACODAWCÓW

Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie cech
nowego pokolenia pracowników wkraczających obecnie na rynek
pracy, tj. pokolenia iGen w kontekście wyzwania, jakie stanowią oni
dla współczesnych organizacji. Artykuł stanowi także swego rodzaju
wskazówkę dla pracodawców jak postępować z tymi młodymi ludźmi,
aby wykorzystać ich potencjał z korzyścią dla przedsiębiorstwa i jego
rozwoju. Niedostosowanie zarządzania kapitałem ludzkim poprzez
zignorowanie potrzeb pracowników pokolenia iGen, a w konsekwencji
niestworzenie im odpowiednich warunków pracy, należy uznać za jedno
z ważniejszych zagrożeń funkcjonowania wszystkich współczesnych
organizacji, w których przedstawiciele tej generacji stanowią coraz
większy odsetek pracowników. Dobry pracodawca, dla którego liczy się
nie tylko zysk finansowy, ale także właściwa atmosfera pracy, za sprawą
uwzględnienia różnic pokoleniowych i ich akceptacji pokazuje, że jest
otwarty na zmiany, ale przede wszystkim na pracownika. W pracy
zastosowano metodę analizy danych zastanych i analizę literaturową.
Słowa kluczowe: pokolenie iGen, zarządzanie kapitałem ludzkim,
rynek pracy.
Nr Orcid: 0000-0002-7857-1693.
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Wstęp
Członkowie pokolenia iGen przyszli na świat w latach 1995-20122.
To generacja tzw. cyfrowych tubylców, czyli ludzi, którzy już od urodzenia
mają kontakt z zaawansowanymi technologicznie urządzeniami czy światem
wirtualnym i nie znają rzeczywistości bez tego typu dobrodziejstw. Z racji tego,
iż jest to stosunkowo nowa grupa społeczna, a jej funkcjonowanie w społeczeństwie, motywacje i dążenia są nadal w dość słabym stopniu zbadane, dlatego w literaturze przedmiotu można spotkać różne określenia wyżej wymienionego pokolenia, gdyż świat, jako całość, nie przyjął jeszcze jednej konkretnej
nazwy, która w największym stopniu odzwierciedlałoby charakter tej generacji.
Przykładowo, stosuje się takie określenia jak: Tweens, Generation 9/11, Internet
Generation, Google Generation, Gen Tech, Net Gen oraz e-pokolenie, e-generacja, pokolenie C (od angielskich słów: communicating, change, computerized, community-oriented, clicking, connected) czy też pokolenie ,,kopiuj-wklej”,
pokolenie ,,kciuka”, pokolenie ,,pochylonych głów” albo ,,sieciaki”. Bardzo
często generację tę nazywa się pokoleniem Z (z racji tego, iż poprzednie pokolenie określane było mianem ,,Y”, zamiennie ,,milenialsami”). Niektórzy badacze w ramach ,,Pokolenia Milenijnego” wyodrębniają pokolenie Y (czyli ludzi,
którzy przyszli na świat w latach 1978-1990), zaś pokoleniem Z lub ,,nowymi
milenialsami” określają osoby urodzone między 1991 a 2000 rokiem3. Tak
naprawdę nie ma znaczenia, która z powyższych nazw zostanie wykorzystana
do określenia członków najmłodszej generacji. Ważne, aby uświadomić sobie,
jak bardzo jej przedstawiciele różnią się od starszych pokoleń.
Biorąc zatem pod uwagę przywołane wyżej ramy czasowe określające pokolenie iGen, widać iż ludzie przynależni tej generacji powoli wkraczają na
rynek pracy bądź są tam obecni już jakiś krótki okres czasu i w dużym stopniu kształtują dzisiejszą siłę roboczą, głównie z racji tego, iż przedstawiciele
starszych generacji powoli odchodzą na emeryturę. Aktualnie, po raz pierwszy
w historii, dzisiejsze miejsca pracy składają się z czterech różnych pokoleń pracujących razem4, a to wszystko za sprawą poprawy stylu i jakości życia, późniejszego wieku emerytalnego i wcześniejszemu rozpoczęciu kariery. Jednak
2 Podział przyjęty za J. M. Twenge. Należy jednak pamiętać, iż w literaturze spotykane są różne
daty graniczne determinujące przynależność do iGeneration, zaczynając od 1994r. na 2012r.
kończąc. Owszem, z biegiem czasu podział ten może ulec zmianie, jednak w tym momencie
stanowi on swego rodzaju punkt odniesienia.
3 W. Wątroba, Transgresje międzypokoleniowe późnego kapitalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 159.
4 Prezentując od pokolenia najstarszego: Pokolenie Baby Boomers (1946-1963), Pokolenie
X (1964-1981), Pokolenie Y (1982-1994), Pokolenie iGen (1995-2012).
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w przeciwieństwie do poprzednich pokoleń, współcześni młodzi ludzie przynależący do pokolenia iGen postrzegają świat pracy z odmiennej perspektywy
w porównaniu do swych poprzedników.
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie cech nowego pokolenia pracowników wkraczających obecnie na rynek pracy, tj. pokolenia iGen
w kontekście wyzwania, jakie stanowią oni dla współczesnych organizacji. Wartością dodaną artykułu są przykłady praktycznych rozwiązań, które
mogą znaleźć zastosowanie w biznesie i ułatwić pracodawcom współpracę
z przedstawicielami tego pokolenia. Ważne, żeby byli oni świadomi faktu, iż
nie mogą dłużej praktykować znanych dotąd metod zarządzania kapitałem
ludzkim, gdyż ich stosowanie w przypadku iGen nie przyniesie pożądanego
efektu – pracodawcy będą mieli problem z rekrutacją przedstawicieli tego
pokolenia, a nawet jeżeli już ich zatrudnią, to wysoce prawdopodobnym jest,
iż przy stosowaniu nieadekwatnych metod zarządzania, będą mieli trudności
w ich utrzymaniu. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do tzw. ,,talentów”. W warunkach rynku pracownika, to on decyduje o wyborze pracodawcy.
Niestety, kadra zarządzająca wydaje się nie nadążać za przemianami zachodzącymi na rynku pracy, dlatego tak ważnym wydaje się rozpoznanie aspiracji,
potrzeb i cech pokolenia iGen, by uwzględnić te składowe w strategii przedsiębiorstwa, aby stały się one elementem jego sukcesu na konkurencyjnym rynku.
Specyfika współczesnego rynku pracy
Zmiany demograficzne, w tym przede wszystkim przemiany i różnice
generacyjne, są aktualnie jednymi z ważniejszych czynników determinujących rzeczywistość współczesnych organizacji. Przejawiają się one większym
udziałem w rynku pracy nowych pokoleń za sprawą przechodzenia na emeryturę pracowników starszych generacji. W kontekście niniejszego rozdziału
to właśnie ten aspekt będzie przedmiotem pogłębionych analiz. Jednak należy
pamiętać, iż obecny rynek pracy kształtują także zmiany społeczne (ukierunkowane na większą indywidualizację), postęp technologiczny (za sprawą zastępowania pracy ludzkiej pracą maszyn, a także większego udziału nowych
technologii w codziennych obowiązkach i kontaktach między pracownikami)
oraz postępująca globalizacja, którą należy uznać najważniejszą determinantą
zmian we współczesnym rynku pracy. Szybsza wymiana informacji, dostęp
do Internetu, skutkuje większą konkurencyjnością między organizacjami, ale
jednocześnie także szybszą wymianą handlową. ,,Produktem” tego wypływu
jest pokolenie iGen, ukształtowane przez wszechobecną dostępność nowych
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technologii i świata wirtualnego, zawirowania gospodarcze, a także zmieniające się środowisko rodzinne. Członkowie tego pokolenia stanowią obecnie około 20% światowej populacji. Do końca 2020 r. oczekiwany jest wzrost udziału
tej grupy wiekowej w populacji globu o 13%. Z kolei z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w samej tylko Unii Europejskiej odsetek osób
z pokolenia iGen wynosi obecnie około 16% tego kontynentu. W Polsce według statystyk GUS, pokolenie to stanowi grupę liczącą 8,938 mln członków,
a więc 23,4% wszystkich obywateli5. W kontekście powyższego, widać wyraźnie, iż niedostosowanie zarządzania kapitałem ludzkim poprzez zignorowanie
potrzeb pracowników pokolenia iGen, a w konsekwencji niestworzenie im
adekwatnych warunków pracy, należy uznać za jedno z ważniejszych zagrożeń
funkcjonowania wszystkich współczesnych organizacji, w których przedstawiciele tej generacji, z roku na rok, stanowią coraz większy odsetek pracowników.
Cechy i wartości przedstawicieli pokolenia iGen
w kontekście rynku pracy i zarządzania kapitałem
ludzkim
Preferencje dotyczące pracy są różne dla poszczególnych generacji, dlatego też niezwykle istotnym jest zrozumienie potrzeb iGeneration w celu stworzenia właściwego kanału komunikacji między pracodawcą a pracownikami
należącymi do tego pokolenia oraz zapewnienie im właściwego środowiska
pracy6. Tym bardziej, że jak wynika z dostępnej literatury przedmiotu, młodzi
przedstawiciele iGen mają zupełnie inne oczekiwania wobec przyszłych pracodawców, a także charakteryzują się innymi wartościami czy cechami, w porównaniu do swych poprzedników.
Spowodowane to jest faktem, iż pokolenie iGen jako pierwsze w historii,
od momentu przyjścia na świat, funkcjonuje w świecie wypełnionym nowoczesnymi urządzeniami i dostępem do Internetu. Cały okres dorastania tych
młodych ludzi nieodzownie związany jest z elektronicznymi gadżetami, które
w ogromnym stopniu kształtują ich stosunek do otaczającego świata. To właśnie za ich pomocą komunikują się z innymi ludźmi, nawiązują nowe znajomości, szukają niezbędnych informacji czy pracują (jak np. blogerzy, vlogerzy
itp.). Litera ,,i” w słowie ,,iGen” także nie jest przypadkowa i nie nawiązuje
5 R. Seweryn, Polskie ,,sieciaki” na rynku turystycznym (na przykładzie odwiedzających Kraków),
,,Marketing i Zarządzanie” 2018, nr 2(52), s. 24.
6 H. Agarwal, P. S. Vaghela, Work values of Gen Z: Bridging the Gap to the Next Generation,
National Conference on Innovative Business Management Practices in 21st Century, Faculty of
Management Studies, Parul University, Gujarat, India, 21-22 December, 2018, s. 4.
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wyłącznie do nazwy urządzeń znanej amerykańskiej marki Apple. Jest to przede
wszystkim odniesienie do indywidualizmu, który przedstawiciele tego pokolenia bardzo manifestują w każdej sferze życia. Według J. M. Twenge można
wyróżnić jeszcze kilka innych cech charakteryzujących pokolenie iGen, w tym
między innymi to, że są: niedojrzali (wydłużenie okresu dziecięcego), niespokojni (więcej problemów ze zdrowiem psychicznym), niereligijni (utrata religijności), odizolowani (spadek zaangażowania obywatelskiego) i zestresowani
kontaktami ,,twarzą w twarz”7. Wyśmienicie czują się jednak w świecie wirtualnym, który stanowi dla nich ciekawszą alternatywę rzeczywistości. Zdaniem
tej amerykańskiej psycholog, jest to ,,najbardziej zróżnicowane etnicznie pokolenie w historii” i właśnie ta różnorodność jest dla nich czymś powszednim,
z czym się identyfikują. Różnice te oparte są przede wszystkim na podejściu
do: płci, rasy, przynależności etnicznej, podejściu do kariery czy oszczędzania
pieniędzy. Wynika to z okoliczności, w jakich przyszło im dorastać. W trakcie
swego krótkiego życia byli świadkami zamachów terrorystycznych czy kryzysu
gospodarczego, a aktualnie ich myśli zajmuje sytuacja klimatyczna ziemi oraz
ogólnoświatowa pandemia i niepewność o losy swoje oraz najbliższych osób.
Wszystkie te wydarzenia nie są obojętne dla psychiki tych młodych ludzi, przez
co w swej karierze zawodowej, w pierwszej kolejności, starają się znaleźć dobrze
płatną pracę, by ustrzec się przed problemami finansowymi w przyszłości. Jak
wynika z badania „Generacja dobrej kariery”, przeprowadzonego dla Pracuj.pl,
aż 70% ankietowanych przedstawicieli pokolenia iGen wśród najważniejszych
aspektów zatrudnienia wymienia satysfakcjonujące wynagrodzenie. Kolejne
miejsca zajęły takie elementy jak: dobra atmosfera pracy (67%), docenianie
efektów wykonywanych zadań (51%) oraz bliskość i dogodny dojazd (51%)8.
W środowisku pracowniczym problemem może stać się także indywidualizm przedstawicieli tej generacji. Zdaniem J.M. Twenge, większa koncentracja na własnej osobie jest spowodowana ogólnoświatowymi przemianami
kulturowymi, mającymi miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, stawiającymi na
większą równość pod względem rasy, płci czy orientacji seksualnej. Podejście
indywidualistyczne nakłania ludzi do myślenia o sobie pozytywnie, czasem
nawet lepiej niż to uzasadnione, kreując zarazem własną odrębność, związaną
z wyższym poczuciem wartości9. Indywidualizm przedstawicieli tej generacji,
7 Zob. więcej: J. M. Twenge, iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane,
bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzystosowane do dorosłości (i co to oznacza
dla nas wszystkich), Smak Słowa Sp. z o.o., Sopot 2019.
8 D. Klimowicz, Chcą zdobyć świat i dobrze się przy tym bawić. Młodzi na rynku pracy, https://
spidersweb.pl/bizblog/generacja-z-rynek-pracy/ (29.07.2020r.)
9 Zob. więcej: J. M. Twenge, op. cit.
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w połączeniu z nadal dość silnym narcyzmem10, skutkuje tym, że nie doceniają
oni wiedzy eksperckiej (wiedzy przełożonego, doświadczonego współpracownika), a czasami nawet uważają, że wiedzą tyle samo (a nawet więcej), co może
być źródłem wielu konfliktów i nieporozumień.
Najbardziej charakterystyczną cechą pokolenia iGen jest ich wielozadaniowość11, a zajmowanie się kilkoma czynnościami jednocześnie nie stanowi dla nich problemu. Jednak jak potwierdzają rozmaite badania12, podczas
zwracania uwagi na więcej niż jeden kanał informacji naraz, mniejsza staje
się ludzka uważność, przez co przedstawiciele iGeneration wykazują mniejszą zdolność skupienia uwagi na jednej czynności w porównaniu do poprzednich pokoleń. Okoliczności te powinny być znane kadrze zarządzającej, aby
stale monitorowała jakość wykonywanych zadań przez przedstawicieli iGen.
Ich umysły co prawda pracują szybko, jednak narzucone tempo w połączeniu
z wykonywaniem wielu czynności w tym samym momencie może być źródłem
nieumyślnych błędów. Dlatego wysoce zasadnym wydaje się, aby taki młody
pracownik u progu swej kariery, otoczony był opieką mentora, który nie tylko
wprowadzi go w kulturę organizacyjną firmy, ale też pokaże właściwe i sprawdzone schematy postępowań.
Młodzi ludzie, należący do pokolenia iGen, bardzo chętnie eksperymentują i są przekonani, że próby i błędy mogą przynieść rozwiązanie szybciej,
niż postępowanie zgodnie z instrukcjami. Znakiem współczesnych czasów, ale
także bardzo charakterystyczną cechą iGeneration jest to, że jeżeli człowiek nie
wie jak coś wykonać, to zwraca się o pomoc do Internetu. Książki (a zatem
biblioteki) oraz pytanie o radę innych osób stanowią ostateczność. Ich awersja do książek wynika po części z faktu, iż są bardzo niecierpliwi, w związku
z czym, łatwiej i szybciej wyszukać im potrzebną informację w sieci. Szybkość
działania i otwarcie na nowości powoduje, że członkowie iGeneration wnoszą
do organizacji ,,powiew świeżości”. Ich inspirujące i kreatywne rozwiązania
mogą rozwikłać nie jeden problem czy podsunąć jakiś ciekawy pomysł – tylko
trzeba im zaufać.
10 Zdaniem J. M. Twenge największym poziomem narcyzmu charakteryzowali się milenialsi
- wraz z nadejściem iGeneration poziom narcyzmu zaczął maleć, jednak nadal jest na dość
wysokim poziomie.
11 Zjawisko to, w odniesieniu do najmłodszego pokolenia cyfrowych tubylców, w swych
książkach opisują między innymi tacy autorzy jak: J.M. Twenge oraz S. Hayman wraz
z J. Coleman.
12 Przykładowo potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Reynol
Junco z Lock Heaven University i Shelię R. Cotten z University of Alabama w Birmingham,
podczas których studenci korzystający w czasie nauki z Facebooka lub piszący SMS-y, mieli
gorsze wyniki niż ich rówieśnicy, których nie rozpraszały technologiczne nowinki.
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Z kolei traktowanie jako ostateczności pomocy innych ludzi wynika z ich
trudności w nawiązywaniu osobistych relacji czy kontaktów z drugim człowiekiem, co spowodowane jest nieprawidłowościami w socjalizacji społecznej
z młodszych lat życia. Jednostka spędzająca większość czasu on-line, nawet
jeśli w świecie wirtualnym posiada wielu znajomych, z którymi codziennie
utrzymuje kontakt, nie jest w stanie wykształcić odpowiednich wzorców zachowań, niezbędnych następnie w realnym życiu. Dlatego też w środowisku
pracowniczym, przedstawiciele pokolenia iGen są postrzegani jako jednostki
skupione na sobie, niezainteresowane czyimś życiem osobistym.
Powyżej wskazano jedynie najważniejsze cechy przedstawicieli pokolenia iGen, które w największym stopniu będą oddziaływać na ich stosunki
w środowisku pracy. Tabela 1 przedstawia przykładowe określenia wynikające z postrzegania pokolenia iGen przez kadrę zarządzającą wraz z przyporządkowanymi im wartościami, które to pokolenie manifestuje, oraz kierunkami działań, jakie powinien podjąć dobry manager. Jak widać, ich wartości są
przeciętnymi, do których dąży w pracy niemal każdy człowiek. Rozbieżności
wynikają jednak z ich postrzegania przez otoczenie.
Tabela 1. Wybrane orientacje i wartości przedstawicieli pokolenia iGen a podejście
managerów
Postrzeganie:
iGen jako jednostka…

Wartości
iGen

Dobry manager
powinien postawić na…

Pomysłowa

Wyrażanie siebie

Rozwijanie

Autonomiczna

Połączenie pracy
i życia

Elastyczność

Nieskupiona

Wielozadaniowość

Ukierunkowywanie

Roszczeniowa

Potrzeba gratyfikacji
finansowej

Nagradzanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ch. Espinoza, M. Ukleja, Zarządzanie
milenialsami, PWN, Warszawa 2018, s. 78.

Błędne odczytywanie intencji przedstawicieli tego pokolenia prowadzi
w konsekwencji do braku zrozumienia i konfliktów między pracownikami
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oraz kadrą zarządzającą. Skutkuje to tym, że niektóre przedsiębiorstwa preferują zatrudnianie pracowników starszych generacji, postrzeganych jako mniej
konfliktowych. Jednak to dość drastyczne rozwiązanie obarczone jest bardzo
dużym ryzykiem dla organizacji. Mądry manager powinien wiedzieć, że różnorodność pokoleniowa może pomóc w stymulowaniu innowacji za sprawą
zróżnicowanych umiejętności i ich transferu między pokoleniami, co w konsekwencji może zapewnić jego firmie przewagę konkurencyjną w stale rozwijającym się świecie pracy. Zamykanie się na najnowsze pokolenie, którego wiedza
teoretyczna i umiejętności obsługi urządzeń i zaawansowanego oprogramowania są na wysokim poziomie, ukazuje brak chęci uczenia się i otwarcia na
zmiany, rozwoju i poprawy wyników. Zaś wyselekcjonowanie z procesu rekrutacyjnego takich ,,talentów13” jak ambitni i wykształceni przedstawiciele
pokolenia iGen, mogłoby przynieść jego organizacji wymierne korzyści. Choć
zarządzanie talentami to zarządzanie pracownikami w taki sposób, aby w pracy
mogli wykorzystać swoje silne strony i mieli poczucie ciągłego rozwoju zawodowego oraz samorealizacji, to w obecnych czasach, kiedy przeważająca ilość
krajów na świecie ma ujemny przyrost naturalny, słowo talent zdaje się przybierać synonim słowa pracownik14.
Badanie ManpowerGroup pokazuje, iż w chwili obecnej można już mówić o ,,globalnym niedoborze talentów”. Zjawisko to nasiliło się niemal dwukrotnie w ostatniej dekadzie. Aktualnie, w skali całego świata, już 54% firm
zgłasza niedobory ,,talentów”, a firmy w 36 z 44 krajów napotykają trudności w rekrutacji wykwalifikowanych osób w porównaniu z 2018 r. W największym stopniu jest to widoczne w USA (69%), Indiach (63%), Meksyku
(52%), zaś z krajów Europejskich to między innymi Rumunia (86%), Węgry
(72%), Polska (70%) i Niemcy (64%) zgłaszają najbardziej dotkliwe braki15.
Dlatego też pracodawcy stoją przed wyzwaniem zmiany strategii dotyczących
zatrudnienia w celu pozyskania talentów, które przysłużą się ich organizacjom
w przyszłości. Jest to o tyle istotne, gdyż badanie dostarcza wiedzy na temat

13 Zgodnie z definicją zapisaną w Słowniku Języka Polskiego: talent to wybitne uzdolnienie
do czegoś lub człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami twórczymi. Słownik Języka Polskiego,
https://sjp.pwn.pl/szukaj/talent.html (21.07.2020r.) Według innych źródeł talent to wrodzona
umiejętność łatwego przyswajania wiadomości oraz ich łatwego stosowania w praktyce – słowem
tym określamy predyspozycje człowieka w określonym kierunku. Czym jest talent?, https://hrht.
pl/czym-jest-talent/ (21.07.2020r.)
14 Czym jest talent?, op. cit.
15 The talent shortage, https://go.manpowergroup.com/talent-shortage (19.07.2020r.); Global
Talent Shortages Hit Record Highs: ManpowerGroup Reveals How to Close the Skills Gap with
New Research on What Workers Want, https://www.manpowergroup.com/media-center/newsreleases/global-talent-shortages-hit-record-high (19.07.2020r.)
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tego, co jest elementem przyciągającym ludzi do organizacji, a także co sprawia,
że w niej zostają16. Wszystko po to, aby firmy mogły znaleźć i zatrzymać najlepsze jednostki. Powyższe badanie potwierdza także przeprowadzone wyżej
analizy dotyczące cech pokolenia iGen. Wynika z niego, że iGeneration to
ludzie ambitni, pragnący satysfakcji finansowej i rozwoju kariery. Priorytety te
zajmują jednak różne miejsce w zależności od płci. Dla kobiet najważniejszą
kwestią jest wynagrodzenie, podczas gdy mężczyźni twierdzą, że umiejętności
i kariera mają jednakowo wysokie znaczenie co wynagrodzenie17.
Przytoczone argumenty w jednoznaczny sposób wskazują na wysoką przydatność przedstawicieli pokolenia iGen w środowisku pracy. Ich zatrudnienie
i próba zrozumienia, bez nieuzasadnionej negacji ich zachowania, pokazuje
otwartość pracodawców na świat i odważne podejście do zmian, jakie w nim
zachodzą. Dobry pracodawca, jeżeli pragnie dłużej funkcjonować na rynku,
stara się zrozumieć następujące zmiany i dostosować funkcjonowanie swojego
przedsiębiorstwa do tego co się dzieje. Nie zamyka się na to co ,,nowe”.
Przykłady praktycznych rozwiązań dla
pracodawców związanych z zarządzaniem
przedstawicielami pokolenia iGen
W kontekście powyższych rozważań, zorientowanie na pokolenie iGen,
podyktowane przede wszystkim względami demograficznymi (a więc rosnącym ich udziale w rynku pracy), zmusza do zmiany podejścia strategicznego
w realizacji funkcji personalnej organizacji18. Zmiany te powinny być częścią
ogólnej strategii przedsiębiorstwa, ukierunkowanej na innowacyjne i nowoczesne sposoby docierania do tej grupy docelowej. Odpowiadając zarazem ich
potrzebom, przedsiębiorstwa zyskują przewagę nad konkurencją.
W perspektywie rozważań wcześniejszych podrozdziałów organizacje powinny zmodyfikować swoje procesy rekrutacyjne, aby były zgodne z potrzebami wkraczającego na rynek pracy nowego pokolenia pracowników pokolenia
iGen, a także z własnymi potrzebami biznesowymi. Przykładowo, może to
oznaczać odejście od rekrutacji pracowników na podstawie dotychczasowego
doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, ponieważ obecnie bardziej pożądaną cechą jest szybkość przyswajania nowych informacji i zdolność do uczenia
16 Badanie niedoboru Talentów 2018 Jak rozwiązać problem niedoboru talentów?

Przygotuj, pozyskuj, pożyczaj i przenoś, ManpowerGroup, s. 2.

17 Global Talent Shortages Hit Record Highs…, op. cit.
18 Zob. więcej: Ł. Sienkiewicz, Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego: perspektywa
przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
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się. Ponadto, w miarę jak świat pracy ewoluuje i skraca się użyteczność umiejętności, od pracodawców oczekuje się, że nadadzą priorytet kulturze ciągłego uczenia się i rozwoju umiejętności w swoich organizacjach, w celu pielęgnowania talentów. Priorytetem będzie także mentoring i coaching kariery19.
W przypadku pracowników pokolenia iGen, którzy wyrażają nieustanną chęć
dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji, ich zatrudnienie będzie drogą do
osiągnięcia większego poziomu bezpieczeństwa zatrudnienia20. Sprawi to, że
organizacja będzie wystarczająco elastyczna, aby zachować aktualność w stale zmieniającym się środowisku. W odniesieniu do procesów rekrutacyjnych,
interesujące dla przedstawicieli pokolenia iGen mogą okazać się rozwiązania
w stylu ,,assessment center” albo takie, które w wysokim stopniu wykorzystują
nowoczesne technologie, bez których młodzi ludzie pokolenia iGen praktycznie nie funkcjonują.
Młode pokolenie pracowników iGen poszukuje pracy, która zagwarantuje im swobodne podejście do wielu aspektów środowiska pracy. iGeneration
wyraża pragnienie robienia tego czego chce, kiedy chce, posiadania takiego grafiku pracy, jaki im odpowiada i niemartwienia się kimś, kto chce wobec nich
uprawiać mikrozarządzanie21. W tym celu organizacje będą musiały posiąść
zdolność do modyfikowania warunków pracy, a także być gotowe na dostosowanie się do różnych sposobów wykonywania powierzonych zadań22. Dlatego
też powinny oferować elastyczne miejsca pracy (np. w odniesieniu do czasu
pracy, pracy ze swym zwierzakiem), aby przyciągnąć i zatrzymać iGen - ale
przede wszystkim jednostki wybitne (talenty), przez długi czas. W przypadku
iGeneration warto podjąć takie ryzyko, tj. ryzyko zmiany strategii rekrutacji
pracowników i zarządzania kapitałem ludzkim. iGeneration są doceniani za
nieprzeciętną wyobraźnię i świeże spojrzenie na wiele aspektów działalności
organizacji. Jeżeli pracodawca będzie w stanie otworzyć się na zmiany i stworzyć takie środowisko pracy, w którym ludzie ci będą mogli dać wyraz swej
kreatywności oraz dobrze się bawić, to osiągnie sukces.
Poza tym, najmłodsze pokolenie pracowników, jak wskazuje M. Mihelich, jest bardzo zaniepokojone kwestiami związanymi ze środowiskiem
naturalnym, w związku z czym jego przedstawiciele mają wysokie poczucie

19 L. van den Barselaar, Welcoming the iGeneration into the workplace, ,,Bizcommunity” 02/2020.
https://www.bizcommunity.com/Article/196/610/200842.html (20.07.2020r.)
20 Badanie niedoboru Talentów 2018, op. cit., s. 2.
21 Ch. Espinoza, M. Ukleja, Zarządzanie milenialsami, PWN, Warszawa 2018, s. 80.
22 Ibidem, s. 80.
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odpowiedzialności za zasoby naturalne23. Większa niż w poprzednich pokoleniach świadomość ekologiczna i społeczna powoduje, że przedstawiciele iGen
starają się współpracować z organizacjami, które w swojej działalności stawiają na pierwszym miejscu działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój
i aktywności prospołeczne. Aktualnie przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej
otwarte w kwestii tego, za czym się opowiadają oraz tego, w jaki sposób ich
pracownicy będą wnosić pozytywny wkład w ich działalność. Stąd tak istotne
jest prowadzenie kampanii zewnętrznych ukazujących działania przedsiębiorstwa w sferach społeczno-ekologicznych, co w konsekwencji pozwoli dokonać
iGeneration świadomego wyboru dotyczącego organizacji, która będzie dla
nich odpowiednia, a więc jej działania będą się wpisywać w światopogląd ich
przedstawicieli.
Dużym wyzwaniem dla pracodawców może być roszczeniowość pokolenia iGen (postrzegana w ten sposób oczywiście jedynie przez otoczenie).
Przedstawiciele tego pokolenia uważają, że należy się im uznanie i nagroda,
a także szybki awans, jednak niekoniecznie na warunkach kadry zarządzającej.
Pracodawcy powinni zatem dostrzec ich oczekiwania i wartości, aby w konsekwencji dopasować do nich nagrody i inne formy uznania. Z racji tego, że
przedstawiciele iGeneration są bardzo niecierpliwi, ważnym jest informowanie
ich o możliwościach awansu, a także dawanie informacji zwrotnej w postaci
oceny ich osoby i postępów w rozwoju24. Formą nagrody mogą być nawet
słowa uznania, jednak nie należy przedobrzyć i nagradzać każdego osiągnięcia,
gdyż zbyt częste pochlebstwa mogą z kolei przynieść odwrotny skutek25.
Poza tym, prawdopodobnie za sprawą nieustannego użytkowania nowych
technologii styl komunikowania się pokolenia iGen może być odbierany jako
opryskliwy. Ich zachowanie jest postrzegane jako pozbawione szacunku, gdyż
miewają problemy z wyczuciem kiedy powiedzieć ,,dziękuję” czy ,,proszę”.
Jednak należy zrozumieć, iż problemy te wynikają z nieustannego obcowania
z nowoczesnymi technologiami. To co z jednej strony daje im niesamowitą przewagę nad resztą społeczeństwa, z drugiej strony staje się ich przekleństwem, gdyż są nieprzystosowani do realnych kontaktów społecznych. Jednak
ich ,,problem” wynika w głównej mierze z niezrozumienia przez otoczenie
i błędnego odbioru ich zachowania. Pracodawcy powinni wypracować w sobie umiejętność autoregulacji i ,,niebrania do siebie” komentarzy czy gestów,
23 M. Mihelich, Another Generation Rises: Looking Beyond the Millennials, https://www.
workforce.com/news/another-generation-rises-looking-beyond-the-millennials (29.07.2020r.)
24 Ibidem, s. 80.
25 Ch. Espinoza, M. Ukleja, Milenialsi zarządzają, PWN, Warszawa 2018, s. 126.
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a także wykształcić w sobie świadomość własnej odrębności i bodźców wyzwalających, które powodują, że człowiek staje się reaktywny, a nie wrażliwy26.
Największe wyzwanie jakie stoi zatem przez pracodawcami jest związane z komunikacją z członkami tego pokolenia. Muszą oni przystosować się do prostego, szybkiego i bezpośredniego stylu komunikacji przedstawicieli iGeneration.
Najważniejsze by rozumieć dlaczego tak się dzieje i się nie obrażać, ale starać
się ich zaakceptować27.
W celu podsumowania i syntetycznego ujęcia przedstawionych wyżej informacji, w kontekście wad i zalet członków pokolenia iGen oraz ich
przydatności dla organizacji, dokonano poniższego podziału w oparciu
o wartości, które wyróżniają w swych pracach tacy badacze jak: W. Wątroba;
J.M. Twenge; Barnes, Marateo, Ferris; G. W. Small, T. D. Moody, P. Siddarth, S.Y. Bookheimer28.
Wśród zalet przedstawicieli pokolenia iGen w środowisku pracy można
wyróżnić między innymi to, że rzadziej przejawiają oni tendencje do łamania
prawa, posiadają większą zdolność do samokrytycyzmu oraz akceptowania różnych punktów widzenia i systemów wartości. Ich ponadprzeciętna ambicja
powoduje, że charakteryzują się dużą otwartością na ciągłe uczenie się, potrafią szybko przyswoić nowe treści, a nieodzownie związana z nimi wielozadaniowość, skutkuje tym, że bez problemu wykonują wiele zadań jednocześnie.
Poza tym duże znaczenie ma dla nich równowaga na płaszczyźnie praca-dom,
przez co są bardzo elastyczni w działaniu (np. pod względem miejsca wykonywania obowiązków służbowych). Z racji tego, że ich mózg funkcjonuje inaczej
niż u osób starszych, dlatego też szybciej podejmują decyzje i posiadają lepsze
zdolności analityczne.
Wady przedstawicieli pokolenia iGen związane z ich funkcjonowaniem
w środowisku pracy, skorelowane są przede wszystkim z tym, że codzienne
życie członków tej generacji jest wypełnione nowymi technologiami, które
w dużej mierze wpływają na ich zachowanie. W funkcjonowaniu przyświeca im
zaś motto: ,,wszystko kręci się wokół mnie”, stąd przejawiają nadmierne skupienie się na sobie, pewność siebie, wręcz narcyzm. Poza tym charakteryzuje

