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O UOGÓLNIANIU WYNIKÓW ANALIZ 
ILOŚCIOWYCH W NAUKACH O ZARZĄDZANIU 

W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilo-
ściowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzysta-
nie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji 
poddano uwarunkowania i specyfikę procesu uogólniania wyników, losowe 
i nielosowe schematy doboru próby oraz różnice pomiędzy wynikami z pró-
by oraz wynikami z populacji. Wyjaśniono źródło ryzyka popełnienia błędu 
na etapie wnioskowania statystycznego oraz omówiono jego prawdopodo-
bieństwo. Zwrócono uwagę na możliwość uogólniania wyników z próby 
nielosowej na populację, ale w oparciu o prawdopodobieństwo subiektywne. 
Omówiono również problematykę uogólniania wyników w przypadku 
analiz mechanizmów ekonomicznych. 

1. Wstęp

Metody statystyczne są szeroko stosowane w naukach ekonomicznych, przy 
czym wydaje się, że dotychczas znajdowały o wiele większe zastosowanie 
w takich dyscyplinach, jak ekonomia czy finanse, mniejsze zaś w dyscyplinie 
nauki o zarządzaniu. Można jednak dostrzec tendencję do coraz powszechniej-
szego stosowania tych metod również przez naukowców zajmujących się bada-
niem organizacji i procesów zarządzania. A warto w tym miejscu podkreślić, że 
nauka o zarządzaniu, jako dyscyplina z dziedziny nauk ekonomicznych, obejmu-
je inny zakres badawczy aniżeli ekonomia czy finanse. Jak wskazuje bowiem 
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych w Komunikacie nr 7/2010: 
„Nauki o zarządzaniu zajmują się powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształ-
caniem, rozwojem oraz współdziałaniem organizacji gospodarczych, przede 
wszystkim przedsiębiorstw, lecz również instytucji sektora publicznego (admini-
stracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wycho-
wawczych, służby zdrowia, opieki społecznej, instytucji kulturalnych i innych). 
Nauki o zarządzaniu obejmują zagadnienia, które mają wpływ na podejmowanie 
w organizacjach racjonalnych decyzji i sprawne ich funkcjonowanie, przyczynia-
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jąc się do osiągnięcia ich celów. Dotyczą one sprawności działań zespołowych 
i do ich istoty należą problemy pracy kierowniczej” [3, s. 2]. W odniesieniu do 
aparatu metodycznego, Centralna Komisja oprócz podobieństwa dostrzega rów-
nież dość istotne różnice pomiędzy analizowanymi trzema dyscyplinami z dzie-
dziny nauk ekonomicznych [3, s. 3]: 
• „ekonomia posługuje się w większym stopniu kategoriami syntetycznymi 

i abstrakcyjnymi, we wnioskowaniu stosuje głównie narzędzia matematyczne, 
statystyczne i logiczne, 

• finanse posługują się w dużym stopniu metodami matematycznymi i staty-
stycznymi oraz narzędziami analizy informacji finansowych w odniesieniu 
do konkretnych podmiotów i segmentów rynku, 

• nauki o zarządzaniu posługują się w większym stopniu opisem konkretnych 
sytuacji, a we wnioskowaniu stosują głównie metody indukcyjne i metody 
badań operacyjnych”. 

Przywołany Komunikat Centralnej Komisji potwierdza to, co można do-
strzec w przeglądzie literatury z obszaru ekonomii, finansów i nauk o zarządza-
niu. Mianowicie, w ramach nauki o zarządzaniu w mniejszym stopniu aniżeli 
w przypadku pozostałych dyscyplin z dziedziny nauk ekonomicznych, w prowa-
dzonych badaniach bazuje się na zjawiskach masowych, na prawie wielkich 
liczb. Przez to mniejsze są możliwości wykorzystania rachunku prawdopodo-
bieństwa w uogólnianiu wyników z próby na populację. 

W niniejszym artykule, mającym przede wszystkim charakter metodyczny, 
podjęto próbę usystematyzowania wiedzy z zakresu statystyki pod kątem możli-
wości wykorzystania jej metod do uogólniania wyników analiz ilościowych, 
odnosząc się przede wszystkim do badań naukowych prowadzonych w dyscypli-
nie nauk o zarządzaniu. Aczkolwiek problematyka ta jest szersza, i dotyczy rów-
nież innych dyscyplin ekonomicznych, a także innych dziedzin naukowych, czy 
obszarów wiedzy. Dyskusji poddano uwarunkowania i specyfikę procesu uogól-
niania wyników, schematy doboru próby oraz możliwość stosowania narzędzi 
wnioskowania statystycznego, także w odniesieniu do analiz mechanizmów eko-
nomicznych. W ostatniej części artykułu sformułowano wnioski oraz podsumo-
wujące rekomendacje, odnoszące się do wykorzystania metod statystycznych 
do uogólniania wyników prowadzonych badań. 

2. Wnioskowanie na podstawie próby losowej 

Uogólnianie wyników z próby na populację jest bardzo „kuszące”, ale nie 
zawsze uzasadnione. Warunkiem koniecznym, by można było wnioski sformu-
łowane na podstawie próby uogólnić z określonym prawdopodobieństwem na 
populację, z której ta próba została pobrana, jest reprezentatywność tej próby. 
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Owa reprezentatywność oznacza, że próba dobrze odzwierciedla rozkład badanej 
cechy w populacji generalnej. Sokołowski próbę nazywa reprezentatywną, jeśli 
jej struktura jest identyczna lub bardzo zbliżona do struktury populacji. Mecha-
nizm prawa wielkich liczba sprawia, że ta reprezentatywność „zapewni się sama” 
[16, s. 8]. Zatem, aby zapewnić próbie atrybut reprezentatywności, powinna ona 
zostać pobrana z zastosowaniem losowego schematu i jednocześnie być dosta-
tecznie liczna. W pierwszej kolejności omówimy schematy doboru próby, a na-
stępnie jej wymaganą liczebność.  

Schematy doboru próby dzielimy na losowe i nielosowe. Te pierwsze umoż-
liwiają dobór próby w drodze losowania, co oznacza, że przypadek, i tylko przy-
padek decyduje o tym, że dana jednostka populacji wejdzie lub nie wejdzie do 
próby [6, s. 107]. Szreder tę definicję próby losowej uzupełnia o równość szans 
wszystkich jednostek populacji co do możliwości wylosowania – każda jednost-
ka ma jednakowe prawdopodobieństwo trafienia do próby [17, s. 168]. Wszyst-
kie schematy doboru próby, które nie mają charakteru losowego, nazywamy 
schematami nielosowego doboru próby. 

Wśród losowych schematów doboru próby należy wymienić [18, s. 46-51]: 
• schemat losowania warstwowego, który warto stosować do pobierania próby

z populacji charakteryzującej się silnym zróżnicowaniem badanej cechy. Sto-
sując ten schemat, badaną populację dzieli się na warstwy, z których dokonuje
się następnie oddzielnie losowania. Przy czym wydzielone warstwy powinny
być możliwie jednorodne wewnętrznie i jak najbardziej różnić się między sobą;

• dobór wielostopniowy, który jest stosowany w sytuacji, gdy możliwie jest
podzielnie populacji na kolejne, coraz mniej liczne grupy. W pierwszej kolej-
ności wybierane są jednostki losowania pierwszego stopnia, po czym jednost-
ki te dzieli się na mniejsze, dochodząc na końcu do podstawowych jednostek
badania;

• schemat doboru systematycznego, w przypadku którego z uporządkowanego
zbioru jednostek populacji dokonuje się doboru odpowiedniej liczby jedno-
stek w równych odstępach, czyli „co którejś”, aż do uzyskania wymaganej
liczebności próby;

• schemat doboru z wykorzystaniem tablic liczb losowych, w przypadku które-
go odczytywane są kolejne liczby zamieszczone w tych tablicach. Pomija się
jednak te spośród nich, które są większe od liczebności populacji.

Próba dobrana za pomocą wyżej opisanych schematów ma charakter losowy. 
Jeśli dodatkowo jest dostatecznie liczna, umożliwia stosowanie metod wniosko-
wania statystycznego w postaci estymacji przedziałowej lub testów statystycz-
nych. Tym samym umożliwia uogólnianie wniosków, sformułowanych na 
podstawie wyników z takiej próby, na populację generalną.  

Oczywiście, jak najbardziej zasadne w tym miejscu jest pytanie o liczebność 
próby, która wraz z losowością nadaje jej atrybut reprezentatywności. Przy czym 
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nie ma ściśle określonej w sposób arbitralny i uniwersalny liczebności próby, 
która umożliwia bezpieczne uogólnianie wniosków. Bowiem, po pierwsze to 
uogólnianie z próby na populację zawsze jest obarczone ryzykiem popełnienia 
błędu. To ryzyko oczywiście maleje wraz ze wzrostem liczebności próby, czemu 
towarzyszy w sposób naturalny upodabnianie się próby do populacji pod wzglę-
dem rozkładu badanej cechy. Znika ono dopiero wtedy, gdy próba przestaje być 
próbą, a staje się populacją. Ale wówczas badanie nie jest już częściowe, lecz 
całkowite. Po drugie, wymagana minimalna liczebność próby zależy od estymo-
wanego parametru. Dla przykładu, w przypadku wskaźnika struktury (częstości) 
nie można szacować przedziału ufności, gdy próba liczy poniżej 100 elementów 
[12, s. 252]. Dla parametrów położenia (wartość przeciętna) czy zmienności (od-
chylenie standardowe, wariancja) możliwe jest oszacowanie przedziału ufności 
dla prób liczących mniej niż 100 elementów. Po trzecie, liczebność próby zależy 
od zadanego z góry prawdopodobieństwa (zwanego poziomem ufności i ozna-
czanego przez p = 1 – α), z jakim oszacowany przedział ufności ma pokrywać 
nieznaną wartość estymowanego parametru w populacji generalnej. Po czwarte, 
ważny jest założony dopuszczalny maksymalny błąd szacunku, który jest równy 
połowie długości przedziału ufności. I po piąte, liczebność próby zależy od 
schematu losowania. Ma znaczenie, czy próba jest pobrana według schematu 
losowania ze zwracaniem, czy według schematu losowania bez zwracania [zob. 
11, s. 34-36]. Im mniejszy poziom wiarygodności i im większy dopuszczalny 
maksymalny błąd szacunku, tym minimalna liczebność próby jest mniejsza. I od-
wrotnie. Szeroki przegląd formuł wyznaczania minimalnej wymaganej liczebności 
próby można znaleźć w [11; 13]. 

Losowość próby i prawo wielkich liczb, objawiające się w odpowiedniej li-
czebności próby, pozwalają z dużym prawdopodobieństwem odzwierciedlić 
w tej próbie rozkład badanej cechy w populacji, z której ta próba została pobrana. 
Przy czym dobór losowy sprawia, że niedoskonałości aktu losowania objawiają-
cego się błędem losowania można przypisać prawdopodobieństwo, które oznacza 
się przez α [17, s. 170]. I właśnie możliwość odniesienia się do tego prawdopo-
dobieństwa warunkuje wykorzystanie w odniesieniu do próby losowej metod 
wnioskowania statystycznego w postaci estymacji przedziałowej oraz testów 
statystycznych w celu uogólnienia wyników na populację generalną. Witkowska 
możliwość określenia błędu uogólniania wyników wskazuje jako podstawową 
zaletę wnioskowania statystycznego [19, s. 13]. W przypadku estymacji prze-
działowej jesteśmy w stanie zbudować wokół uzyskanej w próbie oceny (szacun-
ku) estymatora określonego parametru statystycznego (wartości przeciętnej, 
wariancji, częstości) przedział, który z zadanym z góry prawdopodobieństwem 
zawiera nieznaną wartość tego parametru w populacji. Przy czym prawdopodo-
bieństwo to wynosi (1 – α), co oznacza, że w przypadku stukrotnego losowania 
próby i szacowania na jej podstawie przedziału ufności, w (1 – α) x 100 przypad-
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kach przedział ten zawierałby nieznaną wartość parametru w populacji general-
nej. Natomiast w α x 100 przypadkach przedział ten nie pokrywałby nieznanej 
wartości estymowanego parametru w populacji. α jest zatem miarą ryzyka, że 
szacując przedział ufności na podstawie próby losowej nie „trafimy” w nieznaną 
rzeczywistą wartość tego parametru w populacji. Przy czym jedynym źródłem 
tego ryzyka jest „zła” próba, to znaczy taka, która nie reprezentuje dobrze roz-
kładu badanej cechy w populacji. Wówczas próba nie odzwierciedla dobrze 
rzeczywistości populacji [1]. Natomiast w przypadku testów statystycznych, 
weryfikacji poddajemy hipotezę zerową, co do której stwierdzimy brak podstaw 
do odrzucenia albo ją odrzucimy na rzecz hipotezy alternatywnej. Przy czym 
poziom istotności α oznacza prawdopodobieństwo, że popełniony zostanie błąd 
polegający na odrzuceniu hipotezy zerowej w sytuacji, gdy jest ona prawdziwa. 
Źródłem tego błędu, podobnie jak w przypadku estymacji przedziałowej, będzie 
„zła” próba, to znaczy taka, która nie reprezentuje dobrze populacji generalnej. 
Zawsze bowiem istnieje ryzyko wylosowania takiej niereprezentatywnej próby 
i wynosi ono właśnie α. Prawdopodobieństwo to przekłada się na ryzyko osza-
cowania nietrafnego przedziału ufności lub ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji 
odnośnie hipotezy zerowej, ponieważ granice tego przedziału, jak i wartość sta-
tystyki testowej przy weryfikacji określonej hipotezy, zależą wyłącznie od wyni-
ków z próby.  

3. Wnioskowanie na podstawie próby nielosowej 

Błąd losowania występuje tylko tam, gdzie jest dobór losowy (losowanie), 
natomiast tam, gdzie nie ma tego doboru, czyli w przypadku doboru niello- 
sowego, ten błąd nie występuje [17, s. 170]. W konsekwencji, nie można 
w odniesieniu do prób uzyskanych za pomocą schematów nielosowych posługi-
wać się prawdopodobieństwem błędu losowania, czyli wartością α. Ma to zasad-
nicze konsekwencje dla możliwości stosowania w odniesieniu do tak uzyskanej 
próby metod wnioskowania statystycznego. Mianowicie, tę możliwość eliminuje. 
Skoro nie jest znane prawdopodobieństwo pobrania „złej” próby, nie jest możli-
we określenie ryzyka niepokrycia przez przedział ufności nieznanej wartości 
estymowanego parametru w populacji generalnej, jak i ryzyko odrzucenia hipo-
tezy zerowej w sytuacji, gdy jest ona prawdziwa. Powyższe wynika zresztą 
w sposób bezpośredni zarówno z definicji estymacji, jak i z definicji testu staty-
stycznego. Estymacją nazywa się bowiem szacowanie nieznanych wartości pa-
rametrów lub nieznanych rozkładów zmiennej losowej w populacji na podstawie 
rozkładu empirycznego (czyli zaobserwowanego) w próbie losowej, z tej popula-
cji pobranej [12, s. 233]. Warunek losowości próby wskazują również Białek 
i Depta, definiując estymację przedziałową [2, s. 154]. Testem statystycznym jest 
natomiast reguła decyzyjna, czy metoda postępowania, która na podstawie wyni-
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ków z próby losowej pozwala podjąć decyzję o przyjęciu (stwierdzeniu braku 
podstaw do odrzucenia, w przypadku testów istotności) lub odrzuceniu hipotezy 
zerowej [zob. 12, s. 256; 8, s. 101]. Bez założenia o losowości próby nie ma 
wnioskowania statystycznego. 

Na co zatem pozwalają nielosowe schematy doboru próby? A wśród nich 
można wymienić np. [18, s. 52-53]: 
• schemat doboru jednostek typowych, w przypadku którego do próby są dobie-

rane jednostki uważane przez badacza za typowe dla badanej populacji;
• schemat doboru proporcjonalnego, zwany też doborem kwotowym, w przy-

padku którego wybiera się liczbowo określone segmenty próby odpowiadają-
ce proporcjom strukturze populacji, z której próba jest pobierana;

• schemat doboru na zasadzie eliminacji, w przypadku którego eliminacji pod-
legają jednostki nietypowe dla populacji.

Generalnie, badanie przeprowadzone na podstawie tego typu prób uniemoż-
liwia stosowanie estymacji przedziałowej czy też testów statystycznych. Tym 
samym nie ma możliwości wyników uzyskanych na podstawie tak pobranej pró-
by uogólnić na populację generalną z określonym ryzykiem popełnienia błędu, 
wyrażonego prawdopodobieństwem α, ponieważ to prawdopodobieństwo nie jest 
znane. To oczywiście nie wyklucza możliwości ostrożnego, pozbawionego od-
wołania do rachunku prawdopodobieństwa, przenoszenia wniosków z próby na 
populację generalną, jednak w oparciu o przesłanki wskazujące na to, że próba, 
mimo że dobrana w sposób nielosowy, ma określone cechy reprezentatywności 
populacji. Dotychczas jednak cały czas odnosiliśmy się do prawdopodobieństwa 
obiektywnego, czyli opartego na definicji aksjomatycznej lub częstościowej. 
Jednak badacz może dysponować wiedzą na temat populacji, którą to wiedzę 
wykorzystuje w sposób uzasadniony przy doborze próby z tejże populacji. Wów-
czas uznaje za zasadne ingerowanie w proces wyboru jednostek populacji, które 
podda badaniu, na podstawie którego uzyskane wyniki będzie chciał w jakiś 
sposób uogólnić na populację generalną. Z wiadomych nam już powodów nie 
uczyni tego za pomocą metod wnioskowania statystycznego. Jednak może się 
oprzeć na tzw. prawdopodobieństwie subiektywnym, które wyraża jego przeko-
nanie czy też stopień pewności co do prawdziwości określonego sądu (tezy). Ta 
wyższość prawdopodobieństwa subiektywnego nad obiektywnym może być 
przez badacza uzasadniona celem ostatecznym prowadzonych badań, którym nie 
jest przecież doskonałość próbkowania, lecz możliwie dobre poznanie badanej 
populacji [17, s. 172]. Warto nadmienić, że prawdopodobieństwo subiektywne 
znajduje też zastosowanie w budowaniu prognoz i procesie podejmowania decy-
zji [5, s. 174-177; 7; 9; 10]. 

Warto również wspomnieć w tej części o pewnych technikach pozyskiwania 
danych do badań, które mogą sprawiać wrażenie spełniających kryterium loso-
wości, a tym samym umożliwiających stosowanie narzędzi wnioskowania staty-



O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu 11 

stycznego, podczas gdy faktycznie tego kryterium nie spełniają. Technikami 
takimi, coraz częściej stosowanymi w naukach o zarządzaniu, są m.in. CATI 
(wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) oraz CAWI (wspomagany 
komputerowo wywiad przy pomocy strony www). Dla przykładu, przyjmijmy że 
przeprowadzono tymi obiema technikami wywiady na wystarczająco licznej 
próbie konsumentów z zamiarem ich uogólnienia na populację. Tymczasem 
z powodu zastosowanej techniki próba ta nie miała charakteru reprezentatywnego 
względem populacji konsumentów. Wynika to z tego, że nie każdy konsument 
ma telefon i nie każdy konsument ma dostęp do internetu. Tym samym każdy 
konsument, który nie ma telefonu lub dostępu do internetu z góry był skazany na 
niepobranie do próby. Jego szanse pod tym względem były zerowe. Chyba, że 
badaczowi chodziło wyłącznie o osoby posiadające telefon lub posiadające do-
stęp do internetu i to one stanowiły populację. Z drugiej strony, łagodząc nieco 
wymagane założenia statystyczne na rzecz użyteczności przeprowadzonego 
badania, w sytuacji, gdy szacowany odsetek konsumentów w populacji (np. 
w oparciu o prawdopodobieństwo subiektywne, co nie znaczy dobrze nieuzasad-
nione) jest znikomy i pominięcie takich konsumentów w badaniu istotnie nie 
wpłynie na jego wyniki, można podjąć uzasadnioną próbę uogólnienia wniosków 
na populację, ale bez stosowania metod wnioskowania statystycznego.  

4. Wyniki z próby a wyniki z populacji

Badanie całkowite tym różni się od badania częściowego, że w przypadku 
tego pierwszego badana jest każda jednostka populacji, a w przypadku drugiego 
tylko wybrane jednostki populacji. Jeśli te jednostki zostały pobrane w sposób 
losowy i jest ich dostatecznie wiele (próba jest reprezentatywna), można stoso-
wać metody wnioskowania statystycznego, co już szeroko omówiono w pkt 2. 
A co można zrobić w przypadku badania całkowitego? Można obliczyć wybrane, 
interesujące nas, parametry statystyczne dla badanych cech, zbadać ich rozkłady 
empiryczne i dokonać interpretacji tak uzyskanych wyników. Następnie na tej 
podstawie można sformułować wnioski odnoszące się np. do struktury badanej 
populacji czy zależności pomiędzy zachodzącymi w niej zjawiskami. Trzeba 
bowiem w tym miejscu podkreślić, że w przypadku badania całkowitego doty-
czącego określonych cech populacji generalnej w danym momencie/okresie cza-
su, nie ma sensu i potrzeby stosowania metod wnioskowania statystycznego. 
Wynika to z oczywistego faktu, jakim jest znajomość całej populacji, a dokładnie 
rozkładu empirycznego badanej cechy w populacji w danym momencie/okresie 
czasu, na podstawie czego można obliczyć wartość przeciętną, wariancję czy 
wskaźniki struktury dla całej populacji. Zakładając, że dane o badanej cesze 
zebrano w sposób rzetelny oraz, że nie popełniono błędów w obliczeniach staty-
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stycznych, uzyskane wyniki np. w postaci wartości przeciętnej, wariancji czy też 
częstości, charakteryzują się 100-procentową wiarygodnością.  

Podobnie będzie w przypadku współczynnika korelacji liniowej Pearsona, 
obliczonego dla dwóch wybranych cech, zmierzonych w populacji, a nie 
w próbach. Wówczas, chcąc ocenić siłę związku korelacyjnego pomiędzy tymi 
cechami w danym momencie/okresie czasu (bez uogólniania na szerszą perspek-
tywę czasową), należy się oprzeć wyłącznie na uzyskanej wartości współczynni-
ka korelacji i dokonać jej interpretacji. Jak wskazują Ostasiewicz, Rusnak 
i Siedlecka, wartość bezwzględna współczynnika korelacji mniejsza niż 0,2 
oznacza praktycznie brak związku liniowego, z przedziału 0,2-0,4 wyraźną, ale 
niską zależność, 0,4-0,7 zależność umiarkowaną, 0,7-0,9 zależność znaczącą, 
a powyżej 0,9 zależność bardzo silną [12, s. 311]. Nie można natomiast zastoso-
wać w tym przypadku testu istotności dla współczynnika korelacji. Test bowiem 
nie służy temu, by ocenić siłę związku, lecz tylko jej istotność statystyczną. Róż-
nica jest zasadnicza. Jeśli przykładowo dla dwóch cech, zmierzonych dla wszyst-
kich jednostek w populacji generalnej, uzyskano współczynnik korelacji liniowej 
Pearsona równy 0,5, to wiadomo jest, że ten współczynnik dla badanych cech 
w tej populacji faktycznie tyle wynosi. Zależność jest zatem umiarkowana. Co 
więcej, wiadomo to na pewno, ze 100-procentową wiarygodnością. Nie ma 
potrzeby potwierdzania tego za pomocą testu statystycznego, tym bardziej, że 
wówczas zawsze istnieje większe od 0 (równe α) prawdopodobieństwo popełnie-
nia błędu podczas wnioskowania. Test statystyczny służy bowiem udzieleniu 
odpowiedzi na pytanie, czy określona wartość współczynnika korelacji uzyskana 
w próbie (np. równa 0,5), przy uwzględnieniu wielkości tej próby oraz założone-
go prawdopodobieństwa α popełnienia błędu odrzucenia prawdziwej hipotezy 
zerowej, może być uznana za istotnie różną od zera w populacji generalnej. Po-
dobnie nie ma sensu stosować testu istotności dla dwóch wartości przeciętnych – 
dla przeciętnego wynagrodzenia w zakładzie A i w zakładzie B w danym mo-
mencie/okresie czasu (np. na koniec roku, albo średnie wynagrodzenie za dany 
rok). Jeśli na podstawie badania całkowitego (dane w postaci wynagrodzeń 
wszystkich pracowników obu zakładów) uzyskano wartości przeciętne równe 
odpowiednio 3100 PLN i 3110 PLN, to ze 100-procentową wiarygodnością 
można stwierdzić, że w zakładzie B przeciętne wynagrodzenie jest wyższe niż 
w zakładzie A. Można ewentualnie dodać, że różnica w tych wartościach prze-
ciętnych nie jest znaczna. Gdyby natomiast te wyniki pochodziły z próby loso-
wej, wówczas wnioski nie byłyby tak oczywiste w odniesieniu do populacji 
generalnej. Mianowicie, przy odpowiedniej wartości odchyleń standardowych 
wynagrodzeń w obu populacjach (lub w obu próbach) lub przy odpowiednio 
małej liczebności prób, mogłoby się okazać, że dla zadanego poziomu istotności 
α brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej o równości warto-
ści przeciętnej tych wynagrodzeń w obu populacjach. Dlaczego? Bo to są „tylko” 



O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu 13 

wyniki z próby losowej, co oznacza, że dla jednej próby test statystyczny mógłby 
wskazać na odrzucenie hipotezy zerowej, a dla innej próby na brak podstaw do 
jej odrzucenia.  

Można tutaj, na zasadzie analogi, zastosować porównanie do sondażu wy-
borczego oraz wyniku wyborów. W dniu wyborów, po zamknięciu lokali wybor-
czych, poznajemy wyniki exit poll, czyli uzyskane na podstawie sondażu 
przeprowadzonego wśród losowo wybranych wyborców, opuszczających lokal 
wyborczy pod oddaniu głosu. W tym przypadku istnieje ryzyko błędu losowania, 
skutkującego obciążeniem próby. To ryzyko przekłada się na poziom wiarygod-
ności, z jakim wyniki tego badania można uogólnić na populację wszystkich 
głosujących. Tu jest miejsce na testy statystyczne i weryfikowanie przykładowej 
hipotezy, że na partię A głosował większy odsetek wyborców niż na partię B. 
Gdyby przyjąć, że partia A uzyskała 4% głosów w badaniu exit poll, a partia B 
5%, to biorąc pod uwagę błąd statystyczny (np. na poziomie 3%) nie można tak 
jednoznacznie stwierdzić, że partia B wygrała z partią A w wyborach. Dlatego 
właśnie należałoby zweryfikować hipotezę zerową o równości odsetka oddanych 
głosów na obie partie wobec hipotezy alternatywnej, że odsetek głosów oddanych 
na partię A jest niższy niż odsetek głosów oddanych na partię B. Jeśli teraz przy-
jąć, że we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki ze wszystkich 
lokali wyborczych i partia A uzyskuje 4,75% głosów a partia B 4,65%, to ze 
100-procentową wiarygodnością wiadomo jest, że w populacji generalnej (wszy-
scy głosujący obywatele) partia A uzyskała wyższe poparcie niż partia B. 
I nie ma tutaj już miejsca na testy statystyczne. A przeprowadzone badanie 
exit poll nie ma już żadnego znaczenia (chyba, że ma służyć poprawie jakości 
doboru próby).    

W naukach o zarządzaniu badania często są prowadzone na jednej lub na 
kilku organizacjach. Pojawia się zatem pytanie, czy w takich sytuacjach mogą 
znaleźć zastosowanie jakiekolwiek metody wnioskowania statystycznego, czyli 
probabilistycznego uogólniania wyników z próby na populację. Oczywiście 
wszystko zależy od tego, jakie zjawisko badamy i z czego na co chcemy uogól-
niać. Co jest badaną populacją, a co jest próbą. Naturalnie, w przypadku badania 
przeprowadzonego w jednym lub kilku przedsiębiorstwach nie będzie mowy 
o jakimkolwiek uogólnianiu wyników na populację przedsiębiorstw. To nie 
oznacza, że jeśli zbadamy np. 1000 przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, 
czyli całkiem liczną grupę podmiotów, wyniki będziemy mogli uogólniać z wy-
korzystaniem narzędzi wnioskowania statystycznego. Jeśli wspomniane 1000 
przedsiębiorstw stanowi próbę reprezentatywną ze względu na badaną cechę (np. 
wielkość zatrudnienia) dla województwa łódzkiego, wówczas jak najbardziej 
można wyniki uogólnić, ale tylko na to województwo, a nie np. na cały kraj. Są 
to rzeczy oczywiste, ale jednocześnie bardzo ważne. Nie można uznać przepro-
wadzonego badania za obejmujące przedsiębiorstwa zlokalizowane w całej 
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Polsce, jeśli próba, bez względu na liczebność, została pobrana w jednym 
województwie. Chyba, że w oparciu o przywołane wcześniej prawdopodobieństwo 
subiektywne badacz jest w stanie w sposób wiarygodny, merytoryczny i przeko-
nujący uzasadnić tezę, że to wybrane województwo jest pod względem badanej 
cechy „Polską w soczewce”. Tak jak w latach 1993-2009 uznawano za taką „Pol-
skę w pigułce” Wrześnię, organizując w niej prawybory.    

Czy istnieje w ogóle możliwość stosowania narzędzi wnioskowania staty-
stycznego, gdy badanie jest przeprowadzone metodą studium przypadku 
i obejmuje jedno przedsiębiorstwo produkcyjne? Jeśli badanym zjawiskiem jest 
jakość wyrobów w tym przedsiębiorstwie i jest ona analizowana na podstawie 
próby losowej uzyskanej np. w drodze losowania systematycznego (co 20. wyrób 
schodzący z linii produkcyjnej jest poddawany statystycznej kontroli jakości), to 
wówczas jak najbardziej mamy do czynienia z próbą losową. Próba ta została 
pobrana z populacji, którą są wszystkie wytworzone w danym okresie wyroby. 
Zatem wyniki z tak pobranej i dostatecznie licznej (czyli łącznie spełniającej 
kryterium reprezentatywności) próby będzie można uogólnić metodami probabi-
listycznymi na całą populację, np. poprzez oszacowanie przedziału ufności dla 
średniej czy odchylenia standardowego (wagi wyrobu, jego rozmiarów), czy też 
dla odsetka wyrobów niespełniających nałożonych norm jakościowych. Można 
powiedzieć, że wówczas zastosowaną metodą badawczą będzie studium przy-
padku (tego przedsiębiorstwa) z „zagnieżdżoną” metodą statystyczną w postaci 
metod wnioskowania statystycznego. Jednak z oczywistych względów sformuło-
wanych w ten sposób wniosków nie będzie można uogólnić na szerszą populację 
przedsiębiorstw, wytwarzających np. tego samego rodzaju wyroby. Masowość 
zjawiska i prawo wielkich liczb będą się bowiem odnosić do zjawiska (procesu) 
zachodzącego w tym przedsiębiorstwie, a nie np. na całym rynku czy na danej 
przestrzeni geograficznej.   

5. Uogólnianie wyników w przypadku analiz
mechanizmów ekonomicznych 

Na koniec rozważań podejmiemy jeszcze jeden problem, wydaje się, że naj-
trudniejszy. Mianowicie, można znaleźć w empirycznych badaniach ekonomicz-
nych testy statystyczne przeprowadzane lub modele ekonometryczne szacowane 
dla całej populacji lub dla próby nielosowej, przy czym w tym drugim przypadku 
wyniki nie są uogólniane na szerszą populację, lecz odnoszone nadal do tej 
grupy. Dla przykładu, oszacowano model ekonometryczny dla rocznego wyniku 
finansowego stu celowo wybranych przedsiębiorstw na podstawie szeregu 
przekrojowo-czasowego z lat 2010-2015. Albo na podstawie rocznych danych 
w postaci szeregu przekrojowo-czasowego dla wszystkich krajów UE za lata 
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2005-2015 oszacowano model ekonometryczny stopy wzrostu PKB.  Jaki sens 
w takim przypadku ma stosowanie metod wnioskowania statystycznego (bo 
przecież model ekonometryczny to estymacja, a jakość tego modelu ocenia się za 
pomocą testów statystycznych)? Jak wskazuje Sokołowski, w takich sytuacjach 
bywa, że negowana jest relacja pomiędzy populacją a próbą. Jednak wówczas 
celem badania empirycznego jest mechanizm ekonomiczny [16, s. 8]. W takich 
sytuacjach trudno jest faktycznie ocenić, co jest próbą (czy w ogóle występuje 
próba), a co jest populacją. Przy czym jako przedmiot badania należy traktować 
w takim przypadku przede wszystkim analizowany mechanizm ekonomiczny, 
a nie populację, w której on działa. Wydaje się, że w odniesieniu do działania 
określonego mechanizmu ekonomicznego odpowiednikiem populacji jest ogólna 
zasada działania tego mechanizmu w całym „możliwym” okresie, w jakim on 
działa, a przynajmniej w dłuższym okresie, niż ten który badamy. Próbą jest zaś 
właśnie ten wycinek czasu (moment/okres), na podstawie którego to badanie jest 
przeprowadzone. W takich sytuacjach uogólnianie wyników nie dotyczy relacji 
próba (100 przedsiębiorstw, kraje UE) – populacja (wszystkie przedsiębiorstwa 
zlokalizowane na danej przestrzeni, z której pobrano 100-elementową próbę, 
wszystkie kraje europejskie, czy nawet szerzej, na globie). Uogólnianie dotyczy 
raczej relacji postaci: działanie mechanizmu w badanym momencie/okresie czasu 
– ogólny modus operandi określonego mechanizmu ekonomicznego. Należy 
jednak zachować zdrowy rozsądek przy tym uogólnianiu, tzn. dane za lata 1990-
2010 służące za odpowiednik próby nie mogą służyć uogólnieniu wyników np. 
na cały XX i XXI wiek, ale na okres nieco szerszy aniżeli ten, z którego te dane 
pochodziły.  

Zazwyczaj chodzi nam oczywiście o uogólnienie na moment/okres przyszły, 
po to bowiem szacujemy modele ekonometryczne oraz chcemy poznawać sposób 
działania określonych mechanizmów ekonomicznych, by poznawać przyszłość, 
a nie modelować przeszłość. Modelowanie przeszłości nie jest celem samym 
w sobie. Służy ono natomiast, przy spełnieniu określonych przesłanek dotyczą-
cych przekonania o działaniu zidentyfikowanych mechanizmów również w przy-
szłości, prognozowaniu. Takie podejście jest zgodne z hipotezą adaptacyjnych 
oczekiwań, według której prognoza zmiennej opiera się tylko na podstawie histo-
rycznych danych o tej zmiennej [zob. 15, s. 202] i odpowiada pasywnej postawie 
wobec przyszłości [zob. 4, s. 43]. Wówczas model ekonometryczny jest szaco-
wany na podstawie jakiejś „próbki” z przeszłości po to, by uzyskane wyniki 
w postaci ocen parametrów modelu, opisujących zależności pomiędzy zmienną 
objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi, uogólnić na zdefiniowaną w sposób 
explicite lub implicite przyszłość. Jeżeli dodatkowo statystyk uwzględnia w mo-
delu informację spoza danych historycznych i dokonuje korekty ocen parame-
trów lub koryguje samą prognozę uwzględniając zmiany jakościowe w progno-
zowanym zjawisku i kształtującym go mechanizmie ekonomicznym, odnosi się 



Filip Chybalski 16 

wówczas również do hipotezy racjonalnych oczekiwań. Zgodnie z nią, prognozy 
są formułowane w oparciu o najlepszą dostępną informację, a nie tylko informa-
cję historyczną [zob. 14, s. 510]. Takie podejście odpowiada postawie aktywnej 
wobec przyszłości [zob. 4, s. 43-44].  

W przypadku definiowania okresu lub momentu prognozy w sposób explici-
te, ten moment lub okres są ściśle określone, natomiast w przypadku definiowa-
nia w sposób implicite, przyszłość, jakiej dotyczy prognoza, pozostaje w domyśle 
[zob. 4, s. 19]. I analogicznie, wydaje się, że o ile w przypadku badania, którego 
celem jest poznanie określonej populacji, zarówno ta populacja, jak i próba, jak 
również relacja między nimi, są zdefiniowane w sposób explicite. O tyle w przy-
padku badań, których celem jest poznanie mechanizmu ekonomicznego, zarówno 
odpowiednik próby, jak i populacji, są zdefiniowane w sposób implicite. 

6. Podsumowanie

Badania naukowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, w tym także w dyscy-
plinie nauki o zarządzaniu, coraz częściej wymagają zastosowania metod staty-
stycznych. Bez względu na to, jaki stopień zaawansowania lub trudności 
towarzyszy tym metodom, kwestią kluczową pozostaje umiejętność ich dobrania, 
zastosowania i interpretacji uzyskanych rezultatów. Trzeba bowiem zdać sobie 
sprawę z tego, że współcześnie, kiedy do dyspozycji mamy mniej lub bardziej 
zaawansowane  oprogramowanie statystyczne, nawet to, zawarte w pakiecie MS 
Excel (funkcje, narzędzia analizy danych), obliczenia oparte na skomplikowa-
nych wzorach nie są już wyzwaniem. Wyzwaniem jest odpowiedni dobór meto-
dy, świadomość jej ograniczeń i umiejętność wnioskowania na podstawie 
uzyskanych wyników, przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności. Dobór metod 
statystycznych każe pamiętać, że statystyka dzieli się na opisową i matematyczną 
(wnioskowanie statystyczne). Statystyka opisowa pozwala badać populację 
i formułować wnioski w odniesieniu do tej populacji, ale na podstawie badania 
całkowitego. Pozwala ona również zbadać próbę, ale nie umożliwia uogólnienia 
wyników z tej próby na szerszą populację z wykorzystaniem metod probabili-
stycznych. Brak możliwości uogólniania wniosków z próby na populację czyni te 
próbę faktycznie jakąś „wąską” populacją. Natomiast statystyka matematyczna 
umożliwia uogólnianie wniosków z dostatecznie licznej próby losowej na 
populację, z której ta próba została pobrana. Pozwala również na poznawanie 
działania mechanizmów ekonomicznych poprzez badanie określonego wycinka 
rzeczywistości (działania mechanizmu w określonym momencie lub okresie 
czasu) i uogólnienie zauważonych prawidłowości na szerszą, określoną raczej 
w sposób implicite niż explicite, perspektywę czasową, zazwyczaj na zasadzie 
kontynuowania w przyszłości prawidłowości zidentyfikowanych w przeszłości. 
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SOME REMARKS ABOUT INFERENCE OF RESULTS 
OF QUANTITATIVE ANALYSES IN MANAGEMENT SCIENCE 

Summary 

The paper addresses a very important topic of the inference from a sample to 
population, with a special attention paid to the application of statistical methods 
of inference in management science. The conditions and specifics of inference, 
random and non-random sampling techniques, the difference between results 
obtained from the population or from the sample as well as inference in the case 
of the studies on economic mechanisms are discussed. The source of an error 
corresponding to statistical inference as well as its probability are explained. The 
author addresses also the problem of the inference from a non-random sample to 
population with the application of subjective probability. 
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ADAPTACJA PRACOWNIKÓW Z ZAGRANICY 
W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 

W ŚWIETLE IMIGRACJI DO POLSKI 

W ostatnich latach ogromnego znaczenia dla firm nabiera zarządzanie 
pracownikami zagranicznymi, których liczba w Polsce wciąż rośnie. Pre-
zentowane opracowanie dotyczy adaptacji pracowników zagranicznych 
i jest aktualnym tematem ze względu na powiększający się napływ siły 
roboczej z zagranicy. W szczególności opisane zostały metody adaptacji 
pracownika, w tym pracownika zagranicznego, jak również wyłoniono naj-
bardziej problemowe obszary adaptacji cudzoziemców w miejscu pracy. 
Zagadnienia przedstawione w artykule obejmują swoim zasięgiem konse-
kwencje napływu cudzoziemców, które mają ogromną wartość dla umię-
dzynarodawiającego się polskiego rynku pracy. 

1. Wprowadzenie 

W wyniku zakończenia II wojny światowej w Polska stała się prawie niespo-
tykanym obecnie na świecie państwem monokulturowym. Ma to również przeło-
żenie na obecne środowisko pracy. Brak wcześniejszych doświadczeń z liczną 
grupą pracowników z zagranicy z jednej strony może powodować niechęć lub 
bojaźń przed nimi, również ze strony pracodawców. Procesy adaptacyjne, skie-
rowane wobec pracowników zagranicznych rozwijają się w polskich firmach 
powoli. Nieco szybciej przebiega to w firmach z zagranicznym kapitałem, jednak 
nadal pracownik zagraniczny w zakładzie pracy jest dla niektórych trudny do 
wyobrażenia. Pewne działania zachodzą dopiero po pojawieniu się takiego 
w firmie. Niestety w tym momencie może już być za późno na prawidłowy prze-
bieg procesu adaptacyjnego. 
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Analiza literatury przedmiotu, jak również raportów z badań i analiz, do któ-
rych dotarcie było możliwe dzięki przeglądowi dokumentów organizacji, zajmu-
jących się badaniem zjawisk migracji zarobkowej i cudzoziemców w Polsce 
pozwoliły na zebranie praktycznych informacje na temat pracowników zagra-
nicznych w Polsce oraz ich adaptacji do pracy. Artykuł jest syntezą dostępnych 
informacji na temat adaptacji pracownika, w szczególności pracownika zagra-
nicznego i odnosi się do wielu aspektów tego złożonego procesu. Celem pracy 
jest szczegółowe przedstawienie problemów adaptacyjnych pracowników zagra-
nicznych, jak również próba przedstawienia dobrych praktyk, zmierzających ku 
lepszemu zarządzaniu zagranicznymi pracownikami w organizacji.  

Nie ulega wątpliwości, że wyzwaniem dla zarządzających w Polsce jest 
styczność z pracownikami zagranicznymi. Ich kapitał społeczny ubogaca do-
świadczenia menadżerskie, natomiast aby były one pozytywne, menadżer musi 
wiedzieć, w jaki sposób zaadaptować nowego pracownika, bowiem to adaptacja 
powiększa kapitał kulturowy pracownika, jak również umożliwia mu podjęcie 
pracy na odpowiednim stanowisku i daje możliwość odpowiedniego rozwinięcia 
własnych kwalifikacji poprzez normalne funkcjonowanie w środowisku pracy.  

Stopień adaptacji pracownika wpływa w sposób istotny na definiowanie po-
staw pracowniczych i wzorców zachowań w środowisku pracy. Naturalnym wy-
daje się być pytanie o czynniki wpływające na ten proces. Adaptacja w miejscu 
pracy jest indywidualnym doświadczeniem każdego zatrudnionego. Jednak może 
ona posiadać różny zakres, siłę i trwałość ze względu na zmienność otoczenia 
pracy. Analiza procesu adaptacji pracowników zagranicznych orientowana jest 
mocno na adaptację kulturową, zarówno w sensie narodowym, jak też organiza-
cyjnym. Jednocześnie analiza ta dotyczyć może zmienności adaptacji w do-
świadczeniu wybranych jednostek. 

2. Uwarunkowania napływu pracowników zagranicznych
do Polski 

W wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej i otwarcia się rynków pracy 
na Zachodzie, wyemigrowały znaczne rzesze Polaków. Kolejne lata przyniosły 
poprawę sytuacji gospodarczej w kraju, rozwój rynku wewnętrznego i zagranicz-
nego, co spowodowało większy popyt na pracę. Pojawił się wręcz niedobór siły 
roboczej w takich branżach, jak budownictwo czy gospodarka rolna. W Polsce 
pojawiła się dyskusja dotycząca szerszego dostępu cudzoziemców do rynku pra-
cy. Niniejsze rozważania koncentrują się na imigrantach, w szczególności tych 
podejmujących pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Imi-
gracje to są stałe lub czasowe przemieszczenia się ludności, w wyniku których 
następuje przekroczenie granicy państwa, w tym przypadku Polski [1].  
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Należałoby również dokładniej przyjrzeć się definicji cudzoziemca. W pra-
wie polskim jest nim każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego, 
a która jednocześnie przebywa stale lub czasowo na terytorium Polski. Osoby 
posiadające obywatelstwo podwójne (polskie i inne) nie mogą być traktowane 
jako cudzoziemcy. Zwiększony przepływ cudzoziemskich zasobów pracy w Pol-
sce spowodowany został otwarciem się rynku i procesem zmian zachodzących 
w sferze gospodarczej [2].  

W ciągu ostatniej dekady Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowa-
dziło szereg udogodnień dla pracy sezonowej cudzoziemców w Polsce. Udogod-
nienia dotyczyły braku konieczności posiadania zezwolenia na pracę w przy-
padku sezonowego zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji 
i Gruzji. Spowodowało to pierwszy napływ migrantów zarobkowych. Kolejne 
kategorie cudzoziemców, dla których zliberalizowano przepisy dotyczące po-
dejmowania pracy to studenci i absolwenci uczelni wyższych w Polsce. W dniu 
1 maja 2015 roku zniesiono konieczność uzyskiwania zezwolenia na pracę dla 
posiadaczy wizy typu D (najbardziej rozpowszechniony typ wydawanych wiz).  

Inny, znacznie mniejszy strumień migracyjny przypływa z krajów Unii Eu-
ropejskiej. Zazwyczaj są to wysoko wykwalifikowani pracownicy, podejmujący 
pracę w firmach z kapitałem zagranicznym jako pracownicy delegowani do pracy 
za granicą. Przyjęcie Polski do strefy Schengen i zniesienie barier mobilności 
pozwoliło na zwiększenie średnio- i długoterminowych pobytów obywateli UE.  

Mimo sporego napływu pracowników z zagranicy Polska nie jest krajem 
migracji netto. Nie oznacza to jednak, że nie stanie się takim krajem w przyszło-
ści. Zachodzące procesy społeczno-ekonomicznych przemian będą wpływały 
znacząco na wizerunek Polski jako kraju atrakcyjnego dla podjęcia pracy. Pra-
cownicy zagraniczni z krajów byłego ZSRR wypełniają lukę nieatrakcyjnych 
na rynku pracy zawodów. Natomiast z kierunku zachodniego przybywają pra-
cownicy o kwalifikacjach rzadkich dla polskiego rynku [3].  

Prawny system krajowy przewiduje preferencyjne rozwiązania, uatrakcyjnia-
jące podjęcie pracy w Polsce osobom polskiego pochodzenia (Ustawa o repatria-
cji, Ustawa o Karcie Polaka), cudzoziemcom podejmującym działalność gospo-
darczą kreującą nowe miejsca pracy, korzystającym z unijnego swobodnego 
przepływu osób oraz członkom ich rodzin, czy też członkom rodzin obywateli 
polskich.  

Liczba cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce na podstawie ważnego 
dokumentu potwierdzającego prawo pobytu stanem na 1 stycznia 2016 roku wy-
nosiła 211 869 osób (dane Urzędu ds. Cudzoziemców). Należy ponadto pamię-
tać, że polskie urzędy konsularne rocznie przyznają ok. 1,5 mln wiz. Oznacza to, 
że jednocześnie w Polsce może przebywać do 1 mln cudzoziemców. Rozwój 
gospodarczy Polski sprawia, że przybywa imigrantów nie tylko z tradycyjnego 
kierunku, jakim jest Europa Wschodnia, ale też z Wietnamu, Chin i Turcji [4].  



J. Granowska, M. Pakosz 22 

3. Działania pracodawcy na rzecz adaptacji 

Pracodawcy rozpoczynają proces adaptacji zagranicznego pracownika już na 
etapie jego rekrutacji. Łatwiej jest takiego pracownika zaadaptować w przypad-
ku, gdy znajduje się już na miejscu. Sytuacja jest trudniejsza, gdy należy spro-
wadzić pracownika z zagranicy, co zależy od licznych czynników kulturowych 
i ekonomicznych. Pracodawca, aby takiego pracownika ściągnąć, musi mu na 
miejscu zapewnić lepsze warunki bytowe, niż gdyby pozostał w kraju macierzy-
stym. Wiąże się to nie tylko z kosztami pieniężnymi, ale również z emocjonal-
nymi i społecznymi. Jeśli pracodawca nie spełni oczekiwań pozyskiwanego 
pracownika, to ten ostatni może nie ulegać adaptacji i już po przyjeździe rozglą-
dać się za lepszą pracą, tym samym generując dla pierwszego pracodawcy spore 
nieodwracalne wydatki. Przecież adaptacja polega na tym, aby pozyskany pra-
cownik związał się z firmą na dłuższy okres współpracy.  

Przy zatrudnianiu większej ilości pracowników z zagranicy mogą być orga-
nizowane szkolenia przedwstępne. Są to kursy kształcące z zakresu odmienności 
kulturowej w kraju goszczącym, odmiennych metod pracy, ale też budowaniu 
marki pracodawcy wśród potencjalnych pracowników. Wtedy rekrutowany może 
podjąć wyważoną decyzję, czy chce rzeczywiście się zatrudnić w danym miejscu 
pracy i przejść przez proces przystosowania się do dwóch obszarów: opanowanie 
zakresu czynności i obowiązków związanych z pracą oraz przyzwyczajenie się 
do materialnego środowiska i czasu pracy [5].  

Adaptacja pracownika zagranicznego jest również dwukierunkowym proce-
sem integracji pracownika zagranicznego z pozostałą rodzimą częścią załogi. 
Dlatego istotne są działania pracodawcy, zmierzające do pozostałych pracowni-
ków. Wskazane są działania informacyjne, które zapobiegną wszelkiej formie 
dyskryminacji w kontaktach międzyludzkich. Integrowanie pracowników w or-
ganizacjach o wielu kulturach jest trudniejsze ze względu na różnorodność pra-
cowników i generuje dla działów HR dodatkowe obowiązki również w zakresie 
właściwego przygotowania menadżerów do pełnienia tego zadania [6].  

W średnich i dużych firmach, gdzie pracowników zagranicznych jest wielu, 
działania te powinny przybrać cechy strategii międzykulturowej. Strategia nato-
miast powinna wykorzystywać dostępne kanały komunikacji wewnętrznej w re-
alizowaniu funkcji informacyjnej. Strategia powinna być ukierunkowana na 
nabywanie kompetencji międzykulturowych wśród pracowników rodzimych 
poprzez podnoszenie świadomości istnienia zróżnicowania kulturowego jak rów-
nież umiejętności zachowywania się w środowisku wielokulturowym.  

Najbardziej podstawowym mechanizmem adaptacji do pracy są też kontakty 
międzyludzkie, dlatego pracodawca powinien zapewnić warunki, w których 
cudzoziemiec podejmujący zatrudnienie w firmie będzie miał jak najczęstszy 
kontakt z pracownikami rodzimymi i będzie w nawiązywanie tych kontaktów 
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zaangażowany, bowiem umiejętność budowy zaangażowania jest dużym wyzwa-
niem dla organizacji dbających o utrzymanie zarządzania zasobami ludzkimi 
na wysokim poziomie [7]. 

Jednym z głównych narzędzi motywowania jest też system wynagradzania 
i związane z nim potrzeby pracowników. Pracownicy zagraniczny wahadłowi 
i delegowani do pracy za granicą zazwyczaj nastawieni są na zysk krótko- i śred-
nioterminowy. Inaczej jest w przypadku imigrantów zarobkowych – dla nich 
warunki i zadowolenie z pracy oraz adaptowanie się często jest ważniejsze niż 
osiągane dochody. System motywacyjny kształtuje postawy pracowników wobec 
organizacji i obowiązków, jak również oddziałuje na jego zaangażowanie i efek-
tywność [8].  

Adaptacja pracowników raczej nie jest kwestią priorytetową polskich praco-
dawców. Spowodowane to jest faktem, że raczej większość pracowników-
cudzoziemców pochodzi z krajów bliskich Polsce kulturowo i ich potrzeby adap-
tacyjne nie są duże, a w wielu firmach odsetek pracowników zagranicznych jest 
niski. Natomiast kierowani do pracy na krótki okres nie są zainteresowani działa-
niami adaptacyjnymi ze względu na brak takiej potrzeby wewnętrznej.  

Bez względu na to adaptacja stanowi istotny element poprawnego przebiegu 
integracji nowego pracownika zagranicznego z pozostałą częścią zespołu. Naj-
ważniejsze działania to różnorodne dodatki pieniężne, opieka medyczna dla pra-
cownika i migrujących wraz z nim członków rodziny, zwrot kosztów podróży, 
dodatkowe szkolenia czy zasiłki szkolne dla dzieci pracownika. Jednocześnie 
narzędzia pozamaterialne (takie jak pomoc w znalezieniu mieszkania, przydzie-
lenie opiekuna, wytłumaczenie przepisów kraju przyjmującego i in.) wzmacniają 
działania pozostałych motywatorów, których siła może w krótkim czasie ulec 
wygaszaniu [9].  

4. Pracownicy wahadłowi

Do grupy pracowników wahadłowych, inaczej zwanych kontraktowymi 
(ang. contract workers) zalicza się najczęściej osoby, które posiadają prawo do 
wykonywania pracy na pewien określony z góry czas. Po upłynięciu tego okresu 
czasu muszą kraj opuścić. Popularnie zjawisko to jest nazywane pracą sezonową 
i jest dość rozpowszechnione w Polsce, szczególnie w branży budowlanej oraz 
rolnictwie. 

Inną grupą pracowników wahadłowych są kobiety, podejmujące zatrudnie-
nie w charakterze pomocy domowej. Często są to wyjazdy okazyjne, czasowe, 
jedynie w celu uzyskania określonego przychodu. Szczególnie popyt na tego 
rodzaju pracę skierowany jest wobec obywatelek Ukrainy. Takie pracownice 
pochodzą z małych ośrodków, ale można wśród nich spotkać zarówno osoby 
słabo wykształcone, jak też posiadające dwa dyplomy. Praca ta jest równie cięż-
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ka, ponieważ polega na prawie całodobowej obecności w gospodarstwie domo-
wym (ang. live-in).  

Do pracowników wahadłowych zaliczani są również pracownicy tzw. pracy 
3-D (ang. dirty, dangerous, difficult – brudna, niebezpieczna, trudna) [10]. Miej-
scowi bezrobotni niechętnie podejmują tego rodzaju zatrudnienie. Natomiast
pracownik przyjezdny nie ma wygórowanych wymagań i chętnie podejmie nawet
najgorszą pracę. Jest to wygodne też dla pracodawcy, gdyż za pracę 3-D, która
nie przynosi wysokich korzyści, musiałby płacić miejscowemu kwotę o wiele
wyższą.

Do grupy pracowników wahadłowych zaliczani są najczęściej tak zwani 
niewykwalifikowani pracownicy. Celem ich przyjazdu jest szybkie zarobienie 
pieniędzy i powrót do kraju pochodzenia. Z tego powodu poświęcają maksymal-
ną możliwą ilość czasu na wykonywanie pracy zarobkowej, ograniczając swój 
kontakt z otoczeniem w pracy do niezbędnego minimum, nie wspominając już 
o środowisku poza pracą. Dlatego nie pragną się oni adaptować, natomiast pra-
codawca uważa za bezcelowe adaptowanie takiego pracownika – koszty są nie-
współmierne do uzyskiwanych korzyści.

Obecnie w Polsce pracownicy wahadłowi pochodzą przeważnie z pięciu kra-
jów: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Gruzji (przy czym obywatele Ukrainy 
stanowią ponad 90% pracowników wahadłowych w Polsce). Spowodowane jest 
to przepisami, które zezwalają obywatelom tych krajów wykonywać sezonowe 
prace bez zezwolenia. Jedynym obowiązkiem wobec nich jest zarejestrowanie 
przez pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze po-
wierzenia pracy cudzoziemcowi, na podstawie którego cudzoziemiec ubiega się 
o wydanie wizy. Praca sezonowa może trwać nie dłużej, niż 6 miesięcy w ciągu
jednego roku kalendarzowego. Poza tradycyjnym rolnictwem i budownictwem,
pracownicy sezonowi najczęściej pracują w Polsce również w przetwórstwie
przemysłowym, handlu, gospodarstwach domowych, transporcie i gastronomii.

5. Imigranci zarobkowi

Imigranci zarobkowi stanowią ważną grupę pracowników zagranicznych 
w Polsce. Na nich składają się przede wszystkim osoby o wysokich kwalifika-
cjach, ale też pracownicy niewykwalifikowani, zamierzający osiedlić się w Pol-
sce. Są to pracownicy zagranicznych korporacji działających w Polsce, właści-
ciele i inwestorzy spółek zagranicznych. Grupę tą dopełniają również zagraniczni 
absolwenci wyższych uczelni w Polsce, którzy zdobywając wykształcenie decy-
dują się na pozostanie w Polsce. Migranci z tej grupy dzielą się na dwie podgru-
py. Pierwsza to osoby pochodzące z krajów Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego oraz Ameryki Północnej. Drugą stanowią absolwenci pochodzący 
przeważnie z krajów byłego ZSRR, ale również z Chin czy Indii.  
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Specyficzną cząstkę wśród imigrantów zarobkowych stanowią osoby pol-
skiego pochodzenia, które mają ułatwiony dostęp do rynku pracy. Są to przede 
wszystkim repatrianci oraz posiadacze Karty Polaka. Obecnie w Polsce przebywa 
prawie 6000 repatriantów z krajów byłego ZSRR. Natomiast w latach 2007-2014 
wydano około 140 tys. Kart Polaka [11]. Trudno ocenić, ile z tych osób podjęło 
pracę w Polsce, jednak Karta Polaka jest przyczynkiem do emigracji zarobkowej 
do Polski, szczególnie wśród obywateli Ukrainy i Białorusi.  

Kolejną grupą imigrantów zarobkowych są osoby, które przyjeżdżają do 
Polski na bardzo krótki okres w celach zarobkowych. Celem ich pobytu jest han-
del. Zjawisko to było szczególnie rozpowszechnione w latach dziewięćdziesią-
tych, gdy w dużych miastach powstawały ogromne bazary, gdzie imigranci 
(przeważnie zza wschodniej granicy) sprzedawali przywiezione przez siebie to-
wary. Obecnie ta grupa jest mocno ograniczona liczebnie przez restrykcyjne 
przepisy unijne, jednak nadal jest to rozpowszechnione zjawisko na wschodnim 
pograniczu: w województwach podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmiń-
sko-mazurskim, jak również w mniejszym stopniu w mazowieckim (Jarmark 
Europa, obecnie Marywilska) czy łódzkim (Centrum Handlowe „Ptak”).  

Od początku przemian transformacyjnych liczba wydanych zezwoleń na 
pracę dla imigrantów zarobkowych wzrastała aż do roku 2002 (25 tysięcy wyda-
nych zezwoleń na pracę [12]). W kolejnych latach liczba ta zaczęła spadać, 
a jednocześnie była zawyżona ze względu na fakt, że połowa wydanych zezwo-
leń na pracę była przedłużeniem poprzedniego, dlatego nie można na podstawie 
tych danych określić liczby legalnych imigrantów zarobkowych w Polsce. Jeśli 
chodzi zaś o pracujących nielegalnie – ich liczby nie da się precyzyjnie określić. 
Wiele osób podejmuje zatrudnienie zaraz po przybyciu do Polski na podstawie 
wizy turystycznej lub innej, uzyskanej jedynie w celu przedostania się do kraju 
w celu zarobku w szarej strefie. Znamiennym jest fakt, że nielegalnie zarobkują-
cy najczęściej podejmują pracę w firmach reprezentowanych przez osoby o takim 
samym pochodzeniu etnicznym.  

Polska polityka dostępu do rynku pracy pozwala na pracę bez zezwolenia dla 
wielu kategorii obcokrajowców z krajów bliskich kulturowo. Natomiast w innych 
przypadkach przepisy dotyczące zezwolenia na pracę są bardzo restrykcyjne: 
do 2009 roku dotyczyły jednego pracodawcy na okres nieprzekraczający roku 
(w 2009 roku nieco zliberalizowano te przepisy). Dodatkowo opłaty administra-
cyjne za wydanie takiego zezwolenia są wysokie, dlatego procedura ta jest opła-
calna czasowo i ekonomicznie jedynie dla osób zamierzających objąć wysokie 
stanowisko lub pozostających dłużej na terytorium RP.  

Do grupy imigrantów zarobkowych należą też studenci zagraniczni, studiu-
jący na polskich uczelniach. W grupie tej znalezienie zatrudnienia jest drugim 
celem pobytu poza ukończeniem studiów, bowiem zatrudnienie pozwala po 
pierwsze na utrzymanie się, a po drugie na kontynuowanie legalnego pobytu 
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w Polsce. Studenci są bardziej niż inne grupy narażeni na niechęć ze strony 
pracodawców, ponieważ potencjalnie ich zatrudnienie łączy się z obawą o jego 
legalność oraz koniecznością łączenia pracy ze studiami. Podejmowane przez 
studentów prace są istotne w kontekście ich przyszłej integracji z przyjmującym 
społeczeństwem [13]. Brakuje natomiast statystyk dotyczących podejmowanego 
przez tą grupę zatrudnienia. W przyszłości, gdy osoby te ukończą edukację, stają 
się wartościowym źródłem pozyskiwania kwalifikowanych pracowników zagra-
nicznych, gdyż często osoby pobierające edukację za granicą nie powracają do 
kraju pochodzenia [14]. 

Mimo niezrozumienia legalności zatrudnienia studentów zagranicznych 
przez pracodawców, grupa ta ma największe przywileje w dostępie do rynku 
pracy. Studenci studiów stacjonarnych posiadający wizę typu D lub zezwolenie 
na pobyt czasowy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. 
Kolejnym udogodnieniem jest łatwość pozostania w Polsce po ukończeniu stu-
diów: absolwenci wszystkich rodzajów studiów wyższych posiadają bezwarun-
kowy dostęp do rynku pracy. Nieco gorzej mają studenci zaoczni, jednak 
stanowią oni mniej liczną grupę [15]. Mimo to grupa ta jest dyskryminowana na 
rynku pracy i w mniemaniu pracodawców (często mylnym) nie przynosi im naj-
lepszych wyników ekonomicznych [16]. 

6. Pracownicy delegowani do pracy za granicą 

Pracownicy delegowani do pracy za granicą pojawili się dzięki globalizacji 
i powstawaniu różnego rodzaju współzależności pomiędzy kulturami. Za pierw-
szych delegowanych pracowników można uznać namiestników i ich świty jesz-
cze w krajach starożytnych. Następnie, wraz z rozwojem komunikacji, a potem 
również internetu, ich liczba wciąż wzrastała. W ten sposób powstały ponadna-
rodowe korporacje, tworzące jedne z pierwszych modeli zarządzania wielokultu-
rowego.  

Pracownicy ci mogą być definiowani jako ekspatrianci (ang. expatriate), co 
oznacza pracownika, który pochodzi z kraju, gdzie mieści się siedziba firmy ma-
cierzystej, natomiast kierowany jest (oddelegowywany) do pracy poza granicami 
swojego kraju w celu kierowania placówką, uczestniczenia w projekcie, zdoby-
ciu nowego rynku, wdrożeniu konkretnych strategii [17].  

Grupa pracowników delegowanych do pracy za granicą jest specyficzną ze 
względu na inny charakter adaptacji. Są już oni zatrudnieni w firmie, więc ich 
adaptacja polegałaby na zintegrowaniu się z kierownictwem i pracownikami 
oddziału zagranicznego. Pracownicy ci znają zasady i procedury obowiązujące 
w firmie. Dla pracowników delegowanych najważniejszym czynnikiem adapta-
cyjnym jest wynagrodzenie. Udane przeniesienie pracownika z jednego kraju do 
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drugiego jest skomplikowanym procesem wymagającym koordynacji. Mobilność 
ekspatriantów dzieli się na kilka etapów, z których każdy jest istotny. 

Grupa tych pracowników, zwanych inaczej specjalistami, stanowi niewielki 
odsetek imigrantów, jednak dość ważny ze względu na obejmowane przez nich 
stanowiska oraz osiągane przez nich dochody. Najczęściej są to specjaliści 
do spraw projektów, menadżerowie, konsultanci, szkoleniowcy, naukowcy oraz 
wojskowi. Pojawiają się w miejscach, gdzie podaż pracy specjalistycznej nie jest 
zaspokajana przez miejscowy rynek edukacyjny.  

Rys. 1. Etapy mobilności pracowników delegowanych do pracy za granicą 
Źródło: opracowanie własne. 

Szczególnie pokaźna liczba pracowników delegowanych w Polsce pochodzi 
z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jest to możliwe dzięki ustanowione-
mu przez art. 39 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą 
swobodę przepływu pracowników w ramach Wspólnot Europejskich, a następnie 
Unii. Pracownicy z Unii znajdują się również w grupie imigrantów zarobkowych 
(szczególnie z krajów południowych Unii).  

Większość pracodawców stosuje wobec pracowników delegowanych różno-
rodnie konstruowane pakiety płacowe. Wysyłając podwładnego za granicę, 
zazwyczaj oferują mu znaczną podwyżkę lub różnego rodzaju dodatki do wyna-
grodzenia. Zaznaczyć należy, że im dłuższa ma być delegacja, tym wyżej kształ-
tuje się poziom wynagrodzenia. Taka osoba musi mieć pewność, że w kraju 
goszczącym będzie mogła zapewnić sobie i swojej rodzinie taki sam poziom 
życia i komfortu, jak w kraju macierzystym. Często bowiem silniejszy szok kul-
turowy odczuwają partnerzy pracowników delegowanych, których nie chroni 
miejscowy personel [18].  

Sytuacja finansowa takich osób ulega poprawie w porównaniu do warunków 
krajowych. Wyjazd wiąże się z przeprowadzką nie tylko pracownika, ale też jego 
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rodziny. Z tego tytułu należy mu wynagrodzić straty, poniesione przez pozosta-
łych pracujących członków rodziny, rezygnujących z pracy w kraju macierzy-
stym. Stratę tą można wynagrodzić na dwa sposoby: refundując koszty utracone 
z tytułu utraty przyszłych korzyści z pracy lub też znajdując tej osobie pracę (być 
może we własnej firmie).  

Zbyt wygórowane wynagrodzenie może również negatywnie wpływać na 
proces adaptacyjny. Gdy pensja otrzymywana w kraju goszczącym przewyższa 
znacznie pensje pracowników miejscowych, jest dla tych ostatnich krzywdząca. 
Mogą się oni izolować od delegowanego, utrudniając w ten sposób przebieg pra-
cy, dlatego ważne jest, aby wynagrodzenie w kraju goszczącym nie było rażąco 
wysokie. Można tego dokonać np. poprzez wypłatę części wynagrodzenia w kraju 
macierzystym np. poprzez regulowanie zobowiązań hipotecznych pracownika 
lub wypłatę części wynagrodzenia po powrocie.  

Niezależnie od rodzaju delegacji, dla pracodawcy transfer międzynarodowy 
pracownika często wymaga współpracy pomiędzy więcej niż jedną częścią orga-
nizacji. Skoordynowanie i płynność komunikacji pomiędzy wszystkimi usługami 
wsparcia zarówno w kraju macierzystym, jak i goszczącym pozwala na trwałe 
monitorowane i rozwijane mobilności pracowników w zależności od potrzeb 
biznesowych firmy. 

Osoby delegowane do pracy za granicą – prezesi, członkowie zarządów i rad 
nadzorczych, dyrektorzy i menadżerzy – są grupą specyficzną. Zwykle słabo 
adaptują się ze środowiskiem pracy ze względu na krótkookresowość swojej 
migracji za granicę. Natomiast jeśli już adaptują się poprzez kontakty społeczno-
kulturowe w danym kraju, to zazwyczaj nie jest to adaptacja w środowisku 
lokalnym, tylko wśród międzynarodowego środowiska pracy, zlokalizowanego 
w danej miejscowości.  

7. Problemowe zagadnienia adaptacji pracowników
zagranicznych 

Pierwszym problemem, z jakim może spotkać się pracodawca przy zatrud-
nianiu pracowników zagranicznych to sytuacja, kiedy pracowników takich po-
szukuje nie do końca uczciwa agencja pracy. Może ona na potrzeby doraźnego 
szybkiego zysku pobierać od rekrutowanych dodatkowe opłaty, co negatywnie 
wpływa na wizerunek ostatecznego pracodawcy. Inną sprawą jest obiecywanie 
przez rekruterów „złotych gór” pracownikom z zagranicy w postaci bardzo wy-
sokich zarobków i szerokich pakietów socjalnych, których firma nie zapewnia 
lub nie obiecała zapewnić. Pracownicy często nie zdają sobie sprawy, że rekruter 
jest jedynie pośrednikiem i pracodawca nie odpowiada za jego działania, zaś 
pracodawca ma problem w postaci zawiedzionych oczekiwań. Pracownik na 
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innych niż obiecane warunkach nie jest wystarczająco zmotywowany do wyko-
nywania pracy. Jest to bardzo ważny powód do znalezienia sprawdzonego rekru-
tera lub włożenia zadania poszukiwania pracowników zagranicznych na barki 
własnego działu zasobów ludzkich. Szczególnie często taka sytuacja spotykana 
jest w przypadku poszukujących zatrudnienia w Polsce obywateli Ukrainy [19], 
jednak w ich przypadku wynikać to może również z faktu, że stanowią oni naj-
liczniejszą grupę pracowników zagranicznych w Polsce.  

Problem nieuczciwego pośrednictwa pracy jest ściśle uregulowany. Praco-
dawcy, poszukujący rekrutera muszą się upewnić, że podpisze on z zaproszony-
mi pracownikami umowę kierującą do pracy, która będzie zawierała następujące 
informacje:  
− nazwę zagranicznego pracodawcy; 
− okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy; 
− rodzaj wykonywanej pracy, warunki pracy, wysokość wynagrodzenia oraz 

świadczeń pozapłacowych; 
− kwestię ubezpieczeń społecznych i od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
− obowiązki i uprawnienia stron umowy; 
− zagadnienia o odpowiedzialności stron z tytułu niewywiązania się z umowy; 
− należności wobec pośrednika; 
− zasady prawne podjęcia pracy przez cudzoziemców. 

Pośrednictwo pracy jest dość wygodną formą poszukiwania pracowników 
zagranicznych dla pracodawcy. Agent pośredniczy w wyrabianiu paszportów, 
wiz i pozwoleń, jednak powoduje to dla potencjalnego pracownika dodatkowe 
koszty, czym mogą być sfrustrowani. Dodatkowo pobierane są przeróżne kaucje 
za mieszkanie, opłaty za rejestrację, założenie konta bankowego itp., dlatego po 
raz kolejny podkreślić należy, że pracodawca musi być bardzo ostrożny w dobie-
raniu agencji pracy, aby na samym początku nie zniechęcić potencjalnych pra-
cowników.  

Pracownik zagraniczny może przechodzić przez kilka etapów adaptacji 
(rys. 2). Na etapie fascynacji pracownik zagraniczny ma wysoki poziom zadowo-
lenia z możliwości podjęcia pracy i korzystania z zarobków. Fascynacja też 
wynikać może z niskiego poziomu styczności z rzeczywistością, dlatego też 
okres ten trwa krótko – najwyżej miesiąc. Na etapie załamania następuje upadek 
morale, gdyż pracownik ma problemy w budowaniu relacji międzyludzkich 
z pozostałymi pracownikami, którzy mogą go nie rozumieć lub nie akceptować 
jego odmienności kulturowej. Wiele osób może na tym etapie nie wytrzymać 
napięcia i zakończyć pracę w danej organizacji lub nawet powrócić do kraju 
macierzystego. Etap adaptacji jest to przystosowanie się do funkcjonowania 
w ramach danej organizacji. Nadmienić należy, że etap drugi i trzeci mogą wy-
stępować kolejno po sobie aż do pełnej adaptacji i w zależności od czynników 
psychospołecznych być rozciągnięte w czasie. Pełna sprawność działania tech-
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nicznego i utożsamienie się z organizacją może być osiągane po dwóch miesią-
cach, a najczęściej proces ten zajmuje 6-12 miesięcy pracy od momentu rozpo-
częcia pracy w organizacji [20].  

Rys. 2. Etapy adaptacji pracownika zagranicznego 
Źródło: opracowanie własne. 

Może się zdarzyć że pracownik zagraniczny będzie miał problem z miejsco-
wą załogą firmy w postaci trudnych stosunków międzyludzkich ze względu na 
swoje pochodzenie lub poczucie niższości wywołane przez pozostałych człon-
ków załogi. Bardzo ważna jest rola menedżera, gdyż – ze względu na drażliwą 
sprawę procedur składania skarg – musi przeprowadzić poufną i dyskretną roz-
mowę o wszelkiego rodzaju przejawach dyskryminacyjnych. Pracownik zagra-
niczny może mieć potrzebę przeprowadzenia takiej rozmowy, jednak menedżer 
musi być w tym przypadku bardzo ostrożny. Nie ma prawa podważyć autorytetu 
któregokolwiek z zaskarżanych pracowników. Rozmowa taka pomoże przełożo-
nemu wyciągnąć prawidłowe wnioski i dyskretnie wyeliminować zaistniałe prze-
jawy dyskryminacji.  

Kolejnym problemem adaptacyjnym mogą być stereotypy wśród pracowni-
ków lokalnych na temat pracowników zagranicznych. Najczęściej występujący 
stereotyp to „zabieranie miejsc pracy”. W rzeczywistości jednak gospodarki 
wielu krajów byłyby w znacznie gorszym stanie gdyby nie pracownicy-cudzo-
ziemcy, bowiem wykonują oni pracę za taką pensję, za którą miejscowy pracow-
nik odmówiłby przyjęcia oferty pracy. Dlatego ważna jest edukacja załogi na 
temat korzyści wynikających z obecności cudzoziemców w zespole: możliwość 
poznania doświadczeń czy też nauki języków obcych.  

Relacje zagranicznego pracownika z pracodawcą mogą być skomplikowane. 
Z jednej strony jest on dla pracodawcy „wygodniejszy”, ponieważ łatwo jest go 
zatrudnić i mniej mu się płaci. Z drugiej strony pracodawca jeszcze łatwiej może 
takiego pracownika zwolnić, co szczególnie dotyka pracowników wahadłowych. 
Pracownik taki nie utożsamia się z pracodawcą, a w przypadku nieudanej adapta-
cji rozpowszechnia na jego temat niepochlebne opinie.  

Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski w celu podjęcia pracy stawiają wy-
zwanie dla pracodawcy ze względu na potencjalne napięcia i brak tolerancji ze 
strony pracowników rodzimych. Napięcia te mogą wynikać nie tylko z różnic 
kulturowych, ale również z poczucia konkurencji na rynku pracy. Pracownicy 

Etap pierwszy: 
fascynacja

Etap drugi: 
załamanie Etap trzeci: adaptacja
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rodzimi, którzy nie posiadają stażu w ramach mobilności zagranicznej, mogą się 
obawiać zwolnienia, gdyż znają mniej języków lub osiągają mniejszą efektyw-
ność związaną z mniejszym doświadczeniem międzynarodowym.  

8. Podsumowanie 

Analiza adaptacji pracowników zagranicznych w sposób istotny uwarunko-
wana jest postawami otoczenia pracy, w tym pracodawcy oraz współpracowni-
ków, wobec zatrudnionych cudzoziemców. Na adaptację zdecydowanie wpływa 
postawa załogi firmy. Postawy te są w zdecydowanej większości przyjazne 
wobec zagranicznej siły roboczej, dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że 
pracujący w Polsce cudzoziemcy adaptują się dobrze pod względem psycholo-
giczno-społecznym.  

Nieco gorzej wygląda sytuacja pod względem ekonomicznym. Pomimo 
faktu, że podejmowana praca jest dla wielu z nich (szczególnie pracowników 
z Europy Wschodniej) życiową szansą w porównaniu do możliwości w kraju 
pochodzenia, to często jest to praca nieodpowiednia do kwalifikacji zawodowych 
i oczekiwań finansowych (pomijając pracowników delegowanych). Pracodaw-
com brakuje wypracowanych schematów zastosowania narzędzi motywacyjnych 
wobec obcokrajowców – są one stosowane dość chaotycznie i sporadycznie, 
dlatego w tym miejscu występują problemy adaptacyjne.  

Aby działania polskich pracodawców wobec cudzoziemskiej siły roboczej 
nabrały umasowionego charakteru, należy oczekiwać zwiększenia popytu na 
pracę cudzoziemców, jak również jej podaży. Przede wszystkim niedostateczne 
działania adaptacyjne pracodawców wynikają z małej liczby cudzoziemców na 
polskim rynku pracy, więc działania adaptacyjne, szczególnie w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw po prostu są mało opłacalne jeśli porównać nakłady do 
wyników. Wyjątkami są jedynie duże korporacje i firmy outsourcingowe, gdzie 
liczba cudzoziemców niekiedy przewyższa liczbę pracowników lokalnych.  

Adaptacja pracownika zagranicznego dla pracodawcy powinna być 
rzeczą istotną, jeżeli pragnie w pełni wykorzystać kapitał ludzki wnoszony 
przez niego do organizacji. Polski rynek pracy stwarza korzystne warunki 
do napływu zagranicznej siły roboczej, która niesie ze sobą jakościowy 
kapitał ludzki. Adaptacja pracownika jest aktualnym problemem badaw-
czym w dziedzinie zarządzania pracownikami w globalizującym się rynku 
pracy. Dlatego ważne jest ciągłe pogłębianie wiedzy w tym zakresie, aby 
pracodawcy i kadra zarządzająca byli przygotowani na przyjęcie wciąż 
zwiększającej się ilości pracowników zagranicznych.  
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ADAPTATION OF WOKRERS FROM ABROAD IN THE
PROCESS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

IN VIEW OF IMMIGRATION TO POLAND 

Summary 

During the past few years have faced the huge relevance of management of 
ever-growing number of workers from abroad in Poland. Presented paper relates 
to adaptation of workers from abroad. It is an actual topic due to the strengthen-
ing inflow of labour force from foreign countries. It specifically describes meth-
ods of adaptation of employees to the new workplace, including foreign workers, 
as well outlines most problematic fields in adaptation of foreigners to the work-
place. Issues depicted in the article involve whole range of consequences of 
inflow of foreigners, which have an immense value for internationalization 
of Polish labour market. 
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THE CONCEPT OF THE EFFECTIVENESS 
AND EFFICIENCY OF SUPPLY MANAGEMENT:  

A THEORETICAL FRAMEWORK AND EMPIRICAL 
APPLICATION 

The supply management is a complex and demanding phenomenon 
which each manufacturing enterprise has to face in order to maintain its 
position on the more and more saturated market. Therefore, in this paper 
the author makes a clear distinction between effectiveness and efficiency 
concepts and on this basis presents a proposal of measurement procedure 
which can be used to evaluate the supply process. Theoretical considera-
tions are supported by the empirical application which verifies the useful-
ness of the proposed method. 

1. Introduction

Supply management is a key part of business activity of each manufacturing 
company operating nowadays on the market. It influences both the continuity of 
the production process and the level of incurred costs which are fundamental 
aspects for each entity willing to achieve a success. As it involves not only the 
internal processes of the enterprise but also its external environment, including 
the cooperation with different stakeholders, the issue becomes even more signifi-
cant and demanding. That is why it is worth to answer the questions how the 
supply management can be evaluated and in what way its effectiveness and effi-
ciency can be measured. To consider a problem in a wider range, we should take 
into account not only the results of the involved processes but also their inputs. 
Therefore, the main problem discussed in this paper is the differentiation between 
the effectiveness and efficiency of supply management as well as the design of 
a procedure of their measurement. The goal of this work is realized by the propo-
sition of the indicators which can be used in the supply process evaluation. 

In the paper, the definition and difference between effectiveness and effi-
ciency concepts in management science are firstly presented. Then, the effective-
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ness and efficiency indicators used in the measurement procedure are proposed 
and characterized. Finally, the short assessment of the evaluation method is 
presented and concise conclusions are drawn.      

2. The concept of effectiveness and efficiency 
in supply management 

In order to propose some indicators which can be used to measure the effec-
tiveness and efficiency of supply management we must clearly define what these 
concepts mean and what the difference between them is. These problems have 
been already discussed in literature many times but despite this fact we can 
conclude that it is still quite equivocal subject due to a high variety of interpreta-
tions. That is why first of all some definitions of management concept are 
reviewed and recalled and then, after describing the complexity and significance 
of this background, definitions of the effectiveness and efficiency are discussed.  

Ricky Griffin defined management as a set of activities (including planning, 
decision making, organizing, leading and controlling) directed to the resources 
of organization (human, financial, physical and informational) and performed 
in order to achieve its goals in an effective and efficient way [1]. According to 
Józef Penc, management can be understood as a set of decisive activities which 
in consequence provide the best possible effects at the existing operating condi-
tions, simultaneously ensuring the control of the company’s resources. He 
claimed that to achieve the best possible results the management should be 
efficient, effective and socially responsible [2]. Andrzej Koźmiński described 
the management concept in quite creative way, defining it as a journey through 
a chaos, during which the managers are supposed to take control over diversity 
and transform any potential conflict into cooperation [3]. Peter Drucker, on the 
other hand, believed that the management is much more extensive concept and it 
should not be limited only to the scope of an enterprise. He claimed that it can be 
treated as a valuable resource of not only a company but even of a country as it 
can lead to overall economic and social development of the entity. Drucker drew 
even a presumption that the reason of the underdevelopment of some countries 
is caused by a poor management (in his considerations he called them the under-
managed countries) [4]. 

The supply management considered in this paper is a branch of the manage-
ment science which refers to the subsystem of procurement logistics. Its main 
goal is a coordination of all processes related to the flow of materials from a sup-
plier to a particular enterprise that would provide the availability of all needed 
materials used in the production process at the right time, at the right quantity 
and of the right quality. Therefore, the supply management deals with different 
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logistics problems such as material requirements’ planning, decision making 
process whether to buy or to make, suppliers selection process, orders control-
ling, goods receiving or materials warehousing [5]. 

Analyzing the available management literature, we can see that it is strongly 
connected with the concepts of effectiveness and efficiency. Unfortunately, 
sometimes these terms are used interchangeably which can mislead a reader and 
make an impression that there is no merits-related difference between them. Fur-
thermore, another difficulty in distinguishing these terms is caused by different 
nomenclature used in Polish and English languages. To organize knowledge in 
this field, the reference to Peter Drucker and Tadeusz Kotarbiński can be very 
helpful. Drucker, engaged in the field of economics, defined the effectiveness 
(pol. skuteczność) as “doing the right thing” and the efficiency (pol. efektywność) 
as “doing the thing right”. It means that the former one refers to the results and 
effects of particular activities while the latter one concerns the resources which 
were used in a process. Although these terms seem to be equivalent to one anoth-
er, Drucker believed also that “Doing the right thing is more important than do-
ing things right” [6]. This indicates that according to his observations, the impact 
should be placed first on the effectiveness, and only then on the efficiency. Such 
an approach is called teleological which means that the overriding objective of 
undertaken activities is the realization of the intended goal. Kotarbiński, who 
was, on the other hand, involved in the field of praxeology, pointed out three 
components which in his mind defined the efficaciousness (pol. sprawność). Two 
of them are the effectiveness and the efficiency. He described the latter term as 
the economy (pol. ekonomiczność) and he believed that depending on the under-
taken activities it can take a form of capability (pol. wydajność) or cost-saving 
(pol. oszczędność) [7]. A third component defining the efficaciousness is profita-
bility (pol. korzystność) which can be measured as the difference between value 
of achieved results and value of incurred costs [8]. Due to its complexity, effica-
ciousness takes into account both the concurrence with a goal and the obtained 
results. Nevertheless, it is worth emphasising that the efficacious activity must be 
at least effective, even in the slightest degree, to be economic or profitable [9]. 
If it is not, these two remaining components become irrelevant. This means that 
the activity cannot be ineffective and efficacious at the same time. Because of 
this fact in order to evaluate the overall efficaciousness of some operations, 
the hierarchy regarding the effectiveness has to be established in the first run and 
in case of obtaining the same results for different actions, the hierarchy regarding 
the efficiency or profitability should be set in the second run.    

