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WSTĘP

ZARZĄDZANIE — TECHNOLOGIE — INFORMATYKA to mo-
nografia składająca się z sześciu autorskich rozdziałów poświęconych zagad-
nieniom z różnych niepowiązanych dziedzin. Niniejsza publikacja jest wyni-
kiem współpracy badaczy, studentów kilku ośrodków akademickich. Autorzy 
omawiają różnego rodzaju zagadnienia, od wypalenia zawodowego i zwycza-
jów zakupowych po branżę gier w Chinach czy recykling.

Monografię rozpoczyna artykuł Anny Głowacz, którego celem było zba-
danie zwyczajów zakupowych konsumentów w czasie pandemii Covid-19. 
Autorka opisuje zachowania konsumentów w świetle literatury, ich istotę i de-
finicję, kolejno przechodząc do destabilizacji gospodarki w wyniku pandemii. 
Kolejnym krokiem jest przedstawienie badań dotyczących zachowań konsu-
mentów w czasie pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie oraz jej skutków 
dla całej gospodarki i pojedynczych gospodarstw domowych.

Łukasz Czech, Aleksandra Tomasiewicz, Anna Jakubczak, skupiają się 
na wypaleniu zawodowym wśród kadry kierowniczej instytucji bankowych 
posiadających polski kapitał. Autorzy opisują, czym są przedsiębiorstwa ban-
kowe, określają definicję i klasyfikację, a następnie przechodzą do kierownika 
i menedżera w organizacji. Zwracają uwagę na zjawisko wypalenia zawodowe-
go i jego skutków. Po czym badają kadrę zarządzającą bankami z kapitałem 
polskim na terenie województwa śląskiego w zakresie wypalenia zawodowe-
go. Badania jasno wykazują korelację pomiędzy stanowiskiem a badanym 
zjawiskiem.

Celem publikacji Arkadiusza Tomaszka jest przedstawienie badań 
dotyczących ograniczeń związanych z pandemią w Serbii. Celem artyku-
łu było zbadanie wpływu COVID-19 i związanych z nim restrykcji przez 
młodych obywateli Serbii. Ogólna hipoteza zakładała, że serbska młodzież 
negatywnie ocenia działania rządu pod względem tempa, przejrzystości i ce-
lowości wprowadzanych restrykcji. W artykule omówiono uzyskane wyniki  
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i skontekstualizowano je w ramach dotychczasowych badań nad epidemią 
COVID-19. W wyniku analizy autor stwierdził, że młodzi ludzie generalnie 
negatywnie oceniają skuteczność środków zaradczych i ograniczeń związa-
nych z epidemią COVID-19.

Anna Czajkowska i Tomasz Rydzkowski podjęli tematykę recyklin-
gu turbin wiatrowych w czasie nieodwracalnych zmian klimatycznych jako 
istotnego zagadnienia dla współczesnego świata. Jak autorzy piszą: „branża 
wiatrowa stoi przed problemem zagospodarowania odpadów po modernizacji 
swoich elektrowni wiatrowych. Obecnie około 80-90% elektrowni wiatrowej 
można poddać recyklingowi, jednak te pozostałe 20-10% stanowiące materiały 
kompozytowe wykorzystywane do budowy turbiny wiatrowej są najbardziej pro-
blematyczne”. W związku z tym autorzy przedstawili analizę granulometryczną 
materiałów wykorzystywanych do wytworzenia materiałów kompozytowych oraz 
drewnopochodnych zawierających recyklaty pochodzące z łopat turbin wiatro-
wych po okresie ich eksploatacji. 

Artykuł Weroniki Górskiej dotyczy procesu badania szybkości wykony-
wania testów automatycznych napisanych w języku C# dla sklepu interne-
towego helion.pl w celu przetestowania działania scenariuszy testowych dla 
przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Studentka przepro-
wadziła testy by sprawdzić prędkość przeglądarek. 

Ostatni artykuł Julii Szcześniak prezentuje najnowszą analizę rynku gier 
w Chinach. Za cel autorka obrała sobie opisanie wybranych aspektów historii 
chińskiej branży gamedev oraz czynników, które pomimo polityki licznych 
rządowych restrykcji w tym sektorze, pozwoliły na uzyskanie przez Chiny ty-
tułu lidera na globalnym rynku.

Najnowsza monografia to efekt pracy studentów i pracowników nauko-
wych. Ma ona interdyscyplinarny charakter, a badacze dzielą się nowymi za-
gadnieniami w swych dziedzinach. Ufam, że publikacja ta przyczyni się do 
odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania i poszerzenia wiedzy.

Redaktor naukowy
Anna Górska
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

ZWYCZAJE ZAKUPOWE 
KONSUMENTÓW W DOBIE 

PANDEMII COVID-19

Streszczenie: Głównym celem artykułu było zbadanie zwyczajów zakupowych 
konsumentów w okresie pandemii Covid-19. Pierwsza część artykułu przedsta-
wia podstawy teoretyczne dotyczące zachowań konsumenta. W drugiej części 
zaprezentowano rozwój pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie oraz jej skut-
ki dla całej gospodarki i pojedynczych gospodarstw domowych. Trzecia część 
artykułu ma charakter empiryczny i ukazano w niej wyniki badań własnych. 

Słowa kluczowe: konsument, zachowania konsumenta, gospodarka, pande-
mia Covid-19

WPROWADZENIE 

Zwyczaje zakupowe konsumentów ulegają przeważnie ewolucyjnym 
zmianom. Sposób robienia zakupów, a także struktura nabywanych przez 
konsumentów grup produktów jest dynamiczna i uzależniona od różnych 
zmiennych. Na zwyczaje zakupowe konsumentów ma wpływ bardzo wiele 
czynników. W roku 2020 i kolejnych dwóch latach jedną z determinant, ma-
jących istotny wpływ na zachowania konsumenta była pandemia Covid-19. 
Pojawienie się tego zjawiska było niespodziewane i niosło niepewne skutki 
zarówno na poziomie gospodarki państwowej, jak i globalnej. Lockdown i re-
strykcje sanitarne w kontaktach międzyludzkich miały za zadanie ograniczyć 
rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2. Nowa rzeczywistość wpłynęła na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. Firmy, aby przetrwać, musiały zastosować 
hybrydowy model dystrybucji, wykorzystując zarówno kanały stacjonarne, 
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jak i kanały online (ze szczególnym naciskiem na te drugie). Również sami 
nabywcy musieli dostosować się do nowych warunków, co jednocześnie prze-
łożyło się na zmianę zachowań konsumenckich. 

Głównym celem artykułu jest próba analizy zwyczajów zakupowych 
konsumentów w dobie pandemii Covid-19. W pracy wykorzystano zarów-
no źródła wtórne, jak i pierwotne. Źródła wtórne to materiały obejmujące 
literaturę specjalistyczną zarówno krajową jak i zagraniczną, a także zasoby 
internetowe. Natomiast źródła pierwotne to wyniki badań własnych. 

ISTOTA I POJĘCIE ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW

Konsument jest osobą nabywającą produkty do realizacji własnych po-
trzeb. Potrzeby te realizuje zgodnie z własnymi tradycjami, upodobaniami 
czy pragnieniami (Płaziak, Szymańska, 2016, s. 186-199). Zachowania kon-
sumenta to element szerokiej problematyki, jaką są zachowania człowieka  
w ogóle.  Mimo iż podjęto wiele prób związanych z analizą zachowań be-
hawioralnych, to jednak nie udało się dokładnie zdefiniować znaczenia tego 
pojęcia. W szerszym ujęciu zachowanie jest reakcją bądź ogółem reakcji or-
ganizmu na impulsy docierające z otaczającego je środowiska (Encyklopedia 
popularna PWN , 2005, s. 880). 

Zdaniem Jana Szczepańskiego zachowanie konsumenta to proces, na 
który składa się odczuwanie potrzeb, ich ocena oraz przyznanie pierwszeń-
stwa, które związane jest z subiektywną hierarchizacją własnych potrzeb.  
W kolejnym etapie poszukiwane są środki konsumpcji, a następnie dokony-
wany jest wybór optymalnego rozwiązania, umożliwiającego zaspokojenie po-
trzeb. Ostatnim etapem jest wybór środków konsumpcyjnych (Szczepański, 
2000, s. 172).

Zachowanie konsumenta analizowane jest nie tylko w trakcie podej-
mowania decyzji o zakupie i podczas samej realizacji zakupu. Zagadnienie 
to obejmuje także etapy przed dokonaniem zakupu i po dokonaniu zakupu 
(Michalski 2017, s. 157). Zachowania konsumenta stanowią ciągły proces 
doświadczania i uczenia się, który związany jest z wyciąganiem wniosków  
z kolejnych doświadczeń (Michalski 2017, s. 166). 

Według Leszka Rudnickiego ważnym aspektem z perspektywy konsu-
menta jest posiadanie, które stanowi cel i sens każdej podejmowanej dzia-
łalności. Posiadanie determinuje zasięg i perspektywę istnienia człowieka  
w społeczeństwie. Posiadanie wpływa na zachowanie konsumenta. Człowiek 
podejmuje odmienne inicjatywy, gdy posiadanie ma służyć zaspokojeniu 
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bieżących potrzeb, a inaczej zachowuje się gdy ma zabezpieczać swoje przyszłe 
potrzeby lub potrzeby potomnych. Odmienne jest także zachowanie konsu-
menta w przypadku „posiadania dla posiadania”, które jest charakterystyczne 
na przykład dla skąpców i kolekcjonerów (Rudnicki 2012, s. 11). 

Rodzaje zachowań konsumentów na rynku są zróżnicowane. W litera-
turze odnoszącej się do zachowania konsumenta można odnaleźć różne jego 
typy. Zachowania konsumenta można ogólnie podzielić na zachowania nieza-
mierzone oraz zachowania zamierzone. Na rysunku 1 zaprezentowano różne 
rodzaje zachowań konsumenckich. 

Rys.1. Podział zachowań konsumenta na rynku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rudnicki 2012, s. 12

Zachowania zamierzone to działania wykonywane celowo, intencjonal-
nie i sensownie. Prezentują one pewne przekonania konsumenta oraz jego 
pragnienia. Natomiast zachowania niezamierzone to aktywności podejmo-
wane pod wpływem impulsu, zazwyczaj są one niecelowe i nielogiczne oraz 
rzadko stanowią odzwierciedlenie pragnień i postaw konsumenta (Trapata 
2011, s. 100). Zachowania zamierzone oraz niezamierzone mogą być również 
przymusowe lub dobrowolne. Zachowania przymuszone są wynikiem ko-
nieczności, która powstała w określonej sytuacji. Mogą stanowić konsekwen-
cję ograniczoności podejmowanych decyzji, które wynikają z różnych zdarzeń 
życiowych, bądź też presji wywoływanej przez osoby trzecie. Zachowania 
dobrowolne to swobodne postępowanie konsumenta, niczym nieskrępowane 
ani nieprzymuszone, będące wynikiem jego własnych pragnień (Rybowska, 
2010, s. 24). Zachowania dobrowolne oraz zachowania przymuszone moż-
na podzielić na zachowania racjonalne i irracjonalne. Warto zwrócić uwa-
gę na fakt, iż zachowania dobrowolne mają zazwyczaj charakter racjonalny, 
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natomiast decyzje przymuszone często cechują się mniejszym stopniem racjo-
nalności. Zachowania racjonalne stanowią wewnętrznie spójny sposób dzia-
łania, który umożliwia człowiekowi maksymalizowanie osiąganych korzyści. 
Oznacza to, że konsument zachowuje się racjonalnie, gdy przy danym po-
ziomie dochodów stara się zakupić taką ilość dóbr i usług, które dostarczą 
mu maksymalny stopień zadowolenia. Natomiast zachowania irracjonalne 
związane są z ogółem działań, które charakteryzują się niespójnością i są we-
wnętrznie sprzeczne z ogólnie pojętym interesem konsumenta. Irracjonalność 
może być określana jako nieustanne trzymanie się potrzeb i pragnień, które 
są szkodliwe i destrukcyjne dla człowieka (Nalewajek 2015, s. 70-71). Przy-
kładem zachowania irracjonalnego są wszelkiego rodzaju nałogi, np. palenie 
papierosów. Powszechnie uważa się, że podejmowanie decyzji irracjonalnych 
wynika z naśladownictwa, snobizmu czy motywów głęboko zakorzenionych  
w ludzkiej podświadomości, z których tak naprawdę jednostka nie zdaje sobie 
sprawy (O’ Shaughnessy 2004, s. 109). 

DESTABILIZACJA GOSPODARKI  
W WYNIKU PANDEMII COVID – 19 

Od początku nowej dekady XXI wieku istotnym czynnikiem wpływają-
cym na zachowania konsumenta była pandemia Covid-19. Pierwsze przypad-
ki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 odnotowano w listopadzie 2019 
roku w Chinach. Natomiast pierwsze potwierdzone przypadki koronawiru-
sa w Europie zarejestrowano w dniu 23.01.2020 r. we Włoszech. Epidemia  
w Polsce rozpoczęła się 04.03.2020 roku, a 10.03 wprowadzono pierwsze 
obostrzenia (Czech i in. 2020, s. 14).  

Pandemia Covid-19 kategoryzowana jest jako black swan events – wy-
darzenia typu czarny łabędź. Czarne łabędzie to zdarzenia cechujące się nie-
przewidywalnością i niepewnością. Pojawiają się rzadko i mają bardzo duży 
wpływ na gospodarkę i życie społeczne (Szczepański, 2020, s. 8-20). I tak też 
było z pandemią Covid-19, która zrodziła się nieoczekiwanie, a prawdopodo-
bieństwo jej wystąpienia było prawie niemożliwe do przewidzenia. Ponadto 
pandemia miała istotny wpływ na działalność całej gospodarki, jak i na funk-
cjonowanie społeczeństwa. Wiele państw wprowadziło radykalne restrykcje 
związane z ograniczeniem aktywności społecznej i gospodarczej, a także ba-
riery w podróżowaniu (Wnukowski, Wąsiński 2020, s.y). Skutki gospodarcze 
wywołane przez pandemię Covid-19 można ująć w trzech kategoriach (Wró-
bel, Jędrzejowska, 2021, s. 172-198):
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1. obciążenia dla opieki zdrowotnej i obywateli państw dotkniętych 
pandemią,

2. ekonomiczne koszty działań ukierunkowane na ograniczenie roz-
przestrzeniania się koronawirusa, 

3. ogólnoświatowy kryzys i spowolnienie gospodarcze poszczególnych 
gospodarek państw. 

Pandemia wywołana przez SARS-CoV-2 spowodowała wzrost zmienno-
ści cen akcji, spadek stóp procentowych, wpłynęła na rynek ropy naftowej oraz 
przyczyniła się do wzrostu bezrobocia i ubóstwa. Negatywnie oddziaływała 
również na przepływy handlowe, doprowadzając do niedoborów żywności 
oraz środków medycznych, ponadto zagroziła wypłacalności przedsiębiorstw 
(Nelson, M.A. Weiss, 2020). Pojawienie się pandemii wymusiło na firmach 
konieczność natychmiastowej reakcji. Przedsiębiorcy musieli dostosować się 
do wprowadzanych restrykcji i zmodyfikować dotychczasową strategię dzia-
łania. Również znacząco zmienił się sposób komunikacji marketingowej firm  
z klientami. Lockdown wpłynął na sposób spędzania wolnego czasu przez spo-
łeczeństwo i sprawił, że znaczna część odbiorców przeznaczała go na korzysta-
nie z Internetu, w tym z mediów społecznościowych.  Sieć internetowa stała 
się nie tylko medium komunikacji pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, ale 
również miejscem dokonywania zakupów (Samuk, Sidorowicz, 2021). Pan-
demia Covid-19 znacząco wpłynęła także na zachowania konsumentów. Poza 
zmianą sposobu dokonywania zakupów miała istotne znaczenie w procesie 
podejmowania decyzji. Sam proces decyzyjny został wydłużony w czasie ze 
względu na pogarszającą się sytuację materialną konsumentów. Ponadto na-
bywcy ze względu na mało stabilną sytuację finansową, głównie wydatkowali 
posiadane środki na artykuły niezbędne do życia (Karasek, Musiał, Gaponiuk, 
2020). 

PANDEMIA COVID-19 A ZACHOWANIA KONSUMENTA 
– ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 

Głównym celem przeprowadzanego pomiaru empirycznego było zbada-
nie zachowań konsumentów w czasie pandemii Covid-19. Głównym proble-
mem badawczym było określenie, jak zjawisko pandemii wpływa na zachowa-
nia konsumentów? W badaniu wzięło udział 175 ankietowanych. Podmiotem 
badań byli polscy internauci, natomiast przedmiotem badań ich opinie na 
temat osobistych zachowań nabywczych przed i w trakcie pandemii Covid-19. 
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Pomiaru empirycznego dokonano na przełomie września i października  
2021 r. Przeprowadzone badania miały charakter pierwotny, anonimowy oraz 
niewyczerpujący. Metodą badawczą zastosowaną do przeprowadzenia badań 
pierwotnych był sondaż diagnostyczny, zaś techniką badawczą — ankieta. 
Narzędziem badawczym wykorzystanym w gromadzeniu wyników był elek-
troniczny kwestionariusz ankiety umieszczony na stronie internetowej docs.
google.com.

Na proces zakupu wpływa bardzo wiele czynników. Czynniki te mogą 
mieć zarówno charakter wewnętrzny, a więc wynikać z cech osobowości kon-
sumenta, jak i zewnętrzny — ich głównym źródłem jest otoczenie zewnętrz-
ne, w jakim przeprowadzany jest proces zakupu. Obecnie szczególny wpływ 
na proces zakupu ma pandemia Covid-19. Autorka postanowiła zbadać jakie 
czynniki mają największe znaczenie w procesie nabywania produktów w do-
bie pandemii.

Rys. 2. Czynniki mające największe znaczenie w procesie zakupu w okresie pandemii Covid-19 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Największe znaczenie w procesie zakupu w okresie pandemii Covid-19 
miał stosunek jakości do ceny (50,3%). Około 43,3% badanych wskazało na 
łatwość zakupu, natomiast średnio co trzeci ankietowany uznał własne bez-
pieczeństwo jako czynnik mający największe znaczenie w procesie nabywania 
produktów. Dla nieco ponad 27% respondentów to zaufanie do marki mia-
ło znaczenie, tymczasem dla 23,4% próby badawczej – dostępność produk-
tów/ usług oraz oferowana gama produktów/usług. Natomiast najmniejsze 
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znaczenie miało podejście marki do pracowników (8%) i personalizacja pro-
duktu/usługi (8,6%). 

Tabela 1. Zachowania respondentów po wybuchu pandemii Covid-19 (%)

Stwierdzenia tak nie
nie 
mam 
zdania 

Staram się nie marnować jedzenia 65,4 27,2 7,4

Robię jedne większe zakupy raz na jakiś czas 56,9 34,6 8,6

Wybieram tylko znane mi marki  56,3 36,4 7,4

Częściej płacę kartą debetową/kredytową 52,8 36,4 10,9

Częściej nabywam produkty online 51,8 42,0 6,3

Szukam i oceniam marki przed dokonaniem zakupu 51,5 41,2 7,4

Kupuję tańsze produkty, aby zaoszczędzić pieniądze 50,8 43,5 5,7

Ogólnie wydaje mniej pieniędzy na zakupy niż przed pandemią 50,1 42,6 7,4

Częściej płacę gotówką 40,9 59,1 5,1

Nie jest dla mnie ważne, kto jest producentem produktu, który 
nabywam 39,2 51,8 9,1

Kupuję więcej produktów od lokalnych sprzedawców 26,9 66,3 6,9

Kupuję więcej zdrowych produktów 20,0 74,8 5,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wybuch pandemii Covid-19 wpłynął na różne zachowania konsumen-
tów. Około 65,4% respondentów po wybuchu pandemii zmieniło swoje 
zwyczaje związane z ograniczeniem marnowania jedzenia. Niecałe 57% an-
kietowanych decydowało się na robienie jednych, większych zakupów raz 
na jakiś czas. Nieco ponad 56% badanych wybierało tylko znane marki,  
a 52,8% próby badawczej za zakup produktów lub usług częściej płaciło kartą 
debetową/ kredytową niż gotówką. Wybuch pandemii sprawił, że ankietowa-
ni częściej nabywali produkty za pośrednictwem Internetu oraz poszukiwali 
i oceniali marki przed dokonaniem zakupu. Pandemii Covid-19 wpłynęła 
także na stan posiadanych środkach finansowych oraz na rozporządzanie bu-
dżetem domowym. Nieco ponad połowa respondentów wskazywała, że kupo-
wała tańsze produkty, aby zaoszczędzić pieniądze. Około 50,1% przyznało, że 
wydawało ogólnie mniej pieniędzy na zakupy niż przed pandemią. 
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Tabela 2. Wybór produktów stacjonarnie/ online przed i po wybuchu pandemii Covid-19 (%)

Przed wybuchem pandemii 
Covid-19 Po wybuchu pandemii Covid-19

 stacjonarnie online
nie  

kupowałam/
em

stacjonarnie online
nie  

kupowałam/
em

artykuły 
spożywcze 88,6 6,3 5,1 84 11,4 4,6

leki  
i suplementy 
diety

62,9 31,4 5,7 69,7 25,1 5,1

ubrania  
i obuwie 56,6 35,4 8 42,3 49,7 8

urządzenia 
elektroniczne 46,3 40,6 13,1 36 52,6 11,4

sprzęt AGD 40,6 37,1 22,3 30,9 48 21,1

artykuły 
sportowe 42,3 34,3 23,4 35,4 38,9 25,7

meble, 
dekoracje, 
wyposażenie 
wnętrz

38,9 38,9 22,3 37,7 37,7 24,6

kosmetyki  
i uroda 46,9 41,7 11,4 49,7 42,9 7,4

kultura  
i rozrywka 40 36,6 23,4 26,9 51,4 21,7

biżuteria  
i zegarki 38,3 35,4 26,3 36,6 38,9 24,6

artykuły  
i zabawki dla 
dzieci

34,9 34,3 30,9 32 38,3 29,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

W jednym z pytań ankietowani mieli wskazać, które grupy produktów 
przed wybuchem pandemii Covid-19 częściej nabywali stacjonarnie, a które 
z nich online. W kolejnym pytaniu poproszono o wskazanie, które grupy 
produktów po wybuchu pandemii Covid-19 częściej nabywali stacjonarnie, 
a które online. Z przeprowadzonych badań wynika, że po wybuch pandemii 
Covid-19 w przypadku większości grup produktów odnotowano spadek na-
bywania ich w kanale stacjonarnym, na rzecz kanału online. Wyjątek stanowią 
leki i suplementy diety, w przypadku których odnotowano wzrost o 6,8 p.p. 
Grupa produktów związanych z urodą i kosmetykami odnotowała wzrost za-
równo w kanale stacjonarnym (o 2,8 p.p.), jak i w kanale online – 1,2 p. p. 
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Taka sytuacja wynikała z faktu, iż 2,3% próby badawczej zaczęło nabywać 
produkty kosmetyczne dopiero po wybuch pandemii. 

Największy wzrost nabywania produktów online po wybuchu pandemii 
Covid-19 odnotowano w grupie kultura i rozrywka – wzrost o 14 p. p. Ko-
lejną grupą były ubrania i obuwie – w tym przypadku przyrost wyniósł 14,3 
p. p. Ponadto dosyć dużą aprecjację odnotowano także w grupach takich jak: 
urządzenia elektroniczne (12 p.p.) oraz sprzęt AGD (10,9 p.p.). W grupie 
artykułów sportowych odnotowano spadek o 6,9 p.p. w kanale stacjonarnym 
i przyrost o 4,6 p.p. w kanale online. W przypadku artykułów spożywczych 
spadek w kanale stacjonarnym wyniósł 4,6 p.p., natomiast w kanale onli-
ne odnotowano wzrost o 5,1 p.p. Niewielki przyrost nabywania produktów  
w kanale online zaobserwowano w grupie biżuterii i zegarków (3,5 p.p.) oraz 
artykułów i zabawek dla dzieci (4 p.p.). W przypadku mebli, dekoracji i wy-
posażenia wnętrz odnotowano nieznaczny spadek zarówno w kanale stacjo-
narnym (1,2 p.p.) jak i kanale online (1,2 p.p.). 

PODSUMOWANIE 

Pandemia Covid-19 wpłynęła na różne sfery życia człowieka. Szybkie roz-
przestrzenianie się wirusa wymusiło na rządzących konieczność ograniczenia 
kontaktów międzyludzkich i zmniejszenie aktywności gospodarczej państw  
i podmiotów gospodarczych. Wiele firm musiało z dnia na dzień zastosować 
różne narzędzia, które pozwoliły na przystosowanie się do tych szczególnych 
warunków. Pandemia Covid-19 również wpłynęła na zmianę zachowań zaku-
powych konsumentów. Czynnikami mającymi największe znaczenie w proce-
sie nabywania produktów był stosunek jakości do ceny, łatwość zakupu oraz 
własne bezpieczeństwo. Po wybuchu pandemii Covid-19 konsumenci starali 
się nie marnować jedzenia, robili jedne, większe zakupy raz na jakiś czas, a tak-
że decydowali się na wybór znanych im marek. Ponadto częściej płacili kartą, 
kupowali produkty, wykorzystując kanał online, jak również szukali i oceniali 
produkty przed dokonaniem zakupu. Niemal we wszystkich kategoriach pro-
duktów (poza grupą leków i suplementów diety) odnotowano spadek ich za-
kupu w kanale stacjonarnym, na rzecz kanału online. Szczególnie duży wzrost 
odnotowano w kategoriach: kultura i rozrywka, ubrania i obuwie, urządzenia 
elektroniczne oraz sprzęt AGD. 
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CONSUMER HABITS IN THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract: The main purpose of the article was to investigate consumer beha-
vior during the Covid-19 pandemic. The first part of the article presents the 
theoretical basis of consumer behavior. The second part presents the develop-
ment of the Covid-19 pandemic in Poland and in the world and its consequ-
ences for the entire economy and individual households. The results of the 
research are presented in the third part of the article.

Keywords: consumer, consumer behavior, economy, Covid-19 pandemic
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WYPALENIE ZAWODOWE 
WŚRÓD KADRY KIEROWNICZEJ 

INSTYTUCJI BANKOWYCH 
POSIADAJĄCYCH POLSKI KAPITAŁ

Streszczenie: Problemem przyjętym do badań, było wypalenie zawodowe, 
jako zjawisko negatywnie wpływające na życie zawodowe oraz prywatne pra-
cowników na stanowiskach kierowniczych. Podjęto się analizy zagadnienia 
wypalenia zawodowego wśród kadry kierowniczej placówek instytucji banko-
wych z przeważającą częścią polskiego kapitału. Grupa badawcza liczyła 326 
osób. Scharakteryzowano podmiot badawczy oraz uwarunkowania wynikające 
z miejsca pracy mogące mieć związek z wypaleniem zawodowym , oraz do-
konano przeglądu przyczyn i skutków tego zjawiska. Wyniki umożliwiły po-
twierdzenie tezy, że znaczna liczba ankietowanych kierowników wykazuje stan 
wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, menadżer, jakość życia zawodowego, 
bank

WPROWADZENIE

Pracownik, który zaczyna karierę zawodową w nowym miejscu pra-
cy, potrzebuje osoby, która wdroży go w system działania organizacji, 
przedstawiając cel wykonywanej pracy, misję firmy, zakres obowiązków oraz 
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strukturę organizacyjną – taką rolę pełni kadra kierownicza określana termi-
nem „kierownik” oraz „menedżer” (Dobosiewicz 2011, s.19). Osoby te peł-
nią istotną rolę w każdej organizacji — poprzez to stanowisko firma może 
tworzyć sprawny system zarządzania pracownikami oraz wszystkimi zasoba-
mi ludzkimi wewnątrz przedsiębiorstwa. Jest to trudna rola ze względu fakt 
pełnienia wielu istotnych i niosących ze sobą szereg implikacji dla działania 
organizacji funkcji. 

Realizację procesów w firmie, które dotyczą zarządzania, przypisuje się ka-
drze kierowniczej, która odpowiada za realizowanie celów w przedsiębiorstwie. 
Rola kierownika bądź menedżera wymaga od pracownika dobrze ukształ-
towanych umiejętności interpersonalnych, kwalifikacji oraz doświadczenia 
zawodowego. Problem rodzi się wtedy, gdy pracownika zaczyna przerastać 
pełniona funkcja i dochodzi do zjawiska wypalenia zawodowego. Wypalenie 
zawodowe jest skonceptualizowane jako stopniowa erozja energii i zasobów 
pracowników, która sprawia, że wątpią oni w swoją zdolność do pracy i cy-
nicznie odnoszą się do wartości swojej pracy (Usman i in. 2020, s. 423–434).

W dzisiejszej rzeczywistości, w której poczucie bezpieczeństwa staje się do-
brem coraz bardziej luksusowym, zagadnienie wypalenia zawodowego jest jed-
nym z ważniejszych do zbadania. Jest to nie tylko sprawa ważna w kontekście 
efektywności pracy, ale i jakości życia, zarówno zawodowego jak i prywatne-
go, a szerzej spoglądając – zrównoważonego rozwoju. Szczególnie w obecnych 
uwarunkowaniach, kiedy to w otoczeniu organizacji jak i w niej samej rośnie 
liczba stresorów np. postęp technologiczny i zwiększenie się roli pracy zdalnej 
wraz z brakiem dostępu do przełożonego w czasie rzeczywistym, rosnące wy-
magania klientów oczekujących natychmiastowej reakcji, wywołują u pracow-
ników wszystkich szczebli wzrost poziomu stresu (Peasley i in., 2020).

Celem badań była analiza problemu wypalenia zawodowego wśród kadry 
kierowniczej placówek instytucji bankowych z przeważającą częścią polskiego 
kapitału. Dobór respondentów był celowo-przypadkowy. Narzędziem badań 
był kwestionariusz ankiety w formie formularza on-line, zawierający zarówno 
pytania zamknięte jak i otwarte. Uzyskane dane poddano weryfikacji i po-
rządkowaniu, a następnie analizie i opisowi. Wyniki przedstawiono w formie 
graficznej i tabelarycznej. Postawiono tezę, że ponad 30% kadry kierowniczej 
placówek instytucji bankowych z przeważającą częścią polskiego kapitału wy-
kazuje przejawy wypalenia zawodowego.
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PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWE –  
DEFINICJA I PODZIAŁ

W sektorze finansów znaczną rolę dla rozwoju gospodarki odgrywają in-
stytucje finansowe, takie jak banki. Zagłębiając się w historię ewolucji pienią-
dza, dostrzec można zmiany zachodzące w usługach finansowych, gdzie naj-
większy rozkwit sektora bankowego badacze przypisują do okresu gospodarki 
industrialnej (Korenik 2006, s. 15). Literatura przedmiotu na wiele sposobów 
definiuje termin przedsiębiorstwo bankowe (Capiga 2010, s. 11-12). Patrząc 
z perspektywy klienta, za definicję banku można przyjąć ogół instrumentów 
występujących w przedsiębiorstwie świadczącym usługi bankowe, które oscy-
lują wokół działań skupiających się na płynności i obrocie finansowym, loka-
cji kapitału, źródłach finansowania oraz wszystkich procesach powiązanych 
z powyższymi czynnościami (Iwanicz-Drozdowska i in. 2013, s. 15). Przed-
siębiorstwo bankowe pośredniczy w obrocie gotówkowym oraz bezgotówko-
wym, zajmując się operacjami na rynkach kapitałowych, zmieniając i kierując 
swoje oferty dla klientów, aby w jak najwyższym stopniu mogli oni skorzystać 
z usług oferowanych przez bank. Instytucje bankowe to nie tylko organizacje 
występujące w formie stacjonarnej, do których może udać się klient indywi-
dualny lub biznesowy, to także bankowość elektroniczna. Wraz z rozwojem 
cyfryzacji zaczął rozwijać się trend korzystania z usług oferowanych przez ban-
ki, gdzie większość spraw można załatwić za pośrednictwem internetu (Go-
spodarowicz i Nosowski 2012, s. 17-18). Działalność instytucji bankowych 
można podzielić według następujących kryteriów:

• Kryterium klienta: tutaj zaliczono banki detaliczne, hurtowe, uni-
wersalne, specjalistyczne (samochodowe, hipoteczne, inwestycyjne, 
mieszkaniowe, cukrowe), oraz banki, których zadaniem jest finanso-
wanie przemysłu spożywczego, rolnictwa oraz ochrony środowiska. 
Wyróżnić także można bank komunalny, który funkcjonował głów-
nie przed II wojną światową.

• Kryterium formy organizacyjno-prawnej: banki państwowe, spół-
dzielcze, akcyjne.

• Kryterium wielkość: klasyfikację wielkości banków sprawuje Zwią-
zek Banków Polskich, gdzie prezentuje 3 kryteria klasyfikacji:

 - sekcja 1 (kapitał banków wynosi ponad 300 mln PLN tzw. duże 
banki),

 - sekcja 2 (kapitał nie przekracza 300 mln PLN tzw. małe banki),
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 - sekcja 3 (wysokość kapitału założycielskiego jest uwarunkowana wy-
mogami spółki akcyjnej)

• Kryterium pochodzenia kapitału: banki z dominującym kapitałem 
rodzimym – państwowym lub obcym – banki zagraniczne. (Cwynar, 
Patena 2007, s. 99-109).

ISTOTA KIEROWNIKA, MENEDŻERA W ORGANIZACJI

Ludzie, będąc członkami danego przedsiębiorstwa, budują jego struktu-
rę oraz sposób, w jaki ono prosperuje – tworzy to kulturę organizacji, którą 
kieruje kadra kierownicza. Osoby zarządzające zespołem w organizacji odgry-
wają istotną rolę w każdym przedsiębiorstwie, skupiając się na budowaniu 
efektywnej komunikacji między zespołem pracowników (Łobos, 2018, s.95). 
Literatura przedstawia pozycję menedżera jako lidera będącego pracownikiem 
zatrudnionym na pełen etat, który ponosi odpowiedzialność za funkcjono-
wanie oraz wydajność zespołu pracowniczego (Newton 2015, s. 25). Kierow-
nik, menedżer powinien odgrywać w organizacji rolę przywódcy sukcesywnie 
realizującego wyznaczony cel oraz misję przedsiębiorstwa, jednocześnie wy-
kazując chęć poznania indywidualnych i grupowych potrzeb pracowników  
(Michalski 2013, s. 240-241). Przywódca, zarządzając wartością przedsię-
biorstwa, w sposób racjonalny dąży do dynamicznego rozwoju organizacji  
(Mikuła i in. 2007, s. 168). Menedżer powinien dbać o relację z otoczeniem 
bliższym i dalszym przedsiębiorstwa poprzez m.in. nawiązywanie nowych  
i pozytywne podtrzymywanie obecnych kontaktów z kontrahentami, jed-
nocześnie będąc odpornym na natłok napływających czynników z otoczenia 
(Mintzberg 2012, s. 176-177). Patrząc przez pryzmat zjawiska globalizacji 
do funkcji lidera przypisać można role propagandora, podążającego za nowo-
ściami, traktującego każde wyzwanie, nawet to najmniejsze jako szansę, nie 
tylko dla siebie, lecz dla całego zespołu (Drucker 200, s. 73). Należytą dbałość  
o atmosferę w zespole pracowników oraz jasne stawianie określonych celów, 
należy traktować jako jeden z głównych atutów menedżera (Chybicka, Puchal-
ska 2015, s. 16). Dobry menedżer powinien pełnić funkcję mentora i postę-
pować na wzór zasad dobrego nauczyciela, jednocześnie będąc wymagającym,  
a także konsekwentnym w swoich działaniach. Dokonując przeglądu defini-
cji „kierownika” oraz „menedżera” zauważyć można, że terminy te wzajemnie 
się ze sobą łączą, tworząc definicję kadry kierowniczej organizacji, która zaj-
muje swoje ugruntowane miejsce w hierarchii organizacji. Marek Proniewski  
i Wojciech Trasiuk definiują termin „zarządzanie” jako zbiór podstawowych 
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elementów zarządzania, w których skład wchodzi popularny model składający 
się z 4 etapów — planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie 
(Proniewski, Tarasiuk 2012, s. 17). Są to jednocześnie funkcje kierownicze.

KOMPETENCJE MENEDŻERA

Każdy menedżer, pełniąc swoją rolę w organizacji, musi posiadać pewne 
kompetencje zawodowe. W obecnych czasach, przy dynamicznie rozwijają-
cym się rynku pracy, jedną z głównych barier stanowi zaplecze posiadanych 
kompetencji przez pracownika – w dużej mierze mają na to wpływ m.in. 
nieustanne nowości, które zostają wprowadzane: szereg organizowanych we-
wnątrz lub na zewnątrz firmy kursów doszkalających, czy też szkoleń, które  
z reguły są obowiązkowe; wprowadzanie do organizacji nowoczesnych modeli 
koncentrujących się na zarządzaniu organizacją lub zespołem pracowników; 
rozwój technologiczny oraz szeroko pojęty proces globalizacji. Kompeten-
cje stanowią wartość dodatnią dla zajmowanego stanowiska, które obejmują 
zbiór określonych kwalifikacji i umiejętności, przez co kandydaci na wybrane 
stanowisko pracy są lepiej postrzegani i godni uwagi względem pozostałych 
kandydatów aplikujących na dane stanowisko pracy (Levy – Leyboyer 1977, 
s. 32). Kompetencje menedżerskie to szereg zdolności posiadanych przez pra-
cownika, na podstawie których firma jest w stanie osiągnąć zamierzony cel 
(Becker, Huselid 2002, s. 162). Posiadanie odpowiedniej, zazwyczaj specjali-
stycznej wiedzy, cech osobowości wyróżniających kierownika na tle pozosta-
łych odgrywa główną rolę w budowaniu zespołu pracowników, co przekła-
da się na wyniki pracy (Rostowski 1977, s. 41.). A. Pocztowski przedstawia  
w literaturze termin kompetencji podkreślając, że posiadanie kwalifikacje sta-
nowią trwałe wartości każdego człowieka, które komplementarne się uzupeł-
niają z wykonywaną pracą i zajmowanym stanowiskiem w organizacji (Pocz-
towski 2003, s. 153). Przedsiębiorca zdecydowanie powinien inwestować  
w rozwój swoich pracowników. Nieustanne doskonalenie kapitału ludzkie-
go w organizacji powinno stanowić jeden z wielu priorytetów dobrego me-
nedżera – profesjonalizm pracowników w dużej mierze zależy od posiadanej 
wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności (Armstrong, Baron 2007, s. 9-10.). 
Kompetencje „miękkie” i „twarde” są jednymi z podstawowych cech dobre-
go kierownika – analiza napływających danych, umiejętność podejmowania 
decyzji, walka ze stresem, samokontrola, empatia to tylko nieliczne wartości 
opisujące personę menedżera (Pawlikowska – Olszta 2015, s. 46-51). Autor 
literatury N. Pelling przedstawia zbiór określonych zachowań, jakie powinien 
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posiadać dobry kierownik, które obejmuje m.in. stawianie jasno określonych 
celów, wyznaczanie obszarów dopuszczalnych zachowań, konkretne sprecy-
zowanie indywidualnych wymagań od pracownika, budowanie wysokiej kul-
tury organizacyjnej przedsiębiorstwa, ustalenie systemu nagród i kar w celu 
wynagrodzenia za dobrze wykonane zadania, także ukaranie za niewywiąza-
nie się z obowiązków (Peeling 2010, s. 18). Głównym źródłem wszystkich 
kompetencji jak wskazuje G. Bartkowiak, są indywidualne uwarunkowania. 
Osobowość każdego podmiotu stanowi odrębny element kompetencji me-
nedżera. (Bartkowiak 2003, s. 106-107). Reasumując powyższe opisy mene-
dżera, przyjąć można, że kwalifikacje w bardzo dużym stopniu nakładają się  
z kompetencjami. Różnica jest w tym, że podejmując pracę, kandydat posiada 
już niezbędne kompetencje, zatem kwalifikacje to umiejętności potwierdzone 
przed odpowiednie dokumenty (Louard 1995, s. 230).

ZJAWISKO WYPALENIA ZAWODOWEGO

H.I. Freundenber zajął się badaniem wypalenia zawodowego w 1974 
roku, przedstawiając to zjawisko jako długo rozwijający się stan będący skut-
kiem stresu występującego przez dłuższy czas, który pochłania w całości 
daną jednostkę, negatywnie wpływając na zachowanie oraz codzienne funk-
cjonowanie i wydajność pracownika. (Litzke, Schuh, 2007, s. 23). Według  
C. Maslach zjawisko wypalenia zawodowego obejmuje szereg emocjonalnych 
i depresyjnych zachowań, które pojawiają się wśród współpracowników (Sęk 
2005, s. 35). Pines i E. Aronson przestawili wypalenie zawodowe jako stan, 
podczas którego dana jednostka jest wyczerpana fizycznie, emocjonalnie oraz 
psychicznie – przyczyną jest długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które nio-
są ze sobą silne natężenie emocjonalne (Szonert – Rzepecka 2010, s. 26-27). 
Psycholog A. Tarnawski tłumaczy powyższy termin jako skutek trudnej, sil-
nie obciążającej emocjonalnie pracy podczas kontaktu z innym człowiekiem 

– mowa tutaj o niedocenionym i wykorzystywanym pracowniku, który jest 
emocjonalnie silnie związany z pracą (Tarnowski 2000, s. 103). T. Zbyrad 
podczas definiowania powyższego zagadnienia skupił się na procesie globali-
zacji oraz sytuacji na rynku pracy wskazując, że pracownicy społeczni m.in. le-
karze, nauczyciele, policjanci, a także menedżerowie i kierownicy są w grupie 
ryzyka związanego z wypaleniem zawodowym.
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PRZYCZYNY WYPALENIA ZAWODOWEGO

Literatura przedmiotu przedstawia wiele czynników odpowiedzialnych 
za wypalenie zawodowe. Christina Maslach i Michael P. Leiter przedstawiają 
poniższe przyczyną wypalenia zawodowego (Maslach, Leiter 2011, s. 60-67):

- Intensywna praca oraz nadmiernie obciążenie obowiązkami do wyko-
nywania będąca rezultatem nastawienia na wyniki ekonomiczne przed-
siębiorstwa przy niskim poziomie ilości zatrudnionych pracowników –  
co w konsekwencji doprowadza do obarczania pracownika nowymi zle-
ceniami, doprowadzając do fizycznego i psychicznego wyczerpania.

- Czas związany z realizacją obowiązków zleconych przez podwładnego – 
często dochodzi do sytuacji, kiedy pracownicy wykonują nieskończoną 
pracę w domu.

- Brak posiadanej samokontroli wynikającej z przyjmowania odgórnych 
zleceń do wykonania, przez co pracownik traci poczucie kontroli, co jest 
skutkiem złych i często nierozsądnych decyzji i działań.

- Skutki związane z mikrozarządzaniem w przedsiębiorstwie – pracownicy 
obligatoryjnie muszą wykonywać zadania oraz realizować cele w oparciu 
o ścisłe przestrzeganie procesów i norm obowiązujących w firmie.

- Niskie wynagrodzenie względem wykonywanych obowiązków – w obec-
nych czasach rynek gospodarczy polega na wielozadaniowości. Przed-
siębiorstwo przez wielozadaniowość dokonuje oszczędności związanych  
z wydatkami obejmującymi utrzymanie pracownika.

- Utrata satysfakcji z wykonywanej pracy – pracownicy będący profesjo-
nalistami w swojej dziedzinie wykonują pracę w taki sposób, aby ich sa-
tysfakcjonowała. Problem zaczyna się wtedy, gdy dochodzi do wykony-
wania obowiązków wbrew sobie – mowa tutaj o czynnościach, z których 
pracownik nie czerpie satysfakcji.

- Negatywne emocje oraz relacje panujące na różnych szczeblach w orga-
nizacji przyczyniają się do poczucia braku bezpieczeństwa.

Do czynników związanych z pracą przyczyniających się do wypalenia za-
wodowego należy zaliczyć również: postrzeganie niesprawiedliwości w pracy, 
nieodpowiednie warunki społeczne, brak wsparcia, niejednoznaczność i kon-
flikt ról, presja czasu i zastraszanie w miejscu pracy (Raja i in. 2018, s. 377). 

Powyższe przyczyny zalicza się do grupy przyczyn stresu występującego 
w miejscu pracy. Do przyczyn wypalenia zawodowego należy dodać obecnie 
także stresory osobiste. Wynikają one z coraz częściej zacierających się granic 
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pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Brak wyraźnego rozdziału mię-
dzy pracą a sprawami osobistymi wiąże się z negatywnymi skutkami dla pra-
cownika w obu wymienionych sferach. Stres w miejscu pracy atakuje życie 
osobiste, a niepowodzenia i obciążenia życia prywatnego obniżają efektyw-
ność w pracy (Boles i in. 2003, s. 99–113).

SKUTKI WYPALENIA ZAWODOWEGO

Wypalenia zawodowego wyniszcza człowieka pod wieloma względami. 
Skutki wypalenia zawodowego podzielić można, biorąc pod uwagę podłoże 
ich występowania. Wśród najważniejszych skutków literatura przedmiotu 
wyróżnia:

• Skutki fizyczne odnoszą się do wybranego podmiotu i jego zdrowia. 
E. Bilska w literaturze problemu wyróżnia (Bilska 2004, s. 2–6):
− bóle somatyczne m.in. bóle brzucha, nudności,
− zaburzenia snu,
− ogólne uczucie rozbicia,
− problemy związane z układem krążenia m.in. nadciśnienie,
− niszczące człowieka uzależnienia,

• Skutki społeczno-emocjonalne wykazujące szereg zaburzeń związa-
nych z uczuciami i emocjami:
− przygnębienie,
− znużenie,
− rozchwianie emocjonalne,
− brak widocznego zaangażowania ze strony pracownika,
− pogorszenie kontaktów w organizacji,
− brak chęci nawiązywania nowych kontaktów,
− zaniedbywanie kontaktów rodzinnych,
− pogorszenie relacji partnerskich (Sapilak 2012, s. 50–51).

• Skutki psychiczne – powiązanie z samopoczuciem. N. Pytel wska-
zuje następujące skutki związane z wypaleniem zawodowym (Pytel 
2020, s. 78–81):
− nerwice lękowe,
− utrata i brak radości związanej z wykonywaną pracą,
− częste nieobecności w pracy,
− poczucie uzależnień,
− niechęć do zawierania nowych kontaktów z ludźmi,
− przychodzenie do pracy z przymusu.



29

WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD KADRY KIEROWNICZEJ...

WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH DOTYCZĄCYCH 
WYPALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ 
INSTYTUCJI BANKOWYCH POSIADAJĄCYCH POLSKI 
KAPITAŁ

Dla celów artykułu przeprowadzono badanie ilościowe w formie wywia-
du z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, które zostało przeprowadzone 
od grudnia 2021 do lutego 2022 roku, wśród kadry kierowniczej oddziałów 
banku z polskim kapitałem mających siedziby na terenie województwa ślą-
skiego. Autorzy celowo dokonali analizy wybranego problemu na powyższym 
obszarze ze względu na poczynione wcześniej obserwacje. Na ich podstawie 
wybrano prężnie rozwijające się oddziały banków na wspomnianym terenie, 
jednocześnie stawiając tezę, że ponad 30% pracowników kadry kierowniczej 
instytucji bankowych posiada objawy wypalenia zawodowego. Grupa badaw-
cza liczyła 326 osób i powstała na skutek zwrotu poprawnie wypełnionych 
kwestionariuszy rozesłanych pocztą elektroniczną lub udostępnionych z lin-
kiem na portalach społecznościowych. 

Charakterystyka kadry zarządzającej

Kwestionariusz był skierowany do kierownictwa w różnym wieku. Gru-
pę docelową stanowili mieszkańcy dużych miast powyżej 150 000 tysięcy 
mieszkańców (35,9%). Nieco mniejszą grupę stanowiły osoby ze średnich 
miast 150 000 tys. - 50 tys. mieszkańców (30,7%) i małych miast do 50 
tys. mieszkańców (19,9%). Najmniejszą grupę respondentów liczyły osoby, 
które mieszkają na wsi (13,5%). Większą część badanych stanowili mężczyźni 
(52,1%). Kobiet było nieznacznie mniej (47,9%).

Wśród badanych największą grupę stanowili respondenci w wieku 36-45 
lat (33,7%). Druga w kolejności była grupa respondentów w wieku 26-35 lat 
(26,1%). Następna grupa była w wieku 46 lat i powyżej (25,8%) oraz grupa 
do 25 lat (14,4%).

W przypadku wykształcenia większość respondentów odpowiedziała, że 
ich wykształcenie jest na poziomie wyższym (64,1%), natomiast pozostały po-
ziom wykształcenia nie dotyczył łącznie nawet połowy ankietowanych (35,9). 
Najwięcej osób ma staż pracy w obecnej firmie ponad 7 lat (39,9%) i 4-6 lat 
(35,6%). Znacznie mniej jest osób ze stażem 1-3 letnim (16%), 7-11 mie-
sięcznym (5,8%) i 1-6 miesięcznym (2,8%).
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Wyniki badań

Przeprowadzenie szczegółowego badania ankietowego zostało rozpoczęte 
od sprawdzenia, co skłoniło kadrę kierowniczą do podjęcia obecnego zawodu. 
Mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Głównymi motywami są zarobki 
(59,2%), znajomy/a pracuje w tej samej firmie (44,5%), zamiłowanie (33,1%) 
i chęć rozwoju (28,2%). Wyniki przedstawiona na rysunku 1.

Rysunek 1. Motywy podjęcia obecnego zawodu

Źródło: badanie własne.

Badana grupa przeważnie idzie do pracy z nastawieniem pozytywnym 
(48,5%). Istnieje jednak grupa, która idzie z nastawieniem negatywnym 
(17,2%) oraz taka grupa, która nie potrafi jednoznacznie stwierdzić swojego 
nastawienia (34,4%). Dodatkowo poruszono kwestię czy zdaniem ankieto-
wanych osób wykonywana praca spełnia oczekiwania. Według uzyskanych 
odpowiedzi zdecydowanie tak (22,1%) i raczej tak (42,9%) ponad połowa 
osób ma spełnione swoje oczekiwania. Część osób nie potrafi stwierdzić tego 
faktu (18,7%). Należy jednak mieć na uwadze istnienie grupy, która nie ma 
spełnionych swoich oczekiwań.

Zbadano również czy kadra kierownicza jest zadowolona ze swojego wy-
nagrodzenia. Ponownie większość osób wskazała, że zdecydowanie (17,5%)  
i raczej (42,6%) jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia. Grupa zdecydo-
wanie (5,2%) i raczej (14,7%) niezadowolona również występuje w placów-
kach instytucji bankowych z przeważającą częścią polskiego kapitału.
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Respondenci zostali zapytani o odczuwanie stresu podczas wykonywa-
nej pracy. Do określenia swoich odczuć badani mogli posłużyć się jednym  
z pięciu określeń: zdecydowanie tak, raczej tak, trudno stwierdzić, raczej nie  
i zdecydowanie nie. Odpowiedzi zostały zobrazowane na rysunku 2.

Rysunek 2. Odczuwanie stresu

Źródło: badanie własne

Ankietowani mieli również wskazać, co poprawia ich samopoczucie 
związane ze stresem z pracy. Mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Ka-
dra kierownicza wskazała następujące sposoby:

- spotkanie z przyjaciółmi (43%),
- rozwijanie swojego hobby (42%),
- muzyka (42%),
- ćwiczenia fizyczne (36,2%),
- alkohol (31,3%),
- przebywanie na świeżym powietrzu (31,3%),
- pomoc psychologa (23,6%),
- leki (15%),

Niewielka grupa kadry kierowniczej nie relaksuje się w żaden z podanych 
wyżej sposobów (7,7%).

Zdecydowana większość kadry kierowniczej pracującej w placówkach 
instytucji bankowych z przeważającą częścią polskiego kapitału na terenie 
województwa śląskiego, słyszała o zjawisku wypalenia zawodowego (89,9%), 
jednak nie wszyscy potrafią wskazać, jakie mogą być przyczyny wypalenia 
zawodowego (60,1%). Wyniki zostały przedstawione w tabeli 1.
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Tabela 1. Porównanie pytań na temat wiedzy o wypaleniu zawodowym

Pytanie
Odpowiedź w %

Tak Nie

Czy słyszał/a Pan/Pani o zjawisku wypalenia zawodowego? 89,9 10,1

Czy wie Pan/Pani, jakie są przyczyny wypalenia zawodowego? 60,1 39,9
Źródło: badanie własne

Osoby, które wskazały odpowiedź “tak” w pytaniu o przyczyny wypa-
lenia zawodowego, zostały poproszone o podać przynajmniej 1 przykładu. 
Wśród przyczyn podanych przez kadrę kierowniczą znalazły się m.in. stres, 
konflikty, wysokie wymagania, napięta atmosfera w miejscu pracy, nadmiar 
obowiązków, słabe wynagrodzenie, nadgorliwy przełożony, zbyt duża kon-
trola, telefony po godzinach pracy dotyczące obowiązków, monotonność, 
problem z podwładnymi, niewykonywanie przez nich swoich obowiązków, 
braki kadrowe, wykonywanie części obowiązków za podwładnych, brak no-
wych wyzwań, brak czasu dla siebie, ciągle przemęczenie, nuda, obciążenie 
psychiczne, brak szacunku i docenienia, zbyt dużo nadgodzin, nadgorliwy 
szef, toksyczna atmosfera w pracy, depresja, obgadywanie przez współpracow-
ników i wiele innych. Można zauważyć, że istnieje wiele przyczyn, przez które 
dana osoba może odczuwać wypalenie zawodowe.

Kadra kierownicza miała określić, co rozumie przez pojęcie wypalenia 
zawodowego. Nie pojawiła się jedna dominująca definicja. Wskazywano na 
stan, podczas którego dana jednostka jest wyczerpana fizycznie, emocjonalnie 
oraz psychicznie (31,6%), skutek trudnej pracy podczas kontaktu z innym 
człowiekiem (30,7%), szereg emocjonalnych i depresyjnych zachowań, które 
pojawiają się wśród współpracowników (28,5%). Możliwe było także wska-
zanie odpowiedzi nie wiem (9,2%). Graficzne przedstawianie wyników znaj-
duje się na rysunku 3.

Wśród badanej kadry kierowniczej ponad 30% odczuwa wypalenie za-
wodowe, natomiast nie każda z tych osób chce zmienić swoje miejsce pracy. 
Dokładne wyniki zostały przedstawione w tabeli 2.

Grupa badawcza postanowiła sprawdzić, czy płeć może mieć wpływ na 
większe narażenie na wypalenie zawodowe. Obliczono, ile procent kobiet  
i mężczyzn z badanej grupy kadry kierowniczej pracującej w placówkach in-
stytucji bankowych z przeważającą częścią polskiego kapitału na terenie woje-
wództwa śląskiego odczuwa wypalenie zawodowe. Nie zauważono większych 
różnic. Grupa kobiet i grupa mężczyzn odczuwają w podobnym stopniu wy-
palenie zawodowe. Wynik został przedstawiony w tabeli 3. 
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Wykres 3. Definiowanie wypalenia zawodowego

Źródło: badanie własne

Tabela 2. Porównanie pytań na temat wypalenia zawodowego i chęci zmiany pracy

Pytanie
Odpowiedź w %

Tak Nie

Czy odczuwa Pan/Pani wypalenie zawodowe? 31,6 68,4

Czy myśli Pan/Pani o zmianie obecnej pracy? 23,9 76,1
Źródło: badanie własne

Tabela 3. Odczuwanie wypalenia zawodowego względem płci

Czy odczuwa Pan/Pani wypalenie zawodowe?

Wynik w %

Płeć

Kobieta Mężczyzna

Tak 30,8 32,3

Nie 69,2 67,6
Źródło: badanie własne

Sprawdzono także, jakie konsekwencje niesie wypalenie zawodowe i ja-
kie objawy występują u badanej grupy. W pytaniu można wskazać więcej niż 
jedną odpowiedź oraz odpowiedź żadne z powyższych dla osób, które nie za-
uważają u siebie objaw wypalenia zawodowego. Do najczęściej wskazywanych 
objawów należą zaburzenia snu (23,6%), przygnębienie (22,7%), rozchwianie 
emocjonalne (22,1%), nerwice lękowe (20,6%) oraz bóle somatyczne m.in. 
bóle brzucha, nudności (19,9%). Można zauważyć, że część respondentów za-
uważa u siebie objawy, jednak nie twierdzi, że dotyczy ich problem wypalenia 
zawodowego. Więcej objawów znajduje się na rysunku 4.
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Rysunek 4. Objawy wypalenia zawodowego

Źródło: badanie własne

Sprawdzono również, po jakim czasie pojawiło się u kadry kierowniczej 
wypalenie zawodowe. Zastosowano następujące przedziały czasowe:

- do 11 miesięcy (6,4%),
- 1-2 lata (9,8%),
- 3-5 lat (10,4%),
- 6 i więcej (6,7%).

Nie odnotowano wpływu długości wymienionych okresów, w którym 
kadra kierownicza zaczyna odczuwać wypalenie zawodowe, na jego poczucie. 
Pozostałej części ankietowanych w tym pytaniu problem nie dotyczy. Respon-
denci mieli wskazać czy wypalenie zawodowe jest powiązane z zajmowanym 
stanowiskiem. Najwięcej osób dotkniętych problemem uważa, że zajmowane 
stanowisko jest połączone z odczuwaniem wypalenia (16,3%), część osób nie 
ma zdania (12,6%), a także są osoby, które zaprzeczają takiemu powiązaniu 
(5,8%). 

Zbadano również jakie konsekwencje niesie wypalenie zawodowe po za-
kończeniu czasu pracy. Sprawdzono czy kadra kierownicza czuje wyczerpanie 
i zmęczenie psychiczne po zakończeniu pracy związane z wypaleniem zawo-
dowym oraz czy po opuszczeniu miejsca pracy myślą o obowiązkach zawodo-
wych. Wyniki przedstawiono na rysunku 5.

Niepokojąca ilość ankietowanych często (17,2%) i czasami (34%) od-
czuwa wyczerpanie i zmęczenie psychiczne po zakończeniu pracy. Podobnie 
jest z częstym (17,8%) i okazjonalnym (36,8%) myśleniem o obowiązkach 
zawodowych. Może to prowadzić do braku zachowania Work-life balance.
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Rysunek 5. Wypalenie zawodowe po zakończonych godzinach pracy

Źródło: badanie własne

WNIOSKI I PODSUMOWANIE

- Wyniki obrazujące skalę zjawiska wypalenia zawodowego w grupie ka-
dry kierowniczej pracującej w bankach są niepokojące — ponad 30% 
respondentów odczuwa wypalanie zawodowe.

- Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy płcią w badanej grupie  
a poczuciem wypalenia zawodowego.

- Niepokojąca ilość ankietowanych odczuwa wyczerpanie i zmęczenie 
psychiczne po zakończeniu pracy, a także po godzinach pracy myśli  
o obowiązkach zawodowych.

- Kadra kierownicza wskazuje na zaburzenia snu, przygnębienie, roz-
chwianie emocjonalne, nerwice lękowe oraz bóle somatyczne m.in. bóle 
brzucha, nudności jako następstwa wypalenia zawodowego.

- Zdecydowana większość kadry kierowniczej słyszała o zjawisku wypale-
nia zawodowego, jednak nie wszyscy potrafią wskazać, jakie są przyczyny 
wypalenia zawodowego.

- Konieczne jest poszerzenie zakresu badań w zakresie wypalenia zawodo-
wego u kadry kierowniczej oraz objęcie tej grupy zwiększonym wspar-
ciem psychologicznym.

Uzyskane w toku badań wyniki demonstrują, że zjawisko wypalenia za-
wodowego jest obecne na wysokim poziomie wśród kadry zarządzającej ban-
ków z kapitałem polskim na terenie województwa śląskiego. Autorzy reko-
mendują dalsze badania w tym zakresie, aby skuteczniej eliminować wpływ 
stresu w pracy na pogorszenie jakości życia zawodowego, a także prywatnego. 
Szczególnie potrzebne jest rozpoznanie głównych przyczyn i źródeł wypalenia 
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zawodowego w konkretnej grupie zawodowej, aby można było skutecznie do-
pasować rozwiązania prewencyjne i naprawcze. Poczucie bezpieczeństwa i za-
dowolenia w pracy należy do podstawowych potrzeb człowieka i pracownika 
i ma decydujący wpływ na jego wydajność w pracy oraz efektywne uczestnic-
two w zrównoważonym społeczeństwie.
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PROFESSIONAL BURN OUT AMONG  
THE MANAGEMENT OF BANKING INSTITUTIONS 

WITH POLISH CAPITAL

Abstract: The problem that was accepted for the research was burno-
ut syndrome, as a problem that negatively affects both the professio-
nal and private life of employees in managerial positions. An analysis  
of the issue of burnout among the managers of bank institutions with 
the majority of Polish capital has been undertaken. The research group 
consisted of 326 people. The research entity and workplace conditions 
that may be related to burnout were characterized and the causes and 
effects of this phenomenon have been reviewed. The results made  
it possible to confirm the thesis that a significant number of surveyed 
managers show a state of burnout.

Keywords: burnout syndrome, manager, quality of professional life, 
bank
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COVID-19 PANDEMIC RESTRICTIONS 
IN SERBIA AND YOUNG PEOPLE’S 

ATTITUDES TOWARDS THEM

Abstract: This paper presents research on pandemic-related restrictions in 
Serbia. The aim of this study is to examine the impact of COVID-19 and re-
lated restrictions perceived by young people in Serbia. The general hypothesis 
was that Serbian youth negatively assess the government’s actions in terms 
of the pace, transparency, and purposefulness of the introduced restrictions.  
The study involved an online survey on the sample of 303 respondents, citi-
zens of the Republic of Serbia aged 18-28. The main criterion for the selection 
of respondents was their age. The research was conducted from 8 to 13 Oc-
tober 2021. The paper discusses the obtained results and contextualizes them 
within the current studies on the COVID-19 outbreak. The general research 
hypothesis has been confirmed. The analysis has found that young people gen-
erally have a negative view of the effectiveness of COVID-19 countermeasures 
and restrictions.