26 Ch. Espinoza, M. Ukleja, Zarządzanie…, op. cit., s. 80.
27 Ch. Espinoza, M. Ukleja, Milenialsi…, op. cit., s. 127.
28 W. Wątroba, op. cit., s. 169-188; K. Barnes, R. C. Marateo, S. P. Ferris, Teaching
and Learning with the Net Generation, 2007; G. W. Small, T. D. Moody, P. Siddarth, S.Y.
Bookheimer, Your brain on Google: patterns of cerebral activation during internet searching, ,,The
American Journal of Geriatric Psychiatry” 2009, 17(2) G. W. Small, T. D. Moody, P. Siddarth,
S.Y. Bookheimer, Your brain on Google: patterns of cerebral activation during internet searching,
,,The American Journal of Geriatric Psychiatry” 2009, 17(2), s. 116-126.
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ich nadmierny indywidualizm, niecierpliwość oraz wielozadaniowość (szybkie
wykonywanie wielu zadań jednocześnie, może być źródłem błędów), stąd też
nie potrafią skupić się dłużej na jednym zadaniu.
Reasumując, dla organizacji, zatrudnianie młodych, kreatywnych, chętnych do nauki przedstawicieli pokolenia iGen, a w konsekwencji kreowanie
kultury uczenia się, tak aby pracownicy przedsiębiorstwa byli jednocześnie
otwarci na zmianę (np. przeniesienie na inne stanowisko w ramach tej samej
organizacji) nie jest jedynie celem operacyjnym, ale musi stać się również priorytetem strategicznym. W dobie deficytu talentów, kiedy umiejętności mają
coraz większe znaczenie, tylko w ten sposób zostanie rozwiązany problem ich
niedoboru. Pracownikom zaś pomoże się budować nowe umiejętności w celu
przedłużenia czasu trwania ich karier29. Pomimo przedstawionych wyżej wad
przedstawicieli tego pokolenia, warto dać im szansę by pokazali siebie w działaniu, gdyż ich mocne strony mogą przynieść bardzo dużo korzyści przyszłemu
pracodawcy. Ich nieustanny pęd do osiągania sukcesów, szybkość działania,
bezproblemowe przystosowanie do reguł prawa wewnętrznego panującego
w firmie oraz wyrozumiałe i życzliwe podejście do innych ludzi to klucz do
sukcesu firmy na konkurencyjnym rynku, ale też środek do stworzenia zrównoważonego środowiska pracy, w którym będzie panować dobra atmosfera.
Zakończenie
Niniejsze analizy zostały przeprowadzone w celu przedstawienia charakterystycznych cech pokolenia iGen oraz zaprezentowania praktycznych sposobów zarządzania przedstawicielami tej generacji w miejscu pracy. Rozdział
ma charakter teoretyczny, ponieważ natura młodych ludzi pokolenia iGen
w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, dopiero co zaczęła się objawiać, a zatem jest to nadal dość nowe zagadnienie, stąd większa potrzeba badań
w tej dziedzinie. Jest to o tyle istotne, gdyż w niedługim czasie to właśnie to
pokolenie (jeszcze) młodych ludzi, będzie nie tylko kształtować przyszłość pojedynczych organizacji, ale i całego świata, dlatego też zrozumienie ich potrzeb,
motywacji i mocnych stron jest tutaj tak ważne.
Czasy, w których pracodawcy mogli wybierać najlepszego kandydata spośród wielu pracowników bezpowrotnie minęły. Wypadkową wielu czynników
(m.in. szybko rozwijającej się gospodarki, powstawania nowych firm) jest sytuacja, kiedy to w większości przedsiębiorstwa zabiegają o przyszłe talenty, a nie
29 Badanie niedoboru Talentów 2018, op. cit., s. 2.
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talenty o miejsca pracy. Na rynku jest bowiem zbyt mało wykwalifikowanej
siły roboczej, co w konsekwencji przekłada się na malejącą liczbę talentów,
które organizacje mogą pozyskać, co ostatecznie wpływa na większą konkurencję między przedsiębiorstwami. W wyścigu tym zwyciężą organizacje, które
potrafią dostosować się do potrzeb rynku, słuchać potrzeb pracowników oraz
wyciągać wnioski na przyszłość30.
Jeżeli organizacja ma odpowiednią renomę (,,markę”) to może pozwolić
sobie na ,,przebieranie” w kandydatach, by wybrać tego jedynego z odpowiednimi według niej predyspozycjami, pod kątem jego przydatności w przyszłej
działalności firmy. Takie działania wręcz mogą stanowić zachętę dla przedstawicieli pokolenia iGen, którzy żądni rozwoju kariery, potraktują takiego
pracodawcę jako bardziej prestiżowego, z racji tego, iż nie przyjmuje on do
swego zespołu ,,pierwszego lepszego” kandydata. Niestety, ale większość ze
współczesnych przedsiębiorstw, przez wiele lat nie zwracało uwagi na potrzeby
swoich pracowników, w związku z czym w tej chwili ich ,,marka” nie istnieje,
gdyż brakuje im odpowiedniej wiedzy, narzędzi czy przeszkolonej kadry. Rynek natomiast bardzo szybko się zmienił i nadal zmienia, w związku z czym
zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw potrzebne są natychmiast.
Współczesne młode pokolenie pracowników nie reprezentuje tych samych
wartości co pokolenie sprzed 25 lat, kiedy to praca była sensem życia każdego
pracownika. Przedstawiciele pokolenia iGen szukający aktualnie zatrudnienia,
mają ogromne oczekiwania wobec przyszłego pracodawcy. Interesuje ich nie
tylko praca w konkretnym miejscu, ale także szybka ścieżka kariery, odpowiednia atmosfera i możliwość połączenia życia zawodowego z prywatnym. Dlatego też możliwość rozwoju i inne pozapłacowe benefity (np. prywatna opieka
medyczna, karnet na siłownię itp.) stają się teraz równie ważne co wysokość
pensji. Firmy chcąc zrekrutować nowych kandydatów muszą podnosić płace
i poprawiać warunki zatrudnienia. W obecnych czasach pracownik to inwestycja, a nie koszt. Tylko zmiana myślenia pozwoli na podążanie w dobrym
kierunku – w stronę rozwoju.
Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, które sprawdziły się w przypadku starszych generacji nie można bezkrytycznie przenosić na grunt relacji z pokoleniem iGen, ponieważ będą one nieskuteczne, a nawet mogą przynieść odwrotny skutek od oczekiwanego. Jednak uwzględnienie różnic pokoleniowych
30 K. Nowakowska, Millenialsi tupnęli nogą i zmienili rynek pracy. Albo pracodawcy podniosą
pensje, albo młode pokolenie wyjedzie z kraju, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/
artykuly/1020278,millenialsi-tupneli-noga-i-zmienili-rynek-pracy-albo-pracodawcy-podniosapensje-albo-mlode-pokolenie-wyjedzie-z-kraju.html (30.07.2020r.).
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przez pracodawcę jest jak najbardziej pożądane i pokazuje, że liczy się dla niego
dobro pracownika. Dowodzi to jego otwartości na świat i wskazuje na rozsądne podejście do zmian, jakie w nim zachodzą. Dobry pracodawca powinien próbować zrozumieć co się dzieje i dostosować funkcjonowanie swojego
przedsiębiorstwa do tych zmian, jeżeli chce dłużej funkcjonować na rynku.
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THE MANAGEMENT OF EMPLOYEES FROM THE IGEN
GENERATION AS A NEW CHALLENGE FOR EMPLOYERS
Summary: The aim of this chapter is to present the characteristics of
the new generation of employees entering the labour market today,
i.e. the iGen generation, in the context of the challenge they pose to
contemporary organisations. The article also provides a kind of guidance
for employers on how to deal with these young people in order to use
their potential for the benefit of the company and its development.
The inadequacy of human resources management by ignoring the
needs of the iGen generation employees, and consequently not creating
appropriate working conditions for them, should be considered as one
of the most important threats to the functioning of all contemporary
organisations in which representatives of this generation constitute an
increasing share of employees. A good employer, for whom it is not
only financial profit that counts, but also a good working atmosphere,
thanks to taking into account the differences of generations and their
acceptance, shows that he is open to changes but above all to the
employee. In the work, the method of analysis of existing data and
literature analysis was used.
Keywords: iGen generation, human resources management, labour
market.
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PREFERENCJE ZAKUPOWE
POLAKÓW I HISZPANÓW
NA RYNKU MOTORYZACYJNYM

Streszczenie: Celem rozdziału jest przedstawienie preferencji zakupowych Polaków i Hiszpanów w branży motoryzacyjnej. Branża samochodowa pełni istotną rolę w gospodarce każdego kraju. Właśnie dlatego
warto przyjrzeć się konsumentom, którzy nabywają samochody nowe
i używane. Scharakteryzowano rynek samochodowy w Polsce oraz
w Hiszpanii. Co więcej, przedstawiono główne czynniki wpływające
na decyzje zakupowe Polaków i Hiszpanów. Dokonano analizy badań
wtórnych autorów polskich i zagranicznych. Stworzone porównanie zachowań nabywczych Polaków i Hiszpanów może być wskazówką dla
firm, które nastawiają się na coraz bardziej wymagającego klienta branży samochodowej. Warto dodać, iż omówione zachowania nabywcze
zaobserwowane wśród Polaków i Hiszpanów mogą być podstawą do
własnych rozważań badawczych.
Słowa kluczowe: preferencje zakupowe, decyzje zakupowe, konsument,
rynek motoryzacyjny.
Nr Orcid: 0000-0002-4032-5809.

Wstęp
Sektor motoryzacyjny nieustannie się rozwija, a rynek i klienci stają się
coraz bardziej wymagający dla producentów. Główną tego przyczyną jest dynamiczny rozwój rozwiązań IT dla tej branży. Rosnące oczekiwania klientów,
1 mgr, doktorantka Katedry Zarządzania Międzynarodowego – Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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coraz bardziej restrykcyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także związane z tym zmieniające się regulacje prawne powodują, że
firmy muszą niezwłocznie dostosowywać się do zachodzących zmian.
Współczesne badania marketingowe poszerzane są o analizę kolejnych
czynników determinujących decyzje zakupowe konsumentów. Poza tymi standardowymi, tj. jakość, cena, czy termin zwrotu, rozpatrywane są także aspekty
emocjonalne oraz behawioralne wyborów dokonywanych przez nabywców.
Niezwykle ważnymi okazują się również postawy konsumentów, czyli trwałe
pozytywne lub negatywne oceny poszczególnych obiektów. Celem niniejszego
rozdziału jest przedstawienie preferencji zakupowych Polaków i Hiszpanów
na rynku motoryzacyjnym. Co więcej, w rozdziale omówione zostały czynniki
determinujące nabywanie samochodów nowych, jak i używanych. Scharakteryzowano również rynek motoryzacyjny w Polsce i Hiszpanii.
Charakterystyka rynku samochodowego w Polsce
Polska znajduje się na 21 miejscu w rankingu największych producentów
samochodów. Na terenie kraju funkcjonuje kilka zakładów produkcyjnych,
tj. Volkswagen Poznań, Melex (pojazdy elektryczne), Opel Manufacturing
Poland (General Motors), Fiat-Chrysler Automobiles, Arrinera (samochody
sportowe) i kilka innych fabryk produkujących autobusy (np. Scania Production Słupsk S.A.), pojazdy specjalne czy też ciężarowe.
W ostatnich latach w Polsce można zauważyć stały wzrost sprzedaży samochodów osobowych, które wykorzystywane są do zaspakajania biznesowych
bądź indywidualnych potrzeb transportowych ich posiadaczy2. W 2018 roku
liczba zarejestrowanych w Polsce pojazdów wzrosła o 999 800 sztuk w stosunku do roku 2015. Proces rejestracji samochodów w Polsce dotyczy głównie
aut osobowych, które wykorzystywane są do realizacji indywidualnych potrzeb
transportowych ich właścicieli, m.in. w celu dojazdu do pracy, miejsc wypoczynku bądź wykonywaniu zleconych im zadań biznesowych. W roku 2015
w Polsce wydano ponad 1,1 mln tablic rejestracyjnych dla samochodów osobowych, a w latach 2016-2018 dla ponad 1,3 mln tego typu pojazdów rocznie. Przytoczone wartości wskazują na relatywnie duży wśród Polaków popyt
na auta osobowe. Należy wspomnieć, iż polscy konsumenci wybierają przede
wszystkim pojazdy używane. Na rys. 1 zaprezentowana została sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce w latach 2015-2018.
2 E. Zielińska, Rynek dystrybucji nowych aut osobowych w salonach samochodowych w Polsce,
„Czasopismo Autobusy” 2019, nr 12.

244

PREFERENCJE ZAKUPOWE POLAKÓW I HISZPANÓW ...

Rysunek 1. Liczba sprzedanych nowych samochodów w latach 2015-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zielińska, E., Rynek dystrybucji nowych
aut osobowych w salonach samochodowych w Polsce, „Czasopismo Autobusy” 2019,
nr 12.

Powyższe dane ukazują rosnącą tendencję w liczbie nabywanych przez
Polaków nowych samochodów w salonach zlokalizowanych na terenie naszego kraju. W roku 2015 dealerzy zawarli około 408 000 transakcji sprzedaży.
W roku 2016 tą formą zakupu pojazdu zainteresowanych byli nabywcy ponad 416 000 pojazdów. W 2017 roku wzrost w tym zakresie w stosunku do
poprzedniego okresu był największy i wyniósł aż 71 391 samochodów. Natomiast w roku 2018 sprzedaż aut w porównaniu z rokiem 2017 zwiększyła się
o kolejne 45 457 sztuk.
Charakterystyka rynku samochodowego
w Hiszpanii

Rynek samochodowy jest jednym z największych pracodawców w kraju. W 2018 roku Hiszpania była na miejscu 9 w rankingu największych producentów w branży motoryzacyjnej na świecie, a na 2 miejscu
w Europie zaraz za Niemcami. Udział sektora motoryzacyjnego w hiszpańskim PKB wyniósł 8,6% w 2018 roku. Rysunek 2 przedstawia światowy ranking producentów w branży samochodowej w milionach sprzedanych pojazdów.
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Rysunek 2. Globalny ranking producentów samochodów w mln sztuk

Źródło: Asociacíon Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones Informe
Anual 2018.

W 2018 roku wyprodukowano w Hiszpanii 2 819 565 pojazdów ogółem, przy czym 2 215 599 to samochody osobowe. Stanowiło to spadek -1%
w stosunku do roku poprzedniego, kiedy wyprodukowano 2 848 317 pojazdów ogółem3. W liczbie rejestracji natomiast odnotowano wzrost o 6,9% i wyniosła 1 563 495 samochodów w 2018 roku. W Hiszpanii stopniowo zwiększała się również liczba produkowanych, a także rejestrowanych samochodów
elektrycznych. W 2017 roku wyprodukowano ich 10 781, a zarejestrowano
27 700 000, co stanowiło wzrost o około 45% w stosunku do roku 2016.
Liczba rejestracji samochodów osobowych i z napędem na cztery koła
w Hiszpanii w ostatnich latach charakteryzowała się pozytywną tendencją4.
Wartość ta była rekordowa w roku 2018, kiedy nastąpił siedmioprocentowy
wzrost liczby dokonanych rejestracji w porównaniu z rokiem poprzednim5.
Kanał sprzedaży dla odbiorców prywatnych osiągnął przyrost w wielkości
3,7%, podczas gdy zakupy firm wzrosły o 13,6%. Sprzedaż do wypożyczalni
była natomiast większa o 5,7% w stosunku do roku poprzedniego. Hiszpania

3 Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Anticipating
the future, https://anfac.com/wp-content/uploads/2019/07/ANFAC-Annual-Report-2018.pdf
, (dostęp: 24.06.2020).
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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odnotowała piąty najwyższy wzrost liczby rejestracji samochodów osobowych
na rynku europejskim za Niemcami, Wielką Brytanią, Francją i Włochami.
Należy dodać, iż na terenie kraju znajduje się 17 fabryk należących do
9 różnych międzynarodowych koncernów samochodowych: po 3 fabryki Mercedes, Renault i Nissan, po 2 fabryki Peugeot i IVECO oraz po jednej SEATa,
General Motors, Volkswagena i Forda.
Niepewność konsumentów, obawy dotyczące sytuacji na rynku oraz informacje o spowolnieniu wzrostu gospodarczego odroczyły podejmowanie decyzji zakupowych Hiszpanów w tym segmencie.
Preferencje polskich nabywców
Najczęściej nabywanymi i rejestrowanymi w Polsce są samochody używane6. W latach 2015 - 2018 w Polsce auta nowe wciąż stanowiły znikomy
procent spośród nabywanych pojazdów tego rodzaju7. Wówczas zakupem samochodów osobowych w salonie zainteresowani byli przede wszystkim klienci
biznesowi, gdyż ich preferencje zakupowe znacznie różnią się od tych prezentowanych przez klientów indywidualnych. W badanym okresie, właściciele
firm najczęściej decydowali się na droższe oraz bardziej reprezentacyjne marki
i modele pojazdów niż osoby prywatne.
Trzema najważniejszymi parametrami decydującymi o wyborze samochodu przez Polskich nabywców są: niezawodność (87% wskazań), bezpieczeństwo pasażerów (85%) oraz koszt zakupu (84%)8. Istotne znaczenie ma
także zasięg oraz dostępność infrastruktury do tankowania lub ładowania.

6 E. Zielińska, Rynek…, op. cit.; Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Raport branży
motoryzacyjnej 2019/2020, https://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2019-2020 (dostęp: 15.06.2020).
7 E. Zielińska, Rynek…, op.cit.
8 PWC, Czym i jak chcą jeździć Polacy? Trendy w branży motoryzacyjnej, https://www.pwc.pl/pl/
pdf/publikacje/raport-trendy-w-branzy-motoryzacyjnej-2017.pdf, (dostęp: 25.06.2020).
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Tabela 1. Trzy najważniejsze i najmniej istotne czynniki decydujące o zakupie samochodu przez polskiego klienta
Najważniejsze czynniki

Najmniej ważne czynniki

Niezawodność

Wpływ na wizerunek posiadacza

Bezpieczeństwo pasażerów

Ekologia

Koszt zakupu

Poziom hałasu wewnątrz

Źródło: PWC, Czym i jak chcą jeździć Polacy? Trendy w branży motoryzacyjnej, https://
www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/raport-trendy-w-branzy-motoryzacyjnej-2017.pdf,
(dostęp: 25.06.2020).

Warto wspomnieć, iż większość ankietowanych jest przekonana, że ich
oczekiwania lepiej spełnią pojazdy z napędem spalinowym. Tradycyjne auto
ma w ich odczuciu wyraźną przewagę w postaci dostępu do infrastruktury uzupełniania paliwa, szybkości tankowania oraz zasięgu. Co ciekawe, ankietowani
wskazali także, że samochód z silnikiem diesla, benzynowym lub na LPG lepiej
wypada w takich kategoriach jak koszt serwisu, pakowność czy przyspieszenie9.
Należy dodać, iż wspomniane przekonania nie zawsze odpowiadają stanowi
faktycznemu.
Zielińska zgromadziła informacje na temat preferencji polskich konsumentów dokonujących zakupu nowych aut10. Rysunek 3 przedstawia
dane dotyczące najczęściej sprzedawanych w Polsce nowych samochodów
z podziałem ze względu na ich markę. Zgodnie z nimi w latach 2015-2018 do
najpopularniejszych aut należała Skoda. W grupie pięciu najczęściej nabywanych marek samochodowych znalazły się również Volkswagen, Toyota, Opel
oraz Ford.

9 Ibidem.
10 E. Zielińska, Rynek…, op. cit.
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Rysunek 3. Sprzedaż nowych aut osobowych w Polsce w latach 2015-2018 wg marki

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zielińska, E., Rynek dystrybucji nowych aut
osobowych w salonach samochodowych w Polsce, „Czasopismo Autobusy” 2019, nr 12.

Preferencje nabywców hiszpańskich
Köhler i Calleja-Jiméne twierdzą, iż struktura popytu na rynku motoryzacyjnym w Hiszpanii jest podobna do modeli innych krajów UE11. Zauważyli oni, że w okresie wzrostu gospodarczego w latach 2005-2007 Hiszpanie
kupowali większe i mocniejsze samochody ze spektakularnym minivanem
i z napędem na cztery koła. Kryzys zatrzymał i odwrócił ten trend w kierunku mniejszych, tańszych i lżejszych samochodów. Należy dodać, iż sprzedaż
samochodów znacznie spadła od początku recesji gospodarczej, a na rynku
samochodów osobowych występuje pewna polaryzacja. Dużym zainteresowaniem cieszą się energooszczędne i tanie samochody z segmentu niskiego, a jednocześnie wzrosła również liczba samochodów luksusowych. Wpływ poziomu
bezrobocia, a co za tym idzie wielkości dochodów i siły nabywczej ludności
na popyt na rynku samochodowym podkreślana jest również przez innych
autorów12. Ponadto, dzięki rządowym programom takim jak plan PIVE oraz
nowy plan VEA, zapewniającym dopłaty do transakcji związanych z zakupem

11 H.D. Köhler, J.P. Calleja-Jiméne, The Automobile Demand in Spain, https://www.researchgate.net/publication/303426184_The_Automobile_Demand_in_Spain, (dostęp: 24.06.2020).
12 D. Sanchez-Fernandez, Competitive structure of the Spanish automotive industry. La Direccion Estrategica de la Empresa. Teoria y Aplicaciones, 4, http://www.guerrasynavas.com/pdf/
AN-05.01-EN_Spanish_automotive_industry.pdf, (dostęp: 24.06.2020).
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nowych aut przez klientów prywatnych, w Hiszpanii w ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania nabyciem nieużywanych samochodów osobowych13.
Ze względu na przejęcie hiszpańskiej marki Seat przez grupę Volkswagen,
Hiszpania z zadowoleniem przyjęła lokalizację zakładów wytwórczych pojazdów, gdyż stały się one jednym z najważniejszych ośrodków produkcyjnych
w Europie i na świecie14. Jednakże, krajowy konsument nie uznaje już Seata jako wyjątkowej marki krajowej, a koncentracja rynku samochodowego
w Hiszpanii jest niższa niż przeciętna jej wartość na pozostałych rynkach europejskich. Wśród kilku modeli różnych marek trwa pojedynek o pozycję lidera
w rankingu najlepiej sprzedających się samochodów. Jednocześnie na szczycie
listy utrzymują się nadal dwa modele Seata, Ibiza i Leon. Do najpopularniejszych na hiszpańskim rynku aut osobowych w ostatnich latach należały kolejno: Seat, Volkswagen, Peugeot, Renault oraz Opel15.
Czynniki determinujące decyzje zakupowe
młodych konsumentów
Według badań przeprowadzonych przez the Cetelem Observatory, 83%
ankietowanych Hiszpanów uwielbia prowadzić samochód16. Poruszanie się
własnym środkiem transportu pociąga za sobą korzyści z tytułu oszczędzonego czasu podróży, szczególnie w przypadku komunikacji międzymiastowych
oraz wpływa pozytywnie na komfort przemieszczenia się, a przede wszystkim
pozwala na dotarcie do dowolnej destynacji, o dowolnej porze. Wyżej wymienione zalety kreują wśród młodych kierowców chęć posiadania własnego
samochodu. Wybór odpowiedniego środka transportu wiąże się jednak z odpowiedzialnością i rozwagą w procesie podejmowania decyzji zakupowych, na
które wpływa szeroka gama czynników.

13 Endesa, The future of transport in Spain, https://www.endesa.com/en/discover-energy/blogs/
objectives-mobility-2030-2040-2050, (dostęp: 24.06.2020).
14 T. Kunert, Skąd pochodzi auto?, https://www.motofakty.pl/artykul/skad-pochodzi-auto.
html, dostęp: 25.06.2020); Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Sektor motoryzacyjny w Hiszpanii, Warszawa 2018.
15 M. Sołtysiak, Preferencje zakupowe młodych ludzi na rynku pojazdów samochodowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2016, s. 433-444; LaVanguardia, Los diez coches más vendidos en España en el primer semestre de 2019, https://www.
lavanguardia.com/motor/rankings/20190703/463217477219/diez-coches-mas-vendidos-primer-semestre-2019.html, (dostęp: 25.06.2020).
16 Cetelem Observatory, Auto 2020, The automotive divide, https://observatoirecetelem.com/
wp-content/themes/obs-cetelem-V3/publications/2020/01-BNP%20PF_OBS_INTERIEUR_
EN.pdf, (dostęp: 26.06.2020).
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Determinanty ekonomiczne:
zarobki młodych a przeciętne koszty zakupu auta
Średnia cena zakupu nowego samochodu w Hiszpanii to około 24 000
EUR, a używanego - 12 000 EUR. Do kosztów zakupu należy również doliczyć
tzw. podatek rejestracyjny w wysokości 280 EUR17. Biorąc pod uwagę fakt, że
Hiszpanie zarabiają średnio około 2 000 EUR miesięcznie, musieliby odkładać
pełne wynagrodzenie przez 8 miesięcy, żeby kupić nowy samochód. Przez to,
w większości przypadków konieczne jest dofinansowanie w postaci kredytu
w banku lub u dealerów samochodowych. Dobry, używany samochód można
kupić w Polsce za około 10 000 PLN, co dla porównania będzie oznaczało
oszczędzanie pełnego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (1800 PLN
netto) przez około pół roku. Koszty zakupu nowego auta są oczywiście o wiele wyższe. Należy również pamiętać, że kupno samochodu pociąga za sobą
inne konieczne koszty: ubezpieczenie i rejestracja samochodu oraz opłacanie
podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku kupna używanego pojazdu, dobrze jest też złożyć pierwszą wizytę u mechanika i wziąć pod uwagę
ewentualne naprawy. Te koszty dodatkowe osiągają kwotę nawet do 3 500
PLN. W obu krajach rynek używanych samochodów jest określany jako stabilny. Według danych z hiszpańskiej Generalnej Dyrekcji Ruchu (DGT), średni
wiek floty pojazdów poruszających się na terenie Hiszpanii to ponad 10,3 lat18.
Krajowe Stowarzyszenie Sprzedawców Pojazdów Samochodowych, Napraw
i Części Zamiennych (Ganvam) twierdzi, że „do każdego nowego pojazdu zakupiono 1,8 używanego”. Preferencja co do kupna używanego auta ma związek ze stosunkiem jakości produktu do jego ceny, zachęcając do skorzystania
z oferty „z drugiej ręki”, mimo ryzyka, jakie ciągnie za sobą niepewność co do
stanu rzeczywistego samochodu. Jak wcześniej wspomniano, kupno samochodu, niezależnie od kraju, wiąże się z koniecznością wykupienia ubezpieczenia.
W większości krajów europejskich koszty ubezpieczenia samochodu/kierowcy
są mocno zawyżone dla młodych kierowców w grupie wiekowej 18-25 lat.
Dzieje się tak, ponieważ grupa ta definiowana jest jako grupa podwyższonego
17 D. Sanchez-Fernandez, Competitive structure of the Spanish automotive industry. La Direccion Estrategica de la Empresa. Teoria y Aplicaciones, 4, http://www.guerrasynavas.com/pdf/
AN-05.01-EN_Spanish_automotive_industry.pdf, (dostęp: 24.06.2020).
18 S. Recio, ¿Cuál es el precio medio de un coche de segunda mano en España?, https://
www.autopista.es/noticias-motor/articulo/cual-es-el-precio-medio-de-un-coche-de-segundamano-en-Espana, 2018, (dostęp: 26.06.2020); D. Sanchez-Fernandez, Competitive structure
of the Spanish automotive industry. La Direccion Estrategica de la Empresa. Teoria y Aplicaciones, 4, http://www.guerrasynavas.com/pdf/AN-05.01-EN_Spanish_automotive_industry.
pdf, (dostęp: 24.06.2020).
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ryzyka, ze względu na dużą ilość powodowanych kolizji. W Hiszpanii znalezienie odpowiedniej polisy dla osoby w wieku poniżej 25 lat jest bardzo utrudnione. Składka na ubezpieczenie w tej grupie wiekowej jest średnio o 101,5%
wyższa niż w przypadku kierowców w przedziale wiekowym 26-35 lat, a nawet
o 145% wyższa niż u kierowców w wieku 36-50 lat.
Wysokość składki ubezpieczeniowej w Polsce oprócz wieku kierowcy, jest
zależna również od długości posiadania prawa jazdy, wielkości miasta oraz
cech szczególnych pojazdu (wielkość silnika, przebieg, marka, wiek). Koszt
wykupienia pierwszego ubezpieczenia zaczyna się od około 800 PLN. Podobnie jak w Hiszpanii, dla osób w przedziale wiekowym 18-25 lat, wykupienie
ubezpieczenia wiąże się z kosztami wyższymi o ponad 50% w stosunku do
kierowców wieku 26-35 lat19.
Roczne koszty użytkowania samochodu
Zakup auta wiąże się z ponoszeniem kosztów jego użytkowania. Wydatki
te można podzielić na koszty zmienne i stałe. Do zmiennych zalicza się: wydatki na paliwo, nieprzewidziane naprawy, drobne wydatki (myjnia, parking, wymiana żarówki). Do kosztów stałych (cyklicznych) wlicza się konieczność przeprowadzenia przeglądu i badań technicznych, odnawianie ubezpieczeń, koszt
zakupu i wymiany letnich/zimowych opon. Koszty użytkowania samochodu
przez rok mogą osiągnąć kwotę wyższą niż 4000 PLN. Roczne dodatkowe
wydatki w Hiszpanii są prawie takie same jak w Polsce. Na terenie Hiszpanii
obowiązuje dodatkowy koszt stały w postaci podatku drogowego - impuesto
IVTM (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica - podatek od pojazdów
mechanicznych). Koszt tego podatku jest bardzo zróżnicowany przez wzgląd
na miejsce zamieszkania, a różnica może dochodzić nawet do 600%. Przykładowo, według danych z AEA (Automovilistas Europeos Asociados - Associated
European Motorist) w najtańszej stolicy prowincji, podatek drogowy za dane
auto wynosi 56 EUR, a w najdroższym: 346 EUR. Można przyjąć, że średni
koszt tego podatku to około 100-120 EUR. Łącznie koszty użytkowania samochodu w Hiszpanii, średnio osiągają poziom 3000 EUR rocznie20. Koszty zakupu i utrzymania samochodu mogą przerazić niektórych kierowców,
w szczególności tych w grupie wiekowej poniżej 26 roku życia. Należy wziąć
19 M. Lekki, Ile kosztuje utrzymanie samochodu w Polsce, https://www.bankier.pl/wiadomosc/
Zakup-to-dopiero-poczatek-ile-kosztuje-utrzymanie-samochodu-w-Polsce-3098896.html,
2014, (dostęp: 26.06.2020).
20 MAPFRE, Los mejores seguros de coche para jóvenes, https://www.mapfre.es/seguros/particulares/coche/articulos/mejores-seguros-coche-jovenes.jsp, (dostęp: 26.06.2020).
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pod uwagę fakt, że młodzi ludzie dopiero wkraczający w dorosłe życie, mają
też inne wydatki. Wiąże się to z pierwszą wyprowadzką i znalezieniem pracy,
gdzie rzadkością jest objęcie na samym początku kariery wysokopłatnego stanowiska, nawet dla dzisiejszych bardzo ambitnych i zmotywowanych młodych
ludzi. Z drugiej strony, samochód często staje się codzienną koniecznością
w przemieszczaniu się pomiędzy miastami, ze względu na ograniczone możliwości komunikacji miejskiej i międzymiastowej21.
Determinanty społeczne i wpływ osób trzecich na
proces podejmowania decyzji
Wszelkiego rodzaju stosunki międzyludzkie, relacje rodzinne, środowisko
i przynależność do konkretnej grupy społecznej, może mieć duży wpływ na
decyzje zakupowe. Według wskaźników Hofstede, Hiszpanie należą do społeczeństwa kolektywistycznego, co oznacza, że zwracają uwagę na zdanie innych
osób, w tym członków rodziny i przyjaciół22. Preferują oni spędzanie czasu
w grupach, na zewnątrz i konsultują opcje przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Dodatkowo, przez swój wysoki wskaźnik niepewności, unikają stresujących
sytuacji i raczej trzymają się swoich zasad. Ważną cechą Hiszpanów w kontekście podejmowania decyzji zakupowych może być też fakt, że to społeczeństwo
znane jest z celebrowania chwili, częstego odkładania sprawy „na jutro” oraz
swojej wyjątkowej pamiętliwości. Hiszpanie również przywiązują dużą wagę
do respektowania tradycji, a także do produktów wytworzonych na terenie
ich kraju i zdecydowanie je preferują23. Biorąc pod uwagę te wskaźniki, Polska
i Hiszpania nieco się od siebie różnią. Hiszpanie podchodzą do całego procesu
spokojniej niż Polacy i są w stanie odkładać termin podjęcia ostatecznej decyzji.
Młodzi ludzie w sposób szczególny wykazują chęć przynależności do grup,
a także imponowania swoim rówieśnikom. Dlatego kupno wyższej jakości auta
o znanej i respektowanej marce, może okazać się jednym z czynników decydujących o zakupie. Dla tej szczególnej grupy społecznej, jednym z ważniejszych
czynników mających wpływ na podjęcie decyzji zakupowej będzie konsultacja
z rodzicami24. Zdecydowana większość z nich zasięga opinii u osób trzecich.
21 S. Recio, ¿Cuál…, op.cit.
22 Hofstede Insights, https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/spain/, (dostęp:
24.06.2020); J. Rubiños, Perfil de los consumidores al momento de comprar un vehículo, https://
gestion.pe/tendencias/perfil-consumidores-momento-comprar-vehiculo-269072-noticia/,
2019, (dostęp: 25.06.2020).
23 Statistica, Purchase criteria for cars in Spain 2019 https://www.statista.com/forecasts/1001544/purchase-criteria-for-cars-in-spain, (dostęp: 25.06.2020).
24 Ibidem.
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Ponadto w przypadku zakupu używanego samochodu często konieczna jest
również konsultacja z ekspertem – mechanikiem.
Walory estetyczne i techniczne pojazdu
Na czynniki estetyczne składa się wygląd zewnętrzny i wewnętrzny samochodu. Samochód, w ogólnym założeniu, powinien służyć swojemu nabywcy
jak najdłużej, dlatego istotnym czynnikiem decyzyjnym dla obu społeczności
będą oferowane wyposażenie i czynniki techniczne, takie jak skrzynia biegów
czy rodzaj paliwa i wiążące się z tym późniejsze koszty utrzymania samochodu.
Zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, wygląd samochodu ma duże znaczenie, co
najmniej tak samo jak komfort jazdy. Dla młodych konsumentów ważnym
aspektem w tej grupie czynników jest na przykład posiadanie klimatyzacji oraz
pojemność bagażnika. Na decyzję o wyborze danego samochodu w Polskim
społeczeństwie największy wpływ mają czynniki ekonomiczne, na następnym
miejscu są czynniki techniczne i estetyczne takie jak wygląd zewnętrzny i wewnętrzny samochodu oraz jego wyposażenie25.
W procesie podejmowania decyzji o wyborze konkretnego samochodu dla Hiszpanów najważniejszym czynnikami są bezpieczeństwo, poziom
zużycia paliwa i komfort jazdy. Preferencje co do marki należą do jednych
z ostatnich kryteriów w tym rankingu. Jeśli już kryterium to jest rozpatrywane,
to młody Hiszpan na pewno chętniej zdecyduje się na zakup pojazdu produkowanego na terenie Hiszpanii26.
Podsumowując, młodzi kierowcy są szczególną grupą konsumentów, która jak już wcześniej wspomniano, dopiero wkracza w dorosłe życie, dlatego
podstawą w podjęciu decyzji o zakupie samochodu w obu krajach będą czynniki finansowe związane bezpośrednio z kosztem zakupu oraz ich eksploatacją:
kosztem zużycia paliwa, opłatami naprawczymi czy ubezpieczeniem. Na kolejnym miejscu znajdą się czynniki estetyczne, w wyższym stopniu wyposażenie
auta niż jego wygląd. Stosunkowo ważnym aspektem okazuje się też być opinia osób trzecich, w szczególności rodziców.

25 M. Budzanowska-Drzewiecka, Style podejmowania decyzji zakupowych przez młodych konsumentów w Polsce w świetle badań własnych, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 1, tom 354, s. 50-59;
Bankier.pl., Samochody nowe - preferencje zakupowe klientów, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Samochody-nowe-preferencje-zakupowe-klientow-2656959.html, (dostęp: 24.06.2020).
26 I. Evans, What Spanish consumer behavior means for your brand, https://www.wordbank.
com/uk/blog/spanish-consumer-behaviour/, (dostęp: 24.06.2020).
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Zakończenie
Według zebranych informacji na temat preferencji zakupowych hiszpańskich i polskich młodych kierowców można stwierdzić, że dla obu grup najważniejszym czynnikiem będą aspekty finansowe. Kolejnym ważnym aspektem
jest wyposażenie i wygląd auta. Ten czynnik ma ścisły związek z daną marką,
ale nie z konkretnym krajem produkcji aut. Dzieje się tak, ponieważ dana marka samochodów ma ściśle określone normy produkcji oparte na projektach,
które obowiązują niezależnie od lokalizacji fabryki. W takim przypadku, konkretna marka kojarzy się z mniej lub bardziej wadliwymi częściami albo kosztami zakupu części zamiennych. Inną ważną grupę czynników determinujących
zakup aut wśród młodych kierowców jest aspekt społeczny - przynależność do
danej grupy i chęć zasięgnięcia opinii u bardziej doświadczonych kierowców.
W ostatnich latach liczba nabywanych i rejestrowanych samochodów zarówno na rynku polskim, jak i hiszpańskim przyjmuje tendencję wzrostową.
Konsumenci polscy, tak jak i hiszpańscy w procesie decyzyjnym, dotyczącym
nabycia auta osobowego kierują się głównie jego ceną. Jednakże, w Hiszpanii
zaobserwować można jednocześnie rosnącą popularność samochodów luksusowych. Polacy najczęściej wybierają samochody używane, a najistotniejszymi
aspektami pozacenowymi są dla nich niezawodność pojazdu i bezpieczeństwo
pasażerów. Ponadto oba analizowane rynki charakteryzują się zainteresowaniem konsumentów w segmencie samochodów elektrycznych.
W latach 2015-2018 największą popularnością na polskim rynku nowych aut osobowych cieszyły się marki Skoda, Volkswagen i Toyota, a udział
tych koncernów w globalnej sprzedaży nowych samochodów na tymże rynku
w 2018 roku wyniósł ponad 34%. Najczęściej wybieranym modelem wśród
nabywanych w naszym kraju nowych aut osobowych była natomiast Skoda
Octavia, której sprzedaż w 2018 roku zwiększyła się o prawie 7 tysięcy sztuk
w zestawieniu z rokiem 2017. W Hiszpanii największym uznaniem nadal cieszy się Seat, a wiodącymi w ostatnich latach modelami są Seat Ibiza oraz Leon.
W wyniku postępującego procesu globalizacji oraz ujednolicania rynków
w różnych krajach, określenie miejsca pochodzenia poszczególnych produktów staje się coraz trudniejsze. Przykładem tego jest między innymi Seat i jego
postrzeganie przez hiszpańskich konsumentów. Co więcej, polscy nabywcy
skupiają uwagę głównie na cechach samochodów przypisywanych danej marce,
aniżeli do pochodzenia danego pojazdu.
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PURCHASING PREFERENCES
OF POLISH AND SPANISH PEOPLE IN THE
AUTOMOTIVE MARKET

Summary: The aim of this chapter is to present purchase preferences
of Poles and Spaniards in the automotive industry. The automotive
industry plays an important role in the economy of each country. That
is why it is worth looking at consumers who purchase new and used
cars. The car market in Poland and Spain is characterized. What is more,
the main factors influencing purchase decisions of Poles and Spaniards
were presented. Secondary research by Polish and foreign authors was
analysed. The created comparison of purchasing behaviours of Poles
and Spaniards can be a guideline for companies that are focused on
more and more demanding customers of the automotive industry. It is
worth adding that the discussed purchasing behaviours observed among
Poles and Spaniards may be the basis for own research deliberations.
Keywords: purchasing preferences, purchasing decisions, consumer,
automotive market.
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WPŁYW CZYNNIKÓW KULTUROWYCH
NA ROZWÓJ GOSPODARCZY

Streszczenie: Kultura nie jest jedynym czynnikiem mającym znaczenie
w procesie rozwoju gospodarczego, natomiast obok takich aspektów
jak położenie geograficzne, bogactwo naturalne, kapitał ludzki,
technologie czy ustrój polityczny jest istotnym elementem, który daje
pespektywę do budowania silnej pozycji na rynku międzynarodowym.
W literaturze rozwoju gospodarczego obszar ten jest poruszany rzadko,
przy czym wagę kultury podkreślają chociażby osoby mające wpływ
na kluczowe decyzje w państwach. Celem artykułu jest przedstawienie
oraz podkreślenie znaczenia wpływu czynników kulturowych na rozwój
gospodarczy. Temat analizowany jest na przykładzie państw APEC
(Asia-Pacific Economic Co-operation, pol. Wspólnota Gospodarcza
Azji i Pacyfiku), które są zróżnicowane kulturowo oraz znajdują
się na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Do porównania
poszczególnych państw wykorzystane zostały wskaźniki PKB per capita
oraz HDI. Kultury narodowe określone zostały na podstawie typologii
kultur wg Richarda Gestelanda, wymiarów kulturowych Hofsteda
oraz analizy literatury, która obrazuje, jak kształtowała się kultura
poszczególnych państw.
Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, czynniki kulturowe.

1 Mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
2 Mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
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Wstęp
Laureat Nagrody Nobla D. North stwierdził, że kultura jest głównym
czynnikiem pozwalającym zrozumieć wpływ przeszłości na przyszłość oraz
teraźniejszość3.
W literaturze można odnaleźć wiele informacji nt. źródeł rozwoju gospodarczego, za najbardziej istotne uznaje się kapitał, surowce, ziemię, jak również
ludzi wykonujących pracę. Nie mniej ważnym czynnikiem są cechy kulturowe,
cechy właściwe dla danych społeczeństw. Znaczenie czynników kulturowych
sprowadzane jest często do sądów mówiących o silnej przewadze gospodarki
nad kulturą. Oczywistym jest, iż nie wszystkie procesy gospodarcze można wytłumaczyć w kategoriach kulturowych, jednak we wszystkich ma ona mniejszy
lub bardziej znaczący wkład. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie powiązań
pomiędzy czynnikami kulturowymi a rozwojem gospodarczym. Metodą badawczą, która posłużyła w zgromadzeniu informacji, jest analiza literatury.
Temat został podjęty, aby podkreślić znaczenie czynników kulturowych
w procesie rozwoju gospodarczego. Nie jest to obszar często analizowany
w literaturze przedmiotu, natomiast ukazuje szerszą perspektywę źródeł rozwoju wielkich światowych gospodarek. Być może nawet w przypadku wielu
państw kultura stanowi kluczowy czynnik tym bardziej, że gospodarka może
kształtować się jedynie w przyjętym przez społeczeństwo środowisku. Poniższe
rozdziały przybliżą tematykę, a także wskażą parametry do analizy tematu.
Rozwój gospodarczy
– zdefiniowanie pojęć i pomiar
Definicji określających pojęcie rozwoju gospodarczego w literaturze można odnaleźć wiele. Analizując to pojęcie w Encyklopedii Powszechnej, sam
rozwój oznacza proces zmian, który jest długotrwały i można w nim odnaleźć
występujące po sobie fazy zmian określonego obiektu, a także różnicowanie
tego układu pod określonym względem4. W odniesieniu do tego ujęcia rozwój może być zarówno progresywny, jak i regresywny. Źródło to wskazuje
również inną pokrewną definicję rozwoju jako procesu kierunkowych zmian,
które z danego typu obiektów w stanie lub formie mniej doskonałej przechodzą do stanów lub form doskonalszych, bardziej złożonych, wyższych pod
3 D. C. North, The historical evolution of policies, “International review of law and economics”
1994, s. 12.
4 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN Tom 10, Warszawa 1968, s. 148.
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określonymi względami. Powyższe rozumienie pojęcia rozwoju ściśle związane jest z definicją postępu, niemniej jednak współcześnie częściej spotykanym
i stosowanym pojęciem jest rozwój5.
Natomiast samo pojęcie rozwoju gospodarczego w ujęciu encyklopedycznym to strukturalne zmiany w gospodarce, postęp w obszarze technologii
i techniki, wzrost kwalifikacji pracowników oraz poziomu efektywności.
Szersze objaśnienie tłumaczy, iż jest to proces przemian w gospodarce, który obejmuje wzrost kapitału, inwestycji, zatrudnienia, produkcji, dochodów,
spożycia, a także innowacyjność, postęp techniczny, poziom kwalifikacji zatrudnianych ludzi, poprawę jakości produkcji, ulepszanie systemu współpracy,
zarządzania, powiązań ze światową gospodarką oraz wzrost poziomu efektywności gospodarki6.
Temat rozwoju gospodarczego zajmował ważne miejsce w rozważaniach
klasyków ekonomii (A. Smith, D. Ricardo, K. Marks). Natomiast teorie opisywane przez neoklasyków ukierunkowane zostały bardziej na badania stanów
równowagi, a nie na sam rozwój gospodarczy. Jednak wyróżnić warto teorie
wzrostu neoklasyków, jak model wzrostu Harroda–Domara, a także egzogeniczny model wzrostu Roberta Solowa. Do obszaru zainteresowań ekonomistów rozważania na temat wzrostu oraz rozwoju gospodarczego wróciły po
II wojnie światowej. Początkowo pojęcia te były równoznaczne, jednak z upływem czasu zarysowała się wyraźna granica co do znaczenia tych pojęć. Wzrost
połączono z ilościowymi zmianami występującymi w gospodarce, natomiast
rozwojowi gospodarczemu przypisano także jakościowe zmiany, uwzględniając w nich przemiany w strukturach społeczno-gospodarczych. Dlatego rozwój
jest szerszym pojęciem zawierającym cechy jakościowe oraz uwzględniającym
zmiany nie tylko w obszarze gospodarki, ale także polityki, ekologii, kultury,
systemu instytucji, technologii, itd. Ponadto istotnym elementem rozwoju jest
również trwały charakter uwzględniający spójność społeczną i ochronę środowiska7. Terminu rozwój używano na początku w odniesieniu do analiz gospodarek Trzeciego Świata, w przeciwieństwie do pojęcia wzrost, które miało
określać wysoko-uprzemysłowione kraje.
Wzrost jest potrzebny, aby rozwój gospodarczy mógł zaistnieć, jednak sam
nie wystarczy. Można wyobrazić sobie wzrost gospodarczy bez uwzględnienia rozwoju gospodarczego, natomiast trudno byłoby sobie wyobrazić rozwój
5 Ibidem.
6 Wielka internetowa encyklopedia multimedialna, wiem.onet.pl, (27.03.2020).
7 R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 15-18.
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gospodarczy po wyłączeniu wzrostu. W krajach rozwijających się przyjmuje się,
że rozwój ma miejsce, kiedy następuje poprawa standardów cywilizacyjnych
oraz bytu społeczeństwa8.
Koncepcji teoretycznych dotyczących rozwoju gospodarczego jest wiele,
jednak nie wynikają z nich możliwości pomiaru. Dlatego przyjmuje się, że
finalnym rezultatem rozwoju gospodarczego jest taki wzrost gospodarczy, który określa się jako poprawę zdolności danego państwa do produkcji towarów
i usług, na które jest zapotrzebowanie9, bądź wprost jako zwiększenie się produktu globalnego netto w kategoriach realnych, w jednym okresie bądź kilku
okresach10.
Należy zatem dokonać przeglądu mierników, aby wybrać te, które dotyczą rozwoju gospodarczego. Podstawowe mierniki w ekonomii to produkt
narodowy brutto i produkt krajowy brutto. Produkt narodowy brutto (PNB)
równy jest całkowitej produkcji końcowej wytworzonej przy użyciu nakładów,
które należą do obywateli danego państwa w skali roku11. PKB jest jedną ze
składowych PNB i pomaga ustalić stopień zaawansowania gospodarki danego
państwa. Jest to wysokość wytworzonych dóbr i usług w gospodarce w kraju
w danym roku, bez względu na to, kto jest właścicielem wytwórczych czynników. Na podstawie tego wskaźnika można przeprowadzić porównawcze
analizy, przedstawiając pozycję danego kraju w światowej gospodarce, a także
siłę oraz potencjał wpływu konkurencyjnego na międzynarodowe otoczenie.
Umożliwia ustalenie pozycji danego państwa na tle konkurencji na poziomie
międzynarodowym12.
Ponadto w badaniach społecznego rozwoju bierze się pod uwagę m.in.
wskaźniki skolaryzacji dzieci oraz młodzieży, a także mierniki określające dostępność personelu, usług i zasobów medycznych. Na bazie tych mierników
powstał miernik społecznego rozwoju, szerzej znany jako HDI (Human Development Index) - w tłumaczeniu wskaźnik rozwoju człowieka. Został on opracowany przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP).
Indeks HDI prezentuje sytuację społeczeństwa danego kraju pod względem
zdrowia i edukacji oraz zawiera PKB per capita jako składową. Edukacja jest
8 R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 16.
9 D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ
Solidarność, Gdańsk 1991, s. 958.
10 J. Bremond, J. F. Couet, M. M. Saltor, Kompendium wiedzy o ekonomii, PWN, Warszawa
2005, s. 105.
11 P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 2004, s. 50.
12 P. R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 2, PWN, Warszawa 2007, s. 5-6.
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mierzona przy pomocy wskaźników takich jak liczba lat nauki w szkole. Pomiar zdrowia odzwierciedla przeciętna liczba lat życia ludzi, którzy urodzili się
w podanym roku13. Indeks ten jest często propagowany w raportach ONZ nt.
rozwoju społeczeństw. Według rankingu na podstawie HDI do najbogatszych
państw należą: Norwegia, Szwajcaria, Irlandia i Niemcy. Natomiast do najbiedniejszych zalicza się: Niger, Republikę Środkowoafrykańską, Czad. Polska
została sklasyfikowana na 32 miejscu14, pozycja ta wzrosła w ciągu ostatnich lat
i mieści się w grupie państw wysoko rozwiniętych.
Przedstawione powyżej wskaźniki rozwoju społecznego i gospodarczego
uzupełniają się wzajemnie. Pomagają one w przewidywaniu struktury, ocenie
dynamiki i poziomu rozwoju15.
Kultura narodowa i jej komponenty
Narodowa kultura ekonomiczna zawdzięcza swoją odrębność cechom
charakterystycznym dla określonych społeczeństw. Tworzy całość składającą
się z rodzimych cech, a także obcych, które pochodzą np. z dalekiej przeszłości
lub nowszych, o specyficznej sile oddziaływania i genezie. Rozpoznanie ekonomicznej kultury narodu jest osiągalne tylko wtedy, gdy odszukane zostaną
dominujące oraz powszechne poglądy w obszarach kluczowych dla gospodarek16. Kreują one warunki do kształtowania się umiejętności, postaw i metod
organizacyjnych. Przekłada się to na przewagę w obszarze ekonomicznym, ponieważ decyduje o czynnikach, które stymulują wzrost gospodarczy, np. konkurencyjność, innowacyjność.
Kształtowanie kultury danego państwa zależne jest od kultury narodowej
i jej charakterystycznych cech, takich jak system wartości, religia, itp. Richard
Gesteland, badając zachowania pojawiające się w biznesie, stworzył następującą typologię kultur17:
− propartnerskie – protransakcyjne,
− ceremonialne – nieceremonialne,

13 A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 20-28.
14 Human Development Report 2019, http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking, (26.03.2020).
15 S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, PWN, Warszawa 2013, s. 376-379.
16 M. Bartosik- Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 9-12.
17 R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000, s. 35-46.
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−
−

ekspresyjne – powściągliwe,
monochroniczne - polichroniczne.

Tabela. 1. Typologia kultur wg Richarda Gestelanda.
Wymiary kultury – składowe
Wyszczególnienie

Charakterystyczne cechy

Przykładowe państwa

Kultura
propartnerska

- dbałość o dobre relacje
międzyludzkie,
- skupienie uwagi na ludziach,
- przekazywanie
komunikatów w sposób
niebezpośredni - aby nikogo
nie urazić,
- styl wysoko kontekstowy,
- unikanie konfrontacji i
konfliktów,
- tworzenie atmosfery
zaufania, co wymaga więcej
czasu,
- nawiązanie stosunków
biznesowych podczas
kontaktów „twarzą w twarz”.

kraje arabskie
Ameryka Łacińska
większość krajów Azji
Hiszpania
Włochy
Grecja

Kultura
protransakcyjna

skoncentrowanie na
wykonywaniu zadania,
najważniejsze są interesy,
wykorzystywanie
sieci kontaktów osobistych do
budowania relacji biznesowych,
a podczas rozmów stosunkowo
szybkie przechodzenie do
tematów związanych z
interesami,
bezpośrednia
komunikacja,
styl o niskim
poziomie kontekstowości.

Ameryka Północna
Australia
Nowa Zelandia
Niemcy
Holandia
kraje skandynawskie i inne
kraje germańskie pozostałe
kraje europejskie
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Kultura
ceremonialna

-

ceremonialne
zachowania, rozbudowane
rytuałami protokolarnymi i
silnym podkreślaniem różnic
w społecznym statusie,
używanie tytułów
podczas zwracania się do
innych.

Turcja
Grecja
Francja
Belgia
pozostałe kraje europejskie
i kraje basenu Morza
Śródziemnego

Kultura
nieceremonialna

mniej znaczące niż
w kulturze ceremonialnej
przywiązanie do tradycji,
brak podkreślania
różnic w statusie społecznym,
ograniczone
protokolarne rytuały,

USA
Kanada
kraje skandynawskie
Holandia

Kultura
ekspresyjna

cechuje się bliskim
kontaktem fizycznym,
podczas rozmów
intensywna gestykulacja,
wyrazista mimika i
stosunkowo głośny sposób
wyrażania.

Turcja
Grecja
Rosja
Hiszpania
Włochy
Francja
Portugalia

Kultura
powściągliwa

- cechuje się dystansem
fizycznym podczas
kontaktów,
- podczas rozmów brak żywej
gestykulacji, ograniczona
mimika,
- wysoki werbalizm
wypowiedzi.

Wielka Brytania
Niemcy
Dania
Austria

Kultura
monochroniczna

- przykładanie dużego
znaczenia do punktualności
i organizacji zadań w czasie,
- przestrzeganie terminów i
harmonogramów,
- rzadkie przerywanie spotkań.

Wielka Brytania
Niemcy
Dania
Austria
kraje skandynawskie i
inne germańskie kraje
europejskie
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Kultura
polichroniczna

- przykładanie mniejszej wagi Turcja
do organizacji czasu oraz
Grecja
punktualności,
Rosja
- załatwianie wielu spraw
Hiszpania
jednocześnie,
- swobodne podejście do
harmonogramów, elastyczne
traktowanie terminów,
- spotkania nie odbywają
się często w wyznaczonym
terminie i bywają
przerywane.

Żródło: Opracowanie własne na podstawie: R.R. Gesteland, Różnice kulturowe
a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000, s. 35-46.

Geert Hofstede, socjolog pochodzenia holenderskiego, przeprowadził
w różnych państwach kompleksowe badania firm dotyczące wpływu kultury
narodowej na zarządzanie. Wykazały one, że pewne wzorce myślenia, zachowań i odczuwania, które wyróżniają pracowników danej organizacji od innej,
są specyficzne dla reprezentantów danego narodu18. Poniżej przedstawiona została lista 5 wymiarów kultur narodowych wyróżnionych przez Hofstede:
− indywidualizm i kolektywizm - określa, jaka waga przykładana jest
do dobra grupy i jednostki. Kultury, w których panuje indywidualizm (USA,
Kanada), udzielają jednostce samodzielności, niezależności, autonomiczności
w stosunku do innych. Jednostkę postrzega się jako podstawowy element zbiorowości. Człowiek żyje po pierwsze dla siebie i powinien sam o siebie zadbać.
Każdy ma wolność wyboru grupy, do której chce należeć. W kulturach kolektywistycznych (Japonia, Wenezuela, Kolumbia, Tajwan) jednostka identyfikuje się z jedną, pierwotną grupą, w której jej cele biorą górę nad interesami
poszczególnych osób.
− dystans władzy - prezentuje, w jakim stopniu osoby podporządkowujące się innym akceptują ten stan oraz jak reagują na pożądany stopień posłuszeństwa. Kultury, w których panuje wysoki dystans władzy (kraje Trzeciego
Świata, Meksyk, Singapur, Indie), uznają hierarchię i struktury za naturalne
oraz akceptują nierówności między ludźmi. Natomiast kraje o niskim dystansie władzy (kraje skandynawskie, Nowa Zelandia, Wielka Brytania) preferują

18 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa 1999, s. 63-75.
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styl demokratyczny, postrzegają wszystkich ludzi jako równych i sprzeciwiają
się dysproporcjom w dostępie do władzy.
− unikanie niepewności - przedstawia reakcje na nieprzewidywalne zdarzenia. Kraje o wysokim stopniu unikania niepewności (Belgia, Japonia) to te,
w których ludzie odsuwają od siebie nieprzewidywalne sytuacje (np. nieporozumienia, odrębność zdania), działają często w imię zasady, że czas to pieniądz,
wykorzystują procedury, kodeksy, przepisy. Na zupełnie przeciwnym biegunie
znajdują się kraje o niskim stopniu niepewności (Dania i Szwecja), dla których
ryzyko jest stałym elementem funkcjonowania19.
− orientacja krótko- i długoterminowa - dotyczy efektywności działania. Kraje o orientacji krótkookresowej (Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia,
Australia) są skupione na działaniach, które przynoszą niemal natychmiastowy
efekt. Państwa te cechuje wysoki poziom szacunku dla tradycji. Natomiast
w przypadku orientacji długookresowej (Chiny, Tajlandia, Wietnam) docenia
się bardziej takie cechy, jak wytrwałość, gospodarność, zdolności przystosowania się, zapobiegliwość. W tym spojrzeniu efekty dostrzegane są po czasie.
− kobiecość i męskość - obrazuje społeczne role płci w określonej kulturze. Męskie kultury (Japonia, Włochy, Meksyk) utożsamiają mężczyzn ze
skłonnością do rywalizacji, władczością, dominacją, okazywaniem odwagi
i siły, natomiast kobiety z brakiem pewności siebie, podległością i podporządkowaniem. Kultury żeńskie (kraje skandynawskie, Holandia) role męskie
i żeńskie postrzegać będą jako uzupełniające się, zamienne i partnerskie20.
Kultury narodowe na przykładzie krajów
należących do APEC - Wspólnoty Gospodarczej Azji
i Pacyfiku
Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku powstała w celach rozwojowych
i integracyjnych, jednak poziom zróżnicowania tych państw jest dość spory.
Powołanie układu miało miejsce podczas nieformalnego spotkania w Canberze w 1989 r., pierwotnie było to 6 państw, które dały podwaliny pod nową
wspólnotę: Australii, Nowej Zelandii, Kanady, USA, Japonii i Korei Południowej. Aktualnie do APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation, pol. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku) należy 21 państw członkowskich:

19 G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWN, Warszawa 2007, s. 20.
20 G. Hofstede, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations, Thousand Oaks, CA: Sage 2001, s. 499-505.
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− kraje założycielskie i przyjęte w 1989 - Australia, Brunei, Kanada,
Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Nowa Zelandia, Filipiny,
Singapur, Tajlandia, Stany Zjednoczone,
− kraje przyjęte w 1991 - Chiny, Hongkong, Chińskie Tajpej,
− kraje przyjęte w 1993 - Meksyk, Papua-Nowa Gwinea,
− kraj przyjęty w 1994 - Chile,
− kraje przyjęte w 1998 - Peru, Rosja, Wietnam.
Państwa wchodzące w skład ugrupowania APEC charakteryzują się zróżnicowanym poziomem potencjału i rozwoju gospodarczego oraz funkcjonują
jako odrębne podmioty w gospodarce światowej i kulturze21.
Biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne można zauważyć spore rozbieżności pomiędzy tymi krajami. Celem niniejszej pracy jest analiza czynników kulturowych, które charakteryzują państwa należące do APEC, co umożliwi zbadanie wpływu owych czynników na rozwój gospodarczy, jak również
da pogląd na perspektywy integracji odrębnych kulturowo państw.
Na kulturę danego państwa składa się wiele elementów, należą do nich
między innymi zachowania, normy, atrybuty, wytwory, praktyki, rytuały,
bohaterowie, symbole i wartości, które stanowią sedno kultury. Zachowania
i wytwory obejmują również religie, języki panujące w danym kraju. Cech wyróżniających dane kultury można wskazywać wiele, poniżej część z nich, które
są specyficznych dla państw APEC:
Tabela. 2. Cechy narodowe krajów APEC.
Kraj
Australia

Chiny

Cecha
otwartość, liberalizm, energiczność, pewność siebie, ryzyko,
zamiłowanie do przygód, odporność na zmiany, nowoczesność
patriotyzm, ascetyzm, łagodność, poszanowanie dla hierarchii,
lojalność, skromność, tolerancja, mądrość, czystość, neutralność,
kurtuazja, pobożność, odwdzięczanie się za wyświadczone
dobro, przyjacielskość, szacunek dla starszych, szczerość,
rodzina, tradycja, zaufanie, uczenie się, wytrwałość, odporność
na korupcję, hojność, sumienność, życzliwość, gospodarność,
harmonia, poświęcenie, umiar, zdolność przystosowania się,
stoicyzm

21 A. Patka, J. Rydel, J. J. Węc, Najnowsza historia świata tom 4 1995-2007, Wydawnictwo
Literackie, Warszawa 2008.
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Chile
Filipiny

gadatliwość, internacjonalizm, ukierunkowanie na Europę,
szacunek, edukacja, stabilność emocjonalna
elastyczność, edukacja, szacunek dla starszych, rodzina,
wrażliwość na agresję, autorytet, unikanie publicznej krytyki,
gościnność, lojalność, katolicyzm, zamiłowanie do hazardu,
fatalizm, personalizacja biznesu, unikanie wstydu