A measure of the effectiveness is a ratio between the result and assumed 
goal. Accessing the degree of effectiveness of undertaken actions, we can distin-
guish effective, partially effective, ineffective, counter-effective or neutral (nei-
ther effective nor ineffective) activities [9]. Referring to the supply management 
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concept, the difference between them can be described on the example of the 
situation when a particular company sets a target to reduce the value of stock 
with raw materials by 10% till the end of next month. Obviously, the activity will 
be evaluated as effective if at the end of the month the stock value is reduced by 
10% or more. If the value is reduced only by 5%, the activity will be treated as 
partially effective. If the stock value remains the same till the end of the month, 
the activity will be regarded as ineffective. If the company decides in the mean-
time to increase its purchases and as a result the stock value will increase instead 
of decreasing, such an activity will be defined as counter-effective as it not only 
will not bring closer the entity to the intended goal but it will even move it away 
from it. Finally, if the company decides in the interim to hire a new warehouse-
man, such an activity will be neutral from the viewpoint of stock value reduction 
as it will have no impact on goal realization. Despite the fact that the above 
example shows that the effectiveness is gradable, Kotarbiński noted that in some 
cases it is not subject to gradation. The example can be a purchase of a new 
machine as it can be bought or not, there is no possibility of making it more 
or less bought. Such type of effectiveness is called the purposefulness (pol. 
celowość) and respectively such kind of ineffectiveness is called unpurposeful-
ness [3]. In some cases, the measurement of the effectiveness can be difficult due 
to a necessity of proper definition of exact target. Not all of them can be meas-
ured because of their qualitative nature. In such cases the descriptive measures 
instead of numerical have to be used. Another problem with measuring the effec-
tiveness relates to the difficulty with defining the range of time in which the goal 
should be fulfilled [10]. This is because no rigid frameworks are stated in 
this aspect and the decision should be made according to current needs of the 
accessed entity. 

A measure of the efficiency is a bit more complex issue as it depends on the 
perspective from which it is considered. In the traditional sense it can be calcu-
lated as a mathematical ratio of the involved inputs to obtained outputs. This 
financial perspective is consistent with Kotarbiński viewpoint who described the 
efficiency as the economy. In the resource sense the impact is placed on the most 
efficient usage of available resources. That is why this case corresponds with the 
views of Drucker who believed that efficiency is the assessment of the way of 
resources allocation. Finally, in the strategic-organizational sense the attention 
is focused on the evaluation of all elements which influence the efficiency of 
the overall business activity. This is the most general perspective in which the 
descriptive methods of evaluation are mostly used. In the mathematical approach 
the efficiency can be calculated according to one of three following formulas 
[11]: 
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− Efficiency as the economy: 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

 , the ratio has a nature of a stimulant (the-
greater-the-better) and its highest possible value is desired. If it is higher than 
1, it means that achieved results are greater than incurred inputs. 

− Efficiency as the profitability: 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 −  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 , the equation has a nature 
of a stimulant which means that its greater value corresponds with its greater 
efficiency. If it is greater than 0, it means that expenditures involved are 
smaller than achieved effects. 

− Efficiency as the return on investment (ROI): 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

 , the ratio has 
a nature of a stimulant and its result is usually expressed in percent (after mul-
tiplication the result by 100%).  

Similarly as in the case of effectiveness, while accessing the efficiency of 
undertaken actions, we can distinguish efficient, neutral, inefficient and counter-
efficient activities. If the value of outputs is greater than the value of inputs (ratio 
greater than 1), the activity can be defined as efficient. If the value of inputs is 
equal to value of outputs (ratio equal to 1), the activity is neutral, which means 
that it is neither efficient nor inefficient. If the value of outputs is smaller than the 
value of inputs (ratio smaller than 1), the activity is perceived as inefficient. The 
activity can be also defined as counter-efficient if it is not only inefficient but the 
inputs involved make it really difficult or even impossible to achieve the desired 
objective. Providing the example of counter-efficient action from the supply 
management field, which is considered in this work, we can imagine a situation 
when a company sets a goal to reduce the value of stock with spare parts and in 
the meantime decides to buy a new machine to its factory. The purchase of new 
equipment is associated with the necessity of buying at least fast-moving parts, 
recommended by the manufacturer, to protect the company against the produc-
tion stop in case of some part’s usage or machine failure. This means that the 
company will not be able to reduce the stock value and probably it will even need 
to increase it. That is why the activity of buying a new machine can be defined in 
this case as counter-efficient. Next issue which is strongly related to the efficien-
cy of undertaken actions is economization of activities. It is about increasing the 
efficiency of undertaken operations by the entity by looking for and finding some 
new, more efficient (economical) solutions. We can distinguish three types of 
economization [9]: 
− Capability: 𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑖𝑖𝑜𝑜
, when the outputs are maximized and inputs 

are kept constant. 
− Cost-saving: 𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑖𝑖𝑜𝑜

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 → 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚
, when the inputs are minimized and outputs 

are kept constant. 
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− Extraordinary: 𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 →  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 →  𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚

, when the outputs are maximized and 
inputs are minimized. 

First two cases have been already mentioned while referring to the consider-
ations of Tadeusz Kotarbiński. The last case is the least frequently used but it can 
be observed in the enterprise for example after replacing the manual work with 
the automatic one. 

After these theoretical considerations, we can conclude that effectiveness 
and efficiency are two separate terms and they should not be used interchangea-
bly. The main goal of the supply management is ensuring the availability of 
all needed materials used in the production process on time and therefore the 
effectiveness indicators proposed in next part of this paper are strongly connected 
with this objective. The efficiency indicators, on the other hand, relate to 
involved inputs including mainly a level of incurred costs.       

3. Effectiveness and efficiency indicators

As it has been already mentioned, the main objective of the supply manage-
ment is to ensure the availability of needed materials at the right time, quantity 
and of the right quality. Therefore, the indicators proposed within the effective-
ness concept relate to these criteria. 

The first indicator measures a degree of purchase orders realization by the 
suppliers. The indicator can be calculated according to the following formula: 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂𝑖𝑖𝑜𝑜 =  𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑚𝑚𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜

(1) 

The second indicator relates to the punctuality of deliveries and it takes fol-
lowing form: 

𝑅𝑅𝑂𝑂𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝑖𝑖𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂𝑜𝑜 =  𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑖𝑖𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜

(2) 

Both considered indicators have a nature of a stimulant which means that 
their highest possible values are desired. In both cases the ratios can take values 
from 0 to 1. 

Next indicator concerns the quality of purchased materials and measures 
a share of faulty or divergent deliveries. By faulty we mean deliveries which are 
damaged due to inappropriate packaging, improper way of transport or human 
negligence. Divergent deliveries are these which are inconsistent with purchase 
order. The indicator’s formula is as follows: 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂𝑖𝑖𝐷𝐷𝑂𝑂 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝑖𝑖𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂𝑜𝑜 =  𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜

(3)
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Next indicator referring to the same criteria, which is quality, measures the 
share of complaints, so namely defects detected during the use of the purchased 
material. It takes the following form: 

𝑆𝑆ℎ𝑙𝑙𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝐷𝐷𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑐𝑐𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜

(4) 

Both of the above indicators are destimulants (the-lower-the-better) so their 
lowest possible values from the range <0,1> are desired.  

Next two indicators are connected with the warehouse management which is 
part of supply management. The first one relates to the share of non-rotating ma-
terials, which are goods with which no material movement is considered through 
a specified period of time. It takes a following form: 

𝑆𝑆ℎ𝑙𝑙𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖 − 𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑙𝑙𝑓𝑓𝑜𝑜 =  𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖−𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑠𝑠

 (5) 

The second one relates to the share of materials out of stock, which are 
goods whose actual state in the warehouse equals to 0. It can be calculated 
according to the following formula: 

𝑆𝑆ℎ𝑙𝑙𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑙𝑙𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐷𝐷𝑠𝑠 =  𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑠𝑠
𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑠𝑠

 (6) 

Both proposed indicators have a nature of destimulants which means that 
their lowest possible values from the range from 0 to 1 are desired. 

The efficiency indicators, on the other hand, relate not only to the results of 
undertaken activities but also to the inputs involved. In the proposed ratios the 
inputs are synonymous to the level of incurred costs.  

The first indicator relates to the rotation of materials on stock which means 
their consumption over a specified period of time. It can be calculated according 
to the following formula: 

𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑙𝑙𝑓𝑓𝑜𝑜 =  𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛

         (7) 

It has a nature of a stimulant and it can take values from 0 to 1. 
Next indicator which can be used to measure the efficiency of the processes 

concerns the level of unplanned costs. Unplanned expenditures mean costs asso-
ciated with any usage of material from the stock which was not planned in 
advance. The ratio takes a following form: 

𝑆𝑆ℎ𝑙𝑙𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑓𝑓𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =  𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑐𝑐𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜

         (8) 

Share of unplanned costs is a destimulant so its lowest possible value from 
the range from 0 to 1 is desired. 
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The last indicator proposed to measure the efficiency relates to savings rate 
achieved by the organisation. It is strongly connected with the efficiency of 
people responsible for conducting negotiations. The indicator’s formula looks 
as follows: 

𝑆𝑆𝑙𝑙𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝑜𝑜 𝑂𝑂𝑙𝑙𝑜𝑜𝑂𝑂 =  𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑚𝑚𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜

                    (9) 

It is a stimulating factor of efficiency and it takes values from the range <0,1. 

4. Measurement procedure 

The proposed method of effectiveness and efficiency measurement includes 
nine different indicators which relate to spare parts supply process and ware-
house management. To check their usefulness they should be applied in a real 
case and verified. Therefore, the main question to be answered in this part of the 
paper is whether the proposed indicators allow for the evaluation of the supply 
management in the operating company.  

To answer this question the research was conducted in the production enter-
prise which is one of the leading manufacturers of home appliances not only in 
Europe but also in the global market. Unfortunately due to company’s policy 
in the extent of sharing data they had to be changed as there was no permission 
for their publication. Therefore, all data gathered from the company was multi-
plied by a factor which was adjusted in a way not to change completely a direc-
tion of the results and their way of changing but only their values. Indicators are 
calculated quarterly in majority for three last years (2013-2015) and in individual 
cases for two last years (2014-2015). This depends on the availability of data 
provided by the company. 

Data concerns the activities performed within the scope of the maintenance 
department which is responsible for assuring the availability of spare parts for 
machinery operating in the enterprise. According to American Production and 
Inventory Control Society spare parts are the modules, components or elements 
which are designed to replace the original parts without any additional changes 
and modifications [12]. We can divide them on three main groups [13]: 
− Substitutes: parts or products which can be used to exchange some damaged, 

worn or missing parts, 
− Consumables: parts or products which are subject to wear as a consequence of 

machinery continuous work and which are not suitable for repair (mostly from 
the economic perspective), 

− Fast-rotating parts: parts or products which are standardized and commonly 
used; they should be listed by a machine’s manufacturer in the technical doc-
umentation provided with the equipment.  



The concept of the effectiveness and efficiency of supply management: a theoretical …    43 

Spare parts management is a real challenge for each production enterprise as 
the demand for spares is varied in time and it is often very difficult to predict. 
Furthermore, due to high technical complexity of some products, the waiting 
time for order’s realization is sometimes very long. Moreover, in some of thriv-
ing businesses where the impact is put on the innovativeness, the machinery 
operating on the company’s premises keeps changing due to continual modifica-
tions and enhancements. That is why the list of spare parts kept on stock has to 
be reviewed regularly and updated according to the current needs.  

Now let's move on to the analysis of the spare parts supply process by using 
the previously proposed indicators. First four effectiveness indicators are calcu-
lated only for two last years as the company did not archive earlier data connect-
ed with the realization of purchase orders. The first indicator, which is called 
orders fulfilment, measures the share of purchase orders which were successfully 
realized by the suppliers. The obtained results are presented on the following 
diagram. 

Figure 1. Orders fulfilment 
Source: own study. 

Orders fulfilment is a stimulant whose value cannot exceed 1. The above 
data seems to be satisfactory in this field as the average value equals to 0.89. This 
means that the company cooperates with reliable suppliers who fulfil their 
contracts. The low result of this indicator could be caused by the unexpected 
problems of stakeholders resulting in the inability to realize the purchase order 
such as the change of price or delivery terms in the meantime (in case when the 
supplier is not a manufacturer) or even supplier’s financial bankruptcy. Some-
times the low effectiveness in this case could be also caused by the buyer’s 
distraction in the form of referring to out-of-date quotation or ordering greater 
amount of goods than the supplier is able to supply.  

Next indicator which is reliability of deliveries tells even more about suppli-
ers’ loyalty and reliability. The results look as follows: 

0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90

Q1
2014

Q2
2014

Q3
2014

Q4
2014

Q1
2015

Q2
2015

Q3
2015

Q4
2015



Małgorzata Gumola 44 

Figure 2. Reliability of orders 
Source: own study. 

Similarly to previous indicator, the punctuality of orders is a stimulant, nev-
ertheless, in this case the results of the ratio are much worse. Most of them have 
value below 0.5 which means that less than a half of purchase orders was deliv-
ered on time. Such a low result can have different reasons. One of them relates to 
change of delivery terms by the manufacturer which were not taken into account 
by the supplier during the creation of a quotation. If the supplier is the manufac-
turer, the problem can be caused by improper assessment of its production capa-
bilities. Another reason may relate to way of transport which can delay a delivery 
as a consequence. Finally, the purchase order which is sent to the supplier can be 
treated as a SPAM message and rejected or just omitted due to sheer volume 
of mail messages. It is crucial to remember that the punctuality of deliveries is 
extremely important as it influences the continuity of production process which 
is the overriding aim of each production company. 

Next indicator measures the divergence of deliveries and its values are 
presented on the below diagram. 

Figure 3. Divergent deliveries 
Source: own study. 

0,00

0,20

0,40

0,60

Q1
2014

Q2
2014

Q3
2014

Q4
2014

Q1
2015

Q2
2015

Q3
2015

Q4
2015

0,000

0,005

0,010

0,015

Q1
2014

Q2
2014

Q3
2014

Q4
2014

Q1
2015

Q2
2015

Q3
2015

Q4
2015



The concept of the effectiveness and efficiency of supply management: a theoretical …    45 

As the ratio has a nature of a destimulant we can see that received results are 
the evidence of high effectiveness of the process in this field. Furthermore, over 
these eight quarters the situation seems even to keep improving. It demonstrates 
the suppliers’ reliability in terms of preparation and packing of deliveries. The 
high value of this indicator could be a reason of mistakes made by people respon-
sible for shipments, disorder in the process of order realization or negligence on 
the side of transport companies. 

The last indicator which refers to the relationships with suppliers is the share 
of complaints. Its results are gathered on the following diagram. 

 

 
Figure 4. Share of complaints 

Source: own study. 
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Figure 5. Share of non-rotating parts 
Source: own study. 

It is a destimulant with the possible range of values from 0 to 1 so as it can 
be seen on a diagram the results are rather negative. During the research the 
non-rotating part was defined as the material with which no material movement, 
neither receipt nor discharge, has been concerned through a period of one quarter, 
which means that their availability has not changed through that time. The high 
values of this indicator are not only costly for the company but can be also very 
risky. The parts which do not rotate on stock are equivalent to frozen money. 
What is more, they are subject to damage or to become obsolete and unusable 
due to technical reasons and technological changes. Moreover, after two years 
most of them loose the guarantee which means that the part which will be used 
after two or more years will not be subject to complaint even if some problems 
are detected.  

The second indicator in this group is the share of materials out of stock. 

Figure 6. Share of parts out of stock 
Source: own study. 
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As it has a nature of a destimulant, we can conclude that most of results, 
except for Q1 in 2013, are quite satisfactory (below 0.2). Sudden decrease in the 
second quarter of 2013 could be caused by a significant increase in spare parts’ 
orders quantity (replenishment of stock) or by a thorough review of stock and 
cancellation of materials which should be no longer procured. High value of this 
indicator can be caused by the negligence of the employees who after taking the 
last part from the stock do not report the need of their reorder or by the incorrect 
statement of reorder points. It is crucial to remember that they should take into 
account not only the frequency of spare parts usage but also the average time of 
delivery and level of safety stock. It results from the following formula [14]: 

   𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂 = �̅�𝑂 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆                    (10) 
where d is an average demand, L is a lead time and SS is a safety stock level.  

Next three indicators which are presented in this work relate to efficiency 
measurement. The first one is the rotation of spare parts and it refers to a value 
of parts which have been replaced in the company’s machinery. The results are 
following. 

 

 
Figure 7. Rotation of spare parts 

Source: own study. 
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values demonstrate the periods when the components exchanges were less 
frequent or less expensive (indicator takes into account the value of parts not 
their quantity).   

Next indicator is the share of unplanned costs and it allows checking what 
part of the costs associated with the parts exchanges was unplanned. Therefore, 
by the analysis of results of this indicator in the comparison with the previous 
one, we are able to evaluate if the rotation of spare parts is influenced more by 
unplanned machine’s failures or planned preventive inspections.  

Figure 8. Share of unplanned costs 
Source: own study. 
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Figure 9. Savings rate 
Source: own study. 
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which still need special monitoring and introducing some changes as well as the 
issues which are the evidence of high effectiveness and efficiency of the process. 
The former ones can lead to some reflection and in consequence to creation of 
some improvement plan. Moreover, this measuring method enables further 
analysis of the process for example with the use of some statistical methods such 
as ANOVA test used to identify the existence of trend or seasonality in the time 
series. 

Unfortunately, it is not deprived of some weaknesses. Taking into account 
the considered case it is still difficult to access unequivocally the process of the 
supply management in the researched entity. There are few reasons of such 
a situation. One of them concerns data which is quite limited (in some cases it 
covered only two years) and it relates to spare parts supply process which is 
difficult to manage and evaluate because of its volatility and unpredictability. 
Another reason relates to the measuring procedure which requires a multidimen-
sional approach and in consequence poses some problems with the interpretation 
of the results. As there are proposed both the effectiveness and efficiency indica-
tors and some of them suggest process’ effectiveness and efficiency while others 
show something opposite, it becomes difficult to draw and present some synthetic 
conclusions in the end. Therefore, this work can be treated as conducive to 
further reflection on supply management concept and creation of the synthetic 
measurement method of its effectiveness and efficiency.  
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POJĘCIE EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI 
W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW: TEORETYCZNE 

ROZWAŻANIA I EMPIRYCZNE ZASTOSOWANIE 

Streszczenie 

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest złożonym i wymagającym zjawiskiem, 
któremu musi stawić czoła każde przedsiębiorstwo produkcyjne chcące utrzymać 
swoją pozycję na coraz bardziej nasyconym rynku. Dlatego też w artykule autor 
dokonuje klarownego rozróżnienia między pojęciami efektywności i skuteczno-
ści i na tej podstawie przedstawia propozycję metody pomiarowej umożliwiają-
cej ocenę procesu zaopatrzeniowego. Teoretyczne rozważania podparte są 
empirycznym zastosowaniem, które weryfikuje użyteczność zaproponowanej 
metody. 
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BLOGS AS TOOLS FOR IMPROVING YOUNG 
PEOPLE’S ENTREPRENEURIAL SKILLS 

AND SELF-EMPLOYMENT – CASE STUDY OF THE 
MOST SUCCESSFUL POLISH FASHION BLOGGERS 

The purpose of this article is to present blogs as an effective tool 
for young people’s development of entrepreneurial skills and attitudes. To 
reach this aim current literature and studies about blogging were investi-
gated and a research was conducted. The scope of the study was to exam-
ine Polish most successful fashion blogs by collecting data from their 
authors in a questionnaire. Findings present blogging as a possible method 
of self-employment especially dedicated for young people. 

1. Introduction

Nowadays society is more and more organized around the internet. This 
online, new social morphology significantly changes industry, economy, society 
and almost every aspect of daily life [1]. Thanks to the internet, a radical change 
in the social space and social context emerges and influences communities as 
well as individuals [2]. European Commission perceives the internet as a crucial 
factor or innovation, knowledge dissemination and distribution of goods and 
services as well as preventing isolation of rural areas [3]. What is more, European 
Commission also emphasises the fact that the internet has rapidly changed 
people's habits [4]. 
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The role of ICT (Information and communication technologies) and the 
internet in development of entrepreneurial skills and attitudes seems to be crucial. 
Today ICT world market is estimated for 2 trillion euro [1]. One of the European 
Commission priorities – smart growth – depends on education, research and 
development as well as digital society. That is why among leading initiatives 
one can found the creation of a digital homogenous market based on fast and 
ultra-fast internet and interoperable applications [3]. Due to European Commis-
sion ICT is revolutionising the development and distribution of information these 
days, giving an exceptional chance to better create and market European content 
[3] and that is why it is crucial to support digital society, the internet and digital
inclusion. Finally, the European Commission’s effort to ensure that everybody
can contribute to and benefit from the digital economy as well as the society.
This is achieved through some of the activities including: accessible ICT, assis-
tive technologies, empowering skills and digital skills along with the rising of the
participation rate of disadvantaged people in public, social and economic activi-
ties through social inclusion projects. The European Commission's actions on
the whole addresses those with physical and cognitive disabilities, youth and the
NEETs1, the economically inactive, immigrants and the elderly [5].

With 23% of young people currently jobless (according to Eurostat), self-
employment, especially in digital forms, may be perceived as a desirable solu-
tion. The EU Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour 
Mobility claims that self-employment can deliver the required flexibility to the 
labour market and be influential to create jobs and develop skills [6]. 

Self-employment refers to individuals who work for profit or fees in their 
own business, profession, trade or operate a farm [7] and its digital form requires 
performing a job mainly in the cyberspace. Considering digital self-employment, 
technology can be perceived from three points of view: individual person 
perspective (refers to the essential attitude), an information society perspective 
(concentrates on the access to data) and a business organisational perspective 
(considers the necessity and chance to organize business processes and apply 
proper leadership styles). ICT supports an individual to efficiently manage all 
three perspectives to become self-employed [8]. 

To sum up, ICT – especially the internet – can improve personal entre- 
preneurial skills and attitudes, prevent social exclusion and increase self-
employment. One of the possible methods of digital self-employment is blog-
ging. Blogs have recently become extremely popular and their number is current-
ly on the increase. Establishing that kind of business activity doesn’t require huge 
funding or professional, expert ICT skills that is why it spreads mainly among 
young people. 

1 Not in Employment, nor in Education or Training. 
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The purpose of this article is to present blogs as an effective tool for young 
people development of entrepreneurial skills and attitudes. To reach this goal 
authors of this paper have conducted a study among most popular Polish fashion 
bloggers to examine main features of their achievement and popularity. The 
paper is structured as follows. Section 2, there is a social interaction and blogs 
described also a review of the literature on the study. Then Section 3 presents 
the study methodology. Data analysis and results are described in Section 4. The 
last section presents the discussion, implications, limitations and conclusions. 

2.  Blogs and bloggers – literature and studies review 

Nowadays, social interaction are becoming increasingly present in cyber-
space [9]. People bring their daily activities online, substituting face-to-face 
communication with virtual one and exchanging real social interactions for 
online acquaintances. Online access to information is ubiquitous, unlimited and 
easier than ever, however burdened with almost no control mechanisms on its’ 
quality as the internet contains the best and the worst written products of humani-
ty [10]. On one hand, the internet is a huge opportunity for societies and individ-
uals. It can improve quality of everyday life, support personal development as 
well as self-employment. On the other hand, it brings numerous threats and 
dangers like cybercrimes, cyberbullying and hostile behaviours. 

The beginning of 21st century brought the users’ participation in online activ-
ities greater than before. Due to the fact that social media allow two-way real 
time communication and publishing content with ease regardless of possessed 
ICT skills, the internet nowadays is called read-write [11]. Subsequently, every 
user can publish and comment reaching broad audience. This is how popularity 
of blogs was born. Socializing online may be incredibly beneficial for an indi-
vidual as it was proven to be positively correlated with physical and mental 
health, happiness, self-esteem, earnings and business performance [12]. Less than 
twenty years ago few researches reported concerns about parallel between the 
internet usage and distraction from social interactions in real life as well as 
impoverishment of human relations [13] [14] This situation has changed after 
spread of social media when it was proven that they can positively influence 
community life and social capital [9] [15] [16] [17]. 

Eurobarometer from 2016 presents that young people are especially keen on 
digital culture and social media [18]. That is why they can be perceived as target 
group for self-employment as bloggers. The internet constantly burst with its 
unique personality and creativity [19] what can be highly involving for youth. On 
the internet, individuals are able to express their personal mood freely, at any 
time, writing about experiences, subjective and objective opinions and reviews 
[20]. This is what blog is all about. Nowadays bloggers who are content creators, 
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are recognized as digital influencers who are proficient at connecting with users 
through social media [21]. To increase user interaction and involvement bloggers 
use storytelling describing parts of their life [22]. It is also proven that blog read-
ers find blogs more credible than the mainstream media, which present their 
potential influence on customer, individual and society [23]. So, from the advent 
of blogs in the 1990s, they linger a pioneering and durable social and technical 
innovation [24]. 

Blogs are websites using reverse chronological posts and personal, diary-like 
characteristics [25] and allow storing information in archives with easiness of 
dispersing it through online communities [26]. In other words, blogs are tools 
enabling to communicate thoughts and opinions to the wider public [24]. Among 
blogs’ success key factors two can be mentioned: quality of representing 
a personal diary and independence from the official industry tendencies [27]. 
Blogs are created by people called bloggers and the blogging community 
is called blogosphere [28]. Numerous types of blogs can be distinguished, 
i.e.: general information, media/journalism, war, military, political, corporate,
personal, entertainment and health care [29] [30] [31] [32]. Fashion blogs that are
the subject of this paper are put in category of personal ones.

There are considerable number of studies of very diversified nature consider-
ing blogs, i.e.: 
− blogs credibility [33], 
− debate if blogs may or shouldn’t be perceived as a journalism [28] [32] [34] 

[35] [36] [37],
− motivation for blogging [25] [38] [39] [40] [41] [42], 
− sponsored blog posts [43],  
− customer engagement [44], 
− word-of-mouth marketing [45] [46] [47] [48], 
− blogs design themes [49], 
− brand creation and trustworthiness [44], 
− increasing the level of interaction with reader [50], 
− methods of self-expression [51], 
− understanding the psychological characteristics of popular bloggers [52] [53] 

[54], 
− blogs as a tool for supporting learning process [55]. 

Fashion blogs are also an issue of several studies. Rocamora [56] empha-
sized the fact that they have become key players in the field of fashion and fo-
cused in her research on the idea of gender as well as representation of femininity 
on these sites. Some researchers try to understand the nature of blogs and their 
phenomenon, including works of Molina [57], Kretz [58] along with Hansen-
Hansen and Engholm [59]. Word of mouth marketing on fashion blogs is a sub-
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ject of studies conducted by i.e.: Kulmala and her team [60] as well as Hong and 
her colleagues [61], while Halvorsen and her group investigated fashion blogs as 
marketing tools to influence consumer behaviour [62]. Bunina concentrated on 
methods of communication used by fashion bloggers [63], Camiciottoli described 
a corpus-assisted analysis of creative compounds in fashion blogging [64], 
Stankeviciute analysed relation between blogs and luxury fashion brands [65]. 
Other studies included i.e. blogging motivation and social capital on attitude [66] 
and street style blogs [67].  

The role of street style in fashion is constantly growing and fashion bloggers, 
who seem to be its representatives, are early adapters of emerging trends which 
they accommodate to their own style [27]. With high level of involvement in 
social media and blogs, fashion bloggers may become quite influential in fashion 
industry and become opinion leaders [68]. Some bloggers have become famous, 
true celebrities running rather a blog-based company than writing a personal dia-
ry. This is a part of a phenomenon called ‘the democratization of fashion’ [69]. 

3.  Research methodology 

The study tended toward examining Polish most successful fashion blogs by 
collecting data from their authors  in questionnaire. First, the authors have found 
several rankings of top Polish fashion bloggers and used them for preparation of 
their own list. It consisted of bloggers who were the most often present in all 
gathered rankings. 10 bloggers were included in the final ranking. 

Then a questionnaire was prepared. It comprised of questions about technical 
and social aspects of running a blog. The research tool was a questionnaire with 
the high level of standardization. Standardization means that all respondents were 
asked the same questions in the same order. Questions were predominantly 
closed ones, in which respondent had to select answers from a list of options 
prepared by the investigators. In the case of open questions respondent could 
answer without any guidance from the authors. Considering the method of filling 
questionnaires generally two basic techniques in quantitative researches may be 
distinguished: questionnaire, which is filled independently by the respondent, 
interview questionnaire, in which questions are asked and written down by the 
interviewer. Due to online nature of conducted study, authors decided to use the 
first method and send questionnaires to bloggers that responded on their own. 
This method is called CAWI  – Computer Assisted Web Interviewing and use an 
electronic questionnaire send to bloggers by email. 

Only invited bloggers – recognized as the most successful Polish fashion 
bloggers – were able to fill in the questionnaire. Four out of 10 requested blog-
gers went in for research, so response rate amounted to 40%. 
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4. Results

The questions were concentrated on finding the necessary blogs’ and au-
thors’ characteristics. We asked participants what in their opinion contributed to 
achieving success. All the respondents selected the subject area. In the various 
rankings of the most popular blogs in the year 2016, cooking related positions are 
the unquestioned winner, however fashion blogs are among the leaders equally 
with lifestyle and technology subject matter. The majority of the respondents 
claimed that the quality of presented materials is important. Half of the respond-
ents chose originality. Surprisingly name of the blog, in the bloggers’ opinion 
does not play any role in achieving success. As far as the creators characteristics 
is concerned, two major qualities are resilience and creativity (selected by 100% 
of respondents). 75 percent of the respondents chose communication skills and 
curiosity. Creativity was selected by 100% of surveyed, as one of the most im-
portant qualities of the successful blogger. This personality trait is being reflected 
in the most chosen source of inspiration. All the respondents claim, they person-
ally invent most of the submitted content. The quarter of the interviewee draw the 
inspiration from the surrounding, one quarter select fashion magazines as their 
source of the inspiration. 

Primary motivation of taking up blogging was in 75 percent of respondents 
realizing of their passion. Secondly, social factors were chosen (the need of mak-
ing contacts or sharing knowledge). None of the respondents chose economic 
reason or popularity, however 75% of the participants admitted to gaining finan-
cial profit from the blog. For 50% of respondents, blog is their only source of 
income. 75% of the respondents selected blogs as their major source of income. 
That means that for each respondent who admitted gaining profit from their blog, 
the blog is the major source of income. The rest of the respondents selected regu-
lar work as the main source of their income, the percentage correspondents with 
the amount of respondents that deny gaining any profit from their blog. No other 
source of income was chosen.  

The survey showed that success requires years of practice and hard work. 
75 percent of respondents have been blogging more than 5 years. Most of the 
respondents claim, that  it took them from 6 months, up to one year to start 
making first profit. Hoverer, in one third of cases even more time was needed. 
There is no doubt that blogging requires perseverance. We elicited the infor-
mation, how often does the successful bloggers update new posts to their sites. 
All responses confirmed that the articles should be updated with regularity. 
Nevertheless, the posts should not be updated with excessive frequency. None of 
the respondents update new information every day. Half of the questioned do 
updates several times a week and half of the respondents do updates several 
times a month. No longer interval or irregular update answers were chosen. 
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Running a blog is a time consuming occupation and require a lot of engagement. 
The authors concentrate on creating one, maximum two blogs. None of the re-
spondents admitted having more than 3 blogs. We also investigated the average 
time the respondents devote weekly to create their blog. 25% of questioned se-
lected 1 hour a week, however the majority (75%) admit spending on the blog 
more than 8 hours during the week. Successful blogging can be compared to 
successfully running a company. We were interested, what number of the crew is 
optimal to achieve success. It turned out that blogs are created by 1 to 4 persons. 
None of the respondents selected more. Half of the respondents admitted cooper-
ating with 2-3 other people, one fourth cooperates with one person and one fourth 
is creating a blog alone.  

We are aware of the fact that commercial is an important factor to achieve 
success in any industry. Nowadays, presence in social media has the important 
role in the advertisement. We collected information what kind of social media are 
preferable among polish bloggers. Facebook is an unquestioned winner, chosen 
by 100% of respondents. Second place with 75% of responses has Instagram. 
Twitter, Pineterest and Snapchat were equally selected by 25% of questioned. 
Others like Google+ or LinkedIn do not play any role in polish fashion blogging 
society. Negative opinions and hates are of daily occurrence in all kinds of social 
media on the internet. That is why in our opinion coping with negative comments 
is an important ability, that blog authors should have. In our questionnaire we 
investigated how the bloggers respond to negative opinions. Most of the respond-
ents either respond them kindly or ignore them. The half of the respondents chose 
ironic response. None of the respondents admitted to erase negative opinions 
or to respond aggressively.  

There are different possible sources of earning money on blog. We wanted to 
know which sources are the most popular and the most effective in Poland. As 
main sources of profit sponsored materials and product placement were chosen. 
It indicates that among fashion manufacturers blogosphere is considered as an 
important opinion – forming media, and they willingly share their products with 
blog creators in exchange for some financial benefits. Including sponsored mate-
rials creates potential risk of insincere opinions, the blogger should keep balance 
between honesty with the readers and the satisfaction of the manufactures. On the 
other hand, all bloggers that make profit honestly inform their readers about 
cooperation with the companies. None of the participants admitted gaining mon-
ey on included advertisements (f.i. google ads). The possible reason could be that 
adding ads to the page could lead to deterioration in the quality of presented 
materials by adding some informational chaos and elements that disturb viewers’ 
attention. 

Part of our questionnaire concentrates on the role of computer graphic. 
Graphic is an important element of web page giving it an individual form and 
making the page recognizable among others. In fashion blogs the role of graphic 
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is even more important. Good quality, professional graphic content may contrib-
ute to the blog's success. The most popular graphic medium present on fashion 
blogs is photography, selected by 100% of participants. Video Blogs are also 
becoming more and more popular, one third of questioned bloggers admitted to 
including video content. One third of participants use infographics. Photography 
is ubiquitous in fashion blogs. Photographs visualise bloggers ideas and stylisa-
tions, are an important comment to the articles and promote materials of co- 
operating companies. Nevertheless, only 25% of participants collaborate with 
a professional photographer. Most of the bloggers (75%) make pictures on their 
own, a quarter of surveyed take pictures with a help of a friend. 75% of surveyed 
retouch photos before inserting them on the page. However, none of the respond-
ents use regular professional help in creating graphical content, that indicates on 
possessing necessary computer graphic skills. Graphic layout of the page is also 
an important factor. The participants are fully aware that the page appearance 
influence the time spent on the page through attracting readers’ attention. The 
layout also affects the readability of the content. 75% of the respondents collabo-
rated with the professional graphic designer and IT specialists to create the page 
layout. One quarter of participants admitted to having the required skills and 
competences. The page layout is changed regularly by all participants. Most of 
bloggers refresh the appearance once in 2-3 years, one quarter of the surveyed 
change the layout once a year. We also collected the information about the 
platform used to create blogs. Preferred technologies are WordPress and Blogger, 
both selected by 50% of surveyed. No other technology was chosen. 

The blogging world in the field of fashion is undoubtedly dominated by 
woman. However, 25% of respondents turned out to be male, which is a surpris-
ingly big fraction. Men not only are interested in fashion topics, but can also 
achieve significant success in this area. Blogging is an activity taken up generally 
by young people. It gives adolescents an opportunity to earn money and gain 
some experience in the industry, one quarter of the respondents is under 18 years 
old. However, the major of the surveyed successful bloggers are between 18-26 
years old. One quarter of the respondents are between 27-35 years old. None of 
the respondents is older. Blogging is taken up by educated people. Only one 
quarter of surveyed have finished merely the basic education. The same percent 
is under 18 years old, so their relatively low education level is probably the result 
of their young age. The rest graduated college with the bachelor degree (25% of 
respondents) or master degree (50% of respondents). The half of the surveyed 
live in the village. one quarter of the respondents are the inhabitants of cities 
with a population under 100 000, one quarter of the respondents live in the cities 
with the population under 500 000 citizens. The bigger city, over 500 000 of 
population was not chosen at all. The high percentage of village habitants proves 
that blogs create equal possibilities for both cities and village inhabitants. 
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The questions and collected results are presented below. To increase its legi-
bility, all responses that weren’t chosen by respondents are omitted. 

Table 1. Questions and collected results 

Question Percent of respondents 

Q1) How long have you been blogging? 

Longer than 5 years 75% 

0-1 25% 

2-3 0% 

4-5 0% 

Q2) How many blogs do you own? 

1 75% 

2-3 25% 

4-5 0% 

More than 5 0% 

Q3) Why did you start blogging? (Select all matching answers) 

To realize my passion 75% 

To share my knowledge 25% 

To make contact 25% 

To have fun 25% 

Q4) According to you, what contributed the most to the success of your blog. 
(Select all matching answers) 

Subject area 100% 
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Quality of published materials 75% 

Originality of published 
materials 

50% 

Q5) What qualities should a good blogger have. Select 3 most important 

Resilience 100% 
Creativity 100% 
Communication skills 75% 
Curiosity 75% 
Open-mindedness 50% 
Attention to detail 50% 
Optimism 25% 
Confidence 25% 
Courage 25% 

Q6) How do you cope with negative opinions placed on your blog. 
(Select all matching answers) 

I respond them kindly 100% 
I ignore them 75% 
I respond them ironically 50% 
I respond them aggressively 0% 
I erase them 0% 

Q7) Do you make money blogging? 

Yes 75% 
No 25% 

Q8) How long did it take to you to start making money on your blog? 

6-12 months 66% 
2-3 years 33% 
0-6 months 0% 
longer than 3 years 0% 
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Q9) What methods of earning money do you use? 

Sponsored materials 33% 
Product placement 33% 
Displaying ads 0% 
Other, what .......................... 33% variety of forms 

Q10) Do you inform about cooperation with companies? 

Yes 100% 
No 0% 

Q11) What multimedia do you place on your blog? 

Photos 100% 

Video content 33% 

Infographics 33% 

Q12) Who take photos for your blog? 

You 75% 

professional photographer 25% 

Friend 25% 

Other, who………… 25% 

Q14) Do you cooperate with professionals (graphic designer, IT specialist) when you 
create blog layout and other materials placed on your blog? 

2-3 
50% 

None 
25% 

 1 
25% 

more 0% 

Q14) Do you cooperate with professionals (graphic designer, IT specialist) when you 
create blog layout and other materials placed on your blog? 

Yes, only to create page layout 75% 
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No, I have enough skills to do it 
on my own 

25% 

Yes, I regularly cooperate with 
graphic designer 

0% 

No, I use available graphics 
and templates 

0% 

Q15 ) How often do you change the layout of the page 

Every 2-3 years 75% 

Once a year 25% 

Every 3-5 years 0% 

Less often 0% 

Never 0% 

Q16) Do you have photos retouched? 

Yes 75% 

No 25% 

Q17) How often do you submit posts? 

Few times a week 50% 

Few times a month 50% 

Everyday 0% 

Less often 0% 

Irregularly 0% 

Q18) From where do you take inspiration for new stylings articles about current 
trends 

Nowhere, I invent everything 
myself. I am not guided by other 
views 

100% 

From street, surroundings 25% 

From fashion journals 25% 

From fashion events 0% 

From other blogs 0% 

Other, what .................... 0% 
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Q19) On average, how much time do you spend on blogging weekly (in hours) 

More 75% 

0-1 25% 

2-8 0% 

Q20) What blogging platform do you use? 

Wordpress 50% 

Blogger 50% 

Blogspot 0% 

Yola 0% 

Weebly 0% 

Other 0% 

Q21) What social media do you use to promote your blog? 

Facebook 100% 

Instagram 75% 

Twitter 25% 

Pineterest 25% 

Snapchat 25% 

Google + 0% 

LinkedIn 0% 

Other 0% 

Q22) Is blogging your only source of income?  

Yes 50% 

No 50% 

Respondents particular 

Sex 

Female 75% 

Male 25% 
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Education 

Primary 25% 

Undergraduate 25% 

Higher 50% 

Place of residence 

Village 50% 

A city with a population to 
100.000 

25% 

A city with a population between 
100 000-500 000 

25% 

A city with a population above 
500 000 

0% 

What is your main source of income? 

Blog 75% 

Regular work 25% 

5. Discussion

Achieving success in blogging requires as much effort, contribution and time 
as any other business activity. Most of the respondents have graduated college, 
this proves that this kind of activity requires intelligence. Participants admitted 
that it took at least 6 month to achieve profit, sometimes it took even longer. 
Fashion blogs does not generate phrases widely searched in search engines, 
therefore reaching a wider audience is a slowly, systematic process connected 
with successively building a strong brand. Perseverance of respondents is being 
reflected in the regularity with which the new articles are submitted to the page. 
All the respondents admit to inserting new information regularly, the answers 
vary from several times a week to several times a month. Another factor that 
proves the assiduity of blog creators is the amount of time that is dedicated to the 
blog. The average time is longer than 8 hours per week. Respondents are aware 
of the fact, that achieving success requires persistence, however creativity is also 
perceived as key quality to achieve success. Creativity is substantiated with 
the fact, that the respondents do not need any source of the inspiration, most 
of the content is invented by themselves. Respondents believe that the subject of 
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the blog was the major factor of their success. Most of them also emphasize the 
quality of inserted materials. Another important characteristics is honesty. 100% 
of participants inform the readers about the cooperation with companies by in-
cluding in the content sponsored materials or product placement. Bloggers earn 
money on promotional materials and product placement. This proves that manu-
factures are aware of the opinion - forming role of the blogosphere. Bloggers do 
not use ads as the source of gaining profit. The possible reason could be that  
adding ads to the page could lead to deterioration in the quality of presented ma-
terials by adding some informational chaos and elements that disturb viewers’ 
attention. In our opinion, presence in social media is an important factor in 
achieving success while social media play an important advertising role. Face-
book appeared to be the most important social media, Instagram was also chosen 
by significant amount of respondents, 

The awareness of the importance of the graphical materials is relatively big. 
Most of the respondents cooperated with professionals during creation of the 
page layout. The significance of the page appearance is confirmed by the fact, 
that the layout is being changed regularly (with a period of maximum 3 years). 
The layout is kept up to date with current trends and innovative technologies.  
The most common graphic media are photographs. However, only one quarter of 
participants collaborate with the professional photographer. It strongly indicates 
that materials included in the blog content does not require exceptional skills. 
Ability to use a professional camera combined with creativity to produce good 
quality materials. There is a tendency to retouch visual content before inserting 
them to the web page, however all the bloggers that admitted processing the pho-
tographs do not cooperate with any professional graphic designer. Computer 
graphical skills and artistic abilities are common among blog creators.      

Achieving success as a blogger requires a lot of effort, dedication and time. 
However, ones it is achieved it can bring not only satisfaction and recognition, 
but also financial profit. Most of the questioned admitted earning money on their 
blog. The same number of surveyed stated that the blog is their major source of 
income. Blogging is a profitable occupation and can substitute completely regu-
lar job. Blogging is the only source of income for half of the respondents, which 
is three quarters of the respondents that earn money on blogging. This career path 
is taken up generally by young people, there is no minimal age or agglomeration 
barrier, anyone can devote oneself to blogging gain experience and make actual 
profit.  

The main difficulty encountered during data analysis was relatively small 
group of respondents. We managed to collect data only from four persons. The 
main reason for this was the fact, that the survey was addressed to the strictly 
selected audience limited to the ten most successful polish bloggers. We obtained 
information from 40% of the target group. As further research another survey 
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will be carried out, this time on less selected, wider target group of polish blog-
gers that are not that acknowledged, though managed to gain regular profit. The 
main subject of the following research will be the methods of gaining profit, we 
would like to investigate whether it is similar to the method chosen by the most 
popular bloggers discussed in this article. 
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BLOGI JAKO NARZĘDZIA SŁUŻĄCE POPRAWIE 
UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

I SAMOZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY – STUDIA PRZYPADKU 
NAJBARDZIEJ ZNANYCH POLSKICH BLOGERÓW MODY 

Summary 

Celem artykułu jest przedstawienie blogów jako skutecznych narzędzi dla 
młodzieży w rozwijaniu przedsiębiorczych umiejętności i postaw. Aby osiągnąć 
ten cel, dokonano przeglądu aktualnej literatury i przeprowadzono badanie doty-
czące blogowania. Zakres badania polegał na zbadaniu najpopularniejszych pol-
skich blogów mody z wykorzystaniem kwestionariusza autorskiego. Wyniki 
badania przedstawiają blogowanie jako możliwą metodę samozatrudnienia, 
szczególnie kierowaną dla młodych ludzi. 
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STANDARYZACJA PRACY – CZY NALEŻY WCIĄŻ 
ZWRACAĆ NA NIĄ UWAGĘ? 

Celem opracowania była ocena stopnia wykorzystania standaryzacji 
w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Mając na uwadze to, że standary-
zacja jest podstawą wdrażania filozofii lean management, zatem niniejsze 
badania powinny odpowiedzieć na pytanie: czy istnieją różnice w przygo-
towaniu przedsiębiorstw sektora MSP oraz dużych firm we wdrażaniu 
współczesnego podejścia doskonalenia procesów. Drugim aspektem tej 
pracy będzie wskazanie wytycznych dotyczących ukierunkowania obu 
grup przedsiębiorstw w podnoszeniu standardów realizowanych przez nie 
procesów. 

1. Wstęp 

Standaryzacja pozwala na podnoszenie sprawności procesów realizacyjnych, 
ponieważ jest to „działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych 
okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez usta-
lanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowa-
nia, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów” [3]. Powinna 
być jednym z najważniejszych elementów realizowanych w ramach podnoszenia 
efektywności działania we współczesnych przedsiębiorstwach, zarówno produk-
cyjnych, jak i usługowych czy instytucjach publicznych, ponieważ „normalizacja 
jest przede wszystkim sztuką ograniczania różnorodności, będącą rezultatem 
świadomych działań społeczeństwa. Wzywa do zmniejszenia liczby rozwiązań. 
Nie tylko prowadzi do zmniejszenia różnorodności, lecz zmierza również do 
zapobiegania niepotrzebnej różnorodności na przyszłość” [3].  

Celem standaryzacji jest zastosowanie w produkcji przemysłowej jednoli-
tych wzorców, np.: znormalizowanie wyrobów pod względem wymiarów, uży-
tych materiałów, itp. Pozwala to na obniżanie kosztów, umożliwia masową 
produkcję, współpracę urządzeń pochodzących od różnych producentów, wy-
mianę zużytych części, łatwiejsze dokonywanie zamówień handlowych [22]. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszt
https://mfiles.pl/pl/index.php/Producent
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Mając na uwadze wytyczne A. Deminga [11] co do ciągłego doskonalenia 
procesów, standaryzacja powinna być brana pod uwagę we wszystkich syste-
mach zarządzania produkcją, ponieważ jest podstawą w podnoszeniu ich efek-
tywności. 

Wydawałoby się, że po latach pisania na temat standardów, ich stosowanie 
w procesach jest oczywiste, jednakże na podstawie rozmów z menedżerami 
różnych przedsiębiorstw oraz obserwując systemy produkcyjne rożnych firm 
w ramach procesu dydaktycznego nasuwa się wniosek, że wciąż należy pochylać 
się nad tym tematem. 

2. Przegląd literatury 

Autorzy dostępnej literatury wskazują, że standaryzacja jest jednym z naj-
ważniejszych narzędzi doskonalenia procesów [1-21]. Doceniają ją ludzie 
różnych zawodów i zainteresowań, ponieważ wykorzystywana jest zarówno 
w zarządzaniu procesami produkcyjnymi [1, 2, 4-7, 9, 10, 12-15, 20, 21, 23, 25, 
27], badaniami naukowymi [2], administracją [8, 28], szpitalami i szkołami 
[16, 26], bankami [30] i innych dziedzinach życia. We wszystkich tych obszarach 
wspierana jest przez różnorodne normy jakościowe, odpowiednio dostosowane 
do potrzeb każdej z nich [3]. Należy podkreślić, że nie jest to narzędzie współ-
czesne, ponieważ od zarania dziejów ludzie mówili o zasadach i sposobach ich 
przestrzegania, tworzono różnego rodzaju przepisy, receptury, kodeksy itp. [13]. 
Pierwsze informacje o standaryzacji w obecnym sposobie rozumowania pojawiły 
się na początku XX wieku, kiedy rozpoczęto mówić na ten temat w sposób usys-
tematyzowany.  

Z racji na to, że z definicji przedmiotu [3, 13] wynika, że narzędzie to sto-
sowane jest do podnoszenia efektywności procesów, w filozofii lean manage-
ment traktowane jest jako fundament tejże filozofii [12].  

Skoro metoda jest znana od tak dawna i stanowi kluczowy element dobrego 
zarządzania, zatem powinna być powszechnie stosowana we współczesnych 
przedsiębiorstwach.  

W związku z powyższym, w niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną 
wyniki badań pozwalające na zweryfikowanie poprawności tej tezy oraz odpo-
wiedź na pytanie:  

Czy tak jest rzeczywiście?  
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3. Opis próby badawczej

Mając na uwadze przedstawione przesłanki literaturowe, postanowiono 
zbadać, jakie podejście do standaryzacji mają badane przedsiębiorstwa regionu 
łódzkiego, zarówno z sektora MSP, jak i dużych firm – rys. 1. W związku 
z tym przebadano grupę 64 przedsiębiorstw regionu łódzkiego z różnych branż – 
rys. 2.  

Niniejsze badania prowadzono wspólnie z grupą studentów kierunku Zarzą-
dzanie i Inżynieria Produkcji realizowanego na Wydziale Organizacji i Zarzą-
dzania Politechniki Łódzkiej, w ramach specjalność Zarządzanie produkcją 
w 2013 r.  

Rys. 1. Udział firm sektora MSP oraz dużych firmy w próbie badawczej 
Źródło: opracowanie własne. 

Postawienie pytania o standaryzację wybranej grupie firm miało na celu za-
stanowienie się nad tym, czy w obecnych czasach standaryzacja jest narzędziem 
„codziennego stosowania”, czy wciąż wymaga zwracania na nią szczególnej 
uwagi menedżerów firm, ale i studentów, którzy kończąc wybrany kierunek stu-
diów powinni umiejętnie dobierać metody zarządzania procesem produkcyjnym, 
by osiągnąć odpowiednio efektywne zarządzanie. 
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Rys. 2. Udział rodzajów różnych branż w próbie badawczej 
Źródło: opracowanie własne. 

Patrząc na strukturę próby badawczej należy stwierdzić, że reprezentuje ona 
typową gamę rodzajów firm regionu łódzkiego oraz szeroki wachlarz stosowa-
nych technologii wytwarzania. Zatem powinna stanowić reprezentatywną próbę 
dla badanych kwestii. 

4. Wyniki badań

Mając na uwadze fakt, że standaryzacja jest jednym z podstawowych narzę-
dzi doskonalenia procesów, podstawą lean management, czy norm ISO oraz in-
nych systemów, wydawać by się mogło, że powinna być implementowana we 
wszystkich procesach realizacyjnych badanych przedsiębiorstw.   
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W związku z powyższym, w ramach prowadzonych badań zadano respon-
dentom pytanie, czy standaryzacja wykorzystywana jest: 
1 – we wszystkich procesach realizacyjnych przedsiębiorstwa, 
2 – czy jest w pełni wdrożona, 
3 – czy przedsiębiorstwa zamierzają ją wdrażać i jeśli tak, to czy podjęli już takie  

działania, 
4 – czy wg badanych, narzędzie to jest przydatne dla nich we wszystkich reali-

zowanych procesach. 
W związku z tym, na rysunkach 3-10 przedstawiono otrzymane rozkłady 

wyników badań. 
Chcąc odpowiedzieć na postawione pytania badawcze, w opracowanym na 

cele badania kwestionariuszu ankietowym zadano pytanie o stosowanie standary-
zacji w takich procesach, jak wytwarzanie, kontrola jakości, transport, magazy-
nowanie, konserwacja, serwis, planowanie i zaopatrzenie – rys. 3-10. 

 
Rys. 3. Rozkład odpowiedzi dotyczący stopnia wykorzystania standaryzacji 

w procesach wytwarzania przez badane przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Z analizy danych przedstawionych na rysunku 3 wynika, że 38% badanych 

przedsiębiorstw wdrożyło standardy w procesach wytwórczych, a 13% jest na 
etapie wdrażania. Zatem można uznać, że 50% stosuje to narzędzie w praktyce. 
Z analizy danych wynika, że jedynie 5% badanych nosiło się z zamiarem wpro-
wadzenia standaryzacji do procesów, co wskazuje, że poziom organizacji pod 
kątem doskonalenia procesu podnosi się w tej grupie. Zadziwiające jest to, że 
20% badanych wskazuje, że standaryzacja jest narzędziem nieprzydatnym. Do tej 
grupy należą również respondenci, którzy nie udzielili odpowiedzi – 28%. 

28%

38%

13%

5%
2%

16%

Wytwarzanie

Brak odpowiedzi

W - wdrożona

Z - wdrażana obecnie

ZW - zamiar wdrożenia

NW - nie wdrażana z racji na
nieprzydatność narzędzia w
procesie
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W grupie tej, 19% badanych wskazało, że nie stosuje standaryzacji, choć 42% 
z nich podaje, że w swoich przedsiębiorstwach stosuje podejście ISO 9001, 17% 
z nich GMP, a 33% z nich 5S. Zatem można wnioskować, że system zapewnienia 
jakości zgodny z normą ISO 9001 stanowi jedynie etykietę dla firm zewnętrz-
nych, zaś 5S jest prawdopodobnie tylko w założeniach i nie funkcjonuje w pełni. 

Kolejnym procesem, jaki jest ważny z punktu widzenia stosowania standa-
ryzacji jest kontrola jakości, w której standardy powinny odgrywać kluczowe 
znaczenie. Rozkład odpowiedzi przedstawiono na rys. 4. 

Kontrola jakości 

Rys. 4. Rozkład odpowiedzi dotyczący stopnia wykorzystania standaryzacji 
w procesach kontroli jakości przez badane przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie przedstawionego na rys. 4 rozkładu danych należy wniosko-
wać, że 47% badanych posiada odpowiednie standardy w procesach kontroli 
jakości. Wśród badanych 14% respondentów wskazuje brak wdrożenia, a 3% 
uważa, że metoda ta w kontroli jakości jest nieprzydatna, co jest niezmiernie 
zadziwiające i może świadczyć o braku wiedzy w tym zakresie.  
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Grupa, która nie udzieliła żadnej odpowiedzi stanowi w tym przypadku 36%.  
Z analizy wyników uzyskanych z pytań pomocniczych, stosowanych jako filtr, 
wynika, że w grupie tej znalazły się przedsiębiorstwa, które wskazały, że stosują: 
– standaryzację – 4%, 
– 5S – 13%, 
– ISO – 48%, 
– GMP – 9%. 

Analiza przedstawionych wyników skłania do ponownego wskazania na to, 
że niestety pozostała część badanych przedsiębiorstw, pomimo deklaracji o sto-
sowanych systemach zarządzania jakością, nie traktuje standaryzacji jako narzę-
dzia kluczowego w zarządzaniu. 

 
Transport 

 
Rys. 5. Rozkład odpowiedzi dotyczący stopnia wykorzystania standaryzacji 

w procesach transportu przez badane przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Mając na uwadze procesy logistyczne, w których standaryzacja odgrywa 

bardzo ważną rolę, zapytano respondentów, czy w takich procesach, jak transport 
i magazynowanie oraz zaopatrzenie jest ona stosowana. Rozkład odpowiedzi 
przedstawiono na rys. 5-7. 
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Magazynowanie 

 
Rys. 6. Rozkład odpowiedzi dotyczący stopnia wykorzystania standaryzacji 

w procesach magazynowania przez badane przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Zaopatrzenie 

 

 
Rys. 7. Rozkład odpowiedzi dotyczący stopnia wykorzystania standaryzacji 

w procesach zaopatrzenia przez badane przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza danych dotyczących procesów logistycznych wskazuje, że standary-
zacja znajduje szersze zastosowanie w procesach magazynowania – 30% niż 
w transporcie i zaopatrzeniu – 19%. Niepokojące jest to, że ok. 25%-31% bada-
nych firm nie wdrożyło jeszcze w tych procesach standardów, a 39-45% nie 
udzieliło odpowiedzi, choć w 90% spośród nich realizowane są wymienione pro-
cesy. Ostatnia grupa badanych prawdopodobnie nie rozumie czym jest standary-
zacja w analizowanych procesach.  

Kolejnym rozpatrywanym procesem było planowanie, w którym standaryzacja 
również pozwala na podniesienie sprawności działań. Rozkład odpowiedzi przed-
stawiono na rys. 8. 

Planowanie 

Rys. 8. Rozkład odpowiedzi dotyczący stopnia wykorzystania standaryzacji 
w procesach planowania przez badane przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne. 

Z analizy danych przedstawionych na rys. 8 wynika, że zaledwie 29% bada-
nych przedsiębiorstw stosuje i wdraża standaryzację: 23% wdrożyło, zaś 6% 
rozpoczęło stosowanie standaryzacji w swoich procesach planowania. 
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Smutne jest również to, że 8% badanych uznaje standaryzację za narzędzie 
nieprzydatne w procesie planowania, a 27% przyznaje się, że jej nie stosuje. 

W grupie firm, które nie udzieliły odpowiedzi – 36%, z analizy odpowiedzi 
na pytanie pomocnicze o to, czy realizowany jest proces planowania w przedsię-
biorstwie, wynika, że 50% z nich nie ma takiego procesu, co wynika z faktu, że 
wszystkie te firmy należą do sektora mikro i małych przedsiębiorstw, i procesy te 
realizowane są często w tej grupie w formie kompleksowego zarządzania przed-
siębiorstwem. Druga część tej grupy zaznaczyła, że proces planowania prowadzi, 
więc prawdopodobnie nie chciała ujawnić, czy standaryzacja jest wykorzystywa-
na w procesach planowania. W czasie badań często można zaobserwować zjawi-
sko braku udzielania odpowiedzi przez respondentów, co wynika z ich obawy 
przed wyjawieniem know-how firmy. 

Ostatnią grupą danych poddanych analizie jest wykorzystanie standaryzacji 
w procesach konserwacji i serwisu – rys. 9. 

 
Konserwacja 

 
Rys. 9. Rozkład odpowiedzi dotyczący stopnia wykorzystania standaryzacji 
w procesach konserwacji maszyn i urządzeń przez badane przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne. 
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W przypadku stosowania standaryzacji w procesach konserwacji, z analizy 
danych przedstawionych na rys. 9 wynika, że jedynie 19% badanych przedsię-
biorstw ją wdrożyło. Są to firmy zarówno z sektora MSP, jak i duże. W grupie tej 
nie było mikro przedsiębiorstw, ponieważ z analizy danych wynika, że połowa 
badanych mikro firm nie realizuje procesu konserwacji, a te które realizują pro-
cesy konserwacji nie stosują standaryzacji. 

Ostatni proces, w którym sprawdzano stopień stosowania standaryzacji, to 
serwis. Rozkład uzyskanych odpowiedzi przedstawiono na rys. 10. 

 
Serwis 

 
Rys. 10. Rozkład odpowiedzi dotyczący stopnia wykorzystania standaryzacji 

w procesach serwisowych przez badane przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Z analizy danych szczegółowych wynika, że stosowanie standaryzacji 

w procesach serwisowych nie jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa 
oraz branży, w której prosperują. Pewne jest, że firmy, które realizują procesy 
serwisu to najczęściej firmy z długim stażem od 6 lat wzwyż – 60% badanych, 
jak również efektem stosowania norm ISO – 15% oraz podejściem jakościowego 
lean – 15%. 
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Firmy, które nie udzieliły odpowiedzi, to przede wszystkim przedsiębiorstwa 
zlecające na zewnątrz procesy serwisowe, zatem wdrażanie standaryzacji nie jest 
im potrzebne. Pozostali, którzy nie realizują tego proces u siebie, najczęściej nie 
wdrożyli podejścia systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9001 
lub lean – 60%. 

5. Wnioski i kierunki dalszych działań

Mając na uwadze przedstawione powyżej wyniki badań oraz wynikające 
z nich wnioski należy stwierdzić, że istnieje potrzeba pisania na temat standary-
zacji. Jest to temat wciąż aktualny z racji chociażby na fakt, że część sektora 
MSP wciąż niedomaga w tym obszarze, a część dużych firm również potrzebuje 
ciągłego doskonalenia. Potrzeba ta generuje istotną informację dla uczelni wyż-
szych naszego kraju oraz szeregu firm szkoleniowych, które powinny w swych 
programach kształcenia uwzględnić temat standaryzacji w swych programach 
nauczania, by były one atrakcyjne zarówno dla kandydatów na studia, jak i dla 
ich pracodawców. 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w regionie 
łódzkim powinien powstać projekt szerzenia standaryzacji, w którym należy 
wziąć pod uwagę: 
1 –  rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw, zarówno szczebla zarzą-

dzania, jak i operacyjnych, 
2 –  dostosowanie ofert uczelni oraz szkół zawodowych regionu łódzkiego, 
3 –  dostosowanie ofert firm szkoleniowych w tym zakresie, szczególnie dla 

sektora MSP, 
4 –  zwiększenie dostępności literatury na ten temat w bibliotekach, 
5 –  zwiększenie dostępności środków publicznych potrzebnych do rozwoju 

regionu i podnoszenia kompetencji zasobów ludzkich w tym obszarze, 
6 –  podnoszenie kompetencji pracowników naukowych oraz osób prowadzą-

cych szkolenia w analizowanym obszarze. 
Wprowadzenie tego działania powinno pozwolić na podniesienie konkuren-

cyjności regionu, rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw oraz kadry zarządzającej 
i pracowników, zarówno produkcyjnych, jak i naukowych. 
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STANDARDIZATION OF WORK – SHOULD YOU STILL PAY 
ATTENTION TO IT? 

Summary 

The aim of the study was to evaluate the degree of utilization of standardiza-
tion in enterprises in the Lodz region. Bearing in mind that standardization is the 
basis for the implementation of the lean management philosophy, this study 
should address the question of whether there is a difference in the preparation of 
SMEs and large companies in the implementation of a modern approach to 
process improvement. The second aspect of this work will be to identify guide-
lines for targeting both groups of companies in raising the standards of their 
processes. 
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WPŁYW EFEKTU STYCZNIA NA WIG2012 

Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instru-
menty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu 
spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za okres od stycznia 2007 do 
grudnia 2015 roku. Obliczenia przeprowadzono na podstawie dziennych 
notowań, wykorzystując zwykłą stopę zwrotu. Z przeprowadzonego bada-
nia wynika, że od roku 2007 efekt stycznia wystąpił na giełdzie jeden raz – 
w roku 2012. Wyniki mogą mieć praktycznie zastosowanie w podejmowa-
niu decyzji inwestycyjnych.  

1. Wprowadzenie 

Finanse behawioralne stanowią jedną z współczesnych dziedzin finansów 
wywodzącą się z końca XX wieku. Jest to nauka interdycyplinarna, łącząca 
wpływy różnych dziedzin, a w szczególności finansów, psychologii i socjologii. 
Zgodnie z jej ideą, udoskonalaną od lat 60. XX wieku i uznawaną za podstawę 
finansów, Hipoteza Rynku Efektywnego nie uzasadnia wszystkich zjawisk za-
chodzących na rynku, gdyż nie uwzględnia tak ważnego czynnika, jakim jest 
człowiek [4,7].  

Znaczącym dorobkiem nurtu behawioralnego są udokumentowane i zaklasy-
fikowane zjawiska zachodzące na giełdzie, stanowiące odzwierciedlenie braku 
racjonalności inwestorów w swoich działaniach. Zjawiska te nazwano mianem 
anomalii i aktualnie stały się one istotnym czynnikiem uwzględnianym przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Anomalia w odniesieniu do rynku kapi-
tałowego definiowana jest jako: „sytuacja umożliwiająca osiąganie dodatnich, 
                                                 
12W pracy zaprezentowano wyniki przedstawione w pracy magisterskiej B. Karaszkiewicz 
pt.: Wpływ czynników behawioralnych na ceny rynkowych instrumentów finansowych, 
napisanej pod kierunkiem dr inż. Iwony Staniec na Wydziale Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej w 2016 roku.  
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ponadprzeciętnych stóp zwrotu” [1, 5]. Zakłada się w niej, że anomalie stanowią 
zmiany cen instrumentów na giełdzie, których przewidywanie umożliwia wyge-
nerowanie zysku większego niż ten wynikający z relacji ryzyka i dochodu 
w tradycyjnym modelu wyceny aktywów rynku efektywnego nazywanym CAPM 
[6]. Do podstawowych anomalii giełdowych można zaliczyć anomalie sezonowe, 
powtarzające się cyklicznie w ciągu roku, anomalie fundamentalne, związane 
z charakterystyką spółki, której dotyczą, ze szczególnym naciskiem na dane eko-
nomiczno-finansowe na temat tej spółki oraz zjawiska wynikające z odchylania 
się stóp procentowych od poziomu efektywnego, nazywane anomaliami związa-
nymi z sub- i nadreaktywnością rynku [2, 6]. W przypadku Warszawskiej GPW 
do najbardziej odznaczających się zjawisk można zaliczyć m.in. efekt stycznia 
stanowiący przykład anomalii sezonowej. Polega na tym, że w styczniu zawsze 
odnotowywane są dodatnie i najwyższe stopy zwrotu w porównaniu do pozo- 
stałych miesięcy. Badania dotyczące tego zjawiska zostały przedstawione 
w książce pt. Finanse behawioralne autorstwa M. Czerwonki i B. Gorlewskiego 
[1]. Analiza przeprowadzona dla lat 1997-2006 potwierdziła, że najwyższe mie-
sięczne średnie stopy zwrotu na poziomie ok. 5,27% odnotowywane były właśnie 
w styczniu. Ponadto, stopy na podobnym poziomie kształtowały się również 
w grudniu (5,15%) co potwierdziło tezę, że efekt stycznia zapoczątkowywany 
jest już w roku poprzedzającym.  

Celem poniższych badań jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na in-
strumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez 
analizę stóp zwrotu indeksu WIG20 w latach 2007-2015. Istotnym elementem 
badań było wyłonienie obserwacji nietypowych wydarzeń gospodarczych lub 
politycznych, wpływających bezpośrednio na nasilenie tychże zjawisk oraz okre-
ślenie długości okresu oddziaływania takich anormalnych wydarzeń na wyniki 
analizowanego instrumentu finansowego. 

2. Metodyka badania

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie archiwalnych notowań in-
deksów: WIG20 w okresie od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Wszystkie 
dane pochodzą z serwisów: www.gpwinfostrefa.pl, www.stooq.pl. Indeks WIG20 
reprezentuje te największe i najbardziej płynne spółki na GPW w Warszawie. 
Taki dobór zestawu danych do analizy występowania efektu stycznia pozwoli 
odpowiedzieć zarówno na pytanie o jego pojawianie się w ostatnich latach na 
polskim rynku inwestycyjnym, a także zweryfikować pogląd o podatności 
dużych spółek na tego typu anomalie. Do przeprowadzenia badania obliczone 
zostały średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu 
WIG20 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Obliczenia przeprowa-

http://www.stooq.pl/
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dzono na podstawie dziennych notowań, wykorzystując zwykłą stopę zwrotu 
obliczoną w skali miesiąca [6]: 

𝑅𝑅𝑜𝑜 =
𝑂𝑂𝑜𝑜 − 𝑂𝑂𝑜𝑜−1
𝑂𝑂𝑜𝑜−1

,  (1) 

gdzie: 𝑂𝑂𝑜𝑜 – kurs zamknięcia indeksu na ostatniej sesji giełdowej w danym mie-
siącu t, 
𝑂𝑂𝑜𝑜−1 – kurs zamknięcia indeksu na ostatniej sesji giełdowej w miesiącu t-1. 

Dane do badań ze względu na ich przejrzystość podzielono na trzy okresy 
trzyletnie od stycznia do grudnia: 
 okres 1 – styczeń 2007 – grudzień 2009;
 okres 2 – styczeń 2010 – grudzień 2012;
 okres 3 – styczeń 2013 – grudzień 2015.

3. Wyniki badań

Poniżej przedstawione są wykresy obrazujące średnie miesięczne stopy 
zwrotu indeksu WIG20. Dla ułatwienia interpretacji badany okres podzielono 
na trzyletnie podokresy. Dzięki temu odczyt stóp dla każdego z miesięcy będzie 
bardziej wyraźny i czytelny. Dodatkowo oszacowane wartości zestawiono 
w tabeli 1.   

Jak widać na wykresie 1, w roku 2007 nie potwierdziło się występowanie 
efektu stycznia. Zgodnie z tabelą 1 odnotowano co prawda dodatni przyrost stopy 
zwrotu na poziomie 6,01%, jednak jest to dopiero trzeci pod względem wysoko-
ści wynik w analizowanym roku (8,58% w marcu i 7,08% w październiku). Jest 
to jednak niewątpliwie jeden z najwyższych styczniowych „skoków” wartości 
w trakcie okresu prowadzenia obserwacji. Korzystne dla inwestorów notowania 
przeważające w pierwszej połowie 2007 roku były następstwem panującej na 
giełdzie od roku 2005 silnej hossy. W latach 2008-2009 każdy nadchodzący sty-
czeń przynosił graczom niemalże największe straty (spadki o 12,77% i 10,88%, 
które stanowią krańcowe wartości minimalne dla zgromadzonych styczniowych 
odczytów). Wyższy ujemny wynik od tych dwóch miesięcy uzyskano jedynie 
w październiku 2008 roku, kiedy to na Warszawskiej Giełdzie odnotowano histo-
ryczne straty na poziomie 23,42%.  
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Wykres 1. Średnie miesięczne stopy zwrotu indeksu WIG20 w latach 2007-2009 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Główną przyczyną gwałtownego spadku papierów wartościowych i domina-

cji ujemnych stóp zwrotu indeksu był wybuch kryzysu w USA latem 2007 roku, 
objawiający się załamaniem systemu finansowego kraju oraz bankructwem czo-
łowych instytucji finansowych. Skutki oddziaływania kryzysu na gospodarki 
innych państw, w tym m.in. Polski, były widoczne do marca 2009 roku. Dowo-
dem na to jest ponad 2,5-krotna przewaga spadkowych notowań w czasie kryzy-
su oraz aż pięć wartości minimalnych oszacowanych dla poszczególnych 
miesięcy badanego okresu (-12,77% w styczniu 2008 roku, -10,81% w czerwcu 
2008 roku, -23,42% w październiku 2008 roku, 8,87% w listopadzie 2007 roku 
oraz -13,95% w lutym 2009 roku). Wzrost interwencjonizmu państwowego po-
przez wdrażanie programów antykryzysowych, wsparcie finansowe instytucji 
zagrożonych bankructwem, ochronę zagrożonych miejsc pracy i przede wszyst-
kim stabilizację gospodarki przyczynił się do stopniowego wzrostu optymizmu 
inwestorów. Znalazł on przełożenie na odwrócenie się sytuacji na rynku, dzięki 
czemu do końca roku 2009, z wyjątkiem niewielkiego załamania we wrześniu, 
wartości spółek rosły. Dodatkowo, osiągnięta w kwietniu 2009 roku stopa 
na poziomie 18,96% oraz osiągnięta w lipcu tego samego roku stopa w wysoko-
ści 14,78% stanowią wartości maksymalne dla przygotowanej na podstawie ba-
dań statystyki. Niewątpliwie można stwierdzić, że rok 2009 dla graczy stanowił 
dużą szansę na wzbogacenie się, która w kolejnych latach nie powtórzyła się 
więcej. 
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Wykres 2. Średnie miesięczne stopy zwrotu indeksu WIG20 w latach 2010-2012 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wykres 2 pokazuje, że początek roku 2010 przyniósł inwestorom bardzo 

niewielką stratę (wartość ok. -0,25%), co niestety nadal nie dowodzi występowa-
nia badanej prawidłowości wśród przodujących spółek Warszawskiej Giełdy. 
Przez kolejne miesiące znak stopy zwrotu indeksu zmieniał się nieregularnie 
(opracowana tabela pokazuje zrównoważenie liczby miesięcy wzrostowych 
i spadkowych). W styczniu 2011 roku ponownie przyjął nieznaczną wartość 
ujemną (-1,43%). Dość istotny spadek indeksu można było zaobserwować na 
przełomie sierpnia i września 2011 roku (w obu miesiącach straty przewyższały 
10%), kiedy to na skutek trwającego od 2009 roku kryzysu w Grecji dokonana 
została masowa wyprzedaż akcji europejskich banków dysponujących jej obliga-
cjami na całym kontynencie. Zagrożenie niewypłacalnością Grecji i uznanie jej 
obligacji za śmieciowe spowodowało znaczne zniechęcenie inwestorów do dal-
szego utrzymywania tak niepewnych walorów. Jedynym momentem w badanym 
okresie, kiedy efekt stycznia rzeczywiście wystąpił był rok 2012. Wystąpił wów-
czas znaczący skok indeksu z wartości ujemnych odnotowanych w grudniu 
poprzedniego roku w wysokości -6,28% do ok. 8,75%. Kolejne miesiące pierw-
szej połowy roku nie były tak optymistyczne jak styczeń, jednak druga połowa 
przyniosła graczom okresową stabilizację i dodatni przyrost majątków spółek. 
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Wykres 3. Średnie miesięczne stopy zwrotu indeksu WIG20 w latach 2013-2015
Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 3 pokazuje, że w kolejnych latach wartość indeksu w styczniu pla-
sowała się poniżej zera (-3,49% – 2013 i -1,88% – 2014). Wyjątek stanowi 
rok 2015, kiedy to ponownie na przełomie grudnia i stycznia nastąpił przeskok 
indeksu o kilka procent do poziomu ~1,08%. W ostatnim wyodrębnionym podo-
kresie zauważyć można dominację ujemnych stóp zwrotu. Aż trzykrotnie odno-
towano ich minimalne wartości – w marcu 2013: -3,34%, w kwietniu 2013: 
-2,15%, a także w grudniu 2013: -7,11%. Ma to związek z kilkoma istotnymi
wydarzeniami w kraju i na świecie, które wpłynęły na zachowania inwestorów.
W grudniu 2013 roku została podpisana ustawa dotycząca przeprowadzenia
w Polsce reformy OFE, godzącej w spółki, których głównym inwestorem były
właśnie Otwarte Fundusze Emerytalne. Reforma zakładała konieczność przeka-
zania do ZUS 51,5% zgromadzonych w funduszach oszczędności w postaci
obligacji skarbowych i infrastrukturalnych. Jak się potem okazało, środki pocho-
dzące z obligacji nie wystarczyły na pokrycie tej kwoty, dlatego OFE wyprzedało
dodatkowo akcje o wartości prawie miliarda złotych. To wydarzenie wpłynęło
natychmiastowo na załamanie się giełdy i wyraźny spadek notowań poniżej zera.
Dodatkowo na skutek konfliktu zbrojnego w Syrii, trwającego od 2011 roku,
który wpływał w szczególności na spółki powiązane z kursem surowców tj. ropy
naftowej, można było zaobserwować systematyczne zniżkowanie podmiotów
z tej branży. Kolejne permanentne załamanie indeksu dotyczy roku 2014. Krach
na giełdzie był wówczas następstwem narastającego w tamtym czasie konfliktu
na Ukrainie, który wpłynął na ogólnoświatową wyprzedaż akcji (głównie rosyj-
skich i ukraińskich spółek) i dalsze zachwianie giełdami. Sytuacja na krótki czas
odwróciła się na początku 2015 roku, jednak od maja ponownie stopy zwrotu
oscylowały wokół 5% na minusie. Ciekawostką jest fakt, że wynik wyborów
parlamentarnych przeprowadzonych w październiku 2015 roku nie wpłynął zna-
cząco na wahania indeksu. Co prawda banki odnotowały lekkie spadki, jednakże
ich wkład w ostateczny poziom WIG20 nie był istotnie zauważalny.
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Tabela 1. Średnie zwykłe miesięczne stopy zwrotu indeksu WIG 20 
w latach 2007-2015 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

styczeń 6,01% -12,77% -10,88% -0,25% -1,43% 8,75% -3,49% -1,88% 1,08%
luty -6,92% -2,88% -13,95% -4,94% 0,48% -0,65% -1,63% 6,90% 1,11%

marzec 8,58% 1,82% 10,16% 10,18% 3,65% -1,32% -3,34% -2,23% 1,22%
kwiecień 1,99% -1,96% 18,96% 2,08% 3,41% -2,01% -2,15% -0,95% 4,95%

maj 1,64% -0,59% 0,21% -4,46% -0,33% -6,44% 7,17% -0,39% -3,05%
czerwiec 3,02% -10,81% 3,33% -6,69% -3,50% 8,54% -9,65% -0,85% -4,92%

lipiec -1,97% 6,30% 14,78% 8,97% -2,70% -3,94% 3,60% -3,65% -3,90%
sierpień -5,10% -5,71% 3,52% -1,76% -10,10% 3,32% 2,48% 4,14% -2,86%
wrzesień 3,91% -8,19% -0,92% 7,57% -10,70% 5,01% 0,31% 3,45% -4,50%

październik 7,08% -23,42% 3,76% 1,38% 8,35% -2,27% 5,75% -1,46% -0,31%
listopad -8,87% -4,59% 3,43% -1,50% -3,52% 4,49% 2,20% -1,90% -6,52%
grudzień -2,53% 2,74% 1,53% 5,08% -6,28% 6,67% -7,11% -4,18% -3,46%

Źródło: opracowanie własne. 
 
Podsumowując dane statystyczne opracowane dla indeksu WIG20, można 

stwierdzić, że w przypadku dużych spółek nie ma mowy o występowaniu efektu 
stycznia (średnia wartość poniżej zera na poziomie – 1,65%). W badanym okre-
sie zjawisko można było zaobserwować jedynie raz, dlatego jego znaczenie jest 
znikome. Jeśli chodzi o pozostałe miesiące najbardziej efektywnym pod wzglę-
dem wysokości indeksu okazał się marzec, dla którego wartość średnia wyniosła 
3,19%.  Aż sześciokrotnie spośród 9 lat prowadzenia obserwacji na giełdzie od-
notowano wówczas wzrost powyżej zera. Dla większości miesięcy poza marcem, 
kwietniem i lipcem średnia stopa indeksu nie przekroczyła tego pułapu. Najmniej 
opłacalne inwestycyjnie były: luty z wynikiem -2,50% oraz czerwiec, osiągając 
średnią -2,39%. Proporcjonalnie do marca, zarówno w jednym, jak i w drugim 
przypadku aż sześć razy WIG20 przyjmował wówczas wartość ujemną. Różnica 
dotyczy lat, w których spadki te następowały – w przypadku lutego były to 
głównie pierwsze lata okresu prowadzenia obserwacji, zaś w przypadku czerwca 
– ostatnie lata. Z kolei analiza danych z tabeli 1, odzwierciedlających kształto-
wanie się stóp zwrotu w kolejnych latach z podziałem na konkretne miesiące 
wskazuje, iż maj, listopad i grudzień charakteryzują się znacznie mniejszymi 
wahaniami kursów (wartości oscylujące w granicach +/-5%). Można zatem przy-
jąć w przybliżeniu, że sam środek oraz koniec roku jest najlepszym okresem na 
dokonywanie inwestycji dla graczy charakteryzujących się dużą awersją do ryzy-
ka. Na największą uwagę niechętnych do ryzyka zasługują jednak: marzec, kwie-
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cień oraz lipiec. Zysk wówczas może sięgać nawet 20%, zaś strata wynosi mak-
symalnie 5%. W tym przypadku mamy zatem do czynienia z możliwością zdo-
bycia dużych zarobków, przy jednoczesnym niewielkim ryzyku. Jest to niemalże 
sytuacja idealna dla inwestora. 

Na podstawie tych obserwacji można stwierdzić, że w latach 2007-2015 do-
minowały notowania niekorzystne dla inwestorów, przy czym w poszczególnych 
latach i miesiącach można zaobserwować pewne powtarzające się tendencje 
spadkowe lub wzrostowe kursów. Wnioski potwierdza także przeprowadzona 
analiza wariancji, która nie wykazała występowania istotnych statystycznie róż-
nic pomiędzy stopami zwrotu, zarówno dla poszczególnych lat, jak i poszczegól-
nych miesięcy (patrz tabela 2). 

 
    Tabela 2. Analiza dwuczynnikowa wariancji bez powtórzeń dla średnich 

miesięcznych stóp zwrotu indeksu WIG 20 w latach 2007-2015  

Źródło 
wariancji SS df MS F Wartość-p Test F 

miesiące 0,0372 11 0,003378 0,946499 0,500721 1,899171 
lata 0,0526 8 0,006579 1,843672 0,079431 2,045414 
błąd 0,314 88 0,003569 

  
  

  
     

  
razem 0,4038 107         
Źródło: opracowanie własne. 

 
Głównych przyczyn gwałtownych i częstych spadków kursów można upa-

trywać w wydarzeniach politycznych i gospodarczych tego okresu, które odci-
skały swoje piętno również na giełdzie. Jak widać zatem, ostatnie lata nie były 
szczególnie pomyślne dla warszawskich gigantów. 

 
Tabela 3. Współczynnik korelacji stycznia i pozostałych miesięcy dla WIG20 

w latach 2007-2015 

 miesiąc 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
WIG20 0,304 -0,125 -0,372 -0,358 0,544 -0,702 0,030 0,507 0,469 -0,103 0,057 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Podsumowując, przeprowadzona analiza wskazuje, iż efekt stycznia na gieł-

dzie w przypadku indeksu WIG20 w ostatnich latach nie występuje. Poza rokiem 
2012, kiedy to potwierdziła się jego prawdziwość w odniesieniu do spółek du-
żych, w pozostałych latach w przeważającej większości występuje co najwyżej 
słaba lub przeciętna korelacja pomiędzy styczniem a pozostałymi miesiącami 



Wpływ efektu stycznia na WIG20 95 

(porównaj tabela 3). W badanym okresie zmienia się także kierunek korelacji. 
Nie ma zatem sensu uwzględniać efektu stycznia jako zjawiska kształtującego 
przyszłe ceny akcji w nadchodzących miesiącach.  

4. Wnioski z badań

Na podstawie przedstawionych danych dla indeksu WIG20 można wyklu-
czyć występowanie efektu stycznia od roku 2007, z jednym wyjątkiem 
w roku 2012, kiedy to rzeczony efekt wystąpił. Biorąc pod uwagę dominację 
ujemnych stóp zwrotu w tym miesiącu, podczas gdy zgodnie z definicją efektu 
stycznia powinny być one co najmniej przekraczające zero, jednostkowe po-
twierdzenie anomalii należy traktować jako zjawisko losowe. Prowadzone ob-
serwacje ukazują również efektywność pozostałych miesięcy. Najbardziej 
stabilne i korzystne pod względem inwestycyjnym okazały się marzec oraz kwie-
cień, dla których wartość średnia wyniosła kolejno 3,19% oraz 2,70%. Niestety 
w zdecydowanej większości przypadków nie odnotowano wzrostów powyżej 
zera. Największe straty przyniosły: luty z wynikiem -2,50% oraz czerwiec, osią-
gając średnią -2,39%.  

Analiza przedstawionych danych pod względem nasilenia wahań kursowych 
w poszczególnych miesiącach wykazała największą stabilność notowań w maju, 
listopadzie i grudniu (wartości oscylujące w granicach +/-5%).  

Ostatecznie, w przypadku dużych spółek, uwzględnianie efektu stycznia do 
podejmowania decyzji inwestycyjnych nie ma najmniejszego sensu, gdyż jego 
obecność na giełdzie w ostatnich latach nie została potwierdzona. Odnosząc się 
do wartości osiągniętych w przypadku pozostałych miesięcy, najlepszym termi-
nem na rozpoczynanie inwestycji jest początek roku, kiedy to ceny akcji są za-
zwyczaj niższe, zaś ewentualną sprzedaż rekomenduje się na porę wiosenną 
charakteryzującą się najwyższymi wartościami stóp zwrotu z akcji. Gracze 
z dużą awersją do ryzyka powinni rozważyć dokonywanie inwestycji pod koniec 
roku, kiedy wahania kursowe są najniższe.  

Literatura 

[1] Czerwonka M., Gorlewski B.: Finanse behawioralne, Szkoła Główna Handlowa
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 171.

[2] De Bondt W., Thaler R.: Does the Stock Market Overreact? „Journal of Finance”
1985, Vol. 40.

