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WSTĘP

Niniejsza książka jest poświęcona współczesnym problemom z zakresu 
zarządzania i finansów. Celem opracowania jest przedstawienie istotnych  
z punktu widzenia Czwartej Rewolucji Przemysłowej koncepcji i rozwiązań, 
które znajdują zastosowanie we współczesnych organizacjach.

Czwarta Rewolucja Przemysłowa, inaczej nazywana Rewolucją 4.0  
w bardzo dużym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie gospodarki, zarówno 
w kontekście globalnym jak i lokalnym. Zmiany, które następują na skutek 
cyfryzacji i automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach, przyczyniają się 
modyfikacji tradycyjnego postrzegania modelu gospodarki. W związku z tym 
coraz częściej stosuję się określenie Gospodarka 4.0. 

Wpływ Czwartej Rewolucji Przemysłowej na funkcjonowanie przed-
siębiorstw jest obserwowany obecnie nie tylko na płaszczyźnie operacyjnej, 
ale również w sferze zarządczej organizacji. Niezwykle ważny aspekt stano-
wią zatem współczesne koncepcje zarządzania, takie jak Lean Management, 
Reengineering czy Benchmarking. W kontekście dynamicznych zmian tech-
nologicznych w otoczeniu organizacji istotne są również role i kompetencje 
menedżerskie. Ponadto, działania podejmowane na rzecz Rewolucji 4.0 niesie 
za sobą wiele rozwiązań i udoskonaleń, które zyskują coraz większe zaintereso-
wanie ze strony współczesnych firm, np. cyberbezpieczeństwo czy bankowość 
elektroniczna.

Powyższej tematyce zostało poświęconych dwanaście rozdziałów. Auto-
rami rozdziałów są studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Poli-
techniki Gdańskiej, którzy pod opieką pracowników naukowych i dydaktycz-
nych rozwijają swoją wiedzę i kompetencje poprzez aktywny udział w pracach 
kół naukowych, studenckich projektów naukowych i konferencji.

W każdym rozdziale Autorzy prezentują zarówno teoretyczne ujęcie po-
szczególnych problemów, jak również efekty badań empirycznych i pogłębio-
nych studiów przypadku. W ten sposób w książce ukazano istotę omawianych 
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trendów w gospodarce, koncepcji i rozwiązań wdrażanych we współczesnych 
organizacjach.

Przedstawiona problematyka może stanowić źródło wiedzy i inspiracji 
dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych, naukowców oraz praktyków 
biznesu, którzy na co dzień zajmują się kwestiami rozwoju technologicznego, 
a co za tym idzie gospodarczego i społecznego.

Małgorzata Zakrzewska
Szymon Jarosz

Redaktorzy naukowi
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Joanna Formela1

Zastosowanie Lean Office na podstawie 
uczelni technicznej

Wstęp

Czasy w jakich żyjemy stają się coraz bardziej wymagające. Przedsię-
biorstwa prześcigają się w sferze konkurencyjności i innowacyjności. Walka 
o klienta trwa, ale jak się okazuje nie tylko na polach szeroko pojętego handlu. 
Niż demograficzny panujący w zachodniej Europie wymusza na uczelniach 
wyższych zaangażowanie w obszarze rozwoju [Biesaga-Słomczewska, 2015]. 
Otoczenie wywiera wpływ na unowocześnianie i dopasowywanie formy dy-
daktyki do potrzeb rynkowych czy po prostu do indywidualnych potrzeb stu-
denta. Można spotkać się wręcz ze stwierdzeniem, że wiedza jest wartościowa 
tylko w przypadku gdy dostarcza się ją w sposób właściwy, we właściwym 
czasie i do właściwych ludzi [Bratnicki 2002 s. 139]. Jak więc sprawić, by 
działania uczelni ściśle trafiały w potrzeby i by to klient był determinantem 
działań w tworzeniu planów na dalszy rozwój? Może do tego być przydatna 
filozofia Lean. Lean Management jest zaczerpnięty z Systemu Produkcyjnego 
Toyoty [Zimniewicz, 2003, s. 68]. Bazuje na eliminacji strat (NVAW - Non- 
Value-Added Waste) poprzez doskonalenie strumienia wartości, wprowadze-
nie ciągłości przepływu (Flow) produktu, zgodnie z zapotrzebowaniem klien-
tów (Pull) i nieustannym dążeniem do doskonałości (Kaizen) [Koch, 2011]. 
Lean, to znaczy szczupłe, ponieważ zużywa mniej wszystkiego- połowę wy-
siłku ludzi, połowę miejsca w zakładzie, połowę narzędzi, połowę inwesty-
cji oraz połowę czasu na zaprojektowanie wyrobu wypuszczonego dwa razy 

1 Politechnika Gdańska
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szybciej. Wymaga także utrzymywania znacznie mniej niż połowa zapasów, 
produkowania bez defektów różnorodnych wyrobów zapewniających przewa-
gę rynkową [Womack, Jones, 2008]. Lean Management wymaga przeorga-
nizowania procesów - czynności projektowych, administracyjnych, produk-
cyjnych, zapasów materiałowych, funkcji maszyn, infrastruktury, dostaw i co 
najważniejsze energii ludzkiej. Bazuje na podejściu realistycznym – wskazuje, 
że zawsze w w przedsiębiorstwie będzie marnotrawstwo – muda. Muda jest 
rezultatem czynności, które nie dodają wartości. Poprzez wprowadzenie zasad 
Lean do organizacji dąży się do eliminacji mudy w przedsiębiorstwie, jednak 
należy pamiętać o tym, że żadne działania nie zniwelują jej do zera [Zakrzew-
ska-Bielawska, 2009]. Zidentyfikowano osiem głównych rodzajów strat, któ-
re są uznawane za mudy, mianowicie: 

1. Nadprodukcja
2. Czekanie (Czas do dyspozycji)
3. Zbędny Transport 
4. Nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie
5. Nadmierny stan zapasów
6. Zbędny ruch
7. Wady/Błędy
8. Niewykorzystana kreatywność pracowników 

Zastosowanie Lean Management w doskonaleniu firmy umożliwiają 
liczne narzędzia, które służą do identyfikacji procesów, analizy oraz uspraw-
nienia. Narzędzia zapewniają ciągłą dbałość o doskonalenie systemów. Do 
najważniejszych z nich zalicza się [Fabrizio, Tapping, 2010]:

1. 5S (selekcja/sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, 
samodyscyplina/samodoskonalenie)

2. Kaizen (ciągłe doskonalenie)
3. Just In Time
4. Kanban
5. SMED – Single Minute Exchange Or Die
6. TPM – Kompleksowe Utrzymanie Produktywności
7. VSM – Mapowanie strumienia wartości

Początkowo rozwijane narzędzia w sektorze produkcyjnym znalazły swo-
je zastosowanie również w usługach. Koncepcja dostosowana do tego typu 
działań to Lean Office. W tym wypadku również celem jest eliminacja mar-
notrawstwa celem usprawnienia przepływu wartości. W pracy biurowej także 
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istnieje osiem rodzajów mudy. Usprawniając organizację pracy warto pamiętać 
o kulturze panującej w organizacji. Pracownicy powinni być angażowani w do-
skonalenie procesów zgodnie z podejściem od dołu do góry [Kwieciński 2002]. 

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa filozofii Lean wymaga zmiany Kultu-
ry organizycacyjnej. Większość marnotrawstw jest wynikiem działalności czło-
wieka więc zmiana nastawienia jest kluczowa do osięgnięcia celu. Poniżej znaj-
duje się tabela (Tab. 1.) z porównaniem Kultury Tradycyjnej z Kulturą Lean.

Tab. 1.Kultura tradycyjna a kultura lean

KULTURA TRADYCYJNA KULTURA LEAN

KIERUNEK PRZEPŁYWU 
INFORMACJI

Top-down  
(odgórny - wydawanie poleceń)

Bottom-up (oddolny  
– słuchanie pomysłów)

PODEJMOWANIE  
DECYZJI

Nakazy (decyzje podejmowane 
jak najwyżej)

Empowerment (decyzje 
przekazane jak najniżej)

PODEJŚCIE DO 
PROBLEMÓW Szukanie winnych Szukanie rozwiązań

PODEJŚCIE  
DO BŁĘDÓW

Unikanie  
(zamiatanie od dywan)

Eliminowanie  
(uczenie się na błędach)

ROLA PRACOWNIKA Wykonujący proces Wykonujący  
i usprawniający proces

ROLA PRZEŁOŻONEGO Nieomylny władca Pytający mentor/coach

STYL ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW Reaktywny (gaszenie pożarów)

Proaktywny 
(zapobieganie 
problemom)

Źródło: Wolak M., Kinastowski A.; Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean 
w biurze. Kraków, 2017

Przydatnym narzędziem w doskonaleniu produktu/procesu jest FMEA 
(Failure Mode and Effects Analysis). Dzięki poddawaniu kolejnych działań 
analizom i wynikom dzięki tym uzyskanym jest możliwe wprowadzanie po-
prawek i rozwiązań, które skutecznie eliminują przyczyny wad. Muda także 
jest wadą. Dekompunując proces i analizując jego poszczególne elementy je-
steśmy w stanie zlokalizować przyczyny powstawania strat. Tak jak w przy-
padku Lean, FMEA wymaga konsekwencji. 

Celem artykułu jest udoskonalenie procesów zachodzących na linii uczel-
nia techniczna – student. Wykryte istotne martnostrawstwa (mudy) będą wy-
magały wdrożenia zaproponowanych w tej publikacji działań naprawczych. 
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Autor odpowie na pytanie o aktualne wykorzystanie koncepcji Lean  
Office w omawianej organizacji oraz po zidentyfikowaniu problemów  
w procesach w niej zachodzących zaproponuje usprawnienia eliminujące bądź 
zmniejszające istniejące mudy. 

Metodyka badawcza

Podmiotem badań jest wspomniana wyżej uczelnia techniczna. Podsta-
wą do usprawnień jest zidentyfikowanie systemu kształcenia. Istniejące mudy 
w procesach wykryto głównie dzięki obserwacji uczestniczącej oraz obserwacji 
własnej. Autor w swoich badaniach wspomógł się zogniskowanym wywiadem 
grupowym. W tzw. Fokusie wzieło udział dziewięciu studentów omawianej 
uczelni technicznej. Wywiad został przeprowadzony w marcu 2018r. i trwał 
dwie godziny.  W toku pracy posłużono się metodą FMEA do wykrycia pro-
blemów i propozycji działań naprawczych.

Wykorzystanie Lean Office  
w aktualnej działalności uczelni technicznej

Omawiana uczelnia oficjalnie nie funkcjonuje według Lean Office. Wy-
nika to z faktu, że jest to organizacja silnie determinowana przez ramy prawne. 
Jako jednostka budżetowa musi się liczyć z narzuconymi regulacjami, które 
określają jej działanie. W wyniku obserwacji oraz wstępnej analizy danych 
sporządzono listę aspektów istniejących w uczelni, które mogą mieć podłoże 
w filozofii Lean Office:

1. Uruchamianie studiów oraz dostosowywanie ram kształcenia we 
współpracy ze światem biznesu (pull)

2. Aktywne monitorowanie oraz usprawnianie działań uczelni poprzez 
ankiety, które wypełniają studenci jak i pracownicy uczelni (Kaizen)

3. Materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć są udostępniane na 
serwisię modle, co ogranicza marnotrawstwo czasu na wprowadze-
nie tematu oraz marnotrawstwo dokumentacji do przechowywania

4. Uczelnia chętnie angażuje studentów w działalność wychodzącą 
poza sferę nauki. Studenci poprzez większą odpowiedzialność mogą 
nauczyć się więcej oraz mają możliwość osiągania sukcesów w danej 
dziedzinie jeszcze przed podjęciem pracy zawodowej. 

5. Zajęcia często są prowadzone w formie projektowej co umożliwia 
praktyczne zdobycie wiedzy
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6. Program Budżetu Obywatelskiego pomaga wybrać demokratycz-
nym głosem jakie inicjatywy czy inwestycje mają być zrealizowane 
przez uczelnię. 

7. Skrzynka zamonotowana pod dziekanatem jednego z wydziałów 
pozwala na zostawienie pisma lub wniosku skierowanego do władz 
uczelni bez tracenia czasu na oczekiwanie w kolejce

8. Pomoc w rozwijaniu kariery studentów poprzez Biuro Karier

Charakterystyka systemu kształcenia

Podstawowe cele kształcenia wyższego wg Deklaracji Bolońskiej to:

1. Przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy
2. Przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym 

społeczeństwie, także europejskim
3. Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeń-

stwo i gospodarka wiedzy)
4. Rozwój osobowy kształconych

Wszystkie powyższe cele są realizowane dzięki trawającemu wciąż proce-
sowi bolońskiemu. Aktualny system kształcenia w Polsce jest dostosowany do 
standardów europejskich. 

Zidentyfikowano wejścia oraz wyjścia systemu kształcenia. Poniżej 
umieszczono diagram prezentujący zachodzące zjawiska (Rysunek1 ).

Rysunek 1 System kształcenia, opracowanie własne.
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W powyższym diagramie uwzględniono wyniki wywiadu częściowo 
strukturyzowanego oraz ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 
Student jak i uczelnia posiadają prawa oraz obowiązki służące pomyślnemu 
przebiegowi procesu kształcenia. Wejścia systemu zależą w dużej mierze od 
obu podmiotów oraz szeroko pojętego otoczenia społeczno-prawnego. Uczel-
nia jak i student powinni wykorzystać potencjał i wytworzyć jak najwięcej 
wartości dodanej (VA - Value Added). Niestety, jak w każdym procesie na-
potykamy szereg czynności, które nie dodają wartości, a nawet są przyczyną 
tworzenia się strat (muda). W tabeli poniżej (Tab. 2.) zostały zaprezentowane 
wykryte straty.

Tab. 2. Wykryte straty w sytemie kształcenia na uczelni technicznej

1. Czas utracony podczas oczekiwania w kolejce do złożenia wniosku
2. Czas zmarnowany na poszukiwanie informacji na stronach internetowych uczelni
3. Czas utracony na zmianę pomiędzy serwerami politechnicznymi
4. Czas utracony na oczekiwanie na uruchomienie komputera oraz programów
5. Utracona możliwość zdobycia szerszej wiedzy przez nieobecność studenta na 
wykładzie
6. Utrata entuzjazmu i chęci do nauki przez niedopasowane do potrzeb wyposaże-
nie sal wykładowych 

Źródło: Opracowanie własne.

Wykryte straty omówiono z grupą fokusową. Dzięki metodzie FMEA 
znaleziono również przyczyny, skutki niepowodzeń oraz wypracowano pro-
pozycje usprawnień.  Poniżej umieszczono tabelę z analizą (Tab. 3.). 

Tab. 3. Analiza FMEA dla procesu kształcenia

Faza 
procesu Błędy/Straty Przyczyny Skutki/straty P W Z C

Obsługa

Czas podczas oczeki-
wania w kolejce do 
złożenia wniosku w 
dziekanacie

Duże zapo-
trzebowanie, 
niewystarczająca 
przepustowość

Niezadowlenie obu 
stron, utrata możli-
wości wykonywania 
czynności dodają-
cych wartość

7 2 7 98

Czas zmarnowany 
na poszukiwanie 
informacji na stro-
nach internetowych 
uczelni

Brak wspól-
nego systemu 
informacyjnego

Niezaspokojenie po-
trzeby informacyjnej, 
utrata możliwości 
wykonywa-nia czyn-
ności dodających 
wartość

5 3 5 75
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Faza 
procesu Błędy/Straty Przyczyny Skutki/straty P W Z C

Czas utracony na 
zmianę pomię-
dzy serwerami 
politechnicznymi

Brak wspólnego 
systemu dla 
wszystkich kont 
uczelnianych

Pominięcie ważnych 
informacji, utrata 
możliwo-ści wyko-
nywa-nia czynności 
dodających wartość

6 2 3 36

Kształcenie

Czas utracony na 
oczekiwanie na 
uruchomienie 
komputera oraz 
programów

Nieprzystosowanie 
oprogramowa-
nia do potrzeb 
edukacyjnych, 
wyposażenie o 
niewystarczająco 
zaawansowanych 
parametrach

Frustracja oraz 
znudzenie pracą, 
możliwość utraty 
zapały, monotonia, 
utrata możliwo-ści 
wykonywa-nia czyn-
ności dodających 
wartość

9 2 7 126

Utracona możliwość 
zdobycia szerszej 
wiedzy przez nie-
obecność studenta 
na wykładzie

Brak wszechobec-
nego systemu 
e-learningowego 
dostępnego na każ-
dym przedmiocie, 
niedyspozycyjność 
studentów z wielo-
rakich powodów

Niedostateczne 
wykorzystanie po-
tencjału przekazania 
wiedzy, możliwość 
utraty studenta

5 2 6 60

Utrata entuzjazmu i 
chęci do nauki przez 
niedopasowane do 
potrzeb wyposażenie 
sal wykładowych 

Niedopasowanie 
wyposażenia sal do 
potrzeb studentów 
jak i pracowników, 
niestosowanie zasad 
ergonomii

Utrata studentów i 
pracowników, pro-
blemy zdrowotne

8 3 8 192

Źródło: Opracowanie własne.

Procedura określa, że czynniki, które uzyskały podczas analizy wskaźnik 
priorytetu C wyższy niż 100 kwalifikują się do jak najszybszej eliminiacji bądź 
zmniejszenia uciążliwości poprzez zastosowanie działań naprawczych [D. H. 
Stamatis]. Zatem z wcześniej sporządzonej tabeli wynika, że pierwszym czyn-
nikiem, którym trzeba się zająć jest niedopasowanie wyposażenia sal wykła-
dowych do potrzeb, następnie polepszyć zagadnienia związane z słabą pracą 
komputerów oraz zwiększyć przepustowość prac w dziekanacie. 

Propozycje usprawnień

Pierwszym działaniem naprawczym, które Autor proponuje dla pro-
blemu  niedopasowania wyposażenia sal wykładowych do potrzeb studen-
tów oraz pracowników jest ich ponowne zaprojektowanie. Należy zauważyć,  
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że istnieje wiele rozwiązań umożliwiających pracę w warunkach niepowodują-
cych  monotonii. Na rynku są dostępne biurka z regulowaną wysokością, przy 
których można pracować na stojąco a także w pozycji siedzącej, fotele z regu-
lowanym siedziskiem, podłokietnikami oraz wygodnym dopasowanym opar-
ciem. Koszt zmian na pewno zostanie wynagrodzony zadowoleniem, większą 
motywacją do pracy oraz poprawą stanu zdrowia. 

Kolejnym problemem jest fakt, iż komputery znajdujące się w salach 
lekcyjnych niestety nie działają sprawnie. Często ulegają awariom, wymuszają 
długie oczekiwanie. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zakup nowych 
urządzeń jednak może być on zbyt kosztowny. Zauważono, że wpływ na spo-
wolnienie urządzeń ma bardzo duża liczba aplikacji zainstalowanych na po-
trzeby realizacji wielu przedmiotów z różnych dziedzin. Godny rozważenia jest 
pomysł dedykowania wybranych sal na potrzeby realizacji konkretnych zadań. 
Laboratoriów komputerowych dostępnych na jednym z wydziałów jest 8. 

W każdym z nich zostałoby zainstalowanych tylko kilka potrzebnych 
aplikacji dla danego kierunku kształcenia, których liczba nie wpływałaby zna-
cząco na rozpęd procesora. 

Podsumowanie

Obszar szkolnictwa wyższego potrzebuje wprowadzenia projakościowe-
go podejścia do systemu zarządzania. By system ten był skuteczny konieczna 
jest umiejętność identyfikacji i podjęcia przez kierownictwo działań w zakresie 
czynników, które w największym stopniu determinują osiągnięcie przyjętych 
celów strategicznych [P. Grudowski, K. Lewandowski, 2012]. 

Koncepcja Lean Management wraz ze swoimi odmianami stała się jedną 
z podstaw zarządzania. Autor artykułu udowodnił, że Lean Office z pewnością 
można zastosować w działalności uczelni technicznej. 

Dzięki przeprowadzonej analizie organizacji oraz procesów zachodzą-
cych na lini student-uczelnia techniczna zidentyfikowamo obszary działań, 
w których występują straty. Czynności niedodające wartości można wyeli-
minować bądź zminimalizować poprzez zastosowanie działań naprawczych. 
Zaproponowano dwie zmiany, które znacząco poprawią wydajność placów-
ki. W przyszłości warto przyjrzeć się innym procesom zachodzącym na linii 
uczelnia-studenci. Należy pamiętać o myśleniu nieszablonowym. Zmiana jest 
nieunikniona, dlatego należy stale monitorować i doskonalić swoje działania. 
Koncepcję taką jak Lean Ofiice z pewnością można wykorzystać w całym sys-
temie kształcenia wyższego w Polsce. 
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Zarządzanie komunikacją  
w mediach społecznościowych 

w kontekście uniwersytetu

Wstęp

Obecność social mediów w niemalże każdym aspekcie życia człowieka 
całkowicie zrewolucjonizowało komunikację. Stała się ona dużo dynamicz-
niejsza, pozwala na informację zwrotną i partycypację, a z drugiej strony prze-
kazywane informacje są powierzchowne i często ważne tylko przez chwilę. 
Pokolenia Y i Z, które dorastały w świecie pełnym aktywności w Internecie, 
w sposób naturalny traktują komunikowanie się poprzez social media, a na-
wet więcej, oczekują, że taka komunikacja będzie możliwa ze wszystkimi pod-
miotami z którymi wchodzą w interakcje. Osoby reprezentujące te pokolenia 
stanowią dzisiejszych studentów, stąd też uczelnie chcąc dotrzeć do nich ze 
swoimi komunikatami, decydują się na aktywność w social mediach. 

Odpowiadając na zapotrzebowanie w kontekście informacji uczelnie za-
znaczyły swoje miejsce w mediach społecznościowych. Profile uczelni obecne 
są w szczególności na najpopularniejszych portalach, takich jak: Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat oraz You Tube, a także na portalach bardziej 
skierowanych na profesjonalne przekazywanie informacji jak LinkedIn oraz 
Golden Line. Stworzenie profilu w mediach społecznościowych to dopiero 
początek drogi do efektywnej komunikacji za pośrednictwem nowych kana-
łów komunikacji. Ważna jest tutaj dynamika przekazywania informacji, ich 
forma i dopasowanie do kanału komunikacji.

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
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W artykule przeanalizowana została obecność w social mediach publicz-
nych uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
Analiza została przeprowadzona zarówno pod względem efektywności prowa-
dzonych profili jak i informacji na nich zawartych.

Znaczenie komunikacji w organizacji

Sprawna komunikacja na uczelni ma znaczenie dwojakie. Z jednej stro-
ny zapewnia sprawne funkcjonowanie organizacji, a z drugiej strony stano-
wi istotny element budowania wizerunku organizacji. Wymienić można trzy 
elementy składające się na wizerunek organizacji: stan organizacji, komuni-
kowanie o tym jak jest oraz społeczny rezonans pomiędzy stanem a komuni-
kacją. W przypadku stanu organizacji, określony jest przez misję organizacji, 
jej cele, historię, strategię, ofertę oraz zasoby materialne. Proces komuniko-
wania dotyczy jakości komunikowania, środków przekazu i sposobu, a także 
kompetencji pracowników oraz wiarygodności przekazu. Rezonans natomiast  
w dużej mierze związany jest z dotychczasową wiedzą na temat danej organizacji  
(K. Wójcik, 2005).

Pokolenie Y i Z podejście do komunikacji

W literaturze przedmiotu występują różne klasyfikacje pokoleń, ze wzglę-
du na lata, które są im przypisywane. Ponadto przedziały lat warunkowane są 
też przez poziom rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju. W Polsce  
o początkach pokolenia Y można mówić od 1986 roku (M. Koszembar- 
Wiklik, 2015). Pokoleniem Z natomiast określane są osoby urodzone po 1989 
roku, a więc dorastające wraz z technologią (M. R. Jabłońska, K. Bilewicz K., 
2016). Pojawienie się tych dwóch pokoleń spowodowało, że potrzebne jest 
nowe podejście do informacji. Pośród najważniejszych cech jakie zostały za-
obserwowane w nowych pokoleniach odnajdujemy:

• wolność - dotyczy wyboru, wypowiedzi. Tradycyjne wykłady są dla 
nowych pokoleń nieatrakcyjne, studenci nie chcą być biernymi od-
biorcami wykładów,

• kastomizację - dopasowanie do indywidualnych potrzeb, bardzo czę-
sto obserwowalna w sieci,
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• otwartość współpracę - młodzi ludzie tworzą grupy i sieci opierające 
się tylko na relacjach w Internecie, dyskutują i udzielają się na forach,

• baczną obserwację - sprawdzanie wszelkich informacji w Internecie,
• innowacyjność - oczekiwanie innowacyjności dóbr i usług jak i spo-

sobów komunikacji (M. Koszembar-Wiklik, 2015).

Aktywność uczelni ekonomicznych w social mediach

Charakterystyka obecnych studentów pozwala stwierdzić, że komunika-
cja poprzez narzędzia internetowe jest niezbędna, aby dotrzeć z komunikatami 
do studentów. Uczelnie w Polsce podejmują próby komunikowania się po-
przez kanały social media, jednak istotą jest tutaj nie samo istnienie na danym 
portalu, a efektywna komunikacja. W niniejszym artykule przeanalizowana 
zostanie aktywność w social mediach uczelni ekonomicznych w Polsce. Kon-
centracja została położona na ten profil uczelni z racji dużej bliskości z sek-
torem biznesowym, gdzie zasadność wykorzystywania kanałów social media 
została zauważona dużo wcześniej. Polskie przedsiębiorstwa dzięki obecności 
w kanałach social media budują swój wizerunek, pozyskują nowych klientów 
i podtrzymują relacje z obecnymi oraz budują swoją przewagę konkurencyjną 
(D. Buchnowska, 2013). 

Badanie zostało przeprowadzone przez eksplorację kanałów social media 
pod kątem obecności i aktywności w nich uczelni ekonomicznych. W dalszej 
części artykułu zaprezentowana został aktywność uczelni ekonomicznych po-
szczególnych kanałach social media. W ramach analizy uwzględniono jedynie 
te kanały, na których przynajmniej jedna z badanych uczelni występuje. Przy-
jęto, że droga do kanałów social media powinna prowadzić przez stronę inter-
netową, która stanowi podstawowe medium jednostek akademickich. Jednak 
informacje o funkcjonowaniu w niektórych kanałach social media nie były 
dostępne na stronach internetowych uniwersytetu. Obecność na tych kana-
łach została zaznaczona w tabelach z danymi kursywą. W przypadku każdego 
z portali, w celu ujednolicenia danych została określona liczba użytkowników, 
bez zastosowania nomenklatury odrębnej dla każdego z portali, jak liczba ob-
serwujących, liczba subskrybentów, itp.

Facebook

W czerwcu 2017 roku, liczba użytkowników odwiedzających Facebo-
oka wynosiła 2 miliardy miesięcznie (Mobirank, 2017). W Polsce Facebook 
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dominuje pośród mediów społecznościowych. Istota jego opiera się na łącze-
niu poprzez platformę ludzi na całym świecie. Na dzień dzisiejszy siła Facebo-
oka jest tak duża, że wywiera on wpływ na wszystkie aspekty życia, zarówno 
w sferze publicznej, jak i prywatnej. Użytkownikiem Facebooka może zostać 
niemalże każdy i korzystać tym samym z tej nowej formy komunikacji. Poja-
wiło się ponadto pojęcie: efekt Facebooka. Obrazuje ono nowe podejście do 
informacji, którą może rozpowszechniać każdy, bez weryfikacji treści i zgody 
na to (A. Bąk, 2016).

Ogromny potencjał komunikacyjny Facebooka stawia wyzwania także 
przed uczelniami. Dobrze wykorzystany może przynieść korzyści wizerunko-
we, realne zaangażowanie w postaci integracji społeczności studenckiej, może 
być pomocny również w procesie rekrutacji, jak i wielu innych aspektach. 
Niewykorzystanie takiego narzędzia jest marnowaniem potencjału, z drugiej 
jednak strony decyzja o założeniu konta na portalu Facebook musi nieść za 
sobą zaangażowanie, aby potencjalne korzyści nie przerodziły się w realne 
straty.

Uczelnie ekonomiczne w Polsce zauważyły potencjał portalu Facebook  
i wszystkie posiadają aktywne konta. Prowadzą podobną strategię funkcjo-
nowania na Facebooku, starają się umieszczać posty regularnie, zwykle o bie-
żących wydarzeniach, ważnych terminach i informacje. Można powiedzieć,  
że w przypadku uczelni, Facebook pełni funkcję, która należała wcześniej do 
strony internetowej, zmieniając tradycyjną stronę internetową na dynamiczna 
tablicę na Facebooku, która jest pierwszym źródłem informacji dla studen-
ta i dopiero w dalszych krokach prowadzi użytkownika na stronę interneto-
wą. Tabela 1 przedstawia aktywność uczelni ekonomicznych na Facebooku.  
Ze względu na liczbę użytkowników zdecydowanie na pierwszym miejscu 
znajduje się Szkoła Główna Handlowa, na drugim miejscu Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie, a na trzecim Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Tab. 1 Zaangażowanie uczelni na portalu Facebook (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa 39893 co kilka dni

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 24314 zwykle codziennie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 25687 zwykle codziennie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16576 zwykle codziennie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 26086 zwykle codziennie

Źródło: opracowanie własne.
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Twitter

Platformę Twitter można scharakteryzować w jednym zdaniu: Sukces  
komunikacji w 140 znakach (B. Gancarz-Wójcicka, 2015). Twitter określany 
jest także serwisem networkingowym, ponieważ przypływ informacji poprzez tą 
platformę odbywa się natychmiast. Krótkie, zwięzłe informacje przekazują co 
jest istotne teraz, z jakim zdarzeniami czy zachowaniami, mamy do czynienia 
(M. Lakomy, 2014).

Możliwość wykorzystania Twittera dostrzegło trzy uczelnie ekonomicz-
ne. Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
w sposób regularny zamieszczają posty na tej platformie, natomiast nieco 
rzadziej, jednak wciąż z dużą aktywnością korzysta z Twittera Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu. Z użytkowania platformy zrezygnował natomiast 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w czerwcu 2016 roku oraz Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie ostatni post pojawił się w lipcu 
2011 roku, nie informując o posiadaniu konta również na swojej stronie in-
ternetowej. Zauważyć jednak należy, że konta te pomimo braku użytkowania 
ciągle są dostępne w sieci, wraz z nieaktualnymi informacjami, które na nich 
się znajdują. Brak przekierowania ze stronie głównej do portalu, również nie 
blokuje dostępu w dotarciu do takiego profilu.

Tab. 2 Zaangażowanie uczelni na portalu Twitter (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa 1791 posty co kilka dni

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 970 posty co ok. 5-7 dni

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1131 ostatni post 2.06.2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 1894 posty co kilka dni

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 541 ostatni post 15.07.2011

Źródło: opracowanie własne.

Instagram

Instagram został stworzony z myślą o pasjonatach fotografii. Dodawane 
na platformie zdjęcia można oznaczać znacznikami, tzw. hashtagami, które 
pozwalają na dotarcie do zdjęć użytkownikom, którzy interesują się podobną 
tematyką. Istnieje również możliwość oznaczania konkretnych użytkowni-
ków oraz miejsc, gdzie zostało zrobione zdjęcie. W marcu 2017 roku liczba 
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użytkowników Instagrama wynosiła 500 mln, co więcej tendencja ta jest 
wzrostowa (P. Czarnota, 2017).

Od kilku miesięcy na portalu Instagram są również obecne reklamy, któ-
re zostały tak dobrze wkomponowane w portal, że nie są uciążliwe dla użyt-
kowników a wręcz przeciwnie. Na portalu rozwinęły się również inne formy 
reklamy, jak chociażby zdjęcia sponsorowane, a gama działań reklamowych 
ciągle jest rozwijana. Związane jest to zaangażowaniem użytkowników, które 
oceniane jest jako 58 razy większe niż na Facebooku i 120 razy większe niż na 
Twitterze (Ibidem).

Dostrzegając znaczenie Instagrama w procesie komunikacji, zwłaszcza ze 
studentami, również i uczelnie ekonomiczne tworzą profile na tym portalu, 
co przedstawia Tabela 3. Prowadzone profile są regularnie, pojawiają się na 
nich zdjęcia co kilka dni, obrazujące wydarzenia na uczelni, życie studenckie 
czy przestrzeń akademicką. Jedynie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
nie korzysta z potencjału tego portalu.

Tab. 3. Zaangażowanie uczelni na portalu Instagram (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa 4119 co kilka dni

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 3414 co kilka dni

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2959 co 3-7 dni

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2276 co kilka dni

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - -

Źródło: opracowanie własne.

Snapchat

Portalem, a ze względu na swój charakter bardziej aplikacją, skierowaną 
do pokolenia Z, a więc dzisiejszych studentów jest Snapachat. Zdecydowanie 
ze względu na swoją specyfikę jest najdynamiczniejszą aplikacją oraz posiada 
najbardziej nietrwały charakter. Poprzez aplikację możliwe jest umieszczanie 
krótkich filmików - do 10 sekund, które możliwe są do obejrzenia dla użyt-
kownika tylko jeden raz. Ponadto filmiki znikają z przestrzeni aplikacji po 24 
godzinach. Liczba użytkowników Snapchata to 158 milionów, a w Polsce jest 
1,5 mln. Szacuje się, że średni czas poświęcony na aplikację każdego dnia to ok. 
25-30 minut, przy czym szacowane jest 18 wizyt na dzień (Socjomania, 2017).
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Zainteresowanie relacjonowaniem obecnych wrażeń, sytuacji pojawiło 
się również pośród uniwersytetów, przedstawia to Tabela 4. W tabeli nie zo-
stała podana liczna użytkowników, ponieważ aplikacja nie pozwala na taki 
pogląd. Trzy uniwersytety ekonomiczne zdecydowały się na takie działania, 
z czego tylko jeden wprost komunikuje to swoim interesariuszom poprzez 
zamieszczenie odnośnika do aplikacji na stronie głównej. Aktywność na tej 
aplikacji wymaga dużego zaangażowania jednak obecność studentów na tym 
portalu może okazać się tutaj wystarczającym argumentem do zdynamizowa-
nia działań.

Tab. 4. Zaangażowanie uczelni na portalu Snapchat (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Obecność na portalu

Szkoła Główna Handlowa -

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu -

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach TAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie TAK

Źródło: opracowanie własne.

YouTube

Serwis YouTube tylko w Polsce zrzesza 16,2 mln użytkowników, co 
stanowi 75% użytkowników Internetu. Składa się on z filmów zamieszcza-
nych przez użytkowników. Są to zarówno użytkownicy prywatni jak i róż-
nego rodzaju organizacje. Pozwala na tworzenie społeczności wokół danego 
użytkownika, przekazując interesujące na dla nich treści, które często śle-
dzą na bieżąco, oglądając kolejne filmy, określane często mianem odcinków  
(J. Wyrwisz, B. Żydek, 2016).

Zaletą serwisu YouTube jest, to że dostarcza użytkownikom nie tylko 
rozrywkę, ale również edukację i informacje. Serwis ten nie bez powodu okre-
ślany jest mianem nowej telewizji. Popularność serwisu przyciągnęła również 
uczelnie ekonomiczne do grona użytkowników serwisu i każda z nich posiada 
konto, na którym zamieszcza filmiki zgodnie z informacjami w tabeli 5.
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Tab. 5. Zaangażowanie uczelni na portalu YouTube (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa 793 średnio co miesiąc

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 626 co kilka tygodni

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 79 ostatni post 8.08.2017

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 311 okazjonalnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 279 okazjonalnie

Źródło: opracowanie własne.

LinkedIn

LinkedIn to międzynarodowy serwis kierowany do profesjonalistów. 
Liczba użytkowników tego serwisu to ponad 300 mln, a w Polsce jest to po-
nad 2,1 mln. W przypadku tego serwisu ważna jest charakterystyka użytkow-
ników, których stanowią osoby o ponadprzeciętnym wykształceniu i umiejęt-
nościach (Interaktywnie, 2017). Profile użytkowników na LinkedIn można 
określić mianem CV, z oznaczonym konkretnymi placówkami, gdzie dany 
użytkownik odbywał edukację czy zdobywał doświadczenie. Zainteresowanie 
serwisem LinkedIn widoczne jest również pośród uczelni ekonomicznych  
i każda z nich posiada profil, lepiej lub gorzej zarządzany, co obrazuje tabele 6.

Tab. 6. Zaangażowanie uczelni na portalu LinkedIn (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa 73449 4 tygodnie temu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27563 2 miesiące temu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 26785 1 tydzień temu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 1918 4 tygodnie temu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 33464 brak postów

Źródło: opracowanie własne.
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GoldenLine

GoldenLine podobnie jak LinkedIn stanowi portal skierowany na roz-
wój zawodowy i zdobywanie kontaktów w tym zakresie. Jego popularność 
jest jednak o wiele mniejsza, na co miał przełożenie sukces LinkedIn. Cztery 
z pośród uczelni ekonomicznych posiada profil w tym serwisie, jednak nie 
prowadzi go aktywni bądź zaprzestała tego działania.

Tab. 7. Zaangażowanie uczelni na portalu Golden Line

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa 74 brak postów

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21960 Zwykle codziennie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 51486 ostatni post 9.09.2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - -

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 26625 ostatni post 18.07.2016

Źródło: opracowanie własne.

Google+

Zdecydowanie mało popularnym serwisem pośród uczelni ekonomicz-
nych jest Google +. Służy on do relacjonowania codziennych wydarzeń, za-
mieszczania artykułów i pozwala przy tym na budowanie społeczności. Brak 
zainteresowania serwisem jest o tyle niezrozumiały, że nawet podstawowe 
zaangażowanie odgrywa istotną rolę w  pozycjonowaniu strony internetowej 
organizacji w wyszukiwarce Google (Sprawny Marketing, 2017). Natomiast 
zgodnie z danymi w tabeli 8, tylko trzy uczelnie ekonomiczne posiadają profil 
w serwisie Google +, jednak tylko jedna z nich wykazuje minimalne zaanga-
żowanie w prowadzenie profilu.

Tab. 8. Zaangażowanie uczelni na portalu Google + (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa 116 brak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 65 Co kilka tygodni

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 43 brak

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - -

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - -

Źródło: opracowanie własne.
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Flickr

Niektóre uczelnie podejmują również trud aktywności na mniej popu-
larnych portalach. Należy do nich chociażby Flickr, portal społecznościowy 
służący do umieszczania zdjęć, infografik, itp. Jest często źródłem fotogra-
fii dla blogerów, grafików oraz administratorów mediów społecznościowych 
(Kultura i innowacje, 2015). Funkcjonujący od 2004 roku portal przyciągnął 
swoimi możliwościami jedną uczelnię ekonomiczną - Szkołę Główną Han-
dlową. Chodź jak podane jest w tabeli 9, uczelnia ma 24 obserwujących, to 
dzięki serwisowi posiada uporządkowane zdjęcia z najważniejszych wydarzeń. 
Sama liczba obserwujących nie jest tutaj wyznacznikiem, ponieważ brak kąta 
w serwisie pozwala na przeglądanie zawartości profili, zatem osoby okazjonal-
nie poszukujące zdjęć nie są zobowiązane do zakładania kont. 

Tab. 9. Zaangażowanie uczelni na portalu Flickr (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa 24 okazjonalnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - -

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - -

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - -

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - -

Źródło: opracowanie własne.

Pinterest

W swoim zastosowaniu Pinterest jest bardzo podobny do Instagrama. 
Użytkownicy mają możliwość umieszczania tutaj zdjęć i innych materiałów 
graficznych. Zasadniczą różnić jest jednak to, że na Pintereście tworzą tabli-
ce tematyczne związane z konkretnymi zainteresowaniami, przedmiotami, 
miejscami czy organizacjami (M. Czarkowska, A. Gumkowska, 2017). Jak 
wskazuje tabela 10, pośród uczelni ekonomicznych portal ten nie spotkał się  
z zainteresowaniem, jedynie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, któ-
ry ma utworzone konto na Pintereście. Nie przekłada się to jednak na ak-
tywność, zgodnie z zamieszczonymi zdjęciami, można szacować, że ostania 
aktywność na portalu miała miejsce w 2015 roku.
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Tab. 10. Zaangażowanie uczelni na portalu Pinterest (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa - -

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 56 Ostatni post szacowany  
na 2015 rok

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - -

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - -

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - -

Źródło: opracowanie własne.

VKontakte

Ostatnim z portali społecznościowych, które pojawiły się pośród wy-
korzystywanych przez uczelnie ekonomiczne jest VKontakte. Portal ten jest 
bardzo zbliżony w swoich możliwościach do Facebooka, jednak w Rosji jest  
o wiele bardziej popularny od wiodącego na zachodzie Facebooka (Se.pl, 
2017). Stąd też decyzja o wprowadzeniu go przez Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach jest bardzo dobrą drogą dotarcia do studentów z krajów 
wschodnich. Uczelnia ponadto swoje konto prowadzi sumiennie i dodaje 
nowe informacje co kilka dni.

Tab. 11. Zaangażowanie uczelni na portalu VKontakte (dane na dzień: 7.12.2017 r.)

Uczelnia Liczba  
użytkowników Częstotliwość postów

Szkoła Główna Handlowa - -

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - -

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - -

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 978
Posty co kilka dni,  
prowadzony analogicznie 
do Facebooka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - -

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Przedstawiona analiza, jednoznacznie wskazuje, że uczelnie ekonomiczne 
podejmują trud zaangażowania w komunikację poprzez kanały social media. 
Zaangażowanie to, aby było efektywne wymaga większego nakładu pracy, tak 
aby konta na portalach były prowadzone bardziej systematycznie. Konieczne 
jest również poszerzanie obecności uczelni o nowe kanały social media.

Część uczelni oprócz obecności na najpopularniejszych kanałach so-
cial media, angażuje się w bardziej niszowe portale, jak Flickr, Pinterest czy 
VKontakte. Nieobecność pozostałych uczelni na nich pokazuje natomiast, jak 
wiele szans na budowanie swojego wizerunku i poprawę komunikacji, uczel-
nie bagatelizują. Zasadniczym problemem jest również to, że można odszukać 
profile uczelni, które zostały założone i na tym obecność na portalu została za-
kończona. Prowadzi to do odwrotnego efektu aniżeli rzetelne przekazywanie 
informacji. Dalsze badania mogłyby zostać uzupełnione o analizę publikowa-
nych treści przez uczelnie.

Bibliografia

Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, 
Warszawa 2005.

Koszembar-Wiklik M., Media społecznościowe w zarządzaniu komunika-
cją uczelni ze studentami, Kultura – Media – Teologia, 2015 nr 21, s. 9-22.

Jabłońska M. R., Bilewicz K., Pokolenie przełomu web 2.0, Acta Univer-
sitatis Lodziensis Folia Sociologica nr 56, 2016, s. 83-97.

Buchnowska D., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczel-
nie wyższe i studentów w świetle badań własnych, Nauki o zarządzaniu, 2/15. 
2013, s. 36-50.

Bąk A., Serwisy społecznościowe – efekt Facebooka i nie tylko, Media  
i Społeczeństwo, nr 6/2016.

Gancarz-Wójcicka B., Twitter. Sukces komunikacji w 140 znakach. Ta-
jemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Wydawnictwo HELION, 
Gliwice 2015.

Lakomy M., Tweety na szczycie, polityka responsywna, Studia Medio-
znawcze, nr 2 (57), 2014, s. 153-164.



31

Zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych w kontekście uniwersytetu

Czarnota P., Wykorzystanie portalu społecznościowego Instagram w dzia-
łaniach promocyjnych przedsiębiorstw, Zaszyty Naukowe Politechniki Czę-
stochowskiej, Zarządzanie nr 25 t. 1(2017), s. 130-139.

Źródło: https://socjomania.pl/snapchat-jak-dziala, dostęp: 6.12.2017 r.

Źródło: https://interaktywnie.com/biznes/newsy/social-media/linkedin 
-obchodzi-14-urodziny-jak-korzystaja-z-niego-polscy-uzytkownicy-255408, 
dostęp: 6.12.2017r.

Źródło: https://sprawnymarketing.pl/google-plus-czynniki-rankingowe-
-google/, dostęp: 6.12.2017 r.

Czarkowska M., Gumkowska A., Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest 
– nowe perspektywy badawcze, Adeptus pismo humanistów, nr 10/2017

Źródło: http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/serwis-spolecznosciowy 
-w-rosji-vkontakte-jak-z-niego-korzystac_637332.html, dostęp: 06.12.2017r.





33

Katarzyna Krakowiak1

Business Process Reengineering (BPR) 
– koncepcja, która zmienia wszystko?

Wprowadzenie 

Wiek XXI pociąga za sobą wiele zmian, do których przedsiębiorstwa mu-
szą się umieć przystosować, aby przetrwać na rynku i efektywnie funkcjono-
wać. Rosnące indywidualne wymogi klientów, globalizacja, a co za tym idzie 
rosnąca konkurencja, zmiany jakościowe otoczenia, w którym działa przed-
siębiorstwo, unowocześnienia technologiczne, szybki przepływ informacji to 
tylko niektóre ze zmian z jakimi powinno radzić sobie współczesne przedsię-
biorstwo. Dlatego też wiele z nich poszukuje i wdraża innowacyjne rozwiąza-
nia, których celem jest poprawa efektywności funkcjonowania i utrzymania 
wysokiej, konkurencyjnej pozycji na globalnym rynku. 

Zdefiniowanie koncepcji reengineeringu

Koncepcja Business Process Reengineering została rozwinięta przez 
dwóch uczonych Michalea Hammera i Jamesa Champyego, którzy w książce 

„Reeningeering the Corporation” wydanej w 1993 roku zawarli całą wiedzę 
dotyczącą tego podejścia. Twórcy nierzadko zwracali uwagę, iż koncepcja ta 
powinna mieć zastosowanie tylko i wyłącznie do przedsiębiorstw, dla których 
nie ma już innej drogi ratunku, a kadra menadżerska jest gotowa podjąć rady-
kalne kroki w celu poprawy efektywności działania [J.M. Myszak 2011, s. 170]. 

1 Uniwersytet Ekonomiczy w Krakowie, Wydział Zarządzania, Koło Naukowe Rachunkowości
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Czym więc jest BPR, według twórców to wprowadzenie nowego myśle-
nia, zaczynanie wszystkiego od początku, przeprojektowanie procesów. Szerzej 
definicja ta brzmi następująco: „fundamentalne przemyślenie od nowa i rady-
kalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej po-
prawy według krytycznych, współczesnych miar osiągania wyników (takich, 
jak: koszty, jakość, serwis, szybkość)”[M. Hammer, J. Champy, s.45-49.]. 

Zwróćmy uwagę na kilka kluczowych słów zawartych w powyższej 
definicji:

1. Fundamentalny – proces przemian często rozpoczyna się bez żadnych 
założeń i danych, bowiem nierzadko reguły są przestarzałe, błędne czy też 
nieodpowiednie. Do najistotniejszych pytań, na które należy odpowiedzieć 
podczas reengineeringu należą: „dlaczego robimy rzeczy, które robimy?” oraz 

„dlaczego rzeczy te robimy w taki a nie inny sposób?”.
2. Radykalny – w reengineeringu zmiany nie są wprowadzane powierz-

chowni, czy też stopniowo, zamiast tego nakłania się do zlekceważenia wszel-
kich istniejących do tej pory struktur i procedur. Wszystko powinno zostać 
przemyślane i skonstruowane od nowa, bowiem koncepcja ta nie jest ukierun-
kowana tylko na poprawę, rozwój czy modyfikację tego co jest obecnie. 

3. Dramatyczny – celem zastosowania tej koncepcji jest dokonanie wy-
raźnego skoku, istotnej poprawy działalności, a nie jak w przypadku innych 
koncepcji stopniowych ulepszeń. Niewielkie przyrosty, kilkuprocentowy 
wzrosty lub spadki wartości wskaźników można osiągnąć stosując konwen-
cjonalne metody, a więc w tych przypadkach mogą one nie należeć do kręgu 
zainteresowań reengineeringu.

4. Proces – należy w przedsiębiorstwie skupić się konkretnie na proce-
sach, a nie na zadaniach, strukturach, funkcjach, postawach ludzi. Podział 
pracy jaki wprowadzili klasycy zarządzania nie sprawdza się we współczesno-
ści, gdyż menadżerowie skupiają się na pojedynczych składowych procesu, 
tracąc z oczu pierwszoplanowy cel, jakim jest dostarczenie wyrobów, produk-
tów prosto do rąk klienta. Poszczególne składowe procesu są istotne, jednak 
dla finalnego odbiory naszego wyrobu nie znaczą prawie nic, w sytuacji gdy 
nie otrzyma on swojego zamówienia [A.Borowska 2012, s. 220-221].

Reenginerring to kierunek stale się rozwijający, dziś dzięki opracowa-
niom jednego ze współautorów J. Champy słyszy się o kolejnym etapie jego 
rozwoju. Jest to X-engineering, klasyczny reengineering skupia się na proce-
sach wewnętrznych zachodzących w jednostce, natomiast ten drugi wychodzi  
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na zewnątrz organizacji. Do podstawowych zadań tej koncepcji należy udzie-
lenie odpowiedzi na następujące pytania:

• jak powinna się zmieniać organizacjia?
• w czyim interesie?
• z czyją pomocą? [J. Kisielnicki 2004, s. 240-241].

Podstawowe zasady w reengineeringu 

BPR to koncepcja, która mimo swojej dość krótkiej egzystencji na rynku 
oraz tego, że wciąż jest rozwijana, wypracowała już kluczowe zasady, postępo-
wania i przeprojektowywania systemów, służące do poprawy funkcjonowania 
organizacji. 

Jednym z zaleceń BPR jest stworzenie zespołu roboczego, na którego cze-
le stoi kierownik. Zespół jest odpowiedzialny za konkretny proces podlegający 
zmianom. Powinien liczyć od 5 do 11 osób i w swoich szeregach skupiać takie 
osoby, które dobrze znają zachodzące w przedsiębiorstwie procesy, również 
powinni się wśród nich znaleźć informatycy, specjaliści do spraw zasobów 
ludzkich oraz młode osoby, które jako niedościwdczeniu mogą jeszcze mało 
wiedzieć o procesach w organizacji, ale za to mają mnóstwo pomysłów. Do-
brze współpracująca grupa ludzi jest w stanie wypracować efekt synergii, który 
przyczyniać się będzie do poszukiwania i wprowadzenia w życie nowatorskich 
rozwiązań. Jedną z kolejnych zasad, wymienianych przez Hammera, jest de-
legowanie części uprawnień pracownikom, którzy wykonują daną pracę. Za-
daniem kierownika jest kontrola podejmowanych działań przez podwładnego, 
który czuje się doceniony, ale ma też świadomość większej odpowiedzialności. 
BPR w swych zasadach zakłada skrócenie procesu linearnego, co ma być osią-
gnięte poprzez orientację na cele, a nie na poszczególne zadania, da się to osią-
gnąć poprzez wykonywanie wszystkich etapów danego procesu przez jedną 
osobę, która później wyniki danych wykorzystuje do dalszych analiz. Ważne 
jest również aby proces przetwarzania informacji istniał w miejscu gdzie ona 
powstaje. Kolejnym krokiem jest łączenie działań równoległych, należy two-
rzyć powiązania pomiędzy danymi funkcjami. Nie można zapomnieć również 
o eliminacji zbędnych, nieefektywnych działań zarówno z punktu widzenia 
klienta, jak i przedsiębiorstwa [C.E. Bogan, M.J. English 2006, s.256].

Do zasad reengineringu wymienianych przez P. Granga zaliczamy: 

• analizę potrzeb klientów,
• analizę procesów w przedsiębiorstwie,
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• sformułowanie warunków ograniczających, 
• twórcze myślenie [P.Grange wyróżnił cztery… 2011, s. 105].

Należy rozpocząć od bardzo szczegółowego przeanalizowania potrzeb 
klientów, wyniki płynące z tej analizy pomagają w określeniu procesów, które 
w sposób bezpośredni wiążą się z tymi potrzebami. W czasie analizy procesów 
w przedsiębiorstwie warto zadać sobie pytanie: czemu to służy, zamiast jak to 
funkcjonuje. Konieczne jest więc podejście procesowe a nie strukturalne, któ-
re jest lepszym instrumentem skracania czasu realizacji zadań. Podejście takie 
włącza w pracę pracowników pochodzących z różnych jednostek organizacyj-
nych, pobudza również kreatywność zespołu, dzięki czemu są oni zdolni do 
znajdowania problemów w przedsiębiorstwie i szukania rozwiązań, mających 
na celu usprawnienie procesów zachodzących wewnątrz organizacji [Punktem 
wyjścia reinżynierii jest… 2011, s. 105].

Fazy wdrożenia reengineeringu

Wdrożenie reengineeringu w życie wymaga od przedsiębiorstwa pewnego 
racjonalnego toku postępowania, z pomocą którego przeprowadzenie wdroże-
nia będzie sprawniejsze. W procesie radykalnej reorganizacji trzeba rozpocząć 
od identyfikacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, które zostaną 
poddane przebudowie, istotne jest również zdefiniowanie gdzie dany pro-
ces się rozpoczyna a gdzie kończy. Ważne jest ustalenia celu wprowadzania 
udoskonaleń, można w tej fazie zastosować benchmarking, aby porównać się  
z jednost-kami funkcjonującymi lepiej aniżeli nasza i ułatwić postawienie celu 
lub celów działania. Kolejnym krokiem jest sformułowanie wizji, zadanie to 
wymaga skupienia się i nie jest łatwe w realizacji. Wizja powinna być sformu-
łowana w sposób dość konkretny, jednocześnie przyciągając i mobilizując do 
jej osiągnięcia. Po tej fazie następuje określenie i ocena obecnych procesów, 
należy tutaj uwzględnić w znaczący sposób system informatyczny. Równo-
legle z pracą w tej fazie rozwijana jest wizja. Podczas pracy nad określeniem 
i oceną procesów uzyskiwany jest obraz posiadanych możliwości, jakie ma 
przedsiębiorstwo: technicznych, organizacyjnych i kadrowych. W wyniku 
dyskusji zachodzących w zespole roboczym doprecyzowywana jest wizja i po-
jawia się nowy proces. Powinien on zawierać następujące elementy: opis pro-
cesu, podejmowane kroki organizacyjne i personalne, założenia i techniki re-
alizacji, a także prezentację czynników, od których zależeć będzie powodzenie.  
Następnie przechodzimy do opracowania prototypu procesu, istotną rolę  
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w tej fazie odgrywać będą komórki odpowiedzialne za informatyzację jed-
nostki. Ich zadaniem będzie dostarczenie niezbędnej wiedzy zespołowi robo-
czemu na temat środków i metod informatycznych. Prototyp procesu posłu-
ży do zbadania procesu od strony technicznej oraz organizacyjnej, umożliwi 
również analizę ryzyka. Już ostatnim etapem jest wdrożenie wypracowanych 
rozwiązań w życie. Zespół projektowy bierze w tej fazie odpowiedzialność za 
projekt, który jest obciążony ryzykiem niepowodzenia. Ryzyko wynika z wie-
lu czynników m. in. z zastosowania nowoczesnych technologii, z reorganiza-
cji procesów i przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważna jest kontrola wdrażanego 
projektu oraz ciagłe jego dostosowywanie, w miarę pojawiania się błędów  
i nieefektyności [K. Zimniewicz 2003, 27-29]. 

Rys. 1. Fazy wdrożenia reengineeringu

Źródło: opracowanie własne 
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Warunki powodzenia oraz przyczyny porażek

Do czynników warunkujących powodzenie przeprowadzenia reengine-
eringu w przedsiębiorstwie możemy zaliczyć:

§	pełne zaangażowanie dyrekcji jednostki, mającej jasny obraz realizo-
wanej strategii,

§	ukierunkowanie procesów na klienta,
§	postawienie ambitnych celów,
§	tworzenie zespołów z ludzi najlepszych, o największym potencjalne 

twórczym, 
§	umożliwienie swobodnej, niczym nie skrępowanej kreatywności,
§	włączenie informatyków w pracę zespołu od samego początku, 
§	właściwy dobór pierwszych działań [J. Brilman 2002, s. 275-276].
Warunek pierwszy jest spełniony poprzez ciągłe śledzenie oraz częste 

komunikowanie się prezesa przedsiębiorstwa z personelem w sprawach ogól-
nych, a także przez mianowanie osoby odpowiedzialnej za reengineering w 
organizacji. Kierownikiem projektu musi być osoba utalentowana, rozeznana 
w zachodzących w przedsiębiorstwie procesach, a także darzona szacunkiem 
przez innych. Kolejny czynnik czyli ukierunkowanie procesów na klienta, jest 
techniką podstawową i mającą zastosowanie w znacznej ilości wdrożeń zakoń-
czonych powodzeniem. Nie należy obawiać się ambitnych celów, jak wskazują 
liczne badania cele bardziej ambitne udaje się często zrealizować z nadwyżką. 
Zespół projektowy powinien skupiać pracowników skrupulatnych, gotowych 
do pracy, odpowiedzialnych, ambitnych. Trzeba pamiętać, że osoby wchodzą-
ce w skład zespołu powinny być oddelegowane z wcześniej wykonywanej pra-
cy, aby cały czas mogły w pełni poświęcić na usprawnienie działania jednostki. 
Najbardziej śmiałe i nieoczywiste pomysły pojawiają się w warunkach niczym 
nieskrępowanej kreatywności. Jeśli jakiś projekt został odrzucony, wynika-
ło to z faktu brak praktycznego i ekonomicznego zastosowania. Stosowanie 
nowoczesnych technologii informatycznych jest czynnikiem warunkującym 
sukces wdrożenia, dlatego warto od samego początku włączać pracowników 
działów informatycznych w pracę zespołową, ich zadaniem jednak ma być 
jedynie proponowanie rozwiązań [J. Brilman 2002, s. 275-276].

Powodzenie w zastosowaniu tej metody w jednostce umożliwia:

• redukcję kosztów o minimum 40%,
• skrócenie cyklów produkcyjnych o minimum 70%,
• poprawę jakości wyrobów i zadowolenia klientów o ponad 40%,
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• poprawę rentowności o co najmniej 40%,
• wzrost udziału w rynku o co najmniej 25% [A. Borowska 2012, s. 227].

Zdarza się, że dochodzi do niepowodzeń we wdrożeniu wypracowanego 
procesu, przez co przedsiębiorstwa nie uzyskują żadnych rezultatów lub są one 
znikome, w skrajnych przypadkach może nawet dojść do pogrążenia się finan-
sowego i konieczności zakończenia działalności. Koncepcja BPR zrodziła się 
na gruncie amerykańskim gdzie orientacja na klienta i zyski są głównym za-
łożeniem. Model ten zakłada, że pracownik po wyeksploatowaniu, w sytuacji 
gdy nie przynosi już korzyści dla jednostki, jest zastępowany innym, lepszym 
pracownikiem. Takie podejście nie przyjęło się na gruncie europejskim [J.M. 
Myszak 2011, s. 169-170].

Wady i zalety reengineeringu

Reenginieering zwykle obejmuje swoim zasięgiem więcej niż jeden dział, 
natomiast podstawą do powodzenia we wdrożeniu jest zrozumienie rynku 
na jakim działa przedsiębiorstwo i potrzeb klientów. Najczęściej występują-
cą przyczyną wyboru reengineeringu jako metody usprawnień jest problem  
z konkurencyjnością, udziałem w rynku czy też spadającą zyskownością. Me-
toda ta jest ukierunkowana na poszukiwanie zmian radykalnych w najważ-
niejszych dla jednostki wskaźnikach opisujących działalność. Celem wdroże-
nia jest poprawa jakości, szybkości działania, redukcja kosztów, zwiększenie 
elastyczności, czy wzrost zadowolenia klientów [A. Borowska 2012, s. 226].

Do głównych zalet BPR możemy zaliczyć:

• duże spektrum oferowanych celów i osiąganych korzyści,
• polepszenie się zadowolenia klientów,
• poprawa konkurencyjności jednostki na rynku,
• elastyczność,
• szeroki zakres stosowanych metod.
• Natomiast do wad tej metody należą:
• rosnące koszty zatrudnienia pracowników,
• możliwość wystąpienia niepokojów społecznych,
• niedocenienie zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwie, któ-

re tworzą wartość dla klienta, do których możemy zaliczyć wiedzę  
i doświadczenie zatrudnionych, których interesy zostały naruszone.

Należy mieć w pamięci, że reenginerring nie jest złotym środkiem dla 
każdego przedsiębiorstwa. Zbyt powierzchowne zastosowanie tej koncepcji, 
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wygórowane, nierealistyczne oczekiwania, brak zrozumienia istoty przykła-
dać się mogą do niepowodzeń podjętych przedsięwzięć [A. Borowska 2012, 
s. 226-227].

Przykład zastosowania reengineeringu w praktyce

Business Process Reenginiering to koncepcja wymagająca od jednostki 
kreatywności, chęci do podjęcia działania, ale również nastawienia na ciągłe 
zmiany w procesach zarządzania. Wprowadzenie w życie wielu zmian jakie 
niesie ze sobą ta koncepcja, nowej wizji, kultury organizacyjnej czy też zmie-
nionego systemu zarządzania powoduje, że kadra kierownicza stoi przed od-
powiedzią na bardzo ważne pytania, ale również przed bardzo ważną decyzją, 
czy przedsiębiorstwo jest w stanie działać z ryzykiem, czy też nie, co wiąże się 
z dalszym tkwieniem w jednym punkcie. W praktyce wiele jednostek, które 
zastosowało BPR zachęca do podjęcia wysiłku. Jedną z nich jest Ford Motor, 
przedsiębiorstwo założone w 1903 roku przez Henry’ego Forda w Detrroit.

Na początku lat 80. w przedsiębiorstwie zaczęto poszukiwać sposobu 
rozwiązania problemu z nadmiernymi kosztami generowanymi przez ad-
ministrację i zarząd. Analizie poddano dział księgowości zatrudniający 500 
osób, stwierdzono, że można zredukować tę liczbę o 20%, gdyż tę samą pracę  
w przedsiębiorstwie Mazda wykonywało zaledwie 5 osób. Trzeba zwrócić 
uwagę, że działa rozliczeń i zakupów nie jest procesem, a tylko one są pod-
dawane usprawnieniu w omawianej koncepcji, zmianom poddano proces re-
gulowania należności. Dotychczasowa procedura działania była następująca:

• dział zakupów wysyłał zamówienia od dostawcy, a ich kopia trafiała 
do działu księgowości,

• magazyn potwierdzał odbiór materiałów od dostawcy, a odpowied-
nie dokumenty przesyłał do działu księgowości,

• dostawca przesyłał faktury do księgowości, a ta regulowała należność. 

Jak można zauważyć proces ten była bardzo skomplikowany i charak-
teryzował się dużym stopniem pośrednictwa. Dlatego też  przepływ doku-
mentów został poddany procedurze usprawnienia, została wykorzystane 
bazy danych, do których bezpośrednio trafiały dokumenty niezbędne w tym 
procesie. Ta zmiana pozwoliła na eliminację zbędnego fakturowania, gdyż  
w przypadku zgodności zamówienia z dostawą komputer automatycznie wy-
stawiał czek. Do zadań księgowych należało tylko sprawdzenie takich elemen-
tów jak: nazwa towaru, kod dostawy, wielkość towaru w ujęciu jednostkowym, 
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ilościowym i wartościowym. W rezultacie wszystkie działania podjęte przez 
koncern motoryzacyjny przekroczyły najśmielsze oczekiwania, zredukowano 
bowiem zatrudnienie nie o 20% lecz o 75%, co było dużym sukcesem i przy-
niosło duże oszczędności czasu i pieniędzy. Gwarancją sukcesu było zastoso-
wanie nowoczesnych technologii informatycznych, a także zmiana charakteru 
wykonywanej pracy[J. Kisielnicki 2004, s. 247-248].

Jednym z kolejnych przykładów na sukces w zastosowaniu BPR jest 
przedsiębiorstwo MBL – Muntial Benefit Life – jeden z największych ubez-
pieczycieli. Koncepcja została zastosowana do przeorganiozwania procesu 
wypłat odszkodowań. Jednostka postępowała w tym aspekcie podobnie jak 
większość tego typu jednostek z tej branży, a proces ten był złożony i wieloeta-
powy, bowiem w rozwiązanie sprawy jednego odszkodowania angażowało się 
5 wydziałów i 19 osób, a czas poświęcony na załatwienie tej sprawy zajmował 
między 5 a 25 dni. Większa część czasu była przeznaczona na rozwiązywanie 
problemów w weryfikacją informacji oraz ustaleniem wysokości wypłacanego 
odszkodowania. W nowym systemie zostali powołani tak zwani kierownicy 
spraw, którzy potrafili uporać się z całą sprawą samodzielnie, a tylko w razie 
potrzeby korzystali w wiedzy ekspertów. Zmiany jakie wprowadzono wpły-
nęły na skrócenie się czasu załatwienia jednej sprawy, który teraz wynosił od  
2 do 5 dni, a także na zmniejszenie zatrudniania o ok. 100 etatów, a co za tym 
idzie redukcję kosztów zatrudnienia [J. Kisielnicki 2004, s. 247-248].

Podsumowanie

Business Process Reengineering to nie tylko sposób działania, ale także 
zupełnie nowe podejście, które oparte jest o radykalną zmianę strategii przy 
wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych. Jednsotki, które 
skupiają się na wdrożeniu BPR to przede wszystkim te, których polityka na-
wiązuje do ciągłego uczenia się. 

Bez wątpienia można stwierdzić, że reengineering jest koncepcją skom-
plikowaną, wymagającą krytycznego spojrzenia na procesy zachodzące w jed-
nostce, ich wady i zalety. Wymaga nie tylko skrupulatności, ale również cią-
głego angażowania się kierownictwa, dzięki któremu możliwa jest likwidacja 
bierności, otwartość na zmiany, a także stworzenie atmosfery zaufania. 

BPR pozwala przedsiębiorstwu ruszyć się z miejsca i wykonać milowy 
krok na przód. Jest to bowiem koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwo 
nieustannie poszukuje coraz efektywniejszych metod, które mają poprawić 
poziom konkurencyjności i pozycję na rynku. Nie należy jednak zapominać 
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iż wdrożenie i zastosowanie pełnej metodyki BPR wiąże się z dość wysokim 
ryzykiem, a jednym z wyzwań jest zaplanowanie wszystkich procesów, a także 
zmiana podjeścia i mentalności pracowników, który są nieodłącznym elemen-
tem towarzyszącym temu procesowi.
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Projekty realizowane przez 
studentów w toku studiów

Wstęp

Znaczenie projektów we współczesnym świecie stale rośnie i jest to ten-
dencja stała. W Polsce słowo „projekt” pojawiło się w latach siedemdziesią-
tych i oznaczało: „plan, szkic jakiegoś przedsięwzięcia” [Trocki, Grucza, 2013, 
s. 20]. Aktualnie projekt można zdefiniować jako: „każde przedsięwzięcie 
podejmowane zamiarem osiągnięcia celu w określonym czasie, przy wykorzy-
staniu dostępnych zasobów i w ramach założonego budżetu” [Wirkus, Rosz-
kowski, Dostatni Gierulski, 2014, s. 11]. Według innej definicji, projekt to 
system, który ma na celu rozwiązanie zaistniałego problemu [Pawlak, 2001,  
s. 7]. Zarządzanie projektem oznacza w szczególności sterowanie realizowa-
niem procesów: rozpoczęcia, planowania, realizacji, kontroli i zakończenia 
[Praca zbiorowa, 2001], są to więc czynności związane z przygotowaniem  
i wykonaniem decyzji związanych z wykonaniem projektu. Zarządzając pro-
jektem należy przede wszystkim wybrać metodykę, według której będziemy 
pracować. Metodyki zwinne preferowane są przy małych projektach, gorzej 
sprawdzają się z dużymi projektami. Natomiast metodyki klasyczne stosowa-
ne są zarówno przy małych jak i dużych projektach. Celem poniższej publi-
kacji jest zbadanie jakie projekty studenci realizują w toku studiów, a także 
stworzenie pewnej ich charakteryzacji i wskazania różnic.