Keywords: Legal restrictions, COVID-19, Young people, Serbia

INTRODUCTION

The reality we live in today is distinctly different from the one before the 
pandemic. Although two years have passed since the first registered case of the 
SARS-CoV-2 virus causing COVID-19 in Wuhan, virus-related restrictions, 
or limitations (e.g., travel restrictions, etc.) are still present in most countries 
and societies. Moreover, there has been no radical improvement in the sit-
uation despite mass vaccination, in Serbia more than 50% of adult citizens 
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are now vaccinated1, or government incentives in the form of cash for those 
who get vaccinated (Holt 2021, s. 1793) (It is also worth noting that Serbia 
received funding for vaccines from the EU as well as vaccines from Russia and 
China (Sielska 2021, s. 10)). It should be noted that young people and chil-
dren are not considered a particularly vulnerable group, but potential trans-
mitters of the virus (UN SERBIA 2021, s. 10), hence even though almost 5 
million people died from COVID-19 worldwide, and more than 9000 in 
Serbia alone, the young are not affected by such drastic consequences (in Ser-
bia, the smallest age group in terms of deaths is 20-29 - 0.72% of all deaths)2. 
Despite this, studies have reported higher rates of anxiety among younger age 
groups compared to older age groups (Vujcic 2021, s. 11), and higher levels 
of boredom than older age groups in relation to coronavirus (Sadikovic 2020, 
s. 8). This is due to sudden and far-reaching changes in young people’s daily 
functioning through the introduction of restrictions related to the spread of 
the coronavirus pandemic. These restrictions affected many spheres of life, 
such as social, economic, cultural, and educational, which resulted in reduced 
interpersonal contact and thus increased stress and depression, especially in 
this age group (Babicka-Wirkus et al. 2021, s. 2).

The first case of COVID-19 in Serbia was registered on 6 March 2020, 
the Government of the Republic of Serbia closed the borders of Serbia to all 
foreigners on 14 March 2020, and a state of emergency was declared on 15 
March 2020. Despite frequent statements that “Serbia was woefully unpre-
pared for the outbreak” (Mladenov, Jovanović 2020, s. 98), it should be em-
phasized that the Government of the Republic of Serbia, as one of the first in 
the world, immediately took the necessary preventive and protective measures 

— introducing the above-mentioned state of emergency (Bujwid-Kurek 2020, 
s. 65). The state of emergency lasted until 6 May 2020 and several restrictions 
were introduced to keep people in their homes, minimizing physical contact 
to prevent the spread of the disease. Among other things, the most important 
restrictions that were introduced:

• The restriction on the movement of individuals (curfew for all citi-
zens and the elderly banned from leaving home),

• closure of businesses in the service sector,

1 https://www.srbija.gov.rs/vest/en/176845/501-percent-of-adult-population-in-serbia-vacci 
nated.php [access 26.10.2021].
2 https://www.srbija.gov.rs/vest/en/158991/coronavirus-death-toll-highest-among-popula 
tion-aged-60-to-79.php [access 26.10.2021].
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• mandatory 28-day self-isolation for anyone entering the country on 
and after 14 March 2020 (V. M. Cvetkovic et al 2020, s. 2),

• suspension of face-to-face classes at all levels of education,
• prohibition against mass gatherings in public places and areas (Ristić 

et al. 2020, s. 528).

These and other restrictions continued thereafter, but no longer to such 
a radical extent as at the beginning of the pandemic. Significantly, the nation 
Crisis Group’s main form of communication was press conferences; however, 
their frequency or form was characterized by a lack of concept and a consis-
tent policy of announcing restrictions (Z. Kešetović 2020, s. 156). It is also 
worth noting that Serbia did not enact any laws, but regulations, in the form 
of bylaws, which criminalized certain behaviour (Turanjanin 2021, s. 224).

The aim of this study is to examine the perceived impact of COVID-19 
and its related restrictions among young people in Serbia. The analysis focus-
es on exploring young people’s opinions and expectations of the introduced 
restrictions and their impact on civil liberties by examining the pace, purpose-
fulness, and ways in which they were declared by the lawmaker. The article 
addresses the topic chosen because of the significant and disruptive role of the 
pandemic in the global context as well as in the individual aspect.

The main aim of the paper is to answer the question of how young peo-
ple in Serbia perceive restrictions, based on the results of an online survey 
conducted in October 2021.

DATA AND METHODOLOGY

The research aimed to determine how COVID-19 restrictions affect 
young people in Serbia by verifying their feelings about the restrictions in-
troduced. The data analysed in this article were obtained through an online 
survey that was active from 8 October to 13 October 2021. At the beginning 
of the online survey, all participants were informed about the purpose of the 
survey. The survey lasted ∼ 5 min and the anonymity of the participants was 
protected. The questionnaire in Serbian was distributed online, via Facebook 
and was administered using the Google Forms platform. This method of data 
collection was chosen due to the high level of covid infections in Serbia at the 
time of the survey.

The survey was designed for voluntary participants aged 18-28. Three 
hundred and five questionnaires were collected, of which three hundred and 
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three were selected for analysis due to meeting the age criterion (meaning 
that 99.34% of the responses were from the selected age group). Since the 
invitation to participate in the online questionnaire was posted on social me-
dia, the sample was not necessarily representative of the Serbian population. 
Therefore, the ambition of this study is not to draw conclusions about all 
young Serbians and to explore their feelings about the pandemic holistically, 
but to describe the tendencies of those who completed the questionnaire and 
to draw preliminary conclusions about the opinion on covid restrictions in 
the selected age group. Of the 303 total respondents, 67.6% were female and 
32.4% were male (female 51.02% and male 48.98% of the total national 
population3).

To achieve the main research objective, three specific objectives were set, 
addressing the following issues:

• The pace of introduction of restrictions in the opinion of young 
people 

• Validity of the implemented restrictions in the opinion of young 
people

• Transparency of changes and their understanding by young people 
• For each of these objectives, at least one research question was posed, 

respectively:
• Were the restrictions introduced with enough time in advance to 

familiarize with them?
• Were the changes necessary?
• Were the restrictions imposed by the state explained in a transparent 

manner? 

The electronic questionnaire consisted of 4 questions, which were de-
signed using the close-ended method, giving respondents the possibility to 
choose among a set of options or to rate the response options on a 5-point 
Likert scale. In addition, questions in the metric section asked about gender 
and whether the respondent was aged 18-28. Gender was included in the 
survey as a dichotomous variable, where respondents could select one of two 
suggested genders. The ‘other” option or cultural/social gender were omitted. 
The study was characterized by nonprobability sampling, as evidenced by the 
distribution of the questionnaire via social media, where the questionnaire 
was mainly spread to student groups and other groups of young people in 

3 https://tradingeconomics.com/serbia/population-female-percent-of-total-wb-data.html  
[access 26.10.2021].
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Serbia (cities mainly Belgrade, Kragujevac, and Niš). The age group 18-28 
was deliberately selected for the study, in order to see how strictly restrictions 
are perceived by students, the vast majority of whom are in the selected age 
range.

RESULTS 

During the coronavirus pandemic, the state imposed around 20 different 
restrictions, so in the first question, respondents were asked to rate on a scale 
from 1 to 5 which of the 13 selected restrictions they felt most affected civil 
liberties. A score of 1 meant the least impact and 5 meant the most impact. 
The diagram number one below shows the restrictions together with the aver-
age scores from the responses of all respondents.

Figure 1. Structure of responses to the question: “Which of the following restrictions do you 
think has most affected civil liberties?” (n=303) (in μ)

Source: Author’s survey

The restriction that affected civil liberties the most among respon-
dents was the curfew, with an average of 4,32; while the obligation to cover  
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the mouth and nose in public spaces was considered the least restrictive, with 
an average of 2,15.

Table 1. Restrictions that most and least affected civil liberties by gender

Curfew

Men Women

Average (μ) 4,22 4,37

Standard deviation (σ) 1,188698 1,000191

Variance (σ2) 1,413002 1,000383

Coefficient of variation (cv)     0,281682 0,228877

Obligation to cover mouth and nose in public space

Men Women

Average (μ) 2,21 2,13

Standard deviation (σ) 1,507712133 1,345733823

Variance (σ2) 2,273195876 1,810999522

Coefficient of variation (cv)     0,682223 0,6318

Source: Author’s survey

The results obtained, as defined in the methodological part, addressed 
three issues related to the restrictions introduced, i.e., respectively the pace 
of the introduced changes, their validity, and their comprehensiveness, i.e., 
transparency.

I. Pace

Another issue that was analyzed was the pace and frequency of the intro-
duction of restrictions related to the spread of the pandemic. Although the 
number of cases was very low at the beginning of the pandemic, the dynamics 
of introducing restrictions were mainly due to uncertainty and lack of clear 
information about the virus. In this question, respondents were able to rate 
whether the restrictions had been introduced sufficiently in advance by mark-
ing on a scale of 1 to 5, where 1 meant that the changes had been introduced 
too quickly for the respondents to be aware of them and 5 meant that the 
time was completely sufficient to be aware of the announced restrictions. The 
average for all respondents was 2.73, which equates to insufficient time to 
familiarise oneself with the changes.
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Figure 2. The pace of changes

Source: Author’s survey

Table 2. Distribution of the average on a scale of 1-5 by gender

Men Women

Mean 2,77 2,71
Source: Author’s survey

II. Validity

In this question, respondents were presented with the same restrictions 
as in question one, in order to examine the respondent’s perception of the 
validity of the restrictions introduced by the Serbian authorities. Ratings from 
1 to 5 on a five-point scale indicated respectively

1 - completely pointless, 2 - pointless, 3 - medium, 4 - purposeful, and 
5 - definitely purposeful.

Among the restrictions, the obligation to cover one’s mouth and nose 
in public spaces was selected as the most purposeful with an average of 3,76. 
Curfew, on the other hand, was selected as the least purposeful with an av-
erage of 2,16. These responses are a confirmation of the results from the first 
question, where these limitations, according to young people, restricted civil 
liberties the least and the most, respectively. Below, is a breakdown by gender.

Table 3. Rate the validity of the introduced restrictions

Amongst men Amongst women

Least purposeful Curfew The elderly banned from leaving 
home

Most purposeful Obligation to cover mouth and 
nose in public space

Obligation to cover mouth and 
nose in public space

Source: Author’s survey
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It should also be noted that out of the 13 restrictions, only 3 of them 
received an average score higher than 3.0, these were respectively from the 
most purposeful:

• Obligation to cover mouth and nose in public space 3,76
• Ban on organizing mass events 3,66
• Obligatory quarantine (for people coming from abroad) 3,29

III. Transparency

The last question asked whether the restrictions imposed by the state 
were explained and announced in a transparent manner. The average score on 
a scale of 1 to 5 was 2,38 and the standard deviation was 1,23 for all respon-
dents (there was also no significant difference between the genders).

Figure 3. Assessing the transparency of announced restrictions

Source: Author’s survey

CONCLUSION 

The role of the state is to exercise control, where the threat of force is 
used to enforce the law, which, however, most people do not comply with — 
they submit to ideas rather than physical pressure (Lieberman, Long 2019). 
In this study, respondents were given the opportunity to express their opinion 
on the measures undertaken by the Serbian Government to combat the virus. 
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Based on the responses received, they demonstrate as expected:

• Restrictions were not introduced well in advance.
• The restrictions introduced, according to young people, were not 

necessary to the extent that they were introduced.
• Information about the restrictions was not communicated in  

a transparent manner.

This means that the hypothesis put forward has been confirmed. In ad-
dition, it should be noted that, as in other studies, the curfew was rated the 
lowest, both in terms of the purposefulness of its introduction and its impact 
on civil liberties. This situation may be mainly due to the fact that the state, 
by introducing these restrictions, significantly violated the human rights of its 
citizens (Turanjanin 2021, s.223). (i.e. restrictive measures that affected some 
social categories more than others (UN SERBIA 2021, s. 67). On the other 
hand, the restriction which was assessed most favorably both as the most ex-
pedient and as the least limiting civil liberties was the obligation to cover one’s 
mouth and nose in public spaces. Young Polish citizens rated this restriction 
in the same way (Roman, Tomaszek 2021, s.44), which may mean that it is 
measurably important in the fight against the pandemic. At this point, no one 
knows how long the pandemic will be present in our lives, just like the restric-
tions themselves, which are a source of stress not only in the current situation 
but also in the future, as confirmed by research (62% of young people report-
ed having negative thoughts and feelings about their future after COVID-19 
(UN SERBIA 2021, s. 45). The shortcoming of the survey would be that it 
does not have a large sample of respondents. Nevertheless, this research may 
be the starting point for conducting future research, especially comparative 
one (especially to other countries or age groups).
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2020 Crisis communication in the covid-19 pandemic in the republic of Ser-

bia - between hippocrates and machiaveli, The culture of the polis.

Online Sources

Srbija.gov.rs, 50.1 percent of adult population in Serbia vaccinated https://
www.srbija.gov.rs/vest/en/176845/501-percent-of-adult-popula 
tion-in-serbia-vaccinated.php [accessed on 26 October 2021].

Srbija.gov.rs, Coronavirus death toll highest among population aged 60 to 
79, Available online: https://www.srbija.gov.rs/vest/en/158991/co 
ronavirus-death-toll-highest-among-population-aged-60-to-79.php 
[accessed on 26 October 2021].

Tradingeconomics.com, Serbia - Population, Female (% Of Total). Available 
online: https://tradingeconomics.com/serbia/population-female-per 
cent-of-total-wb-data.html [accessed on 26 October 2021].

UN Serbia. 2020 Covid-19 socio-economic impact assessment.

POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC OBOSTRZEŃ 
PANDEMICZNYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19 W SERBII

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono badania dotyczące ogra-
niczeń związanych z pandemią w Serbii. Celem pracy jest zbadanie wpływu 
COVID-19 i związanych z nim restrykcji przez pryzmat postrzegania ich 
przez młodych obywateli Serbii. Ogólna hipoteza zakładała, że serbska mło-
dzież negatywnie ocenia działania rządu pod względem tempa, przejrzystości  
i celowości wprowadzanych restrykcji. W ramach badania przeprowadzono 
badanie ankietowe na próbie 303 respondentów, obywateli Republiki Serb-
skiej w wieku 18-28 lat. Głównym kryterium doboru respondentów był 
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ich wiek. Badanie przeprowadzono w dniach 8-13 października 2021 roku.  
W artykule omówiono uzyskane wyniki i skontekstualizowano je w ramach 
dotychczasowych badań nad epidemią COVID-19. Ogólna hipoteza badaw-
cza została potwierdzona. W wyniku analizy stwierdzono, że młodzi ludzie 
generalnie negatywnie oceniają skuteczność środków zaradczych i ograniczeń 
związanych z epidemią COVID-19.

Słowa kluczowe: Ograniczenia prawne, COVID-19, młodzi ludzie, Serbia
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EFEKTYWNY RECYKLING  
ŁOPAT TURBIN WIATROWYCH. ANALIZA 

GRANULOMETRYCZNA MATERIAŁÓW 
POZYSKANYCH Z PROFESJONALNIE 

ROZDROBNIONYCH ŁOPAT

Streszczenie: Rosnąca świadomość nieodwracalnych zmian klimatycznych 
wymusza podjęcie konkretnych działań, mających na celu opracowanie 
strategii dotyczących zarówno ochrony środowiska, poprzez zapewnienie 
stabilności (a z czasem i niezależności) energetycznej (pochodzącej głównie 
z odnawialnych źródeł energii) jak i przetwórstwa, oraz zagospodarowania 
odpadów problematycznych, jakimi niewątpliwie są materiały kompozyto-
we. Niestety również branża wiatrowa stoi przed problemem zagospodaro-
wania odpadów po modernizacji swoich elektrowni wiatrowych. Obecnie 
około 80-90% elektrowni wiatrowej można poddać recyklingowi, jednak 
te pozostałe 20-10% stanowiące materiały kompozytowe wykorzystywane 
do budowy turbiny wiatrowej są najbardziej problematyczne. W związku,  
z czym kłopot z zamknięciem obiegu produktów przetworzonych jest zagadnie-
niem wielosektorowym. Istotny też jest fakt ponownego wykorzystania recyklatów  
z przetworzonych łopat (włókna szklane, włókna węglowe, granulat turbiny 
wiatrowej) i możliwość ich powtórnego użytku (ze względu na stale rosnące 
zainteresowanie materiałami budowlanymi) - jako materiały konstrukcyjne, w 
celu zamknięcia obiegu produkcji. Problem może stanowić również pośrednie 
rozwiązanie w kontekście ciągłego wzrostu cen drewnianych materiałów bu-
dowlanych, który w roku 2021 w Polsce wynosił 80%. W pracy została przed-
stawiona analiza granulometryczna materiałów wykorzystywanych do wytwo-
rzenia materiałów kompozytowych oraz drewnopochodnych zawierających 
recyklaty pochodzące z łopat turbin wiatrowych po okresie ich eksploatacji. 
Całość opracowania jest wstępem do dalszych operacji mających na celu wy-
tworzenie kompozytów oraz drewnopochodnych materiałów konstrukcyjnych 
z użyciem produktów odzyskanych podczas utylizacji łopat turbin wiatrowych 
wyłączonych z użytku.

Słowa kluczowe: Łopaty turbin wiatrowych, materiały kompozytowe, 
recykling, analiza granulometryczna
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WPROWADZENIE

Energetyka odnawialna stanowi obecnie jeden z najprężniej rozwijają-
cych się sektorów OZE w Polsce. W kontekście wielu możliwości pozyski-
wania alternatywnego źródła energii to właśnie energia pochodząca z farm 
wiatrowych zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ niezaprzeczalnie jest wy-
raźnym liderem wśród zielonych technologii. Jej rozwój następuje niezwykle 
szybko w porównaniu do tradycyjnych źródeł energetycznych oraz innych 
odnawialnych źródeł energii – takich jak energetyka wodna i biomasa. Nie 
jest tajemnicą, że zwiększone wykorzystywanie energii wiatrowej na świecie, 
oraz w Unii Europejskiej jest nieuniknione. Energetyka wiatrowa unika kło-
potów związanych z emisjami gazów cieplarnianych oraz substancji szkodli-
wych, które są wydzielane podczas wytwarzania energii. Dodatkową zaletą jest 
możliwość zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla kraju, 
ale również dla poszczególnych jego rejonów czy województw. Co jest szcze-
gólnie ważne przy dywersyfikacji dostaw energii oraz decentralizacji jej wy-
twórstwa. To spora zaleta zwłaszcza w kontekście niezbędnej dekarbonizacji.  

Nie da się ukryć, że energia pochodząca z wiatru jest wiodącą oraz per-
spektywiczną technologią, ale również jednym z najważniejszych wyzwań 
stawianym rozwojowi współczesnej cywilizacji, i ważnym oraz kluczowym 
elementem składowym dotyczącym możliwych scenariuszy energetycznych. 
Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, co w przypadku konieczności 
wymiany turbiny wiatrowej po okresie jej eksploatacji lub w przypadku jej 
uszkodzenia? Niestety branża wiatrowa stoi przed tym problemem, który do-
datkowo będzie przybierał na sile, w związku z koniecznością wymiany turbin 
na urządzenia nowszych generacji. 

Rozwiązaniem wydaje się ich przetwórstwo z możliwością ponownego 
wykorzystania, np. jako składnik kompozytów, również na materiały kon-
strukcyjne, które dodatkowo mogą być odpowiedzią na stale rosnące ceny 
materiałów budowlanych (GUS, 2021). Samo przygotowanie łopat turbin 
wiatrowych do kolejnych etapów związanych z ich przetwórstwem jest dość 
trudne i problematyczne [Flizikowski i in. 2018]. Zdjęta przy pomocy żura-
wia piasta zostaje położona wraz z łopatami na dywanie z włókniny. Następ-
nie łopaty wirnika zostają od niej oddzielone. Pyły powstające przy cięciu 
łopaty są absorbowane przez wodę, stąd włóknina tworzy pewnego rodzaju 
filtr. Materiał, który pozostaje na dywanie, jest później również odpowiednio 
przetwarzany. Dodatkowo woda wiąże część pyłu na włókninie i zapobiega 
jego roznoszeniu się w powietrzu. Następnie każda z łopat zostaje podzielona 
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na około 6-metrowe odcinki – tylko wtedy zmieszczą się w kontenerze. Za-
letą tego rozwiązania jest również mniejsza liczba cięć, co przyczynia się do 
powstania mniejszej ilości pyłu z kompozytu ‒ zgodnie z zasadą zrównowa-
żonego rozwoju. W kolejnym etapie łopaty są cięte za pomocą drutowych 
diamentowych pił, które przez cały proces cięcia są schładzane wodą, by nie 
dopuścić do przegrzania piły, oraz w celu zapobiegnięcia pyleniu. Ponieważ 
łopaty oprócz włókien szklanych składają się również z drewna, pianki i prze-
wodu uziemiającego cięcie jest bardzo wymagające, a sam diamentowy brzesz-
czot wystarcza na około 8 skrzydeł, co powoduje dodatkowe koszty związane 
z utrzymaniem piły. Tak pocięte łopaty trafiają następnie do przedsiębiorstw, 
które mogą poddawać je dalszym metodom recyklingu, w tym recyklingu 
mechanicznego (rozdrabnianie).

Wprowadzenie recyklatu jako wypełniacza spowoduje obniżenie kosztów 
produkcji i jednocześnie przyczyni się do utylizacji i wykorzystania odpadów 
kompozytowych. Rozdrobnione odpady mogą być mieszane z innymi włók-
nami, żywicą i użyte do produkcji innych produktów np. kompozytowych 
materiałów konstrukcyjnych. Konieczne wydaje się dynamiczne działanie  
w tej kwestii, by znaleźć stosowane rozwiązanie przed eskalacją problemu. 

CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA 

Obecnie brakuje uniwersalnego i efektywnego systemu gospodarowania 
odpadami powstającymi w sektorze energetyki odnawialnej (łopat turbin wia-
trowych po okresie ich eksploatacji). Konieczne staje się podjęcie przedsię-
wzięć związanych z przetwórstwem materiałów pochodzących z recyklingu 
łopat turbin wiatrowych. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie te-
matyki dotyczącej OZE w Polsce oraz metod skutecznego przetwórstwa mate-
riałów, szczególnie w kontekście ich rozdrabniania. Praca jak i sama tematyka 
łączy w sobie interdyscyplinarne aspekty, stąd też konieczność usystematyzo-
wania pewnych informacji, na temat samej energetyki wiatrowej w Polsce, czy 
też obecnych regulacji ustawowych ‒ we wstępie teoretycznym opracowania. 

W części poświęconej metodyce oraz badanym materiałom zostanie 
przedstawiona zwięzła analiza użytych materiałów, stanowiących zbrojenie 
wytwarzanych kompozytów polimerowych lub tworzyw drewnopochodnych. 
Pozwoli ona na podkreślenie ważności aspektu rozkładu granulometrycznego 
uzyskiwanych profesjonalnie przemiałów, co pomoże w kontrolowaniu struk-
tury i właściwości wytwarzanych materiałów kompozytowych. 
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ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 

Początek energetyki wiatrowej w Polsce datuje się na początek lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku. Pierwsza elektrownia wiatrowa stanęła w Żar-
nowcu (1991 r.) w niedalekim sąsiedztwie istniejącej już Elektrowni Wodnej. 
Pierwsza przemysłowa farma wiatrowa powstała w okolicach Darłowa (Ciso-
wo) i została uruchomiona w pierwszym kwartale 2001 r. (Solińska i Soliń-
ski, 2003). Dopiero cztery lata później (2005 r.) nastąpił dynamiczny rozwój 
farm wiatrowych za sprawą wprowadzenia systemów wsparcia (tzw. zielonych 
certyfikatów). Rysunek 1 obrazuje wzrost mocy zainstalowanej instalacji wy-
korzystujących energię wiatru na lądzie w latach 2013-2021 (PSEW, 2020). 
Obecnie w Polsce mamy prawie 1400 instalacji, które dają, są odpowiedzialne 
za 6,35 GW mocy zainstalowanej na lądzie w 2020 r. (PSEW, 2020).  Rysu-
nek 2 przedstawia mapę Polski z wyszczególnionymi danymi na temat mocy 
zainstalowanej i liczby samych instalacji w konkretnych województwach. 
Oczywiste jest, że moc instalacji będzie dalej rosnąć. Scenariusz podstawowy 
zakłada w 2030 r. 10 GW mocy zainstalowanej na lądzie, a ambitny plan na-
wet 18 GW w roku 2030 oraz aż 25 GW w roku 2040 (The European Wind 
Energy Association, 2021).

Rys.1. Moc zainstalowana instalacji wykorzystujących energię wiatru na lądzie [GW] 

Opracowanie własne na podstawie danych raportu PSEW 2021 r.
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Rys.2. Mapa instalacji. Stan na grudzień 2020 r.

Opracowanie własne na podstawie danych URE 2021 r.

Wiatrowe elektrownie lądowe pod koniec 2020 r. stanowiły około 65% 
mocy zainstalowanej z OZE (Urząd Regulacji Energetyki, 2021), niestety  
w porównaniu z rokiem 2016 roczny przyrost mocy to tylko 400 MW. Tem-
po wzrostu mocy znacząco wyhamowało. Spowodowane jest to wejściem  
w życie ustawy odległościowej wprowadzającą zasadę 10H, która teoretycz-
nie nie wyklucza możliwości nowych inwestycji w instalacje wiatrowe, lecz 
w znacznym stopniu ogranicza możliwość rozwoju wielkoskalowych farm, 
nawet tych zaopatrzonych w urządzenia najnowszej generacji charakteryzują-
cych się dużą wydajnością w polskich warunkach pracy (CIRE, 2022). Spo-
wodowało to zamrożenie ponad 7 GW projektów z ubiegłej dekady, które 
często były już na ostatnim etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, oraz 
5 GW instalacji, które takie pozwolenia już uzyskały. Polski rynek energetyki 
wiatrowej zastygł w bezruchu technologicznym – projekty zatwierdzone przed 
rokiem 2016 opierają się na urządzeniach i technologiach starszych oraz mniej 
efektywnych. Obecna sytuacja prawna powoduje, że próba zmiany pozwole-
nia budowlanego np. dotycząca wymiany turbinę na tę nowszego typu, jest 
skazana na niepowodzenie.

Obserwując nagłe zjawiska pogodowe powodujące w Polsce wichury na 
początku 2022 roku, można w prosty sposób zauważyć, że straciliśmy ponad 
5 lat przez błędnie podjęte decyzje związane z ustawą 10H. W szczytowym  
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momencie turbiny pracowały z mocą 6,7 GW, co stanowiło około 35% za-
spokojenia potrzeb na energię w Polsce w tym czasie (CIRE, 2022). 

Budowa nowych farm wiatrowych zwiększy również przychody w samo-
rządach (490-935 mln zł), dodatkowo około 80 mld zł za zamówienia pro-
duktów i usług w łańcuchu dostaw, oraz zapewni nawet do 97 tysięcy nowych 
miejsc pracy do 2030 r (Soliński i in., 2008). 

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ ZAGADNIENIA 

Nie da się ukryć, że od początku inwestycji w polskie elektronie wiatro-
we minęło już sporo czasu, więc postęp zarówno nauki jak i techniki znacznie 
się rozwinął. Inżynierowie muszą stawić czoła coraz większym restrykcjom do-
tyczącym bezpieczeństwa oraz stale rosnącym wymaganiom inwestorów. Ko-
nieczne staje się wprowadzenie innowacji w zakresie wykorzystania nowych 
materiałów i technologii [Piasecka i in. 2018]. W Polsce odczuwalna staje 
się presja zachodzącej transformacji energetycznej.  W związku z powyższym 
energetyka wiatrowa będzie korzystać z wiedzy, doświadczenia oraz pracy ty-
sięcy przedsiębiorstw. Nie tylko tych ściśle związanych z produkcją części do 
wiatraków, ale również zajmujących się budownictwem, przetwórstwem prze-
mysłowym, metalurgicznym, czy inżynierią lądową. Turbina o mocy 2 MW 
potrzebuje na swoje fundamenty około 1000 ton betonu oraz stali, a każda 
wieża to dodatkowe 300 ton stali (PSEW, 2020). Łopaty turbiny wiatrowej 
wytwarzane są z coraz bardziej zaawansowanych technologicznie żywic, które 
w przypadku uszkodzenia lub wymiany na nowszą generację trzeba będzie  
w jakiś sposób poddać recyklingowi. Dodatkowym problemem staje się rów-
nież logistyka, która towarzyszy nie tylko stawianiu nowych elektrowni wia-
trowych, ale również podczas ich demontażu. Wieże sięgają obecnie 160 m,  
a łopaty wirnika aż 120 m, w związku z czym ich transport, przeładunek oraz 
montaż wymagają nie tylko wykwalifikowanej kadry, ale i użycia specjalnych 
środków (PSEW, 2020).

RECYKLING TURBIN

Typowa turbina wiatrowa składa się z fundamentu, wieży, gondoli  
z przekładnią, generatora i układów sterowania oraz łopat wirnika. Funda-
menty wieży zbudowane są z betonu i stali. Ze stali również wykonana jest 
sama wieża. Elementy gondoli wykonane są ze stali, miedzi i krzemionki. Bu-
dowę typowej turbiny wiatrowej przedstawia rysunek 3. Problem recyklingu 



59

EFEKTYWNY RECYKLING ŁOPAT TURBIN WIATROWYCH...

tych pozostałych dotyczy, więc utylizacji materiałów wykorzystywanych 
do budowy turbin wiatrowych (łopat), czyli głównie kompozytów (Piasec-
ka, 2014). Łopaty zwykle zbudowane są z żywic epoksydowych lub polie-
strowych wzmacnianych albo włóknem szklanym i nazywanych ostatecznie 
GFRP (glass  fiber - reinforced plastic), albo – w przypadku łopat dużych roz-
miarów (o długości powyżej 40m) – kompozytów bazujących na włóknach 
węglowych, określanych jako CFRP (carbon fibre - reinforced plastic) (Gulich 
i Hofmann, 2015).

Można zauważyć, że materiały kompozytowe mają mnóstwo zalet  
w użytkowaniu, za to w przetwarzaniu, a zwłaszcza recyklingu, są problema-
tyczne. Trzeba też stwierdzić, że problem z zamknięciem obiegu produktów 
wytworzonych z kompozytów jest zagadnieniem wielosektorowym.

Na całym świecie w sektorze energii wiatrowej jest w użyciu około  
2,5 mln ton materiałów kompozytowych. Według danych WindEurope 
[Wind Europe, 2022] około 14 tys. łopat wirników zostanie wycofanych  
z użytku, co przekłada się na masę około 60 tys. ton tego typu materiałów. 

Rys.3. Schematyczna budowa turbiny wiatrowej. 

Żródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów PSEW 2020 r.

W krajach Unii Europejskiej zapotrzebowanie na FRP (polimerowych 
materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami) rosło w 1991 roku od 
5 tysięcy ton, do 346 tysięcy ton w roku 2015 – a według prognoz kraje Unii 
zużyją do 2030 roku 4 miliony ton FRP (CIRCE, 2020). To jasno pokazuje 
nam skalę problemu, z którym musimy się zmierzyć w nadchodzących latach.
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Dzisiaj główną technologią recyklingu odpadów kompozytowych jest 
współprzetwarzanie w produkcji cementu. To proces, w którym surowce do 
wytwarzania cementu są częściowo zastępowane włóknami szklanymi i wy-
pełniaczami z kompozytu, a frakcja organiczna zastępuje węgiel jako paliwo. 
Dzięki takiemu postępowaniu emisje CO2 z produkcji cementu mogą zostać 
znacząco ograniczone. Możliwa jest redukcja nawet o 16%, jeżeli kompozyty 
będą stanowić 75% surowców do produkcji cementu (PSEW, 2020). Stale 
opracowywane są metody dotyczące ponownego wykorzystania kompozytów 
pochodzących z sektora energetyki wiatrowej takie jak piroliza, solwoliza oraz 
rozdrabnianie mechaniczne. 

Z punktu widzenia realności wdrożenia danego rozwiązania w zakresie 
recyklingu istotne jest również, w jaki sposób są wykorzystywane surowce 
i materiały powstałe po przeprowadzeniu procesu recyklingu – czy ich wy-
korzystanie jest opłacalne. Techniczne możliwości odzysku surowców wtór-
nych czy półproduktów z odpadów nie gwarantują sukcesu całego procesu 
recyklingu.

Niewiele jest również firm zajmujących się recyklingiem tego typu ma-
teriałów. Powodów tego zjawiska może być wiele. Mogą być to problemy 
regulacyjne i brak harmonizacji przepisów dotyczących tego typu materiałów. 
W Polsce tematem recyklingu skrzydeł turbin wiatrowych zajmuje się firma 
Anmet, działająca w powiecie lubuskim. Jako jedni z nielicznych świadczą 
na terenie kraju szereg usług utylizacji skrzydeł w tym ich mechaniczne roz-
drabnianie, budowę elementów użytkowych (architektura użytkowa oraz np. 
kładki piesze) oraz odzysk włókien węglowych (do 8 m) do ponownego ich 
wykorzystania (Anmet, 2022).

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem, proponowanym przez branżę 
promującą energetykę wiatrową są obecnie działania mające na celu przedłu-
żenie "żywotności" turbin i tym samym ‒ do czasu opracowania skutecznych 
metod recyklingu – oddalenie problemu w czasie. Następne, to wkompono-
wywanie elementów zużytych wiatraków w przestrzeń miejską, gdzie posłuży-
łyby one do wykonania przystanków autobusowych, ławek, stolików i urzą-
dzeń na placach zabaw. Ten sposób jest jednak trudny do zaadoptowania na 
masową skalę, gdzie trzeba również uwzględnić niebezpieczny dla zdrowia pył 
emitowany przy cięciu FRP. Z kolei odzyskiwanie surowców poprzez pod-
dawanie polimerów procesom chemicznym (otrzymywanie granulatów two-
rzyw sztucznych do wykorzystania w budownictwie) i pirolizie (odzyskiwanie 
włókien do ponownego wykorzystania w produkcji klejów, farb, betonu) są 
jeszcze na wczesnym etapie rozwoju.
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Składowanie odpadów i ich magazynowanie jest najgorszym rozwiąza-
niem problemu odpadów z punktu widzenia ochrony środowiska. Wszelkie 
powstające odpady powinny zostać poddane procesowi recyklingu w myśl 
zasady zero waste w tym obszarze (Regulski i in., 2021). 

Obecnie wyróżnić można trzy wersje zasad zero waste: 3R, 5R oraz 8R. 
Najważniejsza zasada 3R opiera się na hasłach reduce, refuse, recycle, co ozna-
cza redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling. Należy pamiętać, że stoso-
wanie zasady 3R relatywnie kosztuje mniej niż marnowanie odpadów poprzez 
ich spalenie. Priorytetem polityki zero odpadów jest jak największy odzysk 
materiałów i zero ich składowania czy spalania (Simon, 2013). 

OBRÓBKA SKRAWANIEM  
MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

Szeroki zakres możliwości modyfikacji właściwości materiałów kompo-
zytowych powoduje, że brak jest uniwersalnej metody ich rozdzielania czy 
rozdrabniania. Konieczne wydaje się określenie nie tylko wybranych kryte-
riów, jakimi ma cechować się dana operacja, ale również i dostosowanie ich do 
własności fizycznych obrabianego materiału. W przypadku braku odpowied-
niej techniki cięcia może dochodzić do rozwarstwienia struktury materiału,  
w obszarze przy krawędzi cięcia powodując zmniejszenie jej wytrzymałości na 
długotrwałe obciążenia zmęczeniowe (Rydzkowski i in. 2011). Co może oka-
zać się szczególnie niebezpieczne w elementach, w których jakość powierzchni 
przecięcia determinuje zapewnienie odpowiedniej trwałości i niezawodności 
konstrukcyjnej. Konieczne wydaje się zapewnienie takich parametrów obrób-
ki, by nie doprowadzić do delaminacji materiału, ale również zapewnienie 
bezpieczeństwa operatora poprzez odprowadzanie szkodliwych pyłów, które 
powstają podczas obróbki.

Najpowszechniej stosowane metody obróbki skrawaniem materiałów 
kompozytowych to frezowanie, wiercenie oraz cięcie. W przypadku rozdrab-
niania łopat turbiny wiatrowej różnica w niejednorodności materiału kom-
pozytowego powoduje szybkie zużycie narzędzia skrawającego. Konieczność 
stosowania narzędzi specjalnych o określonej geometrii ostrza powoduje duże 
koszty związane z ich rozdrabnianiem (Trzepieciński, 2018).
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WPŁYW FAZ NA WŁASNOŚCI  
MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

Zwykle określony zakres wielkości cząstek materiału jest niezbędny dla 
otrzymania pożądanych przez własności, stąd konieczne staje się wykorzy-
stywanie dostępnych technik umożliwiających otrzymywanie dokładnego 
oraz kontrolowanego rozkładu granulometrycznego. Jedną z nich jest analiza  
sitowa, w której materiał zostaje przesiany przez zestaw sit o znormalizowanej 
wielkości oczek, co umożliwia kontrolę rozkładu wielkości cząstek. Jest to 
proces czasochłonny wymagający doboru odpowiednich sit oraz zapewnienia 
odpowiedniego wytrząsania podczas całego procesu. 

Należy również wspomnieć, że wytrzymałość materiału na ściskanie czy 
rozciąganie jest silnie powiązana z adhezją osnowy i zbrojenia. W przypadku 
słabej adhezji wytrzymałość kompozytów jest mniejsza niż osnowy, stąd wiel-
kość cząstek zbrojenia ma znaczenie dla właściwości wytworzonego materiału. 
Mechanizm umocnienia materiału poprzez duże cząstki (0,1 μm – mm) po-
woduje przejmowanie obciążenia z osnowy, hamując tym samym dalsze jej 
odkształcenia. Efekt zależy od połączenia ziaren z osnową. Wzmocnienie ma-
teriału jest efektywne, jeżeli cząstek wzmacniających jest odpowiednio dużo 
(20 – 90 %) są równomiernie rozłożone w kompozycie oraz mają zbliżone 
wymiary we wszystkich kierunkach. Również wielkość poszczególnych frakcji 
nie jest bez znaczenia. Im większe cząstki zbrojenia tym wprowadzają więcej 
powietrza do polimerowej osnowy, co może w znacznym stopniu wpływać na 
własności mechaniczne materiału (Macko i in. 2011 r.) Zbyt drobne cząstki 
również mogą obniżać własności mechaniczne, tworząc w żywicy aglomeraty. 
Stąd konieczne wydaje się zastosowanie analizy granulometrycznej, w celu do-
kładnego podziału materiału zbrojącego na frakcje, którymi w bardziej kon-
trolowany sposób, możliwe będzie uzyskanie wymaganych własności wytwo-
rzonych kompozytowych materiałów konstrukcyjnych (Leluk i in. 2021 r.)

Zastosowanie włókien węglowych oraz szklanych, jako wzmocnienia 
może również w znacznym stopniu zwiększyć wytrzymałość wytworzonego 
materiału. Im mniejszą mają one średnicę , tym mniejszy występuje rozmiar 
wad (mechanika pękania). Chociaż czyste włókna węglowe wykazują słabą 
zdolność do wiązania z polimerową osnową, za sprawą niskiej zwilżalności, to 
włókna otrzymane w procesie odzyskania poprzez recykling (pirolizy) mogą ‒ 
dzięki utlenianej wcześniej powierzchni ‒ wykazywać lepszą adhezję z żywicą. 

Nie bez znaczenia jest też fakt łatwego ocenienia stopnia zanieczysz-
czeń w próbkach proszków po przeprowadzeniu przesiewania, zwłaszcza 
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metalowych zanieczyszczeń, które można sprawnie usunąć, unikając w ten 
sposób ewentualnych uszkodzeń w trakcie wytwarzania kompozytowych ma-
teriałów konstrukcyjnych.

MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ

Perspektywicznym celem proponowanych badań będzie wytworzenie 
kompozytów, a w późniejszym etapie materiałów konstrukcyjnych z wyko-
rzystaniem recyklatów pochodzących z rozdrobnionych mechanicznie łopat 
turbin wiatrowych z dodatkiem włókien (węglowego, węglowego odzyskane-
go w procesie pirolizy, aramidowego oraz szklanego). 

Badaniom poddano recyklat pozyskany z turbin wiatrowych: przemiał  
z łopaty w postaci tak zwanej „słomki” oraz pył powstający podczas wstęp-
nego cięcia łopaty przed rozdrabnianiem. Dla porównania analizie poddano 
dwie partie wiórów drzewnych powstałych w efekcie recyklingu drewna. 

Próbki proszku otrzymane w procesie  cięcia, oraz rozdrobnione kompo-
zyty z łopaty turbiny wiatrowej zostały udostępnione przez firmę Anmet. Są 
to materiały pochodzące z łopat turbin wiatrowych wycofanych z eksploatacji, 
poddane rozdrobnieniu mechanicznemu. Skład takiej łopaty to głównie żywi-
ce epoksydowe lub poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym i węglowym, 
drewno balsa, pianka PVC, PET, oraz elementy metalowe (druty miedziane). 
Pył w postaci proszku pochodzi z diamentowej piły drutowej, wykorzystywa-
nej do cięcia łopaty wirnika na mniejsze elementy przed przeróbką mecha-
niczną (mieleniem) przedstawia rysunek 4.

Rys.4. Próbka proszku powstałego podczas cięcia diamentową piłą łopaty turbiny wiatrowej
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Rys.5. Próbka z przemiałem w postaci słomki, łopaty turbiny wiatrowej po mieleniu 
mechanicznym

Rys.6. Próbka recyklatu drzewnego o dużych wiórach

Rys.7. Próbka recyklatu drzewnego o drobnych wiórach
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PRZESIEWANIE

Przesiewanie to jeden z najstarszych sposobów selekcji materiałów ziarni-
stych na poszczególne frakcje wielkości, które często poprzedzone jest dodat-
kowo rozdrabnianiem na przykład poprzez mielenie. 

Uziarnienie czy skład granulometryczny najczęściej przedstawiany jest 
jako rozkład wielkości ziaren materiału, czyli procentowa zawartość poszcze-
gólnych wyodrębnionych frakcji w jego ogólnej masie. Należy mieć na uwadze, 
iż różne techniki pomiarowe, mogą prowadzić do innych wniosków i rezulta-
tów. Metody pomiarów granulometrycznych można podzielić ze względu na:

• działanie przyrządu pomiarowego,
• wielkość cząstek mierzonych,
• sposób pomiaru wielkości ziaren.

Stąd też uwzględniając zasadę działania przyrządu pomiarowego możli-
wa jest dalsza klasyfikacja metodyki na analizę:

1. sitową
2. w polu sił,
3. mikroskopową,
4. innymi metodami (ultradźwięki, chromatografia, frakcjonowanie  

w polu sił).

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Analiza granulometryczna polega na rozdziale materiału na frakcje zawie-
rające różnej wielkości ziarna poprzez przesiewanie materiału przez zestaw sit, 
co pozwala na łatwą analizę składu próbki (ziarna o pewnych zakresach śred-
nic pozostają na kolejnych sitach o coraz mniejszej średnicy oczek). Następnie 
poszczególne klasy ziarnowe poddaje się zważeniu, co pozwala na określenie 
procentowo, ile materiału próbki pozostało na każdym sicie w stosunku do 
całości materiału. Część próbki przechodząca przez oczka sita nazywana jest 
przesiewem, a część, która zostanie na sicie nazywana jest odsiewem. 

Analizę sitową można przeprowadzić wykorzystując metody:

• na sucho (najczęściej stosowana),
• na mokro – głównie dla materiałów mogących pylić lub ulegać silne-

mu naelektryzowaniu, oraz dla ziaren mniejszych niż 50 μm.
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Na rysunku 4 przedstawiono stanowisko badawcze do pomiaru średnicy 
cząstek próbek materiału. Do przeprowadzenia badania wykorzystano wytrzą-
sarkę laboratoryjną typ LPzE-2e wraz z sitami, wyprodukowaną przez firmę 
MULTISERW-Morek. 

Rys.8. Przykładowe sito wytrząsarki laboratoryjnej LPzE-2e MULTISERW-Morek wykorzy-
stywanej do badania

Rys.9. Wytrząsarka laboratoryjna LPzE-2e MULTISERW-Morek
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Rys.10. Próbka proszku z drutowej piły diamentowej w wytrząsarce laboratoryjnej, przed 
przesiewaniem

Rys.11. Próbka z granulatem łopaty turbiny wiatrowej po mieleniu mechanicznym, 
w wytrząsarce laboratoryjnej, przed przesiewaniem
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Rys.12. Próbka z dużymi wiórami drzewnymi, w wytrząsarce laboratoryjnej, przed przesiewaniem

BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA WYTRZĄSARKI

Rys. 13. Budowa przesiewacza LPzE-2e MULTISERW-Morek [Morek]

Zespołem wstrząsowym w przesiewaczu jest elektromagnes zamontowa-
ny w korpusie (3), oraz zwór elektromagnesu przykręcony do podstawy sit, 
(4) która zawieszona jest na trzech płaskich sprężynach, skręconych z podsta-
wą oraz korpusem. W podstawie sit znajduje się gumowa wkładka (5) któ-
ra służy do ustawienia zestawu sit, oraz klamra (6) mocująca taśmy układu 
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napinającego sita (2) z pokrywą sit (7). Cały układ wstrząsowy spoczywa na 
nóżkach (9) które stanowią amortyzatory. Sita do pracy na sucho zamknięte 
są od dołu denkiem (10), a od góry pokrywą (7). Pomiędzy sitami, zbior-
nikiem o pokrywą znajdują się gumowe uszczelki (13), a z przodu urządze-
nia znajduje się sterownik elektryczny (14) oraz wyłącznik zasilania (15). Na 
pokrywie naklejony jest wskaźnik amplitudy drgań (16), a z tyłu urządzenia  
w korpusie znajdują się bezpieczniki topikowe i przewód zasilający z wtyczką 
sieciową.  Parametry techniczne wytrząsarki przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 3. Parametry techniczne wytrząsarki laboratoryjnej LPzE-2e MULTISERW-Morek

L.p. Parametr Wartość Jednostka

1. Średnica robocza sita 0,193 [m]

2. Wysokość robocza sita 0,025 - 0,050 [m]

3. Masa próbki 0,0 – 1,5 [kg]

4. Amplituda 0,0 – 2,5 [mm]

5. Częstotliwość drgań 50 [Hz]

6. Czas pracy nastawny 0,0 – 99 [min]

7. Waga wstrząsarki 25 [kg]

8. Zasilanie 230 [v]

Analizie zostały poddane dwie grupy materiałów (wióry drzewne, wió-
ry kompozytowe) o dwóch różnych stopniach rozdrobnienia, oraz pył ze-
brany z piły, która cięła łopaty turbiny wiatrowej przed jej rozdrobnieniem 
mechanicznym.

Próbki ważyły 50 gramów, analizę przeprowadzono na sucho ustawiając 
na wytrząsarce sita od najmniejszego do największego, po zakończeniu prze-
siewania materiał z poszczególnych sit został zważony z dokładnością do 0,01 
grama. Wykorzystano sita o rozmiarach oczek 0,25, 0,50, 0,75, 1,0, 1,25, 
1,50, 1,70, 2,0, 2,25, 3,0, 3,55, 5,0, 8,0.

Obliczona została procentowa zawartość poszczególnych frakcji F w sto-
sunku do całej próbki według wzoru:

gdzie:
m1– masa części próbki pozostawionej na sicie,
m – masa próbki pobranej do badania.
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Wyniki przeprowadzonej analizy dla poszczególnych materiałów przed-
stawiono poniżej.

Rys.14. Wióry drzewne duże, udziały frakcji w próbce w procentach wagowych

Rys.15. Wióry drzewne małe, udziały frakcji w próbce w procentach wagowych
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Rys.16. Kompozyt duży, udziały frakcji w próbce w procentach wagowych

Rys.17. Kompozyt mały, udziały frakcji w próbce w procentach wagowych
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Rys.18. Pył z drutowej piły diamentowej, udziały frakcji w próbce w procentach wagowych

Rys.19. Wybrane frakcje a) 3,55 b) 1,5 c) 0,25 materiału drzewnego o dużych wiórach po 
przeprowadzonej analizie granulometrycznej

Rys.20. Wybrane frakcje a) 3,55 b) 1,55 c) 0,5 materiału kompozytowego w postaci słomki, 
po przeprowadzonej analizie granulometrycznej



73

EFEKTYWNY RECYKLING ŁOPAT TURBIN WIATROWYCH...

Rys.21. Wybrane frakcje a) 1,55 b) 0,75 c) 0,25 proszku z drutowej piły diamentowej po 
przeprowadzonej analizie granulometrycznej

W trakcie badania stwierdzono dość znaczne zanieczyszczenie przesiewa-
nych próbek. W przypadku materiałów w postaci wiórów drzewnych najczę-
ściej spotykanym typem zanieczyszczenia były drobne kamyki, które mogły 
dostać się do materiału na etapie transportu, lub przy samym rozdrabnia-
niu w tartaku. Natomiast w próbce z pyłem z piły część zanieczyszczeń była  
w postaci drucików oraz nakrętek ze śrub. Obserwacja ta może przydać się 
do zaproponowania rozwiązania z użyciem separatorów magnetycznych na 
etapie pozyskiwania pyłu z piły w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych 
metalowymi elementami w proszku. 

Zauważono również, że próbki charakteryzował podobny kształt – głów-
nie płatkowy (słomkowy) w przypadku materiałów rozdrabianych mecha-
nicznie poprzez mielenie, ale i globularny dla proszków z piły. Natomiast 
wszystkie z nich można sklasyfikować jako cząsteczki o różnej wielkości, dzię-
ki poznaniu ich kształtu, oraz wielkości można dokonać podziału wytworzo-
nych kompozytowych materiałów konstrukcyjnych i scharakteryzować je jako 
wzmocnione dużymi cząstkami. Zbrojenie tego typu materiałów wpływa na 
kompozyt poprzez cały szereg parametrów między innymi rozkład, koncen-
trację czy orientację.  Ważne jest w celu osiągnięcia optymalnych własności, 
by cząstki użyte do produkcji materiałów kompozytowych miały możliwie 
zbliżone wymiary, o (w miarę możliwości) równomiernym rozłożeniu – co 
na pewno umożliwia wykonanie analizy granulometrycznej, oraz rozdziału 
poszczególnych frakcji. 

PODSUMOWANIE

Łopaty turbin wiatrowych można poddawać bardziej efektywnym 
metodom przetwórstwa niż składowanie czy spalanie, a powstałe w ten sposób 
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materiały mogą przyczynić się do wprowadzenia trendu zero waste w tym 
obszarze, oraz mogą być korzystnym rozwiązaniem dla stale rosnących cen 
materiałów budowlanych.

Dzięki przeprowadzonej analizie granulometrycznej możliwe jest okre-
ślenie dokładnej ilości poszczególnych frakcji w materiale, dodatkowo łatwo 
można odseparować wybrane z nich frakcje i dodać, jako zbrojenie lub napeł-
niacz w bardzo różnorodnych materiałach kompozytowych.

Konieczne jest podjęcie dalszych działań mających na celu wykonanie 
próbek do badań wstępnych płyt i innych elementów konstrukcyjnych, jako 
odlewane materiały kompozytowe z wybranymi wagowymi udziałami zbroje-
nia, oraz wykonać oznaczenia własności mechanicznych. Na podstawie anali-
zy wyników należy dokonać selekcji próbek najlepiej z nich rokujących.
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EFFECTIVE RECYCLING OF WIND TURBINE BLADES. 
GRANULOMETRIC ANALYSIS OF MATERIALS 

OBTAINED FROM PROFESSIONALLY  
SHREDDING SHOVES

Summary: The growing awareness of irreversible climate change forces to take 
specific actions aimed at developing strategies for both environmental protec-
tion, by ensuring stability (and over time, independence) of energy (mainly 
from renewable energy sources) and processing and management of problema-
tic waste, such as there are undoubtedly composite materials. Unfortunately, 
the wind industry is also facing the problem of waste management after the 
modernization of its wind farms. Currently, about 80-90% of a wind farm 
can be recycled, but the remaining 20-10% of the composite materials used to 
build a wind turbine are the most problematic. In relation with, with which 
the problem of closing the circulation of processed products is a multi-sectoral 
issue. The re-use of recyclates is also important from recycled blades (glass 
fibers, carbon fibers, wind turbine granules) and the possibility of their reuse 
(due to the constantly growing interest in building materials) - as construction 
materials, in order to close the production cycle. The problem may also be 
an indirect solution in the context of the continuous increase in the prices 
of wooden building materials, which in 2021 in Poland amounted to 80%. 
The paper presents a granulometric analysis of the materials used to produce 
composite and wood-based materials containing recyclates from wind turbine 
blades after the period of their operation. The entire study is an introduction 
to further operations aimed at the production of composites and wood-based 
construction materials with the use of products recovered during the disposal 
of wind turbine blades out of service.

Keywords: Wind turbine blades, composite materials, recycling, granulome-
tric analysis
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Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

PORÓWNANIE SZYBKOŚCI 
WYKONYWANIA TESTÓW 

AUTOMATYCZNYCH STRON 
INTERNETOWYCH NA 3 

PRZEGLĄDARKACH: MOZILLA FIREFOX,  
GOOGLE CHROME, MICROSOFT EDGE 

Streszczenie: W artykule został przedstawiony proces badania szybkości wy-
konywania testów automatycznych napisanych w języku C# dla sklepu in-
ternetowego helion.pl w celu przetestowania działania scenariuszy testowych 
dla przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. W ramach wy-
konywanych testów stworzono scenariusze testowe dotyczące wyszukiwania 
i filtrowania produktów, dodawania produktu do koszyka oraz schowka. Dla 
każdego scenariusza przeprowadzono 10 testów, a otrzymane wyniki posłużyły 
do porównania szybkości wykonywania testów w zależności od przeglądarki 
oraz sprawdzenia działania różnych silników przeglądarkowych (Blink i Gec-
ko). Celem artykułu jest porównanie szybkości wykonywania testów automa-
tycznych stron internetowych z wykorzystaniem trzech przeglądarek interneto-
wych i ustalenie najefektywniejszej. Artykuł został napisany w celu poszerzenia 
wiedzy informatycznej w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: Selenium WebDriver, C#, Testy automatyczne, Przeglądar-
ki internetowe

WPROWADZENIE 

Cross-browser testing jest najważniejszym elementem tworzenia strony 
internetowej, dlatego tak ważna jest kompatybilność z różnymi rodzajami 
przeglądarek. Jak wskazuje T. Saar, M. Dumas i in. „Testowanie zgodności  
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z różnymi przeglądarkami polega na identyfikowaniu dostrzegalnych różnic  
w sposobie wyświetlania strony internetowej w różnych przeglądarkach lub 
ich konfiguracjach”. (Saar, Dumas, Daljave, Semenenko, 2015). Istnieją zau-
tomatyzowane metody testowania zgodności pomiędzy przeglądarkami opar-
te zazwyczaj na analizie DOM (Document Object Model) lub w niektórych 
przypadkach na połączeniu analizy DOM z przechwytywaniem zrzutów ekra-
nu i przetwarzaniem obrazu. 

Podczas pracy na stanowisku testera automatyzującego można spotkać 
się z wymaganiem przetestowania scenariuszy testowanych w różnych przeglą-
darkach. Najpopularniejsze z nich w systemach Windows to Google Chrome, 
Firefox, Microsoft Egde i oczywiście w systemie Mac Safari. Oczywistym bę-
dzie, że wraz ze wzrostem ilości testów, które będzie się wykonywać na róż-
nych przeglądarkach, czas ich wykonania będzie się wydłużał. Tester automa-
tyzujący powinien mieć wiedzę na temat paraller execution, czyli możliwości 
wykonywania testów jednocześnie.1 Jest to pomocne ze względu na to, że te 
same scenariusze testowe wykonują się w różnym czasie ze względu na różne 
przeglądarki. Dodatkowo znajomość wiedzy na temat tego, który silnik jest 
najszybszy, a który najwolniejszy, pozwala na wprowadzenie dodatkowych 
elementów pozwalających zmniejszyć czas wykonywania testów i prędkość 
działania przeglądarki.

Celem niniejszego artykułu jest porównanie szybkości wykonywania te-
stów automatycznych stron internetowych na trzech przeglądarkach: Firefox 
(silnik Gecko), Google Chrome (silnik Blink), Microsoft Edge (silnik Blink) 
z użyciem technologii Selenium Webdriver, C#, .NET 5.0, SpecFlow.

PRZEGLĄD NARZĘDZI WYKORZYSTYWANYCH  
DO TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Selenium WebDriver – jest to narzędzie imitujące działania użytkowni-
ka w przeglądarce. Selenium WebDriver pozwala na automatyzację przeglą-
darki internetowej. WebDriver jest rekomendowany przez W3C (ang. World 
Wide Web Consortium) . Został zaprojektowany z myślą o stworzeniu pro-
stego i kompaktowego interfejsu. Narzędzie to jest często wykorzystywane do 
automatyzacji testów. WebDriver jest interfejsem API i protokołem definiują-
cym interfejs do kontrolowania zachowania przeglądarki internetowej. Każda 
przeglądarka jest obsługiwana przez określoną implementację WebDrivera, 

1 https://www.droptica.pl/blog/testy-automatyczne-na-wielu-przegladarkach/, (dostęp: 04.02.2022).
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zwaną „driver” (sterownik)2.  Driver jest komponentem odpowiedzialnym za 
komunikację Selenium z przeglądarką jak i odwrotnie. Część ta jest często do-
starczana przez twórców przeglądarki. Selenium korzysta z tych driverów tam, 
gdzie to możliwe. Platforma Selenium łącząc elementy za pomocą interfejsu 
skierowanego do użytkownika, który umożliwia automatyzację cross-browser. 
Częstym problemem tworzenia testów automatycznych z wykorzystaniem 
narzędzia Selenium WebDriver jest zbyt późne załadowanie elementów stro-
ny internetowej. Rozwiązaniem tego problemu są tak zwane „Waits”, czyli  
Explicit waits i Implicit wait. 

Explicit waits – jest elastycznym ustawieniem czasu w jakim wykony-
wana jest dana akcja. Oznacza to, że uzyskuje się możliwość dostosowania 
opóźnienia czasowego do danego elementu.

Implicit waits – ma zasięg globalny i polega na odpytywaniu DOM przez 
określony czas. Przydatny szczególnie w przypadku, gdy elementy strony in-
ternetowej nie są dostępne od razu i wymagają czasu na załadowanie3. 

Ważną zasadą jest, aby nie łączyć ze sobą Explicit waits i Implicit wait. 
Robiąc to narażamy nasze testy na nieprzewidywalne czasy oczekiwań na 
elementy. 

Behavior-Driven Development (BDD) to proces rozwoju oprogramo-
wania ukierunkowany na używanie języka naturalnego już na etapie zbierania 
wymagań i analizy. Bazuje na rozszerzeniu procesu Test-driven development 
(TDD). TDD opiera się na cyklu Red-Green-Refactoring (patrz Rysunek 1). 

Zaletą podejścia BDD jest konstruowanie dokumentacji w sposób zrozu-
miały dla przedstawicieli biznesu, zespołu testerów, programistów i każdego 
człowieka. BDD jest zorientowany na tworzeniu historyjek użytkowników 
(user stories), oznacza to skupienie się na przedstawieniu historii z perspekty-
wy użytkownika. Pisanie scenariuszy odbywa się w formie GIVEN-WHEN-

-THEN używając języka Gherkin, który służy do tworzenia dokumentacji 
projektu, a także do testów automatycznych. Główne zalety korzystania  
z BDD to zrozumiały język, mniejsze ryzyko nieporozumień, wszechobecny 
język, silna współpraca, wartość biznesowa i zaspokojenie potrzeb użytkow-
ników a także lepsza przewidywalność i niższe koszty. BDD koncentruje się 
na tym, jak powinien wyglądać system z perspektywy klienta (Lenka, Kumar, 
Mamgain, 2018, s. 1034). Istnieją ponadto pewnego rodzaju niedogodności 

2 https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/?fbclid=IwAR1vUiIhZyEvje0J_oZL-
nYut5SV0pPEVepTCrzIvQU_7XuDdSVuzbIqcqrg, (dostęp: 10.02.2022).
3 https://testelka.pl/implicit-oraz-explicit-wait/?fbclid=IwAR0tTgbJwM_j7SHupQepJY9Hj-
FciXIZLxQA79s4MZ1panUd69aBkPCU8DrA, (dostęp: 10.02.2022).
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związane z BDD. Wymienić tu należy współpracę testerów, programistów  
i analityków biznesowych, coraz większe wymogi dotyczące znajomości języ-
ków skryptowych oraz niełatwą konserwację (Lenka, Kumar, Mamgain 2018, 
s. 1034). BDD powinien być używany wraz z metodą TDD i testów jednost-
kowych, bowiem ma na celu wyeliminowanie problemów z TDD. Skupia się 
on na punkcie, od którego należy zacząć proces, temacie czy coś testować, czy 
nie, ile za jednym razem przetestować, oraz zrozumieniu, dlaczego test się nie 
powiódł (Lenka, Kumar, Mamgain 2018, s. 1034). 

Rysunek 1. Cykl TDD i BDD

Źródło: https://www.notion.so/BDD-ATDD-TDD-Manuscript-c982df518b274d16b1df39 
e6d603b272?s=09 (dostęp: 04.02.2022).

Najpopularniejszym frameworkiem używanym do wykorzystania BDD 
jest Cucumber napisany w języku Ruby. Z Cucumber’a można korzystać  
w języku Java (Cucumber-JVM), Node.js (Cucumber.js), Ruby (Cucumber.
rb), C++ (Cucumber.cpp), a także mniej popularnych języków takich jak 
Scala (Cucumber-Scala), Go (Godog) itp. (Lenka, Kumar, Mamgain, 2018,  
s. 1034).

SpecFlow to open source framework BDD dla .NET, jest narzędziem 
wspierającym wykorzystanie BDD w praktyce. Zapewnia łatwe odczytanie 
języka Gherkin w aplikacji .NET. SpecFlow można połączyć z narzędziem 
Living Doc, które pozwoli na łatwe raportowanie i analizowanie przypadków 
testowych napisanych z użyciem podejścia BDD i języka Gherkin. 
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RODZAJE PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH

Mozilla Firefox jest darmową przeglądarką internetową opartą o silnik 
Gecko, który obsługuje standardy rekomendowane przez W3C. Rozpo-
wszechniony został na podstawie licencji MPL. Rewolucyjną zmianą w tej 
przeglądarce była zmiana w Firefox 29 interfejsu użytkownika na "Australis", 
który przypominał przeglądarkę Chrome4. Interfejs "Australis" zmienił me-
chanizm grupowania zakładek, który znajduje się obecnie po lewej stronie. 
Ponadto dodano animację przy wchodzeniu i wychodzeniu z zakładek. (Szew-
czyk 2015).

Chrome jest darmową przeglądarką internetową stworzoną przez firmę 
Google powstałą w 2008 roku. Charakteryzuje się szybkim działaniem. Po-
czątkowo przeglądarka ta była oparta o silnik WebKit, jednak w celu uspraw-
nienia działania tej przeglądarki powstał silnik Blink. Przeglądarka jest do-
stępna jako projekt open source – Chromium. (Szewczyk 2015). Przeglądarka 
firmy Google posiada silnik open source stanowiący podstawę dla przeglądar-
ki Chrome, który jest bazą dla ponad 12 przeglądarek np. Microsoft Edge.  
Blink — opracowany przez firmę Google jako część projektu Chromium, 
przedstawiony w 2013 roku. Wykorzystany w przeglądarce Microsoft Edge 
od wersji 79 i w przeglądarce Google Chrome od wersji 28.

Z kolei Microsoft Edge jest przeglądarką internetową firmy Microsoft na 
początku opartą o silnik Spartans, a od 2020 o Blink (bardziej stabilna wersja 
przeglądarki). Zaprezentowana została w 2015 roku, obecnie jest domyślną 
przeglądarką systemu Microsoft i zastąpiła Internet Explorer 11. Obsługuje 
komputery PC, tablety, urządzenia mobilne oraz Xbox One. Jest dostępna na 
Androida, OSa, macOSa, Windows 7/8.x/10.5

Testy automatyczne przeprowadzono z użyciem darmowych przegląda-
rek Google Chrome, Firefox oraz Microsoft Edge. 

SCENARIUSZE BDD

W celach badania szybkości wykonywania się testów automatycznych  
w języku C# ze względu na rodzaj przeglądarki została wytypowana strona inter-
netowa Helion.pl. Patrząc na główne funkcjonalności strony zostały stworzone 
scenariusze BDD, takie jak: wyszukiwanie produktów przez słowo kluczowe,  
 

4 https://antyweb.pl/firefox-29-z-nowym-interfejsem-australis-juz-do-pobrania, (dostęp: 10.04.2022).
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge, (dostęp: 10.04.2022).
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dodanie produktu do koszyka, dodanie produktu do schowka, wyszukiwanie 
produktów po autorze, a także filtrowanie po kategorii (Rysunek 2).

Rysunek 2. Scenariusz BDD dla wyszukiwania produktu przez słowo kluczowe wraz z danymi 
testowymi

Źródło: Opracowanie własne

WYNIKI

W celu wykonania badania zostały wykorzystane technologie: C#, NU-
nit 3, SpecFlow, Selenium WebDriver 4.1.0 i drivery dla przeglądarek: Chro-
me, Firefox i Edge. Korzystano z wersji przeglądarki Firefox 96.0.3 opartej na 
silniku Gecko, przeglądarki Edge 97.0.1072.76 opartej na silniku Blink oraz 
z wersji przeglądarki Google Chrome wersji 98.0.4758.82 opartej na silniku 
Blink. 

Na pierwszy etap badań związany był ze stworzeniem projektu testów 
NUnit 3 w Visual Studnio 2019, następnie zainstalowano potrzebne paczki 
Nuget oraz stworzono scenariusze BDD przy użyciu framework SpecFlow. 
Zaimplementowano testy oraz implementację obsługi przeglądarek w pliku 
Hooks.cs. Wprowadzono Implict Wait, który odpytuje DOM (Document 
Object Model) przez 60 sekund dopóki nie znajdzie szukanego elementu na 
stronie internetowej. Określne następujące dane testowe dla scenariuszy BDD 
wraz z ich ilością:

• Dla testu „Wyszukiwanie produktów przez słowo kluczowe” zostało 
wykonanych 10 testów z różnymi danymi dla każdej z przeglądarek;

• Dla testu „Dodanie produktu do koszyka” zostało wykonanych 10 
testów z różnymi danymi dla każdej z przeglądarek;

• Dla testu „Dodanie produktu do schowka” zostało wykonanych 10 
testów z różnymi danymi dla każdej z przeglądarek;
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• Dla testu „Wyszukiwanie produktów po autorze”, zostało wykona-
nych 10 testów z różnymi danymi dla każdej z przeglądarek; 

• Dla testu „Filtrowanie po kategorii” zostało wykonanych 10 testów 
z różnymi danymi dla każdej z przeglądarek.

Przeprowadzonych 150 testów, po 30 testów dla danego przypadku sce-
nariusza testowego (po 10 testów dla każdej z przeglądarek: Chrome, Firefox, 
Edge). 

Badania przeprowadzono na komputerze o specyfikacji technicznej: pro-
cesor AMD Ryzen 7 5800H (do 3,20GHz, 8 rdzeni, 16 wątków), pamięć 
RAM 32 GB, dysk SSD, system operacyjny Windows 10 Home.

Na wykresach 1-5 przedstawiono uzyskane wyniki. Zaś w tabeli 1 zawar-
to wyniki średniej szybkości przeglądarek dla wszystkich scenariuszy.  Różnica 
między średnim czasem wykonywania między Chrome a przeglądarką Firefo-
xa wynosiła 3 sekundy i 5 milisekund. Różnica między średnim czasem wyko-
nywania testu między przeglądarką Firefox a przeglądarką Edge to 1 sekundy 
i 7 milisekundy, a między przeglądarką Chrome a przeglądarką Edge to 1 se-
kundy i 8 milisekundy. Jednoznacznie można stwierdzić, że pierwsze miejsce 
w szybkości wykonywania testów wygrywa przeglądarka Chrome, na drugim 
miejscu jest przeglądarka Edge, a dużo wolniejsza jest przeglądarka Firefox.

Tabela 1. Średni czas wykonywania dla poszczególnych scenariuszy przy wykorzystaniu różne-
go typu przeglądarek [s]

Średni czas 
wykonywania 
testów dla 
przeglądarki 
Chrome [s]

Średni czas 
wykonywania 
testów dla 
przeglądarki 
Firefox [s]

Średni czas 
wykonywania 
testów dla 
przeglądarki 
Edge [s]

Wyszukiwanie produktów przez słowo 
kluczowe 5,58 9,11 6,91

Dodanie produktu do koszyka 7,55 10,16 8,35

Dodanie produktu do schowka 5,67 9,5 8,63

Wyszukiwanie produktów  
po autorze 5,3 9,15 7,33

Filtrowanie po kategorii 5,44 9,32 7,08

Średni czas wykonywania wszystkich 
testów 5,9 9,4 7,7

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że najszybszą przeglądarką jest 
Chrome. Średni czas wykonywania wszystkich testów na postawie scenariuszy 
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BDD wynosi 5,9 sekundy. Z kolei przeglądarka Microsoft Edge uzyskała wy-
nik 7,7 sekundy dla średniego czasu wykonywania wszystkich testów, oznacza 
to że przeglądarka Chrome była średnio szybsza o 1,8 sekundy. Największą 
różnicę między średnimi czasami wykonywania testów uzyskano pomiędzy 
przeglądarką Chrome i Firefox i wynosi ona 3,5 sekundy. Oznacza to, że 
przeglądarka Firefox z średnim wynikiem 9,4 sekundy plasuje się na ostatnim 
miejscu w teście prędkości działania skryptów napisanych w języku C# wraz 
narzędziem do automatyzacji Selenium WebDriver.

Rysunek 3. Wyszukiwanie produktów przez słowo kluczowe dla trzech przeglądarek- czas wy-
konywania testów [w s]

Rysunek 4. Dodanie produktu do koszyka dla trzech przeglądarek - czas wykonywania testów 
[w s]
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Rysunek 5. Dodanie produktu do schowka dla trzech przeglądarek- czas wykonywania testów 
[w s]

Rysunek 6. Wyszukiwanie produktów po autorze dla trzech przeglądarek- czas wykonywania 
testów [w s]
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Rysunek 7. Wyszukiwanie produktów po autorze dla trzech przeglądarek- czas wykonywania 
testów [w s]

PODSUMOWANIE

Przeprowadzając badania związane z testami automatycznymi, można 
stwierdzić, że zaimplementowane testy napisane za pomocą języka C# i uży-
ciu narzędzia do automatyzacji Selenium WebDriver najszybciej wykonują 
się w przeglądarce internetowej Chrome, na drugim miejscu jest Edge, na sa-
mym końcu jest przeglądarka Firefox. Potwierdza to dominującą pozycję fir-
my Google na rynku przeglądarek nie tylko ze względu upodobania klientów, 
ale również ze względu na wysoką jakość produktu i jego szybkość działania. 
Silnik Blink, który stworzony został przez Google Chrome — jest najszybszy  
i góruje nad innymi dostępnymi silnikami. Stanowi on bardzo dobrą pod-
stawę do tworzenia szybkich w działaniu przeglądarek internetowych. 
Dodatkowo ugruntowuje to fakt wykorzystywania go również w prze-
glądarkach takich jak Opera od wersji 15, Vivaldi, Yandex Browser i Micro-
soft Edge. Na drugim miejscu jest silnik Gecko używany przez przeglądarkę  
Firefox. Pokrywa się to z rankingiem mierzącym trend korzystania z inter-
netu, a także najczęściej używanych przeglądarek z serwisu StatCounter,  
w którym obecnie przeglądarka Chrome zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 
64,53%, przeglądarka Edge 4,05% i przeglądarka Firefox 3,4%6. Zbieranie 
danych w StatCounter jest oparte na częstotliwość korzystania z przegląda-
rek, a także monitorują korzystanie z wielu przeglądarek przez poszczególne 
osoby. Jednak w testach automatycznych oznacza to, że testy, będą najwolniej 

6 https://gs.statcounter.com/, (dostęp: 10.04.2022).



87

PORÓWNANIE SZYBKOŚCI...

wykonywać się będą testy na przeglądarce Firefox, która miał najgorsze wy-
niki szybkości wykonywania testów, dlatego warto pomyśleć nad optymaliza-
cją czasu wykonywania testów w postaci np. równoległego włączania testów 
automatycznych lub przyspieszenia działania przeglądarki przez czyszczenie 
pamięci przeglądarki i nietrzymanie zapisanych cookie. W celu przyspieszenia 
działania przeglądarki Firefox można również usunąć lub wyłączyć wszystkie 
dodatki, wyłączyć potok, który umożliwia nawiązanie wielu połączeń w jed-
nym serwerem co pozwala na unikniecie nadmiernego zużywania zasobów. 
Dodatkowo w celu przyspieszenia przeglądarki można wyłączyć animacje, 
które są elementami najbardziej obciążające dla przeglądarki7.
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COMPARISON OF THE SPEED  
OF EXECUTING AUTOMATIC WEB PAGE TESTS  

ON 3 BROWSERS: MOZILLA FIREFOX,  
GOOGLE CHROME, MICROSOFT EDGE

Abstract: The article presents the process of testing the speed of automated 
tests written in C # (with installed Nuget packages: Selenium WebDriver and 
SpecFlow) for the helion.pl online store to test the operation of test scenarios 
for 3 browsers: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. 5 test scenarios have 
been created: Searching for products by keyword, adding a product to the 
basket, adding a product to the clipboard, searching for products by author, 
filtering by category. A total of 150 tests have been performed. Performing 10 
tests for each test scenario made it possible to compare the speed of test execu-
tion depending on the browser on which they are run, as well as to check the 
operation of three different browser engines: Blink and Gecko. The purpose 
of this paper is to compare the speed of execution of automated web page tests 
using three web browsers and to determine the most effective one. The article 
was written to enhance the computer knowledge in this area.

Keywords: Selenium WebDriver, C#, Automatic tests, Web browsers
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HISTORIA BRANŻY  
GAMEDEV W CHINACH –  
ZAGADNIENIA WYBRANE

Streszczenie: Chińska Republika Ludowa to kraj zajmujący pierwsze miej-
sce w światowym rankingu pod względem łącznego przychodu dla krajowych 
firm zajmujących się produkcją gier. Celem niniejszego artykułu jest opisanie 
wybranych aspektów historii chińskiej branży gamedev oraz czynników, które 
pomimo polityki licznych rządowych restrykcji w tym sektorze, pozwoliły na 
uzyskanie przez Chiny tytułu lidera na globalnym rynku. Pomocna będzie  
w tym klasyfikacja zastosowana przez A. Nakamurę oraz H. Wirman. Podzie-
lili oni historię branży gamedev w Chinach na pięć okresów: okres chaotyczny 
(koniec lat 70. XX w. do 1997 r.), okres kształtowania (1997-2004), okres roz-
woju (2005-2009), okres ekspansji (2010-2014) i okres dojrzewania (2015 r. 
do teraz). Autorka podejmuje próbę wskazania cech charakterystycznych 
każdego z tego okresów oraz obecnych trendów, które można zaobserwować  
w chińskiej części tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Słowa kluczowe: gamedev, branża gier wideo, Chiny, gaming, historia gier 
wideo

WPROWADZENIE

Branża gier, zwana też branżą gamedev (od angielskiego game develop-
ment lub video game development), za raportem Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości rozumiana jako przemysł zajmujący się produkcją gier (Ra-
port PARP 2021, s. 7), jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się segmen-
tem sektora kreatywnego (PARP 2020). Grę wideo, która stanowi produkt tej 
branży, należy przy tym traktować jako „ogólne określenie wszystkich gier 
elektronicznych, niezależnie od platformy (komputer, konsola, arkada itp.)” 
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(Król 2021, s. 3 cyt. za: Koeffel i in. 2010, s. 236), wliczając w to także gry na 
urządzenia mobilne. W kwestii rynków generujących największe przychody 
dla spółek produkujących gry, od wielu lat liderami pozostają Chińska Repu-
blika Ludowa oraz Stany Zjednoczone. Zgodnie z raportem Polsko-Chińskiej 
Rady Biznesu: „O ile jednak Chiny generują̨ największą społeczność graczy  
i nominalną wartość przychodu, to gracze ze Stanów Zjednoczonych osiągają 
wyższe ARPU [ang. average revenue per user, pol. średni przychód na użyt-
kownika – przyp. aut.] niż ich azjatyccy odpowiednicy” (Raport PCRB 2021,  
s. 3). Jednocześnie pod względem największego łącznego przychodu dla krajo-
wych producentów gier wideo Chiny zajmują obecnie pierwsze miejsce, z war-
tością sięgającą ok. 44,6 miliardów USD (Dane statystyczne 2022). Pokazuje to 
ogromną rolę, jaką odgrywa chińska branża gamedev na świecie, charakteryzują-
ca się stosunkowo dynamicznym przejściem od praktyki kopiowania i nielegal-
nego ściągania zagranicznych gier do powstania i rozwijania własnych innowacji, 
które przyczyniły się do sukcesu na skalę międzynarodową. Mimo to na próżno 
szukać wielu polskich opracowań opisujących historię jej rozwoju, co stanowi 
cel niniejszej pracy. Artykuł uwzględnia klasyfikację A. Nakamury i H. Wirman, 
którzy wyróżniają pięć okresów, na jakie można podzielić historię chińskiej 
branży gamedev: okres chaotyczny (koniec lat 70. XX w. do 1997), okres kształ-
towania (1997-2004), okres rozwoju (2005-2009), okres ekspansji (2010-2014)  
i okres dojrzewania (2015 do teraz), wraz z cechami charakterystycznymi dla 
każdego z nich (zob. Nakamura i Wirman 2021: 276). Cechy te pozwoliły na 
osiągnięcie współczesnego sukcesu przez Chińską Republikę Ludową, pomimo 
trudności i ograniczeń, w postaci m.in. cenzury, nakładanych przez chiński rząd 
na graczy oraz na samych twórcw gier wideo (zob. np. Nita 2021; Fraser 2021).

OKRES OD KOŃCA LAT 70. XX W. DO 1997

Chiński rynek otworzył się na zagraniczne inwestycje w 1978 r., lecz 
dostęp do niekrajowych dóbr nadal był utrudniony przez wiele lat. Przy-
kładowo, chociaż „obce” konsole pojawiły się w latach 90., ze względu na 
ich cenę uznawano je za dobro luksusowe i wiele osób nie mogło sobie na 
nie pozwolić, przez co preferowano granie na automatach (tzw. „gry arka-
dowe”). Jednakże w miarę internacjonalizacji chińskiego rynku zagraniczne 
produkty stały się tańsze. Spadała również cena konsol, co wpłynęło na zwięk-
szenie ich sprzedaży. Jednocześnie brak wystarczających regulacji prawnych  
i mechanizmów przeciwdziałania nielegalnemu kopiowaniu zagranicznych 
tytułów spowodował wzrost liczby przestępstw na tym tle (zob. Tanchan 
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2019; Liao 2016: 281). Nie jest tak, że nie podejmowano prób stworzenia 
własnych produktów cyfrowych, lecz wciąż bardzo często nie mogły się one 
równać z produktami zagranicznymi sprowadzanymi z USA, Japonii czy 
Europy. Okres chaotyczny rozwoju branży gier w Chinach można zatem 
w dużej mierze określić trzema rzeczownikami: kopiowanie, imitacja oraz 
nielegalne ściąganie. Przykładowo firma XiaoBawan oraz firma Xiao Tian-
cai zajmowały się produkcją klonów japońskiej konsoli NES (Nintendo 
Entertainment System), w 1989 r. trzyosobowe studio SoftStar Entertain-
ment stworzyło swoją pierwszą grę na PC zwaną „Richman”, będącą chiń-
ską wersją planszowego „Monopoly” (zob. Nakamura i Wirman 2021: 277),  
a firma Waixing w latach 1993-1996 wypuszczała na rynek nielegalnie sko-
piowane japońskie tytuły gier wideo, takie jak m.in. „Dragon Quest”, „Final 
Fantasy” czy „Dragon Ball” (zob. Liao 2016: 281). S.X.T. Liao wskazuje, że 
japońskie gry były dobrze recypowane przez chińskie społeczeństwo nie tylko 
z uwagi na niewielki dystans dzielący obydwa państwa oraz podobieństwa kul-
turowe, lecz również ze względu na strategię globalizacji kulturowej przyjętą 
przez Japonię, w szczególności w dziedzinach produktów audiowizualnych 
oraz produktów konsumenckich (zob. Ibidem: 283). Może być to także jeden  
z powodów, dla którego silne były w tym czasie w Chinach wpływy japoń-
skich studiów game developerskich. Dobrym tego przykładem jest przypadek 
firmy Tose, która zdaniem A. Nakamury i H. Wirman odegrała znaczącą rolę  
w wyszkoleniu pierwszej generacji chińskich game developerów (Nakamura  
i Wirman 2021, s. 279).

Japońskie studio Tose powstało w 1979 r., a wsród jego klientów znalazły 
się znane firmy, takie jak m.in. Nintendo, Square Enix czy Sega Sammy. W la-
tach 90. XX w. braki w zasobach ludzkich doprowadziły do zatrudnienia przez 
Tose trzech chińskich programistów, którzy zdobyli wykształcenie wyższe  
w ChRL. W wyniku zadowolenia z poziomu świadczonych przez nich usług, 
japońska firma zaczęła zatrudniać ich więcej, a w listopadzie 1993 r. ustanowi-
ła swój oddział w Szanghaju (jako jedno z pierwszych studiów zajmujących się 
tworzeniem i produkcją gier  w mieście oraz w kraju), którego głównym zada-
niem było odnajdowanie dobrych programistów. Wśród trudności, z jakimi 
musiała poradzić sobie firma Tose, można wymienić różnice w kulturze pracy 
pomiędzy Chińczykami a Japończykami. Do jednych z nich należy fakt, że 
chińscy pracownicy kończyli pracę o 17:00 z powodów niezrozumiałych dla 
Japończyków, takich jak chociażby chęć spotkania się ze znajomymi czy po-
gląd, że praca w nadgodzinach jest wyrazem niekompetencji. W celu przezwy-
ciężenia tej przeszkody i zrozumienia japońskiej kultury biznesu, etyki pracy 



94

JULIA SZCZEŚNIAK

oraz praktyki, w 1994 r. czworo pracowników filii w Szanghaju zostało wy-
słanych do oddziału w Kioto. Szkolenie przyniosło oczekiwane skutki, gdyż 
po powrocie dzielili się oni uzyskanymi w Japonii informacjami z lokalny-
mi współpracownikami. W ciągu kilku lat liczba programistów zajmujących 
się oprogramowaniem wzrosła w tym oddziale do ponad 100, a popularność 
firmy wywarła wpływ na dużą konkurencyjność w sektorze programistycz-
nym oraz na zwiększenie liczby projektów. Zatrudnianie i szkolenie chińskich 
programistów przez oddział Tose w Szanghaju oddziałało pozytywnie na wy-
kształcenie przyszłych profesjonalistów w tej branży, gdyż spora część z nich, z 
racji dopiero kształtującego się rynku, przed zatrudnieniem w Tose była świe-
żo po ukończeniu studiów i nie posiadała zbyt dużego doświadczenia. (zob. 
Ibidem: 278-279).

1997-2004

W okresie kształtowania branży gier wideo w Chinach nastąpiło kilka dzia-
łań o skrajnym charakterze. Z jednej strony rok 2000 przyniósł zakaz dotyczący 
m.in. korzystania z konsol wydany przez Komunistyczną Partę Chin, która to 
władza w latach 80. XX w. określała gry wideo mianem „cyfrowego opium”,  
a w latach 90. XX w. – „elektroniczną heroiną”. Warto zaznaczyć, że zakaz ten 
nie obejmował komputerów PC, co wpłynęło na zapotrzebowanie rynku oraz 
dystrybucję nielegalnych kopii gier (zob. Fraser 2021). Społeczeństwo nadal 
borykało się bowiem ze zbyt wysokimi kosztami, by móc rozpocząć korzystanie  
z gier. Z drugiej strony to w tym okresie nastąpił spory rozkwit sektora gier on-
line, spowodowany m.in. postępem w zakresie rozwoju stacjonarnych i mobil-
nych sieci szerokopasmowych (zob. Kshetri 2009: 160). Dodatkowo to wtedy 
rozpoczęła się popularność kawiarni internetowych, które były znacznie tańszą 
opcją, umożliwiającą granie w ulubione tytuły (zob. Tanchan 2019).

W odpowiedzi na problem nielegalnego kopiowania i wysokich kosztów 
gier firmy z ChRL przerzuciły się na innowacyjne modele biznesowe (zob. 
Kshetri 2009: 160), głównie za sprawą tajwańskich studiów zajmujących się 
tworzeniem gier. Firmy znajdujące się w Chinach kontynentalnych nadal  
w dużej mierze opierały bowiem swoją działalność na tworzeniu imitacji. Nie 
uniknęli tego również współcześni giganci chińskiego przemysłu gamedev, 
tacy jak Shanda Interactive Entertainment (której gra typu MMORPG za-
tytułowana „The World of Legend” miała naruszać prawa własności intelek-
tualnej południowokoreańskiej firmy WeMade) czy Tencent, którego portal 

„QQ Games” swoim designem dla wielu stanowił kopię portalu pod nazwą 
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Ourgames.com działającego od 1997 r. (zob. Nakamura i Wirman 2021: 
280-282). W kwestii ówczesnych działań chińskich firm produkujących 
gry, które nie opierały swojej polityki na podrabianiu cudzych tytułów, wart 
opisania jest przypadek współpracy między firmą Nintendo a przedsiębiorcą  
i wynalazcą Wei Ten (chin. 顏維群). Została ona nawiązana po wprowadze-
niu przez chiński rząd zakazu dotyczącego konsol i doprowadziła do powsta-
nia podmiotu typu joint venture zwanego IQue. Miał on za zadanie stworzyć 
konsolę IQue, której celem było obejście rządowego zakazu i która była dys-
trybuowana wyłącznie na rynku chińskim. Z jednej strony konsolę oparto 
bardzo mocno na ówczesnym Nintendo 64, jednak z racji współpracy z firmą 
Nintendo nie traktuje się jej do końca jako podróbki. Jednocześnie tworzył 
ją chiński podmiot, nie była zatem produktem typowo japońskim, zagranicz-
nym (zob. Jou 2014; Liao 2016: 279).

Tymczasem tajwańskie studia, dzięki swoim innowacyjnym jak na tamte 
czasy rozwiązaniom, przyczyniły się do rozwoju rynku gier online. Do roz-
wiązań tych należało przede wszystkim elastyczne i przejrzyste zarządzanie 
zasobami ludzkimi, które realizowano poprzez m.in. outsourcing, udział pra-
cowników w dyskusjach dotyczących podziału obowiązków oraz koncepcję 
tzw. „kamieni milowych” projektu, dostosowywanych do bieżących zmian. 
Pierwszą tajwańską grą sieciową opierającą się na modelu miesięcznej sub-
skrypcji, która odniosła komercyjny sukces, był tytuł z gatunku MMORPG 

„King of Kings”, wydany w 2000 r. przez Lager Interactive Inc. W ślad za tym 
studiem poszły inne tajwańskie firmy produkujące gry, a następnie te z Chin 
kontynentalnych. Zwieńczeniem sukcesów w wielkości przychodu pochodzą-
cego z produkcji i dystrybucji gier sieciowych było pojawienie się do 2005 r. 
kilku chińskich game developerów na giełdzie NASDAQ (zob. Nakamura  
i Wirman 2021: 280-282).

2005-2009

Widząc finansowy sukces zapewniany przez produkcję gier online, wiele 
chińskich firm z branży gamedev utworzyło działy ukierunkowane na tworze-
nie gier sieciowych lub wręcz całkowicie przekształcało się w podmioty zapew-
niające jedynie taki rodzaj gier. Świetnie zjawisko to obrazuje firma Perfect 
World Games, która jako jedna z pierwszych chińskich firm tworzących gry 
osiągnęła sukces na skalę globalną. W okresie rozwoju ważna była także rola 
rozprzestrzeniania się biznesowego ekosystemu w ChRL, co widać na przykła-
dzie firmy Virtuos. Jednocześnie serwisy gier sieciowych zdobyły w tym czasie 
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zainteresowanie różnych sektorów biznesu. W związku z tym szczególny na-
cisk firm tworzących gry wideo został położony na długoterminową działal-
ność badawczo-rozwojową w zakresie technologii, przystosowanie tej techno-
logii do środowiska konsumenckiego, zastosowanie jej w różnych projektach, 
rozwój outsourcingu na szeroką skalę oraz przearanżowanie dotychczasowej 
struktury zarządzania w hybrydę pracy w zespole oraz układu hierarchicznego 
(zob. Nakamura i Wirman 2021: 282-286, 289).

Tytułem, który ze względu na swoją ówczesną innowacyjność i techno-
logiczne rozwiązania zapewnił firmie Perfect World Games rozpoznawalność  
w branży gamedev na arenie międzynarodowej, była gra z gatunku MMORPG 
 zatytułowana „Perfect World”, wydana w lipcu 2005 r. Nie byłoby to moż-
liwe bez ciągłego inwestowania firmy w działalność badawczo-rozwojową  
w zakresie technologii, dzięki której nieporównywalne dotąd z zagranicznymi 
rozwiązania technologiczne mogły dosięgnąć do poziomu międzynarodowego, 
a nawet w niektórych aspektach go przewyższyć. Przykładowo w przypad-
ku „Perfect World” w mediach chwalone były m.in. funkcje dostosowywa-
nia wyglądu postaci, gdyż w tamtych czasach system taki był niezwykły dla 
gier typu MMORPG. Z aprobatą spotkał się również fakt modyfikacji silnika 
gry do lokalnych potrzeb, gdzie do ówczesnych komputerów PC w domach 
i kawiarniach internetowych wymagane były gry o niskiej specyfikacji (zob. 
Ibidem: 283-284). Na marginesie warto zauważyć, że wiedza i doświadczenie 
twórców z firmy Perfect World Games dotyczące rynku gier darmowych od-
grywało dla wielu ważną rolę także w późniejszych latach, np. gdy uchroniło  
w 2011 r. przed upadkiem firmę Cryptic Studios (zob. Zdanowicz 2013).

Taktyką przyjętą przez drugą z wyżej wymienionych chińskich firm  
z branży gier z okresu rozwoju – Virtuos – było skupienie się na świadczeniu 
usług outsourcingowych w modelu B2B oraz na roli edukacji. Jako jednego 
z najważniejszych partnerów biznesowych, z którymi studio to podjęło 
współpracę w początkach swojego istnienia, można wskazać Ubisoft. Następ-
nie, w miarę zwikszania się kapitału ludzkiego firmy oraz otworzenia nowej 
filii w Chengdu pojawiła się także współpraca z takimi podmiotami, jak Graft 
Studio (firma specjalizująca się w concept arcie) czy Sparx (która to firma poza 
branżą gier produkowała assety 3DCG dla hollywoodzkich filmów). Zarazem 
studio Virtuos przywiązywało ogromną wagę do rozwoju zasobów ludzkich, 
co przejawiało się w poszukiwaniach utalentowanych studentów na różnego 
rodzaju uczelniach technicznych, artystycznych lub zawodowych przez zarząd 
spółki oraz w stworzeniu 3-miesięcznego programu szkoleniowego, który póź-
niej przerodził się w znany dziś program Virtuos Academy. Choć początkowo 
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firma ta czerpała korzyści ze stosunkowo niewielkich kosztów pracy, to podej-
mowanie się przez nią coraz większych i bardziej skomplikowanych projektów 
pozwoliło na zwiększanie umiejętności pracowników oraz na tworzenie gier 
o wysokiej jakości. Przez to możliwe stało się nawiązanie bądź rozszerzanie 
współpracy z takimi gigantami, jak Ubisoft, Activision Blizzard czy Electronic 
Arts, nawet gdy koszty pracy w Chinach nie były już konkurencyjne. Jedno-
cześnie obecność na chińskim rynku studiów outsourcingowych takich jak 
Virtuos, świadczących wysoki poziom oferowanych usług, wpłynęła na po-
zycję Szanghaju jako znaczącego ośrodka dla światowej branży gamedev (zob. 
Ibidem: 285-286; Virtuos).

Chociaż okres rozwoju został zdominowany przez chęć podbicia przez 
chińskie firmy game developerskie rynku gier online, warto wspomnieć  
o przynajmniej jednej próbie ominięcia trwającego ówcześnie rządowego za-
kazu dystrybucji konsol, podjętej przez firmy JungleTac oraz KenSingTon. 
Stworzona przez nich konsola z 2007 r. nosiła nazwę Vii i była o połowę tań-
szą, podrobioną wersją japońskiej konsoli Wii od Nintendo. W celu obejścia 
przepisów prawa konsola określona została przez wytwórców mianem „maszy-
ny do ćwiczeń” (zob. Jou 2014), nie odniosła jednak sprzedażowego sukcesu 
porównywalnego z jej japońskim pierwowzorem.

2010-2014

W latach 2009-2014 w Chinach zwiększyła się popularność gier przeglą-
darkowych, społecznościowych oraz mobilnych, co uczyniło ten kraj pierw-
szym w światowymrankingu pod względem liczby ludności grającej w gry. 
Zwiększyły się także zasoby ludzkie w branży game developerskiej. Hasłami 
charakteryzującymi rynek gamedev w ChRL w okresie ekspansji są: „szyb-
kie prototypowanie” oraz „interaktywny design gry”. Chińską firmą produ-
kującą gry, na której przykładzie można przejrzyście zaprezentować te dwie 
wartości, jest utworzona w Pekinie we wrześniu 2008 r. przez Patricka Liu 
firma Rekoo. Założyciel ten po wielu różnych pomysłach zdecydował się na 
stworzenie gry przeznaczonej na SNS (z ang. social networking site czyli serwis 
społecznościowy), a jego wybór padł na znaną w tamtych czasach mecha-
nikę symulatora farmy, jednak z zamiarem dostosowania jej do innego ro-
dzaju platformy. Efektem pracy zespołu firmy Rekoo była gra pt. „Sunshine 
Ranch” z 2008 r. Ta gra została stworzona w ciągu trzech miesięcy przez 
zespół liczący dwadzieścia osób i wypuszczona na chińskich serwisach społecz-
nościowych 51.com i Xiaoneiwen. Następnie do 2009 r. rozpowszechniono 
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ją na 17 innych SNS w Chinach, Japonii, Rosji i Stanach Zjednoczonych,  
w szczególności na japońskim serwisie Mixi, gdzie utrzymywała się na pierw-
szym miejscu wśród gier na tej stronie przez kolejne 2 lata od premiery.  
W Japonii ten symulator znany jest obecnie jako jedna z najlepszych gier spo-
łecznościowych i, obok gry „Perfect World”, jako jedna z pierwszych chiń-
skich usług gamingowych, która stała się popularna na rynku japońskim. Za 
klucz do sukcesu Rekoo A. Nakamura i H. Wirman uznali umiejętność szyb-
kiego podejmowania decyzji oraz ich egzekwowania przez zarząd spółki. Za-
razem do 2012 r. liczba pracowników Rekoo wzrosła do 560 osób w samych 
Chinach, co umożliwiło wyprodukowanie pięciu kolejnych gier (zob. Naka-
mura i Wirman 2021: 286-287).

W kwestii rynku konsol, rok 2011 przyniósł wieści na temat pierwszej, 
w zupełności rodzimej konsoli zwanej iSec produkcji firmy Lenovo (zob. Jou 
2014), której premiera nastąpiła w kwietniu 2012 r. Trwające wówczas od 
2000 r. rządowe restrykcje dotyczące konsol miały być obchodzone przez pro-
ducenta z ChRL poprzez sprzedaż iSec nie jako konsoli, a jako „urządzenia 
rozrywki domowej”, gdyż sprzęt miał spełniać funkcje nie tylko służące gra-
niu, ale również odtwarzaniu filmów oraz muzyki (zob. Custer 2011). Około 
2012 r. pojawiły się także pierwsze informacje na temat zmian w dotych-
czasowej rządowej polityce odnoszącej się do konsol. Zakaz został zniesiony  
w 2015 r., co umożliwiło wówczas wielu podmiotom masową produkcję kon-
sol, a pierwszą, która doczekała się premiery w Chinach po zniesieniu ograni-
czeń, był Xbox One od Microsoftu (Tanchan 2019).

OD 2015 DO TERAZ

Czasy współczesne, czyli dla chińskiej branży gamedev tzw. „okres doj-
rzewania” to czas, w którym zmieniła się narracja analityków badających ten 
rynek. W kontekście ChRL od kilku lat nie pisze się już dłużej o wschodzą-
cym rynku gier wideo, a o rynku ustabilizowanym (zob. Zdanowicz 2013, cyt. 
za: Martin 2013). Chińskie studia produkujące gry w ostatnich latach wy-
produkowały wiele odnoszących międzynarodowe sukcesy tytułów, takich jak 
m.in.: „Genshin Impact” (MiHoYo 2020), „Arena of Valor” (TiMi Studios 
2016) czy „PUBG Mobile” (Tencent Games 2018). Z trendów charaktery-
zujących w ostatnich latach chiński rynek gier raport Polsko-Chińskiej Rady 
Biznesu wskazuje na:
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• najtrudniejsze otoczenie regulacyjne i wysokie bariery wejścia dla 
podmiotów zagranicznych;

• rynkową dominację gier online i mobilnych, w czym pomagają 
nowe technologie, takie jak np. 5G;

• niski rynkowy udział jednoosobowych gier komputerowych oraz 
konsolowych, z racji rządowego zakazu z lat 2000-2014;

• chętne korzystanie przez chińskich graczy z modelu gier free-to-play, 
zachęcającego do dokonywania mikropłatności (zob. Raport PCRB 
2021: 5-6).

Wszystkie te cechy mają wpływ na chińskie firmy tworzące gry, które 
chociaż wyrażają często chęci wybicia się na arenie międzynarodowej, muszą 
pamiętać także o rodzimym rynku. Dodatkowo ich rola jest na nim niezbęd-
na w odniesieniu do zagranicznych studiów zajmujcych się produkcją gier, 
gdyż: „Zgodnie z prawem chińskim firmy zagraniczne nie mogą̨ bezpośrednio 
publikować ani obsługiwać gier online w żadnej formie na terytorium Chin.  
W rezultacie jedynym prawnie dozwolonym sposobem dla zagranicznych 
twórców gier na wejście na krajowy rynek gier jest udzielenie licencji na 
swoje gry firmom krajowym w celu publikacji i działania w Chinach. Za-
kaz ten jest pochodną umieszczenia działalności wydawniczej w grupie <za-
bronionej kategorii> (Prohibited Category) na <Negative List for Foreign 
Investment Access>“ (Raport PCRB 2021, s. 13). Widoczna jest również 
tendencja rodzimych firm do tworzenia gier o wysokiej jakości, których 
ogromny budżet przeznacza się na produkcję i promocję (tzw. gry Triple-A 
lub AAA), stojąca niejako w opozycji do modelu mikrotransakcji zawartego  
w grach typu free-to-play. Status materialny wielu chińskich graczy znacząco 
wzrósł w ostatnich latach, przez co poszukują oni historii skupiających się 
bardziej na fabule, na co branża gamedev nie pozostaje obojętna (zob. Chan 
2022).

A. Nakamura i H. Wirman najbardziej akcentują w okresie dojrzewania 
współczesną pozycję i rolę chińskich, niezależnych studiów gier wideo (zwanych 
też potocznie „studiami indie”, od angielskiego słowa independent). Znaczny 
wpływ na możliwość ich rozwoju miał Chiński Festiwal Niezależnych Gier  
z 2009 r., a także otwarcie przez firmę Unity w 2012 r. swojego oddziału  
w Szanghaju, dzięki czemu powstało środowisko, w którym chińscy twórcy 
gier mogli uzyskać bezpośrednie wsparcie. W 2015 r. została utworzona or-
ganizacja Chinese Indie Game Alliance (CIGA, chin. 中国独立游戏联盟) 
(zob. Nakamura i Wirman 2021: 287-288), której zadaniem jest planowanie 
wydarzeń związanych z grami indie i kreowanie wspierającej się nawzajem  
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w tej branży społeczności (zob. CIGA). Wśród cenionych w mediach tytułów 
gier wydanych przez chińskie niezależne studia w ostatnich lub nadchodzą-
cych latach można przykładowo wyróżnić: „Visitor” (Zhongce Games 2018), 

„Kaku Ancient Seal” (BINGOBELL 2019), „Moncage” (Optiullusion 2020), 
„A Perfect Day” (Perfect Day Studio 2022) czy „Black Myth: Wukong” (Game 
Science 2023).

Niestety, jedną z największych niedogodności na chińskim rynku gier 
pozostają prawne obostrzenia nakładane przez władze, do których dostosować 
muszą się także firmy produkujące gry. Do przykładowych należą przepisy 
dotyczące cenzury treści, przez które m.in. platforma GOG musiała w 2020 r. 
 wycofać z dystrybucji tytuł „Devotion” od studia Red Candle Games. We-
wnątrz gry znalazł się satyryczny plakat, na którym Xi Jinping, sekretarz ge-
neralny Komunistycznej Partii Chin został porównany do Kubusia Puchatka 
(zob. Fraser 2021). Innym problemem są limity godzinowe. Obecne przepisy 
zakładają, że czas grania dla nieletnich ma być ograniczony do 3 godzin dzien-
nie w dni ustawowo wolne od pracy oraz do 1,5 godziny dziennie w pozo-
stałe dni, co muszą uwzględnić również studia produkujące gry. W dodatku 
firmy nie mogą świadczyć usług gier online między godz. 22:00 a 8:00 wobec 
nieletnich graczy. Wiek gracza może być ustalony poprzez prawny wymóg 
rejestracji za pomocą prawdziwego imienia i nazwiska oraz innych informacji 
personalnych dotyczących tożsamości, które następnie weryfikowane są przez 
biuro bezpieczeństwa publicznego. Gry wydawane w Chinach muszą mieć 
ponadto wbudowane systemy przeciwdziałania zmęczeniu i uzależnieniom 
(zob. Raport PCRB 2021: 17). Firma Tencent w lipcu 2021 r. w swoich pro-
dukcjach umieściła narzędzie rozpoznawania twarzy, dzięki któremu możliwa 
jest identyfikacja dziecka, które korzysta z konta rodzica, by ominąć limit 
czasowy (zob. Fraser 2021). Mimo tych przeszkód chińska branża gamedev, 
czerpiąc lekcje z innowacji i rozwiązań stosowanych w poprzednich okresach 
jej rozwoju, współcześnie jest w stanie zapewnić Chinom miejsce lidera na 
tym rynku.

PODSUMOWANIE

Dynamicznie rozwijająca się branża gier wideo w Chinach pozostaje 
tematem wciąż niewystarczająco zbadanym w polskiej literaturze naukowej.  
W niniejszej pracy nacisk został położony w szczególności na aspekt hi-
storyczny jej rozwoju, z uwzględnieniem zagranicznych wpływów i in-
nowacji, które pomogły Chinom w zbudowaniu obecnej pozycji lidera na 
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światowym rynku game developerskim. W osiągnięciu określonego na po-
czątku pracy celu pomogła klasyfikacja A. Nakamury i H. Wirman, któ-
rzy w historii rozwoju chińskiej branży gamedev wyodrębnili pięć okre-
sów: okres chaotyczny, okres kształtowania, okres rozwoju, okres ekspansji 
i okres dojrzewania. Każdy z nich charakteryzował się własnymi cechami  
oraz rozwiązaniami opisanymi na przestrzeni artykułu, wśród których jako 
najważniejsze można wymienić m.in.: wpływ japońskich i tajwańskich firm 
zajmujących się tworzeniem gier, inwestowanie projekty badawczo-rozwo-
jowe, umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi czy skupienie się na out-
sourcingu oraz na produkcji gier sieciowych, które to działania pozwoliły 
chińskiej branży gamedev na stosunkowo płynne przejście od polityki imi-
tacji do polityki innowacji. Niemniej nadal istnieje wiele kwestii związanych  
z chińskim przemysłem gier wideo, które mogą zostać dokładniej zbadane  
w przyszłych opracowaniach – niedaleko trzeba szukać chociażby tematu zmian 
w regulacjach prawnych tworzonych przez tamtejsze władze, odnoszących się 
do rynku gier wideo na przestrzeni lat. Pozostaje mieć nadzieję, że polskich 
prac naukowych z zakresu chińskiej branży gamedev będzie powstawać tylko 
więcej, gdyż niemal każdy następny rok przynosi istotne rewolucje prawne  
i technologiczne, które nie tylko mogą stanowić źródło inspiracji do kolejnych 
artykułów, ale przede wszystkim świadczą o nieprzerwanej dynamice rozwoju 
tego sektora.
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SELECTED ISSUES OF CHINESE  
GAME DEVELOPMENT INDUSTRY’S HISTORY

Abstract: The People's Republic of China is ranked first among countries with 
the highest total revenue for domestic game development companies. This 
article aims to describe selected issues of the history of the Chinese gamedev 
industry and the factors which allowed China to obtain the title of a leader in 
the global gaming market, despite numerous government restrictions in this 
field. The classification used by A. Nakamura and H. Wirman will help achie-
ve this goal. They divided the history of the gamedev industry in China into 
five periods: the chaotic period (the late 1970s to 1997), the formation period 
(1997-2004), the development period (2005-2009), the expansion period 
(2010-2014) and the maturing period (2015 to today). The author will  try to 
indicate the characteristics of each of these periods and the current trends that 
can be observed in the Chinese sector of this dynamically developing industry.

Keywords: gamedev, video games industry, China, gaming, video games 
history