[3] Karaszkiewicz B.: Wpływ czynników behawioralnych na ceny rynkowych instru-
mentów finansowych, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr inż. Iwony
Staniec na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 2016 roku.



B. Karaszkiewicz, I. Staniec 96 

[4] Olsen K.R.: Behavioral finance and it’ s implications for stock price volatility, 
“Financial Analysts Journal”, 1998, Vol. 54, No. 2. 

[5] Ślepaczuk R.: Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności 
rynku, „e-Finanse” 2006, nr 1. 

[6] Szyszka A.: Efektywność rynku kapitałowego, a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu 
w czasie, „Nasz Rynek Kapitałowy” 1999, nr 12. 

[7] Szyszka A.: Finanse behawioralne Nowe podejście do inwestowania na rynku 
kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 
2009. 

INFLUENCE OF JANUARY EFFECT ON WIG20 

Summary  

The aim of the study is to verify the impact of the January effect on the 
instruments on the Stock Exchange in Warsaw. To carry out the study calculated 
the average monthly returns of companies included in index WIG20 for the 
period from January 2007 to December 2015. The calculations were based on 
daily quotations of selected indices, using a simple rate of return. A study shows 
that since 2007, the January effect has occurred in the stock market, once 
in 2012. Conclusions from the analysis of the results can be practically applied  
in making investment decisions. 
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W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH 

Zarządzanie jakością jest jednym z podstawowych procesów 
realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Lata doświadczeń 
przyczyniły się do opracowania szeregu technik i narzędzi, które je 
wspomagają, służąc głównie samokontroli. Zarządzający jednak korzystają 
ze zgromadzonych za ich pomocą danych  w ograniczony sposób, co obniża 
efektywnosć funkcjonowania. W niniejszym opracowaniu przyblizono dobre 
praktyki zarządzania jakością w przedsiebiorstwach produkcyjnych oraz 
zaproponowano model rozwiązania informatycznego wspomagajacego 
kadrę kierowniczą w analizie danch w czasie rzeczywistym. Proponowane 
rozwiązanie przede wszystkim wspiera utrzymanie zakładanej kultury 
pracy, uruchomienie odpowiednich procedur reagowania i eskalacji 
w przypadku wykrycia zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość produktu, 
a tym samym zmniejszenie ilości rekalmacji i obniżenie koszów złej jakosci. 

1. Wprowadzenie

Jakość jest jednym z kół napędowych rozwoju ludzkości. Już ludzie pier-
wotni oceniali jakość pożywienia, schronienia, pierwszych narzędzi. Wraz 
z rozwojem nauki i technik wytwarzania, podczas pierwszej rewolucji przemy-
słowej, zmienił się rynek i oczekiwania klientów. Potrzebne były duże ilości 
produktów, których jakość nie stanowiła głównego kryterium zakupu. W obliczu 
związanych z tym problemów od 1901 roku zaczęły powstawać liczne organiza-
cje, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, których zadaniem było tworzenie 
specyfikacji z naciskiem na charakterystykę jakości [12, s. 5]. Obecnie, w dobie 
globalnych rynków zbytu i wolnego handlu, dążenie do wytwarzania produktów 
spełniających określone funkcje i wolnych od wad staje się elementem strategii 
firm w walce o klientów. Koniec ubiegłego wieku przyczynił się do powstania 
szeregu narzędzi wspomagających zarządzanie jakością, takich jak: statystyczna 
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kontrola procesów Shewharta [12, s. 4], cykl doskonalenia Deminga [1, s. 88], 
wykres Ishikawy [3, s. 56], czy też analiza kosztów złej jakości Jurana [4, s. 84]. 
Stosowanie ich przyczyniło się do wytwarzania coraz bardziej zaawansowanych 
wyrobów i coraz wyższej jakości. 

Pomimo tych osiągnięć, to właśnie koszt wytworzenia wyrobu wolnego od 
wad jest wciąż jednym z głównych wyzwań producentów. Często okazuje się, iż 
na wielu etapach procesu produkcji rejestruje się znaczną ilość danych, które 
sprzyjają identyfikacji przyczyn źródłowych wad, lecz analizowane są one jedy-
nie w przypadku wykrycia defektu u klienta. Pomimo rozwoju technologii in-
formatycznych, wciąż słabo wykorzystywane są rozwiązania IT pozwalające na 
gromadzenie i analizę danych jakościowych w czasie rzeczywistym. Obecne 
systemy ERP nie posiadają takich funkcjonalności, a rozwiązania stosowane 
w poszczególnych urządzeniach mają charakter wybiórczy i niezintegrowany. 
Wobec czego często można zaobserwować sytuację, w której wymagane zapisy 
są niepoprawne, bądź niekompletne. Wyrywkowe audyty są niewystarczające 
i zauważalny jest niedostatek zautomatyzowanych narzędzi, które weryfikowało-
by kompletność i poprawność kluczowych zapisów, uruchomiając jednocześnie 
odpowiednie procedury reagowania i eskalacji. W związku z tym, jako cel opra-
cowania wyznaczono określenie dobrych praktyk zarządzania jakością w produkcji 
przemysłowej oraz zaproponowanie modelu rozwiązania informatycznego, który 
umożliwiłby ich odpowiednie wykorzystanie w zintegrowany sposób.  

Tak wyznaczonemu celowi podporządkowano strukturę opracowania. 
W pierwszej kolejności przedstawiono najlepsze praktyki zarządzania jakością 
w produkcji przemysłowej, a następnie zaproponowano autorski model IT, służą-
cy zbieraniu i analizie danych, który podlegał pilotażowemu wdrożeniu w wy-
branym przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

2. Zarządzanie jakością w produkcji przemysłowej –
dobre praktyki 

Na początku XX wieku W.A. Shewhart opracował jedne z najważniejszych 
narzędzi sterowania jakością, tj. kartę kontrolną i cykl Shewharta [11, ss. 44-45], 
znany dziś bardziej jako cykl PDCA/Deminga. Shewhart źródeł wadliwości pro-
dukowanych dóbr upatrywał w niestabilności procesu wytwarzania. Na podsta-
wie własnych obserwacji i badań stwierdził, że zmienność jest powszechna 
w naturze, a zatem także i w procesach produkcyjnych. Jego założenia oparte 
były na wcześniejszych odkryciach Gaussa, który w 1809 roku przedstawił 
rozkład normlany [7, s. 3]. Gauss wykazał, że prawdopodobieństwo gęstości 
występowania pewnych wartości w naturze układa się symetrycznie wokół war-
tości najczęściej występującej i jest powiązane ze standardowym odchyleniem. 
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W.A. Shewhart dążył do zastosowania gęstości występowania rozkładu normal-
nego do przewidywania wyników procesu produkcyjnego. Przekonywał, że za-
stosowanie statystyki do kontroli procesu może w znaczny sposób wpłynąć na 
poprawę jakości i jednorodności wytwarzanych produktów [13, s. 98]. W trakcie 
szeregu badań opracował kartę kontrolną, której zadaniem było wykrycie nielo-
sowych czynników zakłócających przebieg procesu wytwórczego i powodują-
cych zmienność produktu [12, s. 4]. Badacz wyróżnia dwa rodzaje czynników 
wpływających na zmienność procesu wytwarzania, tj. czynniki losowe/przy-
padkowe (chance causes) i przyczyny identyfikowalne (assignable causes of 
variability) [11, s. 17]. Pierwsze to wydarzenia „wbudowane w proces”, które 
w niewielkim stopniu wpływają na odchylenia obserwowanych wyników, dlate-
go też ich usunięcie może nie być istotne lub nieuzasadnione ekonomicznie. Ma-
ją one charakter rozkładu normalnego. Druga grupa przyczyn zmienności 
powoduje znaczne odchylenia danych, dlatego też należy je eliminować, by pro-
ces był przewidywalny i pod kontrolą, wpływając tym samym na poprawę 
jakości. Obserwacje zmienności mogą być wizualizowane na kilka sposobów. 
Jednym z nich jest histogram, który pokazuje rozkład obserwowanej cechy. Inną 
formą wizualizacji jest karta kontrolna zawierająca wykres obrazujący wyniki 
w kolejności, w jakiej były uzyskane. W ten sposób powstaje linia, która pozwala 
zaobserwować trendy lub cykle na podstawie danych [10, s. 33]. 

Do szerszego zastosowania osiągnięć w zakresie redukcji zmienności wokół 
procesów wytwórczych doprowadził W.E. Deming. Współpracował on z Shew-
hartem w laboratoriach Bella, co miało wpływ na opracowanie przez niego 
procesowego podejścia do zarządzania, opartego na redukcji zmienności we 
wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Istotną zmianą w tym po-
dejściu było potraktowanie działalności firmy jako procesu. Proces ten ma na 
celu dostarczenie wyrobu do klienta poprzez przetwarzanie dostarczanych kom-
ponentów i surowców, przy realizacji, w tym samym czasie, kontroli wejściowej, 
międzyoperacyjnej i końcowej. Deming wpisuje również w ten proces badanie 
potrzeb klienta, zarządzanie dostawcami sprzętu, komponentów oraz ciągłe 
wprowadzanie zmian na każdym z etapów realizacji. Postrzeganie firm przez 
pryzmat procesu ma zastosowanie nie tylko w przypadku firm produkcyjnych, 
ale również przedsiębiorstw usługowych. Propozycje Deminga były oparte na 
przeświadczeniu, że poprawa jakości prowadzi do redukcji start, a co za tym 
idzie wyższej produktywności, zredukowania kosztów wytwarzania i poprawy 
konkurencyjności firmy [1, ss. 6-7]. Wpływ poprawy jakości na działalność przed-
siębiorstwa prezentuje rysunek 1. 
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Rys. 1. Wpływ poprawy jakości na działalność przedsiębiorstwa 
Źródło: [1, s. 3]. 

 
E. Deming propagował stosowanie kart kontroli statystycznej [1, s. 321] 

i cykl PDCA, który przyniósł mu największą sławę. Mimo iż badacz jasno pod-
kreślał, że został on opracowany przez Shewharta, to dziś powszechnie nazywa 
się go cyklem Deminga. Cykl PDCA3 odgrywa bardzo istotną rolę w procesie 
doskonalenia, bowiem pozwala zaplanować i przeprowadzić działania doskona-
lące na małej próbie, aby następnie wyciągnąć wnioski i je upowszechnić. 
Shewhart opracowując cykl odnosił go do eksperymentów laboratoryjnych, na-
tomiast Deming rozszerzył jego zastosowanie na wszystkie obszary działalności 
przedsiębiorstwa. Podkreślał, że zmienności pojawiają się na każdym etapie 
funkcjonowania, a cykl służy do ich eliminowania i doskonalenia procesów.  

Kolejnym światowym autorytetem w dziedzinie jakości, mającym kluczowy 
wpływ na rozwój zarządzania jakością był J.M. Juran. Podkreślał on, że głów-
nym celem kontroli jakości jest satysfakcja klienta. Cel ten zostanie osiągnięty 
jedynie wtedy, gdy kontrolą jakości objęty zostanie nie tylko proces produkcyj-
ny, ale także wszystkie inne działania, które następują zarówno przed nim (bada-
nia marketingowe, planowanie, projektowanie, zakupy), jak i po nim (pakowanie, 
magazynowanie, sprzedaż, dystrybucja, obsługa posprzedażna). Badacz wprowa-
dził pojęcie „fitness for use” (przydatność użytkowa), które w odróżnieniu do 
jakości rozumianej przez wiele lat jako zgodność produktu ze specyfikacją na 
końcu procesu jego wytwarzania, odzwierciedla jakość w rozumieniu klienta, 
czyli spełnienie przez produkt wymagań i potrzeb klienta, brak wad oraz zapew-
nienie obsługi w przypadku, gdy wada się jednak ujawni [4, s. 420].  

Rozważając wpływ jakości na koszty organizacji, J.M. Juran określa koszty 
niskiej jakości (poor quality costs), definiując je jako wydatki, których można 
uniknąć, gdyby wszystkie procesy i produkty były perfekcyjne i nie generowały 
strat, a w związku z tym nie byłoby konieczności napraw, usuwania błędów, 
reklamacji itp. Koszty niskiej jakości dzieli na 3 grupy [4, s. 84]: koszty nie- 

                                                 
3 PDCA to akronim z ang. (P – plan – zaplanuj, D – do – wykonaj, C – check – sprawdź, 
A – act – działaj). 
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zgodności, koszty nieefektywnych procesów oraz koszty utraconej sprzedaży [4, 
s. 13-19]4. Badacz podkreśla, że celem każdej firmy powinna być redukcja kosz-
tów niskiej jakości poprzez wykrywanie i eliminacje źródeł problemów jako-
ściowych. Choć skala kosztów niskiej jakości w większości przedsiębiorstw nie 
jest dokładnie znana, to estymacje co do ich wielkości powinny być przekazywa-
ne kadrze zarządzającej po to, by dokonać wyboru obszarów będących przedmio-
tem poprawy jakości. Tym samym można uzyskać precyzyjne dane na temat 
kosztów jakości przed i po wprowadzeniu usprawnień [4, s. 13-19]. 

Na bazie osiągnięć J.M. Jurana i E. Deminga rozwinął się w Japonii kieru-
nek Total Quality Control (z ang. kompleksowej kontroli jakości), którego głów-
nym propagatorem był K. Ishikawa. Rozpowszechnione przez niego pojęcie 
kontroli jakości [3, s. 2-3] obejmuje działania na wszystkich etapach życia pro-
duktu: rozwoju, projektowania, produkcji, marketingu, serwisu posprzedażowe-
go. Total Quality Control obejmuje ponadto wszelkie działania pozwalające na 
kontrolę dokonań przedsiębiorstwa w obszarach: jakości, kosztów i terminowości 
dostaw. Wśród głównych narzędzi propagowanych przez K. Ishikawę należy 
szczególnie podkreślić: wykres rybiej ości, karty kontrolne, plany kontroli, czy 
koła jakości.  

Wykres rybiej ości przedstawia zależności pomiędzy różnymi czynnikami 
a wynikiem procesu. Przyjmuje się tu, iż w każdym procesie należy poddać kon-
troli tzw. 5M (men – człowiek, materials – materiały, machines – maszyny, met-
hods – techniki, measurements – pomiary) [3, ss. 55-56]. Wykres ten można 
zastosować do analizy dowolnego problemu, charakterystyki procesu, czy pro-
duktu, pamiętając o konieczności wskazania głównych gałęzi elementów na nie-
go wpływających, a następnie poddaniu ich dodatkowej analizie pięć razy 
dlaczego, celem wskazania ich elementów składowych. Nad jego opracowaniem 
powinien czuwać interdyscyplinarny zespół. Dobrą praktyką w tworzeniu takich 
wykresów jest odwoływanie się do danych liczbowych oraz analiz Pareto [6, 
s. 279], co pozwala na priorytetyzację i weryfikację wskazanych czynników. 
Zaproponowane przez Iskikwaę rozwiązanie charakteryzuje niezwykła uniwer-
salność, bowiem może być ono stosowane zarówno do procesów czysto techno-
logicznych, jak i biznesowych, w których kluczową rolę odgrywa przepływ 
informacji. 

Jednym z kluczowych elementów sprawnego systemu produkcyjnego są tak-
że plany kontroli. Według K. Ishikawy na etapie przygotowania procesu wytwa-
rzania produktu interdyscyplinarne zespoły powinny określić kontrolowalne 

                                                 
4 Koszty niezgodności związane są z produktami niespełniającymi wymagań jakościo-
wych. Koszty nieefektywności procesów powiązane są z zachodzącymi w nich zmienno-
ściami, oraz brakiem optymalizacji. Koszty utraconej sprzedaży wynikają z niechęci 
podejmowania zakupów przez klientów ze względu na nieodpowiadającą im jakość 
wyrobów. 
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punkty i metody inspekcji [3, s. 233]. Opracowane w ten sposób instrukcje pracy 
powinny obejmować zapisy kontrolne z jasnym wskazaniem sprawdzanych 
charakterystyk, ich specyfikację, etapy procesu, którego dotyczą, częstotliwość 
kontroli, osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie, sposób zapisu oraz 
ewentualne powiązanie z kartami kontroli statystycznej. Stosowanie planów 
kontroli ma na celu weryfikację wybranych etapów procesu i charakterystyk 
produktu, celem zapewnienia oczekiwań klienta, eliminując tym samym ryzyko 
pojawienia się produktów wadliwych. 

Z kolei, celem kół jakości jest zapewnienie usprawnień przy użyciu narzędzi 
kompleksowej kontroli jakości. Kilkuosobowe grupy projektowe pracują tu nad 
doskonaleniem wybranych aspektów działalności przedsiębiorstwa, przy czym 
udział w nich jest dobrowolny. Należy jednak zaznaczyć, że menedżerowie po-
winni motywować członków swych zespołów do uczestnictwa w takich grupach, 
a nie zakładać, iż powstaną one samoistnie. Jednym z twórców kół jakości 
w Japonii był właśnie K. Ishikawa. Koła jakości poza doskonaleniem działań 
operacyjnych wspomagają także tworzenie atmosfery dobrej pracy oraz wydo-
bywają z ludzi potencjał twórczy [3, s. 80]. 

Pomimo relatywnie łatwego dostępu do najlepszych praktyk z zakresu za-
rządzania jakością nie wszystkim firmom udało się je wdrożyć. W wyniku takiej 
sytuacji oraz coraz większej presji ze strony konkurencji, zarządzający zaczęli 
poszukiwać kolejnych metod pozwalających szybko poprawić pozycję rynkową 
przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na tą potrzebę pojawiła się metoda six sigma, 
która koncentruje się na eliminacji zmienności, celem zwiększenie satysfakcji 
klienta, redukcji nieefektywności, podniesienia wartości dodanej, a w efekcie 
podniesienia zyskowności [9, s. 4]. W metodzie tej przyjmuje się, że defekty 
w procesach występują z pewnym prawdopodobieństwem, które można opisać 
rozkładami statystycznymi. Celem biznesowym na poziomie six sigma jest zatem 
zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów do 3,4 defektu na mi-
lion okazji. W ten sposób podejście six sigma może prowadzić do zwiększenia 
powtarzalności procesów (stabilności) [2]. Cechą charakterystyczną six sigma 
jest to, że pozwala ona na wychwycenie i pełną identyfikację błędów jeszcze 
przed ich wystąpieniem, rozbudowując często model analityczny o oprogramo-
wanie komputerowe, takie jak: Matlab [8, s. 151], czy Minitab [5, ss. 73-76].  

Japońskie Total Quality Control w Europie i Stanach Zjednoczonych okre-
ślano jako Total Quality Management (TQM),  tj. kompleksowe zarządzanie 
przez jakość [15, s. 1322]. Skupia się ono na doskonaleniu procesów wewnętrz-
nych i ograniczeniu kosztów, dążąc do zaspokajania potrzeb klienta, przy czym  
każdy aspekt działalności przedsiębiorstwa jest realizowany z uwzględnieniem 
spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez 
pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Ze względu na 
szereg podobieństw pomiędzy TQM, a TQC oraz krytykę tej ostatniej jako mało 
kreatywnej w kwietniu 1996 r. Japończycy zdecydowali o zmianie terminologii 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pracownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_zespo%C5%82owa
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z TQC na TQM [14, s. 335]5. W ramach TQM wykorzystuje się wiele różnych 
metod, technik i narzędzi poprawy jakości, w tym te wcześniej omówione. Ich 
zestawienie, oparte na dobrych praktykach oraz stanowiące w opinii autora pod-
stawę systemów jakości produkcji przemysłowej przedstawiono w tabeli 1. Nale-
ży przy tym zaznaczyć, że zaproponowany zestaw nie wyczerpuje wszystkich 
możliwości, a koncentruje się na narzędziach najbardziej skutecznych.  

Tabela 1. Metody, techniki i narzędzia zarzadzania jakością 
w produkcji przemysłowej 

Metoda/Technika/ 
Narzędzie Charakterystyka 

FMEA (z ang. Failure 
mode and effects ana-
lysis) analiza  rodzajów 
i skutków błędów 

Analiza polegająca na identyfikacji możliwych błędów, 
określeniu prawdopodobieństwa ich wystąpienia, przy 
uwzględnieniu statystycznych szans niewykrycia, a także 
skwantyfikowaniu ich wpływu na produkt i proces. Uzyska-
ne w ten sposób informacje służą wprowadzeniu działań 
zmniejszających prawdopodobieństwo pojawienia się błę-
dów, ich niewykrycia i ewentualnych skutków. 

Plany kontroli 

Plany kontroli są wynikową FMEA i zwiększają prawdopo-
dobieństwo wykrycia ewentualnego defektu. Dotyczą kon-
troli dostaw, procesów produkcyjnych, transportowych, 
inspekcji końcowej. Określają, jakie charakterystyki należy 
kontrolować, ich częstotliwość, sposób kontroli, przyrządy 
kontrolne oraz wymagane zapisy. 

Zatwierdzenie procesu 
produkcyjnego 

Weryfikuje zgodność ze standardem zarówno parametrów 
procesu, stanu urządzenia, organizacji otoczenia pracy, pra-
widłowego funkcjonowania systemów automatycznej detek-
cji niezgodności, jak i jakości pierwszego reprezentatyw-
nego elementu wyprodukowanego dla danej partii produk-
cyjnej. Procedurę należy przeprowadzać po awarii, zmianie 
serii, przejęciu zmiany, uruchomieniu produkcji. 

Poka Yoke 

Zadaniem Poka Yoke zainstalowanych w narzędziach i urzą-
dzeniach jest wyeliminowanie błędów ludzkich, detekcja 
błędów urządzenia czy narzędzia. Są one ściśle powiązane 
z FMEA i powinny być stosowane za każdym razem, gdy 
ryzyko pojawienia się defektu jest duże, a jego skutki nieak-
ceptowalne. 

Nadzór nad 
dokumentacją 
i zapisami 

Usystematyzowanie obowiązujących standardów powinno 
być oparte na aktualnej dokumentacji.  Celem zapewnienia 
przepływu informacji i dyscypliny, należy prowadzić zapisy 
potwierdzające realizację działań i dokumentujące parame-

Yui H.: The Japanese – style production system and total quality management, Total 
quality management, 97, Vol. 8, Issue 2/3. 
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Metoda/Technika/ 
Narzędzie Charakterystyka 

try procesu oraz charakterystyki wyrobu. 

Arkusze kontroli 
statystycznej 

To dokumenty określające wartości nominalne oraz granice 
kontrolne wybranej charakterystyki produktu czy procesu. 
Pozwalają śledzić trendy oraz podejmować działania przed 
wystąpieniem niezgodności. 

Nadzór nad wyrobem 
niezgodnym 

Wyrób niezgodny winien być poddany specjalnemu nadzo-
rowi, który obejmuje: jego identyfikację, oddzielenie od 
przepływu z wyrobem zgodnym, zapisanie w rejestrach 
braków oraz naprawę. Ma to służyć wyeliminowaniu ryzyka 
wymieszania produktów zgodnych z niezgodnymi oraz dać 
informację do podjęcia działań korygująco-naprawczych. 

8D 

Narzędzie 8D służy rozwiązywaniu złożonych problemów 
jakościowych. Składa się na nią osiem kroków: opis pro-
blemu, określenie ryzyka dla podobnych produktów i proce-
sów, określenie działań natychmiastowych, mających zabez-
pieczyć klienta, analiza przyczyn niewykrycia, analiza przy-
czyn wystąpienia, określenie działań korygujących, ocena 
skuteczności podjętych kroków, aktualizacja standardów. 
Narzędzie stosowane wewnętrznie, w relacjach z dostawcami 
i klientami. 

5 x dlaczego 

Metoda opracowana w Japonii ma na celu identyfikację 
przyczyny źródłowej problemu poprzez analizę przyczyno-
wo-skutkową, opartą na pięciokrotnym stawianiu pytania 
dlaczego. Kolejne pytania muszą być powiązane z uzyskaną 
wcześniej i akceptowalną odpowiedzią. 

Cykl PDCA 

Cykl: zaplanuj, zrób, sprawdź, działaj stosuje się obecnie do 
planowania i wdrażania wszelkich działań zarówno w obsza-
rze czysto technicznym (eksperymenty), jak i działań bizne-
sowych. Pozwala na planowanie działań, monitorowanie ich 
wdrożenia i wyników, uwzględniając konieczność skorygo-
wania założeń i podjętych rozwiązań. 

Arkusze 
rozpowszechniania 
wiedzy 

Celem zapewnienia rozpowszechniania wiedzy w przedsię-
biorstwie konieczne jest tworzenie arkuszy skapitalizowanej 
wiedzy w ramach stworzonych rozwiązań dla pojawiających 
się problemów, a następnie ich rozpropagowanie w organi-
zacji. 

Audyty wewnętrzne 

Prowadzenie audytów ma na celu potwierdzenie zgodności 
realizowanych procesów z przyjętymi standardami oraz 
wskazanie potencjałów poprawy. W szczególności zapobiega 
degradacji procesów. 
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Warsztaty doskonalące 

Wszelkie działania w organizacji powinny być poddane 
procesowi doskonalenia, czemu służą warsztaty doskonalące 
przeprowadzane w miejscu realizacji procesu. Szczególnie 
istotne jest w nich eliminowanie marnotrawstwa, zmienno-
ści, wąskich gardeł, wyrównywanie obciążeń (dla ludzi 
i sprzętu). 

Wizualne zarządzanie 

Ustalenie standardów powinno wiązać się z fizycznym 
umieszczeniem ich w przestrzeni realizowanych operacji, 
tak aby można było zidentyfikować anomalię dzięki obser-
wacji. Sprzyja to efektywnej pracy i reaktywności, eliminuje 
kreatywne raportowanie.  Jako przykłady można podać 
lokalizację zapasu międzyoperacyjnego identyfikującą wy-
magany stan minimalny i maksymalny. 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawione metody, techniki i narzędzia zarządzania jakością są przede 
wszystkim elementem samokontroli osób wykonujących czynności w ramach 
działalności operacyjnej. Jednak związane z nimi systemy gromadzenia danych 
i ich przetwarzania dostarczają kluczowych informacji o działaniu operacyjnym. 
Dlatego też kadra kierownicza powinna kształtować systemy pozwalające na 
gromadzenie i analizę danych jakościowych w czasie rzeczywistym, w czym 
pomocne mogą być rozwiązania IT. 

3. Zarządzanie jakością a rozwiązania IT w wybranym
przedsiębiorstwie produkcyjnym 

Możliwości wykorzystania rozwiązań informatycznych w celu usprawnienia 
zarzadzania jakością oceniono na przykładzie przedsiębiorstwa X, które wybrano 
ze względu na złożoność realizowanych procesów (od fazy projektowania do 
wykonawczej) dla szerokiej grupy klientów. Przyjętą metodą badawczą była 
metoda case study, w ramach której wykorzystano metodę analizy dokumentów 
oraz obserwację. Przedsiębiorstwo X jest firmą produkcyjną działającą w branży 
motoryzacyjnej zatrudniającą 180 osób. Powstało ono w 2007 r. i dynamicznie 
się rozwija, działając w kraju i na rynkach międzynarodowych. W 2010 r. firma 
wdrożyła system zarzadzania jakości ISO ze względu na rozszerzenie zakresu 
działań i towarzyszące temu wymagania klientów. Skutkowało to wdrożeniem 
nowych procesów zarządczych w powiązaniu z optymalizacją istniejących. 

W analizowanym przedsiębiorstwie X zarządzający starają się zapewnić 
wysoką jakość produkowanych wyrobów. W tym celu wprowadzono szereg 
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wymaganych zapisów pozwalających na samokontrolę osób wykonujących 
poszczególne czynności. Tabela 2 grupuje kluczowe zapisy wykorzystywane 
w zarządzaniu operacyjnym w zestawieniu z wybranymi narzędziami zarządza-
nia jakością. 

 
     Tabela 2. Zapisy w kontroli jakości w badanym przedsiębiorstwie 

Narzędzia 
zarządzania 

jakością 

Zapisy 
operacyjne Charakterystyka zapisów 

Plany kontroli Karty 
kontrolne 

Karty kontrolne są ściśle powiązane w planami 
kontroli. Rejestrowane w nich wyniki kontroli 
procesu i produktu wynikają z wymagań za-
mieszczonych w planach kontroli w odniesie-
niu do wykonywanej operacji dla konkretnego 
wyrobu. Na ich podstawie operator ma stwier-
dzić zgodność realizowanego wyrobu z wyma-
ganiami. 

Zatwierdzenie 
procesu produk-
cyjnego 

Instrukcje 
startowe 

Instrukcje startowe mają formę listy obejmu-
jącej weryfikację elementów o charakterze 
organizacyjnym i technicznym przed uru-
chomieniem produkcji, takich jak: przekaza-
nie informacji z poprzednich zmian, stan 5S 
na stanowisku pracy, kalibrację przyrządów, 
dostępność środków ochrony osobistej, po-
ziom przeszkolenia operatora. 

Kontrola 
statystyczna 

Karty kontroli 
statystycznej 

Wyniki kontroli statystycznej rejestrowane 
są w systemie informatycznym, pozwalają-
cym na bieżącą analizę stabilności procesu 
dla wybranych charakterystyk produktu. 

Utrzymanie 
ruchu 1. stopnia 

Karty 
utrzymania 
ruchu 

Karty utrzymania ruchu obejmują szczegó-
łowe zapisy potwierdzające techniczną wery-
fikację elementów urządzenia i oprzyrządo-
wania wykonywaną na poziomie operatora 
przystępującego do realizacji danej czyn- 
ności. 

Postępowanie 
z wyrobem 
niezgodnym 

Rejestr  
Wyrobów 
wadliwych 

Rejestr wyrobów wadliwych pozwala na 
odnotowanie wadliwych produktów pojawia-
jących się w trakcie realizacji procesu pro-
dukcyjnego, wskazuje też poziom dopusz-
czalnych defektów i które z wad mają cha-
rakter krytyczny. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z kolei, aktualny model rejterowania, przepływu, archiwizowania i wyko-
rzystania zapisów kontrolnych w badanej firmie przedstawiono na rysunku 2. Są 
one realizowane w sposób klasyczny poprzez wypełnianie pól długopisem na 
kartach kontrolnych na podstawie rzeczywistych obserwacji, za wyjątkiem karty 
kontroli statystycznej, gdzie dane są wprowadzane do bazy danych. Informacje 
uzupełniane są próbkowo i weryfikowane pod kątem kompletności i zgodności 
przez zarządzających. Głównym celem wypełnianych kart jest umożliwienie 
samokontroli osobie realizującej proces w ustrukturyzowany sposób. W kolej-
nym etapie zebrane karty są archiwizowane, a rejestr wyrobów wadliwych pod-
lega dodatkowemu raportowaniu, mającemu na celu analizę danych.  

Rys. 2. Aktualny stan systemu nadzoru nad zapisami w badanej firmie 
Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawiony przepływ wskazuje, iż większość wypełnianych dokumentów 
nie jest weryfikowana pod kątem kompletności i zgodności z założonymi wyma-
ganiami. Reagowanie w przypadku wykrytych niezgodności jest ściśle uzależ-
nione od czynnika ludzkiego, a ewentualna analiza danych jest opóźniona 
i wymaga dodatkowych zasobów. Obserwacje w przedsiębiorstwie X wykazują, 
iż wskazane luki systemowe prowadzą często do sytuacji, w której niewymagane 
zapisy są niekompletne, co może wpływać na degradację systemu zarządzania 
i jakość realizowanych wyrobów.  W roku 2014 odnotowano dwa problemy ja-
kościowe, których można było uniknąć w przypadku uszczelnionego systemu 
zarządzania jakością. 
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Przyczyniło się to do poszukiwana rozwiązania, którego celem byłoby zre-
dukowanie fizycznego przepływu dokumentów oraz ustalenie wirtualnego użyt-
kownika wprowadzanych danych, mogącego weryfikować ich kompletność 
i zgodność z wymaganiami. Propozycję takiego rozwiązania zilustrowano na 
rysunku 3.  

Rys. 3. Stan docelowy systemu nadzoru nad zapisami w badanej firmie 
  Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z zakładanym przepływem, informacje związane z kartami kontrol-
nymi powinny być wprowadzane, poprzez tablety, bezpośrednio do systemu, 
który weryfikowałby ich kompletność i zgodność pod kątem wymaganych war-
tości. W przypadku pojawienia się problemów odpowiedni monit mógłby poja-
wiać się we wskazanym miejscu. Przykładowo, w przypadku wprowadzenia 
błędnej wartości ‘daN’ zamiast ‘N’ system nie pozwoliłby na taką operację, 
wymagając trzykrotnej akceptacji, a w przypadku potwierdzenia zażądałaby za-
trzymania procesu, wysyłając taką informację do kierujących i osób związanych 
z zapewnieniem jakości. Proponowany system informatyczny mógłby też wyma-
gać od użytkownika wykonania określonych działań w przypadku pojawienia się 
niezgodności (np. zmiany określonych parametrów procesu), analizować dane, 
wyświetlać ich wyniki w czasie rzeczywistym i przesyłać informacje do zarzą-
dzających. Wśród podstawowych wskaźników działalności operacyjnej monito-
rowanych przez taki system zaproponowano: ilość niezgodnych kart kontroli, 
ilość niekompletnych dokumentów, pareto problemów na urządzeniach produk-
cyjnych, pareto problemów organizacyjnych. Warto zauważyć, iż system posia-
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dałby wspólny interfejs z kontrolą statystyczną, z możliwością wizualizacji wy-
ników w dowolnym miejscu. 

Proponowane rozwiązanie pozwala osiągnąć szereg korzyści, w tym: 
• eliminuje fizyczny przepływ dokumentów, automatyzując proces archiwizacji 

danych, 
• pozwala na wzmocnienie funkcji kontrolnych bez konieczności zaangażowa-

nia dodatkowych zasobów, 
• wpływa na poprawę jakości rejestrowanych informacji, 
• analizuje i wyświetla informacje w czasie rzeczywistym, 
• poprawia motywację, dając pewność, że wprowadzone informacje poddawane 

są analizie, a w przypadku pojawiania się problemów będą widoczne, pozwa-
lając tym samym na eliminację ich przyczyn. 

W wyniku wdrożenia zaproponowanego rozwiązania oczekuje się eliminacji 
reklamacji związanych z wykazanymi lukami systemu zarządzania jakością. 
Uwzględniając związek pomiędzy błędami znalezionymi u klienta z problemami 
wewnętrznymi, spodziewane jest też obniżenie kosztów złej jakości. Z kolei, 
wśród ograniczeń w zastosowaniu niniejszego rozwiązania należy wskazać fakt, 
iż nie może ono zastąpić próbkowanego audytowania przez zarządzających 
w miejscu wytwarzania, bowiem rozwiązania informatyczne mogą być traktowa-
ne jedynie jako wspierające zarządzanie wizualne.  

4. Podsumowanie 

Jakość jest dziś kluczowym elementem w walce konkurencyjnej, a cele jako-
ściowe są uwzględniane zarówno na poziomie biznesplanu, jak i strategii czy 
działań operacyjnych przedsiębiorstwa. Oczekiwania klientów zamienia się na 
mierzalne charakterystyki produktu i procesu oraz powszechnie szkoli się pra-
cowników z zakresu jakości. Dzięki kompleksowemu zarzadzaniu jakością firmy 
mogą osiągnąć kluczowe korzyści w postaci: obniżenia kosztów, wyższych przy-
chodów, zadowolonych klientów i zmotywowanej załogi gotowej do ciągłego 
doskonalenia. Dlatego coraz więcej firm wdraża różnorodne metody, techniki 
i narzędzia zarzadzania jakością, przy czym znacznym wyzwaniem dla zarządza-
jących jest tu opanowanie złożoności zarządzania nimi i ich umiejętne stoso- 
wanie w zależności od stopnia dojrzałości organizacji. Podejście, w którym 
wprowadzone informacje są analizowane i wyświetlane w czasie rzeczywistym 
wspomaga zarówno jakość wprowadzanych informacji, jak i poprawia dyscypli-
nę pracy. Współczesne rozwiązania teleinformatyczne pozawalają na coraz 
szerszą integrację zbieranych informacji, a rozwiązania sprzętowe na elastycz-
ność w ich zastosowaniu. Dlatego też należy uznać, iż zaproponowane dla przed-
siębiorstwa X rozwiązanie IT ma charakter przyszłościowy i znacznie ułatwi 
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zarządzanie jakością. Należy przy tym zaznaczyć, że znajduje się ono w począt-
kowej fazie rozwoju, przez co może podlegać dalszym eksploracjom naukowym 
i nadać nowy kierunek rozwiązaniom typu ERP dedykowanym produkcji prze-
mysłowej. 
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IT SOLUTIONS AS A SUPPORT IN QUALITY MANAGEMENT 

Summary 

Quality management process is one of the most crucial pillars in manufactu-
ring companies operations. Years of experience in production brought numerous 
of management tools and techniques that are supporting this process mainly 
tough self-inspection. This involves large amount of data generation that very 
often is not cross check for non-quality detection purpose. Presented document 
describes possibilities to implement IT tool that would enable real time data pro-
cessing. Proposed solution would enable to analyze information from different 
sources, check consistency, match results, pursuit reaction and escalation rules in 
case of risk detection. It also would impose systematic approach in operations 
execution supporting efficiently management to avoid non quality costs. 
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ASSESSMENT OF TRANSVERSAL SKILLS: THE CASE 
OF UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

(SPAIN) 

This paper summarizes the actual state and “in progress” results of 
an ambitious project based on transversal skills that has been created at 
Universitat Politècnica de València (UPV) – Spain. One of the last ini-
tiatives of this project has been the proposal of rubrics for assessment, with 
a double purpose: to prove the acquisition of transversal skills though 
several checkpoints along the degree (and master) study plan; and to esta-
blish a systematic assessment strategy by defining in which courses is 
acquired every competence, and how should be evaluated.  

1. Introduction

As a result of the ideas that built the spirit of the European Higher Education 
Area, the main objective of teaching is the acquisition of a number of competen-
cies. Competencies are defined in different levels of achievement according to 
Bloom's taxonomy (for more information, see Armstrong (2015)). 
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Several authors have defined the word competence. Lasnier (2000) defines 
competence as a result of know how complex integration, mobilization and adap-
tation of knowledge, attitudes and skills (cognitive, affective, psychomotor and 
social skills) effectively used to perform certain functions in similar situations. In 
short, competences are knowledges, attitudes, experiences, etc., that contribute to 
the development of certain tasks and activities, as well as the outstanding 
achievement of certain results. It is obvious that skills acquired in the Spanish 
diplomas must respond to the real demand; examples of this can be seen in San-
tandreu and Canós (2014) and Santandreu, Canós and Pons (2012). 

University education is rapidly evolving towards a skills acquisition based 
model. These skills, especially the transversal ones, serve for incentivizing the 
students to continue their education after completing formal studies, i.e. learn 
throughout life (Long Live Learning) (Mourtos, 2003). Thus, the student acquires 
skills and instrumental, interpersonal and systemic skills that are key to success 
and allow them to be richer both as professionals and integral persons. 

2. How can we assess competences?

Following this trend, an ambitious project based on transversal skills has 
been created at Universitat Politècnica de València (UPV), organized by its Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE). One of the last initiatives of this project 
was the proposal of rubrics for assessment, with a double purpose: to prove the 
acquisition of transversal skills and to establish a systematic assessment strategy 
by defining where they are acquired and how they should be evaluated (ICE, 
2015: 3). 

In fact the first challenge of the UPV2020 Strategic Plan is stated as "UPV 
aims to move towards training models that let their students acquire the necessary 
skills to have an adequate employment". Therefore, UPV defined 13 transversal 
skills that are presented in all the study plans of the university, whatever their 
specialty (see a brief definition of each one of them in Table 1 below). 

Table 1. UPV transversal skills 
01. Understanding and
integration

Demonstrate understanding & integration of knowledge 

02. Application and
practical thinking

Apply knowledge to practice, based on the available 
information, and establishing the process to follow to 
achieve objectives effectively and efficiently 

03. Analysis and problem
solving

Analyze and solve problems effectively, identify anddefine 
their significant elements 

04. Innovation, creativity
and entrepreneurship

Innovate to satisfactorily respond, and in original way, 
to needs and personal, organizational and social demands, 
in order to add value, with an entrepreneurial attitude 
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05. Design and project Design, manage, develop and evaluate effectively an idea 
to concretize it in a service or product 

06. Team work and
leadership

Work and effectively lead teams to achieve common goals 
of a group of people contributing to their personal and 
professional development 

07. Ethical, environmental
and professional responsibi-
lity

Act ethically, environmentally and professionally 

08. Effective communication Communicate effectively and properly, both orally and 
writing, and using the resources that better adapt to the 
characteristics of the situation and the audience 

09. Critical thinking Develop critical thinking that cares about the grounds 
on which ideas, actions and judgments are settled 

10. Knowledge of contem-
porary issues

Identify and interpret contemporary problems in a field 
of specialization as well as in other fields of knowledge 

11. Lifelong learning Use learning in a strategic, independent and flexible way 
over lifetime, depending on the desired objective 

12. Planning and time mana-
gement

Plan and schedule the available time to develop the 
required activities to achieve academic, professional and 
personal objectives 

13. Instrumental Use updated tools needed for the practice of the profession 
Source: Own elaboration from ICE-UPV working reports. 

We consider different elements to define each rubric (ICE, 2015: 6-7): 
− The first one is the level of achievement, always growing. According to this 

criteria the student should be assessed at least once during the first two years 
of the Bachelor (level I). This is a guided learning process in which all the 
work is scheduled.  

− Then, another assessment is developed in third and fourth course of the degree 
(level II), through a guided learning process that allows some autonomy to the 
student.  

− Finally, in master level (level III) learning is autonomous. 
Furthermore, indicators are another important element, defined as concre-

tions of learning outcomes of each level, along with descriptors that define the 
student's behavior with respect to each indicator. Thus, for assessment, a four-
point scale has been established according to the level of development of each 
student in each transversal skill: 

1. A  Excellent
2. B  Appropriate
3. C  Developing
4. D  Not reached
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In this context, UPV has defined three paths to get transversal skills 
assessed (ICE, 2015: 5): 

1. In the training process: subjects are checkpoints.
2. At the end of studies: TFG (Bachelor Thesis) and TFM (Master

Thesis).
3. Through extracurricular activities that demonstrate the level rea-

ched in any of the transversal skills.

3. Discussion and conclusions

Assessment of skills is not easy or trivial, teachers training is fundamental, 
since many of them have shortcomings and ignorance on this subject. Then, as a 
result, sometimes evaluation systems that are not useful to do an appropriate as-
sessment are defined, or the difficulty in assessing some skills deters teacher to 
perform this task, or is intended to encompass such an amount of skills included 
in a subject that is not possible to treat it (coordination among subjects is essen-
tial to achieve the desired results among all, not particularly). 

The financial crisis in Spain has been also a crucial factor, as the ratio of 
number of students per course has been raised. Therefore, even with the best 
assessment tools and methods, it’s really difficult to evaluate objectively some of 
the transversal competences with such big groups in the hall. The personal touch 
and the daily contact with the students during the semester becomes really nar-
row, and sometimes seems not sufficient to confirm or complement (or neglect) 
the results of certain assessments. Moreover the fact of evaluating the transversal 
competences of the student with a longitudinal perspective through many years is 
very interesting, but at the same time really difficult to state it objective. Many 
environment factors and side-effects are difficult to isolate from the whole pro-
cess, making the evolution tracking system even weaker. 

In any case, and even with the weaknesses exposed, Universitat Politècnica 
de València is really committed with the inclusion of transversal skills as part of 
the body of knowledge and competences that the students should acquire.  
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PEER PAIRED RANKING: ASSESSING AND TRAINING 
21ST CENTURY GRADUATES 

1. Introduction

In the context of European Higher Education, universities are highly adop-
ting innovative curricula focused on students acquisition of skills and competen-
ces needed for the further career development of the 21st century graduates [1][2]. 
Particularly, Universitat Politécnica de Valencia (UPV) (Spain), has launched an 
institutional Project on transversal skills UPV (i.e. skills acquired by the UPV 
graduates). This project is supported by the strategic plan UPV2020. Its main 
goal is to accredit, by using rubrics, 13 transversal skills of any graduate from the 
Universitat Politècnica de València [3]. 

Within this paper, we work on one of the 13 transversal skills, particularly, 
critical thinking. Our aim is not just to assess the level of acquisition of this skill, 
but also to improve students’ performance. In so doing, an innovative computer-
based tool is introduced based in ‘paired peer ranking’. It is also shown that peer 
assessment strengthens students skills, encourages participation, promotes aca-
demic excellence, and hence increases students’ performance, offers higher feed-
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back, fosters attendance, and promotes greater accountability on the part of the 
students. 

It is widely recognize that, among the most in demand graduate skills in the 
professional work, it can be found to be able to analyze information, to be critical 
of oneself and of others, to be able to solve problems and to communicate, as 
well as being able to sustainably improve along their professional career [4]. 
However, the traditional assessment methods do not reflect the acquisition of 
such skills [5], [6]. For this reason more innovative assessment methods are 
developed by faculty to permit the evolution of the assessment concept is aligned 
to the results expected from the students, both in terms of performance, and in 
terms of skills. In this context, one of the main goals of this change of approach 
in the European higher education landscape is to accompany students in their 
learning process as they see their progress when building their knowledge [1], 
[7]. This is what is called formative assessment. Formative assessment is known 
as any assessment that provides feedback to students throughout the course and 
helps them improve their learning, regardless of it being graded or not [8], [9]. 
Thus students reinforce their own learning as a result of the results of their 
assessments. 

However, the reality we now face in classrooms is that assessment systems 
are not always formative assessments. Therefore, they do not always guarantee a 
higher level of learning by students. Although there are now more assessment 
acts than before the current educational reform, they do not always offer associa-
ted higher motivation, greater participation or a higher level of learning outcomes 
achieved by students [10]. 

Of all the different assessment systems, it has been shown that peer assess-
ment increases students’ motivation because they feel they actively participate in 
the process, and not only in learning, but also in assessing. Students also learn to 
be more critical, and they can also compare the results of the assessments they 
make with those made by peers or teachers. Thus it can be stated that peer as-
sessment emphasizes skills, encourages participation, focuses on learning, pro-
motes excellence, provides more feedback, encourages attendance, and teaches 
students responsibility and critical thinking [7], [11]-[13]. 

Of all existing peer assessment methods, here we focus on 'Peer paired Ran-
king' as an evaluation methodology for peer comparisons. It is a specific type of 
assessment that works in the order from the best to the worst work. This order is 
established by evaluators (students) who compare works in pairs according to 
certain preset factors or criteria [7], [13]. Hence through competitiveness among 
students, we intend to improve the results of student learning, participation, mo-
tivation and also critical thinking. 

Assessing is quite a hard work and requires previous training in order to gua-
rantee that it has been done effectively. For this reason, ‘Peer paired Ranking’ by 
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comparing the results in pairs, has been chosen instead of asking students to set a 
grade; this is with the aim of simplifying students’ assessing work, and to facili-
tate objectivity and generalizable results. 

Resulting from its application, the aggregated results of all the comparisons 
should allow the best to worst works to be defined and sorted, and the resulting 
order with the assessments made by each student to be compared. This system 
will speed up not only the peer review process, but also the subsequent manage-
ment of the results to search for a more formative assessment. 

This ranking can be most useful not only for the student’s further qualifica-
tion (both assessed and assessor), but also as a tool of student participation and 
motivation. 

2. Peer paired ranking methodology and application

Students’ assessment can be undertaken using different assessment methods 
depending on knowledge, competence and the subject to be assessed; as for in-
stance: oral presentations; written reports; development of a project; team work; 
individual contributions in class; open question tests; student’s portfolio; etc… 
During this work we study a methodology to assess short written reports. Particu-
larly, we aim to use the assessment process as a tool for enhance the knowledge 
and competences of the students using formative assessment. In so doing we 
propose peer ranking as a formative assessment methodology. This methodology 
can be used also for other types of works done by the students, but we have cho-
sen written reports as a pilot [14]. 

Peer paired ranking consists of, not just establishing a ranking of all the re-
ports written by the students starting from the best one to the worst, but also do-
ing it by comparison in a pair-wise mode by the authors, in this case, the 
students. 

Establishing a ranking among students’ results is not an easy task, especially 
when the number of outcomes to order is high or when the difference in terms of 
quality is not that high. Ranking from binary comparisons, also called peer-
ranking, can be undertaken to simplify this decision making problem and to gua-
rantee objectivity in the results. Indeed, instead of directly choosing one alterna-
tive from a set of options, or ranking all alternatives directly according to their 
desirability, it is often much simpler to start by comparing alternatives in a pair-
wise fashion [15]. 

However, inadvertent biases and uncertainties constitute an indispensable 
part of many decision support processes. They are related to the specification of a 
decision problem, the environment in which the decision has to be made, and the 
character of the value system and preferences of a Decision Maker (DM). The 
complexity of this issue has led to the development of a framework for robust-
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ness analysis, i.e. a theoretical basis and a diversity of dedicated multiple criteria 
decision support methods that take into account internal and external uncertain-
ties observed in the actual decision situations [16]. 

There are different approaches to study this sort of problems minimizing the 
biases and optimizing results [17]. In our work, we build on the work done by 
Kadzinski et Al [16]. They focused on multiple criteria ranking problems with 
deterministic performance evaluations, and model the Decision Maker’s prefe-
rences with additive multi-attribute value models defined through holistic pair-
wise preference statements (i.e. alternative a is (weakly) preferred over b). We 
aim to adapt their REPROC algorithm to obtain a pair-wise ranking of work done 
by our students during certain courses. 

By using this algorithm we are reducing the amount of required pair-
comparisons in order to assure the best possible result for the obtained ranking. If 
we perform the peer-ranking in an arbitrary order, the number of comparisons 
needs to be really high (all the reports must be compare to the others). However, 
by using this algorithm, the saturation point is reached faster, therefore, not all 
the reports need to be compared against each other [16], [18]-[20]. 

Prior to the work done by the students, the professor grade the reports, and 
the marks are uploaded on the tool. So at the end of the process, two different 
results are obtained from this tool. On the one hand, it can be assess the ability of 
the students to compare the reports, in contrast to professor results; and therefore 
its critical thinking skills (they have been discerning between better and worse 
reports). And on the other hand by showing them different quality levels of re-
ports, they are enhancing their knowledge, and therefore increasing their perfor-
mance by the end of the course. 

3. Conclusions and future research

Peer paired ranking is seen as a plausible objective and formative assessment 
methodology. Additionally, students enhance their learning outcomes by compar-
ing better reports and worse reports. They identify the differences between them 
and the reasons for being worse or better. 

This methodology can be spread among other types of student’s work not 
just written reports. We are now working in determining a whole range of quality 
criteria for written works in courses with both engineering and management 
backgrounds. Our intention is to include this type of assessment in the syllabus of 
certain courses next year. 
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MOŻLIWE ZASTOSOWANIA ZAŁOŻEŃ TEORII 
WYMIANY W PROCESIE MOTYWOWANIA 

PRACOWNIKÓW I SZACOWANIA ICH STRATEGII 
ZACHOWAŃ 

Problematyka motywowania pracowników w zamian za oferowane 
przez pracodawcę korzyści pozostaje niezmiennie przedmiotem zaintereso-
wania organizacji biznesowych. W artykule opisano problematykę moty-
wowania pracowników w oparciu o teorie wymiany, które mogą mieć 
szerokie zastosowanie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Budo-
wanie optymalnej strategii motywowania pracowników sprzyja zwiększaniu 
efektywności poszczególnych jednostek, tworzących kapitał firmy. 

1. Wstęp

Koncepcja Homansa, ujmująca życie społeczne jako wymianę dóbr o mniej 
więcej podobnej wartości pomiędzy jednostkami, które wymieniają się w sposób 
racjonalny, była pierwszą teorią opisującą istniejącą rzeczywistość w ten sposób. 
Teoria wymiany jako opozycja wobec funkcjonalizmu opiera się o założenia 
indywidualistyczne oraz psychologistyczne z jednostką jako fundamentem społe-
czeństwa [1]. Czy należy więc takie podejście rozpatrywać również wobec jed-
nostki działającej w obrębie organizacji? Czy te jednostki opierają się wyłącznie 
na elementarnych zasadach wzajemnej wymiany? Czy pracownik, który podej-
muje się zachowań i działań jedynie nagradzanych oraz przynoszących wymierne 
korzyści dla niego nie powinien być traktowany przez organizację biznesową 
jako jednostka mniej wartościowa, ponieważ stosuje tą samą taktykę, co sama 
organizacja? Analogicznie w drugą stronę: w organizacjach niebiznesowych (lub 
ukierunkowanych społecznie) może zupełnie nie posiadać wartości dla praco-
dawcy ze względu na brak bodźców (lub ich niską wartość) w realizacji zadań 
organizacji. Tak więc zasadne jest zadanie pytania, czy behawiorystyczne za-
chowanie jednostek jest możliwe do wykorzystania w procesie motywowania 
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pracowników i prognozowania ich zachowań w przyszłości, skoro każda kolejna 
wymiana w postaci nagrody za dobrze wykonywaną pracę stoi w sprzeczności 
z prawem malejącej użyteczności krańcowej? Kolejnym nierozwiązanym zagad-
nieniem jest sens obecności pracownika w organizacji jedynie ze względu na 
oczekiwane korzyści (skrajny indywidualizm) bez utożsamiania się z organizacją 
(lub utożsamianie się w zamian za uzyskiwane korzyści).  

Zasady społeczne sprowadzające się do uzyskiwania korzyści i unikania kar 
w zamian za realizację norm kulturowych powodują jedynie wzmocnienie za-
chowań behawiorystycznych. Konformizm wobec norm w zamian za akceptację 
ze strony przełożonych w organizacji może być niebezpieczny, gdyż jednostka 
będzie wykonywała jedynie zadania przynoszące korzyści, „wymigując się” jed-
nocześnie od prac, za które nie dostanie nic. Wymiana społeczna pomiędzy 
pracownikami a ich pracodawcami nie sprowadza się jedynie do kategorii eko-
nomicznych – często pieniądze nie są jedynym „motorem” wymiany, mogą to 
być takie dobra, jak prestiż, awans w hierarchii czy szacunek. Dla pracownika 
z reguły wymiana następuje nierównomiernie – zazwyczaj to pracodawca jest 
w posiadaniu większej liczby dóbr pożądanych niż pracownik. Stąd zaczęły po-
wstawać grupy zawodowe, związki i inne zbiorowości, które dokonują wymiany 
w organizacji już na poziomie makrostrukturalnym. Ta nierównomierność wy-
mian może skutkować między innymi dowolnością stosowania nagród w celu 
równoważenia lub budowania nierównowagi społecznej w organizacji.  

Uwzględniając teorie wymiany w procesie motywowania pracowników na-
leży również odnieść się pokrótce do homo oeconomicus. Ta dominująca w teorii 
ekonomii koncepcja człowieka rozumnego i kierującego się wyrachowaniem 
i kalkulacją pomija społeczne motywacje jednostki do działania [2]. Czy można 
w świetle tej teorii charakteryzować pracownika jako osobę kierującą się moral-
nością i obyczajami? Ekonomiczny model człowieka w teoriach socjologicznych 
jest często atakowany ze względu na pewne uproszczenia stosowane w tym mo-
delu. Jednak czy ekonomiczne motywy działania jednostek nie są jedynie odpo-
wiedzią na działania pozostałych i wynika ze wspomnianego wcześniej 
wzmocnienia zachowań behawiorystycznych?  

Powyżej zadano wiele pytań, na które znalezienie odpowiedzi jest dość pro-
blematyczne. Jednak nie kto inny, jak Jan Szczepański definiuje socjologię jako 
„poszukiwanie praw zjawisk zachodzących między ludźmi, badanie struktur (…), 
poszukiwanie sił społecznych przejawiających się we wszystkich dziedzinach 
życia zbiorowego, sił obiektywnych działających w małych i wielkich zbioro-
wościach. Socjologa interesuje to, co jest specyficznie «społeczne», tzn. wyni- 
kające z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, obojętne czy są to oddzia-
ływania spontaniczne, niezależne od woli i intencji jednostek, czy też celowe 
i zamierzone” [3]. Tak więc niniejszy tekst będzie traktował o poszukiwaniu 
również czynników społecznych w procesie motywowania pracowników w zbio-
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rowości, jaką jest organizacja, jak również jest to poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie, czy na podstawie planowanego szeregu transakcji wewnątrz zbiorowości 
można zaprognozować ogólną strategię zachowań pracowniczych w celu wypra-
cowania strategii motywowania.  

2. Pracownik i odbiór interakcji w organizacji
w kontekście motywacji 

Każda osoba, która wkracza do nowej zbiorowości, zastaje już pewne 
powiązania pomiędzy jednostkami i musi w sieci powiązań znaleźć miejsce wła-
ściwe dla siebie. Auguste Comte i Herbert Spencer, twórcy nauk socjologicz-
nych, wskazywali na powiązania łączące ludzi w całość jako na organizm 
(posługując się analogią) [4]. Tak więc i człowiek, który trafia do organizacji 
pomiędzy inne jednostki musi sprawiać, by powiązania sprawiały, że cały orga-
nizm – w tym przypadku organizacja – działały sprawnie. Tak jak organizm, tak 
samo organizacja nie jest sumą pracowników, tylko musi być sprawną całością. 

Każda jednostka jest w organizacji „aktorem”, przybierającym określone ra-
cjonalne działania, opierające się na dokonywaniu wyborów w odpowiedzi na 
interakcje. Najczęstsze wybory to kooperacja (współdziałanie), konflikt oraz 
negocjacje. Innym rodzajem „aktora” jest przełożony lub kierownik, który kreuje 
interakcje, aby właściwie zarządzać zespołem i długofalowo planować rozwój 
firmy, jednak kierownik również pozostaje w relacji pracowniczej wobec właści-
ciela, którego interakcje musi „odbijać”, realizując jego oczekiwania. Wybory 
reakcji są oparte na własnym systemie norm i poprzednich doświadczeniach.  

Zespół pracowników kierowany przez przełożonych (wiele jednostek) jest 
żywym systemem społecznym o zorganizowanych interakcjach [5]. Może być 
również utożsamiany z „zespołem”, „załogą” lub innymi pochodnymi nazwami 
grup pracowniczych [6]. W systemie społecznym człowiek działa świadomie, 
tzn. świadomie wykonuje swoją pracę, wyznaczającą role społeczne pracowni-
ków, ich prestiż, postawy konfliktowe i kooperacyjne. Poszczególni pracownicy 
zajmujący określone pozycje tworzą system społeczny organizacji. Pomimo 
określonej roli społecznej w organizacji, pracownik jest z drugiej strony konsu-
mentem i z tego powodu ma postawy roszczeniowe rozumiane jako zdobywanie 
odpowiedniej motywacji do pracy poprzez przyjmowanie nagród. Motywacja 
podtrzymuje określone zachowania pracownika po to, aby osiągnąć cele organi-
zacji. 

Słaba motywacja jednostki może powodować rezygnację z zatrudnienia lub 
traktowanie zatrudnienia jako przymusu ekonomicznego (pamiętając, że pracow-
nik jest jednocześnie konsumentem). Marzenia wokół pracy wiążą się bowiem 
nie tylko z posiadaniem zatrudnienia, ale też o zatrudnieniu przynoszącym satys-
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fakcję czy możliwości kariery [7]. Idealnym rozwiązaniem dla jednostki jest 
podejmowanie pracy z wyboru (wymarzony zawód lub zajęcie) lub związane 
z planem życiowym (osiąganie przyszłych celów w określonej czasoprzestrzeni 
życia). Druga sytuacja wpływa na większe zainteresowanie pracownika z wyko-
nywanej pracy w wymiarze niematerialnym (zdobycie doświadczenia, merytory-
ka pracy, gratyfikacje prestiżowe).  

Działania motywacyjne wobec jednostki w organizacji mają na celu odkry-
cie jego zdolności i efektywności. Źle motywowana jednostka będzie starała się 
ukryć (we własnym racjonalnym interesie) swoje prawdziwe możliwości. Dlate-
go też personel zarządzający pracownikami powinien doszukiwać się „dziury 
w całym”: rozbijać poszczególne czynności na czynniki pierwsze i za pomocą 
odpowiednich bodźców testować możliwości jednostki. Dzięki tak prostym 
dobrom, jak uznanie czy poczucie przynależności do grupy jednostka potrafi 
„wykrzesać” z siebie nowe siły witalne i wykonywać przyporządkowane czynno-
ści lepiej, niż poprzednio.  

Jednostka działa w swoim otoczeniu społecznym, bowiem przedmiotem za-
interesowania teorii wymiany jest „zachowanie społeczne ludzi w bezpośrednim 
kontakcie ze sobą nawzajem” [8]. Najczęściej pracownik jest adresatem kiero-
wanych do niego interakcji mających na celu zmotywowanie go do działania. 
Reaguje na nie najpierw przez odbiór samej oferty interakcji i skierowuje na nią 
swoją uwagę. Kolejną reakcją jest poznanie zamierzeń kierującego ofertę – nale-
ży poznać jego zamierzenia. Równolegle z tą reakcją pracownik przypisuje pra-
codawcy pewne intencje (rzeczywiste lub błędne). Wtedy następuje swoista 
analiza odpowiedzi na interakcję w postaci pytań: jak zareagować, jakie korzyści 
czy koszta poniosę, jakie korzyści odniesie kierujący ofertę, czy jest możliwość 
negocjacji lub modyfikacji transakcji. W rzeczywistości powyższe reakcje i deli-
beracja z samym sobą przebiegają błyskawicznie i reakcja na interakcję jest ruty-
nowa lub wynika z poprzednich doświadczeń jednostki.  

Cały system transakcji opiera się na relacjach międzyludzkich, obejmują-
cych dwóch partnerów (jednostkowych lub zbiorowych). W kontekście motywa-
cyjnym stosowane jest raczej podejście jednostkowe, ze względu na celowość 
działań motywacyjnych. Przedmiotem transakcji jest w tym przypadku praca, 
która ma wartość dla obu stron. Stosunki te muszą opierać się na wzajemnym 
szacunku i uwzględnieniu indywidualnych cech partnerów, ale z drugiej strony 
są pewnego rodzaju aktywnym odgrywaniem przypisanych ról. To właśnie 
w pracy (lub dzięki niej) jednostka najczęściej nawiązuje relacje z innymi ludź-
mi. To w pracy oddaje tyle swojego czasu i zaangażowania, aby zapewnić sobie 
podstawowe potrzeby z piramidy Masłowa. Każde zaangażowanie ponad pod-
stawowy fizjologiczny poziom jest indywidualnie określane przez jednostkę 
w zależności od jej potrzeb społecznych.  
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Transakcja między pracownikiem a pracodawcą może być podobna do 
typowej ekonomicznej transakcji kupna-sprzedaży. Obie strony podejmują okre-
ślone wysiłki w celu osiągnięcia korzyści. Obie strony dokonują kalkulacji. Gdy 
dla obydwu stron bilans transakcji jest pozytywny, jest ona finalizowana, zaś 
wszystkie strony zadowolone i szczęśliwsze. Jednak może to być z pozoru bezin-
teresowne działanie, takie jak pomoc współpracownikowi, przekazanie pewnych 
tendencji przełożonemu – w zamian zyskujemy podziw, prestiż czy sławę.  

Wymiana dóbr następuje na zasadzie wzajemności. Usługa lub pomoc z jed-
nej strony wywołuje kolejną interakcję: wzajemność polega na odwdzięczeniu 
się – być może nie natychmiastowym, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości. 
Takie kolejno po sobie następujące wymiany powodują integrację w ramach 
zespołu, którego członkowie poznają się nawzajem i okazują sobie życzliwość. 
Wymiana może też następować pomiędzy jednostkami zajmującymi różne pozy-
cje w ramach jednej grupy społecznej. Wzajemność jest konieczna w utrzymaniu 
struktury interakcji, bowiem z natury swojej jednostka ma skłonności egoistycz-
ne i może wyłamać się z wykonywania przyjętych na siebie zobowiązań w za-
mian za nagrodę. Wzajemność zapewnia natomiast, że jednostka będzie wyko-
nywała przyjęte na siebie w ramach interakcji zobowiązania nawet wtedy, gdy 
warunki zmienią się w trakcie interakcji na jej niekorzyść. 

Silna identyfikacja z grupą pracowniczą daje jej członkom poczucie tożsa-
mości w ramach danej organizacji. Gdy jednostka czuje się doceniona i jest do 
niej kierowana duża liczba korzystnych dla niej transakcji, będzie ona broniła 
obecnego stanu posiadania całej zbiorowości, nawet kosztem własnych partyku-
larnych interesów. 

Niektóre jednostki w organizacji dążą do posiadania władzy, która daje po-
czucie przewagi i wyższości nad innymi, a staje się jednocześnie przedmiotem 
dużej satysfakcji i bezpieczeństwa. Osoba, która posiada władzę, czuje się nie-
zwykle zmotywowana do jej obrony przed utratą na rzecz innej jednostki. To 
bowiem władza daje dostęp do wielu dóbr niematerialnych: możliwość dokony-
wania manipulacji, większe poinformowanie na temat całości, cenne znajomości, 
dostęp do możliwości posiadania większych dóbr materialnych (korupcja) itp. 
Sama władza jest rzadkim dobrem, dlatego też pożądanym. W ramach organiza-
cji jednostki będą ze sobą rywalizowały w walce o władzę i możliwość jej reali-
zacji w odniesieniu do przegranych w tej rywalizacji.  

Kierownictwo może zastosować wobec pracownika kilka rodzajów władzy, 
podając za Robbinsem [9]:  
− władza przymusu (sprawowanie kontroli, stosowanie kar);  
− władza nagradzania (rozdzielanie pożądanych nagród); 
− władza prawa (wykorzystanie formalnej pozycji w organizacji); 
− władza kompetencji (wywieranie wpływu poprzez posiadanie specjalistycznej 

wiedzy); 
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− władza odniesienia (identyfikacja z człowiekiem służącym za wzór). 
Innym pożądanym dla pracownika dobrem podlegającym transakcjom wy-

miany będzie prestiż. Jednostka dążąca do zdobycia uznania czuje się zmotywo-
wana do działania ze względu na chęć podwyższenia oceny własnej. Dobro to 
pozwala na korzystniejszą pozycję przy kolejnej interakcji – negocjacjach, sta-
wianiu warunków, posiadaniu jeszcze większego uznania społecznego dzięki 
temu, że są postrzegani lepiej od innych. 

Innym rodzajem wymienialnego dobra może być wykształcenie i związana 
z nim wiedza. Wykształcenie ma wartość dodaną w stosunku do władzy czy pre-
stiżu. Wiedza zaspokaja ciekawość jednostki i może być udzielana w zamian za 
inne dobra. Obydwa dobra mogą być swego rodzaju warunkiem (nie jedynym) 
awansu społecznego i uzyskania określonej pozycji. Nie bez przyczyny w zarzą-
dach i radach dużych spółek zasiadają doktorzy, a ministrowie często popierają 
swój autorytet tytułem profesorskim. Wykształcenie i wiedza są dobrami pożą-
danymi dla jednostki i w zamian za nie mogą one poświęcić sporo swojego czasu 
i pracy.  

Teoria wymiany na poziomie pracownik-pracodawca może sprowadzać się 
do maksymalizacji zysków zarówno materialnych, jak i społecznych. Nie ozna-
cza to jednak że pracownik prowadzi specjalny zapis korzyści, jakie poza umową 
uzyskał od pracodawcy, jednak odkłada je na ukrytym poziomie. Każdy pod-
świadomy plus powoduje, że pracownik w trudnej chwili motywuje się do pracy, 
aby się odwdzięczyć za wcześniejsze korzyści i zyskuje na samopoczuciu – wte-
dy niejako reguluje „zadłużenie”, które może ciążyć nad jednostką złym samopo-
czuciem.  

3. Możliwe sposoby motywowania pracownika
jako wymiana dóbr i układanie strategii

Pracodawca kierujący się chęcią zbudowania strategii motywacji 
pracowników powinien dość szczegółowo obserwować prawidłowości zachodzą-
ce w zachowaniach poszczególnych osób. Zazwyczaj wniosek jest taki, że za-
chowania ludzkie są identyczne lub przynajmniej podobne i polegają na dążeniu 
do jak największej liczby interakcji, za które nastąpi gratyfikacja. Przez obser-
wowanie zespołu należy wyciągnąć wnioski, które działania przynoszą konkret-
nemu pracownikowi przyjemność, które zaś nie, a następnie konsekwentnie 
wprowadzać specjalizację obowiązków. Zaletą takiego rozwiązania są niskie 
koszty z nim związane: pracownik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, 
pracodawca nie ponosi dużych nakładów finansowych (tylko na ewentualne 
szkolenia), zaś efektywność pracy ulega zwiększeniu.  
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Specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi, którzy również zajmują się 
motywowaniem pracowników powinni skupić się na poszczególnych interak-
cjach w organizacji. Wtedy na podstawie wyszukanych prawidłowości strategia 
motywowania powinna być układana w taki sposób, aby koszty interakcji (czyli 
nagrody dla gratyfikowanych) były jak najmniejsze. Idealna sytuacja to taka, 
gdzie nagroda nie wiąże się dla pracodawcy z żadnymi kosztami. Jest to trudne 
do zrealizowania ze względu na potrzeby materialne pracowników, jednak spe-
cjaliści stosują różnego rodzaju zabiegi, służce stworzeniu właściwej atmosfery 
w zespole tak, aby pracownicy czuli się jeszcze bardziej zmotywowani do 
działania.  

Atmosfera, tworzona przez pracodawcę za pomocą transakcji jest dla pra-
cowników bardzo ważna, ponieważ buduje pomiędzy nimi więź społeczną 
w ramach organizacji. Ta więź powoduje, że pracownicy wobec zewnętrznego 
otoczenia postrzegają się w kategorii „my”. Kategoria ta jest oparta na wzajem-
nych interakcjach zaufania, lojalności i solidarności w dwóch podstawowych 
kanałach: pracownik-pracownik oraz pracownik-pracodawca. Przejawia się prze-
de wszystkim w przeprowadzaniu nawet niekorzystnych transakcji w obronie 
„my”, wbrew własnym indywidualnym interesom. Pracodawca budując strategie 
motywacyjne powinien zadbać, aby kategoria „my” nie kurczyła się tylko wręcz 
odwrotnie – ulegała stałemu rozwojowi. Pozwala to na przetrwanie sytuacji kry-
zysowych w organizacji.  

Budowanie właściwej atmosfery i kategorii „my” dzięki sterowanym trans-
akcjom to nic innego, jak budowanie marki pracodawcy (employer branding) – 
zwiększa atrakcyjność grupy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Uczestnictwo 
pracownika w zespole przynosi mu satysfakcję, poczucie pewnego rodzaju bez-
piecznej przystani. Bezpieczeństwo natomiast sprawia, że pracownik czuje się 
lepiej zmotywowany do pracy, aby nie tracić poczucia stabilności, którą zapew-
nia bezpieczeństwo. 

Działania motywacyjne ze strony pracodawcy powinny być tak samo racjo-
nalne i wykalkulowane, jak działania pracownika. Ta racjonalność może być 
tożsama z kalkulacją, w której chodzi o wyprzedzenie pracownika i zapropono-
wanie takiej interakcji, która by wyprzedzała tę zaproponowaną przez pracownika, 
aby obie strony były zadowolone. Można to równie dobrze nazwać znalezieniem 
„złotego środka” bez spontanicznych działań. Pracodawca musi przeprowadzić 
przed każdą interakcją rachunek zysków i strat, dążąc do maksymalizacji korzy-
ści przyznanej gratyfikacji przy poniesieniu minimalnych nakładów.  

Ważna jest też racjonalność pracownika, do którego kierujemy naszą inte-
rakcję. Pracodawca wie bowiem, iż pracownik, do którego kierujemy działanie 
(z racji założenia, że jest racjonalny) będzie miał określone oczekiwania co do 
transakcji. Idealnie mogłyby być ułożone „pakiety” interakcji przeznaczone dla 
pracowników o krótkim lub długim stażu zatrudnienia, zajmujących tzw. pozycje 
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kluczowe w firmie lub szeregowe albo też jasne przedstawienie im możliwych 
gratyfikacji już przy podpisywaniu kontraktu pracowniczego.  

Strategia powinna mieć też zapisane działania odnośnie poznawania oczeki-
wań pracownika. Oczywiście można uwzględniać ich reputację wśród otoczenia 
wewnętrznego i zewnętrznego, osobistą znajomość z nim czy poprzednie do-
świadczenia związane ze stylem bycia. Jednak można też poznawać oczekiwania 
w zależności od ich kontekstu kulturowego. Najczęściej spotykany kontekst to 
jest właśnie homo oeconomicus – pracownicy mają często zaciągnięte zobowią-
zania finansowe czy niezrealizowane plany na przyszłość w postaci dóbr mate-
rialnych. W takiej sytuacji ich oczekiwana gratyfikacja to są podwyżki, premie 
lub awanse związane z podwyżkami. Rolą racjonalnego pracodawcy jest prze-
prowadzenie takiej interakcji, aby ponieść jak najmniejsze nakłady finansowe. 
W zamian można zaoferować lojalność (przedłużenie umowy), zaufanie (nowe 
ważne lub pożądane obowiązki) czy solidarność (odciążenie z obowiązków). 
Geert oraz Gert Jan Hofstede’owie wskazują, że w kulturach indywidualistycz-
nych pracodawca jest zobowiązany do stworzenia takiego miejsca pracy, w któ-
rym będzie się działało zarówno w interesie indywidualnych pracowników, jak 
i samego pracodawcy [10]. 

Innym rodzajem dóbr niematerialnych oferowanych pracownikom mogą być 
symboliczne instrumenty: pochwały publiczne, dyplomy uznania, tytuły pracow-
nika miesiąca bądź roku, umieszczanie zdjęć itp. [11]. Ten ważny symboliczny 
wymiar motywacyjny znacząco może też wzmacniać wydźwięk nagrody mate-
rialnej. Dlatego stosowanie publicznych wyrazów aplauzu przez pracodawców 
jest bardzo wskazane.  

Należy też wspomnieć wymianę powodującą utratę dóbr przez pracownika. 
Są to działania kierowane do pracownika, które go mogą motywować lub demo-
tywować. Będą to nagany ustne i pisemne, degradacja w hierarchii czy w osta-
teczności zwolnienie z pracy [Król 2007, s. 56]. W ostatecznym rozrachunku 
taka interakcja wpływa też na prestiż osoby w grupie, szczególnie jeżeli kara jest 
ogłaszana publicznie. Wtedy ranga kary jest wzmacniana wielokrotnie. 

Podstawowe zasady stosowania instrumentów motywujących wskazują na 
konieczność stosowania w organizacji zarówno nagród, jak i kar, ponieważ 
pomagają utrzymać w zespole poczucie równego traktowania pracowników. Gra-
tyfikacje wyzwalają motywację do pracy, natomiast kary zapobiegają nadmier-
nemu poczuciu bezpieczeństwa, które prowadzi do bierności i zaniedbań. 

Motywowanie powinno mieć określony cel w postaci efektu. Zazwyczaj 
pracodawca dąży do zwiększenia wydajności pracy pracownika dla osiągnięcia 
większych zysków. Natomiast nie wszystkie interakcje mają taki charakter. 
Niektóre są zawiązywane tylko po to, aby zdobyć jakąś korzyść z zupełnie 
innych powodów, np. emocji – udowodnienia komuś swojej wyższości lub kom-
petencyjności. Tutaj pracodawca może wśród pracowników zastosować grywali-
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zację: gratyfikowana będzie osoba, która podoła zadaniu i będzie najbardziej 
efektywna. Osoby, które przegrają w tej interakcji mogą zachować się dwojako – 
zmotywować do działania w przyszłości i zyskać satysfakcję z odbytych zawo-
dów lub stracić motywację i wiarę w siebie. W ten sposób za pomocą wymiany 
jednego dobra wśród większej liczby pracowników można wytypować jednostki, 
które w przyszłości nie będą zmotywowane do pracy i interakcje z nimi zostaną 
ograniczone. Taka cyniczna gra na emocjach jest swojego rodzaju instrumentalną 
manipulacją i powoduje pozorowanie emocji w zespole dla wywarcia wpływu 
na pracownika. 

Organizacje są w swoich działaniach coraz bardziej racjonalne, dlatego 
w ich interesie leży odpowiednie kształtowanie stosunków społecznych pomię-
dzy poszczególnymi jednostkami i przypisywanie im właściwych ról. Motywo-
wanie pracownika może się też odbywać na drodze ewolucji jego roli lub 
awansu. Nieustanny rozwój jednostki w organizacji sprzyja jej zmotywowaniu do 
pracy, a w konsekwencji i ostatecznym wynikom całej organizacji. 

Pracodawca może też motywować pracowników za pomocą udzielania im 
wiedzy i wykształcenia (rozumianego nie jako formalne wykształcenie, lecz jako 
praktyczne umiejętności). Częste organizowanie szkoleń z dobrymi praktykami 
i zapewnienie dostępu do specjalistycznej informacji sprawia, że pracownicy 
mogą pracować lepiej, przez co są bardziej usatysfakcjonowani z rodzaju wyko-
nywanej pracy. Będą zmotywowani dobrze pracować, aby pracodawca umożliwił 
im wzięcie udziału w kolejnych szkoleniach i zdobycia jeszcze większej wiedzy, 
która będzie wykorzystywana przez pracownika w przyszłości (a jednocześnie 
zwiększa jego wartość na rynku pracy). 

Zachowania pracowników można szacować za pomocą strategii ingracjacji, 
opierającej się na trzech technikach: konformizmie (stosowaniu się do norm, 
zasad i wzorów), podnoszeniu wartości partnera (za pomocą pochlebstw i po-
chwał) lub prezentacji samego siebie (pozytywnej lub negatywnej) [12]. Tutaj 
pracodawca, aby poznać przyszłe zachowania pracownika, sam musi umiejętnie 
stosować powyższe techniki psychologiczne.  

Tworząc nowoczesną strategię motywacyjną opartą na zachowaniach jedno-
stek w odpowiedzi na bodźce pracodawca powinien ukierunkować system mo-
tywacyjny na rozwój jednostki, a nie na osiąganie korzyści organizacji (co też 
jest ważne, ale nie najważniejsze). Taki tok myślenia pozwala na osiąganie 
takiej przewagi konkurencyjnej, która nie jest łatwa do „rozgryzienia” przez 
przeciwników na rynku, bowiem pracownik będzie posiadał unikatowe kompe-
tencje trudne do pozyskania. Wykorzystanie prognoz o przyszłych zachowaniach 
czyni organizację inteligentną: za pomocą przeróżnych bodźców zwiększana jest 
ogólna suma wiedzy organizacji. 

Tylko poznanie potrzeb i oczekiwań pracownika, jak również jego hierarchii 
wartości pozwala na taki przydział zadań, aby zharmonizować cele organizacji 
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z celami indywidualnymi pracownika, a w konsekwencji doboru odpowiednich 
bodźców motywacyjnych i osiągnięcia pełnego zaangażowania [13]. Wytworze-
nie odpowiedniego zaangażowania wzmacnia poczucie identyfikacji z organiza-
cją i obustronną lojalność. 

4. Zakończenie

Teorie wymiany dają się bezpośrednio przełożyć na sposoby motywowani 
pracowników i zbudowanie strategii. Taka strategia powinna, dzięki właściwym 
transakcjom, zapewniać pracownikom satysfakcję z pracy, zaangażowaniu 
w ogólną działalność organizacji (również nieformalnym nie ujętym w systemie 
ocen), chęć pozostania w ramach organizacji i efektywne pełnienie wyznaczo-
nych ról. Monitorowanie reakcji pracownika w zamian za oferowane transakcje 
powinno sprawiać, że strategia będzie uwzględniała oczekiwania i potrzeby pra-
cownika nawet wtedy, gdy są one niewyrażone. 

Istotne jest również, aby wymiana była realizowana bez zakłóceń. Wyobra-
żenia pracownika o pracodawcy w pierwszym okresie zatrudnienia są z założenia 
jak najlepsze. Natomiast pracodawcy jest bardzo łatwo złamać wcześniej 
zaciągnięte zobowiązania ze względu na to, że jest istotą racjonalną, dysponuje 
władzą, manipulacją i jest cyniczny. Dlatego wymiana dóbr z pracownikiem 
powinna niejako „wyrobić” poczucie wzajemności, lojalności i solidarności. 
Każda kolejna wymiana to poczucie buduje i strategia powinna zapewniać coraz 
korzystniejsze warunki wymiany dla obu stron tak, aby nie zadziałało prawo 
malejącej użyteczności krańcowej. 

Budowanie strategii zachowań stanowi duże wyzwanie i oznacza zintegro-
wanie jednostkowych oczekiwań w szerszy system. Problem zaprojektowania 
strategicznego systemu motywowania pracowników, w pełni dostosowanego do 
struktury organizacji i w dużej mierze decydującego o powodzeniu realizacji 
strategii organizacji ma ścisły związek z systemem planowania nagród i ich 
budżetowania. 

W ramach organizacji teorie wymiany istnieją, ponieważ przynoszą jej 
uczestnikom wymierne korzyści. Nie zawsze są to korzyści materialne, lecz też 
trudniej „namacalne” dobra: właściwe samopoczucie, duma, szacunek, władza 
i inne „walory” życia społecznego. Wymienione wartości cementują poczucie 
własnej pozycji jednostki i im więcej tych dóbr ona posiada, tym bardziej jest 
zmotywowana. 

Podejście rozpatrujące jednostkę jako rozumną i racjonalną część organizacji 
jest dość prostym mechanizmem, pozwalającym poznać indywidualne oczekiwa-
nia nie tylko w kontekście dóbr materialnych, ale też w kontekście zaspokojenia 
podstawowych potrzeb społecznych w postaci stosunków nieformalnych, posia-
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dania dóbr niematerialnych czy zwykłej akceptacji otoczenia. Pracownicy ukie-
runkowani na odnoszone korzyści nie są więc czymś niekorzystnym dla organi-
zacji – odwrotnie, „podsycanie” ich stanu posiadania pewnych dóbr motywuje 
ich pozytywnie do pracy. I z drugiej strony pracownik, który oczekuje zysku 
jedynie materialnego i traktuje pracę jako przymus może nasunąć przełożonym 
zasadne pytanie, czy jest im potrzebny.  

Obserwacja zachowań ludzkich może być bezcenna dla zespołów zajmują-
cych się zarządzaniem zasobami ludzkimi pod warunkiem, że wiedza zdobyta w 
trakcie obserwacji zostanie właściwie wykorzystana, również do budowania 
marki pracodawcy za pomocą transakcji wymiennych z obecnymi lub przyszłymi 
podwładnymi. W końcu pracodawca oczekuje, że jego pracownik będzie spełniał 
przypisaną mu rolę w zamian za gratyfikację. Jeżeli zaś tej roli nie będzie speł-
niał, to czeka go kara. Pracodawca, będąc posiadaczem wielu rzadkich dla pra-
cownika dóbr, musi je racjonalnie dzielić pomiędzy pracowników, kreując 
pożądane zachowania i działania. 

Uwzględniając powyższe stwierdzenia – owszem, pracownik ma zimną kal-
kulację korzyści z podejmowanych działań, jednak nie jest to wszystko, czego 
oczekuje. Społeczne aspekty wykonywania określonej pracy odgrywają dla jed-
nostki istotną rolę w życiu, ponieważ dla osiągnięcia pewnych celów nie wystar-
czą dobra materialne, a cele te w piramidzie wartości zajmują wysokie miejsce 
pomimo faktu, że nie są to cele podstawowe.  
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POSSIBLE APPLICATIONS OF SOCIAL EXCHANGE THEORY 
IN THE PROCESS OF EMPLOYEES MOTIVATION 

AND ESTIMATION OF BEHAVIOURAL STRATEGY  

Summary 

The issue of employees motivation in exchange for benefits offerd by em-
ployer is an invariable interest of buniess organizations. In the article was descri-
bed problems of employees motivation based on social exchange theory, which 
could be widely used at the field of human resources management. Constructing 
of optimal empolyees motivation strategy is an advantage in efficiency increasing 
of different units creating the capital of the company. 
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POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE: 
OD NARODZIN DO SCHYŁKU ORGANIZACJI 

W 1998 i 1999 roku na mocy ustawy zmieniającej system emerytalny 
w Polsce powstały powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) – prywatne 
firmy, których celem jest zarządzanie kapitałową częścią obowiązkowego 
systemu emerytalnego. W efekcie powstała w Polsce nowa branża na roz-
wijającym się rynku finansowym. Na przestrzeni lat branża ta stała się nie-
zwykle istotnym elementem polskiego rynku kapitałowego. W 2016 roku, po 
latach jej funkcjonowania, na przestrzeni których dokonywano modyfikacji 
rynku PTE, pojawiły się plany całkowitej likwidacji powszechnych towa-
rzystw emerytalnych i zarządzanych przez nie otwartych funduszy emery-
talnych (OFE). Celem artykułu jest charakterystyka cyklu życia PTE, ocena 
funkcjonowania tego rynku na przestrzeni lat i próba odpowiedzi na pyta-
nie, co dla branży PTE oznaczają zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju z 2016 
roku o przekształceniu ich w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). 