1 Politechnika Gdańska
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Metodyka badawcza

Badania rozpoczęto od przeglądu literatury związanej z projektami oraz 
ich zarządzaniem. Kolejnym krokiem było uzyskanie danych od studentów 
wcześniej przedstawiając im definicje projektu. Na podstawie uzyskanych 
informacji określali oni czy realizują oni projekty i raporty w toku studiów. 
Dane uzyskano od 15 studentów z różnych uczelni oraz kierunków. Pytania 
były zróżnicowane i miały na celu zauważenie różnic, ale także podobieństw 
w wykonywaniu raportów i projektów przez studentów. Na podstawie od-
powiedzi zebranych od studentów postanowiono określić jakie metodyki są 
stosowane- zwinne czy klasyczne, a także jakie metodyki wybrać, czyli określi 
przepis na udany projekt.

Projekty realizowane na uczelni w ramach przedmiotu

Projekty edukacyjne różnią się od klasycznych, tym, że prowadzone są za-
zwyczaj przez studentów i mają na celu przybliżyć pojęcie projektu klasyczne-
go, tzn. mającego realne zastosowanie. Przykładem projektów edukacyjnych 
są projekty realizowane w ramach różnych przedmiotów w toku nauczania. 

Tabela 1. powstała na podstawie obserwacji oraz subiektywnej oceny 
studentów, która ukazuje występowanie projektów i raportów na różnych 
uczelniach pod kątem ich specjalizacji. Można zauważyć, że projekty i raporty 
najczęściej są realizowane na uczelniach specjalizujących się w zagadnieniach 
technicznych i ścisłych. Raporty są bardziej powszechne w stosunku do pro-
jektów na uczelniach szkolących studentów w zakresie nauk przyrodniczych.

Tab. 1. Obecność projektów/raportów w zależności od kierunku studiów i uczelni

Rodzaj uczelni Projekty Raporty

Uniwersytet techniczny ✔ ✔

Politechnika ✔ ✔

Akademia Humanistyczna X X

Techniczna ✔ ✔

Wojskowa X X

Artystyczna X X

Wychowania fizycznego X X

Teologiczna X X
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Rodzaj uczelni Projekty Raporty

Uniwersytet Artystyczny X X

Ekonomiczny ✔ ✔

Medyczny X ✔

Pedagogiczny X X

Rolniczy X ✔

Techniczny ✔ ✔

Źródło: Opracowanie własne.

Rodzaju projektów/ raportów na uczelniach

Dane przedstawione w tabeli 2. zostały potwierdzone podczas prze-
prowadzenia badania kwestionariuszowego. Do próby badawczej wybrano 
po jednym przedstawicielu z różnych kierunków i uczelni. Podczas rozmów  
z studentami pogłębiony został temat dotyczący rodzajów projektów, ich cha-
rakteru, schematu, ilości, stopnia zaawansowania, a także wykorzystywanych 
narzędzi do ich realizacji. Takiej samej analizie poddano także raporty reali-
zowane w toku studiów.

W zależności od charakteru przedmiotu na zajęciach realizowane są 
różne rodzaje projektów. Na potrzeby zebrania informacji dokonano klasy-
fikacji projektów na małe i duże. W większości są to projekty małe, które 
są rozumiane jako wykonywane przez część semestru i ukazują praktyczne 
zastosowanie wcześniej zdobytej wiedzy na przedmiocie. Z kolei przez pro-
jekty duże rozumiemy takie, które są przygotowywane przez cały semestr,  
a nierzadko kontynuowane w dalszym toku studiów. 

Wymagania dotyczące formatu i estetyki pracy najczęściej są określane 
przez poszczególnych prowadzących według ich preferencji. Na niektórych 
kierunkach prace realizowane przez studentów mają być zgodne z zasadami 
edycji pracy dyplomowej. Występowanie stałych norm pozwala na zapozna-
nie i naukę zasad edytorskich, co w znaczącym stopniu usprawnia pisanie 
pracy dyplomowej. 

Wykorzystywane narzędzie (sprzęt i oprogramowania) są zależne od kie-
runku, a także specjalizacji. W przypadku projektów technicznych przeważają 
sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie. Natomiast przy realizacji projek-
tów przyrodniczych kluczowe znaczeni ma sprzęt laboratoryjny. 
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W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na umiejętność pracy w ze-
spole, program nauczania nastawiony jest na wykształcenie i rozwijanie  
w studentach wyżej wymienionej kompetencji poprzez realizowanie projektów  
w grupach. W toku nauczania obecne są również projekty indywidualne. 
Mają one na celu zidentyfikowanie umiejętności i cech osobowości poszcze-
gólnych studentów.

Każdy student ma możliwość realizacji projektów wykraczających poza 
program studiów, o ile pracownicy uczelni mają wiedzę i zajmują się realizacją 
projektów. Jednak podczas prowadzenia rozmów w dużej mierze zaobserwo-
wano brak zainteresowania działalnością dodatkową.

Jak zarządzać projektem? Metodyki klasyczne czy zwinne?

Podczas wykonywania przez studentów projektów oraz raportów moż-
na zauważyć, iż prowadzący narzucają klasyczny styl zarządzania. Wynika to  
z faktu, iż przedstawiają oni precyzyjnie wymagania, definiują cel oraz szablon 
postępowania. Odmienne podejście mają natomiast studenci. W sytuacji, gdy 
prowadzący dają studentom wolną rękę co do wykonania projektu lub rapor-
tu i określają jedynie termin oraz ogólny zarys swoich wymagań studenci wolą 
korzystać z metodyk zwinnych. 

Obie metody mają swoje wady jak i zalety. W projektach małych tzn. 
krótkich oraz wykonywanych przez mały zespół sprawdzają się metodyki 
zwinne. Na studiach projekty są najczęściej 3-4 osobowe i nie ma studenta, 
któremu wszyscy się podporządkowują i się go słuchają. W grupach nie ma 
hierarchii, ponieważ każdy kontaktuje się z każdym, najczęściej tworzone są 
grupowe konwersacje, do których wszyscy mają dostęp i mogą się wypowie-
dzieć odnośnie poruszanego zagadnienia. Projekt jest tworzony na zasadzie 
dyskusji i rozważane są propozycje każdego z członków. Nie dokonuje się 
harmonogramowania działań, a podział zadań jest dokonywany ustnie. Po-
szczególni członkowie wchodzą w zakres prac innych osób i pomagają so-
bie nawzajem. W ten sposób tworzą się częste i krótkie cykle pracy. Proce-
sy mające miejsce w trakcie realizacji projektu są uproszczone, w związku 
z czym nie prowadzi się konkretnej dokumentacji. Tworzony jest jedynie 
plik, na którym się pracuje oraz prowadzona jest korespondencja z prowa-
dzącym za pomocą poczty elektronicznej, która może być potwierdzeniem 
postępu prac. Kluczowy w tym przypadku jest szybki przepływ informacji co 
znacznie ułatwiają konwersacje grupowe, do których ma dostęp cały zespół.  
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Taki sposób realizacji projektów zaspokaja potrzebę bycia elastycznym i po-
zwala na szybkie reagowanie i dostosowanie się do zmian.

Metodyki klasyczne- mniej lubiane przez studentów również mają wiele 
zalet. Opisywana metodyka ma zastosowanie wśród dużych projektów tzn. 
semestralnych, gdzie pojawia się potrzeba kontynuacji na kolejnym seme-
strze. W tym przypadku niezmiernie istotna jest konsekwentność w postę-
pach prac. Projekty takie często są robione etapami, z tygodnia na tydzień  
i regularnie podlegają konsultacjom. W takim przebiegu pracy przydatny staje 
się harmonogram, dzięki któremu łatwiej jest rozłożyć obowiązki i zachować 
systematyczność. Przy dużych projektach wyłaniany jest wśród grupy lider, 
który stanowi most komunikacyjny pomiędzy prowadzącym, a zespołem  
i monitoruje postęp prac. Do jego zadań należy m. in. przestrzeganie termi-
nów i koordynacja zadań wśród pozostałych studentów realizujących projekt. 
W trakcie toku studiów pojawiają się prowadzący, którzy rozliczają lidera  
z postępów prac i od niego oczekują sprawnego przebiegu prac. W przypadku 
niewywiązania się terminowo z zadań to lider odpowiada przed prowadzącym 
za braki w projekcie. 

Jak można zauważyć metodyki zwinne i klasyczne znacznie się od siebie 
różnią co wpływa na to, iż zalety jednych są wadami drugich. Nie ma jednej 
poprawnej metodyki, należy dopasować ją do potrzeb konkretnego projektu.

Podsumowanie

W związku z rosnącym znaczeniem zarządzania projektami w toku na-
uczania projekty powinny pojawiać się nie tylko na większej ilości kierun-
ków, ale także na uczelniach niezwiązanych z tym zagadnieniem. Możliwość 
wykonania takiego projektu studenci mają poza swoimi kierunkami, są one 
jednak rzadko nagłaśniane i niezbyt zachęcające. Jednak umiejętność tworze-
nia projektów jest obecnie ogromnym atutem dla pracodawcy. Tworzenie 
raportu/projektu pozwala studentom na rozwijanie w sobie umiejętności pra-
cy w grupie lub wręcz przeciwnie umożliwia rozwijanie indywidualnych cech 
osobowości.

Jak wynika z uzyskanych wyników projekty są realizowane niemal wy-
łącznie na uczelniach technicznych. Natomiast raporty są bardziej powszech-
ne i występują także na uczelniach związanych z medycyną oraz przedmiotami 
przyrodniczymi. Najczęściej studenci realizują projekty małe, rzadziej duże, 
które są bardziej czasochłonne i ich wykonanie zajmuje cały semes. Schemat 
tworzenia projektu oraz raportu jest najczęściej narzucany przez prowadzącego 
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przedmiot co jest dla studenta bardzo pomocne, ale najczęściej jest też dla 
niego ograniczeniem. Podczas tworzenia zarówno projektu jak i raportu nie-
odzownym elementem jest komputer, różnią się jedynie programy, z których 
studenci korzystają do ich wykonania.

Studenci wykonując projekt korzystają z metodyk zwinnych lub klasycz-
nych. Klasyczne są najczęściej narzucane przez prowadzącego, kiedy podaje on 
dokładne wymagania co do projektu. Studenci natomiast mając „wolną rękę” 
co do wykonania wybierają metodyki zwinne. Metodyka dobierana jest ze 
względu na wielkość projektu. Ilustruje to rysunek 1., w którym na podstawie 
danych zebranych przez studentów scharakteryzowano projekty według ich 
odpowiedzi.

Rysunek 1. Podział projektów ze względu na zebrane dane

Źródło: Opracowanie własne
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Czynnik ludzki w Rewolucji 4.0

Wprowadzenie

W literaturze od wielu lat poruszane są zagadnienia związane z czynni-
kiem ludzkim i nadal przez swoją złożoność oraz specyfikę budzą zaintereso-
wanie. Obserwujemy, jak rośnie znaczenie aspektu ludzkiego w funkcjonowa-
niu poszczególnych organizacji, a także całych gospodarek. Pojęcie kapitału 
ludzkiego nierozerwalnie związane jest z człowiekiem, który jest członkiem 
dużej zbiorowości, zorganizowanego społeczeństwa, a także uczestnikiem każ-
dego systemu społecznego [G. Wronowska 2012, s. 19].

Wraz z początkiem drugiej dekady XXI w. jesteśmy, choć może nie wszy-
scy zdają sobie z tego sprawę, obserwatorami Czwartej Rewolucji Przemysło-
wej. Połączenie technologii teleinformatycznych, przemysłu i Internetu rzeczy 
leży u podstaw koncepcji Przemysł 4.0, pojęcia wprowadzonego w 2011 r. 
przez Henniga Kagermanna, profesora fizyki, a także byłego prezesa zarządu 
SAP (niem. Systemanalyse und Programmentwicklung).

 Określenie to jest używane również do określenia zmian, które doty-
kają sektor przemysłowy w czasach formowania nowej fazy rozwoju zwanej 
Czwartą Rewolucją Przemysłową.

W koncepcji tej poprawa wydajności, obniżenie kosztów, a także ofe-
rowanie udoskonalonych produktów i usług uwzględniających preferencje  
i zachowania konsumentów powinny być osiągane dzięki automatyzacji pro-
dukcji, która oparta jest na wykorzystaniu i wymianie danych w czasie rzeczy-
wistym, przy użyciu sztucznej inteligencji [J. Pieriegud 2016, s. 21-22].

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządznia
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Najbardziej wyróżniającym się elementem jest zanik barier pomiędzy 
ludźmi i maszynami, a także powszechne wykorzystanie internetu rzeczy 
czy przetwarzania chmurowego. Czwarta Rewolucja Przemysłowa skupia się 
przede wszystkim na informacji, umożliwia dostęp do niej w dowolnym cza-
sie, z jakiegokolwiek miejsca, co przekłada się na wiele możliwości, np. na 
efektywniejszą produkcję krótkich serii produkcyjnych. 

Koncepcja Przemysłu 4.0 jest elementem międzynarodowej sieci, która 
ma w prosty i najbardziej efektywny sposób łączyć systemy, maszyny, wyroby 
i procesy w samodzielnie nadzorujące się inteligentne sieci. Internet rzeczy 
(Internet of Things, IoT) zamierza stworzyć sieć ze wszystkich dostępnych kate-
gorii urządzeń. Kryje to za sobą koncepcję świata przyszłości, w którym przed-
mioty powszechnie znane, wykorzystywane przez każdego człowieka, cyfrowe 
i fizyczne urządzenia są połączone ze sobą infrastrukturą, za pomocą której 
dostarczają nowe aplikacje i usługi. Internet rzeczy jest łącznikiem pomiędzy 
światem fizycznym i urządzeń cyfrowych, czyli dwoma znanymi i otaczają-
cymi nas przestrzeniami. Jednocześnie z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 
4.0 w przedsiębiorstwach powinno się realizować tworzenie nowych modeli 
biznesowych, czy też modeli szeroko pojętej współpracy, które są nastawio-
ne na spełnianie indywidualnych i nieustabilizowanych oczekiwań klientów  
[M. Pluciński, K. Mularczyk 2016, s. 314]. 

Najbliższe lata zdecydują o sukcesie albo niepowodzeniu jakiegokolwiek 
kraju, gdyż pozostaną zależne od rozwoju gospodarczego. Wybrane państwa  
w znaczącym stopniu poprawią warunki życia, a także jego jakość. Natomiast 
inne także będą się rozwijać, ale w zwolnionym tempie, jednocześnie przeżywa-
jąc frustrację z powodu swojego względnego zacofania [H. McRae 1996, s. 15].

Szanse i wyzwania wprowadzenia Rewolucji 4.0

Robotyzacja przemysłu w Polsce przebiega wolniej niż średnio w Euro-
pie. W sytuacji dynamicznego wzrostu popytu na roboty w gospodarce świa-
towej konieczna jest robotyzacja polskiego przemysłu. W najbliższych latach 
najistotniejsze będą m.in. relacje pomiędzy ludźmi i maszynami, inteligencja 
maszyn stosowana w środowisku pracy oraz ewolucja tzw. Nexus of Forces, czy-
li synchronizacja mediów społecznościowych, mobilności i chmury oblicze-
niowej. Jednym z kluczowych trendów jest zmiana podejścia w wykorzystaniu 
sztucznej inteligencji w procesach biznesowych. W inteligentnej automatyce 
nie chodzi o zastąpienie ludzi przez maszyny, ale o zwiększenie efektywności  
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operacyjnej dzięki wykorzystaniu interakcji między ludźmi i maszynami  
[J. Pieriegud 2016, s. 25].

Przemysł 4.0 zobowiązuje specjalistów do połączenia szerokiego zakresu 
wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin m.in. mechatroniki, technologii pro-
dukcji i informatyki, z dużym poziomem umiejętności praktycznych. Już dziś 
przyszli inżynierowie, a także obecne kadry inżynieryjne powinni się kształcić 
i doszkalać w warunkach szeroko obecnych w obszarach produkcji tak, aby 
idealnie wkomponowały się w realia fabryk przyszłości.

Przykładem rozwiązań Przemysł 4.0 w Europie mogą być zakłady BhP 
firmy Bosch, wytwarzające komponenty motoryzacyjne. Zatrudniają łącznie 
ponad 3400 osób, a dodatkowo to jedyna fabryka mieszcząca się w Niem-
czech, która powiększa swoje zatrudnienie. Jak zaawansowana to placów-
ka widać po strukturze pracowników. Aż 23% zatrudnionych osób w tym 
przedsiębiorstwie to planiści, konstruktorzy i managerowie z wykształceniem 
wyższym, natomiast 42% to wysoko wykwalifikowani pracownicy, manage-
rowie techniczni oraz technicy. Proces wprowadzania Przemysłu 4.0 został już 
wpisany do strategii fabryki BhP. Stopniowo obejmuje on standaryzację pro-
cesów wytwórczych, tworzenie infrastruktury sieciowej, która łączy systemy 
sterowania maszyn oraz pozyskiwanie danych z maszyn i procesów produk-
cyjnych. Wszystkie pozyskiwane dane służą do analizy procesów, a co za tym 
idzie rozwoju produkcji, a także jej optymalizacji. Jak przystało na najnowsze 
rozwiązania dzieje się to w czasie rzeczywistym. Za pomocą platformy Acti-
veCockpit, która produkowana jest przez Bosch Rexroth, dane produkcyjne 
są przetwarzane i wizualizowane. Dane te dotyczą m.in. zakładów i linii pro-
dukcyjnych, a także pojedynczych maszyn czy poszcze-gólnych produktów. 
Dają wgląd we wszystkie wskaźniki wydajnościowe, pozwalające na analizę i 
optymalizację produkcji.  W ramach ciekawostki, na etapie kontroli jakości 
stosuje się znane wszystkim sportowe kamery GoPro. Przemysł 4.0 w fabry-
ce Boscha dotyczy również logistyki, której sprawne działanie niezbędna jest 
do osiągnięcia satysfakcjonującej wydajności. Wykorzystywane tu narzędzia 
automatycznie zapisują przemieszczane elementy i pośredniczą w wymianie 
informacji pomiędzy produkcją a magazynem. Warto podkreślić, że wymiana 
informacji dotyczy również tych produktów, które już opuściły fabrykę. Taki 
zabieg umożliwia m.in. permanentne dostarczanie do nich najnowocześniej-
szych aktualizacji oprogramowania, bez konieczności oczekiwania, aż zrobi to 
producent końcowy. 

Przemysł 4.0 obejmuje wszystkie aspekty w fabrykach Bosch, za-
równo samej produkcji jak i służących jej narzędzi, czy też technologiami 
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bezpieczeństwa, w tym procesem ewakuacji, a nawet zakładową kantyną,  
w której zastosowano zautomatyzowany proces zamawiania posiłków. Nie-
wątpliwie najważniejszą zaletą rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 jest możli-
wość błyskawicznego przenoszenia rozwiązań czy procesów, które zostały wy-
pracowane w modelowych zakładach do fabryk rozsianych po całym świecie, 
również do zakładu znajdującego się w podwrocławskim Mirkowie.

Określenie Czwartej Rewolucji Przemysłowej oznacza nowy poziom or-
ganizacji i kontroli całego cyklu życia produktów. Obejmuje wszystkie etapy 
tj. koncepcję, rozwój i zlecenie do produkcji, wykonanie, a także dostarczenie 
produktu do nabywcy. Za pośrednictwem sieci gwarantuje wgląd oraz dostęp-
ność wszelkich dostępnych oraz istotnych informacji w czasie rzeczywistym. 
Takie koncepcje pozwalają na wybranie z przepływu informacji optymalnych 
danych w każdym czasie. Połączenie ludzi i maszyn, dzięki zanikaniu barier 
między nimi, oraz systemów dynamiczną siecią, udostępnia dane, które często 
są kluczowe dla przedsiębiorstwa. 

W Polsce przygotowanie i doskonalenie pracowników będzie miało 
ogromny wpływ na wdrożenie koncepcji Czwartej Rewolucji Przemysłowej, 
w tym Przemysłu 4.0. Wprowadzana sukcesywnie w życie od wrześnie 2017 r. 
 reforma polskiego systemu kształcenia oraz szkolenia zawodowego wydłu-
ża o rok kształcenie zawodowe w technikum, a także wprowadza w miejsce 
zasadniczej szkoły zawodowej 2-stopniową szkołę branżową. Zaprojektowa-
ne zmiany umożliwiają absolwentom obydwu typów szkół kontynuowanie 
kształcenia zawodowego w szkolnictwie wyższym, a tym samym powinny 
sprzyjać wdrażaniu koncepcji Przemysłu 4.0. W najbliższych latach czekają 
nas złożone i obszerne zmiany, zarówno w gospodarce jak i w edukacji zawo-
dowej, która będzie przygotowywać przyszłych pracowników do pracy w świe-
cie Przemysłu 4.0, ale również życia w tej nowej rzeczywistości [I. Zawłocki, 
K. Niewiadomski 2017, s. 120-121]. 

Przemysł 4.0 oszczędza jeszcze bardziej pracę ludzką niż poprzednie re-
wolucje przemysłowe. Jest pożądany, ponieważ daje przewagę w produkcji 
przemysłowej najbardziej zaawansowanym w rozwoju krajom. Nawet przy 
ogromnych kosztach pracy czyni tam produkcję opłacalną. Dodatkowo bę-
dzie przynosić wysoką wartość dodaną, a co za tym idzie, poprawiać saldo ob-
rotów handlowych tych krajów z zagranicą. Wdrożenie Przemysłu 4.0 dopro-
wadzi produkcję przemysłową ponownie atrakcyjną pod względem kosztów, 
ale również jakości oraz przybliży producentów do rynku zbytu. Produkty 
przemysłowe mogą być tak samo tanie, jak poprzednio i wytwarzane niedale-
ko finalnych konsumentów i w związku z tym dostosowane do ich upodobań 
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i gustu. Dotyczy to przemysłu, ale także rolnictwa w wysokorozwiniętych kra-
jach [K. Ryć 2017, s. 61].

Zagrożenia płynące z postępującej Rewolucji 
Przemysłowej

Fenomenem Rewolucji 4.0 jest zapewnienie stałego porozumiewania się 
osób między sobą, osób z urządzeniami oraz urządzeń między sobą. Innowa-
cje wywrotowe coraz częściej są wdrażane, dzięki czemu skokowo zwiększa się 
sprawność i efektywność funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego. 
Rozwój maszyn osiąga taki poziom, że możliwa jest ich zdolność do auto-
nomicznego zachowania poprzez wykorzystanie w procesie ich sterowania 

“sztucznej inteligencji” [W. Paprocki 2016, s. 40]. 
Na świecie cyfryzacja procesów gospodarczych wychodzi poza granice 

zamkniętych struktur, np. fabryk. Obejmuje działania „zawsze i wszędzie”. 
Nowy efekt zastosowania technologii cyfrowych jest związany z spełnieniem 
większych wymaganiach przez maszyny i urządzenia co do niezawodności ich 
działania niż odnosi się to do maszyn i urządzeń mieszczących się i pracują-
cych wewnątrz obiektów. Spełnienie dodatkowych wymagań jest związane 
ze stosowaniem skomplikowanych urządzeń, które zawierają wyższej jakości 
komponenty, w tym trwałości i niezawodności działania. Najprawdopodob-
niej będzie to wymagało zwiększonych nakładów inwestycyjnych w cyklu upo-
wszechnienia cyfryzacji w systemach typu outdoor. W związku z tym można 
spodziewać się, że cyfryzacja obejmująca robotyzację będzie upowszechniania 
poza przemysłem w znacznym stopniu wolniej [W. Paprocki 2016, s. 54].

Unowocześnienia, wprowadzające przez Czwartą Rewolucję Przemysło-
wą, niosą za sobą również niebezpieczeństwa oraz zagrożenia. Przedmiotem 
cyberataków coraz częściej stają się systemy informatyczne, które zawierają 
dane osobowe oraz handlowe. Ukierunkowane są na blokowanie komunikacji, 
a także na nieuprawnionym dostępie do danych i ich wykorzystaniu. Przed-
siębiorstwa mają za zadanie kłaść nacisk na aspekty bezpieczeństwa danych  
i systemów komunikacji. Działania te powinny się odbywać, aby wykorzystać 
potencjał tech-nologii cyfrowych, a równocześnie zminimalizować ryzyko, 
które wiąże się z ich specyfiką.

Cyberataki w ogólnoświatowej gospodarce stają się zjawiskiem o coraz 
większej różnorodności, częstotliwości, a także nasileniu. Przedsiębiorstwa, 
tworząc systemy zabezpieczeń oraz reakcji na takie ataki, starają się nadążać za 
rozwojem zagrożenia, aby chronić swoje dane. Jednak brak wiedzy dotyczącej 
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cyber ryzyka, a co za tym idzie brak skutecznych oraz aktualizowanych proce-
dur bezpieczeństwa, które uwzględniałyby charakter zabezpieczanych danych, 
stanowi przeszkodę w całym procesie tworzenia zabezpieczeń. 

W każdym przedsiębiorstwie znajdują się rozmaite dane, które wyko-
rzystuje się do realizacji procesów. Grupy danych charakteryzują się zróżni-
cowanym poziomem wrażliwości, który można opisać jako poziom poten-
cjalnych strat, które zostaną poniesione przez przedsiębiorstwo w przypadku 
ich kradzieży lub udostępnienia nieuprawnionym podmiotom. Dobór odpo-
wiednich parametrów ochrony zależy od stopnia wrażliwości danych. Ta część 
ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa całego systemu. Nakłady na 
system bezpieczeństwa powinny być traktowane jako inwestycje o znaczeniu 
strategicznym, gdyż pozwalają istotnie zmniejszyć ryzyko utraty pozycji kon-
kurencyjnej oraz biznesowej wiarygodności w skutek zaniedbań w tej sferze 
[D. Książkiewicz 2016, s. 59-60, 70].

Warto podkreślić, że w ostatnich latach cały szereg instytucji badawczych 
we współpracy z firmami konsultingowymi wykonuje badania i opracowuje 
listy zawodów, które zostaną zagrożone przez obecny postęp w automatyce 
i robotyzacji, jak również listy zawodów, które pojawią się na rynku pracy. 
Badania przeprowadzone na Polsce pokazują, że jest ona jednym z państw 
Unii Europejskiej, które pozostanie dotknięte bezrobociem technologicz-
nym w znaczącym stopniu. Według badań Warszawskiego Instytutu Stu-
diów Ekonomicznych (WISE), w których została wykorzystana metodologia 
opracowana przez Freya i Osborne’a, aż jedna trzecia zawodów zagrożona 
jest automatyzacją. Dotyczyć to będzie zwłaszcza pracowników związanych 
branżą turystyczną, sprzątającą, budowlaną, spożywczą, górniczą i transporto-
wą. Pośród zawodów stosunkowo bezpiecznych znajdują się różnego rodzaju 
specjaliści, a także te związane z sektorem opieki zdrowotnej i edukacji, zarzą-
dzaniem. Jednocześnie w ciągu najbliższych dziesięcioleci na wprowadzeniu 
kolejnej rewolucji zyskają specjaliści związani z cyfrowym biznesem, w tym 
pracownicy techniczni oraz inżynierowie [J. Pieriegud 2016, s. 25-26].

Wnioski

Czwarta Rewolucja Przemysłowa wypracowuje pojawienie się w przed-
siębiorstwach niedługich cykli innowacyjnych. Może być to powodem do 
systematycznego aktualizowania ram regulacyjnych oraz ciągłych rozwią-
zań w zakresie egzekwowania norm prawnych [M. Pluciński, K. Mular-
czyk 2016, s. 315]. Dzięki cyfryzacji różnych sfer działalności gospodarczej  
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i pozagospodarczej jest możliwe usieciowienie, które prowadzić będzie do 
zasadniczych zmian w rozwoju gospodarki i funkcjonowania społeczeństw  
[W. Paprocki 2016, s. 55].

Ponadto koncepcja Przemysł 4.0 wprowadza innowacyjne perspektywy 
rozwoju gospodarki oraz funkcjonowania społeczeństw. Dzięki niej następu-
je integracja ludzi ze sterowanymi cyfrowo maszynami, które mogą szeroko 
wykorzystywać internet oraz technologie informacyjne. To kolejna zmiana 
w świecie technologii, która oznacza niekonwencjonalne rozwiązania dla 
społeczeństwa.

Człowiek to nie tylko zasób umożliwiający powiększenie kapitału eko-
nomicznego, ale również sam w sobie stanowi wartość. Kwalifikacje, wiedza 
oraz postawy pracownika decydują o różnicach pomiędzy przedsiębiorstwami. 
Liczba pracowników nie stanowi kapitału ludzkiego w firmie, ale zdolności 
przez nich posiadane, talenty, umiejętności, a także gotowość do dzielenia 
wiedzą, którą już posiadają. W takim ujęciu kapitał ludzki jest traktowany 
jako najcenniejsze aktywa firmy, zbiór doświadczeń, wiedzy, umiejętności, 
kompetencji, odpowiedzialności, zdolności intelektualnych oraz zdolności 
rozwiązywania problemów [G. Wronowska 2012, s. 15].

Postęp techniczny i innowacje połączone z kapitałem ludzkim odgrywają 
decydującą rolę w rozwoju gospodarki. Czwarta Rewolucja Przemysłowa jest 
dużym wyzwaniem. Nie tylko z powodu na gigantyczny zasób wiedzy i umie-
jętności, którymi powinni dysponować specjaliści zajmujący się współcześnie 
technologiami produkcji, ale również na stały rozwój współczesnych inży-
nierów, którzy muszą mieć ciągły dostęp do najnowszej wiedzy oraz szkoleń, 
które umożliwiają zaznajomienie się ze wszystkimi najnowszymi technikami 
Przemysłu 4.0.

Konsekwencje wprowadzanie Czwartej Rewolucji Przemysłowej mogą 
być dwojakiego rodzaju. Jednak przede wszystkim podkreślane są pozytyw-
ne skutki, do których można zaliczyć m.in. wzrost wydajności i efektywno-
ści pracy, wzrost efektywności wykorzystania surowców, materiałów i paliw,  
a przede wszystkim poprawę oraz lepsze wykorzystanie kwalifikacji pracowni-
ków. Dodatkowo stały dostęp do m.in. komunikacji mobilnej otwiera nowe 
możliwości w ramach szybkiego reagowania na oczekiwania klientów czy 
skuteczne oszacowanie kosztów produkcji, co oddziałuje na zwiększenie kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Niezależnie od miejsca albo czasu 
złożenia zamówienia, Przemysł 4.0 po-zwala na produkcję w systemie 24/7, 
która łatwo dostosuje się do potrzeb i wymagań konsumentów.
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Jeśli obietnica Czwartej Rewolucji Przemysłowej spełni się, państwa 
uprzemysłowione powinny liczyć się nowymi warunkami występującymi  
w międzynarodowym podziale pracy i handlu światowym [K. Ryć 2017, s. 61].

Analizując z niepokojem skalę i obszar przemian, które wprowadza 
Czwarta Rewolucja Przemysłowa, nie można zapomnieć, że to nie pierwsza 
rewolucja, która dotyka świat. Podobne zaniepokojenie oraz rozterki występo-
wały w przeszłości, kiedy dalsze przemiany nie stanowiły kontynuacji dotych-
czasowego stanu, tylko przynosiły jakieś nowe elementy znacząco zmieniające 
otaczający świat. 

Mimo zagrożeń, które wiążą się z Rewolucją 4.0, koncentracja na wiedzy 
jest nieodzowna. Czynnik ludzki w gospodarce jest bardzo cenny, stanowi  
o jej sile. Troska o jego jakość, a także wykorzystanie musi być brana pod 
uwagę w trakcie wprowadzania Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Należy 
pamiętać, że głównymi podmiotami, dzięki którym ów rewolucja wchodzi  
w życie gospodarcze oraz społeczno-ekonomiczne, są przedsiębiorcy i zatrud-
niani przez nich pracownicy. Bo przedsiębiorstwo to firma, której wartość 
to nie tylko kapitał finansowy czy rzeczowy, ale również trudno uchwytne 
aktywa niematerialne, które często utożsamiane są z jego kapitałem intelektu-
alnym [G. Wronowska 2012, s. 14].

O tym, co zyska ludzkość jak również co może stracić, przekonają się 
dopiero następne pokolenia.
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Benchmarking –  
dążąc do doskonałości

Wprowadzenie

Biorąc po uwagę ograniczenia ludzkiego umysłu, adaptacja cudzych 
rozwiązań jest niezbędnym działaniem. Powszechnie znany jest fakt, iż zapo-
życzanie koncepcji i wzajemna kooperacja dają zdecydowanie większe moż-
liwości osiągnięcia sukcesu niż działanie na podstawie wyłącznie własnych 
doświadczeń życiowych. Zależność ta występuje w sferze globalnej i została 
wykorzystana na płaszczyźnie biznesowej jako efektywne narzędzie zarządza-
nia. Działania przedsiębiorstw mające na celu osiągniecie porozumienia po-
między jednostką zainteresowana i jednostką wzorcową, a w konsekwencji 
implementacja dobrych praktyk w organizacji nazywa się benchmarkingiem. 
Obserwacja dynamicznego rozwoju jednostek organizacyjnych nieustannie 
stosujących omawianą metodę zarządzania potwierdza tezę o skuteczności, 
unikatowości i innowacyjności benchmarkigu. 

Geneza benchmarkingu

Słowo „benchmarking” wywodzi się od angielskiego słowa „benchmark” 
oznaczającego reper - trwale stabilizowany znak geodezyjny oznaczający war-
tość orientacyjną, kierunkową. Od najdawniejszych dziejów ludzie obserwo-
wali działania swoich towarzyszy, porównując je do swoich poczynań. Widząc 
różnice w osiąganych efektach, usiłowali znaleźć przyczynę odchyleń i dążyć 

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Koło Naukowe Rachunkowości
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do ich eliminacji. Kierując się instynktem decydowali się na podejmowa-
nie działań zmierzających do udoskonalania swoich umiejętności i rozwoju. 
Wysiłek obfitował przewagą nad potencjalną konkurencją i uznaniem wśród 
społeczności. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni dziejów znalazło również 
zastosowanie w działalności przedsiębiorstw. 

Aby odkryć początki benchmarkingu należy sięgnąć pamięcią do lat pięć-
dziesiątych, gdy Japonia podjęła zdecydowane kroki zmierzające do budowy 
imperium gospodarczego. Kluczem do sukcesu okazało się odkrycie alternaty-
wy dla prowadzenia kosztownych i długotrwałych badań, których celem było 
opracowanie własnej wiedzy know-how. Zauważono, iż znacznie szybciej  
i taniej można pozyskać istniejące i stosowane rozwiązania krajów wysoko roz-
winiętych. Japońskie przedsiębiorstwa rozpoczęły masową delegację pracow-
ników do krajów Europy Zachodniej i Ameryki, gdzie podpisano wiele kon-
traktów. Celem wypraw, zwanych turystyką gospodarczą, była analiza działań 
tamtejszych przedsiębiorstw. Dzięki wnikliwej obserwacji, delegaci zyskali 
wiedzę dotyczącą zarówno wad i zalet wytwarzanych produktów, usług oraz 
poszczególnych procesów wytwórczych. Interesującym jest fakt, iż wizytowa-
no nie tylko bliźniacze przedsiębiorstwa ale także te z innych sektorów gospo-
darczych. Zdobyta wiedza i doświadczenie dały japońskim przedsiębiorcom 
ogrom możliwości i niezwykłą przewagę. Bazując na wzorcach, rozpoczęli pra-
ce nad ulepszonymi produktami, pozbawionymi wad, które zaobserwowano  
u konkurencji. Choć początkowo wydawałoby się to niemożliwe, przedstawio-
ny sposób postepowania dał im przewagę nad tymi, którzy od wielu lat byli 
niedoścignieni. Jednak prekursorem benchmarkingu mianuję się amerykań-
skie przedsiębiorstwo Xerox, będące pierwszym dystrybutorem kserokopiarek, 
gdyż to ono jako pierwsze zastosowało w swym programie naprawczym ter-
min benchmarkingu. Światową sławę w latach sześćdziesiątych dziewiętnaste-
go wieku, koncern zawdzięczał innowacyjności produktów i dywersyfikacji 
oferty. Niestety po kilkunastu latach owocnej działalności, przedsiębiorstwo 
utraciło ochronę patentową, czego skutkiem był wyciek tajników produkcji. 
Konkurencyjne przedsiębiorstwa zaczęły czerpać korzyści z otrzymanej wie-
dzy i bardzo szybko przejęły dominację na rynku. Zyski Xeroxa drastycznie 
spadły, pomimo ciągłego wzrostu produkcji. Niezrozumiałe zjawisko mogło 
w szybkim tempie przyczynić się do bankructwa, dlatego zdecydowano się na 
wnikliwie zbadanie zaistniałej sytuacji. Ku zdumieniu wszystkich pracowni-
ków, cena drukarki marki Canon była znacznie niższa niż koszty produkcji 
drukarki marki Xerox. Zdumiewający sukces Canon zawdzięczał efektywne-
mu systemowi zarządzania. Nie tracąc czasu, Xerox zdecydował o podjęciu 
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działań naprawczych, których jednym z elementów był benchmarking. Prze-
prowadzono wnikliwą analizę produktów oferowanych przez japońskie przed-
siębiorstwo konkurencyjne Canon i na podstawie nowej wiedzy odbudowano 
pozycję mistrza w swojej dziedzinie [A. Węgrzyn 2000,69-74]. 

Istota benchmarkingu

Metoda benchmarkingu opiera się na fakcie, iż nie ma na świcie jednost-
ki ludzkiej bądź organizacyjnej, której możliwości pozwalałby na osiągnięcie 
doskonałości we wszystkich możliwych dziedzinach [A. Węgrzyn 2000, s. 68]. 
Elementarna wizja benchmarkingu polega na nieustannym poszukiwaniu 
jednostek, których działania mogą posłużyć za wzorzec postepowania. Nie-
zbędne jest podjęcie analiz i przeprowadzenie porównań mających na celu 
weryfikację i dostosowanie rozwiązań do przedsiębiorstwa zainteresowanego. 
Istotą benchmarkingu nie jest podstępne wykradanie patentów, wzorców  
i rozwiązań ale dążenie do osiągnięcia porozumienia pomiędzy jednostką za-
interesowaną, a jednostką wzorcową. Działanie to, jest możliwe tylko poprzez 
ustalenie odpowiednich warunków gwarantujących obopólną korzyść. Tylko 
przy takim założeniu jednostki mogą dojść do porozumienia. 

Literatura obfituje w definicje benchmarkingu, z czego poniższe trzy 
można uznać za najpopularniejsze. Przedsiębiorstwo Xerox definiuje ben-
chmarking następująco: „Benchmarking jest ciągłym procesem pomiaru na-
szych produktów, usług i procesów z naszymi największymi konkurentami 
uznanymi za najlepsze firmy.”. Nieco bardziej rozbudowaną definicję ben-
chmarkingu przedstawia AT&T Benchmarking Group: „Benchmarking jest 
ciągłym pomiarem bieżącej działalności operacyjnej firmy i porównywania jej  
z poziomem wzorcowym dla danej klasy firm. Wykorzystanie wiedzy uzy-
skanej w wyniku badań benchmarkingowych stwarza podstawy konstrukcji 
planów operacyjnych określających sposoby osiągania wzorców najlepszego 
praktycznego działania oraz przekraczania tych wzorców.”. Trzeci najpo-
pularniejszy opis  omawianej metody zarządzania proponuje International 
Benchmarking Clearinghouse: „Benchmarking jest procesem, w którym fir-
my koncentrują uwagę na kluczowych obszarach poprawy funkcjonowania 
przedsiębiorstw, identyfikują i badają najlepsze rozwiązania w tych obszarach, 
a także wdrażają nowe procesy i systemy w celu zwiększenia wydajności i pod-
niesienia poziomu jakości.” [J. Łuczak, A. Matuszak-Flejszman 2007, s. 68]. 

Stosowanie benchmarkingu wymaga dojrzałości, zdystansowanego po-
dejścia i krytycznej oceny prowadzonej działalności. Niezbędna jest bowiem 



64

Joanna Mikrut

świadomość własnej niedoskonałości i braku wszechstronnych kompetencji. 
Przyznanie się do niewiedzy i bezradności to wyzwanie dla ludzi przedsiębior-
czych, którzy chcą być postrzegani w jak najlepszym świetle. Niewątpliwie, 
stosując benchmarking należy wykazać się umiejętnością obserwacji i anali-
tycznego myślenia, gdyż elementarnym zadaniem działania benchmarkingo-
wego jest dostrzeżenie własnych słabości na tle konkurencji. Zaobserwowanie 
swojej mniejszości możliwe jest jedynie na podstawie wcześniejszych wnikli-
wych analiz zarówno swojego przedsiębiorstwa, jak i jednostki konkurencyj-
nej. Wymagana jest również wyjątkowa inteligencja, która okazuje się być 
bezwzględnie potrzebna w dążeniach zmierzających do osiągnięcia równole-
głego, a nawet wyższego szczebla zaawansowania [J. Brilman 2002, s. 262-
263]. Niemniej jednak, nie tylko jednostka zainteresowana musi wykazać się 
odpowiednimi cechami. Niezwykle istotne jest by jednostka wzorcowa okaza-
ła zrozumienie, współczucie i chęć pomocy. Jeśli przedsiębiorstwa zrozumieją 
filozofię benchmarkignu, świat dokona niezwykłego postępu. 

Rodzaje benchmarkingu

Można wyróżnić dwa podstawowe podziały benchmarkignu: ze względu 
na kryterium wzorca i kryterium przedmiotu. Kryterium wzorca wskazuje na 
podmiot, względem którego zostanie przeprowadzone porównanie i analiza. 
W tym kryterium rozróżniamy benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny. Po-
nadto, benchmarking zewnętrzny dzieli się na funkcjonalny i ogólny. 

1. Benchmarking wewnętrzny jest najprostszą formą procesu bench-
markingowego, ponieważ odbywa się w ramach wydziałów, fili należących 
do jednego przedsiębiorstwa. Wszystkie analizy i porównania dokonywane 
są wewnątrz organizacji rozmieszczonej w różnych położeniach geograficz-
nych. Główną zaletą jest nieograniczony dostęp do danych i brak konieczno-
ści świadczenia zobowiązań na rzecz benchmarka. Przygotowanie nie wymaga 
dużego nakładu czasu i środków pieniężnych, gdyż poszczególne podjednost-
ki działają na podobnych zasadach. Jest to doskonały przykład efektywnego 
wykorzystania własnego kapitału. Co więcej, ulepszanie poszczególnych wy-
działów wpływa korzystnie na wynik przedsiębiorstwa jako całości. Jednostki 
organizacyjne niejednokrotnie wykorzystują benchmarking wewnętrzny jako 
etap przygotowania do benchmarkingu zewnętrznego. Bowiem w pierwszej 
kolejności warto rozejrzeć się i poszukać rozwiązań w najbliższym otoczeniu, 
zaś gdy zabraknie pomysłów wewnątrz, należy szukać benchmarków w środo-
wisku zewnętrznym [A. Węgrzyn 2000, s. 86-89].
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2. Benchmarking konkurencyjny zorientowany jest na benchmarki 
zewnętrzne, będące bezpośrednią konkurencją dla przedsiębiorstwa zainte-
resowanego. Oznacza to, że jednostka szuka wzorca w przedsiębiorstwach 
wytwarzających takie same, bądź podobne produkty i usługi. Ważne jest, by 
przedsiębiorstwo wzorcowe było najlepszym w swojej dziedzinie. Tylko przy 
tym założeniu istniej szansa na zyskanie przewagi nad pozostałą konkurencją. 
Zaletą stosowania benchmarkingu konkurencyjnego jest to, iż przedsiębior-
stwa konkurencyjne zajmują się tymi samymi zadaniami, co znacznie ułatwi 
zastosowanie wzorcowych rozwiązań. Niestety, pozyskiwanie benchmarków 
zewnętrznych wiąże się z trudnością znalezienia partnera, który zechciałby 
udzielić poufnych informacji na temat stosowanych technik. Przyczyna jest 
oczywista – benchmark może czuć się zagrożony. Niewątpliwie możliwość 
obustronnej wymiany doświadczeń może usprawnić nawiązanie kooperacji 
[A. Węgrzyn 2000, s. 89-90].

3. Benchmarking ogólny jest również zorientowany na benchmarki ze-
wnętrzne, jednak różni się od benchmarkingu konkurencyjnego tym, iż jest 
to proces uczenia się od jednostek organizacyjnych nie będących bezpośrednią 
konkurencją jednostki zainteresowanej. Przedsiębiorstwom niezwykle łatwo 
jest osiągnąć porozumienie w sprawie procesu benchmarkingowego ze wzglę-
du na brak konfliktu interesów, co jednocześnie czyni tę metodę zarządza-
nia najpopularniejszą wśród pozostałych jej rodzajów. Ideą jest odnalezienie 
wzorca stosującego podobne procesy. Przykładowo przedsiębiorstwa produk-
cyjne pragnące udoskonalenia marketingu mogą uczyć się od przedsiębiorstw 
reklamowych [A. Węgrzyn 2000, s. 91-92].

Drugie kryterium wskazuje na przedmiot, który ma zostać poddany pro-
cesowi benchmarkingu. W tym przypadku wyróżniamy benchmarking proce-
su, wyników działań oraz benchmarking strategiczny. 

1. Benchmarking procesu przyczynia się do szybkiego osiągniecia wi-
docznych efektów. Skupia się bowiem na poszukiwaniu wzorców elemen-
tarnych procesów, których udoskonalenie może mieć znaczny wpływ na 
obniżenie kosztów i wzrost wydajności. Ten rodzaj benchmarkingu może 
dotyczyć zarówno odpowiedniego doboru pracowników w procesie rekrutacji,  
jak i efektywnego rozpatrzenia wniosków reklamacyjnych [C. E. Bogan,  
M. J. English 2006, s. 24-25].

2. Benchmarking wyników działań koncentruje się na maksymalizacji 
wyników działań.  Obiektami obserwacji są bezpośredni konkurenci przed-
siębiorstwa, bowiem tylko porównanie tych samych procesów ukaże rzetelny 
wynik konkurencyjności podejmowanych czynności. Konfrontacja dotyczy 
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jedynie informacji dających obiektywny pogląd na efektywność przedsiębior-
stwa [A. Węgrzyn 2000, s. 98].

3. Benchmarking strategiczny sprowadza się do porównywania konku-
rencyjności przedsiębiorstwa. Definiuje się go jako konfrontację przedsiębior-
stwa uczącego się z mistrzem w danej dziedzinie. Przyrównywanie ma na celu 
identyfikację segmentu rynku działalności oraz realizowanej strategii wzorca 
będącej źródłem odnoszonego sukcesu. Zastosowanie benchmarkingu strate-
gicznego może okazać się doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na okre-
ślenie własnej pozycji rynkowej i rozpoznanie mankamentów oraz walorów 
prowadzonej działalności [A. Węgrzyn 2000, s. 98].

Tok postępowania benchmarkingowego

Zagłębiając się w lekturę dotyczącą działań benchmarkingowych napo-
tkać można wiele metod postepowania. Oznacza to, iż nie ma jednego uni-
wersalnego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Modele zaprezento-
wane przez poszczególnych autorów różnią się miedzy sobą ilością faz oraz 
etapów. Powszechnym i uznawanym za pierwowzór jest model przedstawiony 
przez Roberta Campa. Ujęcie to, składa się z czterech faz i dziesięciu etapów. 
Wspomniany tok postepowania został zastosowany w przedsiębiorstwie Xerox 
i okazał się być doskonałym rozwiązaniem trudnej sytuacji prekursora ben-
chmarkingu. Należy jednak pamiętać, iż nieumiejętne stosowanie omawianej 
metody zarządzania może skutkować niepowodzeniem. 

Najczęstszymi błędami przedsiębiorstw są pośpiech oraz bezpośrednia 
implementacja rozwiązań. Techniki przynoszące efekty w danej jednostce 
wzorcowej muszą zostać odpowiednio zmodyfikowane i przystosowane do 
struktury przedsiębiorstwa zainteresowanego. Innym błędem jest również 
zaprzestanie podejmowania nowych działań benchmarkingowych po po-
myślnym przeprowadzeniu jednego toku benchmarkingowego. Źle postępują 
również te przedsiębiorstwa, które ponosząc porażkę rezygnują z ponownych 
działań benchmarkingowych [K. Szczepańska 2009, s. 159]. Swoje działania 
powinno opierać się na kodeksie etyki. Należy przestrzegać powszechnych 
zasad, które pozwalają na pokonanie bariery oporu przed udostępnieniem in-
formacji [K. Zimniewicz 2003, s. 53].
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Tab. 1. Metoda postepowania benchmarkingowego według R.C. Campa

Fazy Etapy

Planowanie 1. Identyfikacja przedmiotu benchmarkingu.

2. Identyfikacja porównywalnych (w sensie procesów) przedsiębiorstw.

3. Wybór metody zbierania danych oraz zbieranie danych.

Analiza 4. Ustalenie odchyleń w zakresie parametrów efektywności.

5. Określenie poziomów przyszłych wyników.

Integracja 6. Komunikowanie wyników benchmarkingu i powodowanie ich 
akceptacji.

7. Ustalenie celów funkcjonowania.

Wdrożenie 8. Opracowanie planu wdrożenia.

10. Uruchomienie działań wdrożeniowych i zabezpieczenie ich realizacji.

12. Określenie nowych benchmarków.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Węgrzyn 2000, s. 103-104.

Powyższa tabela prezentuje poszczególne fazy i etapy postępowania 
benchmarkingowego, którego autorem jest R.C. Camp. Przedsiębior-
stwo decydujące się na wdrożenie benchmarkingu za pomocą tego modelu,  
w pierwszej kolejności powinno wskazać obszary oraz procesy wymagające 
ulepszeń, jednocześnie stanowiące przedmiot benchmarkingu. Należy rów-
nież dokonać oceny funkcjonowania wybranych obszarów, by w kolejnych 
działaniach możliwe było ich porównanie ze wzorcem i wyznaczenie oczeki-
wanych wskaźników. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie przedsiębiorstw 
będących potencjalnymi benchmarkami. Niezwykle istotne jest, by istniały 
podobieństwa pomiędzy procesami odbywającymi się w przedsiębiorstwie 
zainteresowanym i przedsiębiorstwie wzorcowym. Należy szukać wśród naj-
lepszych w danej dziedzinie, gdyż tylko wzorowanie się na najlepszych może 
dać zamierzony sukces jakim jest przewaga nad konkurencją. Fazę analizy po-
przedza trzeci etap polegający na doborze odpowiedniej metody gromadzenia 
danych oraz właściwej ich selekcji. Przedsiębiorstwa posiadają szerokie spek-
trum możliwości zbierania informacji, są to przykładowo działania polegające 
na lekturze prac badawczo – rozwojowych czy analizie sondaży i wyników 
ankiet. Rozważyć można także kontakty bezpośrednie z benchmarkiem oraz 
pozyskiwanie informacji z instytucji, takich jak banki danych, czy uczelnie 
wyższe. Wszystkie pozyskane informacje powinny być przeselekcjonowane 
pod kątem użyteczności i prawdziwości. Druga faza przewiduje konfronta-
cję wyników przedsiębiorstwa uczącego się oraz wzorcowego. Otrzymane 
wyniki, są podstawą do określenia oczekiwanych, możliwych do osiągnięcia 
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przyszłych wskaźników. Wyciągnięcie wniosków poprzedza analiza zgroma-
dzonych informacji. Konieczne jest skonfrontowanie otrzymanych wyników 
z pracownikami i kierownictwem w celu uzyskania akceptacji zamierzonych 
zmian. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o implementacji zapożyczonych 
rozwiązań warto odpowiedzieć na pytania, czy planowane rozwiązanie jest 
możliwe do zrealizowania w przedsiębiorstwie i czy jego efekty przyczynią 
się do osiągniecia zamierzonego wskaźnika. Ostatnim etapem jest właściwe 
wdrożenie rozwiązania, które obowiązkowo musi poprzedzać etap przygoto-
wawczy. Następnie można przystąpić do implementacji rozwiązania. Należy 
jednak pamiętać, iż poprzestanie na jednorazowym wdrożeniu nie gwarantuje 
ponadczasowej pozycji lidera na rynku. Kluczem do sukcesu jest bowiem cią-
głe poszukiwanie nowych benchmarków i w miarę zapotrzebowania ponowne 
przeprowadzanie działań benchmarkingowych. Tylko taka postawa względem 
omawianej metody zarządzania może dać zamierzony efekt [M. Źródło-Loda 
2014, s. 215-216].

Tab 2. Przedsiębiorstwa wzorcowe benchmarkingu Rank Xerox

Zmienne porównawcze Firmy wzorcowe

Organizacja produkcji Fuji-Xerox

Zarządzanie jakością Toyota, Komatsu

Fakturowanie i ściąganie należności American Express

Prace badawczo – rozwojowe ATT, Hewlett-Packard

Automatyczna kontrola zapasów American Hospital Supply

Dystrybucja L.L. Beans Inc., Hershey Foods

“Sprzynka pomysłów” Milliken Carpet

Rozplanowanie fabryk Ford Motor Company, Cummings Engine

Marketing Procter&Gamble

Zarządzanie partycypacyjne Procter&Gamble

Angażowanie personelu Procter&Gamble

Poprawianie jakości Floryda Power and Light

Wdrażanie strategii Texas Instruments

System informatyczny Deere and Company

Źródło: M. Źródło-Loda 2014, s. 207

Powyższa tabela przedstawia przedsiębiorstwa wzorcowe benchmarkingu 
Rank Xerox. Jednostka organizacyjna posiada wzorce w wielu sferch działal-
ności przedsiębiorstwa. Różnorodność benchmarków daje wgląd do technolo-
gii i innowacji na całym świecie. Działania podejmowane przez Rank Xerox to 
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doskonały przykład tego, że nie należy ograniczać się tylko do przedsiębiorstw 
będących w najblizyszym otoczeniu. Potrzeba szukać wzorców na całym świe-
cie i na różnorodnych rynkach. Im więcej benchmarków, tym większe szanse 
na odnalezienie idealnego wzorca.

Podsumowanie

Benchmarking stosowany jest już od lat pięćdziesiątych dwudziestego 
wieku, jednak nie ma wątpliwości, iż jest to współczesna metoda zarządza-
nia. Benchmarking jest bezustannie implementowany w przedsiębiorstwach 
na całym świecie. Jego cechy, takie jak skuteczność, prostota i innowacyjność, 
zostały docenione przez światowych liderów. Niewątpliwie prawidłowo prze-
prowadzane procesy benchmarkingowe prowadzą do spektakularnych sukce-
sów. Analizując poczynania przedsiębiorstw stosujących benchmarking moż-
na zauważnych szereg korzyści. Opisana metoda zarządzania przyczynia się 
również do szybkiego rozwoju światowej gospodarki. Współpraca i wymiana 
doświadczeń jest źródłem innowacji i postępu technologicznego. 
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Cyberbezpieczeństwo 
w bankowości w świetle czwartej 

rewolucji przemysłowej

Zarys czwartej rewolucji przemysłowej 

Postęp technologiczny, który towarzyszy rozwojowi ludzkości, wywiera 
wpływ na sferę życia społecznego, jak i gospodarczego. Poza tytułową rewolu-
cją cyfrową, w historii rozwoju gospodarczego wystąpiły trzy rewolucje okre-
ślane jako: neolityczna, przemysłowa i informacyjna, którym można przypisać 
wspólne cechy. Jedną z takich cech jest wielkość skali zachodzących zmian, 
spowodowanych rewolucyjnymi odkryciami. Nowy wynalazek nabiera cha-
rakteru rewolucyjnego, gdy znajduje szerokie zastosowanie. Inną cechą jest 
koncentracja wokół wspólnego mianownika, którym można określić charak-
ter rewolucji.

Czwarta rewolucja przemysłowa to przede wszystkim początek ery cy-
fryzacji i sztucznej inteligencji. Jej ideą jest zwrócenie uwagi na jakość oraz 
szybkość przekazywanych informacji. Podstawą tych przemian są technologie 
informacyjno – komunikacyjne. Klaus Schwab, założyciel Światowego Forum 
Ekonomicznego w Davos, jeden z uznanych światowych autorytetów w dzie-
dzinie 4. rewolucji przemysłowej dzieli trendy technologiczne na trzy główne 
klastry: biologiczny, fizyczny i cyfrowy. 

Ostatni klaster - cyfrowy, najbardziej związany z sferą bankowości  
i finansów, jest motorem napędowym całej rewolucji. Fundamentem rozwo-
ju obszaru cyfrowego są zdecydowanie: Internet (Internet Rzeczy), analiza 

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie



72

Aldona Pietryka

danych (Big Data) czy dostępność mocy obliczeniowych [HBRP 2016]. Po-
jęcie Internetu Rzeczy zawiera technologie umożliwiające podłączenie prak-
tycznie każdego urządzenia do Internetu, a ponadto zdalny dostęp do tych 
urządzeń i możliwość zarządzania nimi z dowolnego miejsca, które posiada 
dostęp do Internetu [ASTOR 2016]. Z kolei analiza danych (Big data) zwią-
zana jest z wspomnianą sztuczną inteligencją (Artificial Intelligence), która 
obejmuje analizę wprowadzonych do sytemu komputera pewnych algoryt-
mów. Sztuczna inteligencja polega właśnie na tym, że system na podstawie 
danych ma za zadanie w pewien logiczny i racjonalny sposób wspierać podję-
cie decyzji w warunkach niepełnych danych, podsuwać możliwe rozwiązania, 
dokonywać wyborów, a przede wszystkim uczyć się na popełnionych błędach. 
Dane, algorytmy i sztuczna inteligencja są niezwykle ważne w sektorze usług 
finansowych. Wszelkie innowacje w tym obszarze bazują w dużej mierze na 
rozwiązaniach sztucznej inteligencji i analizie danych, co przyczyniło się do 
powstania ogromnej liczby firm fintech. Przykładem rozwoju sztucznej in-
teligencji w bankowości są tzw. chatboty, będące systemami zastępującymi 
pracowników banku w kontakcie z klientem. Rozwiązanie oparte o sztuczną 
inteligencję pozwala klientom banków przy użyciu interakcji głosowej uzy-
skać informację na temat ostatnich wpływów, wydatków, a ponadto pomaga 
w kreowaniu polityki wydatkowej.

Wspomniany wcześniej Klaus Schwab wskazuje na znaczenie aspektów 
pozatechnicznych rewolucji: „Z ogromu wyzwań, z jakimi musi się dziś zmie-
rzyć świat, bodaj najbardziej przytłaczające jest to, jak przeprowadzić czwar-
tą rewolucję przemysłową. (…) Nowe technologie i rozwiązania łączą świat  
fizyczny, cyfrowy i biologiczny w sposób, który całkowicie przeobrazi ludz-
kość. Do jakiego stopnia będzie to transformacja pozytywna, zależeć będzie 
od tego, jak będziemy sobie radzić z niebezpieczeństwami i możliwościami, 
które podczas tej przemiany napotkamy” [Gazeta Polska 2017].

Rozwój czwartej rewolucji przemysłowej to nie tylko postęp cywilizacyj-
ny i nowe możliwości, ale także zagrożenia. Cyfryzacja systemów bankowych 
przyczynia się do rozprzestrzeniania coraz to nowszych zagrożeń. Każde urzą-
dzenie mające łączność z siecią internetową jest nie tylko celem cyberataku, 
ale również środkiem do jego przeprowadzenia. Stąd, wynika cel niniejszej 
pracy, czyli przybliżenie zagadnienia cyberbezpieczeństwa w bankowości  
w świetle czwartej Rewolucji przemysłowej. 
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Cyberzagrożenia, ich rodzaje i sposób działania

W rozwój technologii wpisany jest rozwój zagrożeń. Coraz powszech-
niejszemu użytkowaniu nowych technologii cyfrowych sprzyja spotęgowanie 
liczby zagrożeń dotyczących ludzi, związanych przede wszystkim z niebezpie-
czeństwem dostępu do poufnych danych. Zagrożenie to wynika z zwiększają-
cej się liczby danych gromadzonych w systemach informatycznych, których 
zabezpieczenia nie zawsze są certyfikowane. Ponadto banki, jako instytucje 
zaufania publicznego, niechętnie dopuszczają do przekazywania opinii pu-
blicznej informacji o sytuacjach, w których naruszona została ochrona danych. 
Z uwagi na ten fakt wynika izolacja takich instytucji, co w dużej mierze przy-
czynia się do ułatwienia przestępcom działań.

Integracja w sieci informatyczne, które gromadzą i przetwarzają miliony 
danych, jest więc dziedziną szczególnie podatną na tego typu działania prze-
stępcze. J. Grzywacz wśród podstawowych przyczyn wziększonej aktywności 
przestępców w swferze informatycznej wskazuje [J. Grzywacz 2016, s.123]:

• anonimowość działania, która przyczynia się do komfortu psychicz-
nego sprawcy,

• możliwość działania przestępcy z każdego miejsca mającego dostęp 
do sieci internetowej,

• możliwość w miarę skutecznego usunięcia śladów przestępczej 
działalności,

• możliwość zdobycia wielu informacji, niedostępnych w innych 
warunkach.

Funkcjonowanie systemów informatycznych wiąże się więc z istotnymi 
zagrożeniami, które mają bezpośredni związek z możliwością korzystania z da-
nych dostępnych w systemach przez nieuprawnione osoby.

Rosnące zainteresowanie bankowością mobilną zwiększa ryzyko cybera-
taków na cały obszar IT banków, a tym samym wywiera presję na instytucje 
finansowe, aby poprawiły swoje bezpieczeństwo. Coraz częściej istotną rolę 
w wykrywaniu incydentów dotyczących naruszenia bezpieczeństwa odgrywają 
klienci. Około 24% instytucji finansowych wykazało, że część zagrożeń, z któ-
rymi się zetknęli, została zidentyfikowana, a także zgłoszona przez klientów. 
Zgodnie z badaniem zagrożeń dotyczącym bezpieczeństwa w instytucjach  
finansowych przeprowadzonego przez Kaspersky Lab oraz B2B International 
banki przykładają dużą uwagę do inwestycji w bezpieczeństwo. Z uwagi na 
ataki zarówno na własną infrastrukturę jak i na interes klientów, banki wydają 
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około trzykrotnie więcej na bezpieczeństwo IT niż instytucje niefinansowe 
o podobnym rozmiarze. 64% banków wyraża chęć zainwestowania w popra-
wę swojej ochrony IT, bez względu na zwrot z inwestycji, aby spełnić wymaga-
nia rządowych organów regulacyjnych oraz także swoich klientów. Pomimo, 
że banki wkładają dużo wysiłku i inwestują spory budżet na zabezpieczenie 
swojej sieci przed cyberzagrożeniami, ochrona zróżnicowanej infrastruktury 
IT obejmująca bankomaty oraz terminale obsługujące karty płatnicze (PoS) 
okazuje się być niełatwa. Rozległy krajobraz zagrożeń zapewnia oszustom wie-
le słabych punktów, które mogą wykorzystać [Kaspersky 2017].

Od czasu, gdy banki zaczęły świadczyć usługi wykorzystujące Internet, 
stały się podatne na wszelkiego typu cyberzagrożenia wynikające z transgra-
nicznego oraz animowego charakteru sieci. Zagrożenia cybernetyczne stano-
wiące istotny obszar ryzyka operacyjnego są drugim, po ryzyku kredytowym, 
pod względem ważności rodzajem ryzyka w bankach [M. Thlon 2016].

Zagrożeniem, które w ostatnich latach osiąga duże rozmiary w banko-
wości jest phishing. Jest to rodzaj oszustwa, w którym przestępca podszywa 
się pod inną osobę czy też instytucję wzbudzającą zaufanie w celu wyłudzenia 
wyłudzenia poufnych danych lub nakłonienia ofiary do realizacji pewnych 
działań. [M. Górnisiewicz, R. Obczyński, M. Pstruś 2014].

Phishing finansowy jest jednym z najtańszych pod względem inwestycji 
i poziomu wymaganej wiedzy technicznej rodzajem cyberzagrożenia. W więk-
szości przypadków, w wyniku pomyślnie przeprowadzonego phishingu, prze-
stępca otrzyma wystarczającą liczbę danych uwierzytelniających kartę płatni-
czą, by móc następnie sprzedać szczegółowe informacje innym przestępcom, 
lub po prostu wypłacić pieniądze. Zgodnie z raportem dotyczącym cyberza-
grożeń w instytucjach finansowych przeprowadzonym przez firmę Kaspersky, 
w 2017 roku technologie antyphishingowe tej firmy wykryły ponad 246 mln 
prób phishingowych, wśród których około 54% stanowiły próby phishingu 
finansowego. Ataki phishingowe na banki stanowiły 27% wszystkich ata-
ków, a na systemy kart płatniczych 16% całości, wśród których większość 
ataków phisingowych na systemy płatnicze dotyczyła trzech instytucji: Ame-
rican Express, Visa i PayPal. Ponadto, w 2017 roku więcej, niż co drugi atak 
phishingowy był związany z sektorem finansowym. W pierwszym kwartale 
2017 roku najczęstszy cel phishingu stanowiły banki brazylijskie (26,57%  
całości) [Kaspersky 2018].

W 2017 roku zidentyfikowano na świecie ponad 767 tyś. ataków o mo-
tywach finansowych, wykorzystujących złośliwe oprogramowanie „malware”. 
Atak malware sprowadza się do rozprzestrzeniania poprzez wiadomości e-mail 
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niebezpiecznych załączników. Po otwarciu danego załącznika przez nieświado-
mych użytkowników poczty następuje ich uaktywnienie i zainfekowanie kom-
putera, na którym zainstalowane zostaje niewidoczne oprogramowanie. Po-
woduje ono np. podmianę danych w dyspozycji przelewu, po czym pieniądze 
klienta banku nieświadomie trafiają na konta przestępców. Ataki z wykorzysta-
niem oprogramowania malware stanowiły w 2017 roku o 30% mniej ataków 
tego typów niż w roku poprzednim. Powodem spadku był fakt, że wiele wiodą-
cych „rodzin” złośliwego oprogramowania, wraz z postępujący rozwojem, staje 
się przestarzała. Tak stało się w przypadku Zeusa, SpyEye, Neurevita i Shitoba. 
Kolejnym powodem spadku tego typu przestępstw jest to, że szkodliwi użyt-
kownicy skłaniają się coraz częściej ku kradzieży kryptowalut z uwagi na więk-
szą dochodowość takiej działalności. Dane pozyskane z badań firmy Kasper-
sky pokazują, że ponad połowa wszystkich ofiar zaatakowanych przez złośliwe 
oprogramowanie bankowe znajdowała się tylko w dziesięciu krajach, w których 
liderem były Niemcy, następnie Rosja i Chiny [Kaspersky 2018].

Coraz częściej wykorzystywanym przez hackerów atakiem na banki jest 
tzw. odmowa dostępu DoS oraz jej odmiana, czyli tzw. rozproszona odmo-
wa dostępu DDoS. Celem takiego ataku jest uniemożliwienie działania usłu-
gi sieciowej lub systemu komputerowego poprzez wysyłanie na dany adres  
IP sporego strumienia danych. Powoduje to przeciążenie i zablokowanie łącza 
internetowego lub serwerów ofiary. Atak DoS wykoywany jest z jednej loka-
lizacji, a DDoS korzysta w celu generowania ruchu w sieci grupę kompute-
rów innych użytkowników, czyli tzw. bonety, które wcześniej zainfekowano 
w celu przejęcia nad nimi kontroli. Ze względu na dostępność w sieci spe-
cjalistycznych oprogramowań, dokonanie ataku DDoS jest niezwykle proste 
nawet dla amatorów [Dataspace 2017].

Niedocenianym dotąd zagrożeniem są bankowe trojany służące wyłącz-
nie do ataków bankowości elektronicznej przy pomocy urządzeń mobilnych. 
Po raz pierwszy w 2015 roku dwa bankowe trojany wykorzystywane do ata-
ków poprzez smartfony czy tablety znalazły się w pierwszej dziesiątce najpo-
pularniejszych programów służących kradzieży pieniędzy. Dzieje się tak ze 
względu na niską świadomość użytkowników urządzeń mobilnych związaną 
z programami antywirusowymi na ich urządzenia. Zaledwie 26% posiada-
czy iPhone’ów, 44% użytkowników Windows Phone i 60% właścicieli urzą-
dzeń z Androidem korzysta z oprogramowania antywirusowego [Obserwator  
Finansowy 2016].

Ataki bankomatów (ATM) oraz terminali z roku na rok wzrastają. Zło-
śliwe oprogramowania bankomatów istnieją od 10 lat i nadal są skuteczne. 
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Wraz ze wzrostem ukierunkowanych ataków na banki, wzrosła liczba ataków 
na bankomaty z sieci finansowej. Istnieje wiele „rodzin” zagrożeń dla ATP 
i POS, takich jak Ploutus, Flokibot, Trojan. W niektórych przypadkach prze-
stępcy potrzebują fizycznego dostępu do komputera bankomatu i uzyskują to, 
otwierając pokrywę skradzionym kluczem lub rozbrajając zamek. Po uzyska-
niu dostępu do portu USB lub CD-ROM można zainstalować złośliwe opro-
gramowanie i zainstalować klawiaturę do wydawania komend. Podobnie jest 
z terminalami POS, do których hakerzy wgrywają złośliwe oprogramowania 
i zeskanowują pamięć w celu uzyskania informacji o karcie płatniczej. W li-
stopadzie 2016 roku FBI ostrzegało przed grupą Buhtrap, która włamywała 
się do sieci instytucji finansowych i poprzez oprogramowanie wydawała ko-
mendy bankomatom, które wydawały pieniądze bez konieczności fizycznego 
manipulowania nimi [Symantec 2017].

Cyberataki mają na celu pozyskanie danych osobowych i innych pouf-
nych informacji, które stają się przedmiotem handlu na czarnym rynku. Dane 
osobowe można kupić już za 1 USD, numer CVV karty z Europy za 16 USD, 
pełny raport kredytowy można nabyć za 25 USD, natomiast login do rachun-
ku europejskiego banku za 200 USD, a do brytyjskiego banku za 500 USD 
[Obserwator Finansowy 2016].

W ostatnim czasie uwidacznia się zmiana celów ataków o charakterze 
cybernetycznym w obszarze usług finansowych. Hakerzy zamiast atakować 
klientów banków, skupiają się na podmiotach, w których dochodzi do płat-
ności, by pozyskać poufne informacje o danej osobie. Na tle innych sektorów 
gospodarki, branża finansowa jest dość powolna w wykrywaniu cyberataków. 
Tylko 30% instytucji finansowych jest zdolna wykryć zagrożenie w ciągu kil-
ku dni, a 38% badanych banków dowiaduje się o ataku dopiero po upływie 
kilku miesięcy [Verizon 2015].

Przykłady cyberataków na banki i instytucje finansowe

Jednym z najbardziej spektakularnych cyberataków na sektor bankowy 
był atak o nazwie Carbanak, który miał miejsce pod koniec 2013 r. Nieziden-
tyfikowana grupa przestępcza zaatakowała prawie setkę banków i instytucji 
finansowych. Według organów ścigania grupa ta mogła przechwycić około  
1 mld USD. Akcja polegała na rozesłaniu e-maili zawierających niebezpieczne 
załączniki, następnie po ich otwarciu dochodziło do zainfekowania kompute-
rów programami szpiegowskimi. Hakerzy mieli wgląd do zawartości dysków 
i sieci poszkodowanych, koncentrując się na uzyskaniu dostępu do rachunków 
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bankowych czy kart kredytowych. Przestępcom udało się zdobyć dostęp do 
około stu instytucji finansowych, które zlokalizowane były głównie w Rosji, 
Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Chinach. Pieniądze były przelewane 
na konta przestępców w Chinach oraz w Stanach Zjednoczonych [Kaspersky 
2015].

Kolejnym przykładem cyberataków były głośne ataki hakerów w 2014 r. 
na jeden z największych banków w USA JP Morgan. W efekcie wykradzione 
zostały dane 76 mln osób prywatnych i 7 mln firm. Kolejny przykład ataku 
miał miejsce na początku 2016 roku i dotyczył Banku HSBC. W wyniku 
ataku „dential of service” na bankowość internetową klienci banku utraci-
li dostępność do ich systemów bankowości internetowej. W tym przypad-
ku nie nastąpiła kradzież środków pieniężnych klientów. Innym przykładem 
jest sprawa związana z Standard Bank of South Africa. 15 maja 2016 r. gru-
pa przestępcza w ciągu 3 godzin wyprowadziła z kont klientów banku ich 
pieniądze wykorzystując1400 bankomatów w Japonii. Z kolei dwa miesiące 
później w First Bank of Nigeria dwa sfałszowane transfery SWIFT na kwoty  
15,1 mln i 6,5 mln USD przesłane zostały do odbiorcy w RHB Indochina 
Bank in Cambodia. Drugim przykładem z użyciem tego samego sfałszowane-
go transferu był atak w lutym 2016 r. na Bank Centralny Bangladeszu. Wy-
prowadzono stamtąd środki na kwotę 81 mln USD, które trafiły do kasyna 
w Las Vegas. [Efcongres 2017].

Polskie banki od kilku lat znajdują się na celowniku cyberprzestępców. Od 
2015 roku nastąpił wzrost aktywności hakerów w naszym kraju. W 2016 roku 
cyberprzestępcy wysłali e-maile do klientów PKO BP z wiadomością o zabloko-
waniu dostępu do ich rachunków oraz z prośbą o zalogowanie się jak okazało się 
na fałszywej stronie banku. Miesiąc później klienci mBanku oraz Banku Mille-
nium otrzymali fałszywe e-maile i w tym przypadku również wykorzystano trick 
z zablokowaniem dostępu do ich rachunków [aleBank 2017a].

Z roku na rok wzrasta liczba coraz to nowszych sposobów na przepro-
wadzenie cyberataku na bank. Internet Rzeczy odgrywa główną rolę w prze-
widywaniach na kolejne lata. Zagrożenia stają się inteligentniejsze, działają 
autonomicznie i coraz trudniej można je wykryć. 

Aspekty regulacyjne i działania w zakresie 
cyberbezpieczeństwa w bankowości

Rosnące ryzyko cyberatakami zmusza do podejmowania natychmia-
stowych oraz długofalowych działań mających na celu bezpieczeństwo 
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cybernetyczne. Poniżej przedstawiono wybrane regulacje dotyczące najwięk-
szych centrów finansowych na świecie.

W 2015 r. dział SEC - Office of Compliance Inspections and Exami-
nations ogłosił wytyczne dotyczące przeglądów instytucji finansowych –  

„Cybersecurity Examination Initiative”. Wytyczne zakładają m.in. koniecz-
ność posiadania pisemnych procedur zapewniających poufność informacji 
o klientach, które muszą być spisane na wypadek naruszenia danych i infor-
macji o klientach, nieuprawnionego dostępu lub bezprawnego użycia tych 
danych. Tego samego roku, w październiku Financial Crimes Enforcement 
Network (FinCEN) powołujac się na raport FATF, mówiący o wykorzystywa-
niu pieniędzy z cyberprzestępczości do wspierania działalności grup przestęp-
czych, ogłosił zalecenie komunikowania o każdym cyberataku w formie SAR -  
Suspicious Activity Report. W tym samym czasie ministrowie finansów Gru-
py G7 (Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii i Włoch) opracowali wytyczne chroniące system finansowy przed 
cyberatakami. Kraje te zobowiązały się do wzajemnego ostrzegania o zagro-
żeniach i współpracy w kwestii ścigania sprawców. Z kolei we wrześniu 2016 
r. New York State Department of Financial Services (NYDFS) wprowadził 
regulację nakładającą obowiązek wdrożenia szczególnych zasad dla wszystkich 
instytucji finansowych zarejestrowanych w stanie Nowy Jork, która dotyczyła 
zabezpieczenia przed cyberatakami [Efcongres 2017].

Konstytucja RP nakłada na organy państwowe obowiązek dbania o bez-
pieczeństwo obywateli, w tym zobowiązuje do ścigania cyberprzestępców 
z urzędu nawet, gdy działają spoza granic Polski. Dodatkowe przepisy doty-
czące regulacji działalności banków w Polsce sprawiają, że jest to jedna z naj-
silniej i najlepiej uregulowanych gałęzi naszej gospodarki. Wkrótce, bo już 
w maju 2018 r. do tych przepisów dołączy implementacja dyrektywy NIS 
pod nazwą „ustawy o krajowym systemie cybernetycznym” [aleBank 2017a].

Jednym z najbardziej aktualnych i restrykcyjnych przepisów regulują-
cych ochronę danych osobowych jest GDPR (General Data Protection Regu-
lation), której przepisy wejdą w życie 25 maja 2018 r. i będą dotyczyły wszyst-
kich organizacji, przedsiębiorstw, instytucji przetwarzających i gromadzących 
dane osób przebywających na terenie całej Unii Europejskiej. Na instytucje 
łamiące unijne przepisy przewidywane są kary finansowe w wysokości nawet 
20 mln Euro lub 4% rocznych obrotów [A. Król 2017, s. 56].

Poza regulacjami proceduralnymi w bankowości dąży się również do 
ulepszania systemów obsługujących instytucje finansowe. Stworzenie solid-
nej obrony przed cyberatakami wymaga ciągłej analizy zagrożeń, wirtualnej 



79

Cyberbezpieczeństwo w bankowości w świetle czwartej rewolucji przemysłowej

inżynierii, a przede wszystkim zespół ekspertów, wyspecjalizowanych w ści-
ganiu cyberprzestępców po „ciemnej stronie Internetu”. Wsparciem w tej 
kwestii mogą okazać się również autoryzacje dwuskładnikowe „2FA”, które 
wymagają poza danymi logowania na dany serwer lub stronę, podania dodat-
kowej informacji autoryzacyjnej. 

W kwestii tradycyjnych systemów zabezpieczeń takich jak IDS czy IPS, 
zagrożenia identyfikowane są na podstawie sygnatur, będących definicjami 
złośliwego oprogramowania. Ulepszoną alternatywą dla takich systemów 
jest NBA (Network Behavior Analysis), które nie bazuje na sygnaturach, ale 
rozpoznaje zagrożenie na podstawie zachowania hostów czy ruchu sieciowe-
go. Rozwiązanie Flowmon Anomaly Detection System (ADS) wykorzystuje 
sztuczną inteligencję, która dokonuje oceny zachowań poszczególnych wę-
złów w sieci. Dzięki temu administrator dostaje informację o zagrożeniu za-
nim dojdzie do przesłania złośliwego kodu czy zainfekowania całego systemu 
[AleBank 2017b].

Innym, całkiem prozaicznym sposobem działania na rzecz bezpieczeń-
stwa cybernetycznego w bankowości jest edukacja społeczeństwa w zakresie 
bezpiecznego zachowania klientów w sieci. Wciąż nieostrożne społeczeństwo 
nie pamięta o nieujawnianiu informacji o kartach płatniczych. Znane są także 
incydenty związane z sfałszowanymi stronami banków, chcącymi wyłudzić od 
klientów ich poufne dane.

Podsumowanie

Czwarta rewolucja przemysłowa przyczyniła się do jeszcze większego 
rozwoju cywilizacji, powstania nowoczesnych technologii, rozwój cyfryzacji, 
a przez to powstanie i rozpowszechnienie sztucznej inteligencji i upowszech-
nienie się Internetu Rzeczy. Rewolucja ma jednak nie tylko pozytywne strony. 
Zagrożenia związane z rozwojem cyfryzacji przyczyniają się do wzrostu liczby 
atakujących, którzy są zainteresowani wrogim oddziaływaniem za pomocą 
środków cyfrowych. Z drugiej strony wdrażanie czwartej rewolucji cyfro-
wej przyczynia się do rozwoju możliwości działań cyberprzestępców. Jedną 
z najbardziej atakowanych w ostatnich latach gałęzią gospodarki jest sektor 
bankowy i instytucje finansowe, które na tle pozostałych branży potrzebują 
niestety więcej czasu, by wykryć zagrożenie. Niewiarygodnie wielkie rozmiary 
kwotowe osiągają przejęte przez przestępców pieniądze banków i ich klien-
tów. Nadzieją w zakresie cyberbezpieczeństwa w bankowości pozostają wdra-
żane przepisy regulujące ochronę danych osobowych klientów lub wytyczne 
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dotyczące współpracy państw, czy nawet banków do wzajemnego ostrzegania 
przed cyberatakami. Ponadto bezpieczeństwo cybernetyczne w dużej mie-
rze zależy również od ciągłej analizy zagrożeń, rozwoju wirtualnej inżynierii 
i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, których jak przewiduje ISC do 2020 r.  
będzie brakowało.
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Controlling jako narzędzie 
wspomagania decyzji  

w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Wstęp

Controlling to koncepcja zarządzania, która swoje początki miała w ame-
rykańskiej administracji. Pod koniec XIX wieku zaczęto ją wdrażać do ame-
rykańskich przedsiębiorstw prywatnych, gdzie wykształciła się jako element 
działalności finansowej. Do Europy, a konkretniej do Niemczech, koncepcja 
controllingu dotarła przy powstawaniu filii amerykańskich korporacji. Począt-
kowo wystąpiły niewielkie problemy w trakcie wdrażania wcześniej nieznanej 
koncepcji. Jednak w rezultacie po kilku zmianach, koncepcja controllingu 
została przyjęta również w Niemczech jako system zarządzania. Wiele auto-
rytetów w tej dziedzinie zaczęło badać nową koncepcję i w związku z tym po-
wstało kilka definicji pojęcia controlling. Moim zdaniem jedną z trafniejszych 
sformułował H. Vollmuth, który uważa, że jest to instrument zarządzania 
wspomagający kierownictwo w podejmowaniu decyzji. Controlling do tego 
celu wykorzystuje instrumenty wypracowane na dwóch poziomach zarządza-
nia: operacyjnym i strategicznym. 

Controlling współcześnie kojarzy nam się tylko z gospodarką prywat-
ną. Jednak pierwsze stanowiska controllera powstały w sektorze publicznym.  
W Ameryce od 1778 roku powstawały pierwsze stanowiska controllera 
w administracji rządowej. Nazywano go wtedy „comptrollerem” i do jego 
zadań zaliczano nadzorowanie budżetu państwa. W późniejszym okresie,  

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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od 1863 roku interesami państwa zajmował się również „comptroller of the 
currency".  Który wykonywał obowiązki związane z bankowością. Następnie 
w 1921 roku powołano inne stanowiska „comptrollera” związane ówcześnie 
z administracją rządową. Był to „comptroller general”, który zajmował się 
kontrolą rachunkowości [Sierpińska, Niedbała 2017, s. 12].

Controlling w gospodarce prywatnej powstał w przedsiębiorstwach ame-
rykańskich. Kiedy pod koniec XIX wieku na skutek rozwoju w niektórych ga-
łęziach gospodarki prywatnej, szczególnie kolei, powstały pierwsze stanowiska 
controllera w komercyjnej działalności. Było to przedsiębiorstwo Atchison, 
Topeka and Santa Fe Railway System [J. Nesterak 2015, s, 31].

Controller w amerykańskich i europejskich 
przedsiębiorstwach

Związek Controllerów w Niemczech określił postać controller’a jako 
osobę, która: „świadczy ekonomiczne usługi doradcze w zarządzaniu przedsię-
biorstwem, dba o przejrzystość kosztów, wyników i strategii, koordynuje cele  
i plany cząstkowe przedsiębiorstwa, organizuje sprawozdawczość umożliwia-
jącą sterowanie i kierowanie przedsiębiorstwem, a dzięki wykorzystywanym 
narzędziom dba o zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa”. Nieco inną de-
finicję opracowali amerykanie, postrzegają controllera jako osobę, która stoi na 
czele Działu Finansowo-Księgowego [M. Sierpińska, B. Niedbała, 2003, s.37]

Do nowo powstałego stanowiska w amerykańskich przedsiębiorstwach 
przyznano zadania, które należały do sfery finansowej przedsiębiorstwa.  
W późniejszych latach stanowisko controllera zaczęło być coraz bardziej po-
pularne i coraz częściej wdrażane do przedsiębiorstw. W 1962 roku Financial 
Executives International stworzył katalog podstawowych zadań na stanowisku 
controllera, do którego zaliczono [J. Nesterak, 2015, s. 32]:

• planowanie,
• kontrolowanie, 
• ocenę sytuacji przedsiębiorstwa oraz doradzanie menedżerom, 
• wykonywanie analiz w skali makro, 
• zagadnienia podatkowe, 
• raportowanie do urzędów państwowych, 
• zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa. 

Niemcy, Francuzi oraz Brytyjczycy zaczęli badać idee controllingu pod 
kątem adaptacji tej koncepcji w Europie. W rezultacie udało się dopasować 
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koncepcje controllingu do warunków europejskich. Jednak w związku z in-
nym rozumieniem controllingu w Europie nie obowiązywał katalog zadań 
sformułowany przez FEI. W niemieckich przedsiębiorstwach koncepcja con-
trollingu wykształciła się jako element nowoczesnego zarządzania. Na począt-
ku controller zajmował się głównie księgowością, bilansem, sprawami podat-
kowymi oraz rachunkiem kosztów. Później jednak jego zadania ewaluowały 
do obowiązków związanych z budżetowaniem, kontrolą budżetu, porówny-
wania planu z rzeczywistymi osiągnięciami, analizą odchyleń oraz nadzorem 
nad kosztami. [Weber 2001, s.4] 

Jeden z autorytetów niemieckiej koncepcji controllingu sformułował 
szczegółowy zakres obowiązków controllera. Według H. Vollmuth’a do zadań 
controllera należy zaliczyć [I. Leszczyńska, 2006, s. 19-20]:

• wdrożenie systemu planowania, kontroli i kierowania,  
• udział w planowaniu operacyjnym i strategicznym,
• pomoc kierownictwu w formułowaniu celów przedsiębiorstwa,
• porównywanie wartości planowanych z zrealizowanymi,
• analizowanie odchyleń i ustalanie źródeł ich powstania, 
• pomoc w sterowaniu przedsiębiorstwem,
• wprowadzanie działań naprawczych 
• udział w eliminowaniu „wąskich gardeł”,
• zbieranie i przekazywaniu kierownictwu niezbędnych danych po-

trzebnych do podejmowania decyzji,
• prowadzenie analizy kosztów,
• korzystanie z odpowiednio dobranych instrumentów zarządzania,
• przeprowadzanie różnego rodzaju analiz w przedsiębiorstwie.

Zadania controllingu operacyjnego i strategicznego

Najogólniejszy podział controllingu jaki wyróżniamy w przedsię-
biorstwie został dokonany ze względu na szczebel zarządzania. Umożliwia  
on skuteczne realizowanie celów przedsiębiorstwa, polega na realizowaniu za-
dań krótkoterminowych oraz na przygotowywaniu procesów, które mają cha-
rakter strategiczny. Dzięki wykorzystaniu controllingu operacyjnego przedsię-
biorstwo jest w stanie skupić się na realizacji bieżących zadań wyznaczanych 
przez plany strategiczne [J. Goliszewski, 2014, s. 291].
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Do głównych zadań controllingu operacyjnego należą [M. Panfil, 2002, 
s. 4]:

• sterowaniem wynikiem finansowym,
• kontrola i analiza kosztów i przychodów,
• opracowywanie budżetów,
• eliminacja „wąskich gardeł”.

Istotą controllingu operacyjnego jest prawidłowe przełożenie strategii 
długookresowej na cele, które mają charakter operacyjny. Czyli tak jak twier-
dził P. Drucker chodzi o prawidłowe wykonywanie działań. [J. Goliszew-
ski, 2014, s. 290]

Controlling strategiczny polega na wyznaczaniu celów przedsiębiorstwa, 
które mają być realizowane w długim okresie. Według S. Marciniaka ten typ 
controllingu polega na „monitorowaniu, analizie i ocenie procesów o długim 
horyzoncie czasowym. Przeprowadzane w celu skierowania ich przebiegu we 
właściwym kierunku.” [J. Goliszewski, 2014, s. 153]

Wśród najważniejszych zadań controllingu strategicznego można wymie-
nić [J. Goliszewski, 2014, s. 154; J. Nesterak, 2015, s.42]:

• doradzanie kierownictwu przy ustalaniu misji, wizji oraz celów 
przedsiębiorstwa, 

• analizę celów długoterminowych pod względem możliwości ich 
osiągnięcia w przyszłości, 

• przekazywanie informacji o planach strategicznych z najwyższego 
szczebla zarządzania na niższe szczeble, 

• nadzorowanie nad realizowanymi celami długookresowymi.

Controlling strategiczny polega na próbie prognozowania przyszłej sytu-
acji, poprzez analizę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, której dokonuje 
się za pomocą wypracowanych w przedsiębiorstwie instrumentów. Ponadto 
controlling strategiczny bierze udział w wyznaczaniu celów przedsiębiorstwa  
a także ustalaniu metod ich realizacji. [M. Sierpińska, B, Niedbała, 2003, s. 56]

Controlling operacyjny oraz strategiczny znacznie różnią się między sobą. 
Jednak są to pojęcia ściśle od siebie zależne. Przyszłe plany jakie są wyznacza-
ne przez controlling strategiczny realizowane są przez controlling operacyjny. 
Jeśli jeden z nich nie jest dobrze dopracowany to strategia, wizja lub cele 
nie będą mogły być w przyszłości swobodnie realizowane w przedsiębiorstwie.  
[M. Sierpińska, B, Niedbała, 2003, s. 57]
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Controller w przedsiębiorstwie produkcyjnym ma za zadanie dążyć do 
efektywności produkcji. Czyli do osiągnięcia maksymalnej wydajności przy 
jak najniższych kosztach. Dlatego powinien używać takich narzędzi, które 
mają na celu wspomaganie kierownictwa w podejmowaniu decyzji operacyj-
nych jak i strategicznych, które sprzyjają poprawie sytuacji przedsiębiorstwa. 
Instrumenty controllingu można podzielić na dwie ogólne grupy, te należące 
do szczebla operacyjnego i strategicznego. W tab. 1 zostały przedstawione 
wybrane narzędzia, które controller wykorzystuje do analizowania sytuacji  
i wyników przedsiębiorstwa produkcyjnego.  

Tab. 1 Instrumenty controllingu na poziomie operacyjnym i strategicznym

Instrumenty controllingu operacyjnego Instrumenty controllingu strategicznego

• Analiza „wąskich gardeł”,
• rachunek kosztów pełnych,
• rachunek kosztów zmiennych,
• metoda ABC,
• analiza progu rentowności,
• koło jakości.

• Analiza potencjału/możliwości, 
• analiza cyklu życia produktu, 
• analiza mocnych i słabych stron,
• strategiczna karta wyników (BSC).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Controlling – wiedza i narzędzia 
praktyczne”

Controlling strategiczny zajmuje się wyznaczaniem długookresowych 
celów i kontrolą rozwoju przedsiębiorstwa. Na podstawie danych pozyski-
wanych przez kilka lat opracowuje analizę możliwości produkcyjnych, cyklu 
życia produktów i analizę strategii za pomocą BSC. Narzędzia wymienione 
w tab. 1 controller operacyjny wykorzystuje do opracowywania budżetu pro-
dukcji i okresowej kontroli jego wykonania. Budżety są tworzone na podsta-
wie planu sprzedaży i różnych analiz, między innymi kosztów, progu ren-
towności czy możliwości produkcyjnych.  Po sporządzeniu planu produkcji 
controller przekazuje informacje do kierownictwa. Wtedy podejmowane są 
decyzje odnośnie zmniejszenia, zwiększenia czy też realizacji planu sprzedaży. 
Po zaakceptowaniu budżetu produkcji przez osobę zarządzającą zostaje rozpo-
częta realizacja projektu. 

Wykorzystanie BPM w controllingu

 Współczesny świat organizacji wymaga dużej dynamiki od controllerów 
i menedżerów w podejmowaniu decyzji. W odpowiedzi na to, na początku 
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XXI wieku powstał nowy instrument Business Performance Management, czyli 
zarządzanie procesami biznesowymi, który miał sprostać ciągle rozwijającemu 
się otoczeniu. Business Performance Management Standards Group definiuje 
ten system jako: „zintegrowany system, będący połączeniem narzędzi zawan-
sowanych analiz biznesowych i optymalizacyjnych, dostosowanych do wystę-
pujących rozwiązań strukturalnych i procesowych, wspomagający zarządzanie 
organizacją zorientowanie na osiąganie wysokiej efektywności. System ten 
pozwala przekładać cele na działania, monitorować ich osiągnie, sygnalizując 
wszystkie odstępstwa i zagrożenia związane z ich realizacją” [B. Ziębicki 2013, 
s.61; J. Nesterak, 2015, s 67].

W literaturze business performance management przedstawiany jest jako:

• całościowy system zarządzania organizacją
• system wspomagania decyzji.

Pierwsza koncepcja dotyczy doskonalenia procesów w organizacji. Wy-
korzystuje się do tego model PDCA (Plan Do Check Act). Druga koncepcja 
ma charakter narzędziowy i wykorzystuje nowoczesne technologie informa-
tyczne w realizowanych procesach biznesowych [J. Nesterak 2015, s.67-69]. 

W praktyce przedsiębiorstw rozumienie pojęcia business performance ma-
nagement jest różnie postrzegane. W 2013 roku BOC Information Technolo-
gies Consulting sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Warszawskim przeprowadzili 
badania na temat „BPM – znaczenie, struktura i kultura”. W pierwszym etapie 
badania, określono jak koncepcję zarządzania procesami biznesowymi rozu-
mieją osoby na stanowiskach kierowniczych i eksperci. Najwięcej osób, około 
35% respondentów, odpowiedziało, że BPM to „podejście do zarządzania całą 
organizacją na poziomie strategicznym”. Nieco mniej uczestników badania 
(30%) udzieliło odpowiedzi, że jest to: „podejście stosowane w celu analizy  
i usprawnienia pojedynczych procesów”. Dwie ostatnie grupy, czyli 20% 
i 11% respondentów, odpowiedzieli kolejno, że BPM to: „zbiór technologii 
informatycznych, które pomagają zarządzać i automatyzować procesy” oraz 

„inicjatywa dotycząca redukcji kosztów i podniesienia wydajności procesu.” 
Na podstawie powyższych wyników można zauważyć, że najczęściej BPM jest 
postrzegane jako narzędzie wspomagania zarządzania procesami na poziomie 
operacyjnym i strategicznym.  Jednak z badania wynika również, że w praktyce 
przedsiębiorstw różnie postrzega się zarządzanie procesami biznesowymi. Po-
niższy wykres przedstawia wynika badania [A. Biernikowicz, 2013, s. 5].
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Rys. 1 Rozumienie koncepcji BPM

Źródło: „BPM - znaczenie, struktura i kultura”

Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
„C”

System controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym „C” polega na:

1. Opracowaniu budżetu produkcji na podstawie danych dostarczo-
nych od innych działów (sprzedaży i logistyki).

2. Przesłaniu opracowanego planu produkcji do kierownictwa.
3. Oczekiwaniu na jego akceptacje budżetu.
4. Udziale w opracowywaniu przebiegu procesów biznesowych, ustala-

niu wskaźników efektywności.
5. Analizowaniu przebiegu procesu pod względem zgodności realizacji 

planu.
6. Podejmowaniu działań naprawczych.
7. Przygotowywaniu raportów.
8. Eliminowaniu „wąskich gardeł” z procesu.

Controller w przedsiębiorstwie produkcyjnym „C” wykorzystuje narzę-
dzie business performance management do nadzorowania realizacji planu 
produkcji. Najważniejsze jest to, żeby na samym początku dokładne rozpisać 
przebieg najważniejszych procesów biznesowych w organizacji. W tym przed-
siębiorstwie produkcyjnym są:
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• proces przebiegu produkcji,
• proces konfekcjonowania,
• proces zamawiania usług logistycznych.

Następnie ważne jest, żeby po rozpoczęciu realizacji danego procesu con-
troller stale monitorował jego przebieg pod względem założonych wcześniej 
wartości wskaźników. Istotne jest szybkie wyłapanie odchyleń, między inny-
mi: czasowych czy kosztowych. Po wychwyceniu takich odchyleń controller 
jest w stanie podjąć działania naprawcze. Kiedy proces biznesowy się zakoń-
czy następuje dokładna analiza jego przebiegu. Analizie podlegają między in-
nymi wartości KPI, czyli opracowanych wcześniej wskaźników efektywności. 
W przedsiębiorstwie „C” są to na przykład wskaźniki dotyczące wypadków, 
kosztów czy realizacja plany. Ponadto na końcu procesu controller znajduje 
miejsca w których występują „wąskie gardła” i razem z zarządem podejmują 
próbę praktycznego rozwiązania problemu za pomocą PDCA. Opracowuje 
się 8 kroków, które ułatwiają rozwiązanie problemu. Pierwsze pięć kroków 
związane jest z planowaniem, następne trzy kolejno z działaniem, sprawdza-
niem poprawności działania i modyfikacji działań, które ograniczały przebieg 
procesu. 

Podsumowanie

W praktyce nie mamy jednego modelu przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Różnią się między sobą między innymi wielkością, formą prawną, formą pro-
dukcji czy rodzajem otoczenia. Dlatego nie istnieje uniwersalny zbiór narzędzi, 
z których powinien korzystać każdy controller. Jednak w każdym przedsię-
biorstwie produkcyjnym system controllingu powinien polegać na realizacji 
zadań, które dążą do wzrostu efektywności organizacji. Na osiąganie jak naj-
lepszych wyników przez organizację ma wpływ dostarczona do kierownictwa, 
przez dział controllingu, informacja decyzyjna. Osoby zarządzające przedsię-
biorstwem produkcyjnym analizują otrzymane dane, w formie raportów czy 
budżetów, na których podstawie podejmują decyzje produkcyjne. Contro-
ller w przedsiębiorstwie produkcyjnym bierze też udział w zarządzaniu pro-
cesami biznesowymi. Wspomaga kierownictwo w modelowaniu a następnie 
nadzoruje ich przebieg i w razie odchyleń podejmuje odpowiednie działania 
naprawcze. Informacje o przebiegu zakończonego procesu, które controller 
dostarcza do kierownictwa mają znaczny wpływ na opracowanie planu na-
prawczego przez osoby zarządzające. 
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Kryteria oceny jakości usług 
typu Spa i Wellness z punktu 

widzenia użytkowników

Wprowadzenie

Jakość szczególnie w usługach rekreacyjnych nierozerwalnie wiąże się 
z problematyką zdrowia i bezpieczeństwa podczas odpoczynku. Niezwykle 
istotne jest oferowanie usługi o gwarantowanej jakości i bezpieczeństwie dla 
zdrowia klientów. Obecnie nie wystarczy już kontrolowanie finalnej usługi, 
gdyż nie daje ona wystarczającej informacji na temat jakości tego typu usług 
i bezpieczeństwie dla konsumenta. Należy zwrócić uwagę także na elementy 
około usługowe. Jest to możliwe przy wprowadzeniu do codziennej praktyki 
funkcjonowania przedsiębiorstw systemów zapewniania jakości i bezpieczeń-
stwa wykonywanych usług, które obejmują odpowiednie techniki, metody  
i procedury.

Usługi typu SPA i Wellness należą obecnie do coraz bardziej popularnej 
grupy usług. Do wzrostu zainteresowania tego typu usługami doprowadza po-
trzeba regeneracji psycho-fizycznej, odpoczynku i relaksu, co spowodowane jest 
wzrostem tempa życia społeczeństwa. [G. Zieliński, P. Bartsch 2013, s. 69]

Usługi SPA i Wellness stanową obecnie rozwijający się obszar usług tury-
stycznych, przy czym w literaturze przedmiotu wskazuje się, że są one częścią 
turystyki zdrowotnej będącej obecnie równolegle rozwijającym się trendem  
z turystyką uzdrowiskową [Koreńczyk A. 2010, s. 114].

1 Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Naukowe Koło Jakości 
i Produktywności
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Niezwykle istotne staje się poszukiwanie kierunków doskonalenia pro-
jektów dotyczących oceny jakości usług typu SPA i Wellness. Dlatego też 
postawiono następujące pytanie badawcze: jakie są czynniki wpływające na 
jakość usług typu SPA i Wellness z punktu widzenia ich użytowników? Próba 
odpowiedzi na to pytanie stanowi cel niniejszego rozdziału, a podstawą do 
jego przygotowywania są wyniki studiów nad literaturą przedmiotu oraz ana-
liza wyników przeprowadzonych badań.

Analiza dorobku literaturowego w zakresie badań z 
doskonalenia jakości usług SPA i Wellness

Jakość jest zawsze związana z potrzebami i oczekiwaniami klienta. Waż-
ne jest, aby jakość realizowana była nie tylko w stosunku do finalnego produk-
tu zamówionego przez klienta, ale też na każdym etapie jej produkcji. Wysoka 
jakość jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy w jej realizację angażuje się każdy 
uczestnik procesu, bez względu na to, jaki to jest proces i co ma być jego 
wynikiem.

Poprzez jakość rozumie się najczęściej stopień dostosowania określonego 
obiektu (produktów, procesu, organizacji, zjawiska) do oczekiwań podmiotu 
doznającego [Urbaniak M. 2004, s.13].

Analiza literatury pozwala na zdefiniowanie jakości jako stopień, w jakim 
zestaw inherentnych właściwości spełnia wymogi. Właściwości w tym wypad-
ku są rozumiane jako cechy różnicujące. Ze względu na to, że sektor usług jest 
jednym z najszybciej rozwijających się w gospodarce światowej, jakość oraz jej 
doskonalenie mają tu szczególne znaczenie.

Z perspektywy doświadczeń autora jakość zawsze związana jest z tym, 
czego oczekuje odbiorca. Każda wartość przekazywana dalej – niezależnie od 
tego, czy jest to usługa, wyrób, proces czy informacja – musi być zgodna 
z kryteriami i oczekiwaniami odbiorcy. Jakość z pewnego punktu widzenia 
może się wydawać pojęciem względnym, każdy bowiem ma inne, subiektyw-
ne oczekiwania. Pewnym jest, że mówiąc o wysokiej jakości, mówimy zawsze 
o blisko stuprocentowych spełnianiu oczekiwań – niezależnie od tego, jakie 
one są [Sadowski J. 2013, s.11].

Podobnie jak w przypadku definicji pojęcia usługi, tak i w przypadku ja-
kości brak jednoznacznej i uniwersalnej definicji stosowanej przez wszystkich 
autorów tej dziedziny. Mimo to powstają wciąż nowe definicje, w których 
każdy następny z opisujących ją badaczy uwzględnia nowy aspekt, akcentuje 
inny punkt widzenia [Walkowiak J. 2008,s.76].
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Z punktu widzenia klienta, jakość ma wiele cech i można ją postrzegać 
w różny sposób:

• jakość oczekiwana (expected quality): oczekiwania konsumentów  
w stosunku do określonych usług,

• jakość wywołana (induced quality): oczekiwania konsumentów  
w odniesieniu do określonego typu usługi, na podstawie wcześniej-
szych doświadczeń,

• jakość rzeczywista (effective quality): faktyczny stan,
• jakość całkowita (overall quality): suma jakości rzeczywistej i wywoła-

nej, która może być wyższa lub niższa niż oczekiwana,
• jakość potencjalna (potential quality): stopień możliwości polepszenia 

w przyszłości [Illy, Viani 1995].

Jakość usług typu SPA i Wellness może być z jednej strony rozpatrywa-
na z punktu widzenia usługodawcy, czyli SPA centrum lub Aquaparku jako 
wypracowany na podstawie doświadczenia i narzucony z zewnątrz standard 
usług, czyli zespół cech, jakie powinna mieć dana usługa, aby mogła w pełni 
zaspokoić potrzeby rekreacyjne klienta. Z drugiej strony, jakość usług w swo-
isty sposób oceniają sami klienci (użytkownicy), określając ją, jako różnicę 
między oczekiwaniami w stosunku do usługi, a subiektywną jej oceną.

 Rynek usług SPA i Wellness jest niejednorodny, zmienny w czasie, czę-
sto sezonowy i niezwykle wymagający pod względem jakości. Konsumenci są 
coraz bardziej świadomi, wykształceni, stawiają producentom coraz wyższe 
wymagania odnośnie samej usługi, jak i jej ceny oraz promocji. Podstawowym 
wymaganiem konsumentów co do usług jest jej jakość oraz bezpieczeństwo 
przy korzystaniu z niej. Chcą oni mieć pewność, że usługa nie zaszkodzi ich 
zdrowiu [Łeba 2008, s. 631].

Dokonując analizy literatury przedmiotu, można stwierdzić, że zrozu-
mienie charakterystyki działalności rekreacyjnej, a także jej zestawienie z za-
sadami generowania jakości umożliwia uzyskanie spojrzenia na firmę oferu-
jącą usługi typu SPA i Wellness jako na rozbudowany i złożony mechanizm,  
w którym jest niespotykanie wiele okazji do reprezentowania i tworzenia ja-
kości. Bliskość i wrażliwość na klienta, obsługa bezpośrednia, różnorodność 
występujących usług pobocznych dają szerokie możliwości badania, słuchania 
i obserwacji klienta, a co za tym idzie – planowania jakości na podstawie fak-
tów i wydarzeń bieżących, a przy tym doskonalenie oceny jakości usług typu 
SPA i Wellness.
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Metodyka badawcza

W opracowaniu wykorzystano liczne źródła wtórne dotyczące doskonale-
nia jakości usług SPA i Wellness w Polsce. Ponadto wykorzystano bogatą lite-
raturę dotyczącą jakości i czynników, które ją warunkującą. Dla zrealizowania 
przedstawionego w opracowaniu celu badawczego dokonano badań pierwot-
nych wśród nabywców usług typu SPA i Wellness, czyli liczne źródła pierwot-
ne dotyczące opinii klientów w Polsce o jakości usług w SPA i Wellness.

Realizacja badań odbyła się w trzech etapach, w których posłużono się 
zróżnicowanymi metodami: ankietyzacją, metodą „tajemniczy klient”, obser-
wacją własną oraz wywiadem bezpośrednim.

Ankietyzacja była zasadniczym (głównym) etapem badań, natomiast wy-
wiady bezpośrednie z kierownictwem SPA oraz Aquaparku służyły pogłębie-
niu uzyskanych w ankietach odpowiedzi. Metoda „tajemniczy klient” służyła 
przede wszystkim potwierdzeniu niezależnej opinii dotyczącej jakości usług  
w Aquaparku.

Pierwszym etapem był kwestionariusz pilotażowy skierowany do 20 osób, 
przy wypełnieniu którego powstały problemy w zrozumieniu kilku pytań. 

Kolejnym krokiem była weryfikacja pilotażowego kwestionariusza ankie-
towego, której celem było wyeliminowanie uwag i powstałych wątpliwości. 
Wynikiem tego było poprawnie sformułowany kwestionariusz zastosowany 
podczas głównego badania, co do którego nie powstały żadne dodatkowe nie-
porozumienia oraz pytania ze strony respondentów. 

W celu określenia czynników kształtujących jakość usług SPA i Wellness 
oraz warunkujących decyzje nabywcze na rynku usług SPA i Wellness, posłu-
żono się metodą ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Próbę do 
badań dobrano w sposób przypadkowy spośród reprezentantów aglomeracji 
gdańskiej, korzystających z usług SPA i Wellness.

Respondenci odpowiedzieli na pytania, dotyczące usług spa, basenu, ja-
cuzzi, zjeżdżalni wodnych, masażu. 

Po przeanalizowaniu odpowiedzi zidentyfikowano kilka podstawowych 
kryterium usług SPA i Wellness, które zostały podzielone na rodzaje.

Pierwszym kryterium powstałym w badaniu była jakość basenu. Tutaj 
nacisk położono na wielkość, lokalizację, typ basenu oraz rodzaj wody.

Drugim podstawowym kryterium była jakość jacuzzi. Badane były 
odpowiedzi respondentów dotyczące rozmiaru jacuzzi oraz dostępności 
różnych dodatków do jacuzzi, typu kolorowego oświetlenia, hydromasażu  
i aromatyzowania.
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Trzecim kryterium była jakość sauny. Badany był rozmiar i typ sauny 
oraz dodatkowa aromaterapia.

Jakość masażu była brana pod uwagę jako czwarte kryterium oceny jako-
ści SPA i Wellness, które zawierało typ oraz rodzaj masażu.

Drugim etapem był wywiad metodą „tajemniczy klient” oraz metodą 
„obserwacja własna”.

Trzeci etap to wywiady bezpośredni z kierownictwem SPA i Aquaparku.
W skład badanej próby weszło 100 osób, z czego większość stanowiły 

kobiety – 69%, a mężczyźni 31%. Ankietowanych zakwalifikowano do 
czterech grup wiekowych. W każdej z tych grup znalazła się zbliżona liczba 
respondentów. Osób w wieku 18–25 lat było najwięcej, bo stanowiły 55% 
ogólnej liczby badanych. W grupie wiekowej 26–35 lat było 38% badanych, 
a w grupie wiekowej 36–62 lata -5% ankietowanych, natomiast osób powyżej 
63-go roku życia było 2% ze wszystkich badanych.

Analiza i wyniki badań

Analizując strukturę respondentów pod względem sytuacji finansowej 
najliczniejszą grupę stanowili badani z przeciętnym miesięcznym docho-
dem przypadającym na jedną osobę w gospodarstwie domowym w prze-
dziale do 1500 złotych (51% ogólnej liczby ankietowanych). Miesięczny 
dochód w granicach od 1500 do 5000 złotych na osobę zadeklarowało 38% 
ankietowanych. Respondenci deklarujący dochody od 5000 do 10000 zło-
tych na osobę stanowili 9%. Zarobki powyżej 10000 złotych zadeklarowało 
2% badanych.

Badania wykazały, że z usługi SPA i Wellness 45% ankietowanych ko-
rzysta raz w roku. Zdecydowanie częściej, ponieważ dwa lub trzy razy w roku, 
na odpoczynek  do SPA i Wellness wyjeżdża 54% respondentów. Wśród 
ankietowanych 1 osoba zadeklarowała, że nigdy nie korzystała z usług SPA  
i Wellness.

Preferencje respondentów dotyczące długości wyjazdów do SPA i Well-
ness są różnorodne, przedstawiam graficznie na rys. 1.

Najczęściej respondenci korzystają ze zniżek studenckich (53%) podczas 
wyjazdów do SPA i Wellness. Około 30% ankietowanych korzysta ze zniżek 
grupowych oraz sezonowych, 12% badanych nie korzysta z żadnych zniżek. 
2% respondentów zaznaczyło, że mają zniżki dla emerytów, taka sama liczba 
zamawia zniżki przy pomocy aplikacji Groupon.
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Rys. 1. Najczęściej wybierana odpowiedź przez respondentów dotycząca długości spędzanego 
czasu w SPA i Wellness (w odsetkach odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Według badań duży rozmiar basenu (26-50 metrów) wybrało 52% an-
kietowanych. Natomiast 48% przebadanych osób preferuje pływać w base-
nach średnich, czyli o długości 6-25 metrów.

Z punktu widzenia lokalizacji basenu 41% respondentów korzysta  
z basenu, który w połowie znajduje się w budynku a w połowie na zewnątrz. 
Baseny na świeżym powietrzu wybrało 30% ankietowanych, natomiast basen  
w budynku – 29% przebadanych.

Wyniki zadanego pytania: „Jaki typ wody w basenie Pani/Pan preferują?” 
przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Najczęściej wybierany prze respondentów typ wody w basenach SPA i Wellness  
(w odsetkach odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Najczęściej wybieranym typem wody w basenach okazała się ciepła 
(wskazywana przez 72% badanych). Na drugiej pozycji uplasowały się zim-
na oraz słodka, które preferują 10% respondentów, o wiele mniej, bo 8% 
wskazań przypadło dla gorącego typu wody. Takie odpowiedzi mogły być 
spowodowane tym, że dużą grupą badanych stanowiły kobiety (69% ankieto-
wanych), które przeważnie preferują taki typ wody.

Kolejne pytanie dotyczyło preferowanego przez respondentów typu ba-
senu. Uzyskane wyniki zaprezentowano na rys. 3.

Rys. 3. Najczęściej wybierany prze respondentów typ basenu podczas odpoczynku w SPA  
i Wellness (w odsetkach odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Pływacki typ basenu wybrało 39% ankietowanych, a z basenów typu 
„rwąca rzeka” i „z falą” korzysta odpowiednio 32% i 29% respondentów.

Uzyskane wyniki na kolejne pytanie dotyczące wybranych przez respon-
dentów preferowanych dodatków do basenu jest przedstawione na rys. 4.

Badania pokazały, że trampolina i hydromasaż jako dodatek w basenie 
wybiera odpowiednie 40% i 36% respondentów. Rzadziej ankietowani ko-
rzystają z takich dodatków jak bar w basenie oraz aqua aerobik odpowiednio 
15% i 9% ankietowanych.

Jak wykazały badania, preferencje respondentów dotyczące typów zjeż-
dżalni są różnorodne. Ankietowani cieszą się zarówno z ekstremalnych zjeż-
dżalni (35%), jak i zjeżdżalni długich z zakrętami (30%) oraz dwutorowych 
(28%). Kilka procent respondentów preferuje łagodne zjeżdżalnie, a dokład-
nie 7% przebadanych.
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Rys. 4. Preferowane prze respondentów dodatki do basenu podczas odpoczynku w SPA i Well-
ness, (w odsetkach odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wyniki odpowiedzi na pytanie: „Z jakiego basenu Pani/Pan korzysta 
podczas odpoczynku?” zostały przedstawione na rys. 5.

Rys. 5. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Z jakiego basenu Pani/Pan korzysta podczas 
odpoczynku?” (w odsetkach odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Podczas odpoczynku 97% respondentów korzysta z basenu dla wszyst-
kich, 3% z basenu dla par (są takie baseny dla par na Białorusi, w Rosji oraz 
innych krajach).

Kolejne pytanie dotyczące obecności ratowników przy basenach miało 
charakter pytania jednokrotnego wyboru. Uzyskane wyniki przedstawiono na 
rys. 6.
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Rys. 6. Stopień ważności obecności ratowników przy basenach według odpowiedzi przebada-
nych (w odsetkach odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Obecność ratowników na basenie dla 76% ankietowanych jest bardzo 
ważna i tylko 24% respondentów zaznaczyły, że jest to średnio ważne. Żadna 
osoba nie zaznaczyła odpowiedzi- „obecność ratownika przy basenie jest mało 
ważna”, świadczy to o tym, że respondentom zależy na bezpieczeństwie wła-
snym podczas korzystania z usług typu SPA i Wellness.

Jak wykazały badania, połowa respondentów (50%) od czasu do czasu 
korzysta z opcji wypożyczenia ręczników, z takiej opcji nie korzysta 41% an-
kietowanych i tylko 9% zaznaczyło, że zawsze korzystają  z takiej usługi.

Odpowiedzi dotyczące rozmiaru jacuzzi były takie: czteroosobowe ja-
cuzii preferuje 47% przebadanych, 40% ankietowanych korzysta z dwuoso-
bowych jacuzzi, opcje jednoosobową wybiera 12% korespondentów. Jedna 
osoba zaznaczyła, że w ogóle nie korzysta z jacuzzi.

Badania pokazują, że 92% ankietowanych preferuje takie dodatki do ja-
cuzzi jak hydromasaż oraz kolorowe oświetlenie (73%), natomiast aromatyzo-
wanie wybrało 32% przebadanych.

Jak wykazały badania, preferencje respondentów dotyczące typu sauny są 
różnorodne i zostały przedstawione na rys. 7.

Badania pokazały, że saunę parową oraz suchą respondenci wybierają 
najczęściej, czyli odpowiednio 38% i 25% przebadanych. Rzadziej ankieto-
wani korzystają z sauny lodowej (15%). Saunę na podczerwień i solną odpo-
wiednio wybrało 13% i 9% ankietowanych.

Zarówno preferencja przebadanych dotycząca aromaterapii w saunie jest 
różnorodna: 41% respondentów nie korzysta z sauny z aromaterapią, 25 % 
ankietowanych korzysta z sauny aromatyzowanej ziołowym zapachem, 23%  
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respondentów lubi miętową saunę i tylko 11% wybrały sosnową aromaterapię 
w saunie.

Rys. 7. Najczęściej wybierana odpowiedź przez respondentów dotycząca wyboru typu sauny (w 

odsetkach odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Z punktu widzenia rozmiaru sauny 55% respondentów korzysta z sauny 
dużej, czyli więcej niż 5 osób.  Średnie (3-4 osoby) sauny wybrało 30% ankie-
towanych, a małe – 25% przebadanych.

Podczas odpoczynku w SPA oraz Wellness 64% osoby korzystające  
z usług kosmetyczki preferują masaż (100%) i maseczki relaksujące (84% 
ankietowanych).

Masaż pleców wybiera 100% tych którzy korzystają z usług kosmetyczki. 
Dodatkowo masaż twarzy preferuje 36% ankietowanych, a masaż całego ciała 
32% klientów.

Preferencje respondentów dotyczące typu masażu są różnorodne i są 
przedstawione graficznie na rys. 8.

Badania wykazały, że masaż relaksacyjny preferuje 2/3 ankietowanych 
(67%), którzy korzystają z usług kosmetyczki. Klasyczny typ masażu wybiera 
1/3 przebadanych (33%). Dodatkowo lecznicy i anty-celulitowy oraz masaż 
gorącymi kamieniami wybiera odpowiednio 32%,29% i 25% respondentów.

Większość respondentów zaznaczyła, że wyjeżdża do SPA i Wellness, 
Aquaparków z partnerem lub partnerką (48%). Ze znajomymi wyjeżdża 33% 
przebadanych, a z żoną/mężem i dzieci – 10% ankietowanych.
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Rys. 8. Najczęściej wybierana odpowiedź przez respondentów dotycząca typu masaży (w odset-
kach odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wnioski z przeprowadzonych badań

Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących preferencji konsu-
mentów na rynku SPA i Wellness oraz czynników wpływających na jakość 
takich usług, a także oczekiwań konsumentów na temat jakości usług rekre-
acyjnych, sformułowano następujące wnioski:

• Z deklaracji częstości korzystania z usług SPA i Wellness wynika,  
że więcej niż 50% respondentów korzysta z nich przynajmniej 2-3 
razy w roku.

• Ankietowani najczęściej wskazywali w pytaniach dotyczących base-
nu, że preferują basen dla wszystkich z ciepłą wodą, trampolinami  
i hydromasażem, zaznaczając obecność ratowników przy basenach  
w stopniu „bardzo ważne”.

• Większość respondentów preferuje czteroosobowe jacuzzi z hydro-
masażem i kolorowym oświetleniem.

• Więcej niż połowa przebadanych wybrało dużą, suchą lub parową 
saunę z aromaterapią.

• Relaksacyjny oraz klasyczny masaż pleców, twarzy i całego ciała jest 
najczęściej wybieraną usługą kosmetyczną.

Warto na koniec podkreślić, że poza wynikami badań w przypadku usług 
SPA i Wellness, tak jak i w wypadku większości usług, następuje subiektywna 
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ocena poziomu jakości. Dlatego istotne jest z jednej strony zaspokojenie po-
trzeb klienta ale z drugiej – dostosowanie oferty do potrzeb wybranej grupy 
docelowej przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych odczuć pozostałych 
klientów.

Artykuł miał na celu identyfikację najistotniejszych kryteria oceny jako-
ści usług typu SPA i Wellness z punktu wiedzenia użytkowników, co w przy-
szłości może być przydatne początkującym przedsiębiorcom, którzy chcą za-
łożyć własną firmę skierowaną na zaspokajanie potrzeb klientów dotyczących 
odpoczynku SPA i Wellness. Dany artykuł może być przydatny dla obecnego 
kierownictwa i menedżerów Aquaparku, Spa i Wellness w sprawach zaspo-
kojenia potrzeb klientów, lepszego dostosowania jakości do potrzeb klientów 
przy budowie nowych obiektów typu SPA i Wellness oraz przy doskonale-
niu istniejących obiektów, tworzenia innowacyjnych projektów w dziedzinie 
rekreacji.
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Analiza płatności Internetowych 
– bramki płatnicze

Wstęp

Zadaniem artykułu jest przedstawienie w sposób przejrzysty zagadnie-
nia, które jest znaczące w kontekście płatności Internetowych a do którego 
nie przykłada się znaczącej uwagi czyli bramek płatniczych. Biorąc pod uwa-
gę prężnie rozwijające się transakcje Internetowe, sklepy Internetowe w celu 
ułatwienia sprzedaży swoich produktów bądź usług coraz częściej decydują 
się na skorzystanie z tego typu rozwiązania. Sprawdzenie najpopularniejszych 
w Polsce możliwości płatniczych zostało obrane jako kryterium główne do 
przeprowadzenia analizy. Dzięki udostępnionym przez każdego z dostawców 
odpowiednich ilości danych, faktem stała się możliwość przeprowadzenia 
badania, dzięki której można zestawić każdy z przedstawionych obiektów  
a następnie poddać je zestawieniu. Rozważenie takich czynników jak prowizje 
czy też rodzaje możliwości, które udostępnia każdy z dostawców pokazują  
w pewien sposób na czym osoba mająca w planach wdrożyć  taki system do 
swojego sklepu powinna się skupić. Istnieje również kilka relacji, ponieważ 
występuje trzech głównych aktorów a są nimi dostawca, sprzedawca oraz 
klient. Należy pamiętać, że dostawca i jego produkt, pełni role integratora 
pomiędzy pozostałą dwójką dlatego to ich komfort przede wszystkim powi-
nien być oceniany z punktu widzenia firmy tworzącej tego typu rozwiązanie. 
Odpowiednie dopasowanie swojej oferty oraz jej przedstawienie pozwoli na 
zwiększenie zainteresowania sprzedawców [J. Górka 2013, s. 33-35].

1 Uniwersytet Ekonominczny w Krakowie
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Opis problematyki

Poruszone zagadnienie nawiązuje do kwestii Internetowych syste-
mów płatności a w szczególności bramek płatniczych które głównie działają  
w Polsce oraz są najpopularniejszymi wyborami. Głównym kontekstem bę-
dzie poruszenie zagadnienia różnic pomiędzy wybranymi bramkami płatni-
czymi oraz uwydatnienie dlaczego są one atrakcyjne z punktu widzenia osoby 

- czy też sklepu internetowego – która chciałaby wdrożyć taki moduł płatności. 
Badania w głównej mierze dotyczą która bramka płatnicza jest opłacalna w 
zależności od osoby czy firmy chcącej skorzystać z takiego typu usługi. Jakie 
opłaty należy uiścić  biorąc pod uwagę wielkość firmy, oraz czy wielkość firmy 
świadczy o wielkości płacenia  przez przedsiębiorstwo marży od każdej trans-
akcji. Wspomnieć należy, iż istotą bramek płatniczych jest pośredniczenie 
pomiędzy transakcjami od klienta, do osoby udostępniającej pewną usługę 
lub rzecz czyli sprzedawcy. Bramki płatności są niezbędnym narzędziem, jeśli 
chce się akceptować płatności kartą kredytową na swojej stronie interneto-
wej. Uwalniają one sprzedawcę od kłopotów związanych z przetwarzaniem 
płatności kartą kredytową ręcznie co pozwala skoncentrować się na innych 
aspektach swojego biznesu w Internecie. 

Podejście do analizy

Badania formułowane były głównie uwzględniając podejście jakościowe 
omawianego zagadnienia. Typowe podejście ilościowe zastosowane w tego 
rodzaju analizie nie miałoby podstaw z prostych przyczyn. Wszystko zależy 
od  wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości obrotów jakie generuje firma w celu 
uwzględnienia wielkości marży jaka będzie zabierana przez każdego z dostaw-
ców. Główna koncentracja zagadnienia skupia się na wybranych 4 firmach 
oferujących rozwiązania szybkich płatności internetowych – czyli: DotPay, 
PayU, Przelewy24 oraz Tpay. Są to dostawcy skoncentrowani w szczególności 
na Polski rynek co przekłada się na ich stosunek na rynku e-commerce biorąc 
pod uwagę badania wykonane przez Gemius dla e-Commerce Polska. Ce-
lem badań więc przede wszystkim jest uświadomienie sobie który z przedsta-
wionych czterech  dostarczycieli usługi będzie dobrym wyborem biorąc pod 
uwagę punkt widzenia klienta. Każdy klient personalnie będzie jednak inny 
dlatego z założenia podstawione zostaną  takie same oczekiwania w stosunku 
do każdej z firm. Dane zostały uzyskane drogą korespondencji w celu zacho-
wania ich poprawności i zweryfikowania prawdziwości. Dodatkowo były one 
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formułowane w oparciu o regulaminy usługi, zawarte w dokumentacji znaj-
dującej się na każdej ze stron poszczególnych dostawców. Warto tutaj również 
wyjaśnić znaczenie pewnych używanych słów które przewijają się w artyku-
le. Słowem dostawca określa się jedną z firm świadczących usługi płatności  
Internetowych, dokładniej mowa tutaj o jednej z czterech firm: DotPay, PayU, 
Przelewy24 oraz Tpay. Sprzedawca natomiast jest to właściciel sklepu sprze-
dający pewnego rodzaju usługi bądź też produkty, który jest zainteresowany 
skorzystaniem z oferty udostępnionej przez dostawce. Klientem natomiast jest 
osoba korzystająca z dóbr które oferuje sklep. Warto było uwidocznić te róż-
nice terminologiczne w celu rozwiania wszelkich wątpliwości pojawiających 
sie w dalszej części. 

W Polsce jest kilka potencjalnych wyborów jeżeli wzrok jest skierowany z 
punktu widzenia sprzedawcy. Największymi dostawcami systemów płatności 
internetowej oraz najczęściej używanymi są przede wszystkim PayU, DotPay, 
Przelewy24 oraz Tpay. Nie należy również zapominać o takich gigantach jak 
chociażby PayPal, lecz  nie jest on tak popularny jak wyżej wymienione. Aby 
dobrze wybrać system trzeba porównać każdy z nich co oferuje, jakie formy 
płatności oraz czy prowizja nie jest duża. Wszystko jaki system zostanie wy-
brany zależy również od preferencji samego sprzedającego, w zależności od 
tego na czym zależy mu najbardziej. Różnice pomiędzy systemami można po-
dzielić na kilka etapów. Wyodrębnić na pierwszy rzut oka można prowizje od 
transakcji, gdzie każdy z systemów ma już podane odgórnie kwoty, ale każdy 
również zapewnia o możliwości negocjacji (te opłaty nie dotyczą klientów). 
Każdy z systemów posiada też autorskie pomysły na wykonywanie płatności, 
którymi starają się przyciągnąć osoby aby korzystali właśnie z ich rozwiązań. 
Bez budowania przewagi konkurencyjnej, osoby nie będą przykuwać uwagi 
do wyboru systemu który jest taki sam jak pozostałe, bo nie będzie miało dla 
nich znaczenia z którego systemu będą korzystać. Wybiorą najtańszy, skoro 
reszta nie oferuje niczego co mogłoby przykuć ich uwagę. Najczęściej jednak 
wybieranym (przez osoby które głównie płacą szybkim przelewem) jest PayU 
przy próbie osób biorących udział wynoszącej 508 osób [Gemius dla e-Com-
merce Polska: E-commerce w Polsce,2017]
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Rys. 1. Najpopularniejsze Internetowe metody płatności w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla 
e-Commerce Polska.

Wybór odpowiedniego systemu płatności  
przez sprzedawców

Dla sprzedawców najważniejszym aspektem jest zadowolenie klientów, 
a z racji tego że ludzie coraz chętniej korzystają z zakupów przez Internet, to 
warto zainwestować w tego rodzaju rozwiązanie. Sprzedawca przede wszyst-
kim powinien ustalić jakiego rodzaju sprzedaż prowadzi, aby dostosować 
odpowiedni do odpowiedniej grupy klientów którzy będą z niego korzystali. 
Jeżeli koncentruje się na zakupach tradycyjnych to bez wątpienia najistot-
niejszym będzie zaopatrzenie się w terminal POS służący do obierania na-
leżności przez osoby które chciałyby zapłacić kartą, smartfonem czy nawet 
kodem BLIK. W ten sposób nie musimy przejmować się czy mamy jak wydać 
pieniądze czy nie, transakcja od razu jest łączona i autoryzowana z bankiem. 
Aby odpowiednie wybrać, nie liczy się tylko urządzenie które zostanie użyte, 
ważnym jest również dostawca. Ustawa o usługach płatniczych daje pewien 
zarys wszystkich podmiotów mogących zajmować się tego typu usługami. Dla 
samych sprzedawców ważną przesłanką na temat który system można wybrać 
jest oczywiście cena. Nikt nie twierdzi, iż jest to złe zachowanie, jednak za-
myka on pewne furtki jeżeli chodzi o funkcjonalności które mogą sprawić, 
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że system nie zostanie dobrany odpowiednio. Prowizje które są ustalane od-
górnie, albo negocjowanie w zależności od tego jak firma jest duża zależy już 
od kwestii dogadania pomiędzy sprzedawcą a dostawca takiego oprogramo-
wania [Porównanie systemów płatności dla sklepu internetowego 2015].Wartość 
opłaty weryfikacyjnej czy też opłaty aktywacyjnej (w zależności od wybranego 
systemu) różnią się i zależą od indywidualnych rozmów pomiędzy obiema 
zainteresowanymi stronami. Ważnym dla sprzedawcy jest, aby sprawdzić jaka 
jest wielkość podstawowej opłaty która występuje w ofercie wszystkich „bra-
mek płatniczych” czyli prowizji od transakcji. Wielkość jest również kwestią 
indywidualną ale brane są pod uwagę takie aspekty jak sezonowość branży czy 
też szacowana wartość obrotów. Następnym aspektem branym pod uwagę 
jest czas oczekiwania na przelew. Jest to dosyć istotna kwestia ze względu na 
płynność finansową firmy, ponieważ niektórzy operatorzy nie posiadają kon-
kretnego czasu na wysłanie pieniędzy. Dlatego sprawdzanie ofert uwzględnia-
jąc czas w jakim można spodziewać się otrzymania pieniędzy na konto jest 
też istotnym kryterium. Ważnym również jest fakt pomocy w razie awarii, 
patrzenie przez pryzmat ilości awarii w ostatnim czasie, ile wynosi czas pracy 
bez żadnych usterek a ile czas bezczynności, oraz jeżeli już usterki wystąpią to 
w jakim czasie operator jest w stanie je naprawić to kilka z rzeczy na powinien 
zwrócić uwagę sprzedawca który jest zainteresowany na dany system. Jak jesz-
cze w sklepie standardowym można zapłacić gotówką, tak sklep internetowy 
nie może pozwolić sobie na takiego typu problemy, ponieważ klient widząc 
iż nie da się dokonać transakcji z różnych powodów, przejdzie do konkuren-
cji. Przechodząc do sklepów internetowych i wyboru odpowiedniego systemu 
należy zwrócić uwagę na fakt, iż klient jest tylko i aż człowiekiem co świadczy  
o tym, że każdego rodzaju niepowodzenia, problemy, niezrozumiałość sys-
temu będzie go odrzucać od korzystania z takiej usługi. Działanie systemu 
powinno być szybkie, aby sprzedawca widząc że zostało złożone zamówienie 
mógł odpowiednio szybko zareagować, a system ma pomóc w jego realizacji. 
Odpowiednie dobranie jest kluczowe, ponieważ w wypadku niezadowolenia 
klienta czy też uszkodzeniem produktu i jego zwrotem przez klienta, nie ma 
potrzeby „ratowania” wszystkiego w sposób ręczny, tylko zwrot pieniędzy 
jest dokonywany automatycznie. Najważniejszym jest  postawienie się w roli 
klienta, co ta osoba chciałaby aby oferował system, jakie udogodnienia aby 
przyciągnąć i ułatwić podjęcie za niego decyzji [K. Böhle, M. Krueger, C. Her-
rmann, G. Carat, I. Maghiros 2000, s. 4-5].Wykorzystywanie pomocy dorad-
ców, czy przedstawicieli których pytamy się jak działa ich system jest równie 
bardzo pomocny jak i zgubny. Problemem w tej kwestii jest fakt, iż pracownik 
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który opowiada o systemie chce  jak najbardziej zachęcić do produktu co 
jest zrozumiałe ale przez to często ukrywa jego wady, dlatego najlepszym roz-
wiązaniem jest samemu dojść do pewnego poziomu wiedzy w tym zakresie, 
aby nie zostać z systemem który jak się okazuje psuje się na każdym kroku,  
a okres bezczynności jest tak długi że sprzedawca generuje niesamowite straty. 
Istotnym aspektem jest bezpieczeństwo transakcji. Sprawdzenie renomy do-
stawcy,  ilość już zaufanych klientów czy certyfikaty lub umowy partnerskie 
z właścicielami kart takimi jak VISA  jest istotnym czynnikiem w kwestii 
wyboru takiego systemu. Buduję on zaufanie na linii sprzedawca – dostawca, 
przez co współpraca przebiega w o wiele lepszy sposób. Posiadanie panelu 
administracyjnego w celu monitorowania kosztów oraz raportów wszystkich 
transakcji również jest ważny jeżeli chodzi o zarządzania bazą sprzedaży, czy 
też sporządzania raportów statystycznych mając na uwadze ustalenia rentow-
ności przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na związane z podjęciem się 
autorskiego przedsięwzięcia i stworzeniem własnego systemu bazując na już 
istniejących silnikach takich jak Presta czy też Magneta. W takim celu trzeba 
jednak wcześniej poznać preferencje klientów, oraz profil sklepu nie mówiąc 
o strukturze informatycznej ani o sztabie informatyków.

Po zwróceniu uwagi na główne aspekty związane ze chęcią zaopatrzenia 
się w któryś z tych systemów, należałoby pokazać różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi systemami analizując już surowe dane, które są w stanie powiedzieć 
zdecydowanie więcej. Przede wszystkim zwracana uwaga jest na cztery firmy 
takie jak PayU, Przelewy24, Dotpay oraz Tpay. Głównymi rozpatrywanymi 
czynnikami będą aspekty na które zwraca uwagę właśnie firma czy też osoba 
która chce się zaopatrzyć w taki system. Należy pamiętać, iż rozważany jest 
to pojęcie z uwzględnieniem transakcji przede wszystkim bazującym na B2B, 
oraz badania mają na celu porównanie tych czterech systemów dla płatno-
ści internetowych dla WooCommerce. Warto byłoby zastosować podział na 
kilka różnych kategorii pod kątem którym dana tematyka zostanie opisana. 
Wyróżniającymi się kryteriami jest przede wszystkim prowizja jaką każdy  
z dostawców pobiera. Lecz jednak początkowo, zanim marże przy założeniu 
konta trzeba wpłacić opłate aktywacyjną. Sprawdzając dane każdego z osobna 
jesteśmy w stanie zobaczyć, iż Przelewy24 jest najtańszą opcją tutaj, ponieważ 
koszt założenia konta wynosi 1.50 zł, czyli są to groszowe sprawy, pozostałe 
wcale nie wypadają jednak tak źle, gdyż 10 zł w dotpay oraz Tpay, a nawet 
te 199 zł (obowiązują tutaj jednak promocje, gdzie cena wynosi 29 zł)  które 
żąda sobie PayU nie jest opłatą która może odstraszać [Tabela prowizji i opłat, 
2018]. Jest to bowiem jednorazowa opłata za możliwość korzystania z usługi 
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gdzie dla sklepów które posiadają spore obroty nie jest to wielki wydatek. Ko-
lejnym poruszonym aspektem, kiedy zostały omówione kwestie początkowej 
opłaty są następne koszta związane z takiego typu ułatwieniami a mianowicie 
prowizje z jakimi będzie się musiał liczyć właściciel sklepu internetowego ko-
rzystając z wybranej opcji. W tym aspekcie można podzielić takie prowizje na 
trzy poszczególne części a mianowicie e-przelewy, e-płatności oraz płatności 
przy użyciu karty. Przed rozpoczęciem opisu ile który z danych dostawców 
życzy sobie za tego typu przyzwolenie należy pamiętać o ważnej rzeczy. Wiele 
osób ma możliwość indywidualnego kontaktu z dostawcą, co daje możliwość 
uzyskania jeszcze lepszej możliwości, oraz indywidualnej oferty. Zawsze istot-
ne jest zrobić to w pierwszej kolejności, bo być może oferta z innej firmy 
będzie lepsza niż tutaj opisane. Owe opcje opisane są zgodnie z tym co oferuje 
dostawca bez żadnych negocjacji. Analizując dane udostępnione na każdej ze 
stron można wywnioskować iż najlepszą oferte patrząc na całokształt jeżeli 
chodzi o prowizje posiadaTpay, czyli teoretycznie jedna z najmłodszych firm 
która od każdej transakcji chce dostać 1,89% kiedy obrót jest mniejszy niż 
30 000 zł na miesiąc, a gdy ta kwota jest większa to 1,79% niezależnie od 
tego jaki jest to rodzaj płatności, dla każdej z opcji próg jest taki sam.[Ofer-
ta dla firm, 2018] Następnie Dotpay oraz Przelewy24 mają podobne oferty, 
ponieważ ich marże wynoszą 1,9% ale następują tutaj małe różnice. Dotpay 
niezależnie od tego jakiej wielkości są pojedyncze transakcje zawsze zabiera 
od nich 30 groszy, przez co lepiej wypada na tym tle Przelewy24. Wystepu-
je jednak mała zmiana jeżeli chodzi o płatności kartą, ponieważ Przelewy24 
dodatkowo biorąc od transakcji 1,9% to dodatkowo pobierają 30 groszy 
niezależnie, jako taki dodatek od transakcji przy uzyciu kart. Na koniec zo-
staje PayU, które dla sprzedawcy nieosiągającego obrotów rzędu 50 000 zł 
 jest najmniej – teoretycznie - opłacalny. Wysokość prowizji stanowiąca  
2,5% + 30 groszy od transakcji na każdy rodzaj płatności w porównaniu do 
wymienionych poprzedników jest duża. Należy jednak zwrócić uwagę na to, 
że dla firm które mają obrót powyżej 100 000 zł ta opcja jest najlepsza, anali-
zując każdą inną opcje. Możliwość zejścia poniżej 1,9% proponowanego dla 
obrotów między 50 000 a 100 000 zł, jest bardzo kusząca oraz zachęcająca. 
Nie ma podanego co prawda progu, dlatego jak już zostało wspomniane, na-
leży sprawdzić oferty indywidualnie ale wnioskować można, iż im większy 
obrót tym lepszą stawke można osiągnąć. Zanim jednak sprzedawca zdecy-
duje się zamówić którąś z podanych bramek powinien zwrócić uwagę także 
na pozostałe kryteria, ponieważ jak wiadomo, bywa tak, iż jeżeli dostawca nie 
ma czym zachęcić potencjalnego klienta do siebie to stara się go zachęcić ceną,  
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a nie jakością. Zwrócenie uwagi na to czy wymagana jest zarejestrowana dzia-
łalność gospodarcza, której wymogiem koniecznym jest mozliwośc w ogóle 
założenia konta, rodzaje płatności kartą oraz typy płatności mobilnej są czyn-
nikami zachęcającymi również do zastanowienia się nad pewnymi opcjami, 
jeżeli róznice nie są ogromne pomiędzy jednym dostawcą a drugim. Dotpay 
jest jedynym dostawcą który zapewnia możliwość założenia konta i korzysta-
nia z niego w taki sposób jak pozostałe dla zwykłych użytkowników. Wiąże 
się to z takimi sposobami jak chociażby próba automatyzacji jakiś niewielkich 
czynności związanych przykładowo z prowadzeniem własnej działalności po-
legającej na sprzedaży korepetycji  jako przychody z działalności wykonywa-
nej osobiście. W ten sposób osoba zainteresowana takimi czynnościami jest 
w stanie przy pomocy strony internetowej wystawić swój kurs, czy tez swoje 
materiały umożliwiając osobie zainteresowanej bez kontaktu z właścicielem 
takiego kursu (korepetytorem) zamówienie odpowiedniej usługi. Istotnym 
z punktu widzenia zarówno sprzedawcy jak i klienta jest sprawdzenie bez-
pieczeństwa przeprowadzanych transakcji które są wykonywane za pomocą 
odpowiedniej aplikacji, czy modułu który udostępnia każdy z dostawców. 
Bezpieczeństwo transakcji należy postawić jako priorytet co o dziwo czasami 
przegrywa z łatwością użytkowania strony [M.Feldy 2012 s. 285-286]. Każdy 
z dostawców zwraca szczególną uwagę na to aby pokazać w jaki sposób należy 
uchronić się przed stratą pieniędzy. Należy nadmienić że ów problem nie wy-
stepuje tylko po stronie dostawcy usługi i jego błędami z autoryzacją czy też 
wycieków danych osobowych do nieodpowiednich osób. Klienci stają się ofia-
rami, owszem, ale to nie przez dostawce tylko przez własne nieodpowiedzial-
ne zachowanie czy też wirusy które wykorzystały ich nieuwagi. Najbardziej 
powszechnym przykładem sa ataki phishing na wyjaśnienie której szczególnie 
zwraca strona PayU w zakładce bezpieczeństwo opisując cały proceder oraz 
jak zabezpieczyć się przed nim [Regulamin pojedynczej transakcji Payu 2018]. 
Z pomocą przychodzą również organizacje rządowe które określają sposób 
bezpieczeństwa transakcji odpowiednimi dyrektywami, jak chociażby PSD2 
której celem było wprowadzenie silnej weryfikacji przeprowadzanej transakcji. 
Co za tym idzie, jeżeli któryś z dostawców nie podporządkuje się do danych 
wymogów straci możliwości. Poniżej ukazane zostanie zestawienie najważ-
niejszych poruszonych kwestii w celu zwiększenia przejrzystości poruszonych 
kwestii z zakresu każdej z czterech firm zajmujących się dostarczaniem bramek 
płatniczych jako rozwiązania dla sprzedawców.
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Tab.1. Analizowane dane czterech dostawców

Kryteria PayU Przelewy24 Dotpay Tpay

Opłata aktywacyj-
na pobierana na 
początku utwo-
rzenia konta

199 zł
(możliwa  
promocja do 29 zł)

1,50 zł 10 zł 10zł

Opłata za wypłatę 
środków z konta

0 zł 0zł 0 zł 0zł

Darmowe wypła-
ty środków

Bez 
 ograniczeń

Bez ograniczeń Bez ograniczeń 4 razy (kolejne 
kosztują jedno-
razowo 2 zł)

Prowizja od 
e-przelewów, 
pay-by-link

2,5%+0,30zł
(< 50 000 zł  
miesięczny obrót),
1,9%
(< 100 000 zł mie-
sięczny obrót),
Dla obrotów więk-
szych niż 100 000 
PLN, możliwość 
indywidualnej oferty 

1,9% 1,9%
(nie mniej niż 
0,3 zł) 

1,89%
( < 30 000  zł 
miesięczny 
obrót ),
1,79% 
(> 30 000zł z 
możliwością 
negocjacji) 

Prowizja od 
e-transferów

2,5%+0,30zł
(<50 000 zł mie-
sięczny obrót),
1,9%
(<100 000 zł mie-
sięczny obrót),
Dla obrotów więk-
szych niż 100 000 
PLN, możliwość 
indywidualnej oferty 

1,9% 1,9%
(nie mniej niż 
0,3 zł),
3,9% 
 (jeżeli nie ma 
działalności 
zarejestrowanej 
gospodarczej) 

1,89%
( < 30 000  zł 
miesięczny 
obrót ),
1,79% 
(> 30 000zł z 
możliwością 
negocjacji) 

Prowizja od 
płatności kartą

2,5%+0,30zł
(<50 000 zł mie-
sięczny obrót),
1,9%+0,30zł
(<100 000 zł mie-
sięczny obrót),
Dla obrotów więk-
szych niż 100 000 
PLN, możliwość 
indywidualnej oferty 

1,9% + 0,30 zł 1,9% 1,89%
( < 30 000  zł 
miesięczny 
obrót ),
1,79% 
(> 30 000zł z 
możliwością 
negocjacji

Płatności mobilne Blik, aplikacja PayU SkyCash, mPay, 
BLIK

mPay, Sky Cash, 
Płacę z IKO, 
PeoPay, Mas-
terCard Mobile, 
V.me by Visa, 
BLIK 

Płacę z IKO, 
mPay, BLIK
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Rodzaje możliwo-
ści płacenia kartą

Visa, MasterCard Visa, MasterCard, 
JCB

Visa, Visa Elec-
tron, Master-
Card, Maestro, 
Diner’s Club, 
JCB

Elavon, Visa, 
Visa Elec-
tron, Masrter 
Card, Maestro, 
Diner’s 

Wymaganie 
posiadania 
działalności 
gospodarczej

Wymagane Wymagane Nie wymagane Wymagane

Bezpieczeństwo Program Ochrony 
Kupujących,
Certyfikacja PCI

Payment Card In-
dustry (PCI) Data 
Security Standard 
(DSS)
Thawte - Certyfikat 
SSL
McAfee Secure

Certyfikat PCI 
DSS Level 1,
CertyfikatThaw-
te z EV (Extend-
ed Validation)

Certyfikacja 
PCI DSS 
Level 1,
Status Krajowej 
Instytucji 
Płatniczej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron omawianych dostawców.

Wnioski

Celem niniejszego badania była analiza największych bramek płatniczych 
które są dostępne na Polskim rynku. Analizę trzeba było rozważyć przede 
wszystkim od tego, czy jest to firma, czy po prostu osoba fizyczna. Jest jeden 
aspekt, który nie robi różnicy firmie, ale osoba fizyczna (przykładem niech bę-
dzie tutaj osoba sprzedająca jakieś kursy internetowe, albo korepetytor który 
posiada swoją stronę Internetową i tam zbiera oferty) musi go rozważyć jest 
sprawdzenie kto oferuje wymóg posiadania działalności gospodarczej. Prze-
chodząc do meritum, ciężko jest jednoznacznie określić który z 4 przedstawio-
nych dostawców jest najlepszy. Biorąc pod uwagę koszty od jednej transakcji 
trzeba pamiętać, iż im większy obrót posiada firma, tym lepsze warunki moż-
na uzgodnić z firmą. Właśnie.. uzgodnić. Jest to najważniejsza kwestia jeże-
li chodzi o podpisywanie umowy i sprawdzaniem wysokości marży. Stawki  
z każdym dostawcą usługi można negocjować. W takim razie na co zwracać 
największą uwagę. Przede wszystkim na kontakt z dostawcą, czy jest on na 
tyle dobry aby współpraca nie kończyła się po kilku miesiącach z powodu 
niezadowolenia jednej ze stron. Dodatkowo kwestia kanałów płatności suge-
rowanych przez partnera spełniająca nasze oczekiwania. Im większa ich ilość, 
tym naturalnie, większa swoboda dla klienta i swoboda wyboru. Zwrócenie 
uwagi na istotę tego rozwiązania czy jest ono przyszłościowe czy nie również 
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pozwala spojrzeć na to pod innym kątem. Wiele osób może uważać iż taka 
forma płatności zostanie zastąpiona płatnościami o charakterze blockchain. 
Nie zagłębiając się w szczegóły – ponieważ można byłoby napisać osobny ar-
tykuł analizując które z tych rozwiązań jest bardziej przyszłościowe – jest to 
technologia bazująca na zapełniających się informacjami blokach, które po-
wielają się po zapełnieniu się swojego poprzednika. Głównym problemem tej 
technologii jest małe ustrukturalizowanie, gdzie rządy nie chcą godzić się na 
ich wprowadzanie, ponieważ nie mają ich pod kontrolą. Szczególnie problem 
występuje w Polsce, gdzie deklaracja PCC mówi o wypełnianiu deklaracji od 
każdej transakcji. Problemem głównym tutaj jest istota tej technologii. Aby 
wykonać jedną taką transakcje – przykładem niech będzie krypto waluta – 
potrzebne jest wykonanie tysięcy pomniejszych transakcji przez co podatnik 
musiałby składać analogiczną ilość deklaracji do urzędu. [Ministerstwo przypo-
mina o rozliczeniu kryptowalut, zaniepokojeni traderzy piszą do premiera, 2018].
Tutaj jest wada takiego systemu płatności, gdzie bramki płatnicze mają prze-
wagę jeżeli chodzi o regulowanie płatności internetowych.
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Optymalizacja sprzedaży 
E-commerce przy użyciu wybranych 

kanałów marketingowych

Wstęp

Rosnący dostęp do internetu na całym świecie stworzył nieograniczone 
możliwości rozwoju zarówno przedsiębiorstwom z ugruntowaną pozycją ryn-
kową jak i początkującym przedsiębiorcom E-commerce. Wpływ na rozwój 
e-handlu mają również m.in. dostęp do urządzeń mobilnych, popularyzacja 
marketingu internetowego jak również zmiany demograficzne. Polskie bada-
nia internetu wskazują, że w marcu 2018 z internetu korzystało 28,2 mln 
Polaków, a średni czas korzystania z internetu dziennie wynosił ok. 2 godzi-
ny. Statystyki opublikowane na stronie www.internetworldstats.com wska-
zują, że dostęp do internetu posiada 54,4% ludzi na świecie. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że biedniejsze kraje zaniżają statystykę. Dla Europy dostęp 
do internetu posiada 85% ludzi a rekordowy wynik odnotowała Północna 
Ameryka 95%. Ciągły rozwój krajów, jakości życia i inwestycji w krajach 
bliskiego wschodu oraz Afryki zapewni wzrost tych statystyk na przestrzeni 
najbliższych lat. W związku z tym można przewidywać znaczne perspektywy 
wzrostu E-commerce w Polsce jak i na świecie.

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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Rys.1. Użytkownicy internetu na świecie wg rejonów. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.internetworldstats.com

Rozwój E-commerce związany jest z nieustannym rozwojem wszelkich 
kanałów marketingowych i narzędzi pozwalających zoptymalizować ciągły 
rozwój przedsiębiorstw, sprzedaży a przede wszystkim wartości firm. Na prze-
strzeni ostatnich lat populartność zyskały przede wszystkim:

• SEO (Search engine optimization-pozycjonowanie stron 
internetowych)

• E-mail marketing
• Social media 
• Płatne reklamy Adwords
• Affilate marketing

Definicja E-commerce

E-commerce (handel elektroniczny) to proces kupowania, sprzedawa-
nia, wymiany produktów fizycznych lub cyfrowych przez sieci komputerowe.  
Za handel elektroniczny uznaje się wszelkie transakcje zawarte pomiędzy 
osobą trzęcią a organizacją w formie elektronicznej. [Joanna Skorupowska 

„E-commerce” PWN, Warszawa 2017]
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Rozwój E-commerce związany jest przede wszystkim z niską barierą wej-
ścia. W przeciwieństwie do tradycyjnego marketingu początkujący przedsię-
biorca jest w stanie w znaczny sposób ograniczyć nakłady finansowe, dotrzeć 
do precyzyjnie dopasowanej grupy odbiorców a także szczegółowo analizować 
wyniki poszczególnych kampanii reklamowych. Porównanie tradycyjnego 
marketingu i marketingu internetowego przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Marketing tradycyjny a internetowy

Cechy Marketing tradycyjny Marketing internetowy

Grupy docelowe wszyscy internauci

Nakłady finansowe wysokie niskie

Zasięg ograniczony nieograniczony

Bariera wejścia na rynek raczej wysoka niska

Dostęp do informacji o poten-
cjalnym odbiorcy

utrudniony łatwy

Kontakt z konsumentem ograniczony lub brak możliwość interakcji

Indywidualizacja przekazu utrudniona łatwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ewa Frąckiewicz, „Marketing internetowy”, 
PWN, Warszawa 2006

Regularnie raporty dotyczące E-commerce w Polsce dostarcza m.in. fir-
ma Gemius.

Z raportu za rok 2017 opublikowanym przez Gemius, wynika że 54% 
Polaków dokonało zakupu online przynajmniej raz. Zważywszy na to, że do 
sieci miało dostęp ok. 79% społeczeństwa jest to bardzo wysoki wynik. Za-
notowano wzrost o 4 pkt. procentowe (ok. 1 518 000 osób). Oznaczać to 
może wzrost zaufania społeczeństwa do tego rodzaju transakcji. Głównym 
czynnikiem, wymienianym przez osoby ankietowane, skłaniającym do zaku-
pu online była przede wszystkim całodobowa dostępność (82%) oraz wygoda. 

Polacy również decydują się na zakup nie tylko w Polskich sklepach in-
ternetowych, 16% z nich przynajmniej raz kupiło produkt za granicą. 

Badanie wyróżniło również bariery, jakie napotyka kupujący online i są 
to przede wszystkim:

• Długi czas oczekiwania na dostawę
• Wysokie koszty wysyłki 
• Irytujące wyświetlanie reklam produktów, które uprzednio oglądali 

(cookies)
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Na podstawie raportów E-commerce przedsiębiorstwa są w stanie wy-
korzystać informacje w celu optymalizacji sprzedaży, poszukiwania wąskich 
gardeł a także planowania strategicznego. Szeroka dostępność informacji oraz 
problemów do rozwiązania sprzyja powstawaniu zróżnicowanych narzędzi 
marketingu internetowego. 

Kanały marketingowe

Marketing to pojęcie, któremu ciężko przypisać jedną, wyczerpującą  
i spójną definicje, ponieważ owa dziedzina nauki jest bardzo szeroka i  wciąż 
rozwojowa. Do najpopularniejszych definicji marketingu zaliczamy m.in. 
definicje znanego naukowca Philipa Kotlera, który określa marketing jako 

„proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy uzyskują to, 
czego potrzebują i pragną, przez tworzenie oraz wzajemną wymianę produk-
tów oraz wartości.” [Źródło: Philip Kotler, „Marketing. Analiza, planowanie, 
wdrażanie i kontrola” Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999] Celem 
działań marketingowych powinno być zapewnienie zadowolenia obu stronom 
(przedsiębiorstwo-klient). Dla przedsiębiorstwa może to być wzrost obrotów 
ze sprzedaży, budowanie rozpoznawalności marki czy też wzrost wartości 
przedsiębiorstwa. Dla klienta zazwyczaj jest to zaspokojenie jego oczekiwań 
lub potrzeb, poprzez odpowiedni produkt lub świadczoną usłudze. 

Nieodzownym elementem prawidłowo zarządzanego przedsiębiorstwa 
E-commerce jest prawidłowe i przemyślane wykorzystanie odpowiednich ka-
nałów i narzędzi marketingowych. 

Głównym narzędziem marketingu jest reklama, która pozwala m.in. 
na generowanie zasięgów, świadomości marki oraz podnoszenia wyników 
sprzedaży.

Działania marketingowe podejmowane przez działy marketingowe sku-
piają się na przyciąganiu uwagi odbiorcy, jednakże tylko niewielki odsetek 
z nich zdecyduje się na dokonanie zakupu w naszym sklepie. W związku  
z tym warto przybliżyć pojęcie lejka sprzedażowego, który w intuicyjny spo-
sób przedstawia nam ideę prawidłowo przeprowadzonej kampanii reklamo-
wej online.

Prawidłowy dobór poszczególnych kanałów marketingowych pozwala 
przedsiębiorstwu na utworzenie tzw. lejka sprzedażowego. Metafora odnosi 
się do procesu sprzedaży. Celem działu marketingowego powinno być prze-
mieszczanie potencjalnego klienta w dół lejka sprzedażowego czyli do kolej-
nych etapów, aby finalnie pozyskać zakup w witrynie.
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W tym procesie wyróżniamy trzy podstawowe etapy.

Etap 1. 
Wszelkie działania przedsiębiorstwa w celu przyciągnięcia uwagi odbior-

cy oraz przekłucie jej w odwiedziny na naszym sklepie. Do najpopularniej-
szych narzędzi marketingowych wykorzystywanych w tym etapie zaliczamy:

• Content marketing youtube (treści Hygiene, czyli materiały instruk-
tażowe odnoszące się do pojęć ponadczasowych, które pozwolą nam 
na budowanie rozpoznawalności firmy oraz budowania wizerunku 
specjalisty w danej dziedzinie)

• Reklamy tekstowe w urządzeniach mobilnych
• Reklamy w wynikach wyszukiwania Google (Płatne kampanie 

AdWords)
• Reklamy w social media (m.in. Instagram, Linkedin, Facebook)

Etap 2. 
Działania marketingowe skierowane do osób, które odwiedziły już naszą 

witrynę. Warto zaznaczyć, że liczy się tutaj czas a działania powinny być po-
dejmowane jak najszybciej, tak aby odbiorca miał świadomość, kim jesteśmy 
i pamiętał swoją wizytę w naszym sklepie. Celem tego etapu jest przesunięcie 
odbiorcy w dół lejka sprzedażowego, wykorzystywane działania to m.in.

• Darmowy dostęp do E-booka
• Dostęp do wybranej części kursu
• Webinar
• Relacja live odnosząca się do zagadnień ściśle związanych z zagadnie-

niami, interesującymi odbiorcę.

Etap 3.
Jeżeli działania zostaną przeprowadzone w odpowiedni sposób, w dolnej 

części lejka sprzedażowego powinny znaleźć się tylko i wyłącznie osoby ści-
śle zainteresowane produktem lub usługą oferowaną przez przedsiębiorstwo. 
Ostatnim krokiem jest wywołanie u odbiorcy chęci dokonania zakupu. Kon-
wersje w postaci realizacji zamówienia można uzyskać m.in. poprzez:

• Przedstawienie odbiorcy oferty
• Działania mające na celu promocje danej usługi/produktu
• Zaoferowanie zniżki 
• Kontakt bezpośredni
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Etap 4. 
To etap końcowy, który przekształca odbiorcę działań marketingowych 

w klienta. Realizacja zakupu to ostatni etap lejka sprzedażowego. Należy jed-
nak pamiętać o wszelkich działaniach posprzedażowych, które pozwolą na za-
chowanie dobrej relacji z klientem i utrzymanie jego zadowolenia. Uwzględ-
nienie tego procesu w naszej strategii marketingowej może przyczynić się do 
wielokrotnych zakupów danego klienta a także rekomendacji produktu/usłu-
gi. Rekomendacja to wciąż jeden z najsilniejszych czynników mających wpływ 
na wybór marki na tle konkurencji. 

Optymalizacja sprzedaży polega na wyznaczeniu  najefektywniejszych 
rozwiązań pozwalających zwiększyć wyniki sprzedaży. Punktem wyjścia do 
jakichkolwiek rozważań jest dokłada analiza rynku, grupy odbiorców, kon-
kurencji a także własnego przedsiębiorstwa. Posłużyć można się tutaj m.in. 
analizą SWOT, PEST oraz TOWS. Zróżnicowanie gamy produktów i usług 
w E-commerce jest na tyle szerokie, iż ciężko wyznaczyć jedno rozwiązanie, 
które polepszy wyniki sprzedaży w każdym przedsiębiorstwie. Do optymali-
zacji sprzedaży w wybranych firmach należy zawsze podchodzić indywidalnie  
i w taki sposób dobierać kanały marketingowe. Jeżeli grupa docelowa przed-
siębiorstwa to osoby w wieku 40+ wybór kanału przekazu w postaci Instagra-
ma nie będzie optymalnym rozwiązaniem. Dla pozyskania klientów w wieku 
13-16 lat decyzja o umiejscowieniu reklam typu AdWords na blogach o tema-
tyce „Jak być dobrym rodzicem” nie będzie trafnym wyborem. Podstawą po-
winien być efektywny wybór kanału marketingowego, w którym nasz przekaz 
trafi do grupy naszych odbiorców a przekaz zostanie prawidłowo odczytany.

Optymalizacja sprzedaży w firmie Caliathletics

Na przestrzeni ostatnich miesięcy miałem możliwość pracować nad 
optymalizacją sprzedaży w firmie E-commerce Caliathletics przy użyciu wy-
branych narzędzi marketingowych. 

Zakres działalności badanego przedsiębiorstwa  
oraz wprowadzenie

Firma Caliathletics to młody startup założony w styczniu 2017 roku. 
Tematem przewodnim działalności firmy jest sprzedaż dostępu do platfor-
my edukacyjnej zawierającej materiały instruktażowe z zakresu treningu  
z masą własnego ciała i zagadnień związanych z odżywianiem. Dodatkowym, 
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pobocznym zakresem działalności jest sprzedaż produktów fizycznych w po-
staci ubrań oraz akcesorii sportowych. Główne wartości promowane przez 
Caliathletics to zdrowe podejście do zagadnień odżywiania, rozwój sprawno-
ści i budowy ciała społeczeństwa a także rozwój osobisty. Warto zaznaczyć, 
że firma została stworzona jako marka osobista a genezą powstania był film 
na platformie Youtube z przemianą sylwetki bohatera, który osiągnął ponad  
10 000 000 wyświetleń. Ogromne zainteresowanie przemianą sylwetki głów-
nego bohatera stworzyło możliwość zaspokojenia potrzeb odbiorców poprzez 
utworzenie platformy edukacyjnej, na której klienci mogą otrzymać wska-
zówki krok po kroku jak osiągnąć wyznaczone cele. W pierwszym kwartale 
roku 2017 wszelkie działania marketingowe miały podłoże nieprzemyślane  
i spontaniczne. Firma nie posiadała żadnej strategii ani krótkookresowych 
planów działania. Brak uruchomionych wszystkich kanałów marketingowych 
w znacznym stopniu obniżał potencjał rozwoju. Wymagana było podjęcie 
działań w celu optymalizacji sprzedaży.

Analiza grupy docelowej

Główną grupą docelowa odbiorców są mężczyźni w wieku 18-24 (53,2% 
ruchu na stronie) a także 25-34 (35,6%). Mężczyźni w wieku 35-44 stanowią 
jedynie 7,5% odbiorców. Szczegółowe zestawienie przedstawia wykres poniżej. 

Rys. 2. Grupa odbiorców z podziałem na kategorie wiekowe.

Źródło: Opracowanie własne przy użyciu narzędzia Google Analytics
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W celu ustalenia docelowej grupy odbiorców konieczne było również 
porównanie grupy odbiorców z grupą osób dokonujących zakupów. Nie za-
uważyliśmy znacznych róznic, w związku z tym przyjęliśmy, że grupa doce-
lowa odbiorców to mężczyźni w wieku 18-34, którzy pragną odmienić swoją 
sylwetkę poprzez trening z masą własnego ciała. Problemy jakie napotykają to 
brak akceptacji ze strony rówieśników, niechęć do treningów na siłowni oraz 
niska pewność siebie i również brak motywacji. Taka informacja pozwoliła 
nam na utworzenie spójnego przekazu i treści materiałów reklamowych.

Dobór kanałów marketingowych

Na podstawie pogłębionej analizy grupy docelowej wybraliśmy główne 
kanały marketingowe, które pozwalają na precyzyjne dotarcie do wybranych 
odbiorców a także zapewnią możliwość efektywnej komunikacji i przekazu 
reklamowego. Dobór odpowiednich kanałów miał bardzo istotny wpływ na 
optymalizację sprzedaży w firmie. Ograniczone możliwości (marka osobista) 
spowodowały, że należało się ograniczyć do wyboru 6 kanałów. 

• Youtube
• Facebook
• Instagram
• Ruch z wyszukiwarki Google
• Affilate marketing (Tapfiliate)
• E-mail marketing (Mailchimp)

Tak szeroki wybór w skali wielkości przedsiębiorstwa spowodowany był 
przede wszystkim możliwością integracji wybranych kanałów i przekazu spój-
nej treści dla odbiorcy. Podczas kolejnych analiz przy użyciu narzędzia Go-
ogle Analytics, uzyskaliśmy wnioski, że znaczna część konwersji zakupowych 
to konwersje wspomagane. Oznacza to, że osoby, które odwiedziły witrynę 
trafiając tam po adnotacji z filmu Youtube, przed dokonaniem zakupu od-
wiedziły również fanpage na Facebooku, profil na Instagramie a niejedno-
krotnie również zapisały się do newslettera. Dopiero po tak złożonej ścieżce, 
zdecydowały się na dokonanie zakupu, na różnych etapach swojej „podróży”. 
Takie zachowanie odbiorcy w znacznym stopniu utrudnia analizę wyników  
i odnalezienie optymalnego rozwiązania. 



127

OPTYMALIZACJA SPRZEDAŻY E-COMMERCE...

Na początku działań związanych z wykorzystywaniem wybranych kana-
łów marketingowych ustalono strategię działania na każdej z platform. Strate-
gie działania to dane poufne przedsiębiorstwa.

Wyniki

Pierwsze efekty zwiększenia sprzedaży widoczne były po pierwszych 
dniach wdrażanych rozwiązań. Jednakże w celu obiektywnej analizy porów-
nane zostały pierwsze kwartały lat 2017 oraz 2018.  Najbardziej efektywnym 
kanałem sprzedaży w firmie Caliathletics są materiały w postaci filmów video 
umieszczane na platformie Youtube. Kanał marketingowy, który wygenero-
wał znaczną sprzedaż było również SEO (pozycjonowanie strony interneto-
wej).  Szczegółowe porównanie wyników ze sprzedaży w pierwszym kwartale 
2018 roku z I kwartałem roku 2017 przedstawia tabela na następnej stronie.

Tab. 2. Porównanie wyników ze sprzedaży z wykorzystaniem poszczególnych kana-
łów marketingowych. 

I kwartał roku 2017 I kwartał roku 2018

Youtube $3016 $11238

Ruch z wyszukiwarek $146 $7416

Affilate marketing $0 $1639

Facebook $319 $1619

Instagram $219 $1099

E-mail marketing $0 $215

Łącznie wartość transakcji $3700 $23226

Źródło: Opracowanie własne danych firmy Caliathletics przy użyciu narzędzia Go-
ogle Analytics

Analizując wyniki ze sprzedaży należy jednak zwrócić szczególną uwagę 
na fakt wszelkich działań pobocznych firmy m.in. optymalizacji współczyn-
nika odrzuceń i konwersji na stronie. Szereg zmian estetycznych, produktu  
a także optymalizacja wizualna i funkcjonalna strony internetowej miały rów-
nież znaczący wpływ na konwersję ruchu. W związku z tym poniżej przedsta-
wiony został również ruch z poszczególnych kanałów marketingowych.
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Rys. 3. Optymalizacja sprzedaży

Źródło: Opracowanie własne danych firmy Caliathletics przy użyciu narzędzia  
Google Analytics

Tab. 3. Porównanie wyników źródeł ruchu na stronie. 

I kwartał roku 2017 I kwartał roku 2018

Youtube 45499 44360

Ruch z wyszukiwarek 2113 20419

Affilate marketing 17 1272

Facebook 3803 14307

Instagram 795 3074

E-mail marketing 0 1227

Łączny ruch 52227 84659

Źródło: Opracowanie własne danych firmy Caliathletics przy użyciu narzędzia  
Google Analytics

Spadek ruchu z platformy Youtube wynika z osłabienia się pozycji głów-
nego filmu. Z związku ze starzeniem się materiału, zasięg jest powoli ogra-
niczany przez algorytm platformy. Publikowanie nowych filmów, głównie 
instruktażowych pozwoliło utrzymać ruch na podobnym poziomie, w przy-
padku braku ich publikacji, ruch spadłby do ok. 16000 wizyt, co stanowi 
spadek o ok. 184 pkt. proc. Nie jesteśmy natomiast w stanie oszacować praw-
dopodobnego spadku wartości transakcji, ze względu na szereg zmian prowa-
dzonych w tym czasie na stronie (poprawa wskaźnika konwersji, aktualizacja 
produktu, optymalizacja wizualna i funkcjonalności). 
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Wnioski

Każdy z kanałów marketingowych był w stanie zwiększyć przychody ze 
sprzedaży, a efekty poszczególnych działań były widoczne niemalże natych-
miast (nie dotyczy SEO). Jednakże specyfikacja działalności Caliathletics, 
grupa docelowa i zakres świadocznych usług charakteryzuje się wysokim 
współczynnikiem konwersji wspomaganych. Mimo zwiększenia sprzedaży, 
brak regularnego przekazu na jednym z kanałów powodował spadek zainte-
resowania potencjalnych klientów. Najlepsze wyniki ze sprzedaży zauważono 
dopiero podczas uruchomienia wszystkich kanałów jednocześnie, spójności 
przekazu, a przede wszystkim regularności jego publikowania. 

Rozwój internetu i jego postrzegania przez społeczeństwo tworzy ogrom-
ne możliwości dla podmiotów gospodarczych, które planują rozpocząć sprze-
dawać online.

Dobór odpowiednich kanałów marketingowych należy do najważniej-
szych decyzji w celu optymalizacji sprzedaży w E-commerce. Odpowiednio 
skonstruowany przekaz dostosowany do odbiorcy, innowacyjność, analiza 
wyników to również kluczowe czynniki dla każdego przedsiębiorstwa. Należy 
pamiętać również o indywidualnym podejściu do każdego przedsiębiorstwa, 
analizie grupy docelowej- to podstawa dla osób i zespołów pragnących odkry-
cie pełnego potencjału w branży E-commerce. 

Bibliografia

Frąckiewicz, Ewa, Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006

Skorupowska, Joanna, E-commerce PWN, Warszawa 2017





131

Angelika Zając1

Style kierowania menedżerów 
przed i po Rewolucji 4.0.

Wstęp

We współczesnych czasach organizacja potrzebuje silnego i pewnego sie-
bie przywódcy, który potrafi poprowadzić firmę do osiągania sukcesów oraz 
rozwijania się. Takich liderów w grupie pracowniczej już od XIX wieku za-
częto nazywać menedżerami. Ale kim tak naprawdę jest menedżer? Ponad-
to często zadawanym pytaniem jest, w jaki sposób on kieruje grupą ludzi?  
To pytanie nakłania już do zastanowienia się, jakie style kierowania wykorzy-
stują liderzy, aby sprawnie prowadzić pracowników i całe przedsiębiorstwo do 
sukcesu. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie różnic w stylach kie-
rowania menedżerów przed i po rewolucji 4.0, a także zobrazowanie jak zmie-
niły się ich umiejętności i kompetencje. W artykule przedstawiono zarówno 
aspekt teoretyczny samego pojęcia menedżer oraz stylów kierowania, które 
to zaczynają powoli ewaluować i zmieniać się, poprzez rewolucje 4.0 oraz 
wyniki badań ankietowych dotyczące identyfikacji rodzaju stylu kierowania  
w badanym przedsiębiorstwie a także propozycje zmian w zachowaniach słu-
żące podniesieniu efektywność pracy w zespole. 

Pojęcie menedżera zespołu

Zawód menedżer pojawił się w XIX w. Trudno jest zdefiniować czy jest 
to sztuka, czy może nauka ścisła określająca jak zarządzać pracą ludzką. Aby 

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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mówić o tym zawodzie, osoba, która pełni takie stanowisko musi prezen-
tować swoją postawą wysokie kwalifikacje kierownicze. Są to między inny-
mi: zdolności pracy w grupie, motywowania, analizy czy też pracy w stresie  
(R. W. Griffin, 2005, s. 6). 

Menedżer (ang. manager) jest osobą odpowiedzialną za proces kierowa-
nia zespołem. Realizacja tego procesu odbywa się na poziomie: planowania  
i podejmowania decyzji, kierowania ludźmi, organizowania i podejmowania 
działań, kontrolowania osiągniętych rezultatów oraz wykrywaniu niepożąda-
nych działań. Patrząc na inne ujęcie tego aspektu, menedżer to osoba od-
powiedzialna za decyzje zespołu, która ma planować i koordynować, dbać  
o swój zespół i jemu przewodzić (R. W. Griffin, 2005, s. 6). Należy zauważyć, 
że menedżer to również osoba, która oprócz kierowania ma przywodzić gru-
pie. W tym przypadku jest on odpowiedzialny za wywieranie silnego wpływu 
sprawczego. Staje się to równoznaczne z pojęciem kierowania ludźmi. Składo-
wymi przywództwa, a więc czynnościami, które należą do zadań menedżera są: 
budowanie zespołów pracowniczych, integrowanie, odpowiedni dobór ludzi 
do zespołów, rozwój zawodowy, określanie zasad, zadań, wartości, wskazy-
wanie celów, reprezentowanie przedsiębiorstwa, rozwiązywanie konfliktów, 
motywowanie i inspirowanie pracowników oraz komunikacja w grupie i jej 
koordynowanie (T. Oleksym, 2006, s. 113-114).

Wśród obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw można stworzyć i po-
dzielić menedżerów na trzy grupy: menedżerów pierwszej linii, średniego 
szczebla i najwyższego szczebla. Pierwsza grupa to osoby, które kierują ze-
społem pracowniczym, są odpowiedzialni za wykonywane przez nich zadania  
i nadzorują cały, ten proces. Ta grupa menedżerów nie posiada swoich przeło-
żonych wyższych rangą. Druga grupa to menedżerowie kierujący pracą innych 
menedżerów. Są powołani do koordynowania czynności między podwładny-
mi kontrolując jednocześnie cele i wymagania, jakie stawia przedsiębiorstwo. 
Z kolei menedżerowie najwyższego szczebla, to osoby których zadaniem jest 
kierowanie całym przedsiębiorstwem (A. Michalska, 2015, s. 9-10).

Inny podział menedżerów, przedstawia ten zawód nie ze względu na sta-
nowisko w hierarchii, lecz ze względu na stan ego. Dzieli kierowników na trzy 
różne typy: typ rodzica, osoby dorosłej i dziecka. Charakterystyka pierwszego 
menedżera-rodzica, opiera się na dużej wiedzy i bezpieczeństwie. Osoba, któ-
ra przyjmuje taką postawę, jest świadoma tego co słuszne i dobre dla przedsię-
biorstwa. Posiada dużą wiedzę w swojej dziedzinie i wykazuje się troską o swo-
ich podwładnych. Jego zadaniem jest trzymanie dyscypliny, ale jednocześnie 
dbałość o bezpieczeństwo. Drugi typ menedżer to typ-osoba dorosła. Jej cechą 
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charakterystyczną jest podejmowanie decyzji z rozsądku i na podstawie analiz, 
a nie wynikających z własnego odczucia. Zanim podejmie decyzje, dogłębnie 
zbiera duże ilości informacji. Ostatni typ, menedżer-dziecko jest odzwier-
ciedleniem radości, beztroski i spontaniczności. W takiej postawie, zauważa 
się podejście do grupy pracowników jak do dzieci, które wymagają opieki 
i czułości. Menedżer, który przyjmuje ten typ stanu ego, sam często podej-
muje decyzje za swoich pracowników oraz wtrąca się w ich sprawy i zadania  
(A. Michalska, 2015, s. 9-10). Bez względu na fakt jak zdefiniujemy przeło-
żonego, ważne jest aby posiadał on odpowiednią wiedzę, umiejętności teore-
tyczne i praktyczne. Oprócz samej wiedzy efektywność dla przedsiębiorstwa 
dostarcza menedżer, który działa skutecznie. Być skutecznym menedżerem 
oznacza umiejętność wyboru właściwych rzeczy do zrobienia. Zdaniem  
P. Druckera skuteczny menedżer to osoba, która skutecznie kieruje cza-
sem, skupia się na otoczeniu firmy, koncentruje się na tym, które dziedziny 
życia firmy można jeszcze poprawić, a zwłaszcza podejmuje trafne decyzje  
(P. F. Drucker, 1994, s. 36-37). Dodatkowo menedżer skuteczny musi być 
osobą, która potrafi dopasować się do sytuacji i przyjąć odpowiedni styl kie-
rowania zespołem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik końcowy (R.W. Grif-
fin, 2005, s. 6). Wszystkie opisane wyżej aspekty menedżera, pokazują obraz 
osoby, której powinno być powierzone to stanowisko w firmie. Obraz postaci, 
która ma największe możliwości do osiągnięcia sukcesu, popełniając jak naj-
mniej porażek.

Rys. 1. Rodzaje typów menedżerów w zależności od szczebla hierarchii

Źródło: (B. Nogalski, 2001, s. 79).
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Rodzaje stylów kierowania

Skuteczna praca menedżera nie polega tylko na kierowaniu czasem czy 
ludźmi, ale również na przyjęciu odpowiedniego stylu kierowania. Zazwy-
czaj każdy menedżer ma inny styl kierowania, sposób zachowania czy też styl 
pracy. Najważniejsze jest, aby swoją pracą i zachowaniem sprzyjał osiąganiu 
sukcesu firmy (Z. Ściborek, 2000, s. 45 -46).

Styl kierowania jest wpływem menedżera na zespól pracowniczy w celu 
zmotywowania i wyegzekwowania od nich określonych wcześniej zadań. To 
jaki styl przyjmuje menedżer zależy w dużym stopniu od jego osobowości,  
a także kwalifikacji. Nie są to sformalizowane procedury, regulaminy czy też 
instrukcje postępowania. Styl kierowania to poglądy, jakie on wyraża. Naj-
ważniejszy jest jednak fakt, iż skuteczny menedżer powinien umieć dobrać 
odpowiedni styl kierowania. Tak by w każdej chwili umiał dostosować się do 
danej sytuacji (Żukowski P., Galla R., 2009,s.4).

W organizacjach gospodarczych najczęściej mamy do czynienia z trze-
ma podstawowymi stylami kierowania. Są to styl: autokratyczny, liberalny  
i demokratyczny. Pierwszy z tych trzech stylów jest skierowany do zespołów 
pracowniczych słabo wykształconych lub o skłonnościach do uchylania się 
od obowiązku pracy. Zakłada się wówczas konieczność stosowania naka-
zów w celu skłonienia pracowników do pracy. Styl ten oznacza brak zaufa-
nia do podwładnych i nie umożliwia im ingerowanie w podział obowiązków  
w pracy. Najważniejszą rolę odgrywa tu sam menedżer. Jest on osobą, która 
deleguje zadania, stosuje rozkazy i wydaje polecenia oraz rozdziela pracę po-
między osoby w zespole. Dodatkowo w przypadku takiego stylu kierowania 
częściej stosuje się kary niż nagrody, a oceny negatywne są częściej spotykane 
niż pozytywne. Przyjmując taki sposób kierowania można uzyskać wysoką 
efektywność, ale skutkiem niskiej jakości. Menedżer autokratyczny, osiągnie 
zamierzony efekt, ale najczęściej wtedy, gdy sam sprawuje nadzór nad perso-
nelem. Bardzo często w tym stylu kierownictwa występuje niska motywacja 
pracownicza, czego wynikiem jest efektywna praca tylko w przypadku nadzo-
ru menedżera (A. Sajkiewicz, 2008, s. 165). Styl liberalny jest zupełnym prze-
ciwieństwem wcześniej opisanego stylu autokratycznego. Menedżer całkowi-
cie ufa swoim podwładnym i przekazuje im wszelkie możliwość decydowania 
o sposobie realizacji celów i zadań w firmie. Jest to przekazanie całkowitej 
swobody do podejmowania decyzji grupowych i indywidualnych. Nie wy-
klucza to jednak menedżera całkowicie z możliwości decydowania. W każdej 
chwili może zostać poproszony o pomoc w zespole. Jest osobą nadzorującą 
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pracę, ale wyłączony od oceniania i komentowania pracy zespołu. Styl ten 
zakłada w dużym stopniu swobodę pracy zespołu, co może doprowadzić do 
niskiej efektywności i małego zaangażowania grupy (A. Sajkiewicz, 2008,  
s. 165). Ostatnim, trzecim, podstawowym stylem kierowania jest styl demo-
kratyczny, łączący oba wcześniej omówione możliwości kierowania zespołem 
pracowniczym. Z jednej strony umożliwia pracownikom interwencje w moż-
liwość podejmowania decyzji, ale z drugiej strony to kierownik wyznacza kto 
jest odpowiedzialny za poszczególne prace. Styl ten zakłada, że pracownicy 
mają możliwość swobodnego wyrażenia opinii na dany temat, a także zapro-
ponowania swoich pomysłów. Grupa odgrywa tu bardzo ważną rolę, z takie-
go powodu, iż to ona wraz z menedżerem decyduje o rozwiązaniu powstają-
cych problemów w przedsiębiorstwie. Pozwala to na lepsze i intensywniejsze 
zmotywowanie pracowników, co sprzyja wysokiej jakości pracy. Zespół jest 
bardziej zadowolony z pracy i jednocześnie zintegrowany. Niestety w porów-
naniu do stylu autokratycznego nie można tu stwierdzić jednoznacznie co do 
osiągania wyższej efektywności w pracy (T. Oleksyn, 2006, s. 107). 

W praktyce, style jakie przyjmują menedżerowie są bardzo różne. Tak 
naprawdę w każdym przedsiębiorstwie, kierowanie zespołem odbywa się  
w inny sposób. Czasem podstawowy podział nie wystarcza, aby określić jaki 
styl cechuje menadżera danej firmy. Dlatego R. Likert podzielił je na czte-
ry fundamentalne rodzaje, a mianowicie: styl autokratyczny, styl autokraty 
życzliwego, styl konsultacyjny oraz styl partycypacyjny (Jasińska M., 2009, 
s. 8). Pierwszy styl to taki, w którym nie występuje żadna dbałość o personel. 
Z uwagi na występowanie zupełnego braku zaufania, decyzje podejmuje sam 
menedżer, a w przypadku oceniania stosuje sankcje, a nagrody tylko okazjo-
nalnie. W takiej grupie, w której stosowany jest styl autokratyczny nie ma 
atmosfery solidarności. Nieco łagodniejsze podejście występuje w przypadku 
stylu autokraty życzliwego. Menedżer przyjmuje tu postawę ojcowską. Trak-
tuje swoich podwładnych z dystansem, ale nie stosuje tak dużo kar jak we 
wcześniejszym przypadku. Dopuszczalne są pewne opinie i sugestie ze strony 
personelu, ale i tak najważniejsze zdanie w podejmowaniu decyzji ma sam 
menedżer. Styl konsultacyjny jak sama nazwa wskazuje jest nastawiony na 
dyskusje w przypadku podejmowania decyzji. Ma to na celu uzyskanie opi-
nii pracowników, jak oni rozpatrują dany problem. Mimo to nie występu-
je wysoka dbałość o personel, ale kontakt z przełożonym i dobra atmosfera  
w pracy jest na wysokim poziomie. Ostatni styl partycypacyjny jest stosowa-
ny w przypadku, gdy pracownicy wykazują wysoką dojrzałość (Reformat B., 
2016, s. 5-6). Zauważalna jest chęć angażowania się w życie firmy i brania 
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odpowiedzialności za wykonywane zadania. Dzięki temu menedżer może 
powierzać pracownikom wszelkie problemy i oczekiwać na pomysły i zaan-
gażowanie personelu w ich rozwiązanie. Atmosfera w pracy jest bardzo przy-
jazna, a system motywacyjny jest oparty na nagrodach, a nie karach. W tym 
przypadku można powiedzieć o pełnym, zaufaniu pomiędzy podwładnymi  
a przełożonym (T. Oleksyn, 2006, s.107). 

Styl kierowania jest również zestawieniem, który odzwierciedla nam 
sposób zaangażowania menedżera w sprawy zespołu pracowniczego, a także  
w sprawy produkcji. Taki model został zaprezentowany przez R.R. Blake’a  
i J.S. Moutona. Jest to wykres o dziewięcio-stopniowej skali. Na siatkę wykre-
su naniesione jest pięć postaw kierowniczych: styl bierny, demokratyczny, au-
tokratyczny, kompromisowy i przywódczy (J. Penc, 2005, s. 237). Graficzną 
interpretacje tej teorii przedstawiono na rysunku 2. 

Rys. 2 Model stylów kierowania według R.R Blake’a i J.S Moutona

Źródło: (J. Penc, 2005, s. 237).

Styl kierowania znajdujący się w polu 1,1 określa kierownika, który 
wykazuje się minimalnym zaangażowaniem i wydajnością pracy. Są to słabi 
menedżerowie, których wkład pracy i wysiłek jest znikomy. Nie są ani za-
angażowani w pracę zespołową, ani nie wykazują zainteresowania produkcją. 
Przeciwieństwem jest styl przywódczy. Tu wszystkie osoby, które kierując 
pracą zespołu, dbają o dobrą atmosferę w pracy. Są to menedżerowie, dla któ-
rych najważniejsza jest szczęśliwa grupa pracownicza i wysokie zaangażowanie  
w sprawach produkcji. Pośrodku rysunku znajduje się styl kompromisowy, 
inaczej zwany zrównoważonym. Jest to postawa zbilansowana, taką któ-
rą przyjmują kierownicy umiarkowanie zainteresowani podwładnymi, jak  
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i produkcją. Dwa ostatnie style to styl autokratyczny i przeciwny do niego 
demokratyczny (Dukaj I., 2008, s. 11-16). Styl autokratyczny oznacza się 
wysokim zainteresowaniem produkcją i zadaniami. Menedżerowie sami wie-
dzą jak rozdzielać najlepiej zadania, wiedzą jak kierować produkcją, ale nie 
dopuszczają do tego swoich podwładnych. Występuje tu znikome zaintere-
sowania zespołem pracowniczym. Skrajnością tego przypadku jest styl demo-
kratyczny. Najważniejsze w tym przypadku jest nastawienie menedżera na 
załogę. Cała uwaga skupiana jest na dbałości o podwładnych, w wyniku czego 
menedżerowie nie zwracają zbyt dużej uwagi na sprawy produkcji (Żukow-
ski P., Galla R., 2009, s. 8-10). Najbardziej efektowne jest jednak przyjęcie 
postawy, która zarówno koncentruje się na pracownikach, jak i na produkcji. 
Dzięki temu zespół pracowniczy wie, że może zaufać menedżerowi i czuje się 
doceniony. Dodatkowo sprawy produkcyjne nie zostają zaniedbane, dzięki 
czemu przedsiębiorstwo może sprawnie i efektywnie funkcjonować (Fołtyn 
H., 2006, s. 4-8).

Zmienne wpływające na wybór stylu kierowania

To, jaki styl przyjmie menedżer w przedsiębiorstwie zależy, nie tylko od 
nastawienia do sytuacji, ale również od jego otoczenia, oraz zespołu pracowni-
czego. Opisać można to za pomocą wzoru (S. Tokarski, 2006, s. 110):

St = f ( N x Oś) (1)

Gdzie: St – styl; N – nastawienie; Oś – otoczenie środowiskowe

Wzór ten poszerzono jeszcze, poprzez uszczegółowienie czym jest do-
kładnie N – nastawienie. Nastawienie do sytuacji jest bowiem składową na-
stawienia pracownika i menedżera.

N = Nm x Np (2)

Gdzie: Nm – nastawienie menedżera; Np - nastawienie pracownika
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W ten sposób uzyskano wzór, który odzwierciedla nam wszystkie ele-
menty wpływające na styl, jaki stosuje menedżer:

St = f ( Nk x Np x Oś ) (3)

Mając zaprezentowane wyżej style kierowania, uznano, że dobry i sku-
teczny menedżer wie, w jaki sposób kierować przedsiębiorstwem, tylko po 
szczegółowym zapoznaniu się z pracownikami. Musi dokonać oceny, jaki styl 
będzie najlepiej sprawdzać się w organizacji, w jaki sposób należy pracować  
z zespołem pracowniczym i w jakim stopniu można mu zaufać. Dobre pozna-
nie załogi, charakteru ludzi oraz tego jak oni pracują, jest kluczowe w wyborze 
stylu kierowania. To pierwszy krok do efektywnej pracy, która będzie przyno-
sić zyski firmie. W przypadku, gdy kierownik ma określone sposoby, jakimi 
chce oddziaływać na podwładnych, wówczas mówimy o potencjalnym stylu 
kierowania. Gdy z kolei styl kierowania zostaje skorygowany pod wpływem 
celów, działań przed jakimi postawiony jest menedżer, to mamy do czynienia 
z rzeczywistym stylem kierowania (S. Tokarski, 2006, s. 110).

Menadżer współczesny kontra menedżer 
Rewolucji 4.0

Jak widać powyżej menedżer współczesny do tej pory skupiał się podczas 
kierowania zespołem pracowniczym nad aspektami motywowania kontrolo-
wania czy planowania. Ale czwarta przełomowa rewolucja wywołana przez 
wszechobecną cyfryzację, czy też nowe technologie wytwórcze, spowodowa-
ła zmiany w roli, którą odgrywają menedżerowie. W rewolucji przemysło-
wej 4.0. najważniejszym aspektem jest sieć informacyjna. Bez informacji nie 
można sprawnie zarządzać zespołem. Dlatego ten nowy trend wymaga od 
menedżerów zmian w ich zachowaniach i rolach. Do najważniejszych zmian  
i procesów zalicza się (W. Jędrzejczyk 2018, s. 4) :

• Zmiany formy kooperacji przedsiębiorstw – na przedsiębiorstwa 
wirtualne, oparte na komunikacji przez sieci internetowe.

• Umiędzynarodowione zarządzanie - czyli dostosowanie kulturowe.
• Ograniczenie tradycyjnej roli menedżerów – decentralizacja.
• Zmiany w technice i technologii - ciągłe uczenie się menedżerów 

oraz ich pracowników.
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Te zmiany w technologii pozwalają menedżerom na lepsze zarządzanie 
grupą pracowniczą. Menedżerowie rewolucji 4.0 mogą w szybszy i lepszy spo-
sób przekazywać informacje swoim grupom pracowniczym. Wszechobecny 
Internet doskonale ułatwia pracę. Dlatego też tak ważna okazała się techno-
logia w chmurach. 

Cloud communication jest dla menedżerów ogromną wartością. Jest to 
technologia, która pozwala wspierać wiele aspektów związanych z zarządza-
niem zasobami ludzkimi. Przede wszystkim możliwości wykorzystania tele-
pracy. Jest to nowoczesny model biznesowy, uczestniczenia pracowników  
w procesie pracy online w różnych miejscach. Dostarcza obustronnych ko-
rzyści, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca przy jedno-
czesnym wzroście efektywności pracy pracownika może czerpać korzyści ze 
zmniejszających się kosztów potrzebnych na organizacje i utrzymanie stano-
wiska pracy. Dodatkowo obniża się ilość nieobecności pracowników w pra-
cy, gdyż swoje obowiązki mogą wykonywać za pomocą telefonu, komputera, 
mobilnie z dala od firmy. Jednocześnie pracownik może lepiej i elastycz-
niej dysponować swoim czasem, pracować nawet z domu tzw. home office  
(K. Karbownik, 2015, s. 163–176).

Dla menedżerów rewolucja 4.0 może dostarczać wiele korzyści, jeże-
li tylko odpowiednio wykorzystają dostępne techniki. Big data jest jednym  
z idealnych rozwiązań niem stosowanym przez przywódców, do podejmowa-
nia kluczowych decyzji biznesowych, które mogą przyczynić się do sukcesu. 
Biga data pozwala na analizowanie danych i wyszukiwanie tych informacji, 
które jeszcze nie zostały zdefiniowane na podstawie raportów, wykresów, czy 
grafów. W procesie zarządzania zasobami ludzkimi, zazwyczaj główna uwaga 
jest skoncentrowana na raportowaniu danych historycznych. Mniejszą wagę 
przywiązuje się natomiast do tworzonych przez komputery prognoz. Ale jeżeli 
menedżer, który zarządza przedsiębiorstwem w rewolucji 4.0, zaczyna analizo-
wać raporty, a nie skupia tylko uwagi na danych może np. ograniczyć ryzyko 
zatrudnienia niepożądanych osób, tworząc tym samym miejsca pracy dla osób 
z nowymi kompetencjami, których firma potrzebuje. Dodatkowo może ogra-
niczyć ilość wypadków w pracy, obniżając tym samym koszty związane z tymi 
sytuacjami (W. Jędrzejczyk, 2018, s. 5-8).

Nowy trend spowodował zmiany w postawach, zachowaniach i przede 
wszystkim w pracy menedżerów. Rewolucja 4.0 zmieniła podejście przywód-
ców do grup pracowniczych. W tabeli 1 zostały przedstawione najważniejsze 
kompetencje i umiejętności menedżerów dotychczasowych oraz menedżerów 
rewolucji 4.0.
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Tab. 1. Kompetencje i umiejętności dotychczasowych menedżerów oraz menedżerów 
rewolucji 4.0.

Kompetencje i umiejętność  
menedżera rewolucji 4.0

Kompetencje i umiejętności  
dotychczasowych menedżerów

• umiejętność dostrzegania wrodzonych 
talentów i mocnych stron,

• umiejętność wytyczania drogi rozwoju 
zgodnej jednocześnie z wymaganiami 
stanowiska  
i predyspozycjami pracownika,

• spojrzenie z punktu widzenia zrówno-
ważonego rozwoju zespołu i firmy,

• umiejętność przekazywania wiedzy,
• umiejętność budowania odpowiedniej 

kultury organizacyjnej,
• umiejętności obsługi cyfryzacji 

procesów,
• umiejętności analitycznych,
• duża elastyczność i otwartość na 

zmiany .
• umiejętność współpracy z ludźmi

1. umiejętności motywowania 
pracowników
2. gotowość do podejmowania własnych 
decyzji,
3. otwartość na nowe doświadczenia,
4. umiejętność przewidywania przyszłych 
zdarzeń,
5. umiejętność wzbudzania zaufania i 
przekonywania,
6. umiejętność dostrzegania zmian zacho-
dzących  
w otoczeniu,
7. umiejętność komunikowania się z 
pracownikami,
8. umiejętność delegowania zadań 
podwładnym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (W. Jędrzejczyk, 2018, s. 5-8)

Na podstawie tabeli, można zauważyć jak bardzo zmieniły się kompe-
tencje menedżerów. Przede wszystkim największy nacisk jest na technologię  
i internet. Menedżer rewolucji 4.0 musi być bardzo elastyczny na ciągłe zmia-
ny występujące w przedsiębiorstwie. Niegdyś wystarczyło by umiał delegować 
zadania odpowiednim osobom, ale po rewolucji wymaga się już od przywód-
ców umiejętności wytyczania drogi rozwoju zgodnej jednocześnie z wymaga-
niami stanowiska i predyspozycjami pracownika oraz poszukiwania talentów. 

Style kierowania w badanym przedsiębiorstwie 
produkcyjno-handlowo-usługowym

Na tle powyższych rozważań, interesujące jest, jaki styl kierowania prefe-
rują menadżerowie w badanym przedsiębiorstwie X. W celu zidentyfikowania 
rodzaju stylu kierowania przeprowadzono badania pilotażowe. Badane przed-
siębiorstwo jest firmą zajmującą się wystrojem wnętrz. Zatrudnia ponad 40 
osób, na czele których stoi 3 menedżerów. Kwestionariusz skierowany był do 
pracowników firmy. Udział w badaniach wzięły 44 osób: w tym 34 kobiety 
i 10 mężczyzn. Ankietowani byli w wieku od 21 do 48 lat. Badania stylów 
kierowania zostały przeprowadzone z użyciem opracowanego kwestionariusza 
ankiety. Na potrzeby badania stworzono dodatkowo siatkę kierownicza, na 
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której zapisano wyniki. W tabeli 2 zostały przedstawione propozycje zacho-
wań i postaw, spośród których mieli pracownicy dokonać wyboru względem 
swojego kierownika, wykorzystując do tego odpowiednią ocenę: 4 – najbar-
dziej odpowiadający jego menedżerowi, 3 - odpowiadający jego menedżerowi, 
2 – słabo odpowiadający jego menedżerowi, 1 - nieodpowiadający jego mene-
dżerowi (J.A. Finch Stoner, 1935, s. 8).

Tab. 2. Kwestionariusz stylu kierowania menedżera

Stwierdzenia
ocena

1 2 3 4

1.Postępowanie menedżera w wytyczaniu celów:
a. sam wyznacza cele i terminy ich realizacji
b. wyznaczanie terminów i celów pozostawia pracownikom
c. ważniejsze niż cele są dla menedżera pracownicy, których kontroluje
d. regularnie wyznacza cele z pomocą pracowników

2. Postępowanie menedżera w poszukiwaniu nowych pomysłów:
a. wysłuchuje pomysłów pracowników w sposobu neutralny
b. słucha opinii pracowników i ich pomysłów
c. woli przyjmować pomysły pracowników niż swoje
d. broni swoich pomysłów, nawet gdy pracownicy się z nim nie 
zgadzają

3. Zachowanie menedżera w podejmowaniu decyzji:
a. uwzględnia wszystkie propozycje pracowników, ale i tak wychodzi 
naprzeciw ich propozycjom 
b. przyłącza się do decyzji innych, nie ma własnych pomysłów
c. podejmuje decyzje samodzielnie bez wysłuchania pracowników
d. nad podjęciem decyzji pracuje razem z pracownikami

4. Zachowanie menedżera przy realizacji:
a. przy trudnych zadaniach, nie poddaje się, zawsze pracuje do końca
b. sam wykonuje zadania by nie obciążać pracowników
c. przed realizacja zadania zastanawia się jak je wykonać przy minimal-
nych siłach i kosztach
d. z trudnych sytuacji zawsze wyciąga wnioski

5. Zachowanie menedżera przy kontroli:
a. kontroluje to czego pracownik sam nie może skontrolować, błędy 
uznaje jako sytuacja do nauki i wyciągnięcia wniosków
b. jest surowy podczas oceniania
c. kontroluje bardzo dyskretnie, a błędy omawia na osobności z 
pracownikami
d. nie lubi interweniować, dlatego woli zlecać kontrole innym

6. zachowanie menedżera w sytuacjach konfliktowych:
a. stara się rozwiązać konflikt natychmiast, często bez wysłuchania 
stron, bo dba o dobrą atmosferę w pracy
b. nie reaguje w przypadku konfliktów wśród pracowników
c. rozwiązuje konflikt, ale tylko jak pozna wszystkie przyczyny, chce 
dociec i wyjaśnić jak doszło do konfliktu
d. szybko reaguje oraz stosuje surowe metody by rozwiązać konflikt 

Źródło: (J.A. Finch Stoner, 1935, s. 8)
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Tabela 3 zawiera wykaz odpowiedzi wraz z punktacją, która pozwala 
ustalić rodzaj przyjmowanego stylu kierowania, po zsumowaniu wyników  
w każdej kolumnie. 

Tab. 3. Interpretacja wyników odpowiedzi i ocen z ankiety

Sposób zachowania Styl I  
bierny

Styl II  
liberalny

Styl III 
autokratyczny

Styl IV 
demokratyczny

Wytyczanie celów C...... B...... A...... D......

Nowe pomysły A...... C...... D...... D......

decyzje B...... A...... C...... D......

realizacja C...... B...... A...... D......

kontrola D...... C...... B...... A......

Rozwiązywanie 
konfliktów B...... A...... D...... C......

Suma punktów ...... ...... ...... ......

Źródło: (J.A. Finch Stoner, 1935, s. 8)

Powyższa tabela ułatwiała pracownikom zapisać punkty przy wybranych 
odpowiedziach oraz podsumować, który styl osiągnął najwyższą punktację. 
Zestawienie odpowiedzi udzielonych przez 44 osoby biorące udział w bada-
niach przedstawiono w tabeli 4. 

Tab. 4. Sumaryczna ocena z badań ankietowych przeprowadzona wśród 44 
pracowników

Sposób zachowania Styl I  
bierny

Styl II  
liberalny

Styl III 
autokratyczny

Styl IV  
demokratyczny

Wytyczanie celów C- 102 B.-121 A-89 D-135

Nowe pomysły A-34 C-132 D-78 D-121

Decyzje B-44 A-99 C-98 D-144

Realizacja C-103 B-140 A-168 D-170

Kontrola D-78 C-153 B-144 A-171

Rozwiązywanie konfliktów B-93 A.-89 D105 C-158

Suma punktów
(maksymalna ilość punktów 
dla 44 osób to 1232)

551 904 819 1058

Udział % 45% 73% 66% 86%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z badań ankietowych zrealizo-
wanych w przedsiębiorstwie.
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Po przeanalizowaniu 44 ankiet, 66% wyników respondentów pozwoli-
ło ustalić, że obecni kierownicy preferują STYL IV – demokratyczny, 18% 
pracowników wskazało na STYL II - liberalny, 11% pracowników określiło, 
że jest to STYL III – autokratyczny a 5% pracowników wskazało na STYL I - 
bierny. Na podstawie tej analizy uzyskano odpowiedź na postawione pytanie, 
jaki styl kierowania przyjmują menedżerowie firmy X. Jest to zdecydowanie 
styl demokratyczny. Odpowiedzi pracowników przedsiębiorstwa X sugerują 
iż, ich menedżer regularnie wyznacza cele wraz pracownikami, słucha opinii  
i pomysłów swoich podwładnych. Dodatkowo z trudnych sytuacji zawsze 
wyciąga wnioski oraz kontroluje to, czego pracownik sam nie może zweryfi-
kować. Błędy popełnione przez siebie i pracowników uznaje jako sytuacje do 
nauki i wyciągnięcia wniosków. Ponadto rozwiązuje konflikty w pracy, ale 
tylko wówczas, gdy pozna wszystkie przyczyny powstania problemu. Taka 
analiza pomaga w wyciąganiu wniosków, co dodatkowo można udoskonalić 
w stylu i postawie, jaką przyjmuje menedżer. W zderzeniu z rewolucją 4.0, 
można zauważyć, że decyzje podejmowane samodzielnie przez menedżera 
mogą być trafniejsze, jeżeli wcześniej zagłębi się w analizę danych, którymi 
dysponuje przedsiębiorstwo. Bowiem menedżer rewolucji 4.0 nie tylko musi 
słuchać pomysłów swoich pracowników, ale również sam może na podstawie 
grafów, wyników i raportów, wyciągać wnioski. Dodatkowo przez częste ana-
lizy może uniknąć wielu konfliktów, problemów i zapobiec nieprzewidzianym 
trudnym sytuacjom.

Style kierowania w badanym przedsiębiorstwie 
produkcyjno-handlowo-usługowym

Od osobowości menedżera, zespołu pracowniczego oraz od sytuacji  
w organizacji i jej otoczeniu zależy, to jaki styl kierowania zostanie przyjęty 
przez kierownika. Ale dodatkową kwestią jest również branża, w jakiej pracuje 
menedżer. W przypadku badanego przedsiębiorstwa o charakterze produk-
cyjno-usługowo-handlowym, które zajmuje się aranżacją wnętrz, duży nacisk 
jest kładziony na kontakt pracownika z klientem. Aby pracownik potrafił od-
powiednio wykonać swoje zadanie musi być szkolony, zmotywowany oraz 
kontrolowany przez menedżera. Poprzez to doskonale widać jak ważną rolę 
odgrywa tu zarządzanie zasobami ludzkimi. Lider grupy musi sprawnie prze-
wodzić grupie, dlatego też styl demokratyczny pozwala na utrzymanie władzy 
nad pracownikami, ale nie w bezpośredni sposób. Pracownicy mogą czuć się  
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swobodnie podczas pracy, ponieważ wiedzą, że ich menedżer zawsze będzie 
skłonny im pomóc, wysłuchać ich czy też wesprzeć w trudnej sytuacji. 

Rola menedżera od wielu lat jest bardzo podobna. Zobligowany jest on 
do motywowania, kontrolowania i przewodzenia grupie pracowniczej. Ale 
postawa menedżera ciągle musi ulegać pewnym zmianom. Musi być zacho-
wana ciągłość uczenia się, ponieważ postęp technologiczny jest tak szybki, że 
menedżer, który nie nadąża za zmieniającym się otoczeniem, technologią, In-
ternetem, portalami społecznościowymi i innymi środkami komunikacji nie 
będzie efektywny dla przedsiębiorstwa, niezależnie od stylu kierowania, jaki 
przyjmie. 
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