Hongkong

efektywność, podejmowanie ryzyka, pracowitość, brak
zahamowań, biznesy rodzinne, pluralizm, wytrwałość,
materializm

Indonezja

jedność, poszanowanie dla wieku, hierarchia, praca, chęć
osiągnięcia zadowolenia, kurtuazja, konformizm, rodzina,
unikanie konfrontacji, gościnność, gadatliwość

Japonia

poczucie honoru, wzajemne zobowiązania, uczciwość, brak
zaufania do osób gadatliwych, skromność, obowiązkowość,
punktualność, nieśmiałość, gościnność, unikanie długów, dobra
samoocena, grzeczność

Kanada

rodzina, sprawiedliwość, wyrozumiałość, tolerancja, uczciwość,
prostota, innowacyjność, wiara, humor, praktycyzm, neutralność,
niezależność, tradycjonalizm

Korea
Południowa

kreatywność, konkurencyjność, umiejętność przystosowywania
się, niechęć wobec obcokrajowców, skłonność do przemocy,
hierarchiczność społeczeństwa, zachowanie protokołu,
przetrwanie, ukrywanie emocji, etyka konfucjańska, wytrwałość,
podejrzliwość

Malezja

wiara, kompromis, szacunek, sztuka, kurtuazja, zaufanie, rodzina,
dobro ludzkości

Meksyk

orientacja na ludzi, podporządkowanie się władzy, godność, pasja,
lojalność, szacunek dla starszych, patriotyzm, rodzina, troska
o status, poszanowanie dla historii, cykliczność czasu, przesadna
emocjonalność, pasywność, mistycyzm, praca zespołowa, apatia,
unikalność jednostki, akceptacja dla podziałów społecznych,
idealizm

Nowa
Zelandia

ostrożność, poszanowanie dla ideałów, oszczędność,
konserwatyzm, niezawodność, dobre wychowanie

Rosja

Singapur
Stany
Zjednoczone

hojność, improwizacja, duma, angażowanie się w sprawy świata,
szacunek dla starszych, wytrwałość, przywileje, sztuka, akceptacja
dla korupcji
uczciwość, osiągnięcia akademickie, szacunek dla starszych,
wielokulturowość, tolerancja, dyscyplina
tolerancja, oszczędność czasu, samorealizacja, innowacyjność,
indywidualizm, konkurencja, osiągnięcia, humor, materializm,
wolność, sukces, przewodzenie, równość, niezależność
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Tajlandia

rodzina, wolność, niechęć do zmian, potrzeba dowartościowania,
honor, poprawne zachowanie, zainteresowanie edukacją
zachodnią, ale odrzucenie zachodniej etyki pracy, prostota,
pragmatyzm

Wietnam

wytrwałość, przedsiębiorczość, nastawienie prozachodnie, uczenie
się, moralność, wiara, szacunek dla samego siebie, nacjonalizm,
kolektywizm, konfucjańska etyka pracy, obowiązkowość, niechęć
wobec obcokrajowców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Rozkwitalska, Uwarunkowania
kulturowe procesów integracji w regionie Azji i Pacyfiku - perspektywa biznesu
międzynarodowego, [w:] Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, red.
B. Skulska, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 157-158.

Powyższe zestawienie ukazuje cechy przypisywane poszczególnym państwom należącym do wspólnoty, natomiast poniższa tabela przedstawia wymiary narodowych kultur państw należących do APEC w odniesieniu do typologii G. Hofstede. Prezentowana poniżej koncepcja wskazuje na obszary, które
mogą stanowić bariery w obszarze wspólnego działania podmiotów na rynku
międzynarodowym.
Tabela. 3. Wymiary kulturowe wg Hofstede G. - kraje APEC.
Wymiar kultury

Państwa reprezentujące dany wymiar

Indywidualizm

Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, Kanada

Kolektywizm

Wietnam, Tajwan, Tajlandia, Singapur, Rosja, Peru,
Meksyk, Malezja, Korea Południowa, Japonia,
Indonezja, Hongkong, Filipiny, Chiny, Chile

Duży dystans władzy

Wietnam, Tajwan, Tajlandia, Singapur, Rosja, Peru,
Meksyk, Malezja, Korea Południowa, Japonia,
Indonezja, Hongkong, Filipiny, Chiny, Chile

Niski dystans władzy

Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, Kanada

Unikanie niepewności
w stopniu wysokim

Tajwan, Tajlandia, Rosja, Peru, Meksyk, Korea
Południowa, Japonia, Chile

Unikanie niepewności
w stopniu niskim

Wietnam, Stany Zjednoczone, Singapur, Nowa Zelandia,
Malezja, Kanada, Indonezja, Hongkong, Filipiny, Chiny,
Australia

Orientacja
krótkoterminowa

Stany Zjednoczone, Chile, Peru, Nowa Zelandia, Filipiny,
Australia, Meksyk, Kanada, Malezja
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Orientacja
długoterminowa

Wietnam, Tajwan, Tajlandia, Singapur, Rosja, Korea
Południowa, Indonezja, Hongkong, Chiny

Kultura kobieca

Wietnam, Tajwan, Tajlandia, Singapur, Rosja, Peru,
Korea Południowa, Indonezja, Malezja

Kultura męska

Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Meksyk, Kanada,
Japonia, Hongkong, Filipiny, Chiny, Australia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Hofstede, Culture’s Consequences:
Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations,
Thousand Oaks, CA: Sage 2001, s. 499-505.

Tabela nie zawiera informacji dotyczących Brunei i Papui Nowej Gwinei,
gdyż nie ma dostępnych danych na ten temat.
Powyższe zestawienie pokazuje, że w krajach anglosaskich mamy do czynienia ze zbieżnością wymiarów kulturowych. Narody te (Stany Zjednoczone,
Kanada, Nowa Zelandia i Australia) cechują: mały dystans władzy, kultura
męska, indywidualizm, niski stopień unikania niepewności oraz orientacja
krótkookresowa. Pozostałe kraje cechuje kolektywistyczne podejście i duży
dystans do władzy. Wyróżnić można w tym obszarze mniejsze, podobne kulturowo grupy państw:
− męskie i o niskim stopniu unikania niepewności - Filipiny, Hongkong, Chiny
− kobiece i o niskim stopniu unikania niepewności - Indonezja, Malezja,
Singapur, Wietnam
− kobiece i o wysokim stopniu unikania niepewności - Tajlandia, Korea
Południowa, Rosja, Peru, Tajwan
− męskie i o wysokim stopniu unikania niepewności - Chile, Japonia,
Meksyk.
Największe kulturowe rozbieżności zauważyć można pomiędzy anglosaskimi państwami a pozostałymi krajami APEC. Wewnątrz tej drugiej grupy
zauważyć można spore rozbieżności w przypadku analizowanych wymiarów
kulturowych. Narody te nie są kulturowo tożsame, a więc mogą pojawić się
bariery zakłócające rozwój gospodarczy i współpracę międzynarodową.
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Wpływ czynników kulturowych na rozwój
gospodarczy państw APEC
Analiza kultury państw wchodzących w skład Wspólnoty Azji i Pacyfiku
skłania do wniosku, iż znacząca większość kulturowych czynników bardziej
dzieli te państwa niż łączy. Na tej płaszczyźnie powstają nieporozumienia niesprzyjające prowadzeniu interesów na arenie międzynarodowej. Bariery mają
swoje podłoże w takich kulturowych artefaktach jak zachowania, wartości, język, religia. Na podstawie analiz kultur tych państw zarysował się podział na
dwie różne pod względem kulturowym grupy, czyli kraje anglosaskie, dość jednolite kulturowo, które charakteryzuje indywidualizm, kultura męska, niski
stopień unikania niepewności, orientacja krótkookresowa i mały dystans władzy, a także wewnętrznie zróżnicowane kolektywistyczne kraje, gdzie przeważa
charakter - emocjonalny, pośredni, kontekstowy, państwa te cechuje wysoki
stopień dystansu władzy.
Poniżej w tabelach 4 i 5 zaprezentowane zostały dane obrazujące poziom
rozwoju gospodarczego państw należących do APEC, w odniesieniu do wskaźnika PKB per capita oraz według wskaźnika HDI - rozwoju społecznego.
Tabela. 4. Zestawienie PKB per capita państw APEC na podstawie danych
opublikowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 2019 roku.
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Lp.

Kraj

PKB per capita w USD

1.

Singapur

105 690

2.

Brunei

85 010

3.

USA

67 430

4.

Hongkong

66 530

5.

Tajwan

57 210

6.

Australia

54 800

7.

Kanada

52 140

8.

Japonia

46 830

9.

Korea Południowa

46 450

10.

Nowa Zelandia

42 040

11.

Malezja

34 570

12.

Rosja

30 820

13.

Chile

27 150

14.

Meksyk

21 360

15.

Tajlandia

21 360
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16.

Chiny

20 980

17.

Peru

15 090

18.

Indonezja

14 840

19.

Filipiny

10 090

20.

Wietnam

8 680

21.

Papua Nowa Gwinea

4 080

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/
WEOWORLD, (20.03.2020).

W raportach międzynarodowych wyróżnia się grupy krajów biednych,
średnio zamożnych, bogatych:
− państwa biedne - PKB per capita ma wartość poniżej 5,5 USD,
− państwa średniozamożne - PKB per capita ma wartość między 5,5
USD a 27 USD
− państwa bogate - PKB per capita ma wartość wyższą niż 27 USD.
Tabela. 5. Poziom HDI (indeks rozwoju społecznego) dla państw APEC.
Lp.

Kraj

HDI

Poziom rozwoju danego
państwa

1.

Australia

0.938

bardzo wysoko rozwinięty

2.

Singapur

0.935

bardzo wysoko rozwinięty

3.

Kanada

0.922

bardzo wysoko rozwinięty

4.

Nowa Zelandia

0.921

bardzo wysoko rozwinięty

5.

USA

0.920

bardzo wysoko rozwinięty

6.

Hongkong

0.917

bardzo wysoko rozwinięty

7.

Japonia

0.915

bardzo wysoko rozwinięty

8.

Korea Południowa

0.906

bardzo wysoko rozwinięty

9.

Tajwan

0.885

bardzo wysoko rozwinięty

10.

Chile

0.847

bardzo wysoko rozwinięty

11.

Brunei

0.845

bardzo wysoko rozwinięty

12.

Rosja

0.824

bardzo wysoko rozwinięty

13.

Malezja

0.804

wysoko rozwinięty

14.

Meksyk

0.765

wysoko rozwinięty

15.

Tajlandia

0.765

wysoko rozwinięty

16.

Peru

0.759

wysoko rozwinięty
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17.

Chiny

0.758

wysoko rozwinięty

18.

Filipiny

0.712

średnio rozwinięty

19.

Indonezja

0.707

średnio rozwinięty

20.

Wietnam

0.693

średnio rozwinięty

21.

Papua Nowa
Gwinea

0.543

słabo rozwinięty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Human Development Reports 2019, http://
hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking, (23.03.2020).

W przypadku wskaźnika HDI w raportach międzynarodowych wyróżnia
się grupy państw:
− bardzo wysoko rozwinięte – wskaźnik powyżej 0.800,
− wysoko rozwinięte – wskaźnik na poziomie między 0.700 a 0.799,
− średnio rozwinięte – wskaźnik na poziomie między 0.550 a 0.699,
− słabo rozwinięte – wskaźnik poniżej 0.549.
Według raportów publikowanych przez Bank Światowy dla krajów rozwiniętych PKB per capita wynosi powyżej 12 616 USD. Powyższe dane wskazują, że wszystkie kraje anglosaskie należą do grupy państw rozwiniętych, co
więcej, według wskaźnika HDI są to bardzo wysoko rozwinięte kraje. Kraje te
plasują się na podium wśród państw APEC pod względem poziomu rozwoju
społecznego. Są to państwa tożsame kulturowo, charakteryzuje je mały dystans
władzy, indywidualizm, niski stopień unikania niepewności, kultura męska,
krótkoterminowa orientacja oraz wspólny, uniwersalny język angielski. Ogół
cech kulturowych owych krajów sprzyja gospodarczym procesom, co ukazuje
wagę kultury narodowej w procesach ekonomicznych. Podejście to przekłada
się na politykę gospodarczą, którą stosują, czyli tzw. model anglosaski22 (zwany
również gospodarką liberalną) realizowany jest obecnie w Europie przez Wielką Brytanię i Irlandię oraz poza Europą przez Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię i Nową Zelandię, a także w Japonii (która pod względem kulturowym
jest wyjątkiem w grupie państw) oraz inne kraje. Wyróżnia się on wysokim poziomem wolności gospodarczej oraz ograniczoną ingerencją państwa w ekonomiczne procesy23. Cechy tego modelu to niski poziom fiskalizmu – relatywnie
niezbyt wysokie stopy podatkowe oraz ograniczone publiczne wydatki. Co za
tym idzie, występuje dosyć wysokie rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa,
22 D.K. Rosati, Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2009.
23 T. Boeri, Let Social Policy Models Competee and Europe Will Win, Kennedy School of Government, Harvard Uniwersity, Cambridge 2002.
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niski poziom zabezpieczeń socjalnych oraz mała skuteczność w zakresie walki
z ubóstwem i z wykluczeniem społecznym. Państwa modelu anglosaskiego należą do najbogatszych na świecie.
Kulturowe cechy pozostałych państw poza grupą państw anglosaskich są
tożsame w obszarach takich jak wysoki poziom dystansu władzy oraz wspólne
dla tej grupy państw kolektywistyczne podejście - typowe dla krajów azjatyckich. Natomiast na pozostałych płaszczyznach zauważyć można różnice.
Malezja, Singapur, Wietnam to kolejna grupa podobnych kulturowo
państw, charakterystyczna dla tych krajów jest kobieca kultura oraz niski stopień unikania niepewności. O ile kraje anglosaskie były w miarę jednolite, tak
w tym przypadku zauważyć można rozbieżność co do poziomu rozwoju tych
państw, gdyż biorąc pod uwagę PKB per capita Singapur plasuje się na pozycji najwyższej, natomiast Wietnam jest krajem rozwijającym się i ma jeden
z najniższych wskaźników w tabeli (Tabela 4). Uwzględniając wskaźnik HDI,
Singapur oraz Malezja są krajami bardzo wysoko rozwiniętymi, natomiast
Wietnam jest państwem średnio rozwiniętym. Natomiast, co warto zauważyć,
analizując wskaźnik PKB per capita na przestrzeni ostatnich lat, są to kraje,
których tempo rozwoju jest na niezwykle wysokim poziomie. Zarysowują się
tutaj cechy istotne dla danych państw - wzrostu gospodarczego Wietnamu
można doszukiwać się w takich cechach, jak wytrwałość, przedsiębiorczość,
nastawienie prozachodnie, uczenie się, obowiązkowość, dodatkowo warto zauważyć, że jako cecha kulturowa jest wyszczególniony „brak otwartości na obcokrajowców”, co może być przyczyną, że przez wiele lat to państwo zostawało
na końcu rankingów państw APEC. Wysokiej pozycji Singapuru doszukiwać
się można w takich cechach jak wielokulturowość, co wpływa pozytywnie na
współpracę międzynarodową, cechami sprzyjającymi rozwojowi są również
uczciwość, osiągnięcia akademickie, tolerancja, dyscyplina. Natomiast z racji,
iż Singapur znacząco pozostawia konkurencję w tyle, warto przyjrzeć się bliżej wartościom wyznawanym przez lata w tym kraju. Na dowód tego można
w tym miejscu przytoczyć pracę naukową z 1995 r. „Towards Illiberal Democracy in Pacific Asia”24, aby zwrócić uwagę na podwaliny kultury Singapuru.
W pracy tej autorzy zastanawiali się nad wpływem kultury na kształt demokracji. Według tradycji europejskiej, podstawowymi kategoriami stojącymi za
liberalną demokracją są równość (rozumiana jako równe poszanowanie godności i osoby), a także wolność (możliwość stanowienia o sobie, autonomia).

24 D. A. Bell, D. Brown, K. Jayasuriya, D. M. Jones, Towards Illiberal Democracy in Pacific Asia,
Palgrave Macmillan, London 1995.
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Autorzy zwrócili uwagę, że we wschodniej Azji wartości te jednak są zupełnie
inaczej postrzegane i należy uszanować ten fakt. Według opinii badaczy państwa z tego regionu świata rozpoczęły proces demokratyzacji dlatego, że chciały
promować samowystarczalność i stabilność polityczną, a nie wolność i równość. Demokracja i polityczny liberalizm nie są dla Azjatów wartością samą
w sobie. We wspomnianym opracowaniu kraje Azji nie zostały ukazane jako
te, w których łamie się prawa człowieka, skupiono się natomiast na analizie
wyjątkowości rozwiązań konstytucyjnych wypracowanych w Azji Wschodniej.
Szczególnie w Singapurze - kazus nieliberalnej demokracji. Za głównego przewodnika w drodze do sukcesu Singapuru był uznawany Lee Kuan Yew, który
ponad 30 lat był premierem kraju. U źródeł ideologii Lee Kuan Yewa leżało
przekonanie, że decydujący wpływ na rozwój gospodarczy ma czynnik kulturowy. Według wspomnianego polityka - kultury, które przykładają mniejszą
wagę do takich cech jak pracowitość i oszczędność, będą rozwijały się wolniej
niż kraje Azji Wschodniej, gdzie wartości te odgrywają rolę kluczową. Lee
Kuan Yew podkreślał, iż ważny dla państwa singapurskiego jest dobrobyt,
w drugiej kolejności natomiast – rozwój demokracji. Wielokrotnie wskazywał
na istotną różnicę pomiędzy kulturą indywidualizmu propagowaną przez zachód, a kolektywistycznym rozumieniem społeczeństwa w Azji, podkreślając,
że reformy polityczne nie muszą iść w parze z liberalizacją gospodarczą, a rywalizacja i konkurencja nie sprzyjają dobrobytowi. O sukcesie Singapuru miały
przesądzić wartości takie jak: poszanowanie hierarchii, rygoryzm etyczny, dyscyplina, silne przywództwo, dbanie o dobro społeczne, lojalność, przywiązanie
do wartości rodzinnych oraz cnoty ekonomiczne – wydajność i profesjonalizm.
Kolejną grupą poddaną analizie są Hongkong, Chiny i Filipiny cechujące się męskim charakterem i niskim stopniem unikania niepewności. Chiny
i Filipiny poziom rozwoju gospodarczego na podstawie PKB per capita mają
zbliżone i klasyfikują się jako państwa średniozamożne. Pod względem rozwoju społecznego również są na tożsamym poziomie w odniesieniu do wartości wskaźników. Odbiega w tym przypadku Hongkong, bowiem zajmuje
miejsce w gronie najbardziej gospodarczo rozwiniętych krajów świata. Pozycja
ta jest związana z nagłym postępem gospodarczym w 50. i 60. latach ubiegłego wieku, którego źródłem był napływ zagranicznego kapitału w postaci firm,
pieniędzy i przede wszystkim ludzi. Aby poznać genezę rozwoju Hongkongu, trzeba sięgnąć głębiej, ponieważ jest to specjalny region administracyjny
Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast stanowi mieszankę kultury chińskiej
oraz europejskiej. Choć Hongkong jest obecnie częścią Chin, to przez międzynarodowe organizacje gospodarcze jest uważany za osobny podmiot. W roku
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1841 obecne tereny Hongkongu zostały przejęte przez Wielką Brytanię, która
w tym miejscu zbudowała silne centrum handlowo-finansowe do obrotów gospodarczych z Chinami, a także innymi azjatyckimi państwami. W oparciu
o traktat podpisany przez Wielką Brytanię i Chiny w 1898 roku, Hongkong
wydzierżawiony został Brytyjczykom na 99 lat. Kraj ten pozostał pod władzą
Brytyjczyków od 1898 roku do 1 lipca 1997 roku, (z wyłączeniem okresu
okupacji japońskiej, lata 1941–1945). Po wygaśnięciu panowania Wielkiej
Brytanii w Hongkongu w połowie 1997 r. autonomię na tych terenach przejęła Chińska Republika Ludowa25. Po przejęciu suwerenności przez komunistyczne Chiny nie została naruszona istniejąca tam gospodarka kapitalistyczna.
Powrót Hongkongu pod panowanie Chin stworzył dodatkowe bodźce dla
dynamicznego rozwoju ekonomicznego - stał się on dla Chin drogą w dotarciu do międzynarodowych rynków finansowych oraz towarowych26. Dlatego
nie sposób omawiać tych państw, rozdzielając je od siebie. Hongkong czerpie
z kultury Chin i, jak pokazują wymiary kulturowe według Hofstede’a, są to
państwa tożsame kulturowo, ale jednocześnie widać wpływ kultury zachodniej.
Na przykładzie tego państwa można zobaczyć, jak zrównoważone czerpanie
z wielu źródeł może wpłynąć na tempo rozwoju gospodarczego. Podziw budzi
szybkość, z jaką Chiny przeszły ze statusu biednego kraju rolniczego do globalnej potęgi gospodarczej. Według S. Halpera chiński model rozwojowy jest wyrazem unikalnego charakteru kultury chińskiej (zasady konfucjańskie), demografii (wysokiej liczby ludności), filozofii rządzenia i relacji między kierującymi
państwem i rządzonym narodem (wspólny system wartości). Odzwierciedlenie tego można odnaleźć w dużym dystansie władzy oraz w hierarchii. Jednocześnie autor podkreśla umiejętności rządzących w Chinach do korzystania
z doświadczeń innych państw – wnioski wyciągane na podstawie ich sukcesów
oraz niepowodzeń27. Dlatego mimo twardych zasad strategia rozwoju Chin
jest stale przystosowywana do zmieniających się zewnętrznych i wewnętrznych
warunków28, co przesądza o tempie rozwoju.
Następną grupą narodów tożsamych kulturowo w odniesieniu do wymiarów Hofstede są Rosja, Tajwan, Korea Południowa, Tajlandia oraz Peru.

25 E. Gostomski, Znaczenie Hongkongu w międzynarodowym handlu i finansach, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 30, Gdańsk 2011, s. 33-44.
26 A. Jankowiak, Znaczenie ekonomiczne Hongkongu w regionie Azji i Pacyfiku, Prace Naukowe
UE we Wrocławiu nr 13, Wrocław 2008, s. 261–262.
27 S. Halper, The Beijing Consensus: How China’s Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-first Century, New York 2010.
28 M. Jacques, When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of
a New Global Order, Second Edition 2, New York 2012, s. 58.
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Wspólne płaszczyzny to wysoki stopień unikania niepewności i charakter kobiecy kultury oraz wyżej wymienione cechy, jak duży dystans władzy i kolektywizm. Państwa te są jednak na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Na podstawie narodowych cech zaprezentowanych w Tabeli 6 dostrzec
można, iż atrybuty, wartości specyficzne w tych krajach mogą stanowić źródło
podejmowania działań rozwojowych. Przykładem jest Rosja, która posiada
wysoki wskaźnik HDI oraz według PKB per capita będąca krajem rozwiniętym, spośród cech kulturowych istotnych dla narodu za ważne uznaje dumę,
przywileje, hojność, wytrwałość, a także angażowanie się w sprawy świata.
W kulturze tego narodu jest zakorzeniona chęć posiadania wyższego statusu.
Natomiast przeciwieństwem Rosji jest Tajlandia, która wskaźnik PKB per
capita ma na poziomie państw rozwijających się, także wg wskaźnika HDI
plasuje się jako średnio rozwinięty kraj. Analizując cechy kultury narodowej
Tajlandii, można stwierdzić, że jest to państwo, które cechują pragmatyzm,
niechęć do zmian, potrzeba dowartościowania. Nie wskazuje to na predyspozycje pomagające wychodzić naprzeciw wyzwaniom, które stawiają gospodarki
światowe. Natomiast ciekawym wydaje się przypadek Tajwanu. To kolejne
państwo, które jest Chińską Republiką i określany jest jako jedyna chińska
demokracja, która dzięki inwestycjom zagranicznym oraz pomocy publicznej
z kraju rolniczego przeobraziła się w światowego lidera w produkcji elektroniki oraz półprzewodników. Historia Tajwanu również związana jest z rządami
innych państw - w latach 1895-1945 był japońską prowincją na mocy traktatu
z Shimonoseki. Panowanie Japończyków wzbudzało opór społeczny, jednak
wiązało się z rozwojem infrastruktury transportowej, modernizacją rolnictwa
oraz elektryfikacją, a także wprowadzeniem powszechnego szkolnictwa, co
miało bezpośredni wpływ na szybki rozwój tego państwa i pozostawiło
wielokulturowość zakorzenioną w tym kraju. Na kolejnym przykładzie państwa
podległego władzy innych rządów wnioskować można, że napływ kulturowy
z innych regionów może stymulować otwartość, która prowadzi do rozwoju
biznesu na arenie międzynarodowej i stabilizacji gospodarczej tych państw.
Warto nadmienić, że w latach 1950-1965, kiedy państwo to przeszło pod
władzę Chin, przechodziło transformację gospodarczą, wspomaganą przede
wszystkim amerykańską pomocą finansową, która wyniosła 1.5 mld USD29.
Dzięki temu Tajwan zaczął inwestować w przemysł lekki, co przyczyniło się
do rozwoju gospodarczego wyspy poprzez napływ inwestorów zagranicznych.

29 R. Rajczyk, https://warsawinstitute.org/pl/tajwan-jedyna-chinska-demokracja/, (03.04.
2020).
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Dzięki inwestycjom w rozwój szkolnictwa oraz innowacyjność technologiczną,
Tajwan obok Singapuru, Korei Południowej oraz Hongkongu zalicza się do
grona tygrysów azjatyckich.
Analizę zamyka ostatnia grupa państw - są to Meksyk, Chile i Japonia.
Kraje te cechuje męska kultura i wysoki stopień unikania niepewności. Tożsamość kulturowa Meksyku i Chile jest współmierna z poziomem rozwoju,
ponieważ są to kraje, które mają bardzo bliskie wartości pod względem HDI
i PKB per capita. Natomiast Japonia jest w tej grupie państw najbardziej rozwinięta gospodarczo. W latach 1868-1912 przeszczepione zostały tu liczne cywilizacyjne instrumenty z Zachodu, na przykład - system poczty państwowej,
armii, kolei żelaznej, instytucji finansowych, a także metody fabrycznej produkcji masowej. Podczas tego procesu mentalność Japończyków oraz ich wzorce kulturowe uległy tylko nieznacznym zmianom. Co za tym idzie, Japończycy
nadal byli zorientowani na wspólnotę, społeczność, a nie jednostkę, ciągle szanowali hierarchię w opozycji do równości, która docierała z Zachodu, nadal
podtrzymywana była etyka budowana w oparciu o wzajemne zobowiązania,
a nie uprawnienia według zachodniego wzoru. Utrzymanie oryginalnych, zakorzenionych wzorców kulturowych w połączeniu z otwartością na zewnętrzne instrumenty cywilizacyjne i implementowanie ich doprowadziło do sukcesu zarówno gospodarki japońskiej, jak i później innych gospodarek azjatyckich
opisanych powyżej. Jeśli dany kraj na drodze przemian, modernizacji czerpie
z dorobku cywilizacyjnego innych państw i porzuca jednocześnie własne wzorce kulturowe, to proces modernizacyjny staje się wtedy wątpliwy30.
Podsumowanie
Na podstawie powyższych porównań państw o tożsamych cechach kulturowych w oparciu o wymiary Hofstede’a, można zauważyć, iż w przypadku
wybranych grup kraje podobne kulturowo plasują się również na podobnym
poziomie rozwoju gospodarczego, mocno zaznaczone zostało to w przypadku
państw anglosaskich. W ramach pozostałych grup państw poddanych analizie występują rozbieżności w poziomie rozwoju gospodarczego, na jakim
te kraje się znajdują, co powoduje, że w odniesieniu do wziętych pod uwagę wymiarów kulturowych nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie czynniki kulturowe decydują o przewadze światowych gospodarek. W rezultacie

30 J. Siewierski, Wzory kultury a rozwój gospodarczy, [w:] Wybrane problemy współczesnego
świata w refleksji socjologicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
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prowadzi to do ukazania różnych modeli kulturowych, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu.
Warto zaznaczyć, że podkreślenie istoty kultury w procesie rozwoju gospodarczego nie ma na celu obniżenia rangi innych czynników, które wspierają
ten proces jak np. położenie geograficzne, ustrój polityczny, bogactwo naturalne itd. Co więcej, bez korzystnej kompozycji uwarunkowań oczekiwany wzrost
państw mógłby się nie powieść. Niemniej jednak niniejsza analiza miała na
celu podkreślenie wagi czynników kulturowych, które, mając istotne znaczenie, nie tak często pojawiają się jako te, które determinują wzrost gospodarczy.
Podczas analizy tematu zarysowały się dwie odrębne kulturowo grupy
państw w ramach APEC. Określić można, iż rozwój państw azjatyckich i anglosaskich oraz ich uwarunkowania kulturowe znajdują się na dwóch przeciwległych biegunach, jednak obie te grupy, bazując na zupełnie różnych wartościach, zbudowały silne gospodarczo państwa. Trudno wnioskować, który
model jest lepszy. Państwa anglosaskie przez lata budowały swoją potęgę na takich cechach jak indywidualizm, co ukierunkowuje na realizację celów jednostki, unikanie niepewności w stopniu niskim, co wskazuje na odwagę i otwartość
na podejmowanie ryzyka, niski dystans władzy, skracając tym samym drogę
do osiągnięcia rezultatów. W krajach, w których występują najwyższe wskaźniki indywidualizmu, występują często wysokie wskaźniki rozwoju i bogactwa. Kolektywizm jest dominującą cechą państw biednych, jednak w wielu
z analizowanych azjatyckich państw skutkował determinacją w budowaniu
państwa dobrobytu dla wszystkich. Kolektywizm jako cecha narodowa występuje na tyle często, iż indywidualizm w skali świata jest wyłącznie odstępstwem.
W ostatnich latach państwa azjatyckie łamią stereotyp o rozwoju gospodarczym w państwach nastawionych na indywidualizm, a tempo przemian w tych
państwach jest zaskakujące.
Kluczem do zrozumienia różnic są czynniki historyczne, takie jak dominująca filozofia (np. konfucjanizm w Chinach) czy wpływy zewnętrzne (np.
w Tajwanie oraz w Hongkongu). Przykłady historii niektórych potęg, gdzie
wpływy miały inne państwa, skłaniają do wniosków, że spowodowało to
otwartość na rynki międzynarodowe i dało perspektywę dla szybkiego wzrostu. Czerpanie z wielu kultur daje możliwość kształtowania efektywnej polityki
zagranicznej. Z drugiej strony doświadczenie rozwoju państw azjatyckich ukazuje, iż wierność wobec własnej kultury, wyznawanym wartościom, tradycji
wspomaga rozwój gospodarczy. Intelektualiści pochylający się nad tym tematem interpretują ciągły wzrost gospodarczy jako konsekwencje wyznawania
specyficznych wartości.
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To wykazuje, że gospodarka może kształtować się jedynie w przyjętym
przez społeczeństwo kulturowym środowisku, które nadaje sens działaniom
ekonomicznym. Podsystem gospodarczy jest więc wtórny wobec podsystemu
kulturowego. Kultura ma znaczenie w procesie budowania silnych gospodarek
światowych.
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THE INFLUENCE
OF CULTURAL FACTORS
ON ECONOMIC GROWTH

Summary: Culture is not the only factor that matters in the process of
economic growth. However, besides such factors as geography, natural
resources, human assets, technologies, or political system, culture is
an essential element, which gives a perspective to building a strong
position on the international markets. Seldom does the literature of
economic growth cover the subject, whereby the importance of culture
is underlined by the decisive people in governments. This article aims
to present and underline the cultural factors that influence economic
growth. The topic is analysed on the example of APEC countries (AsianPacific Economic Co-operation) which are culturally diverse and at
different levels of economic growth. In order to compare individual
countries, the GDP per capita rate and the HDI rate were used.
National cultures were specified based on Richard Gesteland’s cultural
typology, Hofstede’s cultural dimensions as well as on the analysis of
literature which depicts the cultural development of individual states.
Keywords: economic growth, cultural factors.
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