1. Wprowadzenie

Niniejszy artykuł podejmuje próbę opisu cyklu życia specyficznego rodzaju 
przedsiębiorstwa, jakim są funkcjonujące w Polsce powszechne towarzystwa 
emerytalne. Cykl życia organizacji jest w nauce bardzo często porównywany do 
etapów rozwoju organizmów żywych, który w najprostszym ujęciu dzieli się 
na narodziny, dojrzałość oraz schyłek. Artykuł odnosi się do tych porównań 
i podejmuje próbę osadzenia kolejnych faz funkcjonowania PTE w teorii zarzą-
dzania, 1 bazując na istniejących w nauce modelach cyklu życia przedsiębior-
stwa. Celem badawczym opracowania jest ocena przychodów PTE i próba 
odpowiedzi na pytanie, czy podmioty te byłyby w stanie funkcjonować bez opłat 
za zarządzanie otwartymi funduszami emerytalnymi, wyłącznie dzięki rozwojowi 
dobrowolnych form długoterminowego oszczędzania. Autor podejmuje także 
próbę odpowiedzi na pytanie, czy ewentualne przekształcenie PTE w towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych na warunkach zawartych we wstępnych propozy-
cjach Ministerstwa Rozwoju, jest kolejną fazą w cyklu życia organizacji, jaką są 
PTE, czy ich definitywnym końcem. Analiza obejmuje przedział czasowy niemal 
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dwóch dekad, od początku istnienia powszechnych towarzystw emerytalnych, 
czyli przełomu lat 1998/1999, aż do połowy 2016 roku, kiedy to pojawiły się 
pierwsze propozycje Ministerstwa Rozwoju dotyczące likwidacji PTE.  

2. Początki cyklu życia powszechnych
towarzystw emerytalnych 

 Kapitałowa część obowiązkowego systemu emerytalnego funkcjonuje w oparciu 
o dwa powiązane ze sobą podmioty. Pierwszym z nich jest powszechne towarzy-
stwo emerytalne, natomiast drugim otwarty fundusz emerytalny. Oba te pod-
mioty są owocem reformy emerytalnej z 1998 roku. System emerytalny
w Polsce przed reformą w całości był oparty na zasadzie repartycyjnej. Zasada ta,
nazywana także umową międzypokoleniową, polega na tym, iż świadczenia
obecnych emerytów są finansowane bieżącymi wpływami od osób pracujących
opłacających składki w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Na skutek
reform gospodarczych powodujących urynkowienie polskiej gospodarki, związa-
nych z tym zmian makroekonomicznych oraz przede wszystkim ze względu na
zmiany w strukturze demograficznej, wpływy, które miały finansować świadcze-
nia emerytów okazały się niewystarczające [15, s. 5].

Dlatego Polska w 1998 roku zdecydowała się na reformę. System oparto 
w całości na systemie zdefiniowanej składki. Ponadto wprowadzono tzw. model 
mieszany, wbudowując do repartycyjnego systemu emerytalnego (I filar) element 
kapitałowy w postaci obowiązkowego II filaru emerytalnego oraz dobrowolnego 
III filaru. Część obowiązkowej składki emerytalnej, zamiast na wypłaty świad-
czeń emerytalnych, od tego momentu przeznaczano na inwestycje na rynku 
kapitałowym. Środki te, pomnażane przez lata, w przyszłości miały odciążyć 
repartycyjną część systemu. Opiekę nad tymi pieniędzmi, gromadzonymi na 
indywidualnych kontach w otwartych funduszach emerytalnych, powierzono 
powszechnym towarzystwom emerytalnym. PTE to spółki akcyjne, których 
utworzenie zatwierdza i działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego 
(wcześniej Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi) [17]. 

Nowe ramy prawne stworzyły możliwość narodzin nowego typu przedsię-
biorstwa i co za tym idzie wykreowały zupełnie nową branżę. Był to zatem po-
czątek cyklu życia PTE. Samo pojęcie cyklu życia pojawiło się w biologii 
w celu określenia procesów powstawania, wzrostu i dojrzewania organizmów, 
a więc zjawisk zachodzących między narodzinami i śmiercią. W odniesieniu do 
przedsiębiorstwa koncepcja „cyklu życia” oznacza ogół zjawisk bądź procesów 
tworzących zamknięty krąg rozwojowy organizacji w pewnym okresie [4, s. 11]. 

Najprostsze modele rozwoju organizacji wskazują na trzy podstawowe fazy w 
życiu organizacji: narodziny i młodość, podczas których następuje formowanie 
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się i wstępny rozwój, dojrzałość, w trakcie której organizacja ulega stabilizacji 
oraz schyłek, podczas którego następuje upadek i zanikanie organizacji. Taką 

koncepcję cyklu życia przedstawili np. F. Coffey, A.G. Athos, i E.A. Reynolds. 
Według tego modelu w pierwszej fazie przedsiębiorstwo musi osiągnąć, 

a następnie zwiększać przychody. W fazie drugiej przychody muszą zostać usta-
bilizowane na pewnym poziomie. W ostatniej trzeciej fazie przychody ulegają 
ograniczeniu i przedsiębiorstwo musi się zmienić i dostosować, chcąc podtrzy-

mać rozwój. W przeciwnym razie może to doprowadzić do jego upadku [2, s. 84]. 
Inne modele cyklu życia organizacji w mniejszym bądź większym stopniu są 

odchyleniem od tej podstawowej koncepcji. Trzy fazy zaproponował w 1972 
roku D.H. Thaine wskazując, że każdy z etapów oznacza inne cele oraz inne 
problemy związane z procesem zarządzania. Według niego etap pierwszy to wal-
ka o przetrwanie, drugi – dynamiczna młodość i stabilizacja, a trzeci – prze-
kształcenie w federację przedsiębiorstw ze wspólną centralą [11, s. 98]. 

Także trzy fazy wyróżnia teoria G.L. Lippitta i W.N. Schmidta, wyodrębnia-
jąc narodziny, młodość i dojrzałość. Autorzy wskazują na różne wyzwania 
w poszczególnych fazach. Pierwsza faza to tworzenie organizacji i jej przetrwa-
nie. Druga to uzyskanie stabilizacji i reputacji, a trzecia to zapewnienie zdolności 
przystosowawczych i realizowanie działań na rzecz społeczeństwa [12]. 

Dużo bardziej skomplikowane modele cyklu życia przedstawili R. Quinn 
i K. Cameron (cztery etapy, odejście od koncepcji liniowej) oraz. Grainer (pięć 
faz). Ze względu na charakterystykę powszechnych towarzystw emerytalnych 
trudno je umiejscowić w tych modelach. 

Rynek towarzystw emerytalnych różni się zasadniczo od rynków innych 
instytucji finansowych. Wynika to z przepisów prawnych, które ten rynek stwo-
rzyły i przez lata regulowały. PTE jest w świetle prawa organem otwartego fun-
duszu emerytalnego. Każde towarzystwo emerytalne tworzy więc tylko jeden 
OFE, zarządza nim i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Zarówno 
majątek, jak i zobowiązania PTE i OFE są odrębne. Pomimo prywatnej formy 
zarządzania, ponieważ środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym 
są częścią obowiązkowego systemu emerytalnego, mogą być traktowane jako 
element finansów publicznych [15, s. 14]. Ponadto klienci (członkowie) OFE do 
końca stycznia 2014 r. stawali się nimi z mocy ustawy. Dawało to właścicielom 
PTE wyjątkowo komfortową sytuację, inną niż w przypadku pozostałych instytu-
cji finansowych. 

Te cechy rynku PTE wskazują, że nie można towarzystw traktować jak każ-
dego innego przedsiębiorstwa działającego na zasadach rynkowych. Trudno za-
tem dopasować je do istniejących modeli cyklu życia organizacji, bowiem 
w tym przypadku ten cykl jest w dużej mierze regulowany ustawowo. Dlatego 
najbardziej odpowiednim modelami będą te najprostsze, które zaprezentowali 
Coffey, Athos, i Reynolds oraz Lippitt i Schmidt. 
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Za zarządzanie funduszem emerytalnym powszechne towarzystwo emerytal-
ne pobiera opłaty, które również są precyzyjnie określone ustawą. Głównym 
źródłem przychodów PTE są dwie opłaty: dystrybucyjna i miesięczna opłata 
za zarządzanie. Ta pierwsza jest pobierana od składki przekazywanej do OFE 
przez ZUS jeszcze przed zaksięgowaniem pieniędzy na koncie w OFE 
i stanowi pewien procent tej składki. Druga to prowizja za zarządzanie środkami 
OFE, zależna od wielkości aktywów netto funduszu. 

Od 2012 roku powszechne towarzystwa emerytalne obok zarządzania obo-
wiązkowymi otwartymi funduszami emerytalnymi zyskały możliwość prowa-
dzenia dobrowolnych funduszy emerytalnych w ramach III filaru polskiego 
systemu emerytalnego. W związku z tym wśród przychodów PTE pojawiła się 
nowa możliwość ich generowania, poza tymi uzyskiwanymi z zarządzania otwar-
tymi funduszami emerytalnymi [7, s. 32]. 

Uruchomienie PTE wiązało się ze stosunkowo wysokimi kosztami. Aby 
utworzyć towarzystwo trzeba było wyasygnować kapitał o równowartości około 
4 mln euro, a ponadto przeznaczyć spore środki na odpowiednią reklamę 
i akwizycję. Te aspekty w połączeniu z zerową elastycznością popytu na tym 
rynku (obowiązkowość uczestnictwa) i niską mobilnością członków OFE między 
poszczególnymi podmiotami (wymuszoną m.in. wysokimi opłatami transfero-
wymi) sprawiły, że po tym jak w latach 1998-1999 powstało 21 PTE, rynek ten 
został de facto sztywno podzielony między te podmioty. Największe w nim 
udziały przypadły instytucjom o najsprawniejszej sieci sprzedaży. 

Pierwszym zarejestrowanym w Polsce PTE było Pioneer Powszechne Towa-
rzystwo Emerytalne SA, które uzyskało zgodę UNFE 27 października 1998 r. 
(rejestracja w sądzie dwa dni później). Do 7 lipca 1999 r. zarejestrowano kolej-
nych 20 PTE [13, s. 2]. 

Na koniec 1999 roku prawie 61 proc. udziałów wszystkich PTE było 
w posiadaniu polskich akcjonariuszy – głównie instytucji bankowych i ubezpie-
czeniowych. Około 19 proc. udziałów w rynku posiadał kapitał holenderski, 
a 6 proc. amerykański. Reszta była w rękach podmiotów brytyjskich, szwajcar-
skich, niemieckich i francuskich. Jednak realny udział podmiotów zagranicznych 
w rynku PTE był znacznie wyższy, bowiem niektórzy polscy akcjonariusze byli 
podmiotami mającymi jedynie siedzibę w Polsce, ale z kapitałem zagranicznym. 
W rzeczywistości więc kapitał krajowy posiadał tylko 16 proc. rynku, z czego 
8 proc. stanowił pośredni udział Skarbu Państwa [16, s. 39]. 

Na koniec pierwszego roku funkcjonowania powszechnych towarzystw 
emerytalnych do zarządzających przez nie funduszy przystąpiło ponad 10 mln 
członków. Na tak duże zainteresowanie wpływ miała intensywna kampania prze-
prowadzona przez towarzystwa. Rynek OFE został szybko zdominowany przez 
trzy fundusze, które pozyskały najwięcej klientów. Największym OFE pod 
względem liczby członków na koniec 1999 r. był Commercial Union Otwarty 
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Fundusz Emerytalny BPH CU WBK (dzisiaj Aviva OFE) z ponad 2,2 mln klien-
tów. Na drugim miejscu uplasował się OFE PZU Złota Jesień z liczbą klientów 
przekraczającą 1,7 mln. Trzecim najpopularniejszym funduszem był OFE Natio-
nale-Nederlanden Polska, do którego zapisało się wówczas prawie 1,5 mln osób. 
Te trzy OFE stanowiły więc już na początku ponad 52 proc. rynku liczonego 
liczbą klientów. Wynikało to z faktu, iż grupy kapitałowe zakładające te PTE 
były obecne na polskim rynku jeszcze przed wprowadzeniem reformy emerytal-
nej, więc ich marka była rozpoznawalna i kojarzona z sektorem finansowo-
ubezpieczeniowym. Co istotne, struktura rynku PTE, która wytworzyła się na 
samym początku jego tworzenia, zachowała się przez kolejne 17 lat. Na koniec 
września 2016 (najnowsze dostępne dane) te trzy OFE są nadal największymi 
funduszami, a co za tym idzie zarządzające nimi PTE wciąż dominują na tym 
rynku. Mierzone liczbą członków OFE Nationale-Nederlanden, OFE Aviva 
i OFE PZU Złota Jesień obsługują prawie 48 proc. wszystkich członków OFE. 
To tylko potwierdza bardzo dużą sztywność tego rynku. 

Wraz z powstaniem rynku PTE, do zarządzanych przez towarzystwa fundu-
szy zaczęły płynąć składki ich członków, które trafiały tam w formie transferów 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze takie wpłaty nastąpiły 21 maja 
1999 r. i tę datę można uznać za rozpoczęcie działalności otwartych funduszy 
emerytalnych. Do końca 1999 r. ZUS przekazał do OFE 2,2 mld zł. W ten sposób 
zaczęły się budować aktywa otwartych funduszy emerytalnych, które na koniec 
roku były warte 2,25 mld zł. Ponieważ wielkość aktywów pod zarządem jest 
pochodną wielkości wpłacanych składek, a ta z kolei zależy w dużej mierze 
od liczby członków, trzy wspomniane wcześniej OFE zdominowały rynek także 
pod tym względem. Te trzy instytucje miały pod zarządem aktywa o wartości 
1,5 mld zł. 

Wielkość napływającej do danego OFE składki oraz wielkość aktywów pod 
zarządem implikuje wysokość przychodów powszechnego towarzystwa emery-
talnego. Na koniec października 1999 roku (brak danych na koniec roku) łączne 
przychody wszystkich PTE wyniosły 130 mln zł. W początkowej fazie rynku, 
głównym strumieniem, który generował przychody PTE, były opłaty od składki, 
które stanowiły aż 95 proc. tej kwoty, czyli 122 mln zł. Opłaty za zarządzanie 
stanowiły w pierwszych miesiącach funkcjonowania rynku marginalną część 
przychodów. Jednak wraz ze wzrostem aktywów OFE udział tej opłaty w przy-
chodach PTE systematycznie wzrastał. 

Ustawa nie precyzowała maksymalnej wysokości opłaty od składki. Więk-
szość funduszy uzależniała ją od stażu członka i obniżała ją stopniowo wraz 
z rosnącą jego długością. W pierwszym roku uczestnictwa w OFE wahała się ona 
od 6,5 proc. do nawet 10 proc. wpłacanych do funduszu kwot. Średnia opłata od 
składki na początku istnienia PTE wynosiła 8,57 proc. Natomiast maksymalna 
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prowizja pobierana za zarządzanie została ustalona na 0,05 proc. wartości akty-
wów netto funduszu. 

W początkowej fazie działalności PTE poniosły bardzo duże koszty funk-
cjonowania, które do końca października 1999 r. przekroczyły 1,5 mld zł. Nakła-
dy finansowe na samą akwizycję i reklamę wyniosły 959 mln zł [16 s. 53]. 
Na koniec roku zagregowany wynik finansowy PTE był ujemny i wyniósł 
-1,79 mld zł [5].

W ten sposób PTE przeszły przez pierwszą fazę swojego cyklu życia – naro-
dziny. Zgodnie z teorią Coffeya, Athosa, Reynoldsa PTE zaczęły osiągać przy-
chody. W ujęciu Lippita i Schmidta faza ta także spełnia cechy narodzin, bowiem 
organizacje zostały założone i przetrwały (w kolejnych latach generując zyski). 

3. Rozwój i konsolidacja rynku powszechnych
towarzystw emerytalnych 

Po wprowadzeniu rewolucyjnej reformy, która stworzyła w Polsce nowy 
rodzaj przedsiębiorstw, rynek powszechnych towarzystw emerytalnych zaczął się 
stopniowo stabilizować. Po tym, jak do otwartych funduszy emerytalnych 
w 1999 roku przystąpiło 10 mln członków, w 2000 roku fundusze odnotowały 
około 750 tys. nowych klientów. W kolejnych latach do OFE przystępowało 
około 500 tys. nowych członków rocznie. Na koniec 2010 roku fundusze obsłu-
giwały prawie 15 mln członków 

Równie szybko zarządzanym przez PTE funduszom emerytalnym przybywa-
ło aktywów. Wiązało się to z coraz szerszym strumieniem składek napływającym 
do OFE. Już w 2000 roku ZUS przekazał do funduszy 7,6 mld zł składek. Rok 
później kolejne 8,7 mld zł. W 2010 roku już ponad 23 mld zł. Łącznie w latach 
1999-2010 do funduszy trafiło od klientów prawie 157 mld zł. 

W efekcie systematycznego wzrostu wartości aktywów, w które OFE loko-
wały pozyskane środki, aktywa netto funduszy dynamicznie rosły. Ich wartość na 
koniec 1999 r. wynosiła 2,2 mld zł, a w 2000 roku już niemal 10 mld zł. Na ko-
niec 2010 r. w OFE było zgormadzonych prawie 215 mld zł. PTE w ciągu deka-
dy stały się więc kluczowym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego, 
odpowiadając w dużej mierze za jego witalność i dynamiczny rozwój. 

Równocześnie z biegiem lat PTE stały się bardzo rentownymi przedsiębior-
stwami. W pierwszym roku funkcjonowania towarzystwa wykazały łączną stratę 
na poziomie 1,79 mld zł. Zagregowane wyniki PTE były ujemne także w kolej-
nych dwóch latach: w 2000 r. -0,83 mld zł, w 2001 r. -0,28 mld zł. W kolejnych 
latach PTE wykazywały już tylko zyski, wypracowując 400-700 mln zł zysku 
netto rocznie, mimo ustawowego ograniczenia maksymalnego poziomu opłaty od 
składki do 7 proc. od 2004 r. i do 3,5 proc. od 2010 r.  
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Skumulowany zysk netto powszechnych towarzystw emerytalnych w latach 
1999-2010 wyniósł 1,8 mld zł. W latach 2000-2010 PTE miały 14,7 mld zł sku-
mulowanych przychodów. W tej kwocie zawiera się 10,3 mld zł, które zasiliły 
PTE dzięki opłatom od składek. Obniżenie maksymalnej opłaty od składki 
w 2010 sprawiło, że po raz pierwszy przychody z tego kanału okazały się wyższe 
niż przychody z prowizji za zarządzanie. 

Obok modyfikacji opłaty od składki, w 2004 r. wprowadzono nową formułę 
opłaty za zarządzanie funduszem. Od tego momentu nie mogła być ona wyższa 
niż 0,045 proc. zarządzanych aktywów netto miesięcznie przy wartości aktywów 
do 8 mld zł. Powyżej tej kwoty maksymalna wartość tej opłaty była proporcjo-
nalnie niższa. Obok tej części stałej wprowadzono część zmienną prowizji, uza-
leżnianą od wyników inwestycyjnych OFE. Najlepszy fundusz mógł pobrać 
dodatkowo miesięcznie 0,005 proc. aktywów, ale najgorszy nie mógł pobrać nic. 
W pozostałych funduszach tę część opłaty pobierano proporcjonalnie do osią-
gniętych wyników – tym więcej, im wyższa stopa zwrotu. 

Z początkiem 2010 r. zmodyfikowano ponownie opłatę za zarządzanie, która 
nie mogła od tej chwili przekroczyć 15,5 mln zł miesięcznie dla aktywów netto 
funduszu o wartości 45 mld zł. Od nadwyżki aktywów ponad 45 mld zł opłata za 
zarządzanie już nie była pobierana. W latach 2000-2010 skumulowane przycho-
dy PTE z tytułu opłaty za zarządzanie wyniosły 4,4 mld zł. 

Już w dwa lata po tym, jak zaczęły powstawać powszechne towarzystwa 
emerytalne, na rynku rozpoczęła się stopniowa konsolidacja. 18 stycznia 2001 r. 
OFE Epoka zostało przejęte przez Pekao PTE. Likwidacja OFE Epoka rozpoczę-
ła się 20 stycznia 2001 r., a zakończyła się 9 kwietnia 2001 r. W dniu 5 lipca 2001 r. 
UNFE cofnął zezwolenie na utworzenie PTE Epoka S.A., co nastąpiło w dniu 
19 lipca 2001 r. Tym samym PTE Epoka przestało istnieć 9 marca tego samego 
roku. Pocztowo-Bankowe PTE S.A. dokonało przejęcia Arka-Invesco PTE S.A., 
łącząc tym samym oba zarządzane przez te towarzystwa OFE. Urząd Nadzoru 
nad Funduszami Emerytalnymi wydał równocześnie decyzję zezwalającą na 
połączenie obu PTE. Likwidacja Arka-Invesco OFE rozpoczęła się 29 czerwca 
2001 r., natomiast zakończona została w 31 października 2001 r. Z rynku zniknę-
ło kolejne PTE. 

Wcześniej 19 kwietnia Pekao PTE przejął pod zarządzanie kolejny otwarty 
fundusz emerytalny – Pioneer OFE. Likwidacja Pioneer OFE rozpoczęła się 
20 kwietnia 2001 r. Jej zakończenie nastąpiło 23 lipca 2001 r. 28 maja przestało 
istnieć Pioneer PTE. Pekao nie poprzestało na tym połączeniu i już 26 lipca obję-
ło zarządzanie nad OFE Rodzina. Było to trzecie przejęcie Pekao PTE w ciągu 
tego roku. Likwidacja OFE Rodzina rozpoczęła się 4 sierpnia 2001 r. i zakończy-
ła 10 grudnia 2001 r. PTE H-M-C S.A., które tym OFE zarządzało, zniknęło 
z rynku 24 sierpnia. W maju 2002 roku nastąpiło połączenie PTE BIG Banku 
Gdańskiego PTE Skarbiec-Emerytura poprzez przeniesienie całego majątku tego 
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pierwszego na PTE Skarbiec-Emerytura S.A. Dzięki temu OFE Skarbiec-
Emerytura wchłonął OFE {ego}, który przestał istnieć 12 stycznia 2003 r. We 
wrześniu 2004 PTE Polsat dostało zgodę na przejęcie OFE Kredyt Banku. Zarzą-
dzające nim PTE zniknęło w listopadzie, a OFE został wchłonięty przez fundusz 
Polsat 10 grudnia. 

Obok konsolidacji następowały zmiany właścicielskie w PTE co skutkowało 
także zmieniającymi się nazwami poszczególnych towarzystw. W roku 2000 
Citibank sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje PTE „DOM” spółce 
Kulczyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. Następnie akcje te od Kulczyk 
Holding S.A. nabyło TUiR Warta S.A. od 7 grudnia 2004 r., stając się jedynym 
akcjonariuszem PTE. W 2008 roku Warta zmieniła nazwę swojego PTE na 
Warta PTE. 

W 2001 roku PTE PBK zostało kupione przez międzynarodową grupę ubez-
pieczeniową Ergo Hestia. W listopadzie 2006 roku inny globalny gracz na rynku 
międzynarodowym – Aegon, zdecydował się odkupić od Hestii PTE. Następnie 
przemianował towarzystwo na Aegon PTE. 

W 2002 roku Generali kupiło aktywa Zurich, przejmując i zmieniając nazwę 
tego PTE. Dwa lata później Pocztowo-Bankowe PTE zmieniło nazwę na Poczty-
lion-Arka. 13 grudnia 2005 r. szwedzka grupa Nordea kupiła od Sampo PTE 
(które wcześniej nazywało się Norwich Union) i następnie zmieniła jego nazwę 
na Nordea PTE. W 2006 francuska grupa ubezpieczeniowa Axa przejęła grupę 
Winterthur. W efekcie Axa weszła w posiadanie działającego w Polsce PTE 
Winterthur, zmieniając w 2007 roku jego nazwę na Axa PTE. W maju 2008 
Aegon PTE i PTE Skarbiec-Emerytura S.A połączyły się, a OFE Skarbiec-
Emerytura weszło pod zarząd Aegon PTE. W 2008 r. Nationale-Nederlanden 
PTE zmieniło się w ING PTE. Rok później AIG PTE. zmieniło nazwę na 
Amplico PTE. Z kolei Zmiany w akcjonariacie Commercial Union PTE BPH CU 
WBK S.A. spowodowały zmianę nazwy na PTE Aviva BZ WBK. Tego samego 
roku Bankowy PTE przeistoczył się w PKO BP Bankowy PTE. 

W efekcie tych wszystkich zmian i przejęć na koniec 2010 roku na rynku 
istniało 14 PTE. Były to Aegon, Allianz, Amplico, Aviva BZ WBK, Axa, Gene-
rali, ING, Nordea, Pekao, PKO BP Bankowy, Pocztylion, Polsat, PZU Złota 
Jesień i Warta. W ciągu 11 lat z rynku zniknęło zatem 7 podmiotów. 

Lata 2000-2010 to klasyczna faza dojrzałości w ujęciu Coffeya, Athosa 
i Reynoldsa. Zgodnie z tą teorią przychody powszechnych towarzystw emerytal-
nych weszły w okres stabilizacji. W 2000 r. przychody PTE wyniosły 726 mln zł, 
następnie regularnie rosły by osiągnąć ponad 2 mld zł w roku 2009. 
W 2010 wyniosły ponad 1,8 mld zł. Warunek ten został zatem spełniony. Utrzy-
manie stabilności organizacji to także kluczowy cel drugiej fazy rozwoju według 
Lippita i Schmidta. Jak już zostało wspomniane, to się PTE udało. Drugą cechą 
tej fazy w tym ujęciu powinno być zdobycie przez PTE reputacji. Trudno znaleźć 
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opracowania naukowe lub analityczne, w których ocenie poddano by reputację 
powszechnych towarzystw emerytalnych, Przeprowadzone w lutym 2011 bada-
nia przez CBOS wskazały, że jedna trzecia ankietowanych dobrze ocenia OFE, 
30 proc. badanych wyraziło negatywną opinię o funduszach, a jedna trzecia nie 
miała zdania. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, czy powszechne towarzy-
stwa emerytalne, jako podmioty zarządzające OFE, zdobyły dobrą reputację jako 
podmioty sektora finansowego i systemu emerytalnego. 

4. Początki ograniczania rynku OFE, powstanie DFE

Już na samym początku wprowadzania reformy emerytalnej ekonomiści wy-
rażali obawy dotyczące finansowych skutków zmian w odniesieniu do budżetu 
państwa [3 s. 67]. Ponieważ reforma wymusiła m.in. przekazywanie ponad jednej 
trzeciej składki emerytalnej do OFE, wzrósł deficyt Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, co odbijało się na budżecie państwa, którego ten deficyt poprzez dota-
cję do FUS musiał być finansowany. W efekcie od 1999 r. zaczęły znacząco 
wzrastać kwoty dotacji budżetowych płynących do FUS. W 1998 r. wynosiła ona 
6,8 mld zł. Rok później już 9,6 mld zł. W 2001 r. przekraczała 21 mld zł, 
a w 2002 r. 27 mld zł [Kłosowska 2004, s. 60]. W 2010 r. dotacja budżetu pań-
stwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekroczyła 38 mld zł [20, s. 7]. 

W efekcie, w 2011 r. zdecydowano się na modyfikację II filaru. Znowelizo-
wana ustawa zmieniła obowiązujący dotychczas podział składki emerytalnej. 
Dotychczas do otwartych funduszy emerytalnych płynęło 7,3 proc. podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Pozostałe 12,22 proc. trafiało do 
FUS z przeznaczeniem na wypłaty bieżących emerytur. Z dniem 1 maja 2011 r. 
zmniejszono część składki przekazywanej do OFE z 7.3 proc. do 2,3 proc. 
W ZUS powstały w ramach kont ubezpieczonych subkonta, na które trafia pozo-
stała część składki dotychczas przekazywanej do OFE (5 proc.). Pozyskane w ten 
sposób środki przeznaczono na pokrycie deficytu FUS. 

Począwszy od 2013 r. proporcje miały się stopniowo zmieniać: składka 
przekazywana do funduszy emerytalnych miała rosnąć, by osiągnąć 3,5 proc. 
w 2017 r., a składka przekazywana na subkonto w ZUS miała maleć do poziomu 
3,8 proc. w 2017 r. [18]. 

Harmonogram ten nie został jednak dotrzymany, gdyż – jak się później oka-
zało – obniżenie składki płynącej do OFE było pierwszym krokiem marginaliza-
cji rynku powszechnych towarzystw emerytalnych. 

Obcięcie składki płynącej do OFE spowodowało drastyczny spadek strumie-
nia pieniędzy, który trafiał do funduszy. Podczas gdy w 2010 r. do OFE trafiło 
23,1 mld zł, rok później było to już tylko 15,7 mld zł (obniżona składka płynęła 
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od maja). W 2012 r. do OFE trafiło już tylko 8,3 mld zł składek członkowskich. 
W 2013 nastąpił nieznaczny wzrost i OFE otrzymały 10,8 mld zł składek. 

W efekcie PTE zaczęły generować coraz mniej przychodów z tytułu opłaty 
od składki. Jeszcze w 2009 tylko dzięki tej opłacie otrzymały ponad 1,3 mld zł, 
co stanowiło 64 proc. przychodów. Rok później już tylko 0,8 mld zł – 44 proc. 
wszystkich przychodów (ograniczenie opłaty do 3,5 proc.), a w 2011 r. 553 mln 
zł (32 proc. przychodów). W 2012 r. opłata od składki stanowiła już tylko 
19 proc. przychodów PTE (290 mln zł). W 2013 r. dzięki tej opłacie PTE otrzy-
mały 390 mln zł (23 proc. przychodów). 

Mimo znaczącego spadku strumienia składek, przychody powszechnych to-
warzystw emerytalnych okazały się stosunkowo stabilne. Powodem tego były 
stale powiększające się mimo wszystko aktywa pod zarządem PTE. Wzrost war-
tości środków w OFE wynikał nie tylko z napływu składek od klientów, ale także 
z pokryzysowego odbicia na rynkach kapitałowych. 

Na koniec 2010 r. aktywa OFE były warte 221 mld zł. Rok później niemal 
się nie zmieniły – urosły nieznacznie do 225 mld zł. Jednak na koniec 2012 r. 
były już warte 270 mld zł. Na koniec 2013 r. aktywa OFE wynosiły prawie 
300 mld zł. W efekcie nastąpił wzrost przychodów PTE z tytułu opłaty za zarzą-
dzanie z 893 mln zł w 2010 r. do 1,03 mld zł w 2012 r. i do 1,12 mld zł w 2013 r. 
To zrekompensowało zmniejszenie się przychodów wynikających z opłaty od 
składki. 

Przychody PTE w 2012 r. wyniosły ponad 1,5 mld zł – 17 proc. mniej niż 
w roku 2010. Rok później wzrosły do niemal 1,7 mld zł, czyli były już tylko 
o niecałe 9 proc. niższe niż przed niekorzystnymi dla PTE zmianami.

Nowelizacja w 2001 r. ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych umożliwiła powszechnym towarzy-
stwom emerytalnym zakładanie i prowadzenie obok OFE dobrowolnych fundu-
szy emerytalnych (DFE). DFE pozwalają na długoterminowe oszczędzanie 
w ramach trzeciego filaru, czyli w formie indywidualnych kont emerytalnych 
oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. 

Pierwsze dobrowolne fundusze zarządzane przez PTE rozpoczęły swoją 
działalność w styczniu 2012 – powołały je do życia PTE PZU oraz PTE Metlife 
(dawniej Amplico). Kolejno w marcu 2012 r. zaczęły funkcjonować fundusze 
w powszechnych towarzystwach emerytalnych: PKO, Allianz oraz Nordea. 
W drugiej połowie 2012 r. swoją ofertę w segmencie DFE przedstawiły następne 
trzy towarzystwa: ING, Pocztylion oraz Pekao. W grudniu 2012 r. swój 
DFE powołało Generali PTE, które jednak nie prowadzi aktywnej sprzedaży 
[9, s. 186] 

Prowadzenie DFE dało możliwość powszechnym towarzystwom emerytal-
nym zmiany modelu biznesowego i dywersyfikacji swoich przychodów. Jednak 
PTE nie skorzystały z tej możliwości w szerokim zakresie i nie zdecydowały się 
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na masową promocję nowych produktów. W efekcie przychody z tytułu zarzą-
dzania DFE w 2012 r. stanowiły zaledwie 170 tys. zł, czyli 0,01 proc. wszystkich 
wpływów PTE. W 2013 r. prowadzenie DFE wygenerowało 1,2 mln zł przycho-
dów wszystkich PTE, co stanowiło 0,07 proc. całości przychodów towarzystw. 

Okres między 2011 i 2013 rokiem można określić jako wchodzenie w trzecią 
fazę cyklu życia PTE. Zgodnie z ujęciem Coffeya, Athosa, Reynoldsa przychody 
towarzystw zaczęły ulegać ograniczeniu. Chcąc podtrzymać dalszy rozwój, nie-
które PTE powołały dobrowolne fundusze emerytalne, aby zdywersyfikować 
przychody. Okres ten spełnia także niektóre cechy wchodzenia w trzecią fazę 
(dojrzałości) według Lippita i Schmidta. PTE na pewno osiągnęły unikalność, 
chociaż można stwierdzić, że ta unikalność została im niejako nadana ustawowo 
już na samym początku tworzenia rynku. Możliwość rozwoju PTE w trzecim 
filarze emerytalnym nadało im cechę zdolności do zmian. Trudno ocenić, czy 
PTE posiadają cechę dojrzałości, jaką jest wywiązywanie się z obowiązków na 
rzecz społeczeństwa. Brakuje odpowiednich danych w tym zakresie. Jednak mia-
rą realizacji podstawowego celu funkcjonowania towarzystw, który w rzeczywi-
stości ma w dużej części wymiar społeczny, jest stopa zwrotu zarządzanych 
przez PTE funduszy emerytalnych. Porównywać ją można ze stopą zwrotu fun-
duszy inwestycyjnych zrównoważonych, które najbardziej przypominają swoją 
strukturą OFE. Średni wynik z inwestycji polskich mieszanych funduszy zrów-
noważonych w okresie 2011-2013 wyniósł 1,6 proc. W tym samym czasie śred-
nia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych sięgnęła 18,8 proc. Była więc 
znacząco wyższa. Można zatem uznać, że PTE wywiązywały się z obowiązków 
na rzecz społeczeństwa co było cechą ich dojrzałości.  

5. Wycofywanie się z reformy

Mimo drastycznego ograniczenia składki płynącej do II filaru systemu eme-
rytalnego, deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wciąż wymagał sporych 
dotacji z budżetu państwa, która w 2013 r. wyniosła 37 mld zł, czyli niemal tyle 
samo, ile w 2010, kiedy do OFE wpłynęło rekordowa wielkość składek [ZUS 
2014, s. 11]. To przekierowanie strumienia pieniędzy z kapitałowej części syste-
mu do jego części repartycyjnej okazało się zatem niewystarczające. Sytuacja 
w finansach publicznych była na tyle zła, że pojawiło się realne zagrożenie prze-
kroczenia tzw. drugiego progu ostrożnościowego, czyli ustalonej na 55 proc. 
relacji długu publicznego do wielkości PKB [1, s. 223]. Wokół systemu OFE 
rozgorzała burzliwa dyskusja dotycząca jego efektywności i zasadności. 

Początkiem tej dyskusji był przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego 
i dokument „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”, który prezentował wnioski 
z przeglądu i rekomendacje dla systemu. Raport wskazywał na konieczność 
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przeprowadzenia gruntownej reformy OFE. W dokumencie przedstawiono 
9 propozycji zmian, z czego 6 wariantów odrzucono, a pozostałe przekazano do 
konsultacji społecznych. Ostatecznie na mocy ustawy z 6 grudnia 2013 r. [19] 
podjęto decyzję o radykalnych zmianach w II filarze emerytalnym. Dla rynku 
PTE większość tych zmian okazała się kluczowa. W dalszej części skupimy się 
na tych zmianach, które bezpośrednio wpłynęły na funkcjonowanie powszech-
nych towarzystw emerytalnych. 

51,5 proc. aktywów OFE przeksięgowano do ZUS. Były to głównie obliga-
cje skarbu państwa, które umorzono, obniżając tym samym dług publiczny. 
W efekcie tej operacji przeprowadzonej w lutym 2014 r. aktywa OFE skurczyły 
się z 298,4 mld zł na koniec stycznia 2014 do 145,6 mld zł na koniec lutego 
2014. Ponadto ustalono sztywny poziom składki płynącej do OFE na 2,92 proc. 
podstawy wymiaru. Zniesiono obowiązkowość uczestnictwa w II filarze – człon-
kom OFE umożliwiono podjęcie decyzji o miejscu dalszego przekazywania czę-
ści składki emerytalnej (2,92 proc. podstawy jej wymiaru). Wybór dotyczył OFE 
bądź subkonta w ZUS, przy czym brak wypełnienia stosownej deklaracji skut-
kował automatycznym przekazaniem całości składki do ZUS. Ponadto zniesiono 
mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu OFE (co poskutkowało likwi-
dacją części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, który utrzymywały PTE). 
Z szeregu wprowadzonych zmian istotnymi dla rynku PTE było kolejne obniże-
nie maksymalnej opłaty od składki do poziomu 1,75 proc. oraz wprowadzenie 
mechanizmu tzw. suwaka bezpieczeństwa. 

Skutki tych zmian dla rynku PTE były znaczące. Pomniejszenie aktywów 
pod zarządem towarzystw o ponad połowę sprawiło, że zmniejszyły się przy- 
chody PTE z tytułu opłaty za zarządzanie. Przychody te spadły z poziomu 
1,12 mld zł w 2013 r. do 777 mln zł w 2014 r., czyli o ponad 30 proc. 

Ograniczenie poziomu prowizji od składki poskutkowało zmniejszeniem się 
przychodów PTE z tego tytułu z 390 mln zł w 2013 r. do 161 mln zł w roku 
2014. Wpływ na to miało też drastyczne ograniczenie strumienia składek płyną-
cych do OFE, spowodowane wprowadzeniem dobrowolności uczestnictwa. 
W dalszym ciągu wpłacać część składki do OFE zdecydowało się około 2,5 mln 
osób, podczas gdy tuż przed wprowadzeniem zmian płatników składek było 
ponad 16,5 mln [KNF lipiec 2014]. W efekcie już w 2014 r. strumień składek do 
OFE spadł do 8,2 mld zł z 10,5 mld zł rok wcześniej. Ponieważ zmniejszenie 
liczby składek do OFE nastąpiło w sierpniu, pełny skutek dobrowolności 
odprowadzania części składek do funduszy można było zaobserwować dopiero 
w 2015 roku. Wówczas do OFE napłynęło zaledwie 2,6 mld zł w formie składek. 
Spowodowało to dalsze ograniczenie przychodów PTE do zaledwie 47 mln zł 
w 2015 r. [8]. 

Co ciekawe, mimo tych zmian przychody PTE w 2014 r. przekroczyły 
2 mld zł. Był to jednak jednorazowy efekt wspomnianej likwidacji części dodat-
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kowej Funduszu Gwarancyjnego, który poskutkował zaksięgowaniem przychodu 
PTE w wysokości niemal 1 mld zł [8]. W 2015 r. ujawnił się jednak w przycho-
dach PTE pełny obraz skutków zmian – przychody całego rynku spadły do 
935 mln zł, czyli o 44 proc. 

Ważnym elementem zmian z punktu widzenia rynku PTE okazał się także 
wspomniany mechanizm suwaka, który sprawia, że środki zgromadzone 
w otwartym funduszu emerytalnym są stopniowo przenoszone do ZUS na dzie-
sięć lat przed osiągnięciem przez członka OFE wieku emerytalnego. W tym cza-
sie również jego składki, które płynęły dotychczas do OFE, przestają tam trafiać 
i zostają w ZUS. W 2015 r. w ramach mechanizmu suwaka OFE oddały do ZUS 
4,1 mld zł, czyli więcej niż wynosiły napływy składkowe [KNF 2016]. W efekcie 
aktywa OFE nie powiększają się (nie uwzględniając zmian wyceny instrumentów 
inwestycyjnych, które mają w portfelach), co oznacza stabilizację przychodów 
powszechnych towarzystw emerytalnych na poziomach zbliżonych do przycho-
dów w 2015 r. Strony przychodowej PTE nie udało się poprawić dzięki istnieniu 
dobrowolnych funduszy emerytalnych. W 2015 r. przychody wszystkich PTE 
z tytułu zarządzania DFE wyniosły 3,6 mln zł. Chociaż oznacza to wzrost tej 
pozycji rok do roku o ponad 100 proc., to wciąż wpływy te stanowią zaledwie 
0,39 proc. całości przychodów towarzystw. 

Tuż przed zmianami z 2014 r. nastąpiła dalsza konsolidacja na rynku PTE. 
12 lutego 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie 
zarządzania przez PTE PKO BP Bankowy nad OFE Polsat. 19 lipca PTE Polsat 
zniknęło z rynku. W marcu 2014 r. KNF zgodziła się na przejęcie pod zarząd 
OFE Warta przez Allianz PTE. 19 września Warta PTE przestało istnieć, a na 
rynku zostało już tylko 12 powszechnych towarzystw emerytalnych. 

Okres ten tylko potwierdza wejście w schyłkową fazę cyklu życia, zarówno 
według modelu Coffeya, Athosa, Reynoldsa, jak i według modelu Lippita 
i Schmidta. PTE, chociaż mając do dyspozycji DFE, które mogły zdywersyfiko-
wać ich przychody, nie dokonały zmian modelu funkcjonowania i nie zapewniły 
sobie dodatkowego (poza zarządzaniem OFE) źródła przychodu. PTE nie prowa-
dziły też przez lata działań zmierzających do większego przywiązania do siebie 
swoich klientów. Konsekwencją tego było to, że w momencie wprowadzenia 
dobrowolności uczestnictwa na dalsze odprowadzanie składki zdecydowała się 
tylko niewielka ich część (około 15 proc.). W efekcie ich przychody uległy dra-
stycznemu ograniczeniu. 

6. Plany wygaszenia rynku PTE 

Na początku lipca 2015 roku Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wstępną 
koncepcję planu upowszechnienia długoterminowych oszczędności – Program 
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Budowy Kapitału. W dokumencie prezentującym Program znalazły się także 
plany dekonstrukcji II filaru systemu emerytalnego. Ministerstwo Rozwoju zau-
waża, że obecny model funkcjonowania OFE nie ma uzasadnienia, a istniejący 
od 2014 r. mechanizm suwaka powoduje, że sektor OFE generuje stałe odpływy 
netto i brak przepływów środków z kapitałowej części systemu do gospodarki. 
Zdaniem resortu system wymaga zatem gruntownej przebudowy [10]. 

W swoim opracowaniu Ministerstwo Rozwoju zauważa, że w efekcie zmian 
w OFE przeprowadzonych w 2014 roku aktywa funduszy są skoncentrowane 
w 75 proc. w akcjach spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Pozostała 
część 25 proc., którą Ministerstwo nazywa bardziej płynną, to inne aktywa, 
głównie gotówka, obligacje spółek i akcje notowane na giełdach zagranicznych. 

Wstępne założenia wskazują na intencję przekazania z dniem 1 stycznia 
2018 roku w trybie ustawy 75 proc. aktywów OFE na specjalnie w tym celu 
utworzone indywidualne konta emerytalne wszystkich 16,5 członków OFE. Po-
została część aktywów miałaby trafić do Funduszu Rezerwy Demograficznej, 
którą zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki te miałyby posłużyć 
w przyszłości finansowaniu systemu emerytalnego. Można zatem założyć, że 
aktywa te zostaną upłynnione i zasilą Fundusz Ubezpieczeń Społecznych celem 
wypłaty bieżących emerytur. 

Ministerstwo chce ponadto przekształcić otwarte fundusze emerytalne 
w fundusze inwestycyjne polskich akcji. Fundusze te miałyby działać w oparciu 
o ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Przekształceniu
miałyby też ulec powszechne towarzystwa emerytalne, które stałyby się towarzy-
stwami funduszy inwestycyjnych i działałyby w oparciu o tę samą ustawę
(Dz.U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.). Plany te oznaczają, że z dniem 1 stycznia
2018 r., po niemal 19 latach, rynek powszechnych towarzystw emerytalnych
przestałby istnieć.

7. Wnioski

Spośród 12 obecnie funkcjonujących PTE na rynku (w czerwcu Aegon PTE 
podpisał umowę przejęcia zarządzania Nordea OFE, transakcja czeka na zgodę 
KNF) 9 towarzystw znajduje się w grupach finansowych, które już posiadają 
TFI. Jeśli zatem PTE zostaną przekształcone w towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, najprawdopodobniej nastąpi integracja nowych TFI z istniejącymi już 
TFI w rękach tych samych akcjonariuszy. 

Grupy kapitałowe, które mają PTE, lecz nie posiadają aktualnie TFI, zyskają 
po zmianach nowe instytucje. Niewykluczone jednak, że na rynku dojdzie do 
dalszej konsolidacji. Skutkiem zmian będzie wzmocnienie rynku TFI, który po-
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większy się o około 107 mld zł stanowiących 75 proc. wartych na koniec wrze-
śnia 2016 r. 143 mld zł aktywów OFE. 

Trudno zatem nazwać planowane zmiany nowym etapem w rozwoju rynku 
PTE, bowiem po prostu przestanie on istnieć. Jego funkcje dodatkowego zabez-
pieczenia emerytalnego i stabilizatora polskiego rynku kapitałowego przejmą 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Powszechnym towarzystwom emerytalnym nie udało się w ciągu 3,5 lat od 
wprowadzania dobrowolnych funduszy emerytalnych wystarczająco rozwinąć tej 
części biznesu. Na koniec I półrocza 2016 roku przychody z zarządzania DFE 
wyniosły niecałe 2,5 mln zł, zatem stanowiły zaledwie 0,52 proc. wszystkich 
przychodów powszechnych towarzystw emerytalnych. Same koszty ogólne za-
rządzania towarzystwa w tym czasie sięgnęły 80 mln zł. Dalsze więc funkcjono-
wanie PTE, bez OFE, wyłącznie w celu prowadzenia dobrowolnych funduszy 
emerytalnych, nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego.  

Chociaż PTE stanowi specyficzny rodzaj przedsiębiorstwa, można zauważyć 
na tym rynku poszczególne fazy cyklu życia organizacji, takie jak narodziny (lata 
1998-1999), dojrzałość (2000-2010) i schyłek (od 2011 r.). Realizacja planów 
Ministerstwa Rozwoju, czyli wygaszenie PTE, będzie końcem tego ostatniego 
etapu.  
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POLISH PENSION SOCIETIES: FROM ESTABLISHING 
TILL DECLINE OF THE ORGANISATION 

Summary 

In 1998 and 1999 under the act of changing the pension system in Poland, 
the Pension Societies (PTEs) have been established. These were private entities 
scheduled to manage the capital in the compulsory pension system. As a result 
a new branch has been created on the emerging polish financial market. During 
the course of the subsequent years this branch has become the crucial element of 
the Polish capital market. In 2016, after years of development when many modi-
fication to the PTE market had been incorporated, plans of a complete liquidation 
of PTEs and open pension funds (OFE) were introduced. The objective of this 
article is the description of the lifecycle of PTE, presentation of how the market 
operated throughout the years and an attempt to answer the meaning of the 
announcement of the Polish Ministry of Development. 
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SPACE 

The research confirmed the relationship between the location of the 
student in the classroom and their activity. In practical and theory don't ex-
ist one optimal way of arranging the class space. It depends on the number 
of people in the group, the type of a lesson, an approach of the student and 
teacher, a mood or even the time of the day. This paper presents ad-
vantages and disadvantages chosen setting and  are given recommenda-
tions their use. 

1. Introduce

For centuries, the traditional system of the space arrangement of as far as the 
teaching goes has not significantly changed. Analyzing the arrangement of indi-
vidual elements defining, among others, the position and the role of the actors of 
the educational process, can be traced back to the ancient analogy. According 
to R. Meighana [1993, p. 85] it has to do with a lack of competence of the vast 
majority of teachers, which corresponds to the traditional set of tables because it 
allows them to take the vision and creates the impression reign. The researchers 
demonstrated that the spatial arrangement is important for a distance of less than 
45 centimetres, referred to as an intimate space, which is crucial for the comfort 
and the sense of security. The violation of this space against the will makes 
everybody feel uncomfortable [Hall 1966]. 

It should be noticed that: 
1. The arrangement of tables and chairs in the classroom affects the

outcomes of the learning process. 
2. There are many possibilities for the arrangement of space science.
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3. The role and position of the teacher changes depending on their position
in space. 

Sometimes a slight change in the arrangement changes the attitude of stu-
dents to the problem and allows for other learning outcomes. It is possible to 
change the arrangement of space without changing the layout of tables entering 
a small modification of the set of chairs or suggesting the students to turn the 
chair in order to make a pair with a person of higher rank. 

The way space is arranged is depends on the goals of education, which de-
termine the type of student activity and is designed by the teacher.  

The research psychologist Augustyna Bańki [Banka et al 2002], conducted 
the research in schools in which the organization of space science took the tradi-
tional form. He confirmed the relationship between the location of the student in 
the classroom and their activity. It is the highest, if the student sits in the first row 
of tables, closest to the teacher and in the middle rows. The least active are the 
students occupying the last place beneath a window or in a row against the wall. 
The difference between the most and least active students reaches almost 100%. 
These studies show that student’s activity decreases with the distance from the 
teacher. In addition, the research of A. Nalaskowski [2002, pp. 50-51] shows that 
the level of acceptance and the way the teacher perceives a students is dependent 
of the student’s place.  

The research conducted by M. Nęcka (2002) related to the links between the 
type of space and behaviors, emotions and social links show that the character of 
the space proposed to the students can become a factor which strengthens 
the work or on the contrary can disrupt it. A certain direction of thinking shows 
the impressions done by A. Nalaskowski [2002, pp. 50-51] who notices that there 
is no one optimal way of arranging the class space. It depends on the number of 
people in the group, the type of a lesson, an approach of the student and teacher, 
a mood or even the time of the day. The teacher during the process of education 
does not have to stick to one setting of the classroom.  

In practice there are different ways of arranging the tables and students’ 
chairs. They are described below.  

2. Auditorium

The traditional setting is adjusted to giving the content by the teacher and 
the student is limited to a passive listener, who takes down the notes and answers 
the questions which are asked. Such a setting is appropriate for a lecture and 
a presentation conducted by a teacher [8].  
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Table 1. Advantages and Disadvantages auditorium 

Advantages Disadvantages  
Students can work individually 

When it is important to avoid communi-
cation among the students 

 

Some students may be unable to see 
a teacher or the presented material as well 

as the content written on the boards, 
The teacher is not able to have an 
eye-contact with the whole group, 

Students cannot have eye-contact with 
other students, 

Students cannot communicate freely 
Based on: http://magdalipiec.pl/wp-content/uploads/2012/09/Ustawienie-
%C5%82awek.pdf on 12.05.2016  

 

 
 

Fig. 1. Tradional setting Fig. 2. V setting of the classroom 
 

  
Fig. 3. University lecture (illustration 

from the mid-14th century)  
Fig. 4. Aula 329, Lodz University 

of Technology  
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Sometimes, instead of a traditional setting, when students can be placed only 
at longwise tables, the V setting is used (it can be used also in the team of more 
than 30 persons).  

This setting:  
− decreases the distance between the students,  
− students when speaking can see many listeners,  
− it is more possible to have an eye-contact than in a traditional setting, 
− it is necessary to place the tables a bit further from the middle of the class. 

2. Club or segment setting

Club or segment setting means placing students around the tables creating in 
this way centers both of team work and individual work. It increases the number 
of students engaged in the educational activities and it also integrates them. The 
segment setting requires an active support from the teacher for the work of every 
table.  

A very flexible organization of a learning space is a feature of the segment 
setting. It is good for the different types of classes and it allows for an easy modi-
fication- without engaging strengths and noise. The segments can be enlarged 
or decreased, depending on the needs. 

Fig. 5. Segment setting for 
small groups  

Fig. 6. Segment setting for 
big groups  
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Fig. 7. Segment setting preferred 
during innovative or artistic 

activities  

Fig. 8. Club setting, TUL, International Faculty 
of Engineers  

Table. 2. Advantages and Disadvantages Club or segment setting 

Advantages Disadvantages  
Enhances the students’ motivation  

Facilitates the verbal communication 
among the students  

Allows for beneficial interactions 
of students with the different levels 

of achievements 
(a creation of mutual relations),  

Reduces undesirable behaviours,  
Helps to develop the skills needed 

on the labour market and in the civic 
society,  

Promotes active learning,  
Facilitates new ideas,  

Teaches respect for diversity,  
Teaches objectivism while evaluating 

(oneself and others), 
Teaches the responsibility for own learning 

process/ self-education,  
Improves the effectiveness of the teachers’ 

work,  
Allows for an easy work in sub-groups,  

Allows both for an individual work 
of students and of the groups,  

Allows for an easy communication with 
the members of the sub-groups, 

 

Bigger freedom and a higher level of noise,  
Possibility of exchanging the contacts 

among the group members,  
A possibility for a teacher to approach 

only selected teams,  
Some students must turn heads and chairs 
in order to listen to the teacher’s remarks,  

Great for small groups,  
Limited control of the teacher,  

Can provide a feeling of the mess,  
The group is likely to have discussions 

not related to the given task,  
It requires from the teacher a big activity 

while controlling the single groups. 
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Teacher supports the groups, can approach 
them and provide clues or consultations but 

is not a member of any team,  
Stipulates the independence of students 

and groups,  
The modifications of settings are possible 
ensuring more independence and privacy.  

Prepared on the basis of: Bańka A., Architektura psychologicznej przestrzeni życia. 
Behawioralne podstawy projektowania, Wydawnictwo Gemini, Poznań 1997 and 
Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Impuls, Kraków 2002, pp. 48-54.  

4. Setting in the shape of U letter, the so-called semicircle

This kind of setting allows a student to maintain a good contact with stu-
dents, monitor their individual work; make student participate actively in the 
classes. The teacher can easily change the distance. 

Fig. 9. Scheme how to arrange 
a semi-circle  

Fig. 10. Specific arrangement of the room 
in a semicircle- International Faculty 

of Engineering, Lodz University 
of Technology  

Table 3. Advantages and Disadvantages setting in the shape of U letter 

Advantages of semicircle Disadvantages of semicircle 
A teacher has a free access to everybody,  

A teacher can control the work,  
A teacher is simultaneously visible for 

everybody,  
A teacher can easily demonstrate additional 

material,  

If it is too big, students sitting on the edges 
can create their own groups, talk together 
and not participate actively in the classes  
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The materials can be handed from hands to 
hands,  

A teacher can easily arrange work in pairs 
and in groups,  

This kind of setting allows for an easy eye-
contact among the participants and allows 

for a discussion,  
This setting allows to move around the 

classroom,  
This setting enhances the feeling of safety 

in the group for the teacher,  
The teacher is excluded from any group 

and can take a privileged position,  
The teacher can easily have a direct contact 

with a student by entering a semicircle   
Prepared on the basis of: Bańka A., Architektura psychologicznej przestrzeni życia. 
Behawioralne podstawy projektowania, Wydawnictwo Gemini, Poznań 1997 oraz 
Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Impuls, Kraków 2002, pp. 48-54.  

4. Conference table (seminar table)

The arrangement of tables into a conference table is quite similar to a trial to 
arrange them in U letter but the teacher’s position is privileged. Such an arran-
gement of the space greatly minimizes the meaning of the teacher and at the same 
time increases the meaning of other participants. If the  teacher sits in the middle 
of the shorter part of the table, it will cause a more official and managerial cha-
racter. If the teacher sits in the middle of the longer part, it will give a more de-
mocratic character. However, the teacher will be well visible and heard from 
every place.  

Fig.11 Scheme of conference setting Fig. 12. Examples of settings 
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Table 4. Advantages and Disadvantages seminar table 

Advantages Disadvantages 
Allows for a good communication,  

Allows to exchange easily documents 
and other materials  

Provides a feeling of equality 

Allows a teacher to have a close and 
direct contact with every student  

Prepared on the basis of: Bańka A., Architektura psychologicznej przestrzeni życia. 
Behawioralne podstawy projektowania, Wydawnictwo Gemini, Poznań 1997 and 
http://magdalipiec.pl/wp-content/uploads/2012/09/Ustawienie-%C5%82awek.pdf 
on 12.05.2016.  

5. Circle

Placing the students in a circle without the tables creates a great possibility 
to start direct relations, supports group interactions, is favorable to create infor-
mal atmosphere.  

Such a setting is very beneficial during the classes when it is not necessary 
to take the notes and the contact is based on a discussion and the exchange of the 
personal opinion. Such a setting is recommended for groups of not more than 
20 people. The teacher who is sitting in a circle becomes an equal partner of the 
team and is a part of the group. When there are no tables the conditions are ideal 
for a good communication while discussing and it allows for its dynamism, en-
courages (obliges) to participate in the discussions. Such a setting allows to better 
observe students and to stop all improper coalitions among the students.  

Table. 5. Advantages and Disadvantages circle setting 

Advantages Disadvantages 
It does not create a barrier separating the 

teacher from the students  
Facilitates the discussion, gives 
the dynamism and encourages 

the participants,  
Creates a friendly atmosphere,  
Creates a feeling of equality  

It is difficult to take the notes,  
It is too easy to start informal talks, often 

not related to the topic,  
Some students may feel insecure 

without the tables in front of them,  
Functional for a small numer 

of people.  
Prepared on the basis of: Bańka A., Architektura psychologicznej przestrzeni życia. 
Behawioralne podstawy projektowania, Wydawnictwo Gemini, Poznań 1997 and 
http://magdalipiec.pl/wp-content/uploads/2012/09/Ustawienie-%C5%82awek.pdf 
on 12.05.2016. 
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Fig. 13. Examples of the settings Fig. 14. Classes on voice emission 

6. Setting of working space

During the laboratory work it is beneficial to arrange the space in such a way 
to arrange working space. For the individual work it is the best to place the 
students vis a vis e.g. with the usage of the computer, other devises or conducting 
some experiment.  

In the laboratories students do not disturb one another. If two students use 
the same devise, it is worth putting them on the same side of the table, different 
than in case of other students. In such a setting it is possible to create a partners-
hip while learning.   

The teacher must have a free access to tables in order to give easily consulta-
tions. In case of more innovative work, more flexible setting are also possible.  

Fig. 15. Creativity workshop in DT Lab, 
TUL 

Fig. 16. Design Thinking Lab, 
TUL 
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Fig. 17. Oxford Debate about pension 
funds 

Fig. 18. Laboratory in the Institute of 
Mechatronics and Information System 

In the literature it is also possible to find other settings. The search of new 
and better solutions should be a feature of every teacher. What is beneficial in 
one team does not need to be good in case of a different team and while presen-
ting other learning outcomes.  

7. Conclusion

A good recognition of the students’ needs from the point of view of the con-
tent which is transferred will lead to finding such a setting which will allow for a 
very useful work of students and teacher. Sometimes it is time consuming to find 
a good setting. The setting which is optimal is the one in which both a student 
and a teacher feel safe and are able to learn and to gain experience.  
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ORGANIZACJA PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

Summary 

Badania potwierdziły związek pomiędzy lokalizacją uczniów w klasie a ich 
działalnością. W praktyce i teorii nie widać jednego optymalnego sposobu aran-
żacji przestrzeni klasowej. Zależy to od liczby osób w grupie, rodzaju zajęć, po-
dejścia ucznia i nauczyciela, nastroju, a nawet pory dnia. Niniejszy artykuł 
przedstawia zalety i wady wybranych ustawień oraz zaleca ich stosowanie. 
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AN INNOVATIVE PLATFORM WHICH HELPS 
TO ESTABLISH AND TO EXTEND UNIVERSITY-

BUSINESS COOPERATION 

The paper presents the issue of lack of university-business coopera-
tion. Theoretical attention was put into E-Business definition, Problem 
Based Learning at Lodz University of Technology and European Union 
Research focused on higher education institution and company’s relation-
ship in Poland. In the article the solution for communication improvement 
was introduced. The innovative platform placed on a university website 
was described. Such platform will help to establish new relationships and 
extend existing ones. 

1. Theoretical background

1.1. E-Business 

According to the definition E-Business is the use of the Internet to network 
and develop business processes, electronic commerce, organizational communi-
cation and collaboration within a company and with its customers, suppliers, and 
other stakeholders. E-businesses use the internet, intranets, extranets and other 
available networks to support their organizational processes2.7It is possible to 
distinguish three major types of E-business models: B2C, C2C and B2G.  B2C 
stands from business to customer relations and models where an organization 
offer a product or service for a customer like virtual shop Amazon.com. Custom-
er to customer model is about business relations or interaction between different 
customers, average players on the market for example ebay.com offer such pos-
sibility where one person can sell his or her belongings to another person. Busi-
ness to government model is about cooperation between national entities, 

16Tel. 506 483 372 bartekszczepaniak@op.pl  
27Collin Combe Introduction to E-business management and strategy, 2006, p. 1. 
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organizations and private companies by selling products or services, exchanging 
information using special platform. Launching a project by or communication 
between a university and a company can be treated as e-business. The main 
advantages of existence and implementation of E-business is time and cost reduc-
tion. Thanks to the use of an  electronic device and the Internet data is available 
all the time and is can delivered to other party immediately3.8When it comes 
to the costs, lack of paper documentation, envelopes and logically warehouses to 
store them an organization can save significant amount of money introducing 
E-business tools.  

1.2. Higher Education Institutions 

Polish law on Higher Education states that higher education institution is an 
establishment providing degree level education, founded in compliance with the 
procedures laid down in the Act. Lodz University of Technology which is a pub-
lic higher education institution is defined as a higher education institution estab-
lished by the State, with the State represented by a competent authority or public 
administration body4.9Based on the abovementioned definitions Lodz University 
of Technology can be treated as a governmental organization. The main aim of 
universities is to teach students and provide them with an appropriate knowledge 
to be attractive on a labor market. During studies learning outcomes can be intro-
duced using five different tools: lectures, tutorials, laboratories, seminars and 
projects. Being up to date to the current needs of the market universities started 
to focus more on the practical use of gained knowledge in projects. 

International Faculty of Engineering at Lodz University of Technology 
introduced innovative way of teaching called Problem Based Learning. PBL is 
about solving real life problem using gained knowledge. The aim of such an 
approach is to stimulate students to work in group, to think out of the box, and to 
motivate them to be curious of the world. All the projects were conducted under 
supervision of lecturers; however, their role was to give an advice to the team not 
to lead members of the group5.106One of the Problem Based Learning projects was 
research about handling services prices strategies where group analysed offers of 
the airport handling service providers and conducted an observed price strategy. 
Thanks to such activates graduated students are better prepared to act on a labor 
market and are conversant with organizational behaviour of future employers. 

38The Ontario Government, How you can profit from e-business, 20133, p. 2.  
49Dziennik Ustaw – Official Journal of Laws of 2005, No.164, item 1365. 
510Problem Based Learning, 
http://www.ife.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki_publiczne/pbl/pbl-in-folder-2013.pdf 
[access 20.10.2016]. 
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1.3. University-Business Cooperation in Poland 

European Union created Europe 2020 program which aim it to establish 
well-functioning and better developed relationship between universities and 
business players in order to increase productivity and employment6.11Such 
a cooperation will provide mutual benefits for both parties; higher education in-
stitution could increase inflow of money to universities budget and organizations 
may gain or maintain their competitive advantage712on already saturated market. 
Another direct beneficent will be well a tough students whose knowledge will fits 
to the needs of the potential employers8.13What is more, local economy would be 
an indirect beneficent of the cooperation by increased standard living and stimu-
lated economic growth9.14Well-functioning cooperation has a positive influence 
not only on the internal stakeholders but it has macroeconomic impact. 

European Commission in 2011 made a research in order to analyze how uni-
versity-business cooperation is functioning. The market analysis was based on 
interviews with experts and surveys sent to the higher education institution in 
EU, over 3,000 institutions in 33 countries10.15 

According to the respondents eight types of university-business cooperation 
can be distinguish: 
• Governance – academics are involved in decision-making process of an

organization;
• Entrepreneurship – HEI cooperate with organization during market analysis

and first steps of star-up creation;
• Lifelong learning – courses provided by HEIs for adults and employees of

external institutions, companies;
• Curriculum development & delivery – joined development of courses and

modules. External guest lecturers are invited to teach students;
• Commercialization of R&D results –  commercialization through disclosures

of patents and licensing;

611European Commission (2011). Council conclusions on the role of education and train-
ing in the implementation of the ‘Europe 2020 strategy. Official Journal of the European 
Union (2011/C 70/01). 
712OECD, Organization for Economic Cooperation and Development (2002). Bench-
marking science-industry relationships. Access [20.102016]. 
813Bozeman, B., Boardman, C. (2013). Academic Faculty in University Research Centers: 
Neither Capitalism’s Slaves nor Teaching Fugitives. The Journal of Higher Education, 
84(1), pp. 88-120. 
914Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National 
Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university-industry-government relations. 
Research Policy, 29(2), pp. 109-123. 
1015Science-to-Business Marketing Research Centre (2013). The State University Busi-
ness Cooperation in Poland, p. 3. 
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• Mobility of students – temporary movement of students to companies;
• Mobility of academics – temporary movement of teachers to the business and

employees to university;
• Collaboration in R&D – joint R&D activities, R&D consulting, joint publica-

tions company and academic employee11;   16

Comparing the extension of above-mentioned types of UBC in Poland and 
average rate in Europe, in Poland the most popular is student mobility, lifelong 
learning and curriculum development & delivery and the least extension belongs 
to mobility of academics and commercialization of R&D. On the other hand, in 
Europe the most popular tool in UBC is collaboration in R&D, mobility 
of students and lifelong learning. Last places belong to governance and mobility 
of academics. Collaboration in R&D is on the fifth out of eight places concerning 
Poland12.  17 

Main obstacles which constrict university business-cooperation are those 
connected with lack of or disturbances occurred in communication like business 
lack awareness of research made by university, bureaucracy, difficulties in find-
ing appropriate collaborating partner, lack of well-informed contact person from 
both sides13.  18 

According to the European Union, Poland has one of the weakest relation-
ship between higher education institution and organizations. In order to change it 
corrective actions has to be undertaken. Communication plays virtue role not 
only in case of university-business cooperation, but in each part of people busi-
ness and private life. Having this information in mind a project aimed to commu-
nication development has to be introduced14.    19  

2. Innovative platform
2.1. Aim of the project

The main idea is to create a virtual platform which enables exchange of 
information between high education institution and business players on the mar-
ket. Stakeholders of the platform are employees of the universities including 
administrative staff, dedicated to the project business people and students. The 
main goal of the platform is to establish, develop and increase the cooperation 
between HEI and companies. Another value is enlargement of university activity 
market awareness.  

1116Ibidem, p. 6. 
1217Ibidem. 
1318Ibidem, p. 7. 
1419Ibidem, p. 1. 
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2.2. Platform description 

The platform will be placed on the University website in the cooperation 
section.  

When it comes to the cost, especially code development, it can be financed 
by a university using employees or outsourced – hiring external company. Profits 
from potential relationships with companies will cover the spending related to the 
introduction of the platform. Concerning the code development university em-
ployees – informatics can be used because of not complicated structure of the 
code. In some cases, the service can be outsourced.  

Fig. 1. Platform contact form 
Source: http://pp.rossmann.com.pl/PD/OfferFormSite.aspx [access 20.10.2016]. 

User of the portal after opening the website will have to choose the topic 
(scientific cooperation, topic for the student project or request for scientific con-
sultation) next step is choose of the area of the cooperation. On the list will be 
placed all faculties, departments and student scientific groups. On the portal 
place for description of request and availability of adding attachments will be 
included. Additional part of the view is contact details (name, surname, company 
name, e-mail address, telephone and additional information if wanted). Anti-boot 
security will be placed as well in form of typing mix of letters and digits. Exam-
ple of a platform is placed bellow based on already existing solution in one of the 
Polish company. The company is using such form for contact with suppliers. 
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After sending the request, it will appear in form of e-mail both in university 
employee account and sender. An appropriate e-mail will be assign to the 
department and faculty. After signing in to the user view the receiver, firstly ded-
icated person, who will forward information to the specialist in the department, 
have time to accept, refuse or change addresser of the request. What is more, 
university employee can ask for more information and start conversation with the 
company using platform. In case of question sent to the company the information 
is present in form of email with link to the conversation in the platform software.  
Each request will have its own ID number. User of the platform can search for 
request using companies name, ID number or date. There will be also two groups 
in the user view – accepted and denied requests.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Platform administrator view 
Source: Kamila Kmieć, – ROSSMANN  SDP. 

 
Bellow above-mentioned model is present in form of map from the general 

point of view. The process starts when the need of cooperation occurs. After that 
user fills in the contact form on the platform and the information is sent to the 
higher education institution. After opening the request by the authorized person 
employed by a university, he or she has to make a decision whether to forward 
the request to another department, accept it and send it to the specialist or refuse 
it. Dedicated specialist can ask for further information needed for the potential 
project or without is officially inform the company about start of the cooperation. 
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Fig. 3. Map of the information flow using platform 
Source: own elaboration. 
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3. Conclusions

Proposed platform fulfil the aim presented in the paper. Definition of inno-
vation delivered by Oslo Guide is the implementation of a new or significantly 
improved product (good or service), or process, a new marketing method, 
or a new organizational method in business practices, workplace organization or 
external relations15.20Taking in to account this definition the idea of introduction 
of a platform can be called innovative for the higher education institution which 
already has not implemented it, like Lodz University of Technology Thanks to it, 
the university-business cooperation will be easier to establish and maintain. Such 
approach works in the business industry in supply chain management which 
gives positive perspectives for its functioning in UBC. Above-mentioned solution 
can be implemented in all types of higher education institutions because of its 
simple and universal structure. Having in mind results of European Union Science-
to-Business Marketing Research Centre where communication was one of the most 
significant obstacle in UBC using the platform its impact can be diminish.  
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INNOWACYJNA PLATFORMA POMAGAJĄCA USTALIĆ 
ORAZ ROZSZERZYĆ WSPÓŁPRACĘ 

UNIWERSYTECKO-BIZNESOWĄ 

Summary 

W artykule przedstawiono problem braku współpracy uniwersyteckiej i biz-
nesowej. Teoretyczną uwagę poświęcono definicji firmy E-Business – nauczaniu 
opartemu na problemach na Politechnice Łódzkiej oraz badaniu Unii Europej-
skiej poświęconemu instytucjom szkolnictwa wyższego i relacjach z firmą 
w Polsce. W artykule wprowadzono rozwiązanie poprawy komunikacji. Opisano 
innowacyjną platformę umieszczoną na stronie internetowej uczelni. Taka plat-
forma pomoże nawiązać nowe relacje i rozszerzyć istniejące. 
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WYBRANE CZYNNIKI I MODELE PRZEŻYCIA 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW UTWORZONYCH 

PRZY WSPARCIU PROGRAMU OPERACYJNEGO 
KAPITAŁ LUDZKI 

Artykuł zawiera wyniki analizy przeżywalności mikroprzedsiębiorstw 
utworzonych przy wsparciu projektów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki UE w ciągu pięciu lat od ich założenia. Obserwowano wpływ płci, 
wykształcenia i miejsca prowadzenia działalności. Dokonano także estyma-
cji funkcji dożycia za pomocą uogólnionego modelu Burra oraz modelu 
Gompertza-Makehama, uzyskując dobre dopasowanie do danych empi-
rycznych. W wyniku analizy funkcji intensywności procesu likwidowania 
działalności gospodarczej uzyskano wyniki wskazujące na względnie stałą 
intensywność procesu. 

1. Wprowadzenie

Jednym z kryteriów oceny działalności gospodarczej jest sama zdolność do 
utrzymania działania firmy na rynku. Nie jest to oczywiście jedyna miara sukce-
su, jednak niewątpliwie ważna, zwłaszcza że jest to kryterium dobrze mierzalne 
i dość jednoznaczne oraz dotyczące wszelkiego rodzaju organizacji gospodar-
czych. 

Chętnie badane są czynniki, które wpływają na większe lub mniejsze szanse 
przetrwania w gospodarce. Analizuje się1 parametry cechujące firmę, takie jak 
sektor działalności, stopień innowacyjności, zasobność, wielkość, a także otocze-
nie, w tym region i jego cechy. Badane2 są także pod tym kątem cechy właści- 
ciela firmy, takie jak jego wykształcenie, doświadczenie w prowadzeniu działal-
ności, ale także wiek czy płeć. 

1 Zob. np. [1], [2].  
2 Wyniki badań związanych z tymi czynnikami zaprezentowano np. w artykułach [3], [4], 
[5], [6]. 
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 Wśród wskazywanych czynników warunkujących sukces zakładanej firmy 
wymienia31się przede wszystkim odpowiedni poziom zasobów finansowych, 
wiedzy i doświadczenia, a także zdolność rozwinięcia odpowiednio szybko bazy 
kontaktów z potencjalnymi partnerami i klientami.  

Często podejmowane są też próby modelowania rozkładu czasu przeżycia 
firm w postaci modeli parametrycznych4,3w tym modeli Coxa, Weibulla, Gom-
pertza, Makehama, regresji logistycznej oraz metod nieparametrycznych, przede 
wszystkim tablic wymieralności5.  4 

Biorąc pod uwagę liczne zagrożenia i czynniki utrudniające start nowych 
firm, niektóre organizacje tworzą projekty, próbujące ułatwić zakładanie 
i prowadzenie działalności dla pewnych grup potencjalnych przedsiębiorców. 

W tym artykule przedstawiono wyniki badań przeżywalności mikroprzed-
siębiorstw utworzonych w projektach65prowadzonych przez łódzką Fundację 
Inkubator – jedną z organizacji realizujących projekty w ramach Działania 6.2 
(Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) oraz Poddziała-
nia 8.1.2 (Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tych projektów oferowano 
wsparcie finansowe przeznaczone na założenie mikroprzedsiębiorstw, wsparcie 
pomostowe7,6a także szkolenia przygotowujące do podjęcia i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.  

2. Analiza wpływu wybranych czynników
na przeżywalność badanych mikroprzedsiębiorstw 

W badaniach omówionych w tym artykule przedstawiono wyniki analizy 
przeżywalności podmiotów gospodarczych, które w momencie badania (lipiec 
2016) działały od przynajmniej 5 lat. Do analizy wyodrębniono 192 takich przed-
siębiorstw. 

31Zobacz np. [7]. 
43Przykłady zastosowań prezentują artykuły [7], [2], [8]. 
54Zobacz np. [9], [10]. 
65Wcześniejsze wyniki badań oraz opis statystyczny tej grupy, jak również informacje 
o poszczególnych projektach zamieszczono w artykule [11].
76Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową wspomagającą przetrwanie
firmy beneficjenta do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej. Przezna-
czone jest na pokrycie przez przedsiębiorcę obligatoryjnych opłat, w szczególności skła-
dek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz innych obligatoryjnych
wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
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W pierwszym kroku poddano analizie różnice między grupami przedsiębior-
ców różniących się pod względem płci, wykształcenia właściciela lub miejsca 
prowadzenia firmy. Rysunki 1-3 przedstawiają odsetki firm, które przetrwały 
kolejne miesiące w poszczególnych grupach.  

Rys. 1. Odsetek przedsiębiorstw, które przetrwały kolejne miesiące pierwszych pięciu lat 
działalności z podziałem na płeć właściciela 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 2. Odsetek przedsiębiorstw, które przetrwały kolejne miesiące pierwszych pięciu lat 
działalności wśród przedsiębiorców z wykształceniem wyższym i pozostałych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Odsetek przedsiębiorstw, które przetrwały kolejne miesiące pierwszych pięciu lat 
działalności w zależności od miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej 

Źródło: opracowanie własne. 

Po pięciu latach od założenia istniało wciąż 46% z badanych firm, w tym 
41 z 86 firm założonych przez kobiety i 48 ze 106 założonych przez mężczyzn. 
Przebieg funkcji empirycznej przeżywalności, widocznej na rysunku 1, w kolej-
nych miesiącach dla obu płci przedsiębiorców był podobny, choć dają się zauwa-
żyć pewne momenty, kiedy mężczyźni liczniej byli skłonni podejmować 
radykalne decyzje o likwidacji firm, po pewnym czasie jednak wskaźniki prze-
żywalności w obu grupach się wyrównywały. 

Wykształcenie osoby prowadzącej działalność było czynnikiem znacznie 
bardziej niż płeć różnicującym zdolność do przetrwania jako przedsiębiorca. 
W całym obserwowanym okresie widać mniejsze ryzyko zakończenia działalno-
ści wśród osób z wykształceniem wyższym w porównaniu z pozostałą częścią 
przedsiębiorców. Po pięciu latach od założenia wciąż funkcjonowało 61 ze 106 
firm osób z wykształceniem wyższym w porównaniu z zaledwie 28 spośród 86 
pozostałych badanych. 

Prowadzenie firmy na terenie gminy miejskiej lub wiejskiej nie stanowiło 
istotnej różnicy dla szans jej przetrwania. Odsetki firm działających w miastach 
i na wsiach wyniosły po 5 latach odpowiednio 0,46 i 0,45, przy czym ponad 2/3 
(130) spośród badanych firm było zarejestrowanych na terenach miejskich.
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3. Parametryczne modele funkcji dożycia

W kolejnym etapie badania dokonano próby dopasowania parametrycznych 
modeli funkcji dożycia, wykorzystywanych w analizach przeżycia, dla łącznego 
szeregu obserwacji frakcji przedsiębiorstw utrzymujących działalność w kolej-
nych miesiącach.  

Ze względu na warunki udziału w projektach dofinansowania określające 
konieczność utrzymania działalności przez pierwszy rok87od założenia firm wy-
łączono z modelowania ten okres, jako pierwszą z modelowanych obserwacji 
przyjmując ostatni miesiąc pierwszego roku, aby uzyskać w miarę jednorodny 
przebieg modelowanego procesu, umożliwiający dopasowywanie do gładkich 
funkcji zastosowanych modeli. 

Pierwszym z wykorzystanych był wykorzystywany w analizach przeżycia 
model Gompertza-Makehama, którego funkcję dożycia S dla momentu t można 
zapisać jako9:  8 

S(t) = 𝑂𝑂
𝐵𝐵
ln𝑐𝑐�1−𝑐𝑐

𝑡𝑡� − 𝐴𝐴𝑜𝑜 (1) 

gdzie A, B i c są parametrami. Funkcja intensywności „zgonów” λ (w przypadku 
analizowanego zjawiska reprezentowanych przez koniec działalności firmy) 
przyjmuje postać: 

λ(t) = A + Bct (2) 

W procesie estymacji109otrzymano ocenę parametru c bliską zera, co oznacza 
estymowaną prawie stałą intensywność procesu likwidowania firm. Kształt 
estymowanej funkcji dożycia zamieszczono na rysunku 4. 

Jako miarę dopasowania modelu do danych empirycznych wykorzystano 
wielkość pierwiastka ze średniej kwadratów procentowych błędów dopasowania 
(RMSPE), który wyniósł w tym przypadku 2,47%, wskazując na bardzo dobre 
dopasowanie do danych empirycznych. 

87W jednym z projektów prowadzonych przez fundację Inkubator istniało wymaganie 
dwuletniego utrzymywania działalności. Ze względu na tę odmienność firmy utworzone 
w ramach tego projektu nie zostały włączone do badania, którego wyniki zawiera niniej-
szy artykuł. 
98Porównaj [9, s. 146-147]. 
109Dopasowanie parametrów modeli zamieszczonych w artykule było prowadzone metodą 
gradientu sprzężonego. 
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Rys. 4. Dane empiryczne przeżywalności badanych firm po pierwszym roku działalności 
oraz funkcje dożycia modelu Gompertza-Makehama i uogólnionego modelu Burra 

Źródło: opracowanie własne. 

Dokonano także estymacji parametrów modelu funkcji o uogólnionym roz-
kładzie Burra. Model ten jest złożeniem rozkładów Weibulla i gamma11.10Funkcja 
dożycia tego rozkładu wyraża się wzorem: 

S(t) = � 𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 𝑜𝑜𝑐𝑐

�
𝑜𝑜
 (3) 

gdzie b > 0 jest parametrem skali, zaś s, c > 0 są parametrami kształtu. 

λ(t) = 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑐𝑐−1

𝑛𝑛 + 𝑜𝑜𝑐𝑐
(4) 

Dla tego modelu uzyskano wielkość błędu RMSPE na poziomie 2,81%, wskazu-
jącą na nieco słabszy, choć także dobry stopień dopasowania danych do modelo-
wanej funkcji dożycia. Ocenę parametru c otrzymano na poziomie zbliżonym 
do 1, co wskazywać może podobieństwo do rozkładu Pareto12.11Skutkuje to rów-
nież stabilnym przebiegiem funkcji intensywności – prawie stałym, słabo maleją-
cym, jednak wyraźniej w tym przypadku niż dla modelu Gompertza-Makehama. 

Dokonano także próby oszacowania parametrów dla modelu Pareto, przyj-
mując w równaniu (3) wartość parametru c = 1. Otrzymano dopasowanie do da-

1110[9, s. 127 i dalsze]. 
1211Szczególną postacią rozkładu Pareto jest wykorzystywany we wcześniejszych bada-
niach model Lomaxa [11]. 
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nych na praktycznie tym samym poziomie co dla uogólnionego modelu Burra, 
RMSPE = 2,85%. 

W ostatnim etapie dokonano próby przyjęcia jako model funkcji dożycia 
modelu logistycznego, do którego sprowadza się uogólniony model Burra 
w przypadku s = 1. Dopasowanie tego modelu było jednak nieco gorsze niż po-
przednich, wielkość średniego błędu RMSPE wyniosła 3,31%.  

4. Podsumowanie

Wsparcie udzielane nowopowstającym mikroprzedsiębiorstwom w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla obserwowanej grupy firm pomagało 
im zmniejszyć ryzyko, choć nie usunąć wszystkie zagrożenia, z którymi muszą 
się zmierzyć młode firmy. Proces zanikania w czasie powstałych podmiotów 
gospodarczych następuje ze względnie stałą intensywnością, dość dobrze dając 
się modelować zastosowanymi modelami parametrycznymi. Wyraźnie wolniej-
sze tempo tego procesu występuje w grupie przedsiębiorców z wyższym wy-
kształceniem, natomiast nie ma takiego znaczenia ich płeć ani miejsce 
prowadzenia działalności.   
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SELECTED FACTORS AND MODELS OF SURVIVAL 
OF MICROENTERPRISES CREATED WITH THE SUPPORT 

OF HUMAN CAPITAL OPERATIONAL PROGRAMME 

Summary 

Article contains the results of the analysis of the survival of microenterprises 
created with the support of Human Capital Operational Programme of the EU 
within five years of their establishment. There were the impact of gender, educa-
tion and place of business observed. There also has been estimated survival func-
tions using the generalized Burr model, and the Gompertz-Makeham model. 
These models are well matched to the empirical data. The intensity of the process 
of disposal of business was relatively constant. 
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