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MACIERZ SKU I JEJ ZASTOSOWANIE 

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu macierzy SKU (ang. Stock Keeping 
Unit, co oznacza w tłumaczeniu na język polski jednostkę magazynową). 
Celem jego jest popularyzacja wiedzy w tym obszarze. Wyjaśniona jest  
zasadność podjęcia danej tematyki; głównie jest to brak ogólnodostępnej 
literatury. We wstępie zdefiniowane jest zatem pojęcie macierzy SKU. 
Omówione są dalej także kwestie takie jak: budowa macierzy SKU 
i reprezentacja graficzna jej wyników. W ramach publikacji autor objaśnia 
rolę etapu budowy macierzy SKU w procesie implementacji polityki zarzą-
dzania łańcuchem dostaw. Podaje on praktyczne wytyczne dotyczące no-
menklatury macierzy SKU, jej konstrukcji, etapu budowania oraz 
reprezentacji graficznej wyników. Bazuje na wiedzy i doświadczeniu eks-
pertów opracowujących takie rozwiązania dla największych korporacji 
działających w różnych branżach na całym świecie. Treść wzbogacona jest 
licznymi praktycznymi przykładami, w tym z zastosowaniem specjalistycz-
nego dedykowanego oprogramowania. 

Istnieje wiele narzędzi umożliwiających budowanie zaawansowanych macie-
rzy SKU (macierzy produktów przypisanych do danych lokalizacji) i reprezen-
towanie graficzne jej wyników. Nieoceniona jest rola informatyki w tym 
zakresie. Zaawansowane systemy ułatwiają zaprojektowanie skomplikowanych 
rozwiązań. Pozwalają zarządzać stworzonymi modelami i wprowadzać zmiany 
stosownie do potrzeb. Dają także możliwość integracji z różnymi innymi syste-
mami i źródłami danych.  

Wiedza na ten temat nie zawsze jest jednak dostateczna i ma to swoje konse-
kwencje. Firmy albo nie znają oprogramowania przeznaczonego do budowy macie-
rzy SKU, albo dysponują ograniczoną informacją o jego funkcjonalności, a to 
skutkuje brakiem zastosowania danych rozwiązań w praktyce. Faktem jest również, 
że znaczna część korporacji nawet jeśli ma wdrożone systemy umożliwiające budo-
wę macierzy SKU i nawet jeśli używa ich na co dzień, to nie korzysta w pełni z moż-
liwości konkretnych aplikacji. Stosuje najczęściej to co zostało zaprojektowane 
w trakcie implementacji oprogramowania nie doskonaląc rozwiązania. Przyczyn 
takiego postępowania jest wiele: brak świadomości potrzeby weryfikacji procesu 
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tworzenia macierzy SKU, jak i samej jej konstrukcji, brak odpowiedniej wiedzy 
i doświadczenia do przeprowadzenia stosownej analizy i wprowadzenia modyfikacji, 
brak uprawnień, a wreszcie brak środków finansowych na zlecenie wykonania takie-
go zadania firmie zewnętrznej specjalizującej się w danym zakresie. 

Potrzebne jest poszerzanie wiedzy z zakresu macierzy SKU. Praktycy w za-
sadzie nie mają dostępnych publikacji na ten temat. Literatura ta jest dodatkowo 
bardzo uboga i najczęściej anglojęzyczna. Bardzo rzadko zawiera praktyczne 
przykłady, w tym opisuje możliwości wykorzystania oprogramowania do budo-
wy macierzy. Dostawcy takich systemów niechętnie dzielą się wiedzą na temat 
swoich  rozwiązań, a to głównie ze względu na konkurencję. Taką argumentację 
stosują też ich klienci. Niejednokrotnie dzieje się tak dlatego, że macierz SKU 
powiązana jest ze strategią i polityką zarządzania łańcuchem dostaw. 

Podjęcie danej tematyki jest zatem wysoce uzasadnione. Celem artykułu jest 
poszerzanie wiedzy w tym zakresie. Zagadnienie warte jest bowiem inwestowa-
nia w stosowne badania, analizy i publikacje. Macierz SKU jest pojęciem rozu-
mianym tylko przez wąskie grono specjalistów z obszaru SCM. Ograniczony jest 
dostęp do informacji na ten temat i wyczuwalna niechęć do dzielenia się ‘know-
how’. Niestety, takie podejście hamuje rozwój, a to jednych zniechęca, ale in-
nych może stymulować do działania.  

1. Wprowadzenie 

Macierz SKU to pojęcie bardzo rzadko stosowane w literaturze dotyczącej 
zarządzania łańcuchem dostaw, nazywanego zwięźle SCM (ang. Supply Chain 
Management). Powodów jest kilka.  Po pierwsze, skrót SKU nie jest wszystkim 
znany. Pochodzi on od terminu Stock Keeping Unit, który oznacza jednostkę 
magazynową. SKU składa się z dwóch podstawowych składowych: identyfikato-
ra produktu i identyfikatora lokalizacji, w której ten produkt występuje. Przykła-
dowo może to być ‘Rower XYY’ (ID Produktu = 100500), który produkowany 
jest w zakładzie zlokalizowanym w Warszawie (ID Lokalizacji = 9000). Zasad-
niczo pojęcie to pozostaje w użyciu wąskiego grona specjalistów. Potwierdzają 
to własne spostrzeżenia, jak i oceny innych ekspertów specjalizujących się 
w SCM. Po drugie, samo pojęcie macierzy jest bardzo ogólne i jakkolwiek może 
sugerować, to nie zdradza jej roli oraz przeznaczenia.  

Trudność zagadnienia wynika dodatkowo z ograniczonej literatury odnoszą-
cej się do tematu, przy czym większość publikacji na temat macierzy SKU to 
źródła anglojęzyczne. Przy sygnalizowanej niszowości i pozornej abstrakcyjności 
terminu powoduje to kolejne perturbacje dla zrozumienia i tak skomplikowanych 
już samych w sobie treści i zagadnień. 

Całość utrudnia nadto fakt, iż występuje wiele różnych interpretacji terminu ma-
cierz SKU. Przyjmijmy jednak od samego początku, że jest tylko jedna właściwa 
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definicja. Mówi ona, że macierz SKU to zestawienie jednostek magazynowych, 
które obrazuje podział produktów na różne grupy produktów. Sformułowanie to 
celowo jest na tyle ogólne, by pozwalało na pewną dowolność posługiwania się po-
jęciem. Termin można doprecyzować podając szczegóły składowych macierzy czy 
samo jej zastosowanie.  

Powyższe dowodzi, że podjęcie się analizy tej problematyki stanowi nie lada 
wyzwanie. Jak zatem przedstawić zagadnienie nie zniechęcając odbiorcy, ale 
jednocześnie nie poprzestając  na minimalistycznym ograniczeniu zagadnienia do 
przedłożenia ogólnych informacji.   

Kompleksowe zdefiniowanie i opracowanie zagadnienia obliguje do przed-
stawienia podstawowych kwestii związanych z tematem macierzy, w tym ujęcie 
różnorodnych jej form, fundamentów, różnic konstrukcyjnych oraz ich odniesie-
nia i zastosowania w praktyce. Dopiero takie ujęcie zagadnienia umożliwi wnik-
nięcie w jego istotę. 

2. Budowa macierzy SKU 

Nomenklatura macierzy SKU nie powinna być skomplikowana i zbyt długa. 
Zaleca się stosowanie skrótów.  

Jeśli nazwa sugeruje przeznaczenie, to często zamiennie stosuje się termin 
macierz SCM. W takim przypadku należy upewnić się, czy faktycznie jest to 
macierz SKU, czy może inna zbudowana w celu zarządzania łańcuchem dostaw. 
Często zdarzają się bowiem pomyłki.  

 

SKU A B C 

X SKUAX SKUBX SKUCX 

Y SKUAY SKUBY SKUCY 

Z SKUAZ SKUBZ SKUCZ 

Rys. 1. Przykład macierzy SKU ABC-XYZ 
Źródło: opracowanie własne. 
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Nazwa macierzy SKU może też odnosić się do jej konstrukcji. Rozważmy 
przykładowo macierz SKU ABC-XYZ (rys. 1). Nazwa jej jest krótka i sugeruje 
sposób segmentacji produktów. Powstaje ona w wyniku analizy ABC i klasyfi-
kacji XYZ. Przykładowo grupa A stanowi 20% SKU, które generują 80% sprze-
daży, grupa B to 30% wszystkich produktów i odpowiednio 15% dochodu, a C to 
pozostałe 50% SKU i zaledwie 5% wartości sprzedaży. Z kolei X to produkty 
charakteryzujące się regularnym zapotrzebowaniem, Y to te o nieregularnej, ale 
powracającej sprzedaży z wyraźnym trendem lub sezonowością, a Z to SKU 
z bardzo dużą nieregularnością popytu. 

W wyniku podziału powstaje dziewięć grup produktów, z których każda 
charakteryzuje się odmienną wartością atrybutów: ABC i XYZ.  

Jest to przykład prostej macierzy dwuwskaźnikowej. Wyniki jej można 
przedstawić na wiele sposobów. Jedną z form jest ta zobrazowana na rysunku 1. 
Inną często stosowaną jest tabela zaprezentowana poniżej. 
 

PRODUKT LOKALIZACJA ABC XYZ 

100500 9000 A Z 

100002 9000 C Y 

... … ... ... 

Rys. 2. Przykład macierzy SKU ABC-XYZ 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Analiza ABC-XYZ może i często jest wzbogacana o trzecią zmienną. Mamy 

wtedy układ 3D (rys. 3). Przykładowo dodana zostaje opcja ‘Tak’ lub ‘Nie’ dla 
ustalenia czy dane SKU jest produktem nowym. 
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Rys. 3. Przykład macierzy SKU ABC-XYZ-TN 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Ten wariant może zostać także przedstawiony w postaci 2D z zagnieżdżoną 
informacją o przynależności SKU do grupy nowych lub starych produktów, 
gdzie przykładowo SKUAXN oznacza produkty nowe, a SKUAXS – produkty stare 
(rys. 4). 
 

SKU A B C 

X SKUAXN SKUAXS SKUBXN SKUBXS SKUCXN SKUCXS 

Y SKUAYN SKUAYS SKUBYN SKUBYS SKUCYN SKUCYS 

Z SKUAZN SKUAZS SKUBZN SKUBZS SKUCZN SKUCZS 

Rys. 4. Przykład macierzy SKU ABC-XYZ-NS 
Źródło: opracowanie własne. 
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Budując macierz, trzeba zacząć od podstawowej kwestii, tj. od określenia po 
co ona nam jest potrzebna, jaką ma mieć formę, kto powinien ją wykonać i jakie 
są jej składowe. Posiadając tę wiedzę, można przejść do dalszych kroków.  

Należy ustalić źródło danych wejściowych. Przykładowo może to być tabela 
MST_ITEM_LOC_MASTER w systemie JDA Inventory Optimization (nazywa-
nym w skrócie JDA IO) i/lub tabela MARC w systemie SAP (tabela 1). Dobrze 
jeśli jest to tylko jedno źródło. Niejednokrotnie jest to warunek zbudowania ma-
cierzy SKU w danym oprogramowaniu i jeżeli dane są przechowywane w kilku 
obiektach, to zachodzi konieczność importowania ich do jednej tabeli wskazanej 
w wymaganiach. 

 
Tabela 1. Przykładowe zestawienie danych wejściowych macierzy SKU 

Źródło Tabela Kolumna Typ danych Wartość domyślna Opis 

SAP MARC MATNR CHAR(18) - Numer materiału 

SAP MARC WERKS CHAR(4) - Numer zakładu 

SAP MARC MAABC CHAR(1) - Segment ABC 

SAP MARC KZKRI CHAR(1) - Priorytet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]. 
 

Kiedy już wiadomo jakie są elementy macierzy SKU, ważne jest także zro-
zumienie co dane składowe oznaczają i jak je należy interpretować.  

Korporacja 
100500@00000 

Region EMEA
100500@90000

 

Region NAFTA
100500@70000

Korporacja X

Polska
100500@9000

USA
100500@7000

Niemcy
100500@9900

 
Rys. 5. Hierarchia SKU 

Źródło: opracowanie własne. 

http://www.se80.co.uk/saptabfields/m/marc/marc-werks.htm
http://www.se80.co.uk/saptabfields/m/marc/marc-maabc.htm#dataElement
http://www.se80.co.uk/saptabfields/m/marc/marc-kzkri.htm#dataElement
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Wartym podkreślenia jest fakt, że macierz SKU nie zawsze powstaje z połą-
czenia wyników segmentacji wykonanych na tym samym poziomie hierarchii 
SKU (rys. 5). Taki wariant przedstawia tabela 2.  
 

Tabela 2. Przykładowe zestawienie wyników segmentacji SKU 

Numer  
materiału Numer lokalizacji zakładu Segment ABC Priorytet 

(1-High, 2-Medium, 3-Low) 
100500 7000 A 1 

100500 9000 B 1 

100500 9900 B 1 

100550 9000 B 2 

100600 7000 B 2 

100600 9900 C 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]. 
 
W danym przypadku analiza ABC została wykonana dla każdego z zakła-

dów produkcyjnych osobno. Stąd produkt ‘100500’ przynależy zarówno do gru-
py A (fabryka 7000) jak i segmentu B (zakłady: 9000 i 9900 zlokalizowane 
w regionie EMEA, ang. Europe, Middle East and Africa). Nie ma jednak rozróż-
nienia, jeśli chodzi o priorytet. Produktowi ‘100500’ nadano najwyższą ważność 
i obowiązuje ona wszędzie bez względu na lokalizację. 

Budując macierz SKU, takie podstawowe kwestie trzeba wiedzieć. Nie ro-
zumiejąc co oznaczają elementy macierzy, nie można przystąpić do jej analizy 
i wykorzystania.  

Macierz SKU niejednokrotnie nie służy wyłącznie kontroli. Jej wyniki są 
danymi wejściowymi dla kolejnego kroku – implementacji polityki zarządzania 
łańcuchem dostaw, zwanej w skrócie polityką SCM. Jeśli tak jest, to warto stwo-
rzyć diagram przebiegu procesów. Przykład zilustrowany jest na rysunku 6. 

Przedstawiony schemat ułatwia zrozumienie sekwencji kroków procesu im-
plementacji polityki SCM. Umożliwia on szybką identyfikacją etapów poprze-
dzających budowę macierzy i następujących po jej stworzeniu. Pozwala 
zobrazować procedurę działania od początku do końca, warunki przystąpienia do 
wykonania danego zadania oraz jego znaczenie dla realizacji całości procesu.  
 

http://www.se80.co.uk/saptabfields/m/marc/marc-werks.htm
http://www.se80.co.uk/saptabfields/m/marc/marc-maabc.htm#dataElement
http://www.se80.co.uk/saptabfields/m/marc/marc-kzkri.htm#dataElement
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Rys. 6. Diagram procesu implementacji polityki SCM 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Diagram taki, jeśli zachodzi taka potrzeba, może być bardziej szczegółowy 

niż ten przedstawiony na rysunku 6. Zobrazowane i opisane mogą zostać wszyst-
kie podrzędne kroki budowy macierzy SKU.  
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3. Graficzna reprezentacja macierzy SKU 

Opracowanie macierzy SKU może obejmować zaprojektowanie i wykonanie 
jej wersji graficznej, obrazującej konstrukcję rozwiązania. 

W praktyce często stosuje się w tym celu wykresy punktowe. Ukazują one 
zależności pomiędzy składowymi macierzy. Przykład takiego wykresu przedsta-
wiony jest na rysunku 7. Wykres taki umożliwia zaprezentowanie relacji pomię-
dzy zmiennymi SKU. W danym przykładzie są to dwa atrybuty: dochód i błąd 
prognozy. Trzeci, dodatkowy, parametr (np. przynależność do konkretnego pla-
nisty) można także włączyć do macierzy, stosując odmienny symbol wskaźnika, 
jego wielkość (opcją jest wykres bąbelkowy) lub kolor. W danym przypadku zasto-
sowano różne kolory punktów, ale nie odzwierciedlają one nowej zmiennej. Wska-
zują przynależność do danego segmentu produktów, tj. grupy wściekłych byków, 
koni, zajęcy i żółwi. Gdyby była jednak konieczność przedstawienia zależności dla 
większej ilości parametrów niż dwa, to pozostają opcje wskazane powyżej. Inną 
alternatywą jest wykorzystanie wykresów 3D (rys. 8). Natomiast wszystkie informa-
cje uzupełniające, dla których nie analizuje się relacji, zaleca się umieszczać w ety-
kiecie, która  pojawia się po najechaniu wskaźnikiem na dany punkt. 

 
Rys. 7. Przykład wykresu punktowego dla zobrazowania wyników macierzy SKU 

Źródło: opracowanie własne. 
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Opisaną funkcjonalność posiada na przykład oprogramowanie IBM Cognos. 
Program ten został wykorzystany zarówno do sporządzenia macierzy przedsta-
wionej na rysunku 7, jak i schematu zobrazowanego na rysunku 8. 
 

 
Rys. 8. Przykład wykresu 3D dla ukazania wyników macierzy SKU 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 
Rys. 9. Magiczny kwadrat Gartnera dotyczący dostawców oprogramowania 

 wspierającego planowanie łańcucha dostaw 
Źródło: na podstawie [2]. 

 
Cognos często wykorzystywany jest w biznesie do analizy danych. Opro-

gramowanie posiada wiele zalet. Jest bardzo intuicyjne w użyciu, a jednocześnie 
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umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów. Istotnym plusem jest także 
łatwość z jaką można połączyć go z bazą danych. W tym celu stosuje się specjal-
ny, prosty w obsłudze program IBM Framework Manager. Niewątpliwą warto-
ścią jest to, że opracowane raporty można zintegrować z systemami 
wspierającymi zarządzanie łańcuchem dostaw. Pozwala to wykluczyć koniecz-
ność przełączania się z pracy z jednym oprogramowaniem na drugie. To jest 
bardzo istotne udogodnienie z punktu widzenia użytkownika. Taką funkcjonal-
ność posiadają rozwiązania oferowane przez największych dostawców systemów 
SCM takich jak: Oracle czy JDA Software (rys. 9). 

4. Wnioski i zakończenie 

Istnieje wiele  narzędzi umożliwiających budowanie zaawansowanych ma-
cierzy SKU i reprezentowanie graficzne jej wyników. Nieoceniona jest rola in-
formatyki w tym zakresie. Zaawansowane systemy ułatwiają zaprojektowanie 
skomplikowanych rozwiązań. Pozwalają zarządzać stworzonymi modelami 
i wprowadzać zmiany stosownie do potrzeb. Dają także możliwość integracji 
z różnymi innymi systemami i źródłami danych.  

Wiedza na ten temat nie zawsze jest jednak dostateczna i ma to swoje kon-
sekwencje. Firmy albo nie znają oprogramowania przeznaczonego do budowy 
macierzy SKU, albo dysponują ograniczoną informacją o jego funkcjonalności, 
a to skutkuje brakiem zastosowania danych rozwiązań w praktyce. Faktem jest 
również, że znaczna część korporacji nawet jeśli ma wdrożone systemy umożli-
wiające budowę macierzy SKU i nawet jeśli używa je na co dzień, to nie korzy-
sta w pełni z możliwości konkretnych aplikacji. Stosuje najczęściej to co zostało 
zaprojektowane w trakcie implementacji oprogramowania nie doskonaląc roz-
wiązania. Przyczyn takiego postępowania jest wiele: brak świadomości potrzeby 
weryfikacji procesu tworzenia macierzy SKU, jak i samej jej konstrukcji, brak 
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do przeprowadzenia stosownej analizy 
i wprowadzenia modyfikacji, brak uprawnień, a wreszcie brak środków finanso-
wych na zlecenie wykonania takiego zadania firmie zewnętrznej specjalizującej 
się w danym zakresie. 

Potrzebne jest poszerzanie wiedzy z zakresu macierzy SKU. Praktycy w za-
sadzie nie mają dostępnych publikacji na ten temat. Literatura ta jest dodatkowo 
bardzo uboga i najczęściej anglojęzyczna. Bardzo rzadko zawiera praktyczne 
przykłady, w tym opisuje możliwości wykorzystania oprogramowania do budo-
wy macierzy. Dostawcy takich systemów niechętnie dzielą się wiedzą na temat 
swoich  rozwiązań, a to głównie ze względu na konkurencję. Taką argumentację 
stosują też ich klienci. Niejednokrotnie dzieje się tak dlatego, że macierz SKU 
powiązana jest ze strategią i polityką zarządzania łańcuchem dostaw. 
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Podjęcie danej tematyki jest zatem wysoce uzasadnione. Zagadnienie warte 
jest inwestowania w stosowne badania, analizy i publikacje. Macierz SKU jest 
pojęciem rozumianym tylko przez wąskie grono specjalistów z obszaru SCM. 
Ograniczony jest dostęp do informacji na ten temat i wyczuwalna niechęć do 
dzielenia się ‘know-how’. Niestety, takie podejście hamuje rozwój, a to jednych 
zniechęca, ale innych może stymulować do działania.  

Literatura 

[1] http://www.se80.co.uk/saptables/m/marc/marc.htm – accessed on 16.11.2015. 
[2] http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1TCMI30&ct=140422&st=sb 
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SKU MATRIX AND ITS USE 

Summary 
 

The article discusses the issue of the SKU matrix. The aim is to deepen 
knowledge in this field. The reasons for choosing this specific topic are mostly 
due to the lack of proper literature devoted to it. The beginning of this paper de-
fines the concept of the SKU matrix and further discusses related issues such as: 
the construction of the matrix and a graphical representation of the matrix results. 
As part of the publication, the author presents the role of matrix construction 
within the whole process of the implementation of supply chain management 
policy. The article gives practical guidance on the nomenclature of the matrix, its 
construction, building and the graphical representation of its results. It is based 
on the knowledge and experience of experts who develop such solutions for large 
corporations operating in various industries across the world. The content is en-
hanced by numerous practical examples, including the examples of using profes-
sionally dedicated software. 
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GOTOWOŚĆ PROSUMPCYJNA  
KOBIET I MĘŻCZYZN W KONTEKŚCIE ICH POSTAW 

ETNOCENTRYCZNYCH1 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oczekiwaniami na-
bywców wobec oferty marketingowej dostępnej na rynku. Szczególną uwa-
gę zwrócono na ich etnocentryczny i prosumpcyjny wymiar. Głównym 
celem artykułu było określenie, czy gotowość do aktywności prosumpcyjnej 
wobec polskich produktów zależy od płci respondentów. W procesie ba-
dawczym weryfikacji poddano 2 hipotezy. Hipoteza mówiąca, iż kobiety 
wykazują gotowość do prosumpcji etnocentrycznej została potwierdzona. 
Nie potwierdzono natomiast hipotezy, że mężczyźni nie wykazują takiej go-
towości. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wyodrębniono 
segmenty, wśród których zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn jeden seg-
ment obejmował potencjalnych etnocentrycznych prosumentów. Jest to 
ważną wskazówką dla polskich oferentów, ułatwiającą im tworzenie wa-
runków do efektywnej współpracy z polskimi nabywcami.   

1. Wprowadzenie  

Wartości, którymi kierują się w swoim postępowaniu współcześni nabywcy 
z jednej strony są bardzo zróżnicowane, z drugiej zaś strony można w nich do-
strzec na tyle duże podobieństwa, że stało się to podstawą wyodrębnienia trzech 
pokoleń2: X, Y i C. Można jednak przyjąć, że podział ten jest umowny,  
gdyż pewne wartości i oczekiwania stereotypowo przypisywane danej generacji 

                                                 
1 Artykuł przygotowano w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 finanso-
wanego przez NCN. 
2 Cechy charakteryzujące każdą z tych generacji analizują m.in. K.P. King, T.D. Cox, The 
professor’s guide to taming technology, Information Age Publishing, USA 2011,  
pp. 167-169; M. Murzyn, J. Nogieć, Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli  
wybranych pokoleń, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, 
Vol. 15, nr 3, ss. 373-380. 
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cechują także reprezentantów innych grup. Podobne przenikanie się określonych 
oczekiwań może również różnicować postawy i zachowania grup wyodrębnio-
nych ze względu na inne kryteria demograficzne, czy też ze względu na kryteria 
geograficzne, psychograficzne itp. Dotyczy to także zachowań rynkowych na-
bywców, w tym zachowań zakupowych, komunikacyjnych i kreatywnych, np. 
sposobu postrzegania3 określonych oferentów, produktów itd.  

Jeśli, niezależnie od cech nabywców, ich postępowanie rynkowe ma wyraź-
ne cechy wspólne lub bardzo zbliżone, mówi się o tzw. trendach konsumenckich, 
które w literaturze przedmiotu analizowali m.in. B. Mróz4 i R. Passikoff5. Do 
trendów nabierających relatywnie coraz większego znaczenia należy prosumpcja 
i etnocentryzm. Wynika to m.in. z rosnącej świadomości rynkowej nabywców 
oraz ich chęci do aktywnego wpływania na otaczający ich świat, jak również 
aktualnych zjawisk społecznych i kulturowych związanych z masową migracją 
osób widoczną zwłaszcza w Europie. Prosumpcja polega na aktywnym włącza-
niu się nabywców w proces kształtowania oferty marketingowej6. Natomiast 
etnocentryzm konsumencki wiąże się z preferowaniem własnej kultury narodo-
wej i jej wytworów7. Oczywiście, nasilenie postaw etnocentrycznych może być 
różne, ale zawsze własny kraj i produkty wytworzone i oferowane przez rodzi-
mych oferentów są przez nabywców uważane za lepsze niż inne8. 

Należy podkreślić, że prosumpcja oraz etnocentryzm w literaturze przedmio-
tu dotychczas były analizowane jako niezależne zjawiska rynkowe. Nie podej-
mowano natomiast prób analizowania wzajemnych zależności występujących 
między nimi. Oba trendy analizowane są w odniesieniu do cech nabywców, 
zwłaszcza ich charakterystyki demograficznej. W przypadku etnocentryzmu ba-
dania z tego zakresu prowadzili m.in. A. Szromnik i E. Wolanin-Jarosz9, 

                                                 
3 Por. L. Manning, Determining value in the food supply chain, British Food Journal, 
2015, Vol. 117, iss. 11, pp. 2649-2663. 
4 B. Mróz, Nowe trendy konsumenckie – implikacje dla strategii biznesowych firm, Mar-
keting i Rynek, 2014, nr 8, ss. 1141-1146. 
5 R. Passikoff, Brand and Marketing Trends for 2015, Forbes, 2014, 
http://www.forbes.com/sites/robertpassikoff/2014/12/15/brand-and-marketing-trends-for-
2015/ (dostęp: 21.09.2016). 
6 G. Ritzer, P. Dean, N. Jurgenson, The Coming of Age of the Prosumer, American Be-
havioral Scientist,  2012, Vol. 56, nr 4, ss. 379-398.  
7 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethnocentrism (dostęp: 
21.09.2016). 
8 H.-L. Chen, Effect of country variables on young generation’s attitude towards Ameri-
can products: a multi-attributes perspective, Journal of Consumer Marketing,  2009, 
Vol. 26, nr 3, ss. 143-154.  
9 A. Szromnik, E. Wolanin-Jarosz, Ethnocentric Attitudes and Buying Decisions of Poles 
and Hungarians – the Essence and Measurement with the use of Cetscale Analysis, 

http://www.forbes.com/sites/robertpassikoff/2014/12/15/brand-and-marketing-trends-for-2015/
http://www.forbes.com/sites/robertpassikoff/2014/12/15/brand-and-marketing-trends-for-2015/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethnocentrism
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W. Wanninayake i M. Chovancová10, J. Hainmueller i M.J. Hiscox 11, czy 
M. Coenders i P. Scheepers 12.  

Mimo że niektórzy autorzy zwracają uwagę na fakt współwystępowania róż-
nych trendów globalnych i subtrendów, pisząc, że współistnienie jest cechą tren-
dów konsumenckich 13, jednak rozważania te mają tylko ogólny charakter. Nie 
dotyczą zatem wzajemnych relacji między zjawiskami rynkowymi analizowa-
nymi w niniejszym artykule. Nabywca finalny spełniający rolę prosumenta, nie-
zależnie, czy jego aktywność ma podłoże etnocentryczne, czy też nie, jest 
aktywnym uczestnikiem rynku. Wzbudzenie przez oferentów aktywności pro-
sumpcyjnej nabywców i/lub wykorzystywanie ich spontanicznej gotowości do 
włączania się w proces kreacji marketingowej pozwala na budowanie partnerstwa 
marketingowego między oferentami i nabywcami.  

Biorąc pod uwagę, że nabywcy mogą być etnocentrystami lub ksenocentrysta-
mi 14, nasuwa się pytanie: czy kryterium demograficzne, jakim jest płeć decyduje 
o gotowości do aktywności prosumpcyjnej zależnie od pochodzenia produktu. Zna-
lezienie odpowiedzi na to pytanie było celem niniejszego artykułu. W procesie reali-
zacji tego dążenia weryfikacji poddano 2 następujące hipotezy badawcze: 
1) kobiety wykazują gotowość do prosumpcji etnocentrycznej,
2) mężczyźni nie wykazują gotowości do prosumpcji etnocentrycznej.

2. Ogólna charakterystyka badań empirycznych

Dążąc do osiągnięcia celu badawczego i zweryfikowania sformułowanych 
hipotez badawczych, przeprowadzono badania empiryczne, podczas których do 
zebrania danych pierwotnych zastosowano metodę badania ankietowego. Objęto 
nim 460 polskich pełnoletnich nabywców finalnych, stosując nielosowy dobór 
próby. 61,7% badanych stanowiły kobiety. Badania ankietowe miały charakter 

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing,  
2013, Vol. 10, nr 59, ss. 717-728. 
10 W.M.C.B. Wanninayake, M. Chovancová, Consumer Ethnocentrism and Attitudes 
Towards Foreign Beer Brands: With Evidence from Zlin Region in the Czech Republic, 
Journal of Competitiveness, 2012, Vol. 4, iss. 2, ss. 3-19. 
11 J. Hainmueller, M. J. Hiscox, Educated Preferences: Explaining Attitudes toward Im-
migration in Europe, International Organization, 2007, Vol. 61, ss. 399-442. 
12 M. Coenders, P. Scheepers, The Effect of Education on Nationalism and Ethnic Exclusion-
ism: An International Comparison, Political Psychology, 2003, Vol. 24, nr 2, ss. 313-343. 
13 J. Tkaczyk, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, Handel Wewnętrz-
ny, 2012, nr 5-6, ss. 126-134. 
14 Ksenocentryzm konsumencki jest przeciwieństwem etnocentryzmu konsumenckiego 
(por. A. Szromnik, E. Wolanin-Jarosz, Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym 
rynku – czynniki i procesy kształtowania (cz. 1), Marketing i Rynek, 2014, nr 4, ss. 2-13). 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2081-3430
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bezpośredni, wymagający osobistego kontaktu badacza z badanymi podmiotami. 
Pozwoliło to na osiągnięcie wysokiego wskaźnika zwrotów wynoszącego 94%. 
Badania ankietowe zostały zrealizowane w 2015 roku. Wyniki poprzedzających 
je wywiadów nieustrukturalizowanych przeprowadzonych wśród 50 osób oraz 
wyniki analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu były podstawą, na 
jakiej stworzono zbiór 19 zmiennych odzwierciedlających etnocentryczny i pro-
sumpcyjny wymiar oczekiwań wobec oferty dostępnej na rynku.  

Do analizy statystycznej zakwalifikowano 431 poprawnie wypełnionych 
kwestionariuszy ankiety. W jej ramach wykorzystano metodę analizy czynniko-
wej, którą zastosowano w celu redukcji liczby zmiennych wpływających na badaną 
kategorię (czyli oczekiwania respondentów dotyczące oferty marketingowej) 
oraz w celu wykrycia wewnętrznych ukrytych współzależności w związkach 
pomiędzy tymi zmiennymi. Do wyodrębnienia czynników zastosowano metodę 
głównych składowych. Określenia liczby czynników wspólnych dokonano za 
pomocą techniki kryterium Kaisera. Natomiast rotację czynników wykonano 
metodą znormalizowanej varimax. W ramach czynników wyodrębniono zmienne 
o najwyższych ładunkach czynnikowych względem danych czynników (> 0,7) 15.
Podczas analizy statystycznej wykorzystano pakiet Statistica 8.0.  

3. Etnocentryczno-prosumpcyjny kontekst oczekiwań
respondentów wobec oferty marketingowej 

W oparciu o wyniki analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu 
oraz wywiadów nieustrukturalizowanych zostało sformułowanych 19 stwier-
dzeń dotyczących oczekiwań respondentów związanych z ofertą marketingową 
dostępną na rynku. Każde z tych stwierdzeń ankietowani mieli ocenić 
w pięciostopniowej skali Likerta, gdzie: 1 oznaczało zdecydowanie nie, 2 – 
raczej nie, 3 – ani tak, ani nie, 4 – raczej tak, a 5 – zdecydowanie tak. W celu 
określenia wewnętrznej struktury oczekiwań została wykonana eksploracyjna 
analiza czynnikowa metodą głównych składowych. Metodę tę zastosowano 
oddzielnie dla badanych kobiet i dla badanych mężczyzn 16. Na podstawie kry-
terium Kaisera wyodrębniono istotne czynniki, których wartości własne są 
większe niż 1.  

15 H. Abdi, L.J. Williams, Principal component analysis, Wiley Interdisciplinary Re-
views: Computational Statistics, 2010, Vol. 2, iss. 4, pp. 433-459. 
16 Oczekiwania ogółu badanych zostały poddane analizie w artykule A. Baruk, Gotowość 
polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej a ich etnocentryczne postawy, Marke-
ting i Rynek, 2016, nr 3, ss. 13-19.  
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Dzięki zastosowaniu analizy czynnikowej pierwotny zbiór 19 zmiennych 
w przypadku respondentek zredukowano do 4 składowych głównych. Wyjaśniają 
one ponad 63% całkowitej zmienności analizowanego zjawiska (tabela 1). Pierw-
szy czynnik o wartości własnej 3,879 wyjaśniający ponad 20% zmienności ukła-
du obejmuje 5 oczekiwań, dla których wartości ładunków czynnikowych 
wynoszą co najmniej 0,7. Biorąc pod uwagę specyfikę tych oczekiwań, pierwszą 
składową główną można określić mianem etnocentryczno-sprzedażowej (tabe-
la 2). Dotyczą one bowiem polskich produktów i polskich placówek handlowych, 
odnosząc się jednocześnie do ich przeważającej lub wyłącznej dostępności na 
polskim rynku oraz zachowań zakupowych polskich nabywców.  

Tabela 1. Hierarchia czynników ze względu na ich wartości własne ustalone 
na bazie kryterium Kaisera (dla kobiet) 

Czynniki 
(składowe 
główne) 

Wartość 
własna 

składowej 
głównej 

% ogółu wartości własnych 
(wariancja) 

Skumulowana 
wartość 
własna 

Skumulowany 
% wartości wła-

snych 

1 3,879 20,414 3,879 20,414 
2 3,318 17,465 7,197 37,879 
3 2,702 14,222 9,899 52,101 
4 2,179 11,469 12,078 63,570 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

Drugi wyodrębniony czynnik tworzą 3 zmienne odzwierciedlające oczeki-
wania związane z postawami i zachowaniami nabywców w innych krajach wo-
bec polskich produktów. Są to oczekiwania związane z lepszym postrzeganiem 
i chętniejszym kupowaniem przez nich polskich produktów, co wskazuje na do-
strzeganie przez respondentki faktu, iż dotychczasowy wizerunek rodzimych 
ofert i związane z nimi zachowania zakupowe powinny ulec poprawie. Można 
zatem stwierdzić, że troska o polskie oferty dotyczy także ich losów na zagra-
nicznych rynkach. Składową tę można więc określić mianem wizerunkowo-
zakupowej. Co prawda dotyczy ona wyłącznie oczekiwań związanych z polskimi 
produktami, ale odnosi się do postaw i zachowań obcych nabywców. Wydaje się 
zatem, że nie jest w jej przypadku uzasadnione używanie określenia „etnocen-
tryczny”. 

W przypadku trzeciego czynnika wyraźnie widoczny jest wydźwięk pro-
sumpcyjny, co jednoznacznie odróżnia go od dwóch wcześniej analizowanych 
składowych głównych. Obejmuje on bowiem 3 zmienne, z których każda doty-
czy chęci aktywnego włączania się w proces przygotowywania polskich ofert 
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marketingowych 17. Symbolicznie można zatem określić ten czynnik jako pro-
sumpcyjno-etnocentryczny.      

Czwarty czynnik jako jedyny nie odzwierciedla oczekiwań związanych 
z polskimi produktami. Obejmuje natomiast 2 zmienne związane z oczekiwania-
mi, aby na polskim rynku dostępne były wyłącznie lub przede wszystkim pro-
dukty wytworzone w innych krajach UE 18. Wskazuje to na ksenocentryczne 
postawy tej grupy badanych kobiet. Warto jednak podkreślić, że dotyczą one 
tylko dostępności takich produktów na rynku, nie wskazują natomiast na goto-
wość do włączania się w proces ich przygotowywania. Nie mają tym samym 
żadnego wydźwięku prosumpcyjnego. Czwarty czynnik można więc symbolicz-
nie nazwać europejskim.    

Tabela 2. Wyniki analizy czynnikowej oczekiwań badanych kobiet dotyczących 
oferty marketingowej 

Zmienne odzwierciedlające oczekiwania 
badanych kobiet 

Czynniki 
1 2 3 4 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku przeważały 
produkty wytworzone w Polsce 0,826 0,141 -0,028 0,008 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku funkcjo-
nowały wyłącznie sklepy należące do polskich  
właścicieli 

0,817 -0,078 0,125 0,113 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku funkcjo-
nowały przeważnie sklepy należące do polskich  
właścicieli 

0,797 0,025 0,082 -0,084 

Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy kupowali 
tylko produkty wytworzone w Polsce 0,722 0,087 0,196 0,181 

Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy kupowali 
w większości produkty wytworzone w Polsce 0,703 0,281 0,146 -0,007 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku były  
dostępne jedynie produkty wytworzone w Polsce 0,683 -0,031 0,003 0,348 

Chciałbym/łabym, aby nabywcy w innych krajach 
lepiej postrzegali produkty wytworzone w Polsce 0,101 0,804 0,157 -0,138 

17 Czynnik ten charakteryzuje się identyczną wewnętrzną strukturą jak w przypadku 
trzeciego czynnika wyodrębnionego dla ogółu badanych (por. A. Baruk, Gotowość 
polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej a ich etnocentryczne postawy, op. cit., 
ss. 13-19). 
18 Podobnie, jak w przypadku trzeciego czynnika, także czwarta składowa główna ma 
analogiczną strukturę wewnętrzną jak odpowiadający jej czynnik wyodrębniony dla ogółu 
badanych (por. A. Baruk, Gotowość polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej 
a ich etnocentryczne postawy, op. cit., ss. 13-19). 
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Chciałbym/łabym, aby produkty wytworzone  
w Polsce były chętniej kupowane w innych krajach 
Unii Europejskiej 

-0,084 0,767 0,101 -0,114 

Chciałbym/łabym, aby produkty wytworzone  
w Polsce były chętniej kupowane w krajach spoza 
Unii Europejskiej 

0,134 0,733 0,189 -0,116 

Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy lepiej  
postrzegali produkty wytworzone w Polsce 0,295 0,669 0,131 -0,083 

Chciałbym/łabym, aby produkty wytworzone  
w Polsce były wyraźnie oznaczone jako polskie 0,014 0,642 0,337 -0,254 

Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się do tego, 
aby kampanie reklamowe polskich produktów były 
ciekawsze i skuteczniejsze 

0,069 0,101 0,878 0,022 

Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się do tego, 
aby polskie produkty były coraz lepsze 0,169 0,171 0,782 0,104 

Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się do tego, 
aby polscy oferenci byli uczciwi wobec nabywców 0,050 0,200 0,774 -0,049 

Chciałbym/łabym, aby polscy oferenci z nabywców 
ich produktów tworzyli społeczności „patriotów 
zakupowych” 

0,147 0,351 0,579 0,128 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku były  
dostępne jedynie produkty wytworzone w innych 
krajach Unii Europejskiej 

0,234 -0,135 0,051 0,795 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku przeważały 
produkty wytworzone w innych krajach Unii Euro-
pejskiej 

-0,002 -0,255 0,246 0,757 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku funkcjo-
nowały wyłącznie sklepy należące do właścicieli 
z innych krajów 

0,212 -0,269 -0,168 0,637 

Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy lepiej po-
strzegali produkty wytworzone w innych krajach 
Unii Europejskiej 

-0,363 0,463 0,099 0,497 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 
 
Przeprowadzenie analizy czynnikowej dla badanych mężczyzn pozwoliło na 

wyodrębnienie 5 czynników o wartościach własnych przekraczających 1. Łącznie 
wyjaśniają one prawie 70% całkowitej zmienności badanego zjawiska (tabela 3). 
Pierwszy z nich obejmuje 5 zmiennych (tabela 4), które co prawda nieco różnią 
się od zmiennych tworzących pierwszą składową główną wyodrębnioną dla ko-
biet, ale różnice te odzwierciedlają jedynie odmienną intensywność danego ocze-
kiwania, a nie inny zakres tego, czego chcieliby badani. Można zatem stwierdzić, 
że pierwszy czynnik dla obu badanych grup ma taki sam charakter. Można 
w stosunku do niego użyć zatem takiego samego określenia, nazywając go czyn-
nikiem etnocentryczno-sprzedażowym (tabela 5).  
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Drugi czynnik wyodrębniony w przypadku badanych mężczyzn tworzą 
2 zmienne, które mają charakter zakupowy. Odzwierciedlają bowiem oczekiwa-
nia związane z  nabywaniem przez odbiorców w innych krajach polskich produk-
tów. Nie odnoszą się natomiast do postrzegania przez nich polskich produktów. 
Czynnik ten ma zatem charakter bardziej jednorodny niż w przypadku drugiego 
czynnika wyodrębnionego dla badanych kobiet. Można go nazwać czynnikiem 
zakupowym. Warto zauważyć, że obie tworzące go zmienne mają bardzo wyso-
kie ładunki czynnikowe, których wartości przekraczają 0,8.     

Tabela 3. Hierarchia czynników ze względu na ich wartości własne ustalone 
na bazie kryterium Kaisera (dla mężczyzn) 

Czynniki 
(składowe 
główne) 

Wartość własna  
składowej głów-

nej  

% ogółu wartości 
własnych  

(wariancja) 

Skumulowana  
wartość własna 

Skumulowany 
% wartości 
własnych 

1 3,878 20,410 3,878 20,410 
2 2,777 14,616 6,655 35,026 
3 2,608 13,728 9,263 48,754 
4 2,522 13,271 11,785 62,025 
5 1,493 7,858 13,278 69,884 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

Trzecia składowa główna wyodrębniona w przypadku badanych mężczyzn 
także obejmuje mniej zmiennych niż w przypadku badanych kobiet. Tworzą ją 
2 zmienne odzwierciedlające oczekiwania związane z gotowością do włączania 
się w proces tworzenia produktów i innych elementów oferty marketingowej, do 
jakich należą przesłania reklamowe. W odróżnieniu od trzeciego czynnika wy-
dzielonego dla respondentek nie należy tutaj jednak zmienna obrazująca oczeki-
wania odnoszące się do przyczyniania się do wzrostu poziomu uczciwości 
polskich oferentów, a tym samym do poprawy ich wizerunku. Nie zmienia to 
jednak faktu, że w przypadku badanych mężczyzn czynnik ten ma także charak-
ter prosumpcyjno-etnocentryczny.  

Z kolei czwarty czynnik wyodrębniony dla badanych mężczyzn obejmuje 
o jedną zmienną więcej niż dla respondentek. Tworzą go bowiem nie tylko obie
zmienne wchodzące w skład czwartej składowej głównej wyodrębnionej dla ba-
danych kobiet związane z wyłączną lub przeważającą dostępnością na polskim 
rynku produktów wytwarzanych w innych krajach UE. Towarzyszy im ponadto 
zmienna związana z oczekiwaniem, iż na polskim rynku będą funkcjonować 
wyłącznie sklepy należące do właścicieli z innych krajów. Odmienna wewnętrz-
na struktura tego czynnika nie zmienia jednak jego charakteru. Jest to podobnie 
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jak w przypadku respondentek ‒ czynnik o wydźwięku ksenocentrycznym bez 
żadnych odniesień wskazujących na gotowość prosumpcyjną. Warto jednak do-
dać, że tworzący go dodatkowo element dotyczący funkcjonowania w Polsce 
sklepów należących do obcych właścicieli nie zawęża się tylko do Unii Europej-
skiej. Dlatego też należałoby ten czynnik nazwać raczej ksenocentrycznym, a nie 
europejskim, jak w przypadku respondentek (tabela 5).  
 

Tabela 4. Wyniki analizy czynnikowej oczekiwań badanych mężczyzn  
dotyczących oferty marketingowej 

Zmienne odzwierciedlające oczekiwania 
badanych mężczyzn 

Czynniki 
1 2 3 4 5 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
funkcjonowały wyłącznie sklepy należące 
do polskich właścicieli 

0,793 -0,016 0,173 -0,031 0,017 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
funkcjonowały przeważnie sklepy należące 
do polskich właścicieli 

0,786 0,081 0,144 -0,169 0,084 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
przeważały produkty wytworzone w Polsce 0,735 0,310 0,012 0,077 -0,032 

Chciałbym/łabym, aby na polskim  
rynku były dostępne jedynie produkty  
wytworzone w Polsce 

0,716 0,090 0,062 0,352 -0,166 

Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy 
kupowali tylko produkty wytworzone 
w Polsce 

0,709 0,080 0,371 0,118 -0,003 

Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy 
kupowali w większości produkty  
wytworzone w Polsce 

0,667 0,246 0,276 -0,131 0,254 

Chciałbym/łabym, aby produkty  
wytworzone w Polsce były chętniej  
kupowane w krajach spoza Unii  
Europejskiej 

0,177 0,852 0,032 -0,122 0,042 

Chciałbym/łabym, aby produkty  
wytworzone w Polsce były chętniej  
kupowane w innych krajach Unii  
Europejskiej 

0,025 0,819 0,141 -0,121 -0,031 

Chciałbym/łabym, aby produkty wytworzo-
ne w Polsce były wyraźnie oznaczone jako 
polskie 

0,225 0,676 0,203 -0,384 0,143 

Chciałbym/łabym, aby nabywcy w innych 
krajach lepiej postrzegali produkty  
wytworzone w Polsce 

0,232 0,515 0,278 -0,356 0,459 
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Tabela 4 (cd.) 
Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy 
lepiej postrzegali produkty wytworzone 
w Polsce 

0,426 0,470 0,331 -0,222 0,378 

Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się 
do tego, aby kampanie reklamowe polskich 
produktów były ciekawsze i skuteczniejsze 

0,156 0,050 0,859 -0,044 0,198 

Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się 
do tego, aby polskie produkty były coraz 
lepsze 

0,256 0,107 0,769 -0,051 -0,172 

Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się 
do tego, aby polscy oferenci byli uczciwi 
wobec nabywców 

0,110 0,154 0,654 -0,096 0,444 

Chciałbym/łabym, aby polscy oferenci 
z nabywców ich produktów tworzyli  
społeczności „patriotów zakupowych” 

0,267 0,350 0,564 0,075 -0,230 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
przeważały produkty wytworzone w innych 
krajach Unii Europejskiej 

0,114 -0,165 -0,120 0,866 0,005 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
były dostępne jedynie produkty wytworzo-
ne w innych krajach Unii Europejskiej 

0,285 -0,237 0,028 0,764 0,157 

Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
funkcjonowały wyłącznie sklepy należące 
do właścicieli z innych krajów 

-0,205 -0,121 0,013 0,757 0,035 

Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy 
lepiej postrzegali produkty wytworzone 
w innych krajach Unii Europejskiej 

-0,046 0,029 -0,020 0,225 0,819 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

Należy podkreślić, że dla badanych mężczyzn wyodrębniono także piąty 
czynnik obejmujący jedną zmienną, która w przypadku analizy oczekiwań re-
spondentek nie znalazła się w żadnym czynniku. Oczekiwanie związane z tą 
zmienną dotyczy lepszego postrzegania przez polskich nabywców produktów 
wytworzonych w innych krajach UE. Nie ma zatem ani wydźwięku prosumpcyj-
nego, ani tym bardziej wydźwięku etnocentrycznego. Wręcz przeciwnie, można 
raczej mówić o jej ksenocentrycznym charakterze, chociaż dotyczy postrzegania, 
a nie zachowań zakupowych. Pod tym względem jest zatem zbliżona do czynnika 
czwartego. Aby podkreślić fakt, że dotyczy ona wizerunku, składową tą można 
jednak określić nieco innym mianem, jakim jest czynnik ksenocentryczo-
wizerunkowy.      
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Tabela 5. Segmenty respondentów wyodrębnione na podstawie ich  
prosumpcyjno-etnocentrycznych oczekiwań wobec ofert dostępnych na rynku  

Seg-
ment  

Charakterystyka i nazwy wyodrębnionych segmentów  
dla kobiet  dla mężczyzn  

1 Etnocentryczno-sprzedażowy 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku przeważa-
ły produkty wytworzone w Polsce 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku funkcjo-
nowały wyłącznie sklepy należące do polskich wła-
ścicieli 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku funkcjo-
nowały przeważnie sklepy należące do polskich 
właścicieli 
- Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy kupowali 
tylko produkty wytworzone w Polsce 
- Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy kupowali 
w większości produkty wytworzone w Polsce 

- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
funkcjonowały wyłącznie sklepy należące  
do polskich właścicieli 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
funkcjonowały przeważnie sklepy należące  
do polskich właścicieli 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
przeważały produkty wytworzone w Polsce 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
były dostępne jedynie produkty wytworzone 
w Polsce 
- Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy 
kupowali tylko produkty wytworzone 
w Polsce 

2 Wizerunkowo-zakupowy Zakupowy 
- Chciałbym/łabym, aby nabywcy w innych krajach 
lepiej postrzegali produkty wytworzone w Polsce 
- Chciałbym/łabym, aby produkty wytworzone 
w Polsce były chętniej kupowane w innych krajach 
Unii Europejskiej 
- Chciałbym/łabym, aby produkty wytworzone 
w Polsce były chętniej kupowane w krajach spoza 
Unii Europejskiej 

- Chciałbym/łabym, aby produkty wytworzo-
ne w Polsce były chętniej kupowane w kra-
jach spoza Unii Europejskiej 
- Chciałbym/łabym, aby produkty wytworzo-
ne w Polsce były chętniej kupowane w innych 
krajach Unii Europejskiej 

3 Prosumpcyjno-etnocentryczny  
- Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się do tego, 
aby kampanie reklamowe polskich produktów były 
ciekawsze i skuteczniejsze 
- Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się  
do tego, aby polskie produkty były coraz lepsze 
- Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się  
do tego, aby polscy oferenci byli uczciwi wobec 
nabywców 

- Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się 
do tego, aby kampanie reklamowe polskich 
produktów były ciekawsze i skuteczniejsze 
- Chciałbym/łabym aktywnie przyczyniać się 
do tego, aby polskie produkty były coraz 
lepsze 

4 Europejski Ksenocentryczny 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku były 
dostępne jedynie produkty wytworzone w innych 
krajach Unii Europejskiej 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku przeważa-
ły produkty wytworzone w innych krajach Unii 
Europejskiej 

- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
przeważały produkty wytworzone w innych 
krajach Unii Europejskiej 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
były dostępne jedynie produkty wytworzone 
w innych krajach Unii Europejskiej 
- Chciałbym/łabym, aby na polskim rynku 
funkcjonowały wyłącznie sklepy należące  
do właścicieli z innych krajów 

5 - Ksenocentryczo-wizerunkowy 
- Chciałbym/łabym, aby polscy nabywcy 
lepiej postrzegali produkty wytworzone 
w innych krajach Unii Europejskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 
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4. Podsumowanie

Składowe główne wyodrębnione w procesie analizy czynnikowej można 
utożsamiać z segmentami rynku. W przypadku badanych kobiet można mówić 
o czterech segmentach, natomiast w przypadku badanych mężczyzn można
wskazać pięć segmentów (tabela 5). Jak wynika z dotychczasowych rozważań, 
gotowość prosumpcyjna widoczna jest w przypadku obu grup tylko w jednym 
segmencie, charakteryzującym się jednocześnie etnocentryzmem. Jest to wyraźne 
podobieństwo między postawami badanych kobiet i mężczyzn. Zarówno wśród 
respondentek, jak i respondentów można wskazać grupę osób charakteryzujących 
się wyłącznie chęcią włączania się do przygotowywania polskich ofert, które nie 
eksponowały innych oczekiwań. Hipoteza H1 została więc potwierdzona, nato-
miast nie można potwierdzić hipotezy H2. W przypadku innych segmentów wy-
stępują pewne różnice między badanymi kobietami i mężczyznami. Zakres 
i charakter oczekiwań respondentów związanych z ofertami dostępnymi na rynku 
związany był tym samym z ich płcią.   

Podsumowując można stwierdzić, że wśród badanych kobiet i wśród bada-
nych mężczyzn istnieje segment osób, które można określić mianem potencjal-
nych etnocentrycznych prosumentów. Użycie przymiotnika „potencjalny” 
wynika z faktu, że analizowane były oczekiwania, a nie zachowania responden-
tów. Dlatego też można mówić o segmencie cechującym się określonym poten-
cjałem prosumpcyjnym odnoszącym się do rodzimych produktów. Jest to ważną 
wskazówką dla polskich oferentów, którzy powinni podjąć aktywne działania 
sprzyjające wykorzystaniu tego potencjału w sposób przynoszący korzyści za-
równo im, jak i nabywcom.  
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PROSUMERIC WILLINGNESS OF WOMEN 
AND MEN IN THE CONTEXT  

OF THEIR ETHNOCENTRIC ATTITUDES 

Summary 

In the article the problems related to consumers’ expectations towards mar-
keting offer were presented. The special attention was paid to their ethnocentric 
and prosumeric dimension. The main aim was to define if willingness on 
prosumeric activity towards Polish products depends on respondents’ gender. In 
the research process 2 hypotheses were verified. The hypothesis that women had 
been ready to ethnocentric prosumption was confirmed. The second hypothesis 
that men hadn’t been ready to this kind of prosumption wasn’t confirmed. On the 
base of the results of conducted research respondents were shared into segments. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethnocentrism
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2081-3430
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2081-3430
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One of the women segments and one of the men segments consisted of potential 
ethnocentric prosumers. It’s important advice for Polish offerers in creating con-
ditions to effective co-operate with Polish consumers. 
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EKOSYSTEMY INNOWACJI  
A SYSTEM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Obecnie w obszarze rozwoju innowacji nie chodzi już tylko o innowa-
cje w rozumieniu tworzenia towarów czy usług, które zapewniałyby firmom 
zwrot z inwestycji, ale także o takie działania o charakterze innowacyjnym, 
które zwiększałyby dobrobyt społeczny oraz stymulowały rozwój społe-
czeństw. Jednakże, aby było to możliwe, muszą zaistnieć dwa czynniki. Jed-
nym jest sprawnie funkcjonujący i wspierający procesy innowacyjne 
w firmach ekosystem innowacji. Drugim adekwatny do przyjętej przez 
przedsiębiorstwa strategii działania system zarządzania innowacjami.  
Celem referatu jest analiza funkcjonowania systemów zarządzania innowa-
cjami w obszarze ekosystemów innowacji w świetle przeprowadzonych  
badań własnych oraz danych statystycznych.  

1. Wstęp  

Podstawą konkurowania we współczesnej gospodarce jest generowanie co-
raz to nowszych rozwiązań, jeszcze lepiej odpowiadających na rosnące i zmienia-
jące się potrzeby konsumentów. Ze względu na kompleksowość i szybkość tego 
procesu, pojedyncza firma rzadko jest w stanie jemu sprostać. Dlatego też zmu-
szona jest do poszukiwania innych podmiotów do współpracy, posiadających 
niezbędne do realizacji zadania zasoby finansowe, ludzkie czy w zakresie wie-
dzy 1. To oznacza, że do grupy podmiotów tworzących innowacje włączone zo-
stają istotne, z punktu widzenia rozwoju innowacji, podmioty, do których 
zaliczyć można: jednostki B+R, publiczne instytucje rządowe i samorządowe, 
jednostki otoczenia biznesu, instytucje finansowe, inne przedsiębiorstwa, niekie-
dy skoncentrowane w klastrach, bądź inicjatywach klastrowych 2. Jednak, aby 
                                                 
1 Por. S. Kosińska, K. Kosiński, Doświadczenia Projektowe, [w:] Akademia Zarządzania 
Innowacjami. SWSPiZ, Łódź 2011, s. 105. 
2 Tamże. 
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sytuacja ta miała miejsce muszą, zdaniem Autorów referatu, zostać spełnione 
dwa czynniki. Pierwszym z nich jest prawidłowo funkcjonujący ekosystem in-
nowacji, zaś drugim prawidłowo zaimplementowany i adekwatny do strategii 
działania przedsiębiorstwa system zarządzania innowacjami.    

Według danych prezentowanych przez GUS w latach 2012-14 liczba przed-
siębiorstw uznanych za innowacyjne wahała się pomiędzy 14,3% a 14,5% 
w stosunku do ogólnej liczby przedsiębiorstw w Polsce. Wśród przedsiębiorstw 
przemysłowych odsetek ten kształtował się odpowiednio; 16,51% w 2012 roku 
do 17,52% w 2014 roku. Przedsiębiorstwa te wydały na działalność innowacyjną 
ogółem w 2012 roku 21 535 417 tys. zł, a w 2014 roku 24 621 577 tys. zł. Z tego 
na działalność badawczo-rozwojową od 3 675 437 tys. zł w 2012 roku do 
4 562 667 tys. zł. w 2014 roku. Zaskoczeniem jest drastyczne zmniejszenie się 
wydatków na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych z poziomu 663 662 tys. zł 
w 2012 roku do wysokości 228 197 tys. zł w 2014 roku. Niestety, według danych 
GUS sytuacja ta nie skutkuje bezpośrednim wzrostem wartości przychodów ze 
sprzedaży produktów nowych bądź ulepszonych w stosunku do przychodów 
ze sprzedaży ogółem, która od 2012 roku (12,35%) ulega obniżeniu i w 2014 
roku stanowi już tylko 11,62% wartości przychodów ogółem. Niepokojącym 
jest również fakt, że jedynie 7,2% przedsiębiorstw spośród wszystkich firm 
wdrażających innowacje w 2012 roku wdrażało ją w ramach współpracy w ob-
szarze klastra bądź innej sformalizowanej struktury. Niestety, w kolejnych latach 
2013-14 sytuacja ta nie uległa poprawie, bowiem w 2013 roku było to zaledwie 
5,3% a 2014 roku 6,6% przedsiębiorstw 3.         

2. Uwarunkowania tworzenia ekosystemów innowacji

Zdaniem Autorów referatu budowa systemu tworzącego warunki dla spraw-
nego działania mechanizmów gospodarki decydujących o poziomie jej konku-
rencyjności, tj.: kreatywności – innowacji – przedsiębiorczości wymaga 
koordynacji wielu elementów istotnych dla procesów innowacyjnych. Do nich 
należy zaliczyć: 
• sformułowanie nowoczesnej strategii innowacji, integrującej cele i działania

w odniesieniu do innowacji i przedsiębiorczości, realizowanej na poziomach
krajowym i regionalnym,

• budowę spójnego systemu rozwoju produktów, transferu technologii i wiedzy, na
którą składają się instytucje i działania prowadzące do przekształcania wiedzy
w nowe wyroby, usługi, technologie, rozwiązania organizacyjne i marketin-

3Dane statystyczne zostały zaczerpnięte z portalu https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start na 
dzień 14.09.2016. 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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gowe oraz instrumenty finansowego wsparcia fazy komercjalizacji innowa-
cyjnego pomysłu, 

• budowę konsensusu społecznego na rzecz innowacji na poziomie instytucji 
samorządu terytorialnego, jednostek sfery B+R, społeczeństwa, przedsiębior-
ców, ale też świadomości innowacyjnej kształtowanej przez system edukacji, 
media i polityków. 

Istotą tak rozumianego systemu jest określenie elementów sekwencji działań 
i zadań niezbędnych dla stworzenia i wspierania przedsiębiorstw w procesie roz-
woju i wdrażania na rynek innowacji. Brak określenia tych elementów, zbyt 
ogólnikowe ich zdefiniowanie są przyczyną niższej innowacyjności gospodarki 
w stosunku do jej potencjału zarówno w obszarze absorpcji nowych technologii, 
jak i rozwoju nowych produktów na poziomie organizacji. Tak zdefiniowany 
system w literaturze przedmiotu nosi miano „ekosystemu innowacji”. Ekosystem 
innowacji definiuje się jako zbiór powiązań zachodzących pomiędzy różnymi 
podmiotami, oscylujących wokół konkretnego wyzwania, współpracujących 
celem dostarczenia kompleksowych rozwiązań 4. Zasadniczo taki ekosystem two-
rzony jest przez wszystkie organizacje, których wspólnym celem jest rozwój 
poprzez innowacje. Tak utworzoną grupę powiązań cechuje symbioza nie tylko 
w zakresie posiadanych zasobów techniczno-technologicznych, w tym wiedzy, 
ale również w obszarze ponoszonej odpowiedzialności za realizację procesów 
rozwoju, absorpcji czy komercjalizacji innowacji 5. Ekosystem innowacji jest 
również definiowany jako zbiór zależności powstałych i zachodzących nie tylko 
w obszarze organizacji, ale również całego sektora gospodarki działających 
w taki sposób, aby dostępne zasoby wiedzy mogły zostać z sukcesem wdrożone 
na rynek pod postacią produktu. W literaturze przedmiotu taki ekosystem nazywa 
się „globalnym ekosystemem innowacji”. Dlatego, aby móc określić możliwości 
i zakres działania ekosystemu innowacji niezwykle istotne wydaje się uzyskanie 
odpowiedzi na poniższe pytania 6: 
1. W jaki sposób organizacje, przede wszystkim przedsiębiorstwa, pozyskują 

zewnętrzną wiedzę oraz inne zasoby celem ich absorbcji do własnych 
procesów biznesowych, w tym procesów rozwoju nowych produktów? 

2. Jaką rolę w tak ujętym ekosystemie pełnią naukowcy albo szerzej jednostki 
naukowe i badawczo-rozwojowe oraz jak powinny być one zorganizowane?  

                                                 
4 I.V. Kastalli, A. Neely, Collaborate to Innovate, How Business Ecosystems Unleash 
Business Value, Cambridge University, s. 4. 
5 M. Fransman, Models of Innovation in Global ICT Firms: The Emerging Global Inno-
vation Ecosystems, JRC SCIENCE AND POLICY RAPORT, University of Edinburgh 
2014. 
6 Tamże.  
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3. Jakie zadania realizują jednostki samorządowe oraz jednostki otoczenia
biznesu celem wsparcia przedsiębiorstw w zakresie absorpcji i komercja-
lizacji innowacji?

4. Jakie zastosować narzędzia wsparcia, aby ułatwić organizacjom pozyskiwa-
nie wiedzy w zakresie identyfikacji i rozwoju trendów rynkowych?

3. System zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie

Na system zarządzania innowacjami składają się dwie grupy czynników 7.  
Do pierwszej z nich należy zaliczyć czynniki organizacyjne związane z tworze-
niem otoczenia sprzyjającego rozwojowi innowacji w przedsiębiorstwie, przyjętą 
formą zarządzania innowacjami, jak również przywództwa w zakresie rozwoju 
innowacji.   

W skład drugiej grupy czynników wchodzą procesy związane z rozwojem 
innowacji, czyli proces generowania pomysłów na innowacje, proces innowacji 
wraz z oceną i analizą poszczególnych jego podprocesów, jak również wskaza-
niem możliwości jego usprawnień. Wdrożenie do przedsiębiorstwa na stałe zasad 
systemu zarządzania innowacjami niesie dla firm określony zakres korzyści. 
Wymienić tu można między innymi 8: 
• wzrost zysków z innowacji,
• zmiana podejścia do rozwiązywania problemów oraz nowy/inny zbiór wartości,
• pomoc w identyfikacji obszarów ryzyka oraz łagodzenie jego skutków,
• łączenie kreatywności z inteligencją organizacji,
• wzrost wartości ze współpracy z partnerami biznesowymi w zakresie rozwoju

innowacji,
• wzmaga zaangażowanie pracowników, sprzyja rozwojowi współpracy pra-

cowników oraz pracy grupowej.
Stąd można stwierdzić, że na system zarządzania innowacjami składają się 

wszystkie działania, które są  niezbędne w procesie tworzenia innowacji, w tym 9: 
• uwarunkowania organizacyjne,
• przywództwo w obszarze strategii oraz innowacji,
• planowanie działań zwiększających sukces rynkowy innowacji,
• rozwój czynników sprzyjających i napędzających rozwój innowacji,
• proces zarządzania innowacjami,

7 Opracowanie własne na podstawie A Checklist for your Innovation Management Sys-
tem, Finn Kollerup, http://finnkollerup.com/methods-and-tools/innovation-management-
system-checklist/ z dnia 6/07/2016.  
8 Norma CEN/TS 16555-1:2014  — Part 1: Innovation Management System. 
9 Tamże.  

http://finnkollerup.com/methods-and-tools/innovation-management-system-checklist/
http://finnkollerup.com/methods-and-tools/innovation-management-system-checklist/
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• narzędzia oceniające sprawność systemu zarządzania innowacjami,
• działania umożliwiające doskonalenie systemu zarządzania innowacjami,
• techniki zarządzania innowacjami.

4. Analiza wyników przeprowadzonych badań

Badanie zostało przeprowadzone na grupie100 przedsiębiorców z regionu 
łódzkiego w okresie między 10 a 20 kwietnia 2015 r. w ramach projektu 
ŁÓDZCY INTE-RIS-ARIUSZE – Parametryzacja benchmarkingowa aktorów 
regionalnego systemu innowacji (Regional Innovation Strategy – RIS) jako 
szansa na zwiększenie synergii potencjału intelektualnego, instytucjonalnego 
i infrastrukturalnego interesariuszy łódzkiego regionalnego eko-systemu innowa-
cyjnego; CBI Pro-Akademia, 2015. Celem badania było przeprowadzenie 
analizy regionalnego systemu innowacji z poziomu jego podmiotów, tj. firm 
sektora MSP.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 61% respondentów w okresie 
programowania 2007-2014 nie korzystało z usług doradczych, mimo że tylko 
28% z nich nie uzyskała w tym okresie żadnych dotacji, a 40%  uzyskało pomoc 
publiczną w kwocie powyżej 1,5 mln zł.  

Z ofert doradczych najważniejszych w regionie instytucji otoczenia biznesu 
(ŁARR S.A., Pro-Akademia, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości) korzystało 
zaledwie 23% badanych. Aż 26% z nich wskazało na inne źródła usług dorad-
czych.  

Pod względem struktury ofert doradczych dominowały usługi dotyczące in-
formacji na temat programów objętych dotacjami oraz opracowania biznes planu 
dla projektów aplikujących o uzyskanie współfinansowania środkami pomocy 
publicznej (na korzystanie z każdej z tych usług wskazało 10% respondentów). 
W niewielkim stopniu dotyczyły one obszarów związanych z zarządzaniem or-
ganizacją, budową strategii rozwoju oraz wykorzystania zasobów naturalnych 
(na korzystanie z każdej z tych usług wskazało 5% badanych).  

Z badań wynikało również to, że w zasadzie przedsiębiorcy nie korzystali 
z usług doradczych dotyczących zarządzania innowacjami, optymalizacji współ-
pracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz organizacji prac badawczych 
planowanych do podjęcia przez przedsiębiorstwo; łącznie na korzystanie 
z ww. usług wskazało 5% badanych.  

Zdaniem respondentów dla opracowania strategii rozwoju organizacji niezbęd-
nymi są informacje dotyczące kierunków rozwoju technologii i możliwości ich po-
zyskania (60% wskazań), trendów kształtowania się kosztów pracy, czynników 
energetycznych i innych (37% wskazań) oraz technologie oferowane przez krajowe 
jednostki naukowo-badawcze. Drugą grupą informacji (na poziomie 20% wska-
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zań), potrzebnych zdaniem firm do budowy strategii rozwoju jest: zakres usług 
badawczych oferowanych przez jednostki sfery B+R, trendy rozwoju technik 
budowy maszyn/urządzeń oraz charakterystyka rozwoju rynków.  

Przeprowadzone badania pokazały, że głównym źródłem informacji po-
trzebnych do zbudowania strategii rozwoju organizacji minimalizującej ryzyka 
związane z jej realizacją są prywatne instytucje doradcze oraz własne badania 
marketingowe. Wręcz na poziomie błędu statystycznego przedsiębiorcy pozysku-
ją informacje potrzebne do budowy strategii rozwoju z portali internetowych: 
Łódzkiej Platformy Wiedzy oraz Oferty Technologicznej Politechniki Łódzkiej.  

Z badań wynika również, że na poszczególnych etapach rozwoju produktu 
nie pomagają firmom żadne instytucje otoczenia biznesu. W ich ofercie nie ma 
usług informacyjnych dotyczących zakresu prac badawczych krajowych 
i zagranicznych jednostek sfery B+R, producentów surowców podstawowych 
i pomocniczych, projektów badawczych i planów inwestycyjnych głównych 
uczestników rynku w układzie branżowym, dostępności do surowców i kierun-
ków kształtowania się ich cen, kierunków rozwoju rynków. W praktyce prowa-
dzonej działalności przez firmy sektora MSP nie funkcjonuje system zarządzania 
innowacjami, rozpatrywany w kategoriach strategii innowacji, organizacji i kul-
tury innowacji, procesów cyklu życia, czynników kluczowych i sukcesów zarzą-
dzania innowacjami. Wynika to z braku wiedzy przedsiębiorców na temat każdego 
z jego kluczowych elementów oraz ich znaczenia dla rozwoju firmy. Jest to jedno-
cześnie wiedza, która nie jest świadczona w formie usług proinnowacyjnych przez 
Krajowy i Regionalny System Usług oraz Krajowy i Regionalny System Innowacji.  

Uzyskane wyniki badań wskazały ponadto na brak na poziomie regionu 
łódzkiego zewnętrznego systemu usług doradczych wspomagających działania 
innowacyjne firm, w tym strategii ich rozwoju. Konsekwencją tej sytuacji jest 
marginalna ilość pozyskanych przez firmy usług doradczych dotyczących syste-
mu zarządzania innowacjami, organizacji prac badawczych podejmowanych 
przez przedsiębiorstwo, a także budowy strategii jej rozwoju czy zarządzania. 

Zdaniem Autorów referatu wynika to z tego, że na szczeblu krajowym i po-
ziomie regionów kraju żadna instytucja nie zdefiniowała czynników stymulujących 
rozwój produktu na poziomie organizacji gospodarczych. Nie opracowano systemu 
szkolenia doradców zdolnych do świadczenia na rzecz firm sektora MSP zaawanso-
wanych usług doradczych w obszarze systemu zarządzania innowacjami, budowy 
strategii rozwoju firmy, współdziałania z otoczeniem oraz organizacji prac badaw-
czych czy finansowania działań rozwojowych. 

Badania potwierdziły również fakt braku przyjaznych użytkownikowi i sprawnie 
funkcjonujących internetowych platform wiedzy; przedsiębiorcy w procesie budowy 
strategii rozwoju nie mogą korzystać z opracowań internetowych portali wiedzy.  

W regionie łódzkim mimo wydatkowania znaczących środków pomocy pu-
blicznej na stworzenie internetowych platform wiedzy nie zbudowano do tej pory 
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uniwersalnego narzędzia, które byłoby w pełni akceptowane i wykorzystywane 
przez wszystkich uczestników ekosystemu innowacji w procesach projektowania, 
rozwoju i wdrażania innowacji.   

Ponadto przeprowadzone badania wskazują, że przedsiębiorcy dla zwiększe-
nia efektywności gospodarowania potrzebują opracowań dotyczących kierunków 
rozwoju rynków produktów będących przedmiotem ich zainteresowania oraz 
nowych technologii wytwarzania. Są to podstawowe informacje dla procesu pla-
nowania rozwoju organizacji czy też opracowywania wniosku aplikującego 
o współfinansowanie działań innowacyjnych środkami pomocy publicznej. Te
wskazania pokazują jak ważna dla wzrostu efektywności gospodarowania firmą 
jest strategia jej rozwoju. Do drugiej grupy czynników respondenci zakwalifiko-
wali informacje dotyczące wykazu technologii opracowanych przez jednostki 
naukowo-badawcze oraz informacje z obszaru zarządzania firmą (odpowiednio 
16 i 17% wskazań). Żadna z tych informacji lub opracowań nie znajduje się 
w ofercie krajowych i regionalnych instytucji otoczenia biznesu (wyjątkiem jest 
tu Pro-Akademia, która świadczyła zaawansowane usługi doradcze proinnowa-
cyjne dla firm włókienniczych i odzieżowych). 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zdolność firm do rozwoju pro-
duktów i transferu wiedzy jest dostęp do wysoko kwalifikowanych pracowników 
oraz umiejętność ich utrzymania w strukturach organizacji. Dla firm sektora 
MSP inwestycje w kapitał ludzki są równie ważne jak inwestycje w kapitał rze-
czowy, gdyż podnoszą wiedzę i poziom motywacji pracowników do rozwoju 
produktów/technologii, niezbędnego dla osiągnięcia przez nie przewagi konkuren-
cyjnej na globalnym rynku. Jak wynika z uzyskanych wyników badań przedsiębior-
cy nie znajdują na rynku pracy osób o kwalifikacjach umożliwiających bezpośrednie 
„włączenie” do procesu produkcyjnego nowo zatrudnionych pracowników. Wyma-
gają oni, zdaniem 58% respondentów, przeszkolenia przed przystąpieniem do pracy; 
badane przedsiębiorstwa zwracały uwagę na potrzebę szkoleń nowo przyjętych pra-
cowników. Z badań wynika, że nowo przyjęci do pracy pracownicy wymagają przed 
przystąpieniem na stanowisko pracy przeszkolenia trwającego do roku czasu, 8% 
przedsiębiorców uważa, że wymagają szkolenia trwającego od roku do dwóch lat, a 
tylko 8% badanych uważa, że kwalifikują się do przystąpienia do pracy bezpośrednio 
po odbyciu badań lekarskich. Trochę lepiej wygląda sytuacja pracowników przyj-
mowanych na stanowiska kierownicze, czyli w większości przypadków osób z wyż-
szym wykształceniem; 43% badanych wymaga krótkotrwałego przeszkolenia, 35% 
szkolenia trwającego do roku czasu, a 16% respondentów uważa, że kwalifikacje 
osób na rynku pracy aplikujących o zatrudnienie na stanowisko kierownicze nie 
wymagają dodatkowego szkolenia.  

W oparciu o przeprowadzone badania postawiono tezę, że firmy sektora MSP są 
za słabe finansowo, aby samodzielnie finansować działania rozwojowe o znacznym 
potencjale  innowacji,  a  w  szczególności  badania  przemysłowe i prace  rozwojowe.  
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Jej słuszność potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań ilościowych firm sektora 
MSP; wynika z nich, że podstawową formą finansowania badań przemysłowych 
i prac rozwojowych są dotacje. Wskazało na nią aż 67% respondentów. Na pożyczki 
i środki własne wskazało odpowiednio 19 i 17% badanych.  

Jednocześnie aż 78% przedsiębiorców objętych badaniami kwestionariu-
szowymi stwierdziło, że w okresie programowania 2007-2014 nie współpraco-
wało w udokumentowanej formie z jednostkami naukowo-badawczymi, 18% 
współpracowało sporadycznie a tylko 4% systematycznie współpracuje z jed-
nostkami sfery B+R.  

Z kolei czynnikami, które skłoniłyby przedsiębiorców do podjęcia współpra-
cy z jednostkami naukowo-badawczymi są odpowiednio: racjonalne koszty opra-
cowania technologii (66% wskazań), zdolności instytucji naukowych do 
dostosowania czasu opracowania technologii i jej wdrożenia do potrzeb firmy 
(43% wskazań) oraz zdolności pracowników naukowych do rozwiązywania bie-
żących problemów techniczno-technologicznych firmy (26% wskazań). 

Zdaniem badanych przedsiębiorców podjęcie przez nich współpracy z jed-
nostkami naukowo-badawczymi będzie rezultatem decyzji dotyczącej aplikowa-
nia o uzyskanie dotacji na działania rozwojowe, które wymaga współpracy 
z jednostką naukowo-badawczą (51% wskazań). Na obiektywne korzyści przed-
siębiorstwa ze współpracy z jednostką naukowo-badawczą wskazało 45% re-
spondentów, natomiast 39% badanych jako przyczynę współpracy wskazało 
atrakcyjność oferty technologii jednostek sfery B+R możliwych do wdrożenia 
w przedsiębiorstwie. Tylko 8% badanych nie widzi potrzeby jej podjęcia. Nie-
wielka ilość odpowiedzi w kategorii firma nie zamierza współpracować z jed-
nostkami sfery B+R, wskazuje jednak na znaczny potencjał zainteresowania 
przemysłu rozwojem produktów, technologii, opartym na tej współpracy.   

5. Zakończenie

Zdaniem Autorów referatu system zarządzania innowacjami w przedsię-
biorstwie powinien być budowany w oparciu o wyniki identyfikacji czynników 
wpływających na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw, stan systemu 
wsparcia działań innowacyjnych firm na poziomie państwa i regionów gospodar-
czych oraz ich wzajemnej spójności, to znaczy sprawnie działającego na rzecz 
przedsiębiorstw ekosystemu innowacji. W takim przypadku budowa systemu 
zarządzania innowacjami powinna zostać oparta o odpowiedzi na następujące 
pytania badawcze: 
1. Jakie są czynniki rozwoju i wdrażania innowacji oraz kreowania strategii

w przedsiębiorstwach?
2. Czy i jak funkcjonuje system wsparcia działań innowacyjnych firm zarówno

w obszarze usług doradczych, informacyjnych oraz współfinansowania



Ekosystemy innowacji a system zarządzania… 

 
 

39 

środkami pomocy publicznej prac badawczych firm oraz wdrożeń wyników 
tych prac?  

3. Czy na poziomie regionów gospodarczych są wdrożone i funkcjonują  
w praktyce strategie innowacji (RSI)?  
Niestety braki, czy ignorancja, ze strony uczestników ekosystemu innowacji 

w zakresie identyfikacji oraz oferty wsparcia w obszarze czynników bezpośred-
nio wspierających firmy w kwestii rozwoju i wdrażania na rynek innowacji kon-
kludują błędnym podejściem do budowy systemu zarządzania innowacjami 
w samych przedsiębiorstwach. W konsekwencji skutkuje to słabym poziomem 
innowacyjności i konkurencyjności firm, co wydaje się nie tylko potwierdzać 
przeprowadzone badania, ale również dane statystyczne prezentowane przez 
Główny Urząd Statystyczny.        
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INNOVATION ECOSYSTEMS AND MANAGEMENT SYSTEM  
OF INNOVATIONS IN ENTERPRISE 

Summary 

Currently innovation it is not only about the meaning of creation of goods or 
services that provide companies a return on investment, but also on such innova-
tive activities, which would increase social welfare and stimulate the develop-
ment of societies. However, to make this possible there must be two factors.  
One is a well-functioning and supporting companies’ innovation processes 
an Innovation Ecosystem. Another adequate to the adopted by the enterprise  
strategy a System of Innovation Managing. The aim of the paper is to analyse the 
functioning of management innovation in the area of innovation ecosystems in 
the light of own research and statistical data. 
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EUROPEAN STANDARDS IMPLEMENTATION  
IN THE AREA OF OCCUPATIONAL HEALTH  

AND SAFETY IN POLISH ENTERPRISES 

The aim of the study is to analyze how Polish employers fulfill their 
responsibilities in terms of providing safe and healthy working conditions, 
including: standards for risk assessment, and adaptation of machinery to 
legal requirements.  

The research was conducted by questioning 2000 economic entrepre-
neurs and based on the results from the questionnaire prepared by the ex-
pert team. The results prove that, despite the adjustment of Polish law to 
EU standards, Polish employers still do not adequately fulfill their obliga-
tions in terms of occupational health and safety . 

Moreover, the study shows that implementation of the OSH manage-
ment system supports the implementation of existing legislation related to 
safety at work. 

1. Introduction 

Occupational health and safety applies to the entire organization; it is in 
close connection with the crisis situation that may appear. Mistakes in health and 
safety at management level , in decision making, and employee behavior can not 
only lead to accidents at work, but can also have serious consequences for health, 
citizens’ lives and the environment. Analysis of accidents at work in EU coun-
tries allows areas (sectors) to be identified, as well as an analysis of human and 
economic loss [1, 6, 7, 8, 21]. 

Although it is a long time since the process of adjusting the Polish law in the 
area of health and safety to EU standards was completed, the standard in Polish 
companies is not satisfactory. Implementing management system rules such as: 
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taking proactive actions, building safety awareness, shaping pro-safety attitudes, 
motivating for safe work, and employee participation is not sufficient to achieve 
full compliance with EU standards [23, 24]. 

The legal requirement to conduct risk assessment, to inform employees 
about the risks and to complete the documentation connected with risk is still 
a big problem in Polish enterprises. The machinery that is often old and does not 
meet current EU standards is also a crucial problem [22]. 

The purpose of this article is to analyze if formal and legal requirements are 
being fulfilled by employers in the area of occupational health and safety and to 
answer the question of whether the implementation of an OSH management sys-
tem helps employers meet the requirements of Polish law. 

2. Selected aspects of the European Union Law
in terms of Occupational Risk Assessment

and Machinery & Technical Devices 

The work health and safety legal regulations constitute the most extensive in 
EU Labor Laws. On one hand, it testifies to huge importance drawn to these mat-
ters in the EU, on the their hand it proves that there is a real need and possibility 
to unify these problems in the EU member states.  

Among the duties imposed on employers by Article 6 of the Directive 
89/391/EEC is the requirement to take all necessary measures to ensure safety 
and health protection of the employees, including work risk prevention, infor-
mation, organizing training, providing the necessary means and adequate organi-
zation. An employer should be prepared to adapt these measures, depending on 
the changing circumstances and in order to improve the existing state of the mat-
ter.  

Within the process of harmonizing the regulations currently in force in Po-
land with the provisions of Directive 89/391/EEC of the European Community, 
regarding the employer’s liability for risk assessment, appropriate entries were 
made in numerous legal acts, i.e.: 
− Act of Law of 26 June 1974, Labor Code [3], 
− Ordinance of Minister of Labor and Social Policy of 26 September 1997 on 

general provisions for safety and health at work [12], 
− Ordinance of Minister of Labor and Social Policy of 14 March 2000 on occu-

pational health and safety in manual transport jobs [14], 
− Ordinance of the Minister of Labor and Social Policy of 1 December 1998 on 

occupational health and safety on posts equipped in screens [15], 
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− Ordinance of the Minister of Health of 22 April 2005 on biological factors 
harmful to health in the working environment, and health protection for em-
ployees subject to these factors [16], 

− Ordinance of the Minister of Health of 30 December 2004 on occupational 
health and safety connected with the presence of the chemical factors [17]. 

− Ordinance of the Minister of Health on substances, preparations, carcinogenic 
and mutagen factors or technological processes in the workplace [18]. 

The Directive 89/391/EEC has been reflected in the norms: PN-N-18001 
18002-Health and safety management system – Requirements and PN-N-Safety 
management systems and safety at work. Guidelines for risk assessment [20].  

Organization of work environment determines occupational health and safe-
ty, and so it has a significant influence on health protection of the employees. 
This is where the legal regulations concerning the technical state of applied ma-
chinery in workplaces gains crucial importance. Implementation of the European 
law as regards machinery and technical devices has been reflected in numerous 
legal acts, of which the following deserve particular attention: 
− Act of Law of 30 August 2002 on conformity assessment system [2], 
− Ordinance of the Minister of Economy of 30 October 2002 on basic require-

ments for machinery [13], 
− Ordinance of the Minister of Economy from 30 October 2002 on minimal 

occupational health and safety requirements in the field of the use of machin-
ery, by the employees during work [11]. 

According to the mentioned acts of law, on one hand the employer is obliged 
to ensure that particular machines and other technical devices provide safe and 
hygienic working conditions, especially protecting the employee against injuries, 
dangerous chemical substances, electric shock, excessive noise, mechanical vi-
brations and radiation, as well as harmful and dangerous influence of other work-
ing environment factors; while on the other hand they impose care for the right 
technical condition of the machinery, tools and equipment, as well as care for 
neatness and order at the workplace, as the duty of the employee. These activities 
develop in Polish enterprises [9]. 

3. Assumptions of the Project and Methodology of Research

A research project: ”Evaluation and Assessment of Adaptation in Lodz En-
terprises and among Health and Safety Personnel to the Changes in Regulations 
and Market Demands“ [22] has been carried out within the confines of Priority 8 
– Regional Economic Personnel. At the preliminary stage, a diagnostic tool was
prepared in the form of a questionnaire. At that stage also, the interviewers were 
trained and a pilot study has been done in a group of 100 employers. The aim of 
the pilot study was to verify the research tool and create adequate procedures for 
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the interviewers – all in order to increase the reliability and scientific value of the 
project. During the second stage; the research sample had been selected, in the 
number of 2000 employers. The research was carried out at the employer’s prem-
ises. The group reflected the general population of entrepreneurships in the Lodz 
region – the sample selection method had been used, with the following criteria 
in mind: 
− Entity size, as regards employment value, 
− Location (districts), 
− Activity profile, as per NACE. 

The detailed aims of the project would include: 
− Finding out about the need to implement new standards described in the EU 

directives, 
− Learning about the advancement of the EU directives implementation process, 
− Designating possible obstacles which occur while implementing changes in 

a company. 
The substantial part of the tool for research among the employers include 

among others: Machinery and other technical devices; Health protection oriented 
preventive measures – risk assessment. 

4. Research Sample Characteristics

Analyzing the group in question, we may divide it according to the com-
pany size criterion. Over a half of the studied companies, i. e. n = 1535, em-
ploys 1-10 persons, which amounts to 76.75% of the population subject to 
research. There were n = 212 companies which employ 11-20 persons 
(10.60%), while the number of the largest entities, employing over 600 per-
sons, n = 12, constituted only 0.60% of the researched entities. By localiza-
tion, the city of Lodz was most numerously represented (41.90%; n = 838). 
By company profile, the largest group is the sales sector (32.60%; n = 652). 
The implementation process is in progress.  

The research results analysis showed that only as few as 187 entities (9.35%) 
declares implementation of a management system. Of these, 129 companies 
(6.45%) have introduced a management system compatible with the ISO 
9001:2000 standard; 17 companies have implemented health and safety man-
agement systems, eg compatible with the polish standard PN-N 18001:2007 [19] 
– 4 companies and compatible with OHSAS 18001 [10] – 13 companies, while
16 companies have introduced the environmental management system PN-EN 
ISO 14001:2005.  70 entities declare the management system 1742 enterprises 
(90.65%) have not implemented any management system in their organization. 
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5. Research Results

5.1. Occupational Risk and Its Assessment 

The most crucial element is prevention against accidents is a reliably con-
ducted occupational risk assessment. It is the obligation of the employee to per-
form the evaluation. This legal requirement results from Article no. 226 of the 
Labor Code and applies to every work post. Hence, the respondents were asked 
about the work posts for which the occupational risk assessment has been carried 
out. The structure of responses is shown in Table 1. 

Table 1. Responses concerning occupational risk assessment 

Has the occupational 
risk assessment been 

done? 
n share [%] 

Yes 963 48.15% 
No 274 13.70% 

Don’t know 180 9.00% 
Doesn’t apply 583 29.15% 

Total 2000 100.00% 
         Source: own. 

Only ca. a half of the entities (n = 963) declares having done the occupation-
al risk assessment on work posts. 274 employers (13.70%) is aware of the fact 
that – and admits that occupational risk has not been assessed in their company, 
while every 1 out of 11 (n = 180; 9.00%) has no knowledge on the subject. These 
statistics are not particularly astonishing, especially in the context of a huge 
number of “does not apply” responses (n = 583; 29.15%). These results have 
been analyzed as per the company size and definitely the most numerous are the 
smallest entities, employing 1 to 10 persons. Risk assessment has not been done 
in the companies which employ over 100 persons (n = 2), where, as we know, 
the health and safety services should be continuously “at hand”, to support the 
employers with the occupational risk assessment. In case of the biggest compa-
nies, employing over 600 people, 3 respondents gave the “I don’t know” answer. 
Since the questions in the metric allow for the survey respondents to be catego-
rized according to various different criteria, the group of these “negative” enter-
prises was analyzed according to system management. The results are presented 
by Fig. 1.  
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Fig. 1. Implemented management systems in the group of enterprises, 
 which provide “negative answers” as to occupational risk assessment 

 Source: own. 

As you can see, among the companies, which failed to pass the test of occu-
pational risk assessment, 48 entities (4.58% of the group) have implemented 
a management system. It seems unbelievable that the highest management which 
should be involved in the implementation, functioning and controlling of the 
systems, resulting from the provisions of the relevant normative acts, openly 
admits to neglecting them, or has no awareness whatsoever, that the legal obliga-
tion to perform the occupational risk assessment applies to them. A starting point 
for any management system implementation is that one should meet the legal 
requirements, which certainly reflects itself in the policies of the companies. 
Moreover, for the ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/PN-N 18001 standard series, 
a documented procedure is required as to how legal requirements are dealt with. 
One might well conclude that apart from non-compliance with the law, the atti-
tude and commitment to the systems on the part of the highest management in 
these companies leave a lot to be desired [5]. 

To specify the question, the number of work posts, for which risk assessment 
should be done, was evaluated. In 274 entities, where risk assessment has not 
been carried out, 940 work posts were identified in the total number of (9.45%), 
while in 583 companies to which, in the opinion of the respondents, the regula-
tion doesn’t apply, there is over 1341 posts (13.49%). Definitely then, the em-
ployers failed to fulfill their basic code obligation towards the persons employed 
at these posts.  

In accordance with previously quoted art. 226, p. 2 of the Labor Code, the 
employer is to inform the employees on the occupational risk connected  
with their job. In this area, only those respondents could take a stand, who had 
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declared having carried out the occupational risk assessment (n = 963), while the 
remaining group of 1047 companies did not provide an answer to this conditional 
question. The law does not specify in what way the employees should be in-
formed about the results of the assessment, hoverer the most adequate moment 
for this seems to be the initial training – instruction for the work position. Almost 
all respondents (n = 950; 98.60% of the group), when asked about the fact 
of informing their subordinates, provided a positive answer. 10 of the inter-
viewed have no knowledge in the subject, and only 3 of them admitted they ha-
ven’t passed on such information to employees. For this group of respondents 
(n = 950) who informed the employees about the risk assessment results, the very 
form of passing the information has been analyzed. The entrepreneurs prefer the 
written form, confirming that the occupational risk has been made known; they 
constitute above 85% of 950 interviewed [5]. 

Referring to the Article no. 226, p. 1 of the Labor Code and the Ordinance of 
the Minister of Labor and Social Policy on general provisions concerning occu-
pational health and safety, par. 39a, p. 3, it should be noted that 85.87% of the 
respondents who performed the occupational risk assessment (n = 827) declares 
documenting this fact. The remaining part of the entrepreneurs does not possess 
proper documentation (n = 96) thus breaking the law. Some have no knowledge 
in the subject (n = 40). The results are presented by Fig. 2.  

Fig. 2. Documenting occupational risk assessment 
 Source: own. 

The parametric test verifying the hypothesis on the equality of two structure 
ratios for two large samples, with populations higher that 50, was used in order to 
compare the knowledge of respondents which have and do not have the manage-
ment systems implemented. 
Group A – companies without the management system implemented 
Group B – companies with the management system implemented  

For every question null hypothesis H0 and alternative hypothesis H1 were 
put forward: 

H0: p1=p2
H1: p1≠p2 
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The calculated statistics value 

(1) 

under the assumption H0 hypothesis is true, has the normal asymptotic distribu-
tion. The critical value obtained from the distribution function of the standardized 
normal distribution, at the significance level 0.05, equals 1.64. Therefore, the 
double-sided H0 hypothesis region of rejection takes the form: 

 𝑊𝑊 = (−∞;−1.64⟩ ∪ ⟨1.64; +∞) (2) 
Calculated ancillary statistics are presented in Table 2 

Table 2. Ancillary statistics for the parametric test of occupational risk assessment 
(niA, niB–number of answers for group A and B, respectively) 

Question niA wiA niB wiB p q u 

Has the occupational risk assessment been done? 
yes 823 45.39% 140 74.87% 0.482 0.519 7.68 
no 268 14.78% 6 3.21% 0.137 0.863 -4.38 

I don’t know 158 8.71% 22 11.76% 0.090 0.910 1.39 
Doesn’t apply 564 31.11% 19 10.16% 0.292 0.709 -6.00 

1813 187 
Informing employees on occupational risk assessment results *) 
yes 813 98.78% 138 98.57% 0.988 0.012 -0.21 
no 4 0.49% 1 0.71% 0.005 0.995 0.35 
I don’t know 6 0.73% 1 0.71% 0.007 0.993 -0.02 

823 140 
Documenting occupational risk assessment *) 
yes 692 84.08% 135 96.43% 0.859 0.141 3.88 
no 97 11.79% 1 0.71% 0.102 0.898 -4.01 
I don’t know 34 4.13% 6 4.29% 0.042 0.958 0.08 

823 140 
*) applies to employers who performer occupational risk assessment 
Source: own. 

n
qp
wwu ii

⋅
−

= 21
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In case of performing occupational risk assessment it can be stated with 95% 
probability that Group B representatives obtained better results. The answer 
“I don’t know” shows the value u = 1.39 and stays within the range (-1,64; 1,64), 
therefore, the hypothesis on the structure ratio equality cannot be rejected. Both 
groups were not statistically different in the area of the lack of knowledge about 
the occupational risk assessment carried out in the company. 

Next two questions concerned informing about the results and documenting 
risk assessment. Low statistics u for both groups prove management system im-
plementation had no significant impact. In both cases they complied with the 
legal obligation at similar high level (over 98%). 

The results obtained for the question concerning keeping record of occupa-
tional risk assessment were quite satisfactory. Companies with the management 
system implemented, however, gained better results and the difference was statis-
tically significant. 

What were the results in case of companies which were implementing the 
management of occupational health and safety system? Was their performance of 
higher standard? Unfortunately, only 12 out of 17 companies carried out occupa-
tional risk assessment, in 2 cases the employers chose not to execute it, 2 em-
ployers had no knowledge on this issue and 1 respondent thought it did not 
concern them. It seems unbelievable that senior level managers who are respon-
sible for and should be involved systems implementation, functioning and moni-
toring, as imposed by the normative acts, openly admit or are completely 
unaware of the legal obligation to carry out occupational risk assessment. On the 
other hand, in case of 12 remaining companies, not only did they perform the 
assessment, but they also informed the employees about the results and prepared 
appropriate documentation. 

In conclusion, companies which have the management system implemented, 
more frequently comply with the legal obligation to carry out the occupational 
risk assessment than the companies characterized by a more traditional approach 
to health and safety issues. The differences are statistically significant. 

5.2.  Machinery and Technical Devices 

The machine park used in enterprises is a vague problem connected with 
work health and safety. The basic data concerning the machinery and technical 
devices under research is presented in Table 3. 
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Table 3. Basic statistics on machine parks being the subject of study 

n Share % 
per group 

Entities owning industry machines permanently 
embedded in the floor, including: 

335 = 100% 

Entities owing machines with the CE mark: 279 83.28% 
Number of entities with machinery adjusted to 
minimal standards: 

320 95.52% 

Machines permanently embedded in the floor: 2696 = 100% 
Machines with the CE mark 2002 74.26% 
Machines adapted to minimal standards 2518 93.40% 

Source: own. 

On May 1, 2004, Poland joined the European Union. In 2002, the Ministry 
of Economy issued the Ordinance on minimal occupational health and safety 
requirements in the field of the use of machinery by employees during work, 
which says, among other things that “all machinery acquired before January 1, 
2003 should be, by January 1, 2006 adjusted to the minimal standards for ma-
chinery“. However, the mentioned document does not apply only to machines 
bought before Poland’s accession to the EU and which do not have the adequate 
safety certificate. The work posts equipped with machinery and technical devices 
should be periodically examined and adapted to the requirements of the men-
tioned regulation, if need be. Therefore, the employees were asked about which 
of their work posts fulfil the minimal health and safety standards when it comes 
to machinery. 

Out of 335 entities, 279 declared they owned machinery and other technical 
devices with the CE mark, in the total number of 2002 (which constitutes 74.26% 
of the researched machine park), and 320 companies declare the total 93.40% of 
their machine park to be adapted to the minimal health and safety standards.  

Taking these statistics into consideration, it has been concluded that from 
among 320 entities which adapted their machines to the minimal health and safe-
ty standards and 279 ones with the CE mark, as many as 225 performed the men-
tioned adaptation and at the same time own safety certificates for these machines. 
Analysing the study results further in terms of machines, there is a group of 56 
entities which have no machine with the CE mark, but possess machinery 
adapted to the minimal standards, i.e. purchased before 2002. It amounts to 
16.72% among all entities with industrial machinery.  
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5.2.1. Machinery and Technical Devices Inspection 

According to the Ordinance on minimal requirements... as per par. 26.1 “the 
employer should subject the machinery to: 1) initial inspection after installation 
and before comissioning 2) inspection after installing the machine at another 
work post or elsewhere“. Therefore, this issue was also the subject of the re-
search. The results of the study are presented in table 4. 

Table 4. Documented initial inspections after machinery installation 

No. of entities 
performing 
documented 

initial 
inspections 

Share % – 
Entities 

performing 
documented 

initial 
inspections 

Entities doing  
documented machinery 

inspections after  
reinstalling the machin-

ery in another place 

Share % – 
Entities doing 
documented  
machinery  

inspections after 
reinstalling in 
another place 

Yes 258 77.01% 211 62.99% 
No 63 18.81% 111 33.13% 
Don’t 
know 14 4.18% 13 3.88% 
Total 335 100% 335 100% 
Source: own. 

So, one should notice that from among all entities with industrial machinery 
permanently embedded in the floor, as many as nearly one fourth did not fulfil 
their duty. It is a conspicuous  violation of the law. The probability of accident, 
often with very serious consequences, is very high. As results from the previous 
statistics on identification of machinery on the company premises, this may be 
the very reason of such state of the matter, as three fourths of those who did not 
identify machines, haven’t carried out the mentioned control.  

The situation is even worse when it comes to documented inspections after 
installing machinery and devices in another place. In this case, a positive 
response came from ca. 63% (n = 211), from among all entities with industrial 
machinery. In as many as 111 (33.13% of 335) companies these activities have 
never been performed. Certainly, in many instances there were no grounds for 
that, as the machine had not been moved. Therefore, one may freely risk an 
assumption that the latter issue results provide the most reliable picture of how 
Polish law is obeyed, not only in this area, but also as regards mandatory inspec-
tions of machinery and devices.  

The question of periodical inspections of machinery and devices shows, that 
nearly 85% (n = 284), respondents owning industrial machinery declare that in 
general, they check the technical condition of machinery and devices periodically. 
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Unfortunately, as much as 13% (n = 44) of enterprises “fail the test“ thus formal-
ly disregarding the preventive aspect of inspections and examinations, especially 
in situations when machines and devices work efficiently or their warranty is still 
valid. It is also interesting that, as study shows, some employers don’t know if 
technical check-ups in the company are done at all. Mostly, these are enterprises 
employing up to 10 persons.  

5.2.2. Documentation Connected with Machinery and Devices 

Another area of interest in the study is the documenting of different kinds of 
activities concerning machinery and devices in the company premises. The first 
problem is documenting the inspection results, which were mentioned in the pre-
vious part of this article. The results are registered and stored, for the use of con-
cerned organs, especially those supervising and controlling working conditions, 
for the period of 5 years from the date when the inspection is completed. Addi-
tionally, “if the machinery is used beyond the company premises, a document 
confirming the latest inspection of the machine should be available in that place“. 
As one can see, the problem of  management of the assets, as regards the tech-
nical condition of machinery and devices, is relatively clearly defined. Therefore, 
this subject has also been included in the study. The achieved results are present-
ed in table 5. 

In the first place, the research shows that only as few as 120 respondents, 
which constitutes about 36% of the entities owning industrial machinery, have 
correctly identified the number of years obligatory for archivisation of these 
kinds of documents. A very valuable information is also that, unfortunately, over 
one third of the employers (n = 115 34.32% of 335) openly declare they do not 
know how long the inspection records should be stored.  

Table 5. Period of retention for documents concerning check-ups; dominant values 

No. of years No. of entities Share % per group 
of 335 

1 10 2.99% 
2 10 2.99% 
3 16 4.78% 
5 120 35.82% 
10 30 8.96% 

Don’t know 115 34.32% 
Other 34 10.15% 

    Source: own. 
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A very interesting question is whether the companies gather documentation 
on the activities concerning technical inspections, renovation and repair of the 
machinery and devices. A question formulated this way was to, on one hand, 
show if the companies carry out the mentioned activities, since if there is docu-
mentation, most probably at least one of the activities in question has been 
performed. On the other hand, the fact of documenting the activities testifies to 
the safety management culture level in the company. When analysing study re-
sults, one should note that they coincide with the results obtained in carrying out 
periodic inspections of industrial machinery. They show that ca. 85% (n = 289) 
of the organizations which own industrial machinery, perform inspections, 
renovation or technical devices repair. While making a selection of the data. 
It was found out that in 284 entities which declare performing periodic 
inspections, and 289 enterprises which declare to keep the record of machinery 
inspections, renovation and repair, as many as 260 have given a positive response 
as regards the two mentioned activities.  

Another issue in the study, in the area of documenting various activities 
connected with industrial machinery and devices, is the question of owning the 
instructions for use of these machines. Unquestionably, knowledge of proper 
machine park use, the awareness of threats, emergency situations and many 
others, has a huge influence on the safety of the employees. The result, in summary, 
is presented in Table 6. 

Table 6. Possessing a documented list of manuals and documented instructions in 
organizations, among industrial machinery owners 
Entities which have a docu-
mented list of manuals for 

industrial machinery 

Entities which have documented 
instructions for industrial  

machinery 
No. of entities Share % No. of entities Share % 

No 130 38.8% 13 3.9% 
Yes 180 53.7% 318 94.9% 
Don’t 
know 25 7.5% 4 1.2% 
Total 335 100% 335 100% 

        Source: own. 

Observing the results, one may see that much as nearly 95% of the respond-
ents (n = 318 of 335) declare possessing documented manuals for industrial ma-
chinery and devices, only a little more than a half of them (n = 180 of 335) fully 
controls the state of documentation, while at the same time admits having a list of 
manuals. Therefore in many entities the employers do not have manuals for every 
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work post. While moving on to the question verifying the above issue, which is 
easy to check by the interviewer and a good measure of management culture in an 
organization (i.e. the question about the list of manuals), it reveals that, regretfully, 
the subject of manuals is neglected in organizations, while some of the instructions 
required are kept only in case of control, not for the employees to use them.  

6. Conclusions

The analysis of the study shows that Polish entrepreneurs – regardless of 
company size – do not fulfill the legal obligations connected with occupational 
safety and health. The most crucial mistakes are: 
• Lack of risk assessment and lack of awareness that it is the necessity (this

concerns almost 50% of respondents and 5% of employers who implemented 
a management system); 

• Insufficient adaptation of the machinery to the EU requirements – despite
declarations of adaptation the machinery to minimum health and safety re-
quirements, approximately 1/3 of the respondents did not make prior checks 
and inspections after installing the machine in another place, 15% of them do 
not make periodic inspections; also inaccurate completing of documentation 
after checks and instructions for users as well as inappropriate protection of 
the documents seem to be the problem.  

The research shows that companies with a management system, especially 
health and safety management system, fulfill the legal obligations more often that 
other companies. The statement that implementation of the system makes the 
meeting of legal requirements easier seems to be true. Although, as the results 
show, these organizations have many areas to improve. 

It seems that the reason for the current state are: low awareness of the em-
ployers' responsibilities connected with providing appropriate working condi-
tions, low priority given to safety and health, financial barriers, complexity of 
legal provisions related to health and safety, limited access to expert knowledge 
and experienced professionals [22]. 
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WDRAŻANIE STANDARDÓW EUROPEJSKICH  
W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
NA PRZYKŁADZIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza sposobu wypełniania swoich obowiązków przez 
polskiego pracodawcę w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, w tym: norm dotyczących oceny ryzyka i dostosowania ma-
szyn do wymogów prawnych. Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie 
2000 przedsiębiorców i oparte na wynikach kwestionariusza przygotowanego 
przez zespół ekspertów. Wyniki dowodzą, że pomimo dostosowania polskiego 
prawa do standardów UE, polscy pracodawcy wciąż niewłaściwie wypełniają 
swoje zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej, ba-
dania pokazują, że wdrożenie systemu zarządzania BHP wspiera wdrażanie ist-
niejącego prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
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KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KIEROWNIKÓW 
LINIOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 

W artykule przedstawiono problematykę kompetencji menedżerów li-
niowych z sektora wysokich technologii. Zwraca się uwagę na potrzebę 
oznaczania poszczególnych umiejętności w procesach rekrutacyjnych oraz 
postępowaniach rozwojowych. Stwierdzono zależność pomiędzy predyspo-
zycjami osobowościowymi a optymalizacją wyników ze świadczonej pracy. 
Zwraca się uwagę na tworzenie planów rozwojowych dla kluczowych pra-
cowników organizacji. Kluczowa wydaję się współpraca między działem 
personalnym a kierownikami operacyjnymi. 

W turbulentnym otoczeniu, w którym działają organizacje, wzmożoną uwa-
gę poświęca się wartości dodanej uzyskiwanej przez niematerialne aktywa przed-
siębiorstwa. Jest to możliwe dzięki  ustawicznemu podnoszeniu kompetencji 
w myśl koncepcji life long learning. 

Kompetencje Szereg różnych zasobów powiązanych ze sobą w całość, którą zwykle 
trudno zdefiniować 
Niematerialne aktywa przedsiębiorstwa, których nie da się kupić. Powstają 
one w procesie gromadzenia wiedzy i są istotne w obliczu walki konku-
rencyjnej 
Integracja wiedzy na poziomie całej organizacji w celu zrealizowania celu 
Unikalna kombinacja specjalizacji biznesu i ludzkich umiejętności, które 
odzwierciedlają typowy charakter organizacji 

Dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające reali-
zować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie 

Pojęcie związane z pracą i odnoszące się do dziedzin, w których dana 
osoba jest kompetentna (kompetencja funkcjonalna, competence,  
competences) 
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Zatrudnieni charakteryzujący się wysokim profilem kompetencyjnym chęt-
nie podnoszą swoją wartość na rynku pracy, uczestnicząc w różnych formach 
tego procesu, np. biorąc udział w szkoleniach, grach strategicznych tudzież pod-
nosząc wiedzę teoretyczną. Poruszając tematykę kompetencji należy podjąć pró-
bę zdefiniowania tego terminu. 

Kompetencje można podzielić na menedżerskie, osobiste, zawodowe oraz 
społeczne. 

Kompetencjami społecznymi nazywamy umiejętności odnoszące się do spo-
sobu budowania więzi i jakości kontaktów interpersonalnych, a także poziomu 
wywierania wpływu. 

Osobistymi bezpośrednimi są umiejętności związane z wykonywaniem za-
dań, zaangażowaniem w podejmowane czynności. Menedżerskie i przywódcze – 
decydujące o poziomie zarządzania w organizacji zarówno struktur, jak i po-
szczególnych zatrudnionych. 

Kompetencje 
społeczne 

Kompetencje 
osobiste 

Kompetencje 
menedżerskie 

Kompetencje 
zawodowe 

orientacja 
na klienta 

elastyczność coaching orientacja 
w biznesie 

obsługa klienta myślenie analityczne motywowanie zarządzanie pro-
jektami 

praca w zespole podejmowanie decyzji delegowanie administracja 
rozwiązywanie 
konfliktów 

samodzielność przywództwo umiejętności IT 

identyfikacja 
z firmą 

sumienność zarządzanie zmianą rozwój zawodowy 
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Kompetencje menedżerskie możemy podzielić na: 
− osobowościowe, np. inicjatywa, dynamizm, 
− interpersonalne, np. umiejętność pracy zespołowej, zdolności interpersonalne, 
− organizacyjne, np. umiejętność planowania, podejmowania decyzji, 
− menedżerskie, np. autorytet, przywództwo, motywowanie,  
− merytoryczne, np. znajomość oprogramowania, 
− pozamerytoryczne, np. kompetencje interpersonalne, zarządzania zasobami 

ludzkimi, informacjami, zadaniami, osobiste. 
Inny podział proponują: 

− G. Bartkowiak  – wyróżnia on operacje, finanse, ludzie, informacje, 
− J. Penc – wiedza, mądrość życiowa, talent organizacyjny, wyobraźnia, zdol-

ności przywódcze, sprawności psychofizyczne, 
− A.A. Rakowskiej i A. Sitko-Lutek – wiedza, umiejętności, postawy. 

Kompetencje zawodowe to umiejętności przypisane poszczególnym grupom, 
ich poziom decyduje o efektywności i możliwości świadczenia pracy. 

 
Wyszczególnienie Perspektywa  indywidualna Perspektywa  organizacyjna 

 
 
 
 
Dane wejściowe 

 
 
 
 
Atrybuty: wiedza, doświadczenie, 
umiejętności, podstawy, motywa-
cja, cechy osobowościowe 

Cechy wyróżniające: posiadane 
zbiory wiedzy i umiejętności 
technologiczne i informacyjne 
know-how, strategia biznesowa, 
cele, struktura i kultura organi-
zacji, 
koncepcja  zarządzania 

 
 
 
 
 
Dane wyjściowe 

 
Standard wykonania: realizowane 
zadania, zakres odpowiedzialności, 
standardy kwalifikacyjne, konkret-
ne działania, wymierne 
wyniki 

Wynik działalności: wartość 
dodana organizacji, działania 
rynkowe trudne do naśladowa-
nia, dopasowanie do otoczenia, 
wykorzystanie nowych szans    
rynkowych) 

Źródło: Jabłońska-Wołoszyn M., Kompetencje w organizacji, Personel i Zarządzanie,  
nr 21, 2003. 

 
Jednym z narzędzi oceny kompetencji jest macierz. Umożliwia ona strate-

giczne zarządzanie kompetencjami w organizacji. Pozostaje pytanie, jak wygląda 
to narzędzie. Należy nadmienić, iż jest ona dwuwymiarowa, podzielona na cztery 
części przez osie, które stanowią o poziomie konkurencyjności pracowników 
wiedzy. Ta determinanta jest oznaczona na osi pionowej. Czynnik wykorzystania 
wiedzy zaznacza się na osi poziomej. 
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Macierz kompetencji 

Kompetencje niewykorzystane Kompetencje wyjątkowe 
Kompetencje nieistotne Kompetencje podstawowe 

W macierzy pojawiają się takie pojęcia jak: 
− kompetencje nieistotne – mały stopień konkurencyjności, nie stanowią o kon-

kurencyjności na rynku, nie są podstawową doskonalenia pozostałych umie-
jętności, którym przypisuję się wagi, 

− kompetencje podstawowe – mały stopień wykorzystania, lecz są one często 
wykonywane w codziennej pracy. Powinno się zwrócić uwagę na ich ciągłe 
doskonalenie, 

− kompetencje niewykorzystane – duży stopień konkurencyjności oraz wyjąt-
kowy atut w walce o pozycję konkurencyjną; często pozostają ukryte i muszą 
zostać ujawnione, aby można było je wykorzystać, 

− kompetencje wyjątkowe – stanowią o sile przewagi konkurencyjnej; pozwala-
ją na zarządzanie organizacją na poziomie strategicznym. 

Ilościowy model kompetencyjny jest jednym ze sposobów oceny kandyda-
tów lub pracowników. Umożliwia on przypisanie wag wyrażonych w % po-
szczególnym umiejętnościom. Należy go używać w procesach rekrutacyjnych 
zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych jako narzędzie służące do przepro-
wadzenia pomiaru wzrostu poszczególnych kompetencji, co umożliwia wykorzy-
stania go jako elementu oceny pracowniczej. Zgodnie z tendencją do zatrudniania 
pracowników, uwzględniając predyspozycje osobowościowe powinno się zwra-
cać uwagę na kompetencje miękkie, które należy odpowiednio sprawdzić pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej. Testy kompetencyjne dotyczące przyjmowania 
roli w zespole, np. test Belbina bądź Thomasa, powinny uzupełnić proces do 
uzyskania pełnej informacji. Obserwacja zatrudnionych celem stwierdzenia 
przyjmowanej roli jest procesem czasochłonnym. Temu zjawisku towarzyszy 
wysoka granica błędu. Takie postępowanie pozwala uniknąć stronniczości i za-
chować obiektywizm. Jest to szczególnie zalecane z uwagi na czasochłonność 
oraz wysokie koszty. Należy uwzględnić fakt, iż pracownicy uzyskują wartość 
dodaną i stanowią o konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Jednym z powyżej wymienionych narzędzi był test ról zespołowych M. Bel-
bina, który sprawdza predyspozycje zawodowe. Wskazuje się na wzrost zadowo-
lenia i wyników w ramach świadczonej pracy. Poszczególne role wraz z próbą 
ich definicji oraz określenia potencjalnej roli w organizacji są przedstawione 
w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Role zespołowe wg M. Belbina 

Rola w zespole Definicja Zalety Wady Potencjalne role 

 
Kreator 

 
Jest osoba pomysło-
wa, generująca nowa  
pomysły. Inicjuje 
nowe projekty, etapy. 
Proponuje nowe 
rozwiązania 

 
Innowacyjność, 
wizjonerskość 

 
Chaotyczność, 
 kapryśność, łatwo 
ulegający wypale-
niu zawodowemu 

 
Product  
Manager,  
Founder 

 
Ewaluator 

 
Pracownik o wyso-
kich zdolnościach 
analitycznych, oce-
niający potencjał 
nowych pomysłów 

 
Realnie oceniają-
cy, monotonny, 
spokojny,  
opanowany 

 
 
nudny, montonny, 
niepopularny 

 
Analityk  
finansowy, biz-
nesowy, kontro-
ler finansowy 

 
Koordynator 

 
Osoba zatrudniona na 
stanowisku znajdują-
cym się na takim 
samym poziomie 
w organizacji, co 
osoby, z którymi  
ma się porozumiewać 
i koordynować wyde-
legowane procesy 

 
Komunikatyw-
ność, znajomość 
procesu 

 
Brak odpowiednie-
go zaangażowania, 
brak ambicji 

 
Zastępca kie-
rownika zespołu, 
koordynator 
zmiany 

 
Implementer 

 
Osoba wdrażające 
pomysły w życie 

 
Zorganizowanie, 
entuzjazm, za-
rządzanie proce-
sem i sobą  
w czasie 

 
Brak elastyczności, 
wysokie wymagania 

 
Kierownik pro-
jektu, kierownik 
procesu, dyrektor 
finansowy, kon-
troler finansowy 

 
Perfekcjonista 

 
Pracownik odpowie-
dzialny za zadania 
wymagające dużego 
stopnia koncentracji, 
dokładności 

 
Precyzja, dokład-
ność, sumienność 

 
Pedantyzm, zarzą-
dzanie sobą w cza-
sie, przestrzeganie 
terminów 

 
Księgowa,  
analityk, Process 
Improvment 
Manager 

 
Lokomotywa 

 
Zatrudniony, który 
pobudza do w działa-
nia. Znajdujący 
i wcielający pomysły 
w życie. Dobrze 
działający pod presją 
czasu 

 
Odporność,  
nastawienie 
na działanie 

 
Niecierpliwość, 
apodyktyczność 

 
Kierownik  
księgowości, 
kierownik opera-
cyjny (menedże-
rzy średniego 
szczebla) 
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Tabela 1 (cd.) 

Dusza 
Zespołu 

Osoba towarzyska, 
nawiązująca kontak-
ty. Pracownicy lubią 
z nią współpracować 

Łatwość nawią-
zywania kontak-
tów, entuzjazm, 
kontaktowość 

Brak przekonania, 
brak skupienia na 
działaniach 

Kierownik ze-
społu, kierownik 
sprzedaży 

Poszukiwacz 
Źródeł 

Zatrudniony charak-
teryzujący się 
w znajdowaniu 
nowych rozwiązań 

Innowacyjność, 
umiejętność 
prowadzenia 
negocjacji 

Zbyt entuzjastyczny, 
kapryśny 

Negocjator, dy-
rektor zarządza-
jący, menedżer 
sprzedaży 

Specjalista Osoba oceniająca 
pomysły oraz dostar-
czająca niezbędną 
wiedzę potrzebną 
do ich realizacji 

Bezstronny, 
refleksyjny, 
analityczny 

Krytyczny, 
chłodny, 
brak wyobraźni 

Konsultant, 
analityk 

Podjęto próbę przedstawienia kompetencji menedżerów liniowych z sektora 
wysokich technologii na wykresach radarowych. Pierwszy z nich charakteryzuje 
się orientacją na ludzi oraz nawiązywaniem i utrzymywanie kontaktów bizneso-
wych. W związku z takim działaniem powinien koncentrować się na współpracy 
z zatrudnionymi oraz nawiązywaniem sieci kontaktów w wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji. Pomimo nastawienia na ludzi, jego sposób komunikacji nie został 
oceniony pozytywnie z uwagi na brak dostosowania stylu komunikacji do przyję-
tych norm społecznych oraz kanonów zachowań wymaganych na danym stano-
wisku i zadań wykonywanych w ramach stosunku pracy. Należy docenić 
stosunkowo wysokie kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów. Brak 
odpowiednio rozwiniętych technik komunikacyjnych przy orientacji na ludzi 
stanowi osobliwe zjawisko. 

Pracodawca powinien unikać obsadzania zatrudnionego charakteryzującego 
się takim profilem na stanowiskach wymagających zdolności analitycznych, np. 
analizy danych. Menedżer liniowy powinien zostać przeniesiony na stanowisko 
związane z koordynacją lub zarządzaniem procesem, co bezpośrednio związane 
jest z orientacją na zadania i brakiem odpowiednich umiejętności wywierania 
wpływu w kontakcie z klientem. Brak szczególnej orientacji na wyzwania, a co 
za tym idzie rozwój kariery zawodowej jest determinantą do pracy na stanowisku 
pracy powyżej przyjętej średniej, tj. 2,5-3 lata.  W ramach stosunku pracy jest 
odpowiedzialny za audyt bezpieczeństwa danych oraz pomoc przy organizacji 
wydarzeń firmowych. W pierwszych z nich się nie sprawdza z powodu niewy-
starczającej polityki informacyjnej, natomiast na drugim z nich odznacza się 
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zaangażowaniem i bardzo dobrymi wynikami pracy. Przyjmuję rolę kreatora 
i implementatora. Poniży wykres obrazuje opisywany profil kompetencyjny: 

 
Rys. 1. Profil kompetencyjny ‒ przypadek 1 

 
Drugi z menedżerów charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji na 

zadania przy jednoczesnej orientacji na utrzymywanie na utrzymywanie kontak-
tów biznesowych gwarantujących długotrwałą współpracę. Niestety nie posiada 
wystarczająco rozwiniętych zdolności analitycznych, co stanowi wadę przy jego 
nastawieniu na zadania. Nie można dzięki jego kompetencjom dokonać analizy 
danych czy zoptymalizować zawansowanych procesów. Wykazuje się chęcią do 
dalszego rozwoju i percepcją odpowiedzialności za obowiązki służbowe oraz 
rozwój zawodowy. W sposób prawidłowy rozwiązuje spory pracownicze znajdu-
jące się w początkowej fazie rozwoju. Jest świadomy różnych stylów komunika-
cji oraz jego kompetencje w zakresie wywierania wpływu kształtują się powyżej 
średniej na tle organizacji. Wraz ze wzrostem organizacji i rozszerzaniem dzia-
łalności rynkowej i, co jest z tym bezpośrednio związane, pojawieniem się no-
wych stanowisk pracy menedżer liniowy powinien zostać skierowany do działu 
sprzedaży i zajmować się procesem i pierwszą linią kontaktu, tzw. Proposal Ma-
nager. Jego nastawienie na działanie, wcześniejsze doświadczenie bezpośrednio 
związane podstawową działalnością przedsiębiorstwa będzie stanowić niepodwa-
żalny atut na tym stanowisku pracy. Dział personalny powinien wyznaczać 
ścieżkę kariery pozwalającą na zatrudnienie na stanowisku dyrektora sprzedaży, 
uwzględniając kierunkowe wykształcenie, doświadczenie, kompetencje sprzeda-
żowe oraz projektowe. Przyjmuje rolę specjalisty i koordynatora. 
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Rys. 2. Profil kompetencyjny ‒ przypadek 2 

Kolejny z menedżerów liniowych charakteryzuje się wysokim profilem 
kompetencyjnym i w związku z tym interdyscyplinarnością, elastycznością dobo-
ru ról w organizacji gwarantujących sukces zawodowy. Jednym z niepodważal-
nych atutów są jego umiejętności komunikacyjne i co z tym związane orientacja 
na ludzi. Chętnie podejmuje wyzywania, zmienia zakres obowiązków i czuje się 
odpowiedzialny za przebieg swojej kariery zawodowej. Swoje zdolności w za-
kresie komunikowania wykorzystuje do rozwiązywania konfliktów oraz wywie-
rania wpływu. Ta ostatnia kompetencja wydaje się szczególnie przydatna 
w kontaktach z klientem oraz naturalnie w przypadku konfliktów pracowniczych. 
Niepodważalny atut stanowi dostrzeganie potrzeby ich rozwiązywania w począt-
kowej fazie oraz styl zarządzania nastawiony na współpracę. Jego zdolności ana-
lityczne pozwalają na podstawową analizę danych i wyznaczanie planów 
naprawczych. Dostrzega zalety poszczególnych zatrudnionych i nie przejawia 
oporu w zmianie stanowisk w ramach organizacji – awanse poziome i utraty 
wartościowych pracowników w ramach zespołu. Jest świadomy podstawowych 
technik motywacyjnych . Pewną trudność sprawia mu dostosowanie ich do po-
szczególnych zatrudnionych. Przyjmuje rolę duszy zespołu i lokomotywy. Jego 
profil kompetencyjny obrazuje poniży rysunek. 
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Rys. 3. Profil kompetencyjny ‒ przypadek 3 

Menedżer liniowy w dzisiejszym otoczeniu biznesowym ma coraz większy 
zakres obowiązków. Oprócz bieżącego zarządzania na poziomie operacyjnym do 
jego obowiązków należą podstawowe sprawy pracownicze oraz projekty mię-
dzydziałowe. Kolejny z opisywanych kierowników liniowych jest zorientowany 
na zadania. Zdolności analityczne powyżej średniej predysponują go do pracy na 
stanowisku wymagającym wysokiego stopnia koncentracji, zorientowania na 
detale oraz dającego możliwości rozwoju. Niepodważalną zaletą jest wywieranie 
wpływu oraz zadowalające zdolności komunikacje przy tym poziomie orientacji 
na zadania. Przyjmuje rolę poszukiwacza źródeł. Zobrazowany profil możemy 
zobaczyć poniżej. 

Innym modelem kompetencyjnym jest jakościowy wariant oceny kompeten-
cji. Umożliwia on ocenę kompetencji przypisując im poszczególne wagi od 1 do 
5, z czego 1 oznacza niski, a 5 wyróżniający. Przygotowano poniższy profil 
kompetencyjny, który stanowi alternatywę dla ilościowej metody mapowania 
kompetencji. W pierwszej kolumnie mamy wymienioną poszczególną kompeten-
cję wraz z towarzyszącym wytłumaczeniem terminu, co pozwala na szczegółowe 
zrozumienie w przypadku danej organizacji oraz funkcji w niej pełnionej. 
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Rys. 4. Profil kompetencyjny – przypadek 4 

Przykładowe jakościowe profile kompetencyjne zostały zaproponowane po-
niżej. Dział HR powinien podać i zaproponować działania rozwojowe oraz uło-
żyć ścieżkę kariery pozostając w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym. 
Tylko ta współpraca gwarantuje końcowy sukces, który jest bardzo ważną 
zmienną przy zwiększaniu osiąganego przychodu przez organizację. 

Kompetencje           Definicja      Poziom 

1 2 3 4 5 

niski 
pod-
sta-

wowy 
dobry bardzo 

dobry 

wy-
różnia-

jący 

Asertywność wyrażanie w sposób otwarty, 
bez poczucia winy, odczuć w stosunku 
na konkretnych sytuacji 

X 

Branie odpo-
wiedzialności 

poczucie obowiązku osiągnięcia  
określonych rezultatów, gotowość 
do poniesienia 
odpowiedzialności  w  przypadku  
niepowodzenia 

X 
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Budowanie 
relacji 

nawiązywanie, budowanie oraz  
utrzymywanie kontaktów biznesowych 
celem osiągnięcia 
zamierzonych  rezultatów 

X 

Dążenie 
do rozwoju 

nastawienie na zdobywanie nowych 
kompetencji. Przejawienie chęci 
do brania odpowiedzialności, przejmo-
wanie odpowiedzialności i rozszerzanie 
zakresu odpowiedzialności 

X 

Delegowanie umiejętność przydzielania obowiązków 
poszczególnej grupie zawodowej 
na każdym poziomie organizacji 

X 

Elastyczność zdolność dostosowania modelu zacho-
wań do każdej sytuacji biznesowej 

X 

Komunikatyw-
ność 

zdolność przekazywania informacji 
w sposób jednoznaczny 

X 

Kreatywność łatwość znajdowania nowych rozwiązań, 
odpowiedzi, twórczość, pomysłowość 

X 

Motywowanie  
innych 

zdolność do skłaniania zatrudnionych 
do oczekiwanych zachowań, a w konse-
kwencji rezultatów 

X 

Myślenie 
analityczne 

umiejętność analizy i syntezy danych 
oraz zastosowania wniosków w praktyce 

X 

Nastawienie 
biznesowe 

nastawienie na realizację celów bizne-
sowych, optymalizację kosztów oraz 
maksymalizację wartości dodanej 

X 

Odporność 
na stres 

zdolność do osiągania wymaganych 
rezultatów, pomimo niesprzyjających 
warunków 

X 

Zarządzanie 
sobą w czasie 

umiejętność planowania i osiągania celu 
w wyznaczonych ramach czasowych 

X 

Orientacja na cel ukierunkowanie na wykonanie zadania X 
Orientacja 
na klienta 

nastawienie na uzyskanie satysfakcji 
klienta w ramach współpracy 

X 

Planowanie określenie zadań, osób oraz terminu 
wykonania 

X 

Kierowanie planowanie, przewodzenie, koordynacja 
zadań wykonywanych w ramach stosun-
ku pracy 

X 

Praca 
zespołowa 

umiejętność współpracy z różnymi  
grupami zatrudnionych. Zdolność  
do przyjmowania różnych grup zawo-
dowych 

X 

Zaangażowanie branie aktywnego udziału w wykonywa-
niu obowiązków w ramach stosunku 
pracy 

X 

Rozwiązywanie  
konfliktów 

umiejętność znajdowania porozumienia 
w sytuacji rozbieżności interesów oraz 
zbieżności części z nich 

X 
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Kompetencje        Definicja Poziom 
1 2 3 4 5 

niski 
pod-

stawo-
wy 

dobry bardzo 
dobry 

wy-
różnia-

jący 
Asertywność wyrażanie w sposób otwarty, bez poczu-

cia winy, odczuć w stosunku na konkret-
nych sytuacji 

X 

Branie odpo-
wiedzialności 

poczucie obowiązku osiągnięcia określo-
nych rezultatów, gotowość do poniesienia 
odpowiedzialności w przypadku niepo-
wodzenia 

X 

Budowanie 
relacji 

nawiązywanie, budowanie oraz utrzymy-
wanie kontaktów biznesowych celem 
osiągnięcia zamierzonych rezultatów 

X 

Dążenie 
do rozwoju 

nastawienie na zdobywanie nowych  
kompetencji. Przejawienie chęci do brania 
odpowiedzialności za przejmowanie 
odpowiedzialności i rozszerzanie zakresu 
odpowiedzialności 

X 

Delegowanie umiejętność przydzielania obowiązków 
poszczególnej grupie zawodowej 
na każdym poziomie organizacji 

X 

Elastyczność zdolność dostosowania modelu zachowań 
do każdej sytuacji biznesowej 

X 

Komunikatyw-
ność 

zdolność przekazywania informacji 
w sposób jednoznaczny 

X 

Kreatywność łatwość znajdowania nowych rozwiązań, 
odpowiedzi, twórczość, pomysłowość 

X 

Motywowanie 
innych 

zdolność do skłaniania zatrudnionych  
do oczekiwanych zachowań, a w konse-
kwencji rezultatów 

X 

Myślenie 
analityczne 

umiejętność analizy i syntezy danych  
oraz zastosowania wniosków w praktyce 

X 

Nastawienie 
biznesowe 

nastawienie na realizację celów bizneso-
wych, optymalizację kosztów oraz mak-
symalizację wartości dodanej 

X 

Odporność na 
stres 

zdolność do osiągania wymaganych  
rezultatów, pomimo w niesprzyjających 
warunkach 

X 

Zarządzanie 
sobą w czasie 

umiejętność planowania i osiągania celu 
w wyznaczonych ramach czasowych 

X 

Orientacja na cel ukierunkowanie na wykonanie zadania X 
Orientacja 
na klienta 

nastawienie na uzyskanie satysfakcji 
klienta w ramach współpracy 

X 

Planowanie określenie zadań, osób oraz terminu 
wykonania 

X 
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Kierowanie planowanie, przewodzenie, koordynacja 
zadań wykonywanych w ramach stosunku 
pracy 

X 

Praca zespołowa umiejętność współpracy z różnymi 
grupami zatrudnionych. Zdolność do 
przyjmowania różnych grup zawodowych 

X 

Zaangażowanie branie aktywnego udziału w wykonywa-
niu obowiązków w ramach stosunku 
pracy 

X 

Rozwiązywanie 
konfliktów 

umiejętność znajdowania porozumienia 
w sytuacji rozbieżności interesów oraz 
zbieżność części z nich 

X 

Uzupełnieniem jakościowego modelu kompetencyjnego jest formularz oce-
ny zintegrowanej. Poszczególnym kategoriom przypisuję się wagi od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza niski poziom danej kompetencji, a 5 wyróżniający. 

Kandydat/ 
Zatrudniony     Stanowisko Postawa Umiejętności Wiedza 

Ocena 
zintegrowana 

[%]   

X Kierownik 
Controllingu 2 4 4 50 

Y Kierownik 
Sprzedaży 3 2 3 26 

Z Kierownik 
Operacyjny 5 3 3 40 
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MANAGERIAL COMPETENCES` OF LINE MANAGERS 

Summary 

The aim of the paper was to investigate the level of the line managers 
competienties skills. Line managers are focal point of the contact for employees. 
The paper draws attention on the compatienties` mapping during the recruitment 
and development needs. It`s very important to show dependency between 
personality predispositions and optimalization of the work efficiency. The key 
role play the cooperation between HR and operations managers. 
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HUMANOCENTRYCZNE ASPEKTY PRAKSEOLOGII 
KOTARBIŃSKIEGO  

Artykuł odtwarza rolę, jaką koncepcja Tadeusza Kotarbińskiego „do-
bra praca” pełni w jego systemie filozoficznym. Analizowane jest wzajemne 
oddziaływanie pojęcia Kotarbińskiego „dobrej pracy” na jego etykę w tej 
koncepcji. Jest to próba pokazania, że orientacja na efektywność jest, według 
niego, nierozerwalnie związana z pewnymi wartościami nieinstrumentalny-
mi. Znamienne jest, że skuteczność dobrze zorganizowanej pracy jest w prak-
seologii Kotarbińskiego, zgodna z troską o dobro i godność pracownika. 

1. Wprowadzenie 

W tym roku obchodzimy 130 rocznicę urodzin Tadeusza Kotarbińskiego, 
wybitnego polskiego filozofa i prekursora prakseologii na polskim gruncie. 
Punktem centralnym swych dociekań uczynił on poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie o to, jak działać sprawnie, które, choć towarzyszyło ludzkości od zawsze, 
współcześnie wydaje się budzić wyjątkowe zainteresowanie. Wystarczy spojrzeć 
na półki księgarń obciążone tytułami o tej tematyce. Zagadką pozostaje, dlaczego 
myśl autora wydanych ponad sto lat temu – w 1913 r. – Szkiców praktycznych nie 
znajduje szerokiego rezonansu w dzisiejszych nastawionych na praktyczność 
czasach. 

Teoria sprawności jest w koncepcji Kotarbińskiego blisko powiązana z in-
nymi elementami jego filozoficznego systemu – etyki, teorii człowieka i ogól-
nych twierdzeń dotyczących tego, czym jest i jak działa świat. Być może właśnie 
te powiązania ze śmiałą i całościową koncepcją człowieka i świata wywołują 
dystans współczesnych teoretyków i praktyków organizacji działań wobec prak-
seologii Kotarbińskiego. 
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Prakseologia 1 jest zdaniem Kotarbińskiego działem ogólnej teorii czynu, 
a jej zadaniem jest analiza ludzkich działań przez pryzmat pytania o to, jak dobrze 
służą realizacji postawionego sobie celu. Pozostałe działy owej ogólnej teorii czynu – 
czyli etyki w sensie szerokim – to felicytologia, zogniskowana wokół pytania o to, 
jak działać, by maksymalizować szczęście, oraz etyka właściwa, poszukująca od-
powiedzi na pytanie o to, które działania są godne szacunku, a które haniebne. Ko-
tarbiński wyszczególnia te działy i prowadzi dociekania na terenie każdego z nich, 
prezentując wyniki w odrębnych tekstach, dla prakseologii, felicytologii i etyki 
właściwej. Dostrzega jednak ich wielorakie powiązania. W praktyce okazuje się 
bowiem, że nie jest możliwe adekwatne badanie działania człowieka jedynie 
w którymś wyodrębnionym aspekcie i pominięcie pozostałych. Działanie nasta-
wione na szczęście musi brać pod uwagę zagadnienia stricte etyczne, bo nie da 
się, zdaniem Kotarbińskiego, być szczęśliwym i zarazem „żyć w stanie hańby”. 
Podobnie nie da się zasłużyć na szacunek, nie działając sprawnie. Sprawne dzia-
łanie, które analizuje prakseologia, jest nierozerwalnie splecione z działaniem 
godziwym i szczęściodajnym. 

Odnosząc tę ogólną myśl do organizacji pracy, można zatem powiedzieć, że 
warunki pracy, które człowieka unieszczęśliwiają lub uwłaczają jego godności, 
przyczyniają się zarazem do zmniejszenia sprawności działań jednostkowych 
oraz zbiorowych. To nastawienie nazywa się humanocentrycznym. Zwraca się 
w nim uwagę na to, że pominięcie pewnych istotnych aspektów ludzkiej działal-
ności i skoncentrowanie na innych, jak choćby odsunięcie z pola zainteresowań 
dbałości o zdrowie i życie pracownika, a także wartości stricte etycznych – jak 
godność – oraz felicytologicznych – czyli szczęścia – na rzecz efektywności 
i ekonomiczności wydajności i oszczędności, może na krótką metę dawać rezul-
taty w podniesieniu produktywności i zwiększeniu oszczędności, na dłuższy dy-
stans doprowadzić musi jednak do osłabienia bądź paraliżu tak zorganizowanego 
działania. Jeśli odpowiednio zacieśnimy horyzont badań, to możemy wykazać, że 
np. maksymalna eksploatacja pracownika zatrudnionego przy pomocy tzw. „ela-
stycznych form zatrudnienia” i rezygnacja z niego po roku przyniesie firmie naj-
bardziej wymierne korzyści finansowe. Dopiero wieloaspektowa analiza 
długodystansowa, o wiele trudniejsza do przeprowadzenia, może wykazać, że 
pracownik z wieloletnim doświadczeniem jest nośnikiem niezwykle cennej, 
mniej lub bardziej utajonej wiedzy, którą nabył w rezultacie bezpośredniego kon-
taktu z obrabianym tworzywem, lub że dbanie o integrację zespołu pozwala na 
przepływ owej wiedzy. 

Celem artykułu jest wskazanie roli, którą koncepcja „dobrej roboty” Kotar-
bińskiego odgrywa w jego całościowo ujmowanej koncepcji świata i człowieka 

1W artykule ze względów stylistycznych synonimicznie stosowane będą pojęcia „prak-
seologia”, „teoria sprawności”, i „koncepcja dobrej roboty”. 
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oraz zbadanie wzajemnych powiązań między ową kategoria praktyczności a ety-
ką właściwą. Stawiamy tezę, iż według Kotarbińskiego wykonywanie dobrej 
roboty jest źródłem pewnych nieinstrumentalnych wartości.  

Aby osiągnąć ów cel oraz wykazać zasadność postawionej tezy, prześledzi-
my rolę, jaką gra zagadnienie „dobrej roboty”, czyli kategoria praktyczności 
w systemie filozoficznym Kotarbińskiego. Dalej zbadamy, jak zagadnienie 
„dobrej roboty” powiązane jest ze stojącymi u początków dociekań filozoficz-
nych Kotarbińskiego rozważaniami dotyczącymi etyki w systemach utylitary-
stycznych. Następnie analizie poddana zostanie występująca w tekstach 
Kotarbińskiego postać fachowca, czyli wykonawcy „dobrej roboty”. W dalszej 
części tekstu przyjrzymy się powiązaniom między zagadnieniem „dobrej roboty” 
i etyką właściwą Kotarbińskiego w perspektywie koncepcji wartości perfekcyj-
nych Henryka Elzenberga oraz kategorii „pracy”, „wytwarzania” i „działania” 
Hannah Arendt. 

Tekst niniejszy to część teoretyczna większej całości. Jest podstawą dla ar-
tykułu mającego zaprezentować badania dotyczące wzajemnych zależności mię-
dzy nastawieniem humanocentrycznym a nastawieniem na sprawność działania 
organizacji. 

2. Znaczenie koncepcji „dobrej roboty”
w filozofii Kotarbińskiego 

Technika rozumiana jako „dobra robota” zawsze zwrócona jest na jakiś cel 
od niej różny, mimo to w koncepcji Kotarbińskiego sama jest źródłem pewnych 
nieinstrumentalnych wartości. Jego zdaniem, mogą one stanowić remedium na 
zagrożenia, które niesie ze sobą rozwój techniki rozumianej jako sprzęt oraz 
rozszerzenia się wpływów racjonalności technologicznej 2. Zagadnienie „dobrej 
roboty” ma w filozofii Kotarbińskiego wyjątkowy status. Nie można traktować 
go w separacji od teorii poznania, ontologii bądź poszczególnych części etyki 
tego filozofa. Jest ono obecne w każdej z dziedzin filozofii, którymi zajmuje się 
Kotarbiński. Pisze on, że „podmiot twórczo zmieniający zastaną rzeczywistość” 
jest centralnym przedmiotem jego zainteresowań 3. Współczesny prakseolog 
i znawca myśli Kotarbińskiego Wojciech Gasparski uznaje to zagadnienie za 

2Polegającej na dostosowywaniu środków do celów, nie opieraniu działań na rozpoznaniu 
samej rzeczywistości. W kwestii rozumienia racjonalności u Kotarbińskiego zob. 
S. Kolwas, Antropologiczne aspekty idei globalizacyjnych Tadeusza Kotarbińskiego, 
Studia Philosopiae Christianae, 2, 2013, ss. 95-114. 
3T. Kotarbiński, Drogi dociekań własnych, Warszawa 1986. s. 58. 
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poziom atomiczny systemu Kotarbińskiego, a całemu temu systemowi nadaje 
miano filozofii praktyczności 4.  

Kotarbiński zdaje sobie sprawę z niejednoznaczności terminu praktyczność, 
opowiada się jednak za pewnym konkretnym jego rozumieniem, tak scharaktery-
zowanym w jednym z podręczników jego autorstwa: „A praktyczność na czym 
polega? wyraźnie wieloznaczny to termin. Czasem praktyczny to tyle, co zarad-
ny, co samodzielnie znajdujący wyjście z każdej sytuacji, kiedy indziej człowiek 
praktyczny – to człowiek oddany praktyce w przeciwieństwie do tych, co są od-
dani teorii, a w innych jeszcze kontekstach praktyczność wypadnie utożsamić ze 
sprawnością w szerszym znaczeniu. Tak też rozumiemy praktyczność w poda-
nej... charakterystyce energii” 5. Praktyczność, jako sprawność w szerszym zna-
czeniu, jest czymś innym niż ekonomiczność lub efektywność, które są jej 
składowymi. Praktyczność można w pewnym zakresie rozumieć jako dążność do 
wykonywania „dobrej roboty”. Powiązana jest ona przy tym, choć nie tożsama, 
z normą określoną przez Kotarbińskiego jako dzielność. Tę ostatnią definiuje 
Kotarbiński w swym Traktacie: „Ten jest dzielny kto działa energicznie w spra-
wie wedle niego godziwej” 6.  

Wojciech Gasparski zauważa, że nastawienie na praktyczność przenika 
wszystkie elementy systemu filozoficznego Kotarbińskiego. Logika, po której 
„stopniach”, jak pisze Kotarbiński 7, wspiął się on na „katedrę filozofii”, była 
przez niego traktowana jako organon, czyli narzędzie. Praktyczna funkcja tak 
rozumianej logiki polega na wprowadzaniu jasności, klarowności i ścisłości 
w rozważania prowadzone na wysokim stopniu abstrakcji 8. Służy więc ona tego 
rodzaju działaniu, którym jest myślenie. Ze względu na to, wedle Kotarbińskie-
go, narzędziem logiki winni sprawnie posługiwać się nauczyciele 9. Do grona 
nauczycieli zalicza Kotarbiński wszystkich ludzi nauki oraz literatów i publicy-
stów 10. Praktyczny wymiar logiki zasadza się więc na tym, że pomaga ona bu-
dować spójne teorie oraz jasno komunikować rezultaty badań 11. 

4W. Gasparski, Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego filozofią praktyczności, [w:] W. Gasparski; 
A. Strzałecki (red.), Logika, praktyka, etyka: Przesłania filozofii Tadeusza Kotarbińskiego, 
Warszawa 1991, s. 30. 
5T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1974, ss. 178-179. 
6Tenże, Traktat o dobrej robocie, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 139. 
7Tenże, Drogi dociekań własnych, dz. cyt., s. 12. 
8Tenże, Logika dla nauczycieli a logika matematyczna, w tegoż: Myśli o myśleniu. Wybór 
pism, t II, Warszawa 1958, ss. 519-532. 
9Tenże, Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
– Łódź 1986, ss. 3-8.
10Tamże, s. 5. 
11Tenże, Kultura filozoficzna, w tegoż: Pisma etyczne, Wrocław – Warszawa – Kraków – 
Gdańsk – Łódź 1987, ss. 91-104. 
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Metodologia nauk, która stanowi istotny wątek filozofii Kotarbińskiego, 
również ma charakter praktyczny. Jej głównym zadaniem jest ustalenie standar-
dów „dobrej roboty” w zakresie działalności naukowej. Wedle Kotarbińskiego, 
„metodologia nauk, dyscyplina składowa logiki w szerszym tego słowa znacze-
niu, jest poszczególnym przypadkiem metodologii ogólnej, a więc prakseolo-
gii” 12. Metodologia nauk, często nazywana po prostu metodologią, nie jest więc 
w koncepcji Kotarbińskiego tym samym, co metodologia ogólna. Ta pierwsza 
zajmuje się metodami swoistymi dla pracy badawczej oraz nauczycielskiej (tymi 
ostatnimi w celu prezentacji rezultatów badań). W zakres kompetencji metodolo-
gii ogólnej wchodzą natomiast dociekania cech ogólnych wszelkich metod. Me-
toda jest to, wedle definicji Kotarbińskiego, sposób systematycznie stosowany. 
W tekście Kotarbińskiego O pojęciu metody doprecyzowuje on je jako „sposób 
zastosowany ze świadomością możliwości jego zastosowania w przypadkach 
tego typu, którego egzemplarz w danym przypadku rozpatruje osoba działają-
ca” 13. Według Kotarbińskiego, wszelka „dobra robota”, czyli praktyka kierująca 
się dyrektywą sprawności, musi wobec komplikacji świata opierać się na podbu-
dowie teoretycznej. Przejście między dyscyplinami praktycznymi jak medycyna, 
etyka, bądź inżynieria a naukami teoretycznymi jest, jego zdaniem, nieostre 14. 
Teoria jest więc ściśle powiązana z praktyką. Nie w tym jednak sensie, by jej 
badania musiały być zawsze uzasadnione konkretnymi zastosowaniami, lecz 
w tym, że działanie, aby było sprawne, nie może obejść się bez adekwatnego 
oglądu rzeczywistości, które dają badania podstawowe.  

Według Kotarbińskiego, filozofia nawet w swych najbardziej spekulatyw-
nych rejestrach wciąż odgrywa istotne funkcje praktyczne. Rozpoznaje on istotny 
walor pedagogiczny filozofii oraz jej wartość dla prowadzenia działalności dy-
daktycznej i wychowawczej. Ze względu na to postuluje połączenie na uniwersy-
tecie wydziału filozoficznego z pedagogicznym. Konsekwentnie jego własna 
odważna koncepcja ontologiczna, porównywana pod względem rozmachu do filo-
zoficznych konstrukcji presokratyków 15, ma, wedle swojego twórcy, praktyczny 
walor dla dydaktyki. Co prawda, rozstrzygnięcia problemów filozoficznych rzadko 
mają bezpośrednie przełożenie na konkretne usprawnienia, jednak Kotarbiński 
pisze, że: „Studia nad dziełami filozofów, nie dając na ogół dojrzałej wiedzy poży-
tecznej, (...) okazują się pożyteczne dla rozwoju umysłowego studiujących.  
Z pewnością tłumaczy się to obcowaniem z wysiłkami intelektów usiłujących  

                                                 
12Tenże, Traktat o dobrej robocie, dz. cyt., s. 87. 
13T. Kotarbiński, O pojęciu metody, w tegoż: Elementy teorii poznania, logiki formalnej 
i metodologii nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961, ss. 524-536. 
14Tenże, Myśli o nauce, w tegoż: Sprawność i błąd, Warszawa 1970, ss. 80-96. 
15B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, Warszawa 1993, s. 250. 
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dotrzeć do rozwiązań problemów podstawowych” 16. To spostrzeżenie zbliżone 
jest do popularyzowanej przez francuskiego filozofa Pierre’a Hadota koncepcji 
filozofii jako ćwiczenia duchowego. Filozofia jest w tym rozumieniu rozpatry-
wana jako technika służąca duchowemu rozwojowi 17.  

Wspomniana ontologiczna koncepcja reizmu ma jednak innego rodzaju 
praktyczne konsekwencje. Służy ona mianowicie wykonywaniu „dobrej roboty” 
przez nauczyciela, usprawniając komunikacyjną funkcję języka. Ta narzędziowa 
właściwość reizmu jest, wedle Kotarbińskiego, ściśle związana z tym, że ade-
kwatnie oddaje on samą rzeczywistość. Reizm Kotarbińskiego ma dwie odsłony 
– semantyczną oraz ontologiczną. Pierwszą przedstawić można jako wskazówkę
dydaktyczną, by konstruować wypowiedzi w taki sposób, aby występujące 
w nich rzeczowniki i przymiotniki mogły być sprowadzone do przymiotników 
i rzeczowników konkretnych. Dyrektywa ta jest ściśle praktyczna i zapobiegać 
ma stosowaniu mętnych wyrażeń, prowadzących do błędów w komunikacji 
i w efekcie zmniejszenia efektywności działań grupowych, w tym również 
nauczania. Według Kotarbińskiego, ta jej funkcja wynika z psychologicznej na-
turalności reizmu. Jego zdaniem, ludzie klarownie rozumieją rzeczowniki 
i przymiotniki ogólne, tylko jeśli są w stanie sprowadzić je do takich, których 
odniesieniem przedmiotowym są konkrety. Ta psychologiczna naturalność se-
mantycznego sformułowania reizmu ugruntowana jest natomiast, wedle jego 
autora, na tym, że „cała rzeczywistość jest splotem zmieniających się rzeczy” 18. 
Przekonanie, wedle którego istnieją jedynie rzeczy, stanowi ontologiczną stronę 
reizmu, nazywanego też przez Kotarbińskiego konkretyzmem. Praktyczny walor 
dyrektywy semantycznej wynika, jego zdaniem, po prostu stąd, że teza ontolo-
giczna jest prawdziwa. Stosunek między dwiema postaciami reizmu odzwiercie-
dla przekonanie Kotarbińskiego na temat związków między wskazaniami „dobrej 
roboty” a działalnością teoretyczną, są to niejako dwie strony tej samej monety. 

Kwestia praktyczności i zagadnienie „dobrej roboty” obecne we wszystkich 
działach filozofii Kotarbińskiego najdobitniej dochodzą do głosu w jego filozofii 

16T. Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, dz. cyt., s. 4. 
17W przedmowie do P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, tł. Piotr Domański, War-
szawa 2000, s. 5 Juliusz Domański pisze o wydanych w Polsce książkach Pierrea Hadota, 
Czym jest filozofia starożytna? oraz Filozofia jako ćwiczenie duchowe, że „zasadniczy 
i pierwszoplanowy jest (w nich – S.K.) opis (…) cech konstytutywnych stanowiących 
istotę całej filozofii starożytnej. Ten zaś w obu książkach sprowadzić można do stwier-
dzenia, że pojęcie filozofii starożytnej nie daje się zredukować do treści tylko intelektu-
alnych i do czynności tylko poznawczych, ale że obejmuje także swoisty sposób życia 
wraz z cechami nie tylko intelektualnymi, ale i charakterologiczno-etycznymi osobowo-
ści filozofa, sposób życia, w którym czynności poznawcze się mieszczą, nie dają się 
jednak od niego oddzielić i zautonomizować”. 
18Tenże, Drogi…, dz. cyt., s. 27. 
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praktycznej, czyli etyce w sensie szerokim. Choć zagadnienia filozofii praktycz-
nej rozkłada on na trzy uzupełniające się poddziedziny, to wielokroć wspomina 
o ich wzajemnych powiązaniach. Ich zadaniem jest konstruowanie programów 
postępowania zorientowanych na sprawność, satysfakcję i godziwość. Filozofia 
praktyczna jest, wedle Kotarbińskiego, teorią kierowania życiem duchowym 
człowieka, jest mądrością życiową. Etyka, podobnie jak inne dziedziny praktycz-
ne, nie obywa się bez podbudowy teoretycznej. Zależność ta związana jest 
z prakseologicznymi ustaleniami Kotarbińskiego, zgodnie z którymi „[w] miarę 
(...) rozrostu dziedziny, komplikowania się zależności w materiale i organizacji 
pracy, w miarę narastania wytworów i w ogóle w miarę postępów kunsztu – 
wszelka dyscyplina praktyczna intelektualizuje się coraz bardziej i bywa w koń-
cu, że przyprawa staje się głównym składnikiem potrawy” 19.  

Zagadnienie dobrej roboty eksplicite opracowuje Kotarbiński w swym trak-
tacie z zakresu prakseologii będącej poddziedziną etyki rozumianej jako ogólna teo-
ria czynu. Wchodząca w zakres prakseologii tematyka zorganizowana wokół pojęcia 
„dobrej roboty”, czyli szeroko rozumianej sprawności, nie poddaje się jednak dosko-
nałemu wyizolowaniu. Podobnie jak nie da się osiągnąć szczęścia i zasłużyć na sza-
cunek, jeśli nie działa się sprawnie, tak nie można uprawiać felicytologii oraz 
deontologii moralnej, ignorując teorię sprawności. Z drugiej strony analiza za-
gadnienia dobrej roboty wykazuje jego istotne powiązania z wartościami ściśle 
etycznymi, wynikającymi z zaangażowania w sprawne wykonywanie pracy. Bli-
skie powiązanie między wartościami instrumentalnymi i nieinstrumentalnymi, 
utylitarnymi i nieutylitarnymi w koncepcji Kotarbińskiego zamazuje jasny po-
dział na poddziedziny w jego filozofii praktycznej. Refleksja nad tymi powiąza-
niami rzuca pewne światło na filozofię techniki Kotarbińskiego. 

3. Koncepcja „dobrej roboty” Kotarbińskiego  
wobec systemów utylitarystycznych 

Pierwsze badania filozoficzne Kotarbińskiego dotyczą utylitarystycznych 
koncepcji etyki J.S. Milla i H. Spencera. W zogniskowanej wokół tego tematu 
pracy Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera autor nie ogranicza się jedynie do 
przedstawienia i porównania tych dwu koncepcji, lecz prezentuje własne obiek-
cje względem utylitarystycznej etyki. Mill i Spencer, choć ich koncepcje różnią 
się pod wieloma względami, zgadzają się w tym, iż uznają maksymalizację po-
wszechnej szczęśliwości za naczelną dyrektywę etycznego postępowania. Uzna-
nie tej dyrektywy ma, według Kotarbińskiego, istotne zalety. Utylitaryzm 
w etyce jest próbą wprowadzenia w tę trudną, zagmatwaną domenę pewnych 

                                                 
19Tenże, Kultura filozoficzna, art. cyt., ss. 91-104. 
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upraszczających zasad. Zdaniem Kotarbińskiego, aby wprowadzić jasne rozumowa-
nie w zakresie etyki, niezbędne jest oparcie się na pewnych ustaleniach 
w dziedzinie prakseologii (nazywanych w tym wczesnym tekście praktyką ogól-
ną) 20.  

Etyka utylitarystyczna w opozycji do etyki litości, nazywanej przez Kotar-
bińskiego również chrystianizmem, zdaje się mieć, jak twierdzi, walor lepszej 
konstrukcji. Jest tak, dlatego że odnosi się ona do szerszego zakresu ludzkich 
działań aniżeli chrystianizm, którego naczelną zasadą jest, jak to prezentuje Ko-
tarbiński, obowiązek postępowania w ten sposób, by usunąć jak największą ilość 
cudzego nieszczęścia. Etyka litości nie obliguje, by dbać o maksymalizację nad-
miarowego szczęścia. Utylitaryzm ma, według Kotarbińskiego, tę dodatkową 
zaletę, że „jest górą w licytacji wymagań”. Oznacza to, iż mobilizuje do działania 
również w pewnych momentach, w których chrystianizm do niego nie skłania. 
Taka sytuacja zachodzi na przykład wtedy, gdy musimy wybrać między cierpie-
niem różnolicznych grup ludzi. Mimo tych uwag Kotarbiński opowiada się jed-
noznacznie za etyką litości, przeciw utylitaryzmowi. Na rzecz tej pierwszej 
koncepcji przemawia bowiem, wedle Kotarbińskiego, głos sumienia, który nie 
wymaga mnożenia przyjemności doznawanych przez całą ludzkość, a jedynie 
redukcji przykrości cierpiących. Twórcy koncepcji utylitarystycznych, kładących 
nacisk na użyteczność, konstruując je, zwracali szczególną uwagę na możliwość 
ich stosowania w rzeczywistych sytuacjach. Temu służyć miało między innymi 
wprowadzenie jednorodnej miary moralnej oceny wszelkich ludzkich działań.  

Klarowność, przejrzystość i schematyczność utylitarystycznych odmian ety-
ki wynika z ich nastawienia na sprawność. Jednak, według Kotarbińskiego, 
skoncentrowanie na tych cechach doprowadziło utylitarystów do zaniechania 
innej ważnej własności dobrej roboty – adekwatnego rozpoznania samej rzeczy-
wistości. Jak pisze Kotarbiński: „Utylitaryzm jest górą w licytacji wymagań i ma 
pozory lepszej konstrukcji teoretycznej (...), cóż jeśli jest doktryną fałszu” 21.  

Rozważania na temat utylitaryzmu w etyce Milla i Spencera stoją u początku 
drogi filozoficznej Kotarbińskiego i da się w nich dostrzec źródła jego systemu 
rozumianego jako filozofia praktyczności. Szczególny wpływ miały one na jego 
filozofię praktyczną, ogólną teorię czynu. Choć nie zgadzał się z konkluzjami, 
do których doszli utylitaryści, przeprowadzone badania ich systemów uzmysło-
wiły mu rolę, jaką prakseologia (wtedy nazywana praktyką ogólną) odgrywa 
w etyce. Później wypracowane przez Kotarbińskiego: felicytologia i deontologia 
moralna, z centralną figurą spolegliwego opiekuna, powstały w oparciu o skon-
trastowaną z utylitaryzmem etykę litości. Są jej rozwinięciem. Medytacje o życiu 
godziwym i teksty dotyczące etyki niezależnej stanowią kontynuację wczesnego 

20Tenże, Pisma etyczne, dz. cyt., ss. 25-84. 
21Tenże, Utylitaryzm a etyka litości, w tegoż: Drogi…, dz. cyt., ss. 324-326. 
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tekstu Utylitaryzm i etyka litości. W tych późniejszych tekstach Kotarbiński po-
kazuje, że koncepcja etyczna, której zalążki nazywał chrystianizmem oraz etyką 
ewangeliczną, jest całościowym systemem niepotrzebującym ugruntowania reli-
gijnego lub ontologicznego 22. 

4. Cechy wykonawcy „dobrej roboty”  
w filozofii Kotarbińskiego 

Prakseologia Kotarbińskiego zorganizowana wokół zagadnienia „dobrej ro-
boty”, dociekając cech szeroko rozumianej sprawności, ukazuje pewne własności 
ludzkiego działania zorientowanego na osiągnięcie celu, które nie dają się 
w pełni sprowadzić do swej funkcji instrumentalnej. Zagadnienie „dobrej roboty” 
nie jest tym samym, co ocena skuteczności czynu, a wykonanie „dobrej roboty” 
jest czymś więcej niż osiągnięcie zadanego celu 23. Efektywność czynu jest 
oczywiście istotnym wyznacznikiem „dobrej roboty”, ale nie jedynym. W swym 
Traktacie Kotarbiński stara się ukazać „to co istotne w mistrzowskich chwytach 
podmiotów działających” 24. Wedle prakseologii Kotarbińskiego, fachowiec po-
winien dążyć do osiągnięcia celu określoną drogą. Praca rzetelnego fachowca 
powinna stosować się między innymi do ekonomicznych wyznaczników osz-
czędności i produkcyjności. Są to zaledwie dwie z wielu dyrektyw sprawnego 
postępowania. Warto zwrócić uwagę na to, że wskazania „dobrej roboty” nawet 
wtedy, gdy pochodzą z niwy ekonomii, rozpatrywane są w odmiennym aspekcie. 
Przede wszystkim nie podlegają bezpośredniemu wyrażanemu przy pomocy 
kwot pieniężnych rachunkowi zysków i strat 25. Co więcej, zasady prakseologicz-
ne stoją na wyższym poziomie ogólności od ekonomicznych, będących ich 
uszczegółowieniem na polu gospodarowania.  

Wedle Kotarbińskiego, istnieją takie formy usprawnień, które nie sprowa-
dzają się do „postępów ekonomiczności” 26. „Dobra robota” to coś więcej niż 
osiągnięcie celu, a dążenie do mistrzostwa nie ogranicza się do prostej kalkulacji 
bezpośrednich wydatków i przychodów. Istotnym wyznacznikiem „dobrej robo-
ty” jest to, co socjolog Richard Sennett, uczeń Hannah Arendt i autor książki 
Etyka dobrej roboty, określa jako „dążenie do jakości”, czyli fachowość.  
                                                 
22Kotarbiński używa w tym kontekście, zamiennie do terminu „ontologia” słowa metafi-
zyka, określając w ten sposób przekonania na temat tego, co istnieje w sposób najbardziej 
podstawowy oraz jakie są fundamentalne mechanizmy działania rzeczywistości zob. 
Tenże, Pisma etyczne…, dz. cyt., s. 196. 
23Tenże, Traktat…, dz. cyt., s. 141. 
24Tamże, s. 16. 
25Tamże, s. 384. 
26Tamże, s. 385. 
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Dążność owa polega na dbaniu o to, aby wykonywana praca nie tylko spełniała 
odgórnie narzucone obiektywne standardy, ale brała również pod uwagę prak-
tyczne doświadczenie, które umożliwia konfrontację z nieoczywistymi własno-
ściami konkretnych sytuacji 27. Kotarbiński używa w tym kontekście raczej 
terminu „solidność”. Solidne jest, wedle Kotarbińskiego, to, co zasługuje na zau-
fanie mimo zmiennych warunków. Po solidnym wytworze można się więc spo-
dziewać, że jest trwały i niezawodny w użytkowaniu. Cechę solidności 
odniesioną do człowieka godnego zaufania nazywa Kotarbiński „spolegliwo-
ścią”. W zestawieniu „spolegliwy opiekun” stanowi ona istotny składnik wzor-
cowej postawy etycznej. W związku z tym koncepcja „dobrej roboty” nie może 
być rozumiana jako zewnętrzny dodatek do etyki w sensie węższym. Zastosowa-
nie zasad „dobrej roboty” w pracy opiekuna wyznacza bowiem treść deontologii 
moralnej Kotarbińskiego. 

Dbałość o podwyższenie jakości wytworu nie zawsze idzie w parze z bezpo-
średnim zyskiem ekonomicznym. Twórca koncepcji „totalnej kontroli jakości” 
W. Edwards Deming twierdził, że najistotniejszych rzeczy nie da się zmierzyć. 
Z tego powodu, jego zdaniem, ścisłe zasady działania są mniej istotne, aniżeli 
swobodny obieg informacji w zespole podmiotów działających 28. Według Ri-
charda Sennetta, nie da się oddzielić osobistych motywacji fachowca od organi-
zacji społecznej, w której działa 29. Dążenie do jakości dla niej samej bywa 
umotywowane przez chęć wyodrębnienia się ze społecznego tła. Może to prowa-
dzić do społecznej izolacji jednostki bądź grupy, której działanie zorientowane 
jest na maksymalizację jakości.  

Działanie fachowe związane jest z dążeniem do mistrzostwa. Osobę, która 
osiągnęła sprawność w danej umiejętności w stopniu nie mniejszym niż ktokol-
wiek inny, Kotarbiński nazywa mistrzem, natomiast arcymistrzem kogoś, 
kto dodatkowo „działa twórczo na miarę wielką, niezwykłą, przełomową” 30. 
Używając tych terminów, Kotarbiński dopuszcza się językowej archaizacji – 
częstej u tego dbającego o styl autora. Współcześnie używa się w tym kontekście 
określenia ekspert 31. Richard Sennet wyszczególnia dwa typy ekspertów wyzna-
czane przez ich relacje z zespołem. Są to eksperci prospołeczni i aspołeczni. 
Eksperci z drugiej grupy posługują się w swej pracy wiedzą milczącą. Znaczy to, 
że nie potrafią w sposób intersubiektywny zaprezentować i przekazać informacji 

27R. Sennet, Etyka dobrej roboty, tł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2010, s. 32. 
28Tamże, s. 299. 
29Tamże, s. 326. 
30T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, dz. cyt., s. 142. 
31Mistrza od eksperta odróżnia przede wszystkim to, że pierwszy cechuje się swoistym 
autorytetem, który przez J.M. Bocheńskiego określany jest jako deontyczny. R. Sennet, 
Etyka dobrej roboty, dz. cyt., s. 303. Odnośnie różnych odmian autorytetu zob. J.M. Bo-
cheński, Co to jest autorytet, w tegoż: Logika i filozofia,  Warszawa 1993, ss. 187-323. 
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niezbędnej dla odtworzenia ich działań. Według historyka nauki Thomasa Kuh-
na, pewna doza niejawnej wiedzy obecna jest w każdym systemie aspirującym do 
bycia nauką 32. Rozstrzygnięcia Kuhna, choć zajmuje się on eksplicite historią 
nauki, często stosowane są również przy analizie dyscyplin praktycznych. Kotar-
biński nie wprowadza, co prawda, podziału na ekspertów prospołecznych i aspo-
łecznych, zdaje sobie sprawę z tego, że jasność dyrektyw praktycznych miewa 
różne stopnie i nie jest zawsze osiągalna w pełni 33. Zdaniem Kotarbińskiego, 
w toku udoskonalania wykonywanych działań powiększa się ilość niezbędnych 
przygotowań opierających się o coraz głębszą wiedzę. Proces ten związany jest 
z podziałem realizacji danego zadania na coraz większą ilość wyspecjalizowa-
nych podmiotów. Kotarbiński uważa, że owa postępująca specjalizacja pociągnąć 
może za sobą utrudnienie transferu informacji 34 w zespole i w konsekwencji 
obniżenie sprawności grupowego działania 35. 

Drugi wyszczególniany przez Richarda Senneta typ eksperta to ekspert pro-
społeczny. Ekspert prospołeczny jest specjalistą, który potrafi przekazać swe 
doświadczenie pozostałym członkom zespołu oraz przejrzyście prezentować 
standardy, wedle których wykonywana powinna być praca 36. Kotarbiński 
w swych tekstach z zakresu prakseologii rozważa dyrektywy, do których powi-
nien stosować się ekspert, aby nie izolował się w swej specjalności i mógł lepiej 
spełniać swą funkcję w obrębie zespołu bądź instytucji. Jego zdaniem: „Wyzwo-
lenie z udręczeń specjalizacji czeka nie w drodze jej zaniechania, lecz w drodze 
jej sublimacji, pogłębiania, rozszerzenia jej zasięgu we własnej dziedzinie, 
w drodze towarzyszącego temu procesowi jakościowego rozkwitu” 37.  

Zdaniem Kotarbińskiego, otwarta komunikacja interpersonalna nie tylko 
usprawnia pracę zespołu, ale również umożliwia lepsze praktykowanie własnej 
specjalności 38. Komunikacja służy więc spawanemu wykonaniu pracy, ale sama 
również podlega zaleceniom „dobrej roboty”, takim jak: „szybkość, wierność, 
szczegółowość, czytelność, określoność” 39. Richard Sennet podobnie jak  
Kotarbiński uważa, że ekspert powinien stosować się do tych zaleceń, wyznacza-
jąc standardy postępowania w sposób maksymalnie przejrzysty i przystępny in-
nym członkom zespołu, ponieważ izolacja i wchodzenie w konflikt z otoczeniem 
                                                 
32T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tł. H. Ostromęcka, J. Nowotniak, Warszawa 
2001, s. 331. 
33T. Kotarbiński, Hasło dobrej roboty, dz. cyt., s. 215. 
34Kotarbiński używa w tym kontekście terminu „izolacjonizm”. Sformułowanie „transfer 
informacji” zaczerpnięte jest z książki R. Sennet, Etyka dobrej roboty, dz. cyt. 
35T. Kotarbiński, Traktat…, dz. cyt., s. 315. 
36R. Sennet, Etyka dobrej roboty, dz. cyt., s. 305. 
37T. Kotarbiński, Traktat…, dz. cyt., s. 215. 
38Tamże, s. 218-219. 
39Tamże, s. 222. 
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muszą w bliższej bądź dalszej perspektywie prowadzić do obniżenia się jakości 
pracy 40. Wedle Kotarbińskiego, wykonywana przez fachowca „dobra robota” nie 
jest nigdy jednorazowym działaniem pozostającym bez związku z jego osobowo-
ścią i jego własną historią. Sprawność wymaga ciągłego doskonalenia. Chęć 
wykonywania „dobrej roboty” pozwala osobie dążącej do mistrzostwa ujmować 
swoje zawodowe życie jako spójną całość. Tym między innymi różni się human-
centryczna perspektywa Kotarbińskiego od obrazu pracownika odpowiadającego 
wymogom współczesnej ekonomii. Cechami tego ostatniego powinny być raczej 
elastyczność i dyspozycyjność niż nabyte i szlifowane w nieprzerwanej rutynie 
konkretne fachowe umiejętności 41. Praca dobrego fachowca rozumiana jest 
zgodnie z angielskim terminem career, oznaczającego dawniej drogę dla powo-
zów, jako coś mającego ciągłość i określoną dynamikę rozwoju. Termin ten od-
różniany jest od innego angielskiego określenia pracy jako job, dawniej 
odnoszącego się do czegoś, co można przenosić z miejsca na miejsce 42. 

Zaangażowanie w wykonywanie „dobrej roboty” wymaga przyjęcia od-
miennego zestawu podstawowych reguł postępowania niż te wymuszane na pra-
cownikach przez współczesną gospodarkę. Wedle Kotarbińskiego, nie można 
sprawnie działać, jeśli postępuje się wbrew określonym dyspozycjom zawartym 
w naturze ludzkiej, takiej samej dla wszystkich. Stawianie przed ludźmi wymo-
gów, które tę zależność ignorują, jest sprzeczne z zasadami realizmu praktyczne-
go, nakazującego brać pod uwagę realne warunki przy wyznaczaniu dyrektyw 
postępowania. Problem z zastosowaniem się do tego postulatu, na który wskazuje 
omawiany przykład, powstaje, gdy wiedza dotycząca dwu aspektów rzeczywisto-
ści prowadzi do odmiennych dyrektyw praktycznych. Postawić można bowiem 
pytanie, czy humanocentryzm polegający na ciągłym podejmowaniu prób spro-
stania wymogom, które płyną ze znajomości ludzkiej natury, nie koliduje w tym 
przypadku z zasadami dobrego gospodarowania, czyli ekonomicznością i efek-
tywnością. Dążenie do wykonywania cechującej się solidnością „dobrej roboty”, 
powiązane ze „spolegliwością” charakteru fachowca dbającego o rozwój swych 
fachowych kompetencji, jest nie do pojednania z ciągłą gotowością do zmiany 
stanowiska pracy. Podobnie skupienie i zaangażowanie wymagane dla solidnej 
pracy jest antytetyczne względem wielozadaniowości i dyspozycyjności. 

Wedle współczesnych badaczy 43, wymagania stawiane przed pracownikami 
w obecnej sytuacji ekonomicznej prowadzą do poczucia „wykorzenienia”. Trwałe 

40R. Sennet, Etyka dobrej roboty, dz. cyt., s. 309. 
41Taka specyfika kondycji współczesnego pracownika została opisana m.in. w książce: 
G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tł. Paweł Kaczmarski i Mateusz Karolak, 
Warszawa 2014. Głównym wyróżnikiem współczesnego pracownika jest, wedle jej auto-
ra, poczucie zagrożenia. 
42R. Sennet, Etyka dobrej roboty, dz. cyt., s. 324. 
43Wśród nich wymieniani wcześniej Guy Stending i Richard Sennett. 
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i jednoznaczne kodeksy postępowania określane przez średniowieczne cechy 
rzemieślnicze i kierowane przez mistrzów warsztaty odeszły wraz z tymi przesta-
rzałymi instytucjami. Kotarbiński nie nawołuje jednak do ich wskrzeszania. Ro-
zumie, że zasady dobrego fachowca nie mogą być zbyt sztywne, ponieważ nie 
pozwalałyby wtedy na dostosowanie ich do zmiennych sytuacji oraz uniemożli-
wiałyby podnoszenie kwalifikacji pracowników przez uczenie się na błędach. 
Elastyczność planu działania wynika z naczelnej dyrektywy realizmu praktycz-
nego, liczenia się z rzeczywistością. 

5. Zagadnienie „dobrej roboty”  
wobec wartości nieutylitarnych 

Aby lepiej zrozumieć powiązanie zagadnienia „dobrej roboty” z deontologią 
moralną Tadeusza Kotarbińskiego, przywołamy dalej zaproponowane przez 
Hannah Arendt rozróżnienie typów ludzkiej aktywności na pracę, wytwarzanie 
oraz działanie 44, a także odróżnienie wartości perfekcyjnych i utylitarnych 
w aksjologii Henryka Elzenberga. Z perspektywy tych koncepcji wskażemy, że 
etyczna koncepcja spolegliwego opiekuństwa Kotarbińskiego nie może być roz-
patrywana w oderwaniu od jego przekonań dotyczących porządnego wykonywa-
nia pracy.  

„Dobra robota”, o której pisze w swych pracach Kotarbiński, może być ro-
zumiana różnorako między innymi ze względu na to, jaki jest jej efekt. Końco-
wym rezultatem sprawnego działania nie musi być wprowadzenie zmiany. 
Dzieła 45 mogą być, wedle Kotarbińskiego, dwojakiego rodzaju: permutacyjne 
i perseweracyjne 46. Dzieło perseweracyjne jest w nomenklaturze Kotarbińskiego 
tego typu zdarzeniem, którego stadium początkowe jest tożsame z końcowym. 
Aby zrealizować tego typu dzieło, podejmuje się czynności zapobiegawcze 
i zachowawcze 47. Nie prowadzą one może do efektownych rezultatów, ale 
w koncepcji etycznej grają niebagatelną rolę 48.  

                                                 
44Terminy „praca”, „wytwarzanie” i „działanie” będą tutaj stosowane w ich rozumieniu 
technicznym, które nadała im Hannah Arendt, tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie 
zaznaczone. 
45Dzieło rozumiane przez Kotarbińskiego jako efekt działania. Wedle jego słów: „dzie-
łem jest wszelki skutek przyczyny będącej impulsem dowolnym, a skutek – to wszak 
zawsze jakieś zdarzenie”, w odróżnieniu od wytworu będącego ciałem. Nie należy przy 
tym zapominać, że zgodnie z reizmem Kotarbińskiego w ostatecznym sensie istnieją 
jedynie ciała. T. Kotarbiński, Traktat…, dz. cyt., s. 37. 
46Tamże, s. 38. 
47Tamże, s. 44. 
48Por. koncepcja realizmu praktycznego. Zob. ss. 25-26 tej pracy. 
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Filozofką, która uczyniła odróżnienie pracy produktywnej i nieproduktywnej 
istotnym elementem swej teorii, jest Hannah Arendt 49. Punktem wyjścia tego 
odróżnienia jest dla H. Arendt spostrzeżenie natury językowej. Zauważa ona, 
że w wielu europejskich językach, takich jak łacina, angielski, francuski czy 
niemiecki, występują odmienne terminy na pracę (labor) bezpośrednio służącą 
zapewnieniu podstawowych środków do życia i wytwarzanie trwałych przedmio-
tów (work). Rozumiana w ten sposób praca, wedle rozpoznań poczynionych 
przez H. Arendt, miała na przestrzeni dziejów niższy status aniżeli wytwarzanie. 
Ten pierwszy typ aktywności w starożytnej Grecji wykonywany był przede 
wszystkim przez niewolników i kobiety. Wedle analizy przeprowadzonej przez 
H. Arendt w książce Kondycja ludzka, sensem pracy niewolników była „poten-
cjalna produkcyjność ich panów” 50. Wytwarzanie będące wprowadzaniem 
w świat nowych trwałych przedmiotów nadaje sens procesom zapewniającym 
człowiekowi trwanie. Człowiek, którego życie toczy się wokół pracy (labor), jest 
przez nią określany jako animal laborans. Jej zdaniem, termin ów jest o tyle ade-
kwatny, że koncentracja na podtrzymywaniu życia, co jest kwintesencją pracy, 
łączy ten tryb aktywności człowieka z aktywnością zwierząt 51. W koncepcji 
H. Arendt nieprodukcyjność, czyli niebranie bezpośredniego udziału w wytwa-
rzaniu trwałych materialnych dóbr, jest tym, co zbliża pracę (labor) z działalno-
ścią czysto teoretyczną. Zgodnie z tą teorią, aby myślenie mogło zaowocować 
konkretnym produktem, musi być zapośredniczone przez wytwarzanie (work) 52. 
Idąc tym tropem, Arendt przytacza myśl Adama Smitha, który twierdzi, że zada-
niem intelektualistów nie jest dodawanie trwałych rzeczy do świata ludzkich 
wytworów, lecz podtrzymywanie trwania „maszyn biurokratycznych” 53.  

Kotarbiński dostrzega zagrożenia wynikające z takiego ujęcia pracy umy-
słowej. Jego zdaniem, traktowanie „ludzi słowa” i lekarzy wedle odmiennych 
standardów niż osoby mające bezpośredni udział w produkcji jest krótkowzrocz-
nością i prowadzić musi do obniżenia wytwórczości społeczeństwa jako całości. 
Nauczycielstwo i służba zdrowia biorą, według niego, istotny, choć pośredni, 
udział w produkcji, ponieważ dostarczają najważniejszy jej element, czyli ro-
zumnych i zdrowych pracowników. Kotarbiński zauważa, że: „Zdrowie i rozum 
zaczynamy traktować jako satysfakcje drugiego znaczenia w porównaniu z po-

49Odróżnienie pracy produktywnej i nieproduktywnej nie pokrywa się wprawdzie z istot-
niejszym dla Hannah Arendt odróżnieniem pracy i wytwarzania, ale jak pisze „... rozróż-
nienie pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej zawiera, aczkolwiek w sposób krzywdzący, 
najbardziej fundamentalną różnicę między wytwarzaniem i pracą”. H. Arendt, Kondycja 
ludzka, tł. Anna Łagodzka, Warszawa 2010, s. 110. 
50Tamże.  
51Tamże, s. 107. 
52Tamże, s. 114. 
53Tamże, s. 117. 
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siadaniem narzędzi, których racją istnienia jest wszak to, że służą utrzymaniu 
zdrowia i życia rozumnego” 54. Jednoznaczne rozgraniczanie i odmienne walory-
zowanie pracy fizycznej i umysłowej jest, według Kotarbińskiego, bezzasadne. 
Twierdzi on, wedle swych prakseologicznych ustaleń, że praca jak wszelka dzia-
łalność jest celowym wysiłkiem. Celowość natomiast jest to „kierunkowa umyśl-
ność”, pierwiastek namysłu jest więc we wszelkiego rodzaju pracy obecny. Nie 
da się, zdaniem Kotarbińskiego, wskazać takiej pracy, która byłaby czysto fizyczna. 
Można jedynie starać się oszacować wzajemny stosunek działań fizycznych do 
umysłowych w danym typie pracy. Aby ukazać, że wspomniany podział jest nie 
do utrzymania, Kotarbiński wymienia dużą ilość przykładów stanowisk pracy 
o spornej kwalifikacji 55.

W teorii H. Arendt specyficzną dla człowieka odmianą aktywności jest to, co 
nazywa ona działaniem (activity). Działanie oznacza w nomenklaturze tej autorki 
odbywające się w sferze publicznej rozpoczynanie czegoś nowego i nieprzewi-
dywalnego. W tym trybie aktywności polegającym na dyskutowaniu i wspólnym 
podejmowaniu decyzji dochodzi, jej zdaniem, do głosu niepowtarzalność ludz-
kiej jednostki w relacjach z innymi 56. Działanie w rozumieniu Arendt nie ma 
nigdy na celu osiągnięcia jakiegoś konkretnego użytkowego dobra, jego najistot-
niejszym rezultatem jest stworzenie międzyludzkich więzi 57. Więzi te nie wyni-
kają z rachunku zysków i strat i nie mają służyć stworzeniu stowarzyszenia 
o określonych statutowo celach. Działanie w rozumieniu Arendt wraz z mówie-
niem prowadzą do powstania dziedziny publicznej 58. Korzystając z tradycyjnego, 
wprowadzonego do socjologii przez Ferdynanda Toenniesa, podziału na wspól-
notę i stowarzyszenie należałoby powstałą w ten sposób grupę ludzką uplasować 
raczej w obrębie tej pierwszej kategorii. Wspólnotę odróżnia od stowarzyszenia 
przede wszystkim to, że jest grupą wyrosłą spontanicznie, podczas gdy stowarzy-
szenie jest zbiorowością zorganizowaną celowo, zgodnie z „wolą arbitralną” 59. 
Celem powstania i trwania stowarzyszenia są określone wartości użytkowe. War-
tości uznawane przez wspólnotę są wobec spajających ją więzi wtórne 60. Warto 
zwrócić uwagę na to, jakie zależności między różnymi typami celów postępowa-
nia zachodzą w teorii etycznej Kotarbińskiego. 

Kotarbiński był oskarżany przez Henryka Elzenberga o to, że jego felicytolo-
giczna koncepcja realizmu praktycznego prowadzi do odrzucenia sfery wartości 

54T. Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, dz. cyt., s. 160. 
55Tenże, Sprawność i błąd, dz. cyt., ss. 213-219. 
56Tamże, s. 207. 
57Tamże, ss. 213-218. 
58H. Arendt, Kondycja ludzka, dz. cyt., s. 229. 
59F. Toennies, Wspólnota i stowarzyszenie, tł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2008, ss. 70-73. 
60Z. Musiał i B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota, Komorów 2011, s. 30. 
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nieutylitarnych, składających się w koncepcji Elzenberga na to, co nazywamy 
kulturą 61. Elzenberg odróżnia dwa podstawowe typy wartości: wartości utylitarne 
i wartości perfekcyjne. Wedle jego teorii, wartości tego drugiego rodzaju składa-
ją się na kulturę 62. Termin wartość perfekcyjna przypomina tu tradycyjne wyod-
rębniane już przez Senekę, a później Kanta dobra mające godność (dignitas), czy 
przez św. Anzelma dobra nazywane iusta, czyli to, co słuszne, w odróżnieniu od 
tego, co korzystne określane jako commoda 63. W rozumieniu Elzenberga rzecz, 
która taką własność posiada, to taka, która „powinna być” i wobec tego powinna 
w ramach możliwości być przez ludzi „wprowadzana w istnienie” 64. Elzenberg 
uważa, że koncepcja etyczna Kotarbińskiego uznaje za wartości godne dążenia 
jedynie to, co zaspokaja jakieś ludzkie potrzeby, czyli wartości utylitarne. Wedle 
Elzenberga, podtrzymywanie życia, ochrona przed cierpieniem i coraz doskonal-
sze zaspokajanie potrzeb, czyli wszystko to na co wedle H. Arendt nakierowana 
jest ludzka praca i wytwarzanie (w jej rozumieniu tych terminów) należy do sfery 
wartości utylitarnych. W teorii Elzenberga dbanie o realizację wartości utylitar-
nych samo w sobie nie nadaje życiu człowieka sensu. Wszelka aktywność ludzka 
uzyskuje, jego zdaniem, sens dopiero wtedy, gdy dzięki niej, choćby pośrednio, 
realizowane są w świecie wartości perfekcyjne składające się na kulturę 65.  

Realizm praktyczny jest zalecaną przez Kotarbińskiego postawą opierania 
działań na dyrektywach respektujących realne warunki i ograniczenia oraz na 
hierarchii ich ważności podyktowanej zasadą, że „tylko to jest ważniejsze, co 
zapobiega większemu złu lub większe zło uchyla 66”. Postawa ta jest fundamen-
tem dla idei globalizacyjnych jej twórcy. Henryk Elzenberg w swym tekście Rea-
lizm praktyczny a naczelne wartości życia ludzkiego stawia realizm praktyczny 
w szeregu z buddyzmem i etyką Schopenhauera, nadając im ogólne miano etyki 
walki z cierpieniem, tożsame z hedonizmem negatywnym 67. Etyki tego typu 
mają za zadanie koncentrować ludzkie wysiłki na minimalizowaniu sumy cier-
pienia w świecie, nie dbając o mnożenie przyjemności. Zdaniem Kotarbińskiego, 
wprowadzenie takiej dyrektywy doprowadzi do zniwelowania trzech szkodli-
wych postaw: szukania wielkiej przygody, zachłanności i zaborczości. Ich usu-
nięcie uważa za słuszne, ponieważ przyczyni się ono do likwidacji zbędnych 

61H. Elzenberg, Wartość i człowiek, Toruń 2005, s. 209. 
62Tamże, s. 235. 
63Seneka, Listy moralne do Lukcyliusza (LXXI-31), tł. W. Kornatowski, Warszawa 2010, 
s. 246; I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tł. M. Wartenberg, Warszawa 1984
s. 70; Anzelm z Canterbury, Monologion, Proslogion, tł. T. Włodarczyk, Warszawa
1992, s. 15. 
64H. Elzenberg, Wartość i człowiek, dz. cyt., s. 235. 
65Tamże, s. 211. 
66Tamże, s. 128. 
67Tamże, ss. 200-211. 
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cierpień i tym samym przysłuży się ludzkości. Krytyka przedstawiona przez 
Elzenberga ma trzy aspekty. Po pierwsze nie zgadza się on z jednoznaczną nega-
tywną oceną wspomnianych postaw. Choć nie jest – jego zdaniem – wskazane, 
aby przejawiali je wszyscy, to jest dobrze, gdy cechują się nimi niektórzy. Za-
chłanność i zaborczość trzymane w ryzach rozumnej powściągliwości są w spo-
sób istotny powiązane z twórczością, a realizowanie swych naczelnych 
zamiłowań jest słuszne, o ile nie czuje się do tego powołany ogół społeczeństwa. 

Drugi zarzut Elzenberga dotyczy zbytniego radykalizmu stawianych przez 
Kotarbińskiego postulatów. Nawet jeśli krytykowane przez niego postawy zawie-
rają pierwiastek zła, to można im zapobiec, nie przekreślając ich całkowicie. 
Ekspansja i bujność mogą zostać ujęte w ramy dyscypliny moralnej, nie prowa-
dząc do gróźb zawodu, przesytu, zbrodni i klęski, wymienianych przez Kotarbiń-
skiego.  

Trzeci, najważniejszy dla nas, punkt Elzenbergowskiej krytyki jest zarazem 
jej konkluzją. Z tym zarzutem również trudno się nie zgodzić. Powszechne pa-
nowanie postawy realizmu praktycznego musi mieć, zdaniem Elzenberga, skutki 
śmiercionośne, ponieważ jej ciosy godzą w kulturę, uznając jej wartości za nie-
ważne, a także w poczucie sensu życia. Rola nauki, miłości i piękna jest – wedle 
Kotarbińskiego – czysto negatywna; nie służą one uwzniośleniu człowieka i nie 
nadają się do realizowania pozytywnych celów. Skoro jedynym sensem życia, 
jaki nadaje jednostce społeczeństwo, jest chronienie innych, to społeczeństwo 
jako całość nie ma sensu. Zdaniem Elzenberga, aby warto było żyć, ktoś w spo-
łeczeństwie musi realizować wartości pozytywne. Pozostali jego członkowie, 
chroniąc tamtych przed elementarnymi klęskami, obcują dzięki nim z owymi 
wartościami. Dbałość o dobra utylitarne służące ochronie członków własnej spo-
łeczności przed cierpieniem Kotarbiński uznaje za ważniejsze od zabiegania 
o rozwój kultury danej społeczności. Twierdzi, przykładowo, że lepiej budować
sale operacyjne niż sale koncertowe. Czy z jego koncepcji nie wynika jednak 
hasło budowania tych pierwszych w miejsce drugich? Jedną z dyrektyw realizmu 
praktycznego jest ochrona tradycyjnych i utrwalonych urządzeń społecznych, 
jednak godząc w istotne wartości kultury, postawa ta podkopuje jej grunt. Tylko 
zjednoczenie ludzkości może zapobiec bezsensownemu zadawaniu cierpienia lub 
choćby przeciwdziałać jego eskalacji. Warto jednak rozważyć, czy „nowy wspa-
niały świat”, lecząc teraźniejszość z wad przekazanych nam wraz z osadem tra-
dycji, nie pozbawi nas również zawartych w niej mechanizmów ochronnych 
wypracowanych i sprawdzonych przez pokolenia. 

Elzenberg we wspominanym tekście polemicznym krytykuje realizm prak-
tyczny Kotarbińskiego. Realizm praktyczny jest Kotarbińskiego koncepcją feli-
cytologiczną, dotyczy zagadnienia osiągania szczęścia i ochrony przed cierpieniem. 
Felicytologia jest jednak w filozofii praktycznej autora Medytacji o życiu godziwym 
sprzężona z jego etyką w sensie węższym mówiącą o obowiązkach moralnych. 
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Skonstruowana przez Kotarbińskiego w tej ostatniej dziedzinie koncepcja spolegli-
wego opiekuna odpowiadająca na pytania o to, jak postępować szlachetnie, nie 
pozostaje bez związku z tym, co H. Arendt nazywa pracą i wytwarzaniem. Po-
stawa spolegliwego opiekuna jest zgodna z głosem sumienia, który jest zasadniczo 
taki sam dla całej ludzkości, choć w poszczególnych wypadkach bywa przytłumiony. 
Sumienie nie żąda od człowieka moralnej wirtuozerii, lecz solidności 68. Solid-
ność jest charakterystyką wywodzącą się z teorii „dobrej roboty”. Dotyczyć mo-
że ona fachowego wykonania pracy bądź określać jakość wytworu.  

W koncepcji Kotarbińskiego pewne istotne cechy charakteryzujące fachow-
ca wykonującego „dobrą robotę” grają ważną rolę również na gruncie etyki wła-
ściwej. Taką cechą jest liczenie się z zastaną rzeczywistością 69. Kotarbiński 
zauważa, że w pracy zbiorowej osoby zarządzające produkcją często odseparo-
wane są od wykonawców. Aby praca wykonywana była sprawnie, ważne jest 
liczenie się z wiedzą zawartą w doświadczeniu fachowca mającego bezpośredni 
kontakt z obrabianym materiałem 70. Według Kotarbińskiego, bezpośredni wyko-
nawca ma tę przewagę nad swym kierownikiem, że podczas obróbki tworzywa 
nabiera niezapośredniczonego, zmysłowego wglądu w materiał, nad którym pra-
cuje. Nabyta w ten sposób wiedza jest bezcenna i, aby nie została utracona, pra-
cownicy niższych szczebli powinni mieć możliwość udzielania swych fachowych 
porad przy planowaniu pracy. Dla określenia owego specyficznego rodzaju wie-
dzy bezpośredniego wykonawcy R. Sennet używa terminu „świadomość materia-
łowa”. „Świadomość materiałowa” jest wypracowanym w drodze nabywania 
kunsztu wieloaspektowym rozumieniem tworzywa, znajomością jego przezna-
czeń i zastosowań, jest też tym, co pozwala na wyraz indywidualności twórcy 
wobec przemysłowej standaryzacji produkcji. 

Wiedza o tworzywie wynikająca z niezapośredniczonego doświadczenia od-
grywa w filozofii techniki Kotarbińskiego ważną rolę, ponieważ jest tym, co 
może przeciwstawić się zagrożeniom związanym z utratą kontroli nad rozwojem 
techniki. Jego zdaniem, postęp techniki nie może i nie powinien być powstrzy-
mywany. Jedyne, co wobec tej nieuniknioności uczynić może ludzkość, to starać 
się jak najsprawniej sterować kierunkiem tego rozwoju. Aby się na to zdobyć, 
trzeba, przede wszystkim, w sposób jak najpełniejszy zdawać sobie sprawę 
z tego, jak faktycznie kształtuje się rzeczywistość i jakie konkretne działania 
można podjąć. Dlatego właśnie w działaniu grupowym tak dużą rolę gra wiedza 
zdobywana przez osoby mające bezpośredni kontakt z obrabianym tworzywem. 

Według H. Arendt, nieopanowany rozwój techniki może doprowadzić do 
takich zmian warunków bytowania człowieka, że wypaczeniu ulegnie ludzka 

68T. Kotarbiński, Drogi dociekań własnych, dz. cyt., s. 292. 
69Tamże, s. 320-311. 
70T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, dz. cyt., s. 290. 
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kondycja 71. Jej zdaniem, jedyny sposób na przeciwdziałania tym zgubnym kon-
sekwencjom leży w sferze aktywności człowieka, którą nazywa „działaniem”. 
„Działanie” będące „aktywnością polityczną par exelance” 72 jest, według 
Arendt, „jedyną czynnością, która zachodzi bezpośrednio między ludźmi bez 
pośrednictwa materii” 73. Jedynym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzenia-
nia szkodliwych technologii jest więc w koncepcji autorki Kondycji ludzkiej bez-
pośrednie zaangażowanie polityczne. 

Kotarbińskiego i Arendt łączy to, że dostrzegają zagrożenia wynikające 
z rozwoju techniki przy jednoczesnym optymistycznym przekonaniu o możliwo-
ściach świadomego nim kierowania. Główną różnicą jest to, że, według Kotar-
bińskiego, aby odpowiednio sterować tym kierunkiem, człowiek musi przede 
wszystkim poznać samą rzeczywistość. W koncepcji H. Arendt, działalność poli-
tyczna, aby tamować destrukcyjne wpływy techniki, musi opierać się na kontak-
tach międzyludzkich niezapośredniczonych przez materialną sferę rzeczy. 
„Świadomość materiałowa” dobrego fachowca jest, według teorii Kotarbińskie-
go, istotnym czynnikiem pozwalającym na świadome kierowanie losem ludzko-
ści. Głównym celem tego świadomego kierowania jest ochrona przed możliwym 
cierpieniem, na które narażeni są ludzie ze strony nieopanowanego rozwoju tech-
niki. Deontologia moralna Kotarbińskiego nakazuje przede wszystkim chronić 
bliskich przed cierpieniem. Opiekun spolegliwy, czyli solidny, uosabia cechy 
fachowca, wykonując „dobrą robotę” na niwie etyki właściwej. 

6. Zakończenie

Po prześledzeniu zależności między kategorią praktyczności a pozostałymi 
elementami systemu Kotarbińskiego należy wyraźnie orzec, że nastawienie na 
sprawność gra w nim rolę newralgiczną. Nie oznacza to jednak, by analizując np. 
działania organizacji, dało się sprowadzić jednostkę ludzką do roli trybu w ma-
szynie – to jest owej koncepcji aspekt humanocentryczny. Zabieganie o spraw-
ność działań zbiorowych nie jest sprzeczne z dobrem człowieka; dobrem 
rozumianym wszechstronnie: jako dbałość o jego zdrowie i życie, o zabezpiecze-
nie go przed cierpieniem, bądź zbędną przykrością oraz poszanowanie jego god-
ności, czyli dostrzeganie nieredukowalności osoby do zysków i strat finansowych 
przedsiębiorstwa. 

Leszek Kołakowski prowadził na łamach telewizji popularne wykłady, które 
zatytułował: O co pytają nas wielcy filozofowie? Kotarbiński bardziej bodaj niż 
inni polscy filozofowie XX w. zasłużył na miano wielkiego. O co pyta nas on 

71H. Arendt, Kondycja ludzka, dz. cyt., ss. 20-21. 
72Tamże, s. 27. 
73Tamże, s. 25. 
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więc w odniesieniu do zagadnienia organizacji pracy? Pierwsze pytanie, na które 
Kotarbiński daje swą odpowiedź, ale które i my powinniśmy sobie zadać, czyta-
jąc jego pisma, brzmi: Czy dobro pracownika stoi w opozycji, czy też służy 
sprawnemu działaniu organizacji? Drugie pomocnicze: Czy dbałość o pracowni-
ka powinna zaczynać i kończyć się na spełnianiu obowiązujących norm? 

Przekonanie Kotarbińskiego, że humanocentryzm nie wchodzi w kolizję 
z nastawieniem na maksymalizację sprawności działań zbiorowych, powinno 
zostać poddane odpowiednio zakrojonym badaniom empirycznym. Zostaną one 
przedstawione w następnej – praktycznej – części artykułu, dla której podstawą 
są rozważania przedstawione w tej wstępnej, teoretycznej części.  
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HUMAN-CENTRIC ASPECTS OF TADEUSZ KOTARBIŃSKI’S 
PRAXEOLOGY 

Summary 

This paper reconstructs the role which Tadeusz Kotarbiński’s conception of 
“good work” is playing in his philosophical system. It analyses the mutual impact 
of Kotarbiński’s concept of “good work” on his ethics and his ethics on this  
concept. This is an attempt to show that the orientation at effectiveness is,  
according to him, inextricably linked with certain non-instrumental values. It is 
significant that effectiveness of well organised work is, in Kotarbiński’s praxeology, 
consistent with caring about laborer’s well-being and dignity. 
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ZMIANY PARADYGMATÓW W ZARZĄDZANIU  

Współczesne zarządzanie wkroczyło w fazę zmiany paradygmatów 
głównie na skutek globalizacji, turbulencji otoczenia, nasilenia konkurencji 
i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wiele z dotychcza-
sowych paradygmatów przestało być twórczych poznawczo, nie stanowiąc 
już ram do przyrostu wiedzy i tworzenia szczegółowych teorii. Pojawiły się 
zatem nowe, coraz powszechniej akceptowane przez środowisko naukowe. 
Artykuł przedstawia wybrane paradygmaty, które zyskały na znaczeniu we 
współczesnej teorii i praktyce zarządzania. 

Wstęp 

Globalizacja, rozwój technologii informacyjnych i wzrost konkurencji  
(hiperkonkurencja) powodują ogromne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw i w 
rezultacie także w samych organizacjach, które muszą się do nich przystosować. 
Wymaga to zmian w sposobie myślenia i działania strategicznego w celu zapew-
nienia dopasowania (kongruencji) firmy i jej otoczenia. Zmianom ulega zatem za-
rządzanie przedsiębiorstwem i paradygmaty, na których ono bazuje. Jak zauważa 
Peter Drucker „konieczne jest przeanalizowanie i stworzenie nowych, fundamental-
nych zasad, dzięki którym rozwój teorii oraz praktyki zarządzania będzie kontynuo-
wany” [1]. Artykuł przedstawia wybrane paradygmaty, które zyskały na znaczeniu 
we współczesnej teorii i praktyce zarządzania strategicznego. 

1. Pojęcie i typologia paradygmatów 

Paradygmat oznacza zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane 
przez środowisko naukowe specjalistów z danej dziedziny. Umożliwia on postęp 
wiedzy, rozwiązywanie kolejnych problemów oraz niewracanie do już rozstrzy-
gniętych kwestii [2]. Paradygmatem może być zinternalizowane przez określoną 
wspólnotę naukową wzorcowe (modelowe) odkrycie naukowe, czyli znaczący wy-
twór procesu poznania, jak i sam proces naukowego poznania, czyli przyjęte 
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przez nią wzorcowe podejście metodologiczne, strategia postępowania badaw-
czego, która prowadzi do poznania badanego fragmentu rzeczywistości [3]. 
Współcześnie na gruncie nauk o zarządzaniu paradygmatowi odpowiada koncep-
cja wspólnoty praktyki, która odzwierciedla zbiór poglądów podzielanych przez 
badaczy. Paradygmaty pełnią w nauce istotną rolę, tworząc ramy do przyrostu 
wiedzy i doskonalenia teorii [4]. Stanowią podstawową przesłankę, która kieruje 
wysiłkiem badawczym społeczności uczonych, a więc są zasadniczym kryterium 
identyfikującym obszary nauki [5]. Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej 
się nie kwestionuje, przynajmniej wtedy, gdy paradygmat jest wciąż twórczy 
poznawczo, tzn. za jego pomocą można tworzyć szczegółowe teorie. Później, 
gdy dana dziedzina ludzkiej aktywności podlega transformacji, nowy paradygmat 
wypiera dotychczasowy [6]. 

Pojęcie paradygmatu wprowadził w 1962 roku Tomas Kuhn, określając 
w ten sposób zbiór podstawowych założeń o świecie, sposobach poznania 
i metodach jego badania. Ze względu na ogólność tego terminu używano go 
w trzech różnych aspektach. W skali makro paradygmat dotyczył głównych zało-
żeń całościowych teorii. W drugim ujęciu, jako zbiór założeń danej dyscypliny 
naukowej, stanowił wzorzec poprawnego postępowania badawczego w konkret-
nej dyscyplinie naukowej. Natomiast w odniesieniu do konkretnej teorii badaw-
czej obejmował szczegółowe założenia epistemologiczne, bazujące na 
ontologicznych podstawach całej dyscypliny wraz z wynikającymi z nich zalece-
niami co do poprawnego postępowania badawczego.  

Paradygmat może być opisywany na różnych płaszczyznach: ontologicznej, 
aksjologicznej i epistemologicznej. W zarządzaniu płaszczyzna ontologiczna 
dotyczy punktu widzenia złożoności otoczenia prowadzonego biznesu, aksjolo-
giczna – punktu widzenia wartości tego, po co stosuje się zarządzanie, 
a epistemologiczna – punktu widzenia analizy procesów poznawczych prowa-
dzących do wiedzy [7].  

W naukach o zarządzaniu pojęcie paradygmatu często jest używane 
w odniesieniu do typologii wprowadzonej przez Gibsona Burrella i Garetha 
Morgana w 1979 roku, a przybliżonej w literaturze polskiej przez Monikę Koste-
rę. Zróżnicowanie w charakterze rzeczywistości społecznej pozwoliło powyż-
szym autorom wyodrębnić podejście interpretatywne (konstruktywistyczne), 
dążące do rozumiejącego opisania obiektów organizacyjnych, wykreowanych 
przez procesy tworzenia i nadawania znaczenia oraz podejście funkcjonalne 
(modernistyczne), dążące do opisu ogólnych reguł i prawidłowości funkcjono-
wania obiektów organizacyjnych. Natomiast zróżnicowanie w roli nauki dopro-
wadziło do wyodrębnienia podejścia krytycznego (radykalnego humanizmu 
postmarksowskiego), które zakłada, że każda wypowiedź jest stronnicza oraz 
podejścia postmodernistycznego (radykalnego strukturalizmu lub inaczej post-
modernistycznej dekonstrukcji narracji), w którym każdą wypowiedź traktuje się 



Zmiany paradygmatów w zarządzaniu 95 

jako językowo uwikłaną. Oba podejścia, krytyczne i postmodernistyczne, akcen-
tują uwikłanie badacza w konfliktową strukturę rzeczywistości. Przyjęcie danego 
podejścia wpływa na stosowaną metodykę i rodzaj stawianych pytań badaw-
czych. Jednak, jak podkreśla Jacek Woźniak, praktyka badawcza w naukach 
o zarządzaniu jest bardziej spójna niż to sugerują rozróżnienia wśród paradygma-
tów. Takie stanowisko, nazywane realizmem krytycznym, akceptuje jako warto-
ściowe prace ze wszystkich nurtów [8].  

2. Wybrane nowe paradygmaty w zarządzaniu

Nowe paradygmaty pojawiły się w wielu obszarach nauk o zarządzaniu, za-
stępując dotychczasowe, które w nowych warunkach globalizacji, hiper-
konkurencji, rozwoju sieci i technik telekomunikacyjnych nie przystawały już do 
rzeczywistości.  

Na potrzebę tworzenia nowych paradygmatów wskazał Peter Drucker już 
w 1998 roku, formułując tzw. paradygmaty zarządzania na XXI wiek. Po pierw-
sze, stwierdził on, że istnieje wiele równorzędnych sposobów organizacji tego 
samego biznesu. Burzliwa i ciągła zmiana otoczenia, w jakim funkcjonuje orga-
nizacja, zmusza kierownictwo do oparcia się nie na jednym planie, lecz na całej 
gamie planów alternatywnych. Po drugie, niezbędne jest dzisiaj zastosowanie 
hybrydowych struktur organizacyjnych. Żadna z klasycznych struktur organiza-
cyjnych nie może być uznana za najlepszą. Różne organizacje funkcjonują 
w różnorodnych warunkach i powinny szukać dla siebie struktur optymalnych. 
Instytucje powinny być gotowe do dynamicznej zmiany struktury w zależności 
od zmieniającego się otoczenia. Po trzecie, istnieje wiele różnych sposobów za-
rządzania ludźmi, z których żaden nie jest uniwersalny. Klasyczne metody zarzą-
dzania ludźmi tracą sens w stosunku do tzw. pracowników wiedzy (pracowników 
sektora informacyjnego). W organizacjach, które funkcjonują na podstawie kom-
ponentów wiedzy i umiejętności, zarządzanie ludźmi będzie oparte na ocenie 
oryginalności ich intelektualnego wkładu w realizację celów organizacji. Po 
czwarte, technologie, rynki i zastosowania nie są już ograniczone do danej dzie-
dziny gospodarki, ale wzajemnie się przenikają i łączą. Tradycyjny podział ryn-
ków i sfer wpływów technologicznych został rozmyty. Po piąte, zakończyła się 
era zarządzania „nakazowo-kontrolnego” wyznaczonego ramami formalnych 
podległości, pojawiła się zatem potrzeba redefinicji zarządzania jako zarządzania 
partnerskiego, obejmującego cały proces biznesowy i wykraczający poza ramy 
organizacji. Przykładem stosowania tego paradygmatu są współczesne zasady 
TQM. Po szóste, globalny charakter gospodarki zmienił definicję organizacji 
międzynarodowej poprzez drastyczne obniżenie znaczenia geograficzno-
narodowego ulokowania organizacji. Obecnie dystrybucja oraz podział zadań 
i funkcji w ramach międzynarodowych konglomeratów wyeliminowały narodowy 
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charakter tych organizacji. Ma na to wpływ zróżnicowany system udziału kapita-
łów i filozofii zarządzania organizacją międzynarodową. Po siódme, domeną 
procesu zarządzania jest już nie tylko organizacja, gdyż współczesny menedżer 
musi być również przedsiębiorcą obserwującym z równym zainteresowaniem 
otoczenie organizacji, jak i samą organizację. Minęły zatem czasy rozgraniczenia 
funkcji menedżera i przedsiębiorcy. Po ósme, zarządzanie organizacją XXI wie-
ku musi być skierowane na zewnątrz organizacji przez definiowanie jej celów 
w kontekście potrzeb rynku i klienta, a nie samej organizacji. Analiza otoczenia 
i przewidywanie zachodzących w nim zmian jest kluczowym czynnikiem sukce-
su firmy. Paradygmaty Petera Druckera odnoszą się zarówno do organizacji biz-
nesowych, jak i publicznych i non profit [9]. 

Tabela 1. Tradycyjne i nowe paradygmaty zarządzania 

Tradycyjny paradygmat Nowy paradygmat 
Redukcja kosztów bezpośrednich 
produkcji jako główny obszar zainte-
resowania zarządzania. 

Redukcja kosztów pośrednich  
przedsiębiorstwa przy równoczesnej 
poprawie konkurencyjności.  

Operacje charakteryzowane 
i analizowane jako stabilne. 

Operacje elastyczne, nieustannie 
ulepszane. 

Linie produktów bazujące na jednej, 
szczególnie ważnej technologii,  
długie cykle życia produktów.  

Linie produktów bazujące na wieloo-
gniskowej technologii, krótkie cykle 
życia produktów.  

Menedżerowie traktowani jako 
decydenci, a podwładni jako  
bierni wykonawcy poleceń. 

Menedżerowie traktowani jako  
coache, ułatwiający pracę, a pod-
władni jako pracownicy wiedzy.  

Rynki światowe podzielone według 
kryteriów narodowych, dominacja 
przedsiębiorstw narodowych  
na rynkach krajowych. 

Globalne rynki światowe, uwaga 
skoncentrowana na międzynarodo-
wych strukturach gospodarczych 
i politycznych. 

Źródło: A. Mazurkiewicz, Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie 
(wybrane aspekty), w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 19, Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzeszów 2011, s. 411. 

Nowe paradygmaty zarządzania zaprezentowała także Dima Jamali (2005 rok), 
która uznała, że w nowych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw koniecz-
ne są: traktowanie tworzenia wartości dodanej jako podstawowego obowiązku 
społecznego przedsiębiorstwa, uznanie jakości za zasadniczy wymóg oddziałują-
cy na konkurencyjność, reagowanie na zmiany w otoczeniu i potrzeby klientów, 
elastyczność w komunikowaniu i działaniu, rozwój nowych idei, korzystanie 
z kreatywności i entuzjazmu pracowników, integracja portfela technologii w celu 
osiągnięcia wyróżniającej przewagi konkurencyjnej oraz tworzenie wielofunk-
cyjnych i wielodyscyplinarnych zespołów. Kluczowym aspektem tradycyjnego 
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paradygmatu zarządzania była poprawa produktywności przedsiębiorstwa i za-
rządzanie dostępnymi zasobami w stabilnym otoczeniu. Natomiast nowy para-
dygmat wymaga zarządzania skoncentrowanego na aspekcie psychologicznym, 
zaangażowaniu pracowników, ich podmiotowości, na zaufaniu, partycypacji 
i pracy zespołowej [10]. Zestawienie tradycyjnych i nowych paradygmatów za-
rządzania według Dimy Jamali prezentuje tabela 1.  

Na uwagę zasługuje tu zmiana paradygmatu przywództwa. Klasyczny para-
dygmat, charakterystyczny dla okresu od starożytności do lat 70. XX wieku oraz 
następujący po nim paradygmat transakcyjny, obowiązujący do połowy lat 80. 
XX wieku, odnosiły się do funkcjonowania organizacji w warunkach stabilnych, 
w których wiele procesów było uregulowanych, a rezultaty większości działań 
przewidywalne. Następnie, do roku 2000, panował paradygmat przywództwa 
wizjonerskiego, który uwzględniał nieprzewidywalność otoczenia. Po tym czasie 
zaczął obowiązywać paradygmat przywództwa organicznego, uwzględniający 
dodatkowo zdolność samoorganizacji systemów i złożoność. Kontrola została 
w nim zastąpiona dzieleniem się wiedzą [11].  

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych nowych paradygmatów (uważa-
nym wręcz za metaparadygmat) jest turbulencja otoczenia globalnego, czyli dy-
namiczne stany rzeczywistości będące wypadkową trendów i cech współczesnej 
gospodarki. Współczesne otoczenie charakteryzuje się jako turbulentne, często 
chaotyczne, nieprzewidywalne, wymagające i wielobiegunowe. Za główną przy-
czynę tej turbulencji uznaje się globalizację rynków i globalizację technologicz-
ną. Globalizacja, zwiększając przepływ kapitałów finansowych i mobilność 
kapitału ludzkiego, przyczynia się do wzrostu liczby elementów współtworzą-
cych otoczenie, które staje się coraz bardziej rozległe, zróżnicowane, niestabilne, 
kompleksowe i podwyższające ryzyko działalności. Funkcjonowanie firm w ta-
kich warunkach jest bardzo trudne. Przedsiębiorstwa dążą do obrony i adaptacji 
poprzez zwiększenie stopnia zorganizowania albo wprost przeciwnie, starają się 
odreagować chaos poprzez działanie na krawędzi chaosu. Krawędź ta jest linią 
demarkacyjną między chaosem a ścisłym ustrukturalizowaniem organizacji. 
W tym wąskim przedziale pomiędzy stabilnością a niestabilnością istnieje naj-
większa liczba relacji pomiędzy różnymi elementami, które firma może wyko-
rzystać. Chaos zaś wymusza kreatywność, wychodzenie poza stereotypy oraz 
myślenie lateralne [12].  

Powyższy metaparadygmat wpłynął na zmianę innego znanego para-
dygmatu zarządzania, dotyczącego konkurowania przedsiębiorstwa w swoim 
sektorze. Na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku na podstawie bada-
nia sektorów przyjęto paradygmat SCP (Strategy – Conduct – Performance Pa-
radigm), tłumaczony jako struktura – zachowanie – efektywność lub struktura – 
taktyka – wynik [13]. Został on opracowany przez J.C. Baina i dlatego jest też 
określany jako program badawczy lub paradygmat Baina. Był on rozwijany przez 
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szkołę harwardzką, reprezentowaną przez takich naukowców, jak E.P. Learned, 
H.K. Christensen, K.R. Andrews, W.D. Guth, A.D. Chandler, J.C. Bain i E. Mason. 
Według tego paradygmatu wyniki firmy (performance) zależą od jej postępowa-
nia (conduct), które jest uwarunkowane przez strukturę sektora (structure). 
Oznacza to, że struktura sektora determinuje zachowania przedsiębiorstw, w tym 
ich politykę cenową, działalność marketingową, działalność badawczą oraz za-
kres współpracy z innymi podmiotami [14]. Ponadto w odniesieniu do struktury 
przyjęto, że z wyższą koncentracją przedsiębiorstw wiąże się niższa konkurencja 
w sektorze. W bardziej skoncentrowanym układzie bowiem prawdopodobień-
stwo zmowy jest większe, zaś zmowa na rynku prowadzi do wyższych cen 
(większych marż) dla konsumentów i wyższej rentowności działania dla firm 
[15]. Z biegiem czasu paradygmat SCP coraz bardziej tracił na znaczeniu, po-
nieważ przy takim założeniu, że struktura sektora przesądza o rynkowym wyniku 
firmy, analiza rynkowych zachowań przedsiębiorstw staje się nieistotna [16]. 
Natomiast w nowoczesnym zarządzaniu dużą wagę przykłada się do szeroko 
rozumianej analizy konkurencji, wykonywanej w ramach analizy strategicznej, 
na podstawie której buduje się strategię przedsiębiorstwa. Analiza ta znacznie 
wychodzi poza badanie struktury sektora i barier wejścia, uwzględniając interesy 
konkurentów jako istotnych stakeholders. Ponadto do krytyki paradygmatu SCP 
przyczyniły się rozwijane w ramach zarządzania strategicznego dynamiczne mo-
dele konkurowania, określane inaczej jako koncepcje dynamiki konkurencyjnej 
(Competitive Dynamics Research). Koncentrują się one na rzeczywistych zacho-
waniach konkurencyjnych firm oraz motywach ich angażowania się w rywaliza-
cję czy kwestię repozycjonowania i tworzenia przewag konkurencyjnych [17]. 
Wskazują na fakt, że działania strategiczne niektórych firm mogą spowodować 
działania odwetowe podejmowane przez inne przedsiębiorstwa, co w efekcie 
prowadzi do hiperkonkurencji [18]. Nowy paradygmat konkurowania (paradyg-
mat dynamiki konkurencyjnej) koncentruje się zatem na poznaniu działań i za-
chowań konkurentów przedsiębiorstwa.  

Należy tu jednak uwzględnić fakt, że we współczesnym zarządzaniu myśle-
nie wyłącznie w kategoriach przewagi konkurencyjnej jest niewystarczające. 
Zgodnie z kolejnym paradygmatem, procesy globalizacyjne i związana z nimi 
dynamika zmian sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą dążyć do szybkiej adapta-
cji do otoczenia rynkowego. Przewagę konkurencyjną oraz szybką adaptację do 
otoczenia należy zatem traktować komplementarnie [19]. Jest to pewnego rodza-
ju nawiązanie do paradygmatu turbulencji otoczenia.  

Innym ważnym paradygmatem w zarządzaniu, który także pokazuje zmiany 
warunków konkurowania, jest paradygmat sieciowy. Struktura sieciowa stwarza 
uprzywilejowaną pozycję jednemu lub wielu podmiotom, zaś struktura kontak-
tów społecznych i zasoby dostępne za jej pośrednictwem tworzą kapitał społecz-
ny. Działalność gospodarcza jest osadzona społecznie tzn. jest uwarunkowana 
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przez otoczenie społeczne, w którym się odbywa. Osadzenie to ma wymiar: rela-
cyjny (jakość relacji pomiędzy podmiotami wpływa na sprawność działania), 
strukturalny (układ więzi istniejących wokół danego podmiotu wpływa na 
sprawność jego działania) oraz pozycyjny (wpływ na otoczenie i możliwość dzia-
łania zależą od usytuowania danego podmiotu w sieci). Zgodnie z paradygmatem 
sieciowym, sieci przyczyniają się do uzyskania przewagi konkurencyjnej, dzięki 
uprzywilejowanej pozycji, korzyściom struktury lub efektywności współdziała-
nia. Sieć staje się więc strategicznym zasobem, który można wytworzyć i celowo 
kształtować dla uzyskania przewagi w otoczeniu. Sieć stanowi także sposób ko-
ordynacji współdziałania. Przez koordynację sieciową rozumie się kompleks 
złożony z trzech podstawowych mechanizmów koordynacji działań: rynkowego, 
hierarchicznego i społecznego. Dobór właściwych mechanizmów, we właści-
wych proporcjach dla danej sieci zwiększa efektywność współdziałania i przy-
czynia się do jego większej trwałości. Według Wojciecha Czakona paradygmat 
sieciowy bazuje na następujących założeniach badawczych: otoczenie organizacji 
jest nielosowo uporządkowane, działanie podmiotów uwarunkowane jest struktu-
rami więzi wewnątrz- i między-organizacyjnych, zmienne strukturalne opisujące 
porządek sieci oraz pozycje podmiotów wyjaśniają przewagę konkurencyjną, 
sposób działania przedsiębiorstw w sieci jest zmienną, która wyjaśnia przewagę 
konkurencyjną, a ponadto metody badawcze odwołują się do struktur, zmian 
struktur i przepływów między podmiotami [20].  

Kolejny nowy paradygmat w zarządzaniu dotyczy uelastycznienia i pod-
trzymywania życia organizacji. Jest to paradygmat sustainability. Według Wie-
sława Grudzewskiego i Ireny Hejduk sustainability to zdolność przedsiębiorstwa 
do ciągłego uczenia się, adaptacji i rozwoju, rewitalizacji, rekonstrukcji i reorien-
tacji dla utrzymania trwałej i wyróżniającej pozycji na rynku przez oferowanie 
ponadprzeciętnej wartości nabywcom dziś i w przyszłości (zgodnej z paradygma-
tem innowacyjnego wzrostu), dzięki organicznej zmienności konstytuującej mo-
dele biznesowe, a wynikającej z kreowania nowych możliwości i celów oraz 
odpowiedzi na nie, przy równoważeniu interesów różnych grup. Termin ten pod-
kreśla zdolność do kontynuowania biznesu nawet w hiperdynamicznym otocze-
niu. Ponadto interpretowany jest z punktu widzenia odnowy i wykorzystania 
warunków stwarzanych przez otoczenie oraz ich nieciągłości. Wiąże się ze zdol-
nością przedsiębiorstwa do autokreacji i znacznej elastyczności oraz dostarczania 
najlepszej oferty rynkowej dzięki szeroko rozumianym innowacjom. Każde  
sustainable enterprise (zrównoważone przedsiębiorstwo, „przedsiębiorstwo jutra”) 
wymaga ciągłego dostępu do wiedzy i zaufania, które są dominującą formą kapi-
tału. Jego celem jest m.in. trwały wzrost, który oznacza wzrost zarówno docho-
dów, jak i zysków przez dłuższy czas, podczas gdy rentowność dla akcjonariuszy 
przewyższa koszt kapitału. Wiąże się to z ciągłą potrzebą redefiniowania działalności 
podstawowej, aby odzyskać czołową pozycję w biznesie. Sustainability jest oparte 
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na zasadach holistycznego, stale rozwijającego się spojrzenia na rzeczywistość, 
refleksji, współpracy, otwartości na zmiany, uczenia się i zaufania. Jest to rów-
nież osiąganie modelu organizacji inteligentnej, która kreuje, przekazuje wiedzę, 
modyfikuje swoje zachowanie tak, aby odzwierciedlało nową wiedzę i pozwalało 
dopasować się do ciągle zmieniającego się otoczenia w celu osiągnięcia dominu-
jącej pozycji na rynku [21].  

Z paradygmatem sustainability związana jest grupa paradygmatów zarządza-
nia kapitałem ludzkim. W procesie przekształcania przedsiębiorstwa w sustainable 
enterprise najważniejszą rolę odgrywają zasoby ludzkie, a zwłaszcza zrównoważony 
personel (sustainable personnel). Są to wysoko wykwalifikowani pracownicy 
rozumiejący i stosujący zasady zrównoważonego rozwoju w swojej pracy. Zrów-
noważony personel obejmuje zarówno kierowników wytyczających kierunki 
działania na wszystkich szczeblach zarządzania, jak i pracowników wykonaw-
czych. Zarządzanie kapitałem ludzkim w sustainable enterprise musi zatem 
uwzględniać rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników oraz ich moty-
wowanie do rozwoju i przejawiania zachowań wskazujących na generowanie, 
przetwarzanie i wykorzystywanie wiedzy organizacyjnej. Znajduje to odzwier-
ciedlenie w pięciu paradygmatach sformułowanych przez Joannę Moczydłowską. 
Po pierwsze, kapitał ludzki jest najważniejszym kapitałem organizacji, a zarzą-
dzanie ludźmi najważniejszym elementem zarządzania. Pracownicy odgrywają 
kluczową rolę w osiąganiu celów przedsiębiorstw i innych organizacji. Kapitał 
ludzki stanowi najważniejszą część kapitału intelektualnego, który współdziała-
jąc z kapitałem strukturalnym jest w gospodarce opartej na wiedzy podstawo-
wym źródłem przewagi konkurencyjnej i wartości organizacji. Po drugie, 
podstawowym atrybutem kapitału ludzkiego jest zmienność. Właściwość ta do-
tyczy także relacji pracownik – pracodawca. Z perspektywy organizacji kapitał 
ludzki to wymagający, zbiorowy partner i współodpowiedzialny interesariusz. 
Jest to zbiór bardzo różnych jednostek o zindywidualizowanych potrzebach 
i zróżnicowanym statusie prawnym wynikającym z różnorodności form zatrud-
nienia oraz zróżnicowanej wartości dla organizacji. Także z perspektywy pra-
cownika wynik relacji pracownik – pracodawca to więcej niż dochód, to 
możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Kapitał ludzki staje się coraz bar-
dziej zmienny, zarówno ze względu na ciągłe uczenie się poszczególnych pra-
cowników i zespołów, jak i ze względu na coraz większą rotację zatrudnionych. 
Po trzecie, efektywność zarządzania kapitałem ludzkim zależy od umiejętności 
zarządzania wiekiem. Kapitał ludzki tworzą ludzie zróżnicowani pod względem 
wieku, należący do trzech różnych pokoleń, mający różne aspiracje i potrzeby. 
Menedżerowie muszą ich odpowiednio motywować i dostosowywać zadania 
zawodowe do ich wieku. Po czwarte, zarządzanie kapitałem ludzkim musi opie-
rać się na uniwersalnych wartościach uwzględniających podmiotowość pracowni-
ków na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Podstawową wartością, 
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na której opiera się zarządzanie ludźmi, jest podmiotowość pracowników, dlate-
go dla sukcesu organizacji niezbędne są relacje oparte na wzajemnym szacunku, 
zaufaniu, zaangażowaniu i współodpowiedzialności. Podmiotowo, a tym samym 
partnersko traktowani pracownicy, poświęcają pracy nie tylko swój czas, ale 
także pasję. Po piąte, „przedsiębiorstwo jutra” wymaga nowego modelu mene-
dżera i organizacyjnego przywództwa. Menedżer musi być jednocześnie przy-
wódcą. Promowane jest tzw. służebne przywództwo oparte na zaufaniu, 
otwartości, płynności ról i obowiązków, elastyczności, tworzeniu przyjaznego 
środowiska ułatwiającego pracę zespołową i uczenie się [22].  

Jeszcze inny istotny paradygmat w zarządzaniu dotyczy stosowania techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych. Charakteryzuje się on pięcioma podsta-
wowymi cechami. Pierwszą cechą jest kluczowa rola informacji, będącej 
podstawą funkcjonowania technologii. Druga cecha związana jest z wszech-
obecnością oddziaływania nowych technologii, ponieważ informacja stanowi 
nieodłączny element każdego obszaru ludzkiej działalności. Sieciowa logika 
każdego obszaru, w którym stosowane są nowe technologie informacyjne, sta-
nowi trzecią cechę paradygmatu. Kolejną cechą jest elastyczność związana  
z odwracalnością procesów oraz modyfikacją, a nawet radykalną zmianą konfi-
guracji elementów systemów. Piąta cecha to łączenie się poszczególnych techno-
logii w wysoce zintegrowany system [23]. Paradygmat ten jest szczególnie 
istotny w zarządzaniu procesowym, gdyż realizacja złożonych procesów w orga-
nizacji jest niemożliwa bez zastosowania technologii informacyjnych i budowy 
sprawnego systemu komunikacji i informacji. Technologie te pełnią zasadniczą 
rolę we wsparciu reorganizacji procesów oraz w ich monitorowaniu i automatyzacji. 
W nowym podejściu nie chodzi jednak o spoglądanie na zaawansowane technologie 
informacyjno-komunikacyjne przez pryzmat istniejących już procesów i podejmo-
wanie próby ich skomputeryzowania. Istotne jest natomiast, w jaki sposób te 
technologie pozwolą na realizację procesów, które wcześniej nie mogły istnieć 
i w jaki sposób zrealizują działania, których jeszcze nie wykonywano w organizacji. 
W nowym paradygmacie przyjmuje się zatem, że technologie informacyjno-
komunikacyjne wpływają na kreowanie i funkcjonowanie podejścia procesowego 
w zarządzaniu, niszcząc dotychczasowego reguły zarządzania. Według Beaty Butryn, 
widoczne jest to na przykładzie reguł zawartych w tabeli 2.  

Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zmienia zatem obli-
cze zarządzania współczesną organizacją. Przede wszystkim przestała mieć znacze-
nie fizyczna odległość między jednostkami organizacji, nastąpił zwrot w kierunku 
globalizacji, wirtualizacji i przebudowy procesów. Nastąpiła także redukcja kosztów 
koordynacji, ponieważ zastosowanie nowoczesnej technologii I-K prowadzi do 
zmniejszania rozmiarów organizacji, lepszego wykorzystania rynków jako in-
strumentu koordynującego działalność ekonomiczną. Władza w organizacjach 
o płaskich strukturach uległa rozproszeniu i w praktyce występuje tam, gdzie 
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znajduje się osoba lub zespół decydujący o realizacji procesu. Ponadto technolo-
gie I-K stanowią swoiste medium rozwoju nowych form komunikacji pomiędzy 
organizacjami, kooperantami i klientami [24]. 

Tabela 2. Klasyczne i nowe reguły ustanawiane przez technologie informacyjno-
komunikacyjne (I-K) 

Klasyczne reguły Nowe reguły 
Organizacje są ograniczane wyborem 
pomiędzy centralizacją a decentralizacją. 

Technologie I-K dają możliwość jednocze-
snego korzystania z zalet stosowania cen-
tralizacji i decentralizacji, poprzez 
zastosowanie sieci telekomunikacyjnych. 
Zarządzanie może być sprawowane tak, 
jakby pomniejsze jednostki organizacji 
były w pełni autonomiczne i jednocześnie 
dzięki centralizacji mogły korzystać z efek-
tu skali. 

Decyzje są podejmowane przez 
menedżerów. 

Technologie I-K dostarczają narzędzi 
wspomagania decyzji, np. oprogramowanie 
modelujące, stały dostęp do bazy danych 
(poprzez sieci). Podejmowanie decyzji 
stało się częścią pracy każdego zatrudnio-
nego. 

Informacja może znajdować się w jednym 
miejscu w danej chwili. 

Stosowanie przetwarzania rozproszonego 
sprawia, że informacja może znajdować się 
jednocześnie w dowolnej liczbie miejsc, 
uwalniając jednocześnie proces od sztucz-
nych ograniczeń sekwencyjności.  

Pracownicy zatrudnieni np. w terenie 
potrzebują „wydzielonych” miejsc do 
odbioru, przechowywania i przekazywania 
informacji. 

Nowoczesne technologie I-K, stosujące 
bezprzewodową transmisję danych, prze-
nośne komputery, e-mail, zaawansowaną 
telefonię, sprawiają, że informacja może 
być nadawana i odbierana z dowolnego 
miejsca.  

Stara reguła wymusza potrzebę oriento-
wania się, gdzie znajduje się transport, 
materiały danej organizacji. 

Nowa reguła rozwiązuje ten problem po-
przez automatyczną identyfikację i techno-
logię śledzenia (UMTS i GPS), która na 
bieżąco informuje o położeniu materiałów, 
sprzętu itp. 

Stara reguła mówi, że najlepszy jest kon-
takt osobisty z potencjalnym klientem. 

Zastosowanie interaktywnego dostępu 
(sieci, WWW, e-mail) zmienia tę regułę. 
Nowa reguła kładzie nacisk na skuteczny 
kontakt z potencjalnym klientem. 
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Plany powinny być co pewien czas mo-
dyfikowane. 

Nowa zdolność technologii I-K znalazła 
wyraz w zastosowaniu superszybkich kom-
puterów (sieci). Dzięki nim plany mogą 
być modyfikowane w sposób błyskawiczny 
i ciągły. 

Plany operacyjne, dotyczące czynności 
wytwórczych, opracowywane są przez 
biura technologiczne. 

Technologią pozwalającą na zmianę tej 
reguły są wspólne bazy danych (hurtownie 
danych) i komputerowa integracja systemu 
wytwórczego (sieci, CIM). Pozwala to na 
opracowywanie planów operacyjnych 
w trybie on line indywidualnie dla każdego 
realizowanego procesu.  

Obowiązują tradycyjne metody, polega-
jące na tym, że dokumenty finansowe 
należy wydrukować na drukarce, podpi-
sać przez przełożonych, a następnie wy-
słać pocztą lub przez dostawców do 
banku. 

Zastosowanie poczty elektronicznej, EDI, 
ftp stwarza możliwości samodzielnego 
podejmowania decyzji finansowych przez 
pracownika i przesyłania ich do odpowied-
nich instytucji, przy wykorzystaniu no-
wych, superszybkich technik komuni-
kacyjnych. 

Dział gospodarki materiałowej okresowo 
analizuje stany magazynowe i wystawia 
zamówienia do dostawców. Dzięki zau-
tomatyzowaniu magazynu zintegrowano 
go z procesem wytwórczym. 

Nowa reguła umożliwia bieżącą analizę 
zapasów w magazynie i procesie wytwór-
czym oraz automatyczne przesyłanie za-
mówień do dostawców przy wykorzystaniu 
nowych technologii telekomunikacyjnych. 

Tradycyjnie dystrybucja wyrobów goto-
wych do klienta odbywa się poprzez 
składy fabryczne, hurtownie, podhurto-
wnie, sklepy sprzedaży detalicznej. 

Zaawansowana technologia I-K (sieci, 
WWW, e-mail) pozwala na zmianę tej 
reguły poprzez zautomatyzowanie dystry-
bucji i zintegrowanie jej z procesem wy-
twórczym. Nowa reguła stwarza warunki 
do dystrybucji wyrobów gotowych w ela-
stycznych systemach, eliminujących zapasy. 

Źródło: B. Butryn, Zarządzanie procesowe. Nowy paradygmat stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, XXII Konferencja „Systemy Wspomagania Organizacji” 
SWO’2007, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2007. ss. 5-7. 

3. Zakończenie

Proces jakościowych zmian w nauce odbywa się poprzez obalanie starych 
i kreowanie nowych paradygmatów, przy czym odbywa się to stopniowo, 
w miarę zmieniania się rzeczywistości [25]. Jest to zgodne z obserwacjami 
Thomasa Kuhna, który uznał, że rozwój nauki jest procesem cyklicznym, obej-
mującym kilka faz. Pierwszą jest okres „przedpragmatyczny”, charakteryzujący 
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się dużą liczbą konkurencyjnych interpretacji, chęcią znalezienia czegoś nowego, 
wyrażaniem niezadowolenia z istniejącego stanu rzeczy, odwoływaniem się do 
filozofii i podejmowaniem działań funda-mentalnych. Działania te skutkują iden-
tyfikacją nowych, istotnych poznawczo, obszarów analizy rozwoju nauk. 
W efekcie powstają paradygmaty obowiązujące w danej społeczności. W kolej-
nej fazie pojawiają się przekonania, że istniejące paradygmaty przestają pełnić 
swe dotychczasowe funkcje instrumentów poznania określonego aspektu rze-
czywistości. Dokonuje się rewolucja, która wyznacza kolejną fazę rozwoju nau-
ki. Po pewnym czasie jednak wykreowane przez nią paradygmaty, podobnie jak 
wcześniejsze, przestają realizować swoje funkcje poznawcze. W efekcie następu-
je kolejna rewolucja i poszukiwanie następnych paradygmatów [26]. Zmiana 
paradygmatów jest niezwykle trudną fazą, gdyż jak zauważa Zbigniew Macia-
szek, poszukiwanie nowego paradygmatu bardzo często wymaga łamania obo-
wiązujących zasad, stereo-typów, modeli czy też koncepcji, jak również 
twórczego podejścia, wyobraźni oraz poczucia realizmu [27]. Obecnie zarządza-
nie weszło właśnie w taką fazę, ponieważ zmiany w zakresie globalizacji, dyna-
miki otoczenia, hiperkonkurencji czy technologii informacyjnych, jak i znaczny 
postęp nauki, wymuszają poszukiwanie nowych paradygmatów, przydatnych 
w zmiennych i złożonych warunkach działania współczesnych organizacji.  
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THE CHANGES OF PARADIGMS IN MANAGEMENT 

Summary 

Contemporary management has come in the phase of paradigms’ change be-
cause of globalization, turbulence of an environment, hypercompetition and de-
velopment of information and communication technologies. Many of previous 
paradigms stop to be useful in extending of knowledge and creating of particular 
theories. There are new paradigms, which are more and more accepted by the 
scientific community. The article presents the chosen paradigms, which gain in 
significance in the contemporary management theory and practice. 
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PRZEBIEGU INTEGRACJI  
PO PRZEJĘCIACH PRZEDSIĘBIORSTW 

Analiza sieci społecznych (Social Network Analysis ‒ SNA) to interdy-
scyplinarna  metoda, która służy do pomiaru i analizy relacji zachodzących 
zarówno wewnątrz organizacji, jak i między organizacjami .W efekcie ba-
dania SNA można zidentyfikować m.in. powiązania kapitałowe, istotne dla 
podejmowania strategicznych decyzji czy też zdiagnozować powiązania za-
chodzące wzdłuż łańcucha tworzenia wartości. Wykorzystując wyniki ba-
dania można wskazać firmy, potencjalne cele przejęcia. Prezentacja 
organizacji, zarówno przed, jak i po przejęciu w formie sieci pozwala iden-
tyfikować osoby kluczowe dla budowania relacji współpracy, koordynacji 
pracy oraz transferu wiedzy. Działanie to jest szczególnie przydatne 
z punktu widzenia konstruowania nowej architektury organizacji po przeję-
ciu oraz efektywności prowadzenia integracji potransakcyjnej. Celem ni-
niejszego artykułu jest przeanalizowanie możliwości wykorzystania SNA 
jako narzędzia optymalizowania przebiegu integracji oraz redukowania ry-
zyka niepowodzenia transakcji, wynikającego z nieudanego scalania połą-
czonych firm. 

1. Wprowadzenie

Analiza sieci społecznych (ang. Social Network Analysis ‒ SNA) pozwala 
poznać i opisać funkcjonowanie systemów złożonych, które stanowią zbiór 
współpracujących z sobą elementów (Grady Thiemann, Brockmann 2012, s. 1). 
Systemy złożone tworzone są m.in. w efekcie  zawierania aliansów strategicz-
nych czy też transakcji łączenia przedsiębiorstw określanych jako fuzje i przejęcia. 
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na analizę sieci społecz-
nych jako narzędzia,  które może zostać wykorzystane w procesie mapowania 
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organizacji 1. Działanie to jest szczególnie przydatne z punktu widzenia projek-
towania nowej struktury organizacji po przejęciu innego przedsiębiorstwa oraz 
podnoszenia efektywności prowadzenia integracji po transakcjach akwizycji 
przedsiębiorstw. Może być traktowane jako narzędzie optymalizowania przebie-
gu integracji oraz redukowania ryzyka niepowodzenia transakcji, wynikającego 
z nieudanego scalania połączonych firm. 

2. Przejęcia jako metoda rozwoju  przedsiębiorstwa

Każda z form łączenia organizacji od sojuszy i aliansów strategicznych po 
wrogie przejęcia ma swoją specyfikę, a motywy podejmowania decyzji o takiej 
ścieżce rozwoju są zróżnicowane. Często wybrany sposób realizacji celu jest 
wynikiem braku alternatywy dla możliwości osiągania założonych rezultatów 
w inny sposób, chociaż nie zawsze wybrana ścieżka w dłuższej perspektywie 
przynosi zaplanowane efekty 2. Problem ten towarzyszy przede wszystkim trans-
akcjom akwizycji, w których uzyskiwanie zakładanych wcześniej synergii okre-
ślane jest niekiedy jako „błędna projekcja marzeń”. Transakcja akwizycji polega 
na przejęciu jednej firmy przez inną, w wyniku czego firma przejmująca nabywa 
na tyle znaczącą część tytułu własności w firmie przejmowanej lub jej zorgani-
zowanej części, że może sprawować nad nią kontrolę (Machała 2005, s.65). 
Akwizycje są narzędziem realizowania strategii wzrostu przedsiębiorstwa, umoż-
liwiającym dostęp do nowych produktów i technologii, poszerzenia bazy klientów, 
poprawę struktury kapitałowej i wzrost wartości połączonych przedsiębiorstw. 
Z założenia akwizycja powinna prowadzić do poprawy konkurencyjności połą-
czonych podmiotów. Oczywiście należy pamiętać, że omawiane transakcje 
obarczone są znaczącym ryzykiem, którego właściwa ocena jest kluczem do uzy-
skania zakładanej przewagi konkurencyjnej. Ryzyko to wynika przede wszyst-
kim z dynamicznego charakteru omawianego procesu oraz permanentnych zmian 
sytuacji rynkowej (Jeżak, Piorunowska-Kokoszko 2008, s. 522). Nierozpoznane 
ryzyko może stanowić poważne zagrożenie dla każdej transakcji przejęcia, a jego 
niedoszacowanie oznacza m.in. wyższe koszty transakcji. Redukowanie ryzyka 
wiąże się z podejmowaniem działań, które mają na celu rozpoznanie, ocenę oraz 
kontrolę zagrożeń planowanej transakcji. Podwyższone ryzyko może być rów-
nież następstwem korzystania na każdym etapie prowadzenia transakcji jedynie 
z własnej wiedzy bez wsparcia ze strony profesjonalistów z tego zakresu. 
Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku przedsiębiorstw z kapitałem 

1 Na gruncie ekonomii analiza sieci wykorzystywana jest pod nazwą analiza sieci organi-
zacyjnych (ONA ‒ Organizational Network Analysis). 
2 Badania wykazują, że ponad 60 % przeprowadzanych transakcji M&A kończy się nie-
powodzeniem (J. Korpus (red.), Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2014 s. 112). 
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polskim 3. Badania pokazują, że w takim przypadku bardzo rzadko wykorzystuje 
się narzędzia do identyfikacji i pomiaru ryzyka. Poziom ryzyka uzależniony  jest 
od fazy omawianego procesu.Za szczególnie ryzykowne uważa się fazy przed- 
i potransakcyjną (rys. 1). 
 

  

 

 

 
 

Rys. 1. Poziom ryzyka w poszczególnych etapach procesu przejęcia 
Źródło: Tram M., Post- Merger- Integration. Sieben Regeln für erfolgreiche Fusionen- ein Ansatz 

von T. Kearney, [w:] Fink, Dietmar: Management Consulting-Fieldbook-Verlag Vahlen, München, 
2000, s. 57. 

 
W fazie przedtransakcyjnej identyfikowane są czynniki wpływające na de-

cyzje zakupowe oraz proces wyboru obiektu przejęcia. W fazie potransakcyjnej 
zwraca się uwagę na czynniki wpływające na efektywność procesu zarządzania 
integracją. Kluczowe znaczenie  na tym etapie mają kwestie dopasowania strate-
gicznego czy też  kulturowego partnerów transakcji (Mirc 2013, s. 12). Za szcze-
gólnie ryzykowny uważany jest etap potransakcyjny (Tram 2000, s. 57), bowiem 
budowanie nowej architektury biznesu poprzez  scalania dwóch  odrębnych or-
ganizacji jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Kadra zarządzająca jednej 
z łączących się firm rzadko ma wystarczającą wiedzę na temat ulokowania  
istotnych zasobów drugiej organizacji, jej kultury organizacyjnej czy też stylu 
i sposobu pracy jej pracowników. Pomysłem na usprawnienie procesu łączenia 
przedsiębiorstw może być wykorzystanie analizy nieformalnej struktury organi-
zacji, a więc tworzących ją jednostek i grup oraz łączących je relacji. W efekcie 
powstaje mapa organizacji odwzorowująca nieformalną strukturę firmy,  
która może niewątpliwie stanowić narzędzie wspierające przeprowadzanie inte-
gracji poakwizycyjnej przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że monitorowanie 
procesu łączenia dwóch organizacji przy pomocy SNA umożliwia sprawne 
i precyzyjne planowanie działań w każdej fazie realizacji omawianych procesów, 
jednak szczególne znaczenie ma dla działań integracyjnych, prowadzonych 
                                                 
3Z badania Banku WBK wynika, że dokładne wyliczenia przeprowadza jedynie 41% 
polskich przedsiębiorstw Badania czynników sukcesu przy transakcji fuzji i przejęć, 
Rynki kapitałowe, BZ, WBK, Warszawa 2008. 

30%  Faza  
przedtransakcyjna  
(obejmuje wybór 
możliwych partne-
rów, due diligence) 

10%  Faza  
transakcyjna 
(obejmuje negocja-
cje, finalizację 
transakcji) 

59%  Faza  
potransakcyjna 
(obejmuje integrację 
połączonych firm) 
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w fazie potransakcyjnej. Każda z firm ‒ parterów transakcji, zarówno przed, jak 
i po połączeniu może być prezentowana w formie sieci, w postaci zbioru elemen-
tów i relacji, które zachodzą między nimi. Relacja ta to zazwyczaj współpraca, 
która ma konkretne cele, określane poprzez motywy prowadzenia transakcji. 
W ramach sieci węzłami są osoby (lub grupy osób), które stanowią obiekt zainte-
resowań w ramach badania SNA.  

3. Charakterystyka narzędzia do badania struktury
nieformalnej organizacji 

Analiza sieci społecznych organizacji jest narzędziem badawczym, pozwala-
jącym analizować zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne relacje organizacji. 
Zazwyczaj  wykorzystywana jest do diagnozowania kanałów przepływu infor-
macji i wiedzy w organizacji oraz identyfikowania najbardziej aktywnych pra-
cowników, którzy pełnią rolę źródeł informacji. Bazując na wypracowanej 
metodologii stosowanej przy użyciu SNA, badanie sieci społecznych w organiza-
cji może być prowadzone na trzech poziomach (Stępka, Subda 2009): 
• całej sieci (poziom makro),
• części sieci, czyli tzw. podsieci (poziom mezo),
• poszczególnych pracowników (poziom mikro).

Do badania sieci wykorzystuje się zarówno metody jakościowe (analiza case 
study, obserwacja), jak również metody statystyczne czy też symulacje kompute-
rowe. W efekcie badania  możliwe jest m.in.: 
• analizowanie pozycji w sieci (pozycje centralne, peryferyjne),
• mapowanie ścieżek transferu wiedzy w organizacji,
• optymalizowanie systemów komunikacyjnych,
• diagnozowanie funkcjonowania układów personalnych typu klika.

SNA pozwala prowadzić również analizy powiązań pomiędzy podmiotami 
rynkowymi, a więc badać zewnętrzne relacje międzyorganizacyjne (np. powiąza-
nia kapitałowe). Przykładem zastosowania SNA w badaniach naukowych jest 
projekt realizowany przez zespół (David Knoke, Song Yang i Francisco J. Gra-
nados) w University of Minnestota. Analizie poddano alianse strategiczne zawie-
rane w latach 1989-2000 przez globalne koncerny sektora informatycznego. 
Omawiane narzędzie badawcze pozwoliło prześledzić zmieniające się sojusze 
między największymi podmiotami tej branży i wskazać główne i najbardziej 
aktywne firmy przystępujące do aliansów strategicznych (www.episteme.com). 
SNA pozwala uzyskać wiedzę ułatwiającą identyfikację organizacji tworzących 
największą wartość, jak również porównanie potencjału tego rodzaju powiązań 
głównych konkurentów. W efekcie, łatwiejszym zadaniem jest wskazanie firm ‒ 
potencjalnych celów przejęć oraz partnerów do tworzenia związków przedsię-
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biorstw. Omawiane narzędzie pozwala mierzyć relacje międzyorganizacyjne oraz 
powiązania osobowe pomiędzy firmami, które są tworzone np. poprzez interlocking 
menedżerski, czyli zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych firm. 
Badanie wpływu sieci relacyjnej na podejmowane decyzje akwizycyjne było 
przedmiotem analizy H. Yanga (2011, ss. 1069-1080). Badania wykazują, że 
powiązania relacyjne tworzą kanał komunikacyjny, a w konsekwencji umożli-
wiają przejęcie firmy na bardziej korzystnych warunkach, czy też dokonywanie 
wrogich przejęć (Cremers, Nair, Kose 2005).   

SNA jest metodą interdyscyplinarną, której rodowód związany jest z mate-
matyczną teorią grafów (Scott, 2000) oraz z algebrą macierzową (Hanneman, 
Riddle 2005). Metoda ta wykorzystuje dodatkowo dorobek psychologii społecz-
nej, socjologii, antropologii, ekonomii oraz statystyki (Wasserman, Faust, 1994). 
Podstawową jednostkę analizy w omawianej metodzie stanowi sieć, czyli system 
złożony z elementów połączonych relacjami (krawędziami) (Zbieg, 2014). SNA 
pozwala na ukazanie relacji pomiędzy badanymi podmiotami obrazowo w formie 
graficznej (wykres lub macierz) oraz diagnozowanie roli poszczególnych pod-
miotów sieci i jej podzbiorów. Podstawową analizę dla metody SNA stanowi 
outdegree of the point, która wskazuje na liczbę tzw. relacji wychodzących. 
W efekcie można wykreślić mapę organizacji, która umożliwia zdiagnozowanie 
nieformalnej struktury firmy, a więc dostarcza wiedzy na temat rzeczywistych 
relacji występujących pomiędzy pracownikami. Uzyskany obraz może różnić się 
od powszechnej percepcji organizacji wynikającej ze struktury formalnej. SNA 
jest cennym źródłem wiedzy zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw, o rozproszo-
nej strukturze składającej się z kilku oddziałów lub zorganizowanych w formie 
grupy kapitałowej 4. Wprawdzie społeczna mapa organizacji daje całościowy 
obraz nieformalnej struktury organizacji, jednak w wielu przypadkach interesują-
ce są jedynie niektóre elementy sieci wyróżnione z uwagi na specyficzne czynni-
ki. Dla realizacji konkretnych celów analizy można zastosować filtry, które 
pozwalają również na głębszą interpretacji informacji płynących z poszczegól-
nych warstw mapy (Współpraca, Komunikacja, Przepływ decyzji, Wpływ, Po-
tencjał).  

 
 
 

                                                 
4 Według szacunków firmy badawczej Gartner w 2015 około 25% przedsiębiorstw będzie 
wykorzystywało metodę SNA w celu badania nieformalnej struktury współpracy we-
wnątrz organizacji oraz współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi oraz klientami 
(M. Lenartowicz, W. Reichhart, B. Zych, Ludzie, w których warto inwestować, Advisio 
Press, Kraków 2010, s. 61). 
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Rys. 2. Obszary występowania relacji możliwe do zdiagnozowania 
przy wykorzystaniu SNA 

Źródło: opracowanie własne. 

Generalne korzyści płynące z zastosowania mapy organizacji dla potrzeb 
prowadzenia transakcji akwizycji to (www.mapaorganizacji.pl): 
• odwzorowanie sieci współpracy, komunikacji oraz przepływu wiedzy w orga-

nizacjach przed połączeniem, podczas trwania procesu oraz w fazie popołą-
czeniowej,

• zlokalizowanie nieprawidłowych wzorców współpracy oraz czynników
utrudniających sprawną komunikację i przepływ wiedzy w poszczególnych
firmach oraz możliwość zaplanowania trafnych rozwiązań w organizacji dzia-
łającej w nowej, integrowanej strukturze,

• zidentyfikowanie osób kluczowych dla koordynacji pracy oraz przepływu
informacji i wiedzy oraz możliwość właściwego wykorzystania ich potencjału
podczas scalania organizacji po połączeniu,

• zidentyfikowanie osób obdarzanych autorytetem przez współpracowników
z uwagi na posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz umiejętność radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami zawodowymi, mogących wspomóc działania związane
z łączeniem organizacji,

• zlokalizowanie relacji zwiększających efektywność pracy, których aktywiza-
cja może wspomóc zarówno proces przejściowy, jak i trwale zwiększyć zaso-
by firmy po dokonaniu połączenia.

SNA przynosi odpowiedz na pytanie, na którym poziomie struktury organi-
zacyjnej należy prowadzić integrację potransakcyjną oraz pozwala określić typy 
sieci, które najłatwiej poddają się procesowi integracji. Analiza powinna ujawnić 
miejsca, w których sieć firmy przejmowanej cierpi na niedostatek ważnych zdol-
ności, a nawet rzucić światło na jakość pracy jej członków. W przypadku połą-
czenia ważne jest wypracowanie nawyku korzystania przez zainteresowanych 
pracowników z mapy w celu odnalezienia osób z firmy ‒ partnera transakcji, 
z którymi można wspólnie rozwiązać problem ze względu na posiadane przez 

RELACJE 

Współpraca Przepływ informacji 

Oddziaływanie Potencjał Transfer wiedzy 

Przepływ decyzji 
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nich kompetencje. Wiedza wynikająca z mapy społecznej może być również 
wykorzystywana m.in. na potrzeby tworzenia zespołu ds. integracji. Proces łączenia 
przedsiębiorstw pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia zmian, których za-
kres i głębokość są zazwyczaj ogromne. R.M. Kanter zauważa, że „wprowadzenie 
zmian można ułatwić poprzez rozłożenie odpowiedzialności pomiędzy kluczowych 
aktorów organizacji. Jedna osoba, a nawet pojedyncza grupa, nie jest w stanie sama 
sprawić, aby zmiany stały się faktem” (Kanter, 1992, ss. 374-375). W efekcie wyko-
rzystania metody analizy sieci społecznych można wskazać „agentów zmian” oraz 
osoby kluczowe z punktu widzenia komunikowania zmian oraz zbierania informacji 
zwrotnej o ich odbiorze przez pracowników. R. Schnlau i P. Singh (2009) zwracają 
uwagę na zależność powiązań personalnych pomiędzy partnerami transakcji a prze-
biegiem i dynamiką procesu integracji potransakcyjnej. 

 
Tabela 1. Możliwości wykorzystanie SNA w poszczególnych etapach procesu 

akwizycji 

Etap procesu M&A Charakterystyka wykorzystania SNA 
Przedtransakcyjny Analiza sieci w organizacji ułatwia członkom kadry za-

rządzającej poznanie firmy partnera transakcji, korzysta-
jąc z obrazu ich nieformalnych struktur. Organizacje, 
które się łączą mają zazwyczaj inne normy i sposoby 
pracy, różne wzorce przepływów informacji i koordyna-
cji pracy, często także w odmienny sposób realizują swo-
je cele. Połączenia pomiędzy pracownikami obrazują te 
procesy, a ich analiza pozwala na wypracowanie i zapla-
nowanie precyzyjnych i optymalnych rozwiązań dla 
przyszłego połączenia.  

Transakcyjny  Kadra kierownicza łączących się organizacji może użyć 
obrazu sieci połączeń pomiędzy pracownikami w celu 
monitorowania procesu połączenia na poziomie pracow-
ników (poziom mikro), zespołów i grup roboczych (po-
ziom mezo) oraz na etapie całych sieci prezentujących 
dwie, a następnie jedną scaloną organizację (poziom 
makro). Widoczne stają się efekty wdrażanych rozwią-
zań oraz pojawiające się bariery w ich wprowadzaniu. 
Wiedzę, wynikającą z analizy sieci w organizacji można 
także wykorzystać dla wskazania osób, które są kluczo-
we dla sprawnego funkcjonowania organizacji na każ-
dym jej poziomie, a także wyłonić osoby, które mogą 
stać się liderami zmian.   
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Potransakcyjny Na tym etapie kadra kierownicza obu organizacji może 
użyć obrazu sieci połączeń pomiędzy pracownikami 
w celu oceny wprowadzanych zmian, ich zgodności ze 
strategicznymi założeniami oraz efektywności ich 
wprowadzenia.  

Źródło: opracowanie własne. 

Bardzo istotnym aspektem badania SNA jest uzyskanie obrazu pozwalające-
go wyłonić najważniejsze osoby, które warto zatrzymać na etapie integracji. 
W przypadku pewnej firmy farmaceutycznej posłużono się analizą sieci kontak-
tów, aby sprawdzić, czy naukowcy pracujący w firmie rozpatrywanej jako cel 
przejęcia naprawdę byli światowej klasy liderami w obszarze badań, w którym 
koncern inwestujący poszukiwał kompetencji. Wyniki pokazały, że nie byli oni 
niezbędni do przeprowadzenia nowatorskich badań nad ważnym związkiem 
chemicznym i w związku z tym firma przejmująca zdecydowała się zbudować te 
kompetencje własnymi siłami. 

4. Role wyznaczane pozycją w sieci społecznej

Uzyskiwanie pozycji formalnych może wynikać np. z posiadania wiedzy 
eksperckiej czy też być następstwem dysponowania istotnymi informacjami. 
Osoby takie, które mają dużą świadomość wiedzy innych osób i potrafią zakty-
wizować innych uczestników swojej sieci personalnej do pomocy w określonej 
kwestii (wykorzystują posiadany kapitał społeczny) sprawiają, że codzienna pra-
ca wielu innych osób jest możliwa lub ułatwiają tę pracę dostarczając ważnych 
informacji lub kierując ich do odpowiednich osób i to do nich zgłaszają się inni 
pracownicy w sytuacjach kryzysu.  

Tabela 2. Role wynikające z zajmowania pozycji w sieci 

Pozycja na socjografie powstałym 
w oparciu o analizę sieci społecznych 

(SNA) 
Charakterystyka 

Dysponenci kluczowych zasobów Posiadają kluczową wiedzę oraz dyspo-
nują istotnymi informacjami. Mają rów-
nież świadomość wiedzy posiadanej 
przez inne osoby w organizacji. 

Facylitatorzy (Mentorzy) Pracownicy ci sprawiają, że praca in-
nych jest bardziej efektywna – pomagają 
rozwiązywać  ich problemy, dostarczają 
niezbędnych informacji lub decyzji, 
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kontaktują odpowiednie osoby ze sobą. 
Praca takich osób jest o tyle dla organi-
zacji istotna, że jeden pracownik może 
przyczyniać się do zwiększenia efektów 
pracy (nawet o 20%). Osoby te są także 
doskonałymi doświadczonymi doradca-
mi dla pracowników w organizacji 
i mogą skutecznie szkolić innych z za-
kresu nowych obowiązków lub wdrażać 
pracowników z innej grupy (np. lokali-
zacji). 

Łącznicy Osoby, które mają możliwość pomocy 
organizacji w projektach i zadaniach 
wymagających kapitalizowania wielu 
obszarów wiedzy. To efektywni tłuma-
cze (pomiędzy np. różnymi dziedzinami) 
i negocjatorzy. Mogą z sukcesem łączyć 
sieć, poznając ze sobą członków różnych 
grup. 

Peryferyjni eksperci Osoby, które często zamiast tworzyć 
powiązania wewnątrz organizacji, two-
rzą relacje z podmiotami poza organiza-
cją (klientami, dostawcami, firmami 
współpracującymi) lub są specjalistami 
i posiadają dużą wiedzę dziedzinową 
w danym obszarze. Są osobami, które 
mogą szybko adaptować nowe rozwią-
zania z rynku i szybciej niż inni dostrze-
gać pojawiające się możliwości. 

Wspierający proces Doradzą w jaki sposób skutecznie prze-
prowadzić połączenie obu organizacji 
i jak zaplanować nowe procesy tak, by 
działały efektywnie. Ważne są także 
osoby, które mają wiele wskazań jako 
pracownicy wpływowi w organizacji; 
połączenia osób wpływowych z obu 
organizacji są istotne dla zwiększenia 
powodzenia połączenia. 
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Tabela 2 (cd.) 
Informatorzy Informatorzy mogą sprawić, że inni pra-

cownicy szybko dowiedzą się o nowych 
zmianach, a osoby będące źródłami 
wpływu z dużym prawdopodobieństwem 
je zaakceptują. Jeśli uda się zaangażo-
wać osoby wpływowe do tego, by stały 
się ambasadorami  przejęcia, wzrastają 
szanse zaangażowania wielu pracowni-
ków w powodzenie przeprowadzanego 
połączenia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mapaorganizacji.pl, dostęp z dnia 
06.06.2016. 

5. Wykorzystanie SNA
dla potrzeb budowania zespołu integracyjnego 

Zarządzanie procesem integracji, w efekcie którego realizowana jest kon-
cepcja nowej architektury organizacji, powinno być traktowane jako „odrębna 
funkcja biznesowa”, a nadzór nad omawianym procesem należy powierzyć do-
świadczonym menedżerom 5. W trakcie przeprowadzanego połączenia dwóch 
organizacji warto wyróżnić osoby kluczowe dla sprawnego ich funkcjonowania 
na poziomie operacyjnym (analizując obszar współpracy), koordynacyjnym (za-
dając pytania o przepływ informacji) i strategicznym (pytanie o porady i prze-
pływ wiedzy). Jeśli w trakcie planowanego połączenia uda się nawiązać 
współpracę, przepływ informacji i wymianę wiedzy pomiędzy tymi właśnie oso-
bami pochodzącymi z obu łączonych organizacji, istnieje duże prawdopodobień-
stwo rzeczywistego sukcesu przeprowadzanego połączenia. Osobami tymi mogą 
być pracownicy zajmujący pozycje centralne, wpływowe oraz pomostowe. Kwe-
stia ta jest szczególnie istotna podczas odnajdywania nieformalnych liderów 
i liderów opinii. Zaangażowania takich osób w proces łączenia jako ambasado-
rów zmiany daje całemu procesowi duży stopień zaufania, oraz podnosi poziom 
akceptacji ze strony innych pracowników. Korzystając z wyników analizy SNA, 
można w trudnym okresie zmiany powierzyć funkcje kierownicze osobom obda-
rzonym autorytetem. Odnalezienie osób kluczowych dla działania organizacji na 
każdym poziomie oraz wzajemna ich współpraca (połączenie pracowników z obu 

5 85% firm, które z powodzeniem przeprowadziły transakcje M&A twierdzi, że sukces 
tego procesu to koordynowany przez jeden, specjalnie do tego wyznaczony i przygoto-
wany zespół. 

http://www.mapaorganizacji.pl/
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łączonych organizacji w jeden zespół) może przyczynić się do skrócenia czasu 
integrowania obu podmiotów i znacząco zredukować czas mało efektywnej 
współpracy pomiędzy organizacjami. Świadomość różnic w sposobach pracy, ka-
nałach podejmowania decyzji czy przepływach informacji są istotne dla pokony-
wania wzajemnych barier pomiędzy pracownikami i zrozumienia źródeł 
niedopasowania pomiędzy organizacjami, grupami czy też pracownikami. Kluczo-
wym zadaniem z punktu widzenia prowadzenia efektywnej integracji kluczowe jest 
powołanie na określony czas menedżera ds. integracji. Usytuowanie menedżera inte-
gracji w strukturze popołączeniowej zaprezentowano na rysunku 3. 

Rys. 3. Zespół zarządzający procesem integracji potransakcyjnej 
Źródło: opracowanie własne. 

Menedżer integracji powinien zachowywać się jak przedsiębiorca, który 
tworzy nową organizację. Jak zauważają D. Rankine i P. Howson, „najlepiej, aby 
osoba odpowiedzialna za przejęcie znajdowała się w połowie swojej drogi 
zawodowej, miała znaczne doświadczenie i jednocześnie była otwarta na nowe 
i ewoluujące metody zarządzania” (2008, s. 64). Połączone przedsiębiorstwo 
w fazie integracji potrzebuje menedżerów przywódców, którzy potrafią stworzyć 

Firma A Firma B

      Zarząd

Zespół ds. integracji

Menedżer ds. 
integracji 
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wizję oraz pozyskać zwolenników do jej realizacji (osoby centralne w sieci), 
(Stankiewicz-Mróz 2009). Menedżer integracji powinien potrafić uzasadnić ko-
nieczność wprowadzania zmian, zakomunikować wizję zmian w łączących się 
organizacjach. Niestety, często procesom M&A towarzyszy zjawisko nazywane 
przez P. Haspesplagha i D Jeminsona „próżnią przywództwa” (1991). Do zadań 
menedżera ds. integracji należy przede wszystkim (Roos, 2008, s. 64): 
• wymuszanie przyspieszeń (wpieranie planowania, przyspieszanie wdrożenia

planów oraz  podejmowania decyzji, monitorowanie postępów na podstawie
zakresu realizowania planów),

• budowanie sukcesu (określanie kluczowych obszarów synergii, wprowadze-
nie projektów, które umożliwiają osiąganie celów krótkoterminowych),

• tworzenie struktury (dążenie do elastyczności prac integracyjnych, ustalanie
istotnych zadań i terminów),

• tworzenie relacji społecznych ‒ rola ambasadora obu łączących się firm.
Graficznie menedżera integracji zaprezentowano na rysunku 4. 

Rys. 4. Role menedżera integracji 
Źródło: opracowano na podstawie R. Ashkenas, S. Francis, Integration Managers: Special Leaders 

for Special Times, Harvard Business Review, listopad-grudzień 2000, ss. 108-116. 

Praktyka pokazuje, że odpowiedzialność za integrację przekazuje się mene-
dżerom liniowym, którzy nie byli wcześniej angażowani w tworzenie strategii 
przejęcia. W konsekwencji skupiają się tylko na integracji swoich wydziałów 
(Haspelagh, Jemison, 1987). Rola menedżera ds. integracji polega na powołaniu 
zespołu, który powinien składać się z przedstawicieli obu połączonych jednostek, 
posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie fuzji i przejęć 
oraz umiejętności operacyjne. Zespół ds. integracji nie może być zbyt liczny, bo 
utrudnia to m.in. efektywną pracę podczas zebrań oraz spowalnia proces decy-
zyjny. Z drugiej jednak strony jego skład powinien być stały. Członkowie zespo-
łu powinni mieć wiedzę na temat motywów transakcji i ich związku ze strategią 
firmy, kluczowych czynników sukcesu i potencjalnych zagrożeń, swojego miejsca 
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w zespole i znaczenia w procesie osiągania celów, roli pozostałych członków 
zespołu (Rankine, Howson, 2008, s. 67) i takiej wiedzy dostarcza analiza sieci 
społecznych. 

6. Zakończenie 

SNA daje możliwość graficznego zaprezentowania aktualnego stanu przed-
siębiorstwa pod kątem istniejących sieci relacji społecznych oraz komunikacji. 
Narzędzie to pozwala szczegółowo określić kierunki dalszych działań po trans-
akcjach przejęcia w takich obszarach, jak: kształtowanie optymalnej struktury 
organizacyjnej, tworzenie zespołów ds. integracji grupujących pracowników 
z obu łączących się organizacji, sieci współpracy w kwestiach merytorycznych 
czy też dokonywania pomiaru efektów wprowadzanych zmian oraz ich zgodno-
ści z założeniami strategicznymi. Wyniki badań SNA są przydatne na każdym 
etapie prowadzenia transakcji i w tym miejscu należałoby rekomendować ich 
rzeczywiste wykorzystywanie, obok finansowych metod analizy, jako narzędzia 
wspomagającego proces przeprowadzania transakcji.  
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SOCIAL NETWORK ANALYSIS AS A TOOL  
FOR OPTIMIZATION OF INTEGRATION PROCESS 

AFTER ACQUISITIONS 

Summary 

Social Network Analysis is an interdisciplinary method which serves 
the measurement and the analysis of the relations which take place both inside 
the organization or between them. As the effect of the SNA research it is possible 
to identify capital bonds important for taking strategic decisions or to diagnose 
the links which happen along the chain of creating values and as the effect diagnose 

http://repository.cmu.edu/
http://www.episteme.com,.com.pl/obszarywiedzy/SNA/zastosowanie
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the companies which are the potential aims of acquisitions. The presentation of 
the organization both before and after a merger in the form of the network as the 
set of elements and relations which happen between them allows to identify key 
people for cooperation, coordination of work and knowledge transfer. The aim of 
this paper is to pay attention to social network analysis as a tool which can be 
used in the process of the organization mapping. This activity is particularly useful 
from the point of view of the effectiveness of conducting integration after mergers 
of the companies. This can be treated as an optimization tool for integration re-
ducing the risk of the transaction failure resulting from a failed integration of the 
merged companies.    
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ANALIZA EFEKTU ROPO W BRANŻY SPOŻYWCZEJ 

Branża spożywcza w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. 
W ciągu ostatnich 10 lat, wartość rynku wzrosła o blisko 50%. Natomiast 
sprzedaż internetowa artykułów spożywczych wzrasta rocznie średnio tylko 
o 20%. Obecnie żywność stanowi segment o najmniejszej popularności
w sektorze e-commerce w Polsce. W 2014 roku funkcjonowały 424 sklepy 
internetowe. Efekt ROPO (Research Online, Purchase Offline) jest nega-
tywnym zjawiskiem w e-commerce. Celem publikacji jest identyfikacja skali 
wielkości efektu ROPO w branży spożywczej w Polsce. 

1. Wprowadzenie

Handel internetowy permanentnie i dynamicznie się rozwija, zarówno 
w kwestii aplikacji internetowych, e-płatności 1, form dostaw oraz nowoczesnych 
form komunikacji marketingowej. Kluczowymi zaletami e-commerce są niższe 
ceny, wygoda oraz możliwość zakupów 24h. Jednak nie wszystkie branże rozwi-
jają się jednakowo, artykuły spożywcze należą do jednej z mniej popularnych 
branż w polskim sektorze handlu internetowego. Mimo iż w 2014 roku w Polsce 
funkcjonowały 424 e-sklepy oferujące artykuły spożywcze 2, to w większości 
były to małe specjalistyczne serwisy oferujące niewielki wachlarz asortymentowy, 
a dużych platform handlowych funkcjonuje niewielka liczba, przeważnie prowa-
dzona przez znane sieci detaliczne jak: Tesco, Auchan, E. Leclerc, Alma oraz 
Piotr i Paweł. Jednym z problemów w handlu internetowym jest wpływ efektu 
ROPO, czyli wzrost liczby osób korzystających z internetu wyłącznie po to, aby 

1 Polasik M., Piotrowski D., Payment innovations in Poland: the role of payment 
services in the strategies of commercial banks, [w:] Ekonomia i Prawo, Polszakiewicz B., 
Boehlke J.  (red.), Vol. 15, No. 1/2016, ss. 73-101. 
2 Izakowski Ł., Raport KPMG: Branża spożywcza w Polsce inwestuje w omnichannel, 
http://evigo.pl/12895-raport-kpmg-branza-spozywcza-w-polsce-inwestuje-w-
omnichannel, (20.09.2016). 
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sprawdzić informacje, ceny lub opinie o produkcie, natomiast następnie dokonują 
zakupu w tradycyjnym sklepie 3. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja 
wartości efektu ROPO w branży spożywczej w Polsce. Aby zrealizować cel, 
postawiono hipotezę badawczą sformułowaną w postaci: wartość efektu ROPO 
branży spożywczej jest niższa od innych branż sektora e-commerce. 

2. Rozwój branży spożywczej w Polsce

Branża spożywcza w Polsce charakteryzuje się stałym wzrostem wartości. 
Jest to jeden z sektorów, który najszybciej odrodził się po kryzysie związanym 
z transformacją ustrojową w kraju. W ciągu ostatnich 10 lat wartość rynku wzro-
sła o blisko połowę według szacunków firmy badawczej PMR, zawartych w ra-
porcie „Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2015. Analiza 
rynku i prognozy na lata 2015-2020”; w roku 2016 wartość ta sięga 240 mld zł 4. 
Większość rynku zdominowana jest przez nowoczesne formy handlu detaliczne-
go; w roku 2005 odpowiadały one za 43% wartości całkowitej sprzedaży deta-
licznej w Polsce, natomiast w roku 2014 wynik ten wzrósł do 77% (wykres 1) 5. 

W ciągu ostatniej dekady największy wzrost sprzedaży zanotowały dyskon-
ty, zwiększając swoją wartość aż pięciokrotnie, co wraz z rozwojem nowocze-
snych form sprzedaży sieci spowodowało znaczący spadek tradycyjnego handlu 
spożywczego, czyli niezależnych detalistów. Dyskonty swoją pozycję uzyskują 
dzięki odpowiedniej strategii asortymentowej i marketingowej. Polski konsument 
wciąż charakteryzuje się tzw. smart shoppingiem, czyli poszukiwaniem najniż-
szych cen, a takie właśnie odnajduje w dyskontach, jednakże zwiększający się 
trend na zdrową żywność powoduje, że konsument chętnie otwiera się na nowe 
formy sprzedaży, a niskie ceny coraz rzadziej decydują o jego decyzjach zaku-
powych. Jedynym segmentem nowoczesnych form sprzedaży, który nie zwięk-
szył wartości sprzedaży w ciągu ostatnich lat to hipermarkety, obecnie ich udział 
w rynku wynosi jedyne 16%. Taki stan rzeczy spowodowany jest tym, że klienci 
wolą udawać się na zakupy do mniejszych oraz bliżej położonych sklepów, co 
może świadczyć o zwiększającej się wygodzie polskiego konsumenta, który jesz-

3 Szymański G., Efekt „ROPO” w polskim handlu internetowym, [w:] Wykorzystanie 
potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, 
Kiełtyka L., Jędrzejczyk W., (red.), Seria: Monografie, Wydawnictwo Politechniki Czę-
stochowskiej, Częstochowa 2015. 
4 http://www.portalspozywczy.pl/raporty/rynek-spozywczy-w-polsce-w-2015-r-warty-
243-mld-zl,116782_0.html (19.09.2016). 
5 Grauer P., Kulig M., Kusowski P., Matusik M., Na rozdrożu, Wyzwania i priorytety 
sieci spożywczych w Polsce, KPMG, Warszawa 2015, s. 16. 

http://evigo.pl/12895-raport-kpmg-branza-spozywcza-w-polsce-inwestuje-w-omnichannel
http://evigo.pl/12895-raport-kpmg-branza-spozywcza-w-polsce-inwestuje-w-omnichannel
http://www.portalspozywczy.pl/raporty/rynek-spozywczy-w-polsce-w-2015-r-warty-243-mld-zl,116782_0.html
http://www.portalspozywczy.pl/raporty/rynek-spozywczy-w-polsce-w-2015-r-warty-243-mld-zl,116782_0.html
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cze w roku 2008, najczęściej wybierał hipermarket spośród wszystkich nowocze-
snych punktów sprzedaży 6. 

 

 

Wykres 1. Wartość sprzedaży detalicznej sklepów spożywczych w Polsce  
(netto w mld zł) 

Źródło: Grauer P., Kulig M., Kusowski P., Matusik M., Na rozdrożu, Wyzwania i priorytety sieci 
spożywczych w Polsce, KPMG, Warszawa 2015, s. 16. 

 
Obecnie rynek sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych jest bardzo na-

sycony. Po latach jego niezwykle dynamicznego rozwoju, walka o każdy „kawa-
łek tortu” wśród przedsiębiorstw staje się coraz trudniejsza. Według raportu „Na 
rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce” kluczowe proble-
my rozwoju sieci to: niska dostępność odpowiednich lokalizacji dla nowych 
sklepów, zwiększające się nasycenie sieci we wszystkich obszarach występowa-
nia oraz wysoki koszt lokalizacji. Mimo to otwieranie nowych sklepów jest prio-
rytetem działań największych przedsiębiorstw, jednakże w praktyce częściej będą 
to punkty uzyskane w ramach przejęć, niż otwierane w nowych miejscach. Przy 
współczesnych barierach rozwoju oraz czynnikach hamujących, np. starzejące się 
społeczeństwo, nacisk na wygodę, szybkość i łatwość zakupów, powstaje ko-
nieczność otwierania się na nowy kanał sprzedaży, jakim jest internet 7.  

                                                 
6 Grauer P., Kulig M., Kusowski P., Matusik M., Na rozdrożu, Wyzwania i priorytety 
sieci… dz. cyt. ss. 9-10. 
7 Tamże. 
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Sprzedaż internetowa artykułów spożywczych dynamicznie rośnie (rocznie 
średnio o 20%, od roku 2008), jednakże stanowi jedyne 0,2% całości sprzedaży 
sklepów fizycznych. Euromonitor szacuje, że w roku 2014 wartość interne-
towego rynku spożywczego wynosiła 269 mln zł; taki wynik osiąga ok. 20 su-
permarketów lub 3 hipermarkety każdego roku. Żywność wciąż stanowi segment 
najrzadziej kupowanych produktów w sieci; w roku 2014 w Polsce funkcjonowa-
ły 424 sklepy internetowe, głównie niewielkie, ze specjalistycznym asortymen-
tem, sklepów o szerokiej ofercie, porównywalnej do super marketów jest wciąż 
bardzo niewiele, głównie za sprawą wielu barier 8. Mimo niewielkiej skali han-
dlu, internet jest miejscem, na który detaliści coraz częściej kierują swoje działania. 
Inwestycje w kanał internetowy są spowodowane rosnącym zainteresowaniem 
konsumentów, a można przypuszczać, że z biegiem lat to zainteresowanie będzie 
coraz większe. Spowodowane jest to zwiększającą się powszechnością internetu 
oraz wygodą konsumentów. Wolą oni przeznaczać wolny czas dla siebie lub 
rodziny, a zakupy w internecie mogą trwać kilka minut; całą pracę związaną ze 
skomplementowaniem produktów i dostarczeniem zamówienia wykonują pra-
cownicy e-sklepów 9. 

3. Efekt ROPO

Research Online, Purchase Offline, czyli poszukiwanie informacji, opinii, 
czy cen online, natomiast sam zakup w formie tradycyjnej. Zjawisko to stanowi 
problem dla przedsiębiorstw sektora e-commerce, ponieważ internet jest jedynie 
kanałem pozyskiwania informacji, a nie miejscem zakup produktu 10. Występują 
różne determinanty generujące i aktywizujące efekt ROPO, może to być obawa 
konsumentów przed byciem oszukanym, brak zaufania do płatności interne-
towych, chęć posiadania produktu „od zaraz” lub przyzwyczajenia zakupowe 
klientów, którzy zakupy utożsamiają ze sklepami stacjonarnymi. Firmy sektora 
e-commerce działające w turbulentnym i labilnym środowisku wprowadzają 
wiele zmian, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Jednym z popularniejszych 

8 Szymański G., Owczarek K., Rozwój internetowego handlu artykułami spożywczymi 
w Polsce; [w:] Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka, technologie, procesy, Halesa C., 
Mikuła B., (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 
2011, ss. 193-200. 
9 Grauer P., Kulig M., Kusowski P., Matusik M., Na rozdrożu, Wyzwania i priorytety 
sieci… dz. cyt., ss. 53-54. 
10 Heinemann G., Gaiser C., Social Local Mobile, The Future of location-based Services, 
Springer, London 2014, s. 150. 
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rozwiązań jest dbałość o innowacyjność firmy 11 poprzez doskonalenie pracow-
ników, wyrobów, rozwiązań logistycznych i dystrybucyjnych oraz wprowadzanie 
nowych rozwiązań ICT 12. Zwiększająca się skala efektu ROPO może wywołać 
kryzys 13 oraz zmniejszyć popularność handlu internetowego, dlatego identyfika-
cja jego poziomu powinna być istotnym celem wielu analiz i badań przedsiębior-
ców prowadzących działalność w sektorze e-commerce. 

Upowszechnienie internetu oraz urządzeń mobilnych z dostępem do sieci 
spowodowało, że dzisiejszy konsument ma możliwość pozyskiwania informacji 
o produktach w niemal każdym miejscu i czasie, co ma istotny wpływ na jego 
zachowania i decyzje zakupowe. Konsumenci zmieniają się w prosumentów, 
aktywnie biorących udział w komunikacji marketingowej firmy z otoczeniem. 
Coraz popularniejszy staje się trend dzielenia się swoimi doświadczeniami zaku-
powymi, przez co witryny internetowe, takie jak fora, portale społecznościowe, 
wyszukiwarki czy strony e-sklepów, coraz częściej stają się podstawowym źró-
dłem informacji. Szczególnie popularne są porównywarki cenowe, dzięki którym 
potencjalny klient znajduje informacje o e-sklepie oferującym aktualnie najtaniej 
pożądany produkt.  

Czynne poszukiwanie informacji w internecie pozwala klientom nabyć do-
bra, których finalizacja zakupu może odbyć się zarówno w sklepie stacjonarnym, 
jak i internetowym. 

Handel elektroniczny można podzielić na 3 kategorie: 
• bezpośredni – gdzie wszystkie etapy zakupów odbywają się za pośrednic-

twem internetu, 
• pośredni – gdzie początkowe fazy procesu zakupowego, takie jak wyszukiwa-

nie produktów czy realizacja płatności odbywają się za pośrednictwem inter-
netu, jednakże odbiór produktu odbywa się w sposób tradycyjny. Rodzaj ten 
stanowi podstawę występowania efektu ROPO, 

• hybrydowy – zastępuje poszczególne etapy procesu zakupów elektronicznych, 
formami tradycyjnymi. 

                                                 
11 Stanisławski R., Innovativness as a target product of action of small and medium en-
terprises [w:] Lewandowski J., Sekieta M., Jałmużna I., (red.) Product and packaging, 
Marketing aspects, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ss. 87-104. 
12 Blażlak R., Owczarek K., Modele transferu technologii, Wydawnictwo Politechniki 
Łódzkiej, Łódź 2013, s. 42. 
13 Szczegółową charakterystykę kryzysu można znaleźć m.in.: Walecka A. (2014),  
Managers’ Behaviour Determinants In The Enterprise Crisis Situation, Lodz University 
of Technology, A Series of Monographs, Lodz, 2014, ss. 14-22. oraz Czajkowski T. 
(2011), Comparative Analysis of the Recent Financial Crisis’ Impact on the Retail Elec-
tronic Commerce in the European Union, the USA and in Poland, Comparative Econom-
ic Research Central and Eastern Europe, Vol. 14, number 2/2011, ss. 61-78. 
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Efekt ROPO jest istotnym problemem dla branży e-commerce, sektor ten 
jest popularny głównie ze względu na niskie ceny produktów. Jednakże aspekty 
cenowe nie zawsze wpływają na ostateczne decyzje zakupowe klientów, a głównym 
problemem jest tutaj brak zaufania konsumentów do handlu w internecie. Można 
określić podstawowe powody kreowania efektu ROPO: 
• chęć fizycznego kontaktu z produktem, przed dokonaniem zakupu, 
• chęć nabycia produktu w rekomendowanym sklepie stacjonarnym, 
• chęć poznania doświadczeń zakupowych innych konsumentów, 
• chęć natychmiastowego nabycia produktu,  
• lęk przed podawaniem danych osobistych osobie, z którą mamy kontakt jedy-

nie elektroniczny, 
• lęk przed dokonywaniem finansowych transakcji internetowych, 
• niechęć do ponoszenia kosztów dostawy. 

Wszystkie te determinanty kształtują obraz polskiego konsumenta, jako nie-
ufnego oraz bardzo wymagającego. Sprawdza on opinie oraz doświadczenia za-
kupowe innych użytkowników, poszukuje dodatkowych informacji o pro-
duktach, a także chętnie korzysta z różnych źródeł i aplikacji internetowych, 
poszukując najbardziej atrakcyjnych ofert. Współcześnie e-konsument wyznacza 
trendy w sprzedaży, a jego opinie i recenzje wystawiane w różnych portalach 
internetowych stanowią bazę wiedzy do podejmowania decyzji zakupowych 
przez kolejnych użytkowników. Z tego powodu tak ważne jest zrozumienie 
współczesnego e-konsumenta oraz realizowanie strategii sprzedażowej nastawio-
nej właśnie na niego.  

4. Wpływ efektu ROPO w branży spożywczej  
– analiza wyników badania Opiniac 

Aby osiągnąć założony cel, poddano analizie dane surowe otrzymane od 
firmy Opiniac w ramach współpracy naukowej, które będą wykorzystane do 
przygotowania raportu „Badanie panelowe ROPO2016, Preferencje i zachowania 
konsumentów w środowisku omnichannel – 2016” 14. Badanie zostało przepro-
wadzone na grupie 7609 polskich użytkowników internetu, którzy w ostatnim 
czasie dokonali zakupu produktów spożywczych. Czas przeprowadzenia badania 
to czerwiec 2016 roku, z czego 71% stanowiły kobiety, co wskazuje na niesyme-
tryczną próbę, dlatego poszczególne wyniki odnoszone do płci respondentów nie 
porównują bezpośrednio wyników dla płci, a jedynie stosunek do całkowitej 

                                                 
14 Całość raportu: Opiniac, Badanie panelowe ROPO2016, Preferencje i zachowania 
konsumentów w środowisku omnichannel, http://go.opiniac.com/ropo2016, 
(30.09.2016). 
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liczby kobiet lub mężczyzn. Zastosowano celowy wygodny dobór próby, udo-
stępniając kwestionariusz ankiety na popularnych portalach informacyjnych oraz 
wielu platformach handlu internetowego branży spożywczej. Biorąc pod uwagę 
wielkość badanej populacji internautów w liczbie ok. 12,5 mln, dla badanej pró-
by równej 7609 jednostek uzyskano poziom ufności na poziomie 0,99 oraz błąd 
szacunku 0,01. 

 

 
Wykres 2. Odpowiedzi na pytanie „Czy w ostatnim czasie dokonywał/a Pan/i zakupu 

produktów spożywczych?” 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych surowych dostarczonych przez firmę Opiniac 

w ramach współpracy z Wydziałem OiZ PŁ wykorzystanych do raportu „Badanie panelowe ROPO 
2016, Preferencje i zachowania konsumentów w środowisku omnichannel”, 

http://go.opiniac.com/ropo2016, (30.09.2016). 
 
Pytanie filtrujące wykazało, że w ostatnim czasie 71% ankietowanych doko-

nało zakupu artykułów spożywczych, środków czystości lub chemii gospodar-
czej, z czego jedyne 7,6% wybrało sklep internetowy (wykres 2). Analiza 
uzyskanych wyników potwierdza małą popularność branży spożywczej w sekto-
rze e-commerce. Istotnymi barierami rozwoju jest przyzwyczajenie społeczeń-
stwa, trudności do wprowadzania zmian zachowań oraz konieczność zobaczenia 
produktu przed zakupem. Ta ostatnia determinanta odgrywa znaczącą rolę wśród 
produktów sprzedawanych luzem bez fabrycznych opakowań, np.: warzywa 
i owoce, wędliny oraz nabiał. 
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Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie „Czy przed dokonaniem zakupu artykułów  

spożywczych poszukiwał/a Pan/i informacji na temat wybranego produktu  
w internecie?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych surowych dostarczonych przez firmę Opiniac 
w ramach współpracy z Wydziałem OiZ PŁ wykorzystanych do raportu „Badanie panelowe ROPO 

2016, Preferencje i zachowania konsumentów w środowisku omnichannel”, 
http://go.opiniac.com/ropo2016 (30.09.2016). 

 
W branży spożywczej wartość efektu ROPO, kształtuje się na poziomie 

17%, aż 83% ankietowanych twierdzi, że nie penetruje internetu w celu poszu-
kiwania informacji produktowych. Jest to prawdopodobnie spowodowane cha-
rakterystyką produktów, przeważnie dobra z tego segmentu są do użytku 
codziennego, kupowane znacznie częściej w porównaniu do innych branż. Kon-
sumenci często mają wyrobione własne zdanie na temat marek i jakości produk-
tów, nie czują potrzeby poszukiwania informacji w internecie o asortymencie 
spożywczym, który jest im znany. Penetracja internetu ma raczej charakter oka-
zjonalny, częściej dotyczy artykułów specjalistycznych, np. dietetycznych. 
Klienci branży spożywczej rzadko przeszukują internet w celu znalezienia infor-
macji produktowych. Jeśli jednak to robią, najczęściej wykorzystywanym urzą-
dzeniem jest komputer. Mimo zwiększającej się powszechności urządzeń 
mobilnych, komputer wskazywało większość respondentów. Jest to spowodowane 
przyzwyczajeniami użytkowników, którzy wciąż uczą się korzystać z nowocze-
snych rozwiązań. Płeć respondentów nie ma znaczenia przy wyborze urządzenia, 
natomiast zauważono zależność pomiędzy urządzeniem a wiekiem responden-
tów. Wśród osób powyżej 55 roku życia ze smartfonów skorzystało jedynie 5%, 
natomiast wśród młodzieży (18-24 lata) odsetek ten wzrósł do 30%. Większość 
stron WWW nie jest dostosowanych do urządzeń mobilnych, jednak współcześnie 
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problem ten jest priorytetem działań marketingowych z zakresu ICT. Dzięki co-
raz powszechniejszemu dostępowi do internetu z wykorzystaniem  tych urzą-
dzeń, poszukiwanie informacji w sieci jest możliwe w prawie każdym miejscu 
i czasie. Z tego względu kwestią czasu może być to, że smartfony zostaną najczę-
ściej wykorzystywanym urządzeniem do poszukiwania informacji w internecie. 

 

  
Wykres 4. Wartość efektu ROPO dla każdej z badanych branż 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych surowych dostarczonych przez firmę Opiniac 
w ramach współpracy z Wydziałem OiZ PŁ wykorzystanych do raportu „Badanie panelowe ROPO 

2016, Preferencje i zachowania konsumentów w środowisku omnichannel – 2016”, 
http://go.opiniac.com/ropo2016 (30.09.2016). 

 
Efekt ROPO oddziałuje na każdą z branż, a jego wartość jest zależna od charak-

terystyki danego segmentu. Przeprowadzone badanie pozwoliło określić, produkty 
jakich branż sprzedażowych są najbardziej podatne na poszukiwanie informacji 
przed podjęciem decyzji zakupowych. Jak przedstawia wykres 4, w branży  
turystycznej występuje najwyższa wartość efektu ROPO, 88% konsumentów 
przeszukuje internet w celu znalezienia informacji o wycieczkach, hotelach czy 
podróżach. Asortyment tego segmentu charakteryzuje się dość wysokimi cenami 
oraz szerokim wachlarzem produktowym, co wprowadza dysonans zakupowy 
zwiększający czas wyboru oferty oraz zwiększa liczbę analizowanych informacji. 
Wartość ROPO wynosząca 85% dotyczy branży sprzętu RTV/AGD, gdzie pro-
dukty posiadają określone parametry, co ułatwia porównywanie ich z innymi, 
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wykorzystując serwisy i rankingi internetowe. Elementem wpływającym na wy-
soką wartość ROPO w usługach telekomunikacyjnych jest fakt zawierania termi-
nowej umowy, która wymaga przemyślenia i analizy rynku. Najsłabszą wartość 
efektu ROPO, wynoszącą 17%, dostrzegamy w branży spożywczej, gdzie mamy 
do czynienia z produktami codziennego użytku. Niewiele wyższa wartość wystę-
puje w branży odzieżowej, w tym przypadku występuje konieczność fizycznego 
kontaktu konsumenta z produktem w celu dopasowania go do własnych upodo-
bań i rozmiarów. 

Istnieje także zjawisko odwróconego efektu ROPO (reverse ROPO), w któ-
rym poszukiwania produktu następują w tradycyjnych sklepach, natomiast zakup 
dokonywany jest poprzez internetowe platformy handlowe. Tutaj głównym kata-
lizatorem jest niższa cena produktów oferowana w sektorze e-commerce. W lite-
raturze przedmiotu można także spotkać akronim ROTOPO ‒ Research Online, 
Test Offline, Purchase Online, czyli bardziej rozbudowany model. ROTOPO 
uwzględnia najistotniejsze zalety obu form zakupowych, dużą liczbę informacji 
w sieci, możliwość zobaczenia produktu przed zakupem oraz niższe ceny w sek-
torze e-commerce. 

5. Podsumowanie 

Efekt ROPO jest silny zazwyczaj, gdy mamy do czynienia z przedmiotami, 
które są relatywnie drogie, a których zakup nie jest impulsywny, bądź codzien-
nymi jak w przypadku artykułów spożywczych. Uzyskane wyniki potwierdzone 
są także w innych opracowaniach i raportach 15. Jednakże przez zwiększającą się 
powszechność urządzeń mobilnych z dostępem do internetu wartości te mogą 
ulec zmianie. Można domniemywać, że przyszłość zostanie  zdominowana przez 
smartfony, za pomocą których można korzystać z internetu w każdym miejscu. 
Słaba wartość ROPO dla branży spożywczej jest spowodowana prawdopodobnie 
tym, że produkty spożywcze często kupowane są impulsywnie lub z przyzwycza-
jenia, rutynowo. Istotną cechą jest także konieczność zapoznania się z produktem 
przed zakupem, zwłaszcza dotyczy to dóbr sprzedawanych luzem, z możliwością 
osobistego wyboru konkretnych produktów. W chwili, gdy konsumenci nauczą 
się korzystać z nowoczesnych rozwiązań mobilnych, niczym dziwnym nie  
będzie gdy spotkamy osoby w supermarkecie poszukujące informacji o danym 
produkcie za pomocą smartfonu, skanujące QR kody lub korzystające z komuni-
kacji NFC jako wspomagającej poszukiwanie informacji w internecie. Biorąc 
pod uwagę uzyskane wyniki badania, hipoteza postawiona we wstępie została 
                                                 
15 Wyrwisz J., Panek A., Efekt ROPO w procesie zakupowym młodych konsumentów, [w:] 
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39, t. 2, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 481. 
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zweryfikowana pozytywnie, czyli współcześnie wartość efektu ROPO branży 
spożywczej jest niższa od innych branż sektora e-commerce. A brak przesłanek 
wpływających w istotny sposób na istniejące zachowania i przyzwyczajenia po-
zwala wnioskować, iż zjawisko to w najbliższym czasie nie będzie przechodziło 
gwałtownych zmian w sektorze e-commerce. 
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ROPO EFFECT ANALYSIS IN THE FOOD INDUSTRY 

Summary 

The food industry in Poland is characterized by high dynamics of develop-
ment. In the past 10 years, the market value has increased by nearly 50%. In con-
trast, online sales of food products increased year on average only 20%. 
Currently, food is a segment with the lowest popularity in the e-commerce sector 
in Poland. In 2014, it operated 424 stores. ROPO effect (Research Online, Pur-
chase Offline) is a negative phenomenon in e-commerce. The aim of this publica-
tion is to identify the size scale effect ROPO in the food industry in Poland. 
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