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Współczesny świat staje się coraz bardziej wie-
lopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym sa-
mym interdyscyplinarnego podejścia do analiz 
występujących w nim zjawisk. Natężenie glo-
balizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie 
ekologiczne, procesy integracji europejskiej, 
opór kultur podporządkowanych w zderze-
niu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny 
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko 
to przyczyniło się do nowego ukształtowania 
instytucji i samych społeczeństw, a w konse-
kwencji doprowadziło do pojawienia się no-
wych typów zachowań ludzi. 

Naszą misją jest interdyscyplinarne opisywanie 
świata, a wizją stworzenie platformy pomiędzy 
nauką i biznesem.

Zapraszamy naukowców oraz praktyków 
do publikowania swoich analiz, przemyśleń 
i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych, 
stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie 
satysfakcjonującej kariery naukowej lub bizne-
sowej.

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą                 
i doświadczeniem!

www.kwartalnikrsk.pl
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Od redakcji
Słowo wstępne

Nieustanny rozwój organizacji w czasach gospodarki zmiany jest procesem stałym, elastycznym i ewoluującym. Orga-
nizacja może być postrzegana jako całość, system czy sieć, w którym zachodzi wymiana informacji i zasobów. Jednocześnie, 
każda składowa to element wpływający na rozwój lub zastój organizacji jako całości. W bieżącym numerze autorzy poruszali 
kwestie stałego rozwoju organizacji podchodząc do tego obszaru w sposób interdyscyplinarny. 

Justyna Świerczek w artykule pt. „Historia i kierunki rozwoju Grupy Wyszehradzkiej”, w którym porusza ideę oraz cele 
Grupy Wyszehradzkiej, która jako nieformalna forma współpracy czte¬rech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Sło-
wacji i Węgier, uczestniczyła w budowie nowych, demokratycznych systemów po¬litycznych, wolnorynkowej gospodarki, 
a także procesów integracji europejskiej. Kamila Zelga w artykule pt. „Uwarunkowania wdrożenia systemu Management 
by Objectives (MBO) w polskich przedsiębiorstwach” ukazuje uwarunkowania systemu Manage¬ment by Objectives (dalej 
MBO), stanowiącego instrument zarzą¬dzania organizacją. Wskazując elementy metodyki MBO, ukazuje jej najważniej-
sze korzyści oraz najczęściej popeł¬niane błędy, jakich należy się wystrzegać, aby efektywnie wdrożyć nadmienioną meto-
dę. Joanna Olszowy jest autorką artykułu pt. „Wpływ efektywności form szkoleń pracowników na konkurencyjność firmy” 
podejmuje problematykę szkoleń pracowniczych jako elementu doskonalącego jakość kapitału ludz¬kiego, ich wpływu na 
efektywność pracy oraz będących determinantą rozwoju. Ten sam obszar porusza Anna Wołoszyn w artykule pt. „Szkolenie 
pracowników jako forma inwestycji w rozwój współczesnego przedsiębiorstwa”, w którym zawarła rozważania na temat 
szkoleń pra¬cowniczych jako formy inwestycji w rozwój współczesnego przed¬siębiorstwa przy jednoczesnym budowaniu 
przewagi konkurencyj¬nej na rynku. W tym kontekście omówiła teorię szkoleń w przedsiębiorstwie oraz klasyfikację ich 
metod i form. Dodatkowo wskazała różne aspekty szkolenia i rozwoju oraz wspomaganie edukacji pracowników za pomocą 
coachingu, demonstracji czy mentoringu. Omówiła również proces szkolenia i jego uwarunkowania, a także efektyw¬ność 
programów szkoleniowych, do których w praktyce biznesowej wykorzystywany jest najczęściej model oceny efektywności 
autor¬stwa D. Kirkpatricka.

Katarzyna Turoń oraz Piotr Czech są autorami artykułu pt. „Doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez 
społeczną odpowiedzialność biznesu na przykładzie firm branży Transport-Spedycja-Logistyka”. Artykuł poświęcony został 
tematyce zastosowania społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) w celu doskonale-
nia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Autorzy omawiają korzyści jakie płyną z ulepszania kluczowych obsza¬rów organizacji 
w oparciu o strategię CSR nawiązując do aspektów zarządzania ryzykiem, wizerunku i reputa¬cji organizacji, interesariuszy, 
zarządzania zasobami ludzkimi czy innowacyjności organizacji. Każdy z wymiarów CSR został poparty przez autorów przy-
kładem wdrożonych praktyk w przedsiębiorstwach branży TSL. Adam Sulich w artykule pt. „Grywalizacja procesów rekrutacji 
i selekcji” prezentuje informacje o grywalizacji, stawiając tezę, że jest to bardzo popularne narzędzie w rekrutacji i selekcji 
nowych pra¬cowników. Grywalizacja tych procesów zyskuje na popularności, ponieważ używa gier lub jej elementów w tra-
dycyjnych procesach organizacyjnych (grywalizacja w szerszym znaczeniu). Jednocześnie gry są przykładem algorytmów, 
które mogą uprościć identyfikację najlepiej rokującego kandydata. W rezultacie, gry jako proste algo¬rytmy mogą być uży-
wane jako matematyczne metody w rekrutacji i procesie selekcji. Ewelina Brzyszcz jest autorką artykułu pt. „Cyfrowi tubylcy 
i cyfrowi imigranci we współczesnej szkole. Kompetencje medialne nauczycieli – teoria, rozwój, implikacje” w którym porusza 
obszar mass mediów jako integralnej części codzienności współcze¬snych uczniów, a tym samym kwestię posiadania kom-
petencji me¬dialnych przez współczesnych nauczycieli. Zwracając uwagę na ich rolę w procesie kształcenia oraz wskaza-
no na potrzebę rozwoju kompetencji medialnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, 
prezentuje kilka przykładów dobrej praktyki wykorzystania mediów i dzięki temu poszerzenia własnych umiejętności przez 
nauczycie¬li. Martyna Konieczek w artykule pt. „E-learning – nowoczesna forma edukacji” przybliża historię e-learningu, 
jego kluczowe definicje i ty-pologię, a także porównuje edukację zdalną z tradycyjną. Podaje także zalety i wady takiej formy 
nauczania, funkcje coraz popularniejszych platform edukacyjnych, w tym najbardziej znaną niekomercyjną platformę e-le-
arningową – Moodle. Justyna Kozłowska w artykule pt. „E-learning jako forma doskonalenia studentów uczelni wyższych” 
przedstawia rozwój e-learningu w Polsce z głównym akcentem położonym na uczelnie wyższe. Problematyka ta została 
zawarta w poszczególnych punktach, w których poruszono następujące kwestie: pojęcie oraz zalety i wady e-learningu oraz 
uregulowania prawne stosowania e-nauczania. Rafał Sadłowski jest autorem artykułu pt. „Współczesny e-learning na wyż-
szych uczelniach w opinii osób studiujących”. W artykule przedstawia opinie osób stu¬diujących na temat przydatności e-le-
arningu do zwiększenia efek¬tywności przygotowania studentów na wyzwania rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 
porównania poziomu zainteresowania e-learningiem osób posiadających różne rodzaje wykształcenia. 

Beata Bołoz w artykule pt. „Interpretacja pierwszej, drugiej i trzeciej misji uniwersytetu. Argumentacja za przyjęciem 
jednej z nich jako wiodącej” stawia tezę, że misja uniwersytetu powinna być jej sterem na szerokich wo¬dach współczesnych 
wymogów rzeczywistości. W artykule przedstawia analizę teoretyczną trzech sztandarowych misji uniwersytetu starając się 
doprowadzić do wyodrębnienia jej przyszłej roli korelującej z wymogiem społeczeństwa wiedzy. Marzena Sylwia Kruk w ar-
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tykule pt. „Doskonalenie kompetencji pracowników naukowych w Polsce” przedstawia problematy¬kę doskonalenia kompe-
tencji kadry dydaktyczno-naukowej uczelni wyższych w Polsce czego wymaga na przykład współczesny model uniwersytetów 
współpracujących z biznesem w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych. Anna Ciechomska jest autorką tekstu pt. 
„Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku: Wawerskiego i Żoliborskiego. Ich cechy, motywacje i opinie”, w którym przedsta-
wia badania charakterystyki słuchaczy dwóch warszawskich uni¬wersytetów trzeciego wieku. Wyniki porównuje z wynikami 
badań z innych miast Polski, z którymi w znacznej mierze korespondują. Janusz Klisinski oraz Marta Dergaliuk są autorami 
artykułu pt. „The development of education and scientific agroindustrial formations in Ukraine”, w którym analizują działal-
ność instytucji szkolnictwa wyższego na Ukrainie mającą na celu przeszkolenie specjalistów z zakresu wytwórczości rolniczej. 
Autorzy dowodzą, że stwo¬rzenie rolno-przemysłowych formacji edukacyjnych i naukowych pozwoli nie tylko na łączenie 
działań edukacyjnych, naukowych i produkcji, ale także w pełni pokryje cały cykl innowacji przemy¬słowej, wytwórczości 
handlowej i sprzedaży kompleksu rolno¬-przemysłowego. Irena Dudzik-Lewicka w artykule pt. „Kryzys w przedsiębiorstwie 
– i co dalej? Studium przypadku” bazując na przykładzie konkretnej firmy, podjęła się opracowania próby udowodnienia, 
że zmiany w zasadach zarządzania w okresie dekoniunktury są nieodzowne, niezbędne i konieczne do realizacji. Muszą być 
przemyślane oraz zawierać elementy po-zwalające na zatrzymanie negatywnych procesów w firmie i na jej rozwój w nowej 
rzeczywistości. 

Brygida Grzeganek-Więcek jest autorka tekstu pt. „Czynniki stymulujące przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa w turbu-
lentnym otoczeniu”. Artykuł ma charakter problemowo-dyskusyjny w zakresie czynników stymulujących przetrwanie i rozwój 
przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia. Pod dyskusję podda¬ła autorka problem dotyczący wiedzy gro-
madzonej w przedsiębiorstwie prezentując pilotażowe badania przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich z kie-
rownictwem dziewięciu przedsiębiorstw. Monika Jakubiak w artykule pt. „Rozwój i osiąganie celów przy zdalnym wsparciu 
– przypadek Spirolife” prezentuje problem rozwoju i osiągania celów pracowników z wykorzystaniem zdalnego wsparcia. 
Badania em¬piryczne zrealizowane w 2016 roku z wykorzystaniem metody case study pozwoliły autorce sformułować wnio-
ski dotyczące czynników sukce¬su tego typu programów. Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, Agnieszka Parkitna w artykule pt. 
„Zaufanie jako czynnik sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP” koncentruje się wokół czyn¬ników sukcesu przedsiębiorstw 
sektora MŚP. Celem jej ar¬tykułu była analiza znaczenia zaufania jako czynnika warunkującego sukces przedsiębiorstwa oraz 
ukazanie jego roli w odniesieniu do szerszej gamy czynników. Honorata Howaniec w artykule pt. „Zaangażowanie społeczne 
firmy a percepcja marki na przykładzie Nivea Beiersdorf” przedstawia próbę określenia wpływu zaangażowania spo¬łecz-
nego, jakie podejmuje Nivea Beiersdorf w Polsce, na postrze¬ganie marki Nivea przez konsumentów. Agnieszka Parkitna 
oraz Magdalena Gądek w artykule pt. „Strategia jako determinanta efektywności przedsiębiorstwa” przedstawiają pojęcie 
i istotę efektywności, wykazując, że strategia może być postrzegana jako czynnik determinujący efektywność przedsiębior-
stwa. Autorki stworzyły listę kryteriów efektywnej strategii oraz zaproponowały, by posłużyły one jako narzędzie do analizy 
przy¬jętych rozwiązań strategicznych w organizacji. Agnieszka Pieczonka jest autorką artykułu pt. „Przyczyny konfliktów 
w systemie logistycznym przedsiębiorstwa”. Celem jej artykułu jest usystematyzowanie i analiza przyczyn konfliktów wystę-
pujących w systemie logistycznym przedsiębior-stwa, wskazując najważniejsze i najczęściej pojawiające się ich obszary, które 
mają istotne znaczenie z punktu widzenia orga¬nizacji i funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa. 

Grzegorz Biesok i Jolanta Wyród-Wróbel przygotowali artykuł pt. „Znaczenie zaufania w organizacjach”, w którym 
prezentują krótką syntezę wyników trzech badań przeprowadzonych w Katedrze Zarządzania Akademii Tech¬niczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej, a dotyczących zaufania w organizacjach. Wyniki badań pokazują skłonność badanych do 
obdarzania innych zaufaniem, choć wśród czyn¬ników kształtujących zaufanie respondenci stosunkowo nisko oce¬niają 
sprawiedliwość i uczciwość w swoich organizacjach. Monika Świątek w artykule pt. „Motywacja: wpływ coachingu na rozwój 
organizacji – ujęcie syntetyczne” przedstawia znaczenie rozwoju pracowników i potencjału uciele¬śnionego w istocie zaso-
bów ludzkich, który wydobywany jest coraz częściej przy użyciu metod coachingowych. Ewa Wiecha-Kartowska przedstawiła 
artykuł pt. „SEO – manipulacja agendą medialną”, a którym zadaje pytanie, czy we współczesnej rzeczywistości nie dochodzi 
do SEO-manipulacji agendą medialną, w której to odbior¬ca narzuca, o czym mają pisać dziennikarze. Teorię tę weryfikuje 
przeprowadzoną analizą danych na podstawie trendów wyszuki¬wań w 2015 roku. Magdalena Borkowska w artykule pt. 
„Autoprezentacja i budowanie tożsamości w wirtualnych sieciach społecznościowych w poszukiwaniu pracy” przedstawia 
charakterystykę Social Media, tożsa¬mości i autoprezentacji w kontekście kreowania swojego wizerun¬ku na portalach spo-
łecznościowych. Podając statystyki związane z popularnością poszczególnych serwisów społecznościowych w Polsce opisuje 
szczegóły optymalizacji osobistego profilu we¬dług rad Guya Kawasaki. Jolanta Staszewska oraz Piotr Skorus są autorami 
artykułu pt. „Empirical aspects of visual communication in SME sectore” przedstawiają wyniki badań nad kwestią komuni-
kacji wizualnej w sektorze MŚP w wo-jewództwie śląskim. W opinii autorów badania te mogą być podstawą do dalszego 
rozważania problemu zarządzania komunikacją wizualną w sektorze MŚP.

Powyższe artykuły potwierdzają, że rozwój organizacji w czasach gospodarki zmiany jest procesem ciągłym, złożonym 
i wielowymiarowym. Można prognozować dalszy dynamiczny i wielopłaszczyznowy rozwój organizacji we współczesnej go-
spodarce. 

Zapraszamy do lektury i dyskusji 
mgr Izabela Skorupa, Agencja Managerska VIP for You 

Redaktor tematyczny
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rzącymi je państwami. Poszukiwane są nowe płaszczyzny współdzia-
łania między innymi z Litwą, Łotwą, Estonią, Rumunią oraz Bułgarią, 
a także w innych rejonach Europy. 

Grupa Wyszehradzka – przedstawienie

Grupa Wyszehradzka jest definiowana jako nieformalna regio-
nalna forma współpracy czterech państw Europy Środkowej – Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne 
uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna histo-
ria, tradycja, kultura oraz wartości. Przyczyną sprawczą stworzenia 
Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy nowych, 
demokratycznych systemów politycznych oraz wolnorynkowej go-
spodarki. W dalszej perspektywie idea stworzenia Grupy Wyszeh-
radzkiej obejmowała uczestnictwo w procesie integracji europej-
skiej. Data jej powstania to 15 lutego 1991 roku. Właśnie tego dnia 
prezydent Polski Lech Wałęsa i prezydent Czechosłowacji Václav 
Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim 
mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki 
wzajemnej współpracy. Po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 roku 
członkami Grupy Wyszehradzkiej stały się cztery państwa. Od 2004 
roku strony Grupy Wyszehradzkiej są członkami Unii Europejskiej. 
Pomimo dołączenia do tak znaczącego związku gospodarczo-po-
litycznego państw europejskich Grupa Wyszehradzka, określana 
również jako „V4”, nadal stanowi swego rodzaju forum wymiany 
doświadczeń oraz współpracy w sprawach istotnych dla przyszło-
ści regionu i UE. Warto zauważyć, iż oprócz kwestii sensu stricto 
europejskich, współpraca w ramach V4 skupia się również m.in. na 
rozwoju stabilności bezpieczeństwa na terenie państw stron Grupy 

Wstęp

Współczesna problematyka bezpieczeństwa jest bardzo złożo-
na, co niesie ze sobą szereg wyzwań i zagrożeń. Dzisiaj jesteśmy 
świadkami dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, a z drugiej stro-
ny pogłębiających się różnic rozwojowych pomiędzy państwami. 
Zmiany te obejmują również kwestie polityki zagranicznej. Przy-
kładem takiego zjawiska może być Wielka Brytania, która dąży do 
samoistnego rozwoju, nawet kosztem opuszczenia Unii Europejskiej. 
Zachodnie społeczeństwo wydaje się być zmęczone ideą jednocze-
nia się, co potwierdza czerwcowe referendum przeprowadzone 
w 2016 roku w Wielkiej Brytanii. Wynik referendum bezwzględnie 
wskazał nowy kierunek polityki zagranicznej, dążący do zapewnie-
nia większej autonomii państwa. Decyzje podejmowane w ramach 
członkostwa w UE przez tak znaczące państwa jak Wielka Brytania 
prowadzą do narastającej niepewności i nieprzewidywalności dal-
szego rozwoju sytuacji w wymiarze regionalnym, kontynentalnym 
i globalnym. Poczucie niepewności towarzyszy przede wszystkim 
środkowej części Europy, uchodzącej za słabo rozwiniętą gospodar-
czo i zależną od europejskich mocarstw. W celu zażegnania poczucia 
bezradności stale rozwija się współpraca na terenie regionu, czego 
naczelnym przykładem jest Grupa Wyszehradzka.

 Zgodnie z uchwałą nr 173 z dnia 22 września 2015 roku 
w sprawie ustanowienia Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Re-
gionu 2022 nieprzewidywalność międzynarodowej polityki bezpie-
czeństwa wpływa na systematyczny wzrost znaczenia współpracy 
regionalnej. Dla Polski kluczowymi ugrupowaniami w tym zakresie 
są Trójkąt Weimarski i Grupa Wyszehradzka. W ich ramach dobrze 
rozwijają się także dwustronne relacje polityczno-wojskowe z two-

Justyna Świerczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 

Historia i kierunki 
rozwoju Grupy Wyszehradzkiej

The history and directions 
of development of the Visegrad Group 

The Visegrad Group is an informal form of cooperation es-
tablished between four Central European countries – Poland, the 
Czech Republic, Slovakia and Hungary. The Visegrad Group was 
established on 15 February 1991. The main goal of the Visegrad 
Group, also known as V4, was the cooperation on establishing 
modern democratic political systems and a free-market economy. 
In the long run, however, the main purpose was to participate in 
the process of the European integration. The Visegrad Group has 
accomplished those goals and can be proud of significant achieve-
ments against the background of the EU. On February 15, 2017, 
the Visegrad Group celebrated the 26th anniversary of its estab-
lishment.

Keywords: Visegrad Group, cooperation, development.

Grupa Wyszehradzka to nieformalna forma współpracy czte-
rech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. 
Grupa Wyszehradzka powstała 15 lutego 1991 roku. Głównym 
celem Grupy Wyszehradzkiej, nazywanej również V4, była współ-
praca w zakresie budowy nowych, demokratycznych systemów po-
litycznych oraz wolnorynkowej gospodarki. W dalszej perspektywie 
idea stworzenia Grupy Wyszehradzkiej obejmowała uczestnictwo 
w procesie integracji europejskiej. Grupa Wyszehradzka spełniła 
założone cele oraz poprzez swoją działalność może pochwalić się 
niemałymi osiągnięciami na tle polityki wewnątrz Unii Europej-
skiej. 15 lutego 2017 roku w Polsce obchodzono 26 rocznicę zało-
żenia Grupy Wyszehradzkiej.

Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka, współpraca, rozwój.
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(Czechy, Słowacja i Węgry), bałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz 
Rumunią i Bułgarią, a także udzielenie pomocy krajom objętym pro-
gramem w osiąganiu zdolności bojowych poprzez rozwój edukacji 
w krajowych uczelniach wojskowych, wyposażonych w sprzęt woj-
skowy produkowany w Polsce. Oczekiwanymi skutkami Programu 
ReSAP jest ściślejsze powiązanie potencjałów obronnych w naszym 
regionie. Ważnym aspektem „powiązania” będzie przede wszyst-
kim posługiwanie się podobnym typem uzbrojenia, ujednolicenie 
szkoleń oraz wspólne ćwiczenia (http://scan.lex.pl.015e98vr05a6.
han.amu.edu.pl//monitory/2015/1455159.pdf?fromHistory=false/ 
2017).

Grupa Wyszehradzka – historia i kierunki rozwoju

Początek współpracy wyszehradzkiej datuje się na pierwszą 
połowę lat 90. Podczas wspomnianego już spotkania Prezydentów 
Polski, Czechosłowacji, jak i premiera Węgier dnia 15 lutego 1991 
roku przyjęto Deklarację Wyszehradzką. Deklaracja zawierała cele 
współpracy, w których przede wszystkim wyróżniono integrację ze 
strukturami euroatlantyckimi. Założeniu Grupy Wyszehradzkiej przy-
świecała zbieżność kierunków polityki zagranicznej, bliskość geogra-
ficzna oraz podobieństwo doświadczeń historycznych. Grupa Wy-
szehradzka składa się z czterech państw, tj. z Polski, Węgier, Czech 
oraz Słowacji, dlatego nazywana jest również Czwórką Wyszehradz-
ką (Wach 2010). W trakcie spotkania premierów państw stron Gru-
py Wyszehradzkiej 5 października 1991 roku w Krakowie ustalono 
sfery współpracy w ramach organizacji. Współpraca państw miała 
dotyczyć m.in. polityki zagranicznej, transportu, gospodarki, ochro-
ny środowiska i nauki. Owocem spotkania w Krakowie była tzw. 
Deklaracja Krakowska podpisana 6 października 1991 roku, której 
przedmiotem była wzajemna liberalizacja handlu. Deklaracja Kra-
kowska stała się podwaliną powołanego do życia 1 marca 1993 roku 
Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (dalej:  
CEFTA). Warto zauważyć, że współpraca wyszehradzkich premierów 
koncentrowała się przede wszystkim na problematyce uzyskania 
członkostwa krajów-stron Grupy w strukturach euroatlantyckich. 
Warto wspomnieć, że współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej 
była bardzo osłabiona. Kwestia zróżnicowania poziomu rozwoju ze 
względu na wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej powodowała 
obawy co do możliwości integracji europejskiej. Zróżnicowanie roz-
woju doprowadziło do naturalnej rywalizacji między członkami Gru-
py Wyszehradzkiej, dlatego pojawiały się stanowiska zaprzeczające 
możliwości kontynuowania integracji w ramach Grupy. Spotkania 
w latach 1994-1998 odbywały się sporadycznie, nie skupiano się na 
rozwoju współpracy poza już wyznaczone wcześniej sfery. Ponow-
ny rozkwit współpracy nastąpił w 1998 roku. Podstawy współpracy 
okazały się na tyle niepodważalne, że udało się zażegnać dotych-
czasowe problemy i rozpocząć nowy etap. Rok 2002 udowodnił 
zdeterminowanie wszystkich sygnatariuszy, by poważnie wypełnić 
podjęte zobowiązania zawarte w deklaracji. Osiągnięcia Grupy Wy-
szehradzkiej wzbudziły duże zainteresowanie wśród innych państw 
regionu, które już w tym okresie wyraziły chęć przystąpienia do niej. 
Wewnętrzna polityka Grupy nie wskazywała jednak na chęć jej for-
malnego rozszerzenia, a na wzmocnienie istniejących i dobrze funk-
cjonujących mechanizmów i struktur (Herman 2001). Wewnętrz-
ne mechanizmy wzbogacono o ustanowienie rotacyjnej, rocznej 

Wyszehradzkiej. Kolejnym ważnym aspektem współpracy jest sta-
ły kontakt państw w sprawach wagi międzynarodowej, zgłębianie 
kultury sąsiadów, a także kooperacji w zakresie rozwoju kultury, 
nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszara-
mi współpracy jest rozbudowa infrastruktury transportowej, która 
będzie miała bezpośrednie przełożenie na ułatwienie współpracy. 
Nie bez uwagi zostaje również kwestia umocnienia bezpieczeństwa 
energetycznego w regionie. W ramach formuły „V4+” istnieje rów-
nież mechanizm współpracy z krajami trzecimi (http://www.msz.
gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/ministrowie_ds__europej-
skich_grupy_wyszehradzkiej_m_in__o_kryzysie_migracyjnym__de-
pesza_pap_z_30_maja_2016_r_ 2017).

 W ramach mechanizmu „V4+” opracowywane są również ramy 
unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku. Grupa Wy-
szehradzka zajmuje się przede wszystkim aktualnymi problemami, 
co można zaobserwować na przykładzie rozwijającej się polityki kli-
matyczno-energetycznej. Kraje V4+ stwierdziły, że wspólny cel re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) na poziomie UE musi być 
realistyczny i nie powinien faworyzować poszczególnych technologii. 
Wprowadzenie jakichkolwiek prawnie wiążących celów w zakresie 
energii odnawialnej i efektywności energetycznej na poziomie UE 
lub krajowym jest, zdaniem Grupy Wyszehradzkiej, niepożądane, 
zwłaszcza w kontekście propozycji nowego systemu zarządzania. Po-
nadto kraje V4+, w tym przypadku reprezentowane przez Ministrów 
Środowiska Republiki Czech, Republiki Słowackiej oraz Sekretarzy 
Stanu Węgier, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Bułgarii oraz Ru-
munii, podzieliły pogląd, że ostateczne porozumienie w sprawie ram 
polityki uzależnione jest od sprawiedliwego podziału wspólnego wy-
siłku redukcyjnego między państwami członkowskimi i ustanowie-
nia mechanizmu solidarności w sektorach objętych i nieobjętych 
systemem handlu emisjami (dalej: ETS) w państwach członkow-
skich, w oparciu o obecne kryteria dystrybucji odzwierciedlające 
poziom ambicji pakietu 2020, zwłaszcza poza ETS. Co więcej, kraje 
V4+ popierają stanowisko, że przewidywalne, stabilne i skuteczne 
zasady chroniące przemysł przed ucieczką emisji również powinny 
stanowić nieodłączny element współpracy regionu. Oprócz tego 
kraje V4+ wspierają większą elastyczność między sektorami objęty-
mi i nieobjętymi ETS, wraz z zapewnieniem możliwości utrzymania 
osiągniętych nadwyżek redukcji emisji po roku 2020. Dodatkowo 
Ministrowie i Sekretarze Stanu krajów V4+ oświadczają, że poza 
sprawiedliwym wspólnym wysiłkiem redukcyjnym w sektorach ob-
jętych i nieobjętych ETS należy ustanowić dodatkowy mechanizm 
kompensujący, pozwalający państwom członkowskim o niższych do-
chodach na sfinalizowanie modernizacji systemów energetycznych 
i innowacji przemysłowych. Kraje V4+ podtrzymują również swoje 
stanowisko, że każda decyzja dotycząca polityki klimatyczno-ener-
getycznej musi uszanować fakt, iż suwerennym prawem każdego 
państwa członkowskiego jest swobodny wybór najodpowiedniej-
szego koszyka energetycznego, zgodnie z postanowieniami Trakta tu 
(https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/controller/detail/
News/news/polityka-klimatyczna-i-bioroznorodnosc-tematami-
-24-spotkania-ministrow-srodowiska-podczas-v4/ 2017). 

Przedstawiając politykę Grupy Wyszehradzkiej, warto wspo-
mnieć o Programie Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022 (dalej: 
ReSAP). Celem Programu ReSAP jest pogłębienie relacji polityczno-
-wojskowych i przemysłowych z państwami z Grupy Wyszehradzkiej 
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jako swoistego czynnika równoważącego politykę UE. W obliczu 
wzrastających zmian wewnętrznych w UE Grupa Wyszehradzka 
jest platformą dla wszystkich czterech państw, by wspólnie dbać 
o swoje interesy. Od 2016 roku Prezydencję w Grupie Wyszehradz-
kiej sprawuje Polska, już w lipcu 2017 roku Grupie Wyszehradzkiej 
będą przewodniczyć Węgry. Należy jednak pamiętać, że bez wzglę-
du na sprawowanie przywództwa, celem Grupy Wyszehradzkiej jest 
umacnianie kontaktów pomiędzy społeczeństwami państw człon-
kowskich, a także kwestie związane z ich bezpieczeństwem.

Podsumowanie

Grupa Wyszehradzka po 26 latach funkcjonowania zyskała 
niepodważalnie istotne znaczenie na gruncie polityki zagranicznej, 
nie tylko na terenie regionu, ale również w ramach wewnętrznej 
polityki w Unii Europejskiej. Spójne stanowiska państw członków 
Grupy Wyszehradzkiej są oparte na tożsamej kulturze oraz doświad-
czeniach historycznych, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość 
funkcjonowania Grupy. Pomimo trudności wynikających z wprowa-
dzenia gospodarki wolnorynkowej, czy też stania się naturalnym 
konkurentem w okresie ubiegania się o członkostwo w UE Grupa 
Wyszehradzka trwała w realizacji zobowiązań wynikających z dekla-
racji. Jednolity głos Europy Środkowej będzie lepiej słyszany w UE, 
wspólne stanowisko 65 milionów obywateli stanowi siłę, z którą 
należy się liczyć. Grupa Wyszehradzka jest idealnym miejscem roz-
woju dla Polski, w którym będzie można starać się o zaskarbienie 
przychylności podobnych nam kulturowo państw europejskich, by 
móc wspólnie realizować nowe przedsięwzięcia. Właśnie dbałości 
o taki rozwój powinniśmy sobie życzyć.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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prezydencji Grupy. Każdorazową kadencję prezydencji w czerwcu 
zamyka szczyt premierów współpracy wyszehradzkiej, w ramach 
którego dokonuje się podsumowania działań i wyznacza nowe cele. 
Ważną rolę odgrywają również resorty spraw zagranicznych czte-
rech państw. Zadaniem resortów jest koordynacja działań podejmo-
wanych w ramach współpracy wyszehradzkiej. Funkcję Narodowych 
Koordynatorów Grupy pełnią dyrektorzy departamentów terytorial-
nych ministerstw spraw zagranicznych w każdym z krajów. Warto 
zauważyć, że Grupa Wyszehradzka nie posiada żadnych rozbudo-
wanych struktur. Składa się jedynie z Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego powołanego w 2000 roku. Siedzibą Funduszu jest 
Bratysława. Dzięki jego powołaniu udało się utworzyć w 2002 roku 
Wyszehradzki Fundusz Stypendialny. W ramach Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkiego udało się w dużej mierze zrealizować 
wspólne przedsięwzięcia Grupy na polu kultury, edukacji i wymiany 
młodzieży.

Grupa Wyszehradzka jest przede wszystkim bardzo efektyw-
ną organizacją, której priorytetowym celem jest integracja Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier. Jednym z największych sukcesów Grupy 
było wypracowanie atrakcyjnej pozycji na tle innych państw kandy-
dujących do członkostwa w UE (Gawron-Tabor 2013). Najbardziej 
atrakcyjną reklamą w ramach UE stała się dopracowana wspólnota 
interesów, bliskość geograficzna i kulturowa, wynikająca z przynależ-
ności do tego samego regionu (Sadecki 2013). Przed Grupą Wyszeh-
radzką pojawiło się zatem zobowiązanie kontynuowania promocji 
naszego regionu w ramach struktur UE. Ważne jest zatem podjęcie 
działań promocyjnych w krajach członkowskich UE, aby tworzyć 
wizerunek Grupy Wyszehradzkiej jako państw będących regionalną 
wspólnotą o wyraźnej tożsamości kulturowej i społecznej. Rozwój 
Grupy Wyszehradzkiej przejawia się również w poszerzonej współ-
pracy Grupy Wyszehradzkiej z innymi państwami. Grupa Wyszeh-
radzka może pochwalić się podjęciem wspólnej inicjatywy z Ukrainą, 
Chorwacją, Słowenią i Litwą, a także z krajami Europy Zachodniej, 
w tym z krajami Beneluksu. Grupa Wyszehradzka współpracuje 
również z krajami skupionymi w Radzie Nordyckiej. Silna pozycja 
Grupy Wyszehradzkiej ma swoje oparcie w sąsiedztwie z państwa-
mi Europy Wschodniej, z którymi łączą ją silne stosunki społeczne, 
gospodarcze oraz historyczne. „Dzięki temu państwa grupy Wyszeh-
radzkiej mają praktyczne możliwości odegrania szczególnej roli tak 
w tworzeniu zasad polityki Unii Europejskiej, wobec tego obszaru, 
jak i w jej realizacji. Rozszerzenie UE wymusza bowiem konieczność 
wypracowania założeń współpracy Unii z krajami, które staną się jej 
sąsiadami na wschodzie, tj. z Federacją Rosyjską, Białorusią, Ukrainą 
i Mołdawią” (http://www.europakarpat.pl/index.php/pMenuId/8/
pDocId/138/pCmd/1/2017).

Kolejna rocznica założenia Grupy Wyszehradzkiej

Piętnastego lutego 2017 roku mieliśmy zaszczyt obchodzić 26 
rocznicę założenia nieformalnego związku państw, jakim jest Grupa 
Wyszehradzka. Komentatorzy wydarzenia, m.in. J. Gluzy, twierdzą, 
że „obecna współpraca w ramach V4 nabrała sporego znaczenia 
i ma realny wymiar, choć na przestrzeni 26 lat zdarzały się okre-
sy, gdy współpraca nie przebiegała najlepiej” (http://www.tvp.in-
fo/29082244/26-rocznica-powstania-grupy-wyszehradzkiej/2017). 
No obchodach 26 rocznicy podkreślano rolę Grupy Wyszehradzkiej 
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Uwarunkowania wdrożenia systemu 
Management by Objectives (MBO) 
w polskich przedsiębiorstwach

Conditions for implementation of the Management 
by Objectives (MBO) system in Polish companies

This article outlines the Management by Objectives system, 
an organizational management tool which is aimed at imple-
mentation of strategic and operational goals of the organization. 
The MBO method, in the age of a highly competitive work en-
vironment, becomes increasingly important and makes the staff 
achieve increasingly demanding goals, affecting not only the or-
ganization’s final results, but also its own self-development. By 
pointing out the MBO methodology, it outlines the key benefits 
and the most common mistakes that must be avoided in order to 
effectively implement the methodology.

Keywords: MBO, enterprise, implementation, results, goal.

Niniejszy artykuł ukazuje uwarunkowania systemu Manage-
ment by Objectives (dalej MBO), stanowiącego instrument zarzą-
dzania organizacją, który polega na realizacji jej strategicznych i 
operacyjnych celów. Metoda MBO w dobie silnie konkurencyjnego 
środowiska pracy coraz szybciej zyskuje na znaczeniu, gwarantu-
jąc kadrze pracowniczej osiąganie coraz to bardziej wymagających 
celów, wpływających nie tylko na końcowe rezultaty organizacji, 
ale również ich własny samorozwój. Wskazując elementy metodyki 
MBO, ukazano jej najważniejsze korzyści oraz najczęściej popeł-
niane błędy, jakich należy się wystrzegać, aby efektywnie wdrożyć 
nadmienioną metodę.

Słowa kluczowe: MBO, przedsiębiorstwo, wdrożenie, wyniki, cel.
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W dobie coraz to bardziej wymagającego rynku pracy, na 
którym przyszło funkcjonować dzisiejszym pracownikom, szcze-
gólne wyzwanie dla menedżerów stanowi wygenerowanie odpo-
wiedniego zestawu narzędzi motywowania, opartego na elastycz-
ności oraz kompleksowości, determinujących działania kadry 
pracowniczej. W kontekście podejmowania przez pracowników 
złożonych zadań, zwiększania kompetencji oraz jakości pracy, in-
strumenty motywowania stanowią podstawę do przełamywania 
skłonności do biernej i asekuracyjnej postawy (Pietroń-Pyszczek 
2015). Efektywnym rozwiązaniem organizacyjnym, regulującym 
proces motywacyjny w przedsiębiorstwie przy użyciu wynagro-
dzenia zmiennego stanowi zastosowanie techniki Management 
by Objectives, spopularyzowanej przez P. Druckera – klasyka 
teorii zarządzania, m.in. w książce The Practice of Management 
z 1954 roku (Reinfuss 2011). 

Strategia ta stała się skutecznym elementem kultury bizne-
sowej, rutynowo włączanej w strukturę zarządzania, zyskując 
popularność wśród większości obecnych korporacji międzynaro-
dowych. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty systemu 
zarządzania przez cele, jego znaczenia dla polskich firm, a także 
wskazania najważniejszych elementów metodyki powyższego 
systemu, wykorzystywanych obecnie do tworzenia złożonych 
systemów motywowania i zarządzania. Ponadto przedstawio-
no uwarunkowania wdrożenia innowacyjnej metody oraz naj-
ważniejsze przyczyny jej niepowodzeń, które należy skutecznie 
minimalizować, aby technika MBO okazała się efektywna oraz 
zyskowna dla przedsiębiorstwa.

Istota oraz struktura MBO

Metoda MBO jest zasadniczo prostą i niezwykle skuteczną 
techniką zarządzania, polegającą na wyznaczeniu menedżerom 
precyzyjnie zdefiniowanych, ambitnych i wzajemnie ze sobą skore-
lowanych celów biznesowych (Reinfuss 2011). Związana jest z wizją 
pracy współczesnego pracownika, która na podobieństwo mene-
dżera powinna samodzielnie docierać i kreować skuteczne sposoby 
rozwiązywania problemów (Woźniak 2016). Kluczem do zrozumienia 
koncepcji zarządzania przez cele jest wyjaśnienie samego pojęcia 
celu, utożsamianego z zachętą do wszelakich dążeń, które ściśle ko-
relują ze zmianą oraz komponowaniem innowacyjnej wartości dla 
firmy. Koncepcja opiera się na założeniu, iż precyzyjnie sformułowa-
ny cel wraz z określoną strategią prowadzącą do jego osiągnięcia, 
przyporządkowanie odpowiednich pracowników oraz ich właściwe 
zmotywowanie, monitorowanie oraz ciągły rozwój determinują suk-
ces organizacji (http://sharky.pl/index.php 2017). Kluczowy zrąb tej 
koncepcji stanowi kaskadowanie celów, czyli rozdzielanie składni-
ków planu strategicznego, sformułowanego w postaci zdobytych 
wyników dla całej organizacji, na cele szczegółowe skierowane do 
poszczególnych komórek, uwzględniając indywidualne stanowiska 
pracy (Woźniak 2016). W krótkim okresie, oprócz priorytetów za-
daniowych (tzw. twardych), odpowiedzialnych za kierowanie reali-
zacją wyników organizacji, metoda MBO włączyła do obszaru celów 
określanych dla pracowników gamę zadań związanych z pożądanym 
sposobem działania – tzw. cele miękkie, utożsamiane z postawą czy 
kompetencjami korporacyjnymi (Woźniak 2016). W ten sposób 
przedsiębiorstwa mogły dążyć do efektywnego zarządzania rozwo-
jem kompetencji behawioralnych u kadry pracowniczej, postrzega-
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• daje neutralne podłoże w kontekście oceny kadry kierowni-
czej i mierzalną podstawę systemów premiowych; 

• stanowi skuteczną technikę osiągania ponadprzeciętnych 
wyników pozwalających osiągnąć zwrot z inwestycji oraz 
efekty prze wyższające plany biznesowe. 

Nadmienione cechy MBO odznaczają się pejoratywnością dla 
rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast za główne tezy tej kry-
tyki uznaje się stwierdzenia, iż (Reinfuss 2011:37):

• system MBO przeszacowuje hierarchię celów. Menedże-
rowie, uporczywie dążąc do ich realizacji, zaniedbują inne 
równie istotne aspekty biznesu, takie jak jakość czy stosunki 
w organizacji;

• opiniowanie menedżerów w kontekście poziomu realizacji 
dążeń powoduje koncentrację na krótkoterminowej efek-
tywności kosztem długoterminowego rozwoju organizacji;

• w kreowaniu wartości dla przedsiębiorstwa MBO nie okre-
śla znaczenia aspektów zarządzania innych niż dążenia. 

Powyższe obawy odnośnie wpływu MBO na biznes są w pełni 
zasadne, ale możliwa jest ich sukcesywna minimalizacja wskutek 
uzupełnienia o stosowne, jak dotąd niepraktykowane rozwiązania, 
spośród których warto sformułować następujące konstatacje (Rein-
fuss 2011: 37-39):

1. MBO to nie zarządzanie za pośrednictwem wyników – sfor-
mułowanie to oznacza, iż metoda MBO powinna opierać 
się na wartości wnoszonej indywidualnie przez menedże-
ra, a nie na końcowych rezultatach organizacji. Menedżer 
precyzuje cele warunkujące wprowadzenie trwałej zmiany, 
które mobilizują go do innowacji, modernizowania proce-
sów pracy, podnoszenia jakości i znaczenia dla klienta. Sztu-
ka zarządzania przez cele rozpoczyna się od umiejętności 
definiowania wskaźników pozwalających mierzyć określone 
cele, które można sklasyfikować w trzech grupach:

• wskaźniki wykonania stwierdzające terminową reali-
zację celów;

• wskaźniki jakościowe mierzące wartość dla klienta;
• wskaźniki biznesowe mierzące wartość dodaną dla 

firmy.
Jednakże umiejętność definiowania oraz rozliczania tychże 
wskaźników, a tym samym mierzenia wartości wnoszonej 
przez menedżerów do biznesu jest nadal bardzo rzadko spo-
tykana w polskich firmach.

2. Rynek celów oraz zwiększanie wartości – cele menedżerów 
powinny być wzajemnie ze sobą skorelowane, aby mogły 
służyć efektywnemu rozwojowi firmy. Bazując na wartości 
wnoszonej przez kadrę zarządzającą, rynek celów prowa-
dzi do faktycznej kooperacji oraz zwiększania jakości usług 
świadczonych obopólnie i względem klienta zewnętrznego. 

3. Informatyzacja – kierowanie strukturą MBO powinno sta-
nowić wysoce zinformatyzowany system, odznaczający się 
właściwym stopniem przystępności, niekosztowności oraz 
gwarancją wysokiej jakości celów. Informatyzacja likwiduje 
bardzo ważną wadę dotychczasowych systemów MBO – 
trudność w egzekwowaniu terminowości i jakości metodo-
logicznej celów w dużych organizacjach.

nych jako strategicznie oczekiwany sposób urzeczywistniania celów 
twardych. Zarząd odpowiedzialny jest nie tylko za sprecyzowanie 
wspólnych celów organizacji, ale również za aspiracje pośrednie 
pod nadzorem menedżerów, wyznaczając je swoim podwładnym 
dla wsparcia indywidualnych priorytetów pracowników, dążąc 
jednocześnie do wspólnej realizacji strategicznych działań firmy. 
Skonkretyzowane cele powinny odznaczać się określonym stanem 
docelowym, tzw. klarowną wizją końca, co wiąże się z szeregiem 
zmian koncepcji, procedur oraz sposobów działania (http://sharky.
pl/index.php 2017). Przekłada się to w znacznym stopniu na kształt 
zakresów obowiązków pracowniczych, do których należy dołączyć 
element uprawnień, tworząc dzięki temu większy poziom odpo-
wiedzialności za powierzone zadania oraz modyfikacje w obszarach 
związanych z okresową oceną pracowniczą. Nadmieniony stan do-
celowy winien ustalony być w oparciu o model SMART, obejmujący 
następujące elementy (http://sharky.pl/index.php 2017):

1. SPECIFIC – jasno, konkretnie opisujące rezultat;
2. MEASURABLE – wymierne, mierzalne;
3. AMBITIOUS – stanowiące wyzwanie, ambitne;
4. REALISTIC – dostosowane do kompetencji, osiągalne, reali-

styczne;
5. TIME-BOUND – określone w czasie.

Istotne jest zatem nakreślenie konkretnych priorytetów, do 
realizacji których nieodzowna jest praca całego zarządu, oraz włą-
czenie ich w proces wdrożenia MBO. Należy pamiętać, że precyzując 
cele, kadra zarządzająca odpowiada na pytania (Reinfuss 2011): 

• Co warto zmienić?
• Co nowego wprowadzić? 
• Jak usprawnić aktualny proces zarządzania, aby umożliwić 

osiągnięcie ustalonych wskaźników ekonomicznych? 
• Jak uzyskać je taniej i zagwarantować ich poprawę w przy-

szłości?

Trwała wartość dla firmy, którą tworzy menedżer ponad aktual-
ny i założony w budżecie plan biznesowy, jest w istocie przedmiotem 
MBO, podlegając konsekwentnie systemom premiowania (Reinfuss 
2011). Menedżer w swojej pracy odpowiada za efektywne zarządza-
nie powierzonym obszarem, otrzymując wynagrodzenie zasadnicze, 
jak również za wprowadzenie usprawnień i innowacyjnych rozwią-
zań podwyższających rezultaty firmy. W tym kontekście wszystkie 
nakreślone priorytety MBO są rozwojowe oraz mierzalne, biorąc 
pod uwagę przypisane do nich wskaźniki.

MBO dla polskich przedsiębiorstw

W Polsce aspekt uczestnictwa w zarządzaniu ma tylko dwudzie-
stoletnią praktykę. Jednakże polscy przedsiębiorcy bardzo szybko 
wyrównują niedobory w stosunku do gospodarek zachodnich 
w kontekście wprowadzania nowinek w zarządzaniu, niezbędnych 
dla urzeczywistniania etapów rozwoju organizacji. MBO pełni więc 
istotną rolę w tym procesie, ponieważ (Reinfuss 2011:37):

• kreuje partycypację menedżerską w zarządzaniu i skutecznie 
ją wdraża;

• egzekwuje skrupulatność w stawianiu celów i zadań oraz 
motywuje do ich kontrolowania i kierowania wynikami;
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gnie osiągnąć za pomocą zainicjowania MBO (Reinfuss 2011). Takim 
celem najczęściej jest poprawa wyniku, wzrost wartości firmy lub 
inne wskaźniki finansowe. Jeżeli cele niezwiązane są bezpośrednio 
z efektami finansowymi, należy jedynie ustalić ich wartość finanso-
wą dla przedsiębiorstwa jako sumę wielkości strategicznych celów 
realizowanych w systemie MBO ponad ich podstawowy poziom re-
alizacji, eksponując tylko tę część wyników, która jest premiowana 
(Reinfuss 2011).

Podstawowa część wdrożenia oscylująca wokół zaprojektowa-
nia celów i samego mechanizmu zarządzania nimi w postaci pro-
cedury nie jest czasochłonna, jednak bardziej wymagający aspekt 
stanowi pełna inicjacja, obejmująca poprawne zdefiniowanie celów, 
wzajemną korelację oraz rozliczenie. Zajmuje to zazwyczaj trzy lata 
aktywnego wsparcia udzielanego menedżerom. Warto dodać, że 
wdrożenie MBO nie może zostać ograniczone do rozpisania proce-
dury oraz przeszkolenia kadry pracowniczej. Wchodzące obecnie do 
użycia systemy informatyczne obsługujące MBO pozwalają znacznie 
obniżyć koszty organizacyjne całego procesu wdrożenia, służąc jako 
narzędzie administrowania, ale również wspomagając samo na-
kreślanie celów poprzez elementy e-learningowe (Reinfuss 2011). 
Nagminnie również firmy zaczynają wymagać od swoich doradców 
nie tylko programów szkoleniowych z zakresu MBO, lecz także au-
tentycznego stawiania i korygowania celów z menedżerami.

Podsumowanie

Wyznaczenie celu jest bodźcem motywującym pracownika do 
działania, powodując zarazem, że staje się on bardziej zdetermino-
wany w dążeniu do jego realizacji (Wróblewska, Gochnio 2017). Wy-
nika to bezpośrednio z definicji motywacji, rozumianej jako proces 
świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania 
ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich syste-
mów wartości oraz oczekiwań dla osiągnięcia celu motywującego 
(Amstrong 2000). Motywacja, inicjatywa i aktywność każdego pra-
cownika w osiąganiu oczekiwanych rezultatów są czynnikami szcze-
gólnie istotnymi z punktu widzenia organizacji oraz założeń meto-
dy MBO (Wróblewska, Gochnio 2017). Narastająca atrakcyjność 
tej techniki wynika z przyjętego założenia, że organizacja dąży do 
połączenia rezultatów indywidualnych we wspólny wysiłek zapew-
niający sukces całej organizacji. Każdy pracownik powinien wnieść 
określony wkład w efektywność swojej jednostki organizacyjnej, co 
wpływa na końcowe rezultaty organizacji. Ukazana charakterysty-
ka techniki MBO oraz wskazanie jej etapów wdrożenia za pomocą 
najistotniejszych elementów pozwalają wyeksponować komplek-
sowość tej techniki, zorientowaną na ostateczne wyniki. Ponadto 
przytoczono największe korzyści z funkcjonowania MBO, odwołując 
się do uwarunkowań polskich organizacji, oraz najpowszechniejsze 
przyczyny błędów, które należy poznać, aby efektywnie wdrażać 
system MBO. Warto pamiętać, że aby technika MBO mogła zostać 
skutecznie wdrożona w organizacji, należy przestrzegać odpowied-
nich warunków, jakie powinien spełniać system, umożliwiając efek-
tywną zmianę kultury zarządzania oraz jej przełożenie na wymierne 
rezultaty dla firmy.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

Powyższe spostrzeżenia potwierdzają tezę, że metoda MBO 
stanowi olbrzymią silę przebicia oraz odznacza się efektywnością, 
która modyfikuje funkcjonowanie całej organizacji.

Efektywne wdrożenie oraz wielokrotny zwrot 

Zarządzanie przez cele nie stanowi skomplikowanej procedury, 
jednak aby metoda ta mogła skutecznie funkcjonować w organizacji, 
menedżerowie powinni efektywnie nakreślać swoje cele podwład-
nym oraz regularnie monitorować postępy i ostatecznie rozliczać 
ich realizację. Należy pamiętać, aby wdrożenie systemu MBO upo-
rządkować w odpowiedni projekt, który zazwyczaj składa się z kilku 
kluczowych etapów (Reinfuss 2011: 39):

• audyt otoczenia biznesowego rozpatrujący warunki i ocze-
kiwania zarządzających;

• projektowanie systemu;
• ustalanie celów skoncentrowanych na strategii, budżecie 

oraz planach operacyjnych;
• kaskadowanie celów na podległych zarządzających;
• formalne wdrożenie i zespolenie MBO z systemem premiowym;
• przeglądy okresowej realizacji celów;
• rozliczenie roczne oraz sprawozdanie.

Wdrożenie MBO nie kończy się jednak po zamknięciu pierwsze-
go okresu rozliczeniowego. Najtrudniejsza bowiem jest umiejętność 
poprawnego określenia dążeń, doboru wskaźników ich realizacji 
oraz zdefiniowania powiązań pomiędzy celami (Berłowski 2012). Bez 
tych umiejętności system MBO nie ma szansy powodzenia. Warto 
więc zadać pytanie: jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzeń we 
wdrożeniu MBO?

Typowy przykład stanowi rozwiązanie polegające na przenosze-
niu bezpośrednio do systemu premiowego wartości budżetowych, 
takich jak przychód, zysk, marża, koszt i inne wskaźniki ekonomiczne 
(Reinfuss 2009b). Menedżerowie rozliczani są w takim przypadku 
wyłącznie na podstawie wyników, stanowiących równocześnie re-
zultaty budżetowe. Kolejny aspekt obejmują próby indywidualizacji 
celów podejmowanych bez skutecznego systemu egzekwowania 
terminów oraz poprawności metodologicznej, które często nara-
żone są na niepowodzenie, gdyż menedżerowie otrzymują cele do 
realizacji dopiero pod koniec roku i tylko po to, aby rozliczyć ich 
premie (Małkus 2013). Bardzo częstym powodem porażki systemów 
MBO jest również znikome zaangażowanie zarządu lub całkowity 
jego brak. W takim przypadku stawiane cele umożliwiają stworzenie 
racjonalnej podstawy do wypłaty premii, natomiast w żaden spo-
sób nie służą dążeniom firmy. Mobilizacja zarządu jest niezwykle 
istot na, aby umożliwić zagwarantowanie korelacji celów ze stra-
tegią oraz postrzeganie procesu MBO jako skutecznego elementu 
zarządzania. Warto nadmienić, że warunkiem uzyskania wysokiego 
zwrotu z wdrożenia MBO jest jego założenie w celach stawianych 
menedżerom, co dotyczy również każdego następnego roku dzia-
łania systemu (http://www.karieramanagera.pl/ 2017). ROI, czyli 
wskaźnik zwrotu z inwestycji ustalany jest na samym starcie wdro-
żenia MBO oraz kolejno, na początku każdego roku, w którym okre-
ślane są cele. Efektywnych metod ustalania ROI jest kilka, jednak 
warto przytoczyć najlepszą z nich, koncentrującą się na określeniu 
przed wdrożeniem, jakie dodatkowe cele strategiczne zarząd pra-
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Współczesnym przedsiębiorstwom do osiągania sukcesu nie 
wystarczają już tylko surowce, materiały, maszyny czy finanse. Coraz 
większą uwagę zaczęto zwracać również na informację. Jednak z bie-
giem czasu dostrzeżono, że oprócz suchych danych i dostępnych in-
formacji istnieje dodatkowy poziom, który coraz bardziej decyduje 
o efektywności przedsiębiorstwa, a jest nim wiedza. W szczególności 
wiedza pracowników zawarta w ich umysłach, która wynika z ich 
doświadczeń, szkoleń i talentów. To właśnie pracownik dysponu-
jący wiedzą jest najczęściej najważniejszym zasobem firmy. Wiele 
firm stanęło przed problemem poszukiwania czegoś, co poprawi 
efektywność oraz będzie stanowić impuls do uzyskania bardziej 
konkurencyjnej pozycji na rynku. Globalizacja, zmiany koniunktury, 
fuzje przedsiębiorstw i rynek, na którym pojawia się coraz więcej 
innowacyjnych produktów, wszystko to stawia przed przedsiębior-
stwem nowe wyzwania, prowadzi do ciągłych zmian i poprawy 
wydajności. Firmy, które na tym bardzo wymagającym rynku chcą 
pozostać konkurencyjne, muszą skoncentrować się na zmianie nie 
tylko strategii przedsiębiorstwa. Gwarancja sukcesu to w pierwszej 
linii konsekwentne wprowadzanie (realizacja) określonej strategii 
połączonej z udaną i przemyślaną polityką personalną.

 Inwestowanie w kapitał ludzki 

Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy pojawiło się w literatu-
rze ekonomicznej stosunkowo niedawno. Rozwój związany z wiedzą 
miał miejsce w całej historii dziejów człowieka. Jednak w ostatnim 
okresie zauważane jest zdecydowane nasilenie zjawisk rozwoju go-

Wstęp

Intensywna konkurencja, walka o klienta i dynamicznie rozwi-
jający się rynek wymagają od firmy systematycznych transformacji. 
Zdolność do adaptacji i – cytując za Peterem Druckerem – umiejęt-
ność „zarządzania brakiem ciągłości” decydują w dzisiejszych czasach 
nie tylko o tym, czy przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, ale i o tym, 
czy w ogóle ma szansę na przetrwanie (Konopka 2012). Jeszcze 25 
lat temu szkolenia pracowników praktycznie nie istniały. Konferen-
cje i wyjazdy służbowe zdarzały się, jednak szkolenia mające na celu 
poszerzenie wiedzy zatrudnionych były bardzo mgliste. Globalizacja 
rynków spowodowała, że zwiększyła się konkurencja rynkowa. Każda 
organizacja, która chce zapewnić sobie dynamiczny rozwój, musi dbać 
o doskonalenie swoich pracowników. Aby utrzymać się na rynku i być 
konkurencyjnym, konieczne jest posiadanie dobrze przygotowane-
go i zmotywowanego personelu, który potrafi elastycznie reagować 
na zmiany zachodzące w otoczeniu (Kosowska, Sołtysińska 2002).

Obecnie każda dbająca o swój wizerunek firma proponuje pracow-
nikom szkolenia, dzięki którym poprawia się zarówno stan wiedzy pra-
cowników, jak i opinia o firmie. Z dobrego szkolenia najwięcej korzyści 
powinni odnieść sami pracownicy, którzy poznają nowe metody wyko-
nywania swoich obowiązków, uczą się nowych technik, które mogą wy-
korzystać potem w codziennym funkcjonowaniu w firmie. Szczególnie 
dotyczy to szkoleń związanych z umiejętnościami negocjacji i technik 
sprzedaży, co przydaje się w generowaniu przyszłych zysków. Przeszko-
lony odpowiednio pracownik łatwiej nawiąże kontakty z potencjalnym 
klientem i zachęci go do skorzystania z oferowanych usług.

Joanna Olszowy, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, 
Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu

Wpływ efektywności form szkoleń pracowników
na konkurencyjność firmy

The impact of employee training 
on business competitiveness 

In the realities of today’s global economic competitiveness 
is becoming one of the most important determinants and also 
assess the prospects of the enterprise market and is also seen as          
a determinant of development. Competition between enterprises 
is the inherent feature of a market economy. Depending on the in-
dustry or sector can take place on many levels and manifest itself 
in a variety of methods and forms of action, and also have a differ-
ent intensity. The article deals with the issues of staff training, as 
part of perfecting the quality of human capital, and their impact 
on work efficiency. It was assumed that through the participation 
of workers in training, improving the company’s competitiveness 
in the market.

Keywords: training, training effectiveness, competitiveness, hu-
man capital.

W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkuren-
cyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i zarazem 
perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku,              
a także jest postrzegana jako determinanta rozwoju (Adamkiewicz-
-Drwiłło 2010). Konkurowanie pomiędzy przedsiębiorstwami jest 
immanentną cechą gospodarki rynkowej. W zależności od branży 
bądź sektora może odbywać się na wielu płaszczyznach i przeja-
wiać się w różnych metodach oraz formach działania, a także mieć 
zróżnicowane natężenie. W artykule podjęto problematykę szkoleń 
pracowniczych jako elementu doskonalącego jakość kapitału ludz-
kiego, i ich wpływu na efektywność pracy. Założono, że poprzez 
uczestnictwo pracowników w szkoleniach, poprawia się konkuren-
cyjność firmy na rynku.

Słowa kluczowe: szkolenia, efektywność szkoleń, konkurencyjność, 
kapitał ludzki.
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spodarczego powiązanego z szerokim zastosowaniem wiedzy. Go-
spodarka oparta na wiedzy polega na stopniowym przechodzeniu 
od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki wykorzystującej 
potencjał nauki i informacji. Zyskują na znaczeniu zasoby niema-
terialne, a zwłaszcza kapitał ludzki, wiedza oraz nowe technologie. 
W związku z tym o szansach rozwoju w coraz większym stopniu de-
cydować będzie ludzki potencjał intelektualny oraz wiedza związa-
na z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki. Coraz większa 
konkurencja polegająca na tworzeniu i wprowadzaniu na rynek in-
nowacji wymaga od ludzi ciągłego podnoszenia poziomu wykształ-
cenia, odpowiednich kompetencji oraz tworzenia i przyswajania 
nowej wiedzy (Zienkowski 2003). Uczestnictwo kadry w szkoleniach 
daje szerokie spektrum podnoszenia kwalifikacji pracowników, tym 
samym przekłada się to na konkurencyjność organizacji. W warun-
kach dużej konkurencji rynkowej ważnym zagadnieniem dla przed-
siębiorstw jest racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi. Sukces 
przedsiębiorstwa na rynku jest wynikiem właściwego doboru, moty-
wowania i utrzymania kompetentnych pracowników, którzy najlepiej 
będą realizować jego cele. Konieczność innowacyjności i dostosowa-
nia się do zmian wymaga od przedsiębiorstwa m.in. zastosowania 
nowoczesnych form zarządzania i elastycznych struktur zatrudnienia 
oraz inwestowania w pracowników za pomocą szkoleń (Bień 2013). 
Jednak niezależnie od formy szkoleń ważne jest, by każde szkolenie 
przygotowywało pracowników na nieustanne zmiany otoczenia, an-
gażowało w wypracowywanie nowych, skutecznych rozwiązań i prze-
konywało personel, że zmiana przyniesie korzyści wszystkim – firmie, 
zarządowi i każdemu z pracowników (Szkutnicki 2001).

Umiejętny styl kierowania personelem oraz przemyślany sys-
tem motywacyjny powodują, że pracownicy są zadowoleni i wy-
dajnie pracują. Oprócz sprawiedliwej płacy, jasnych kryteriów ocen 
i pochwał ze strony pracodawcy motywującą rolę mogą odegrać do-
brze przeprowadzone szkolenia. Pracodawca powinien wiedzieć, co 
chce poprzez nie osiągnąć. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniej 
firmy i osób, które przeszkolą pracowników, oraz interesująca te-
matyka, która będzie przydatna w pracy. Ważne są również miejsce 
i czas trwania przedsięwzięcia: czy będzie to szkolenie połączone 
z wyjazdem, czy zajęcia w biurze, w czasie pracy. Nierzadko zdarza 
się, że pracodawcy organizują szkolenia po ośmiu godzinach pracy 
lub w weekendy. Wówczas jednak szkolenia przestają pełnić funkcję 
motywacyjną, ponieważ firma zabiera prywatny czas pracowników. 
Uczestnictwo w szkoleniach przynosi korzyści pracownikowi oraz 
pracodawcy – pracownik ma możliwość rozwoju, pracodawca wy-
korzystuje nabyte przez niego umiejętności. Inwestycja w zasoby 
ludzkie będzie owocować w przyszłości, a dobrze wykwalifikowana 
kadra to kapitał przedsiębiorstwa.

Korzyści jakie dają szkolenia

Szkolenie jest to planowany i systematyczny proces zmian 
w zachowaniu pracownika, który umożliwia zdobycie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji potrzebnych do właściwej realizacji 
zadań i zaspokojenia potrzeb personalnych organizacji (Amstrong 
2003). Jest inwestycją w pracowników, która ma wpłynąć na pod-
niesienie jakości i standardów pracy dzięki efektywnemu wyko-
rzystaniu ich potencjału, a także pomóc w znalezieniu rozwiązania 
istniejących w firmie problemów. Celem szkolenia jest poprawa 

wyników pracy poszczególnych grup i osób, a także całej organiza-
cji (Bramley 2001). Przedsiębiorstwa szkolą pracowników, ponie-
waż dostrzegają korzyści oraz mają szansę na rozwój i zwiększenie 
przewagi konkurencyjnej na rynku. Szkolenia kadr według okre-
ślonych standardów i przy pomocy nowych metod to sposób na 
nowoczesny i spełniający wszelkie wymogi zakład pracy. Szkolenia 
są odzwierciedleniem rozwoju pracownika, jego indywidualnych 
umiejętności, zdolności, które są bardzo istotnym elementem 
w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Szkolenia to bardzo 
ważny element w efektywnym funkcjonowaniu firmy, ponieważ 
inwestuje się w pracowników, którzy w dużej mierze przyczynia-
ją się do sytuacji firmy na rynku. Z tego względu nawet najlepsi 
pracownicy potrzebują rozwijania i ciągłego aktualizowania swojej 
wiedzy i umiejętności, aby umieli wykorzystywać je w firmie przy 
zmieniającej się sytuacji na rynku. Korzyści płynące ze szkoleń dla 
firmy nie ograniczają się tylko do wzbogacenia wiedzy i umiejęt-
ności pracowników. Szkolenia wywierają też wpływ na funkcjono-
wanie firmy na rynku, w otoczeniu społecznym czy na wewnętrzne 
stosunki w samej firmie. Przeszkoleni pracownicy potrafią sprostać 
wymogom związanym z daną pracą. To jest główna i najważniej-
sza korzyść ze szkoleń – pracownicy wiedzą co, kiedy i jak robić. 
Pozwala to poprawić ilość i jakość wyrobów czy usług, co w linii 
prostej wiąże się ze wzrostem efektywności. Szkolenie prowadzi 
do zwiększonej sprawności w wykonywaniu zadań, a to powoduje 
ograniczenie potrzeby korekty i kontroli podwładnych ze strony 
kierownictwa (Garski, Gontarz, Smartlink 2009).

Szkolenia stanowią jeden z najlepszych sposobów wpływają-
cych na rozwój firmy. Związane jest to głównie z tym, że pracow-
nicy, którzy rozwijając się nabywają nowe kwalifikacje, zastosują je 
następnie w działaniu, co przekształci się w przyszły zysk, będą za-
chęcani do wcielania w życie innowacyjnych projektów oraz więk-
szej kreatywności. Sama firma daje im poprzez organizację szkoleń 
znać, że przychyla się do nowych rozwiązań, a wręcz ich wymaga. 
Poza tym szkoląc pracowników wpływa się na ich wzajemne rela-
cje, integruje się ich, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko powsta-
wania szkodliwych konfliktów na terenie firmy. Widać to między 
innymi w lepszej komunikacji między współpracownikami, a jeśli 
w szkoleniach uczestniczyło również szefostwo, to i między nimi 
a pracownikami. Szkolenie niesie za sobą sygnał dla pracowników, 
że firma o nich dba i traktuje poważnie ich potrzebę rozwoju, co 
ma duży wpływ na kształtowanie motywacji pracowników. Pra-
cownicy dostrzegają, że szkolenie tworzy im nowe możliwości 
w zakresie podejmowania trudniejszych zadań, co może też mieć 
odzwierciedlenie w płacy. W wielu organizacjach uczestnictwo 
w szkoleniu jest rodzajem nagrody za dobrą pracę, wyróżnieniem 
dostrzegalnym dla współpracowników. Szkolenia mają wpływ na 
komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa. Pracownicy mają okazję 
zetknąć się z osobami z innych działów przedsiębiorstwa, wymie-
nić doświadczenia i po prostu poznać się. Istotnym czynnikiem 
poprawy wewnętrznej komunikacji mogą być wspólne treningi 
kierowników i podwładnych. Jest to pole do nauki współpracy 
i do wypracowania efektywnych sposobów porozumiewania się 
pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania. Szkolenie jest też spo-
sobem rozpowszechniania i przekazu kluczowych wartości kultury 
organizacyjnej. Pracownicy oswajają się z tymi wartościami i uczą 
się przyjętych w organizacji schematów działania. 
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szkolenia jako ciągłego procesu zaspokaja potrzebę samorealizacji, 
integruje pracownika z firmą oraz stwarza możliwości realizacji za-
planowanej ścieżki kariery (Koperyńska 2008). Rozwój kompetencji 
pracowników jest możliwy na drodze kształcenia przed rozpoczę-
ciem pracy zawodowej, przykładowo w szkole, na studiach, odbywa-
jąc staże czy praktyki. Jednak pracodawcy powinni pamiętać o tym, 
że w dobie szybko zmieniającego się otoczenia niejednokrotnie 
wykształcenie nabyte podczas studiów czy doświadczenie zdobyte 
podczas praktyki nie jest wystarczające. Stąd też konieczne jest lo-
kowanie środków w kształcenie i rozwój kapitału ludzkiego w trakcie 
życia zawodowego. Do najczęściej praktykowanych form zalicza się 
szkolenia, kursy czy seminaria. Najpopularniejszą formą wspierania 
rozwoju i kształtowania kompetencji pracowników przedsiębiorstw 
są szeroko pojęte szkolenia. Program szkoleń dla pracowników ma 
na celu przede wszystkim podnoszenie ich kompetencji. Niemniej 
jednak stanowi część systemu motywowania kadry. Dzięki podno-
szeniu kwalifikacji pracowników spełniają się oni w osobistym roz-
woju, mają szanse na awans, a także nabierają poczucia partycypa-
cji w organizacji działalności przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw 
istotne są nie tylko szkolenia obowiązkowe, w których konieczne 
jest uczestnictwo pracowników wszystkich firm, bez względu na spe-
cyfikę branży. Do tych najważniejszych należą szkolenia przygoto-
wane pod kątem podnoszenia kwalifikacji. Przede wszystkim muszą 
to być szkolenia, których program uwzględnia usługowy charakter 
danego przedsiębiorstwa bądź podmiotu gospodarczego. Nie mogą 
one pomijać także efektów, które ma osiągnąć organizacja jako ca-
łość. Zatem szkolenia niejako warunkują sukces organizacji. Inwe-
stowanie w pracownika z jednej strony pełni funkcję motywacyjną 
(zaspokojenie potrzeby samorealizacji), zaś z drugiej strony powo-
duje wzrost efektywności ekonomicznej, zwiększa konkurencyjność 
firm na rynku (Koperyńska 2008).

Szkolenie jest zaplanowanym procesem, na który składa się wie-
le form działań mających na celu doskonalenie umiejętności, posze-
rzanie wiedzy czy podnoszenie kwalifikacji. Niejednokrotnie jest to 
związane z życiem zawodowym człowieka, nie tylko w trakcie pracy. 
Korzystają z niego osoby, którym szkolenie umożliwić może zdobycie 
nowej pracy (Łaguna, Fortuna 2009). Definicja ta w pełni oddaje ideę 
szkolenia. Wymaga jednak dodatkowych interpretacji. Istotą definicji 
jest określenie szkolenia jako procesu. Brak użycia tego stwierdzenia 
mogłoby znacznie zawęzić rozumienie szkolenia. Niejednokrotnie 
posługujemy się błędną definicją, która określa je jako pojedynczą 
sesję szkoleniową. Jest to bardzo wąskie rozumienie, wręcz potocz-
ne. Niezaprzeczalnie samo szkolenie kojarzone jest ze spotkaniem, 
w trakcie którego uczestnikom zostaje przekazana odpowiednia 
wiedza czy kształtowane są ich umiejętności. Niemniej jednak jest 
to tylko jeden element stanowiący o powodzeniu całości. Pozostałe 
elementy procesu zostały przedstawione na rysunku 1.

Na uwagę zasługuje także określenie, iż proces ten jest zapla-
nowany. Współcześnie nie projektuje się szkoleń tylko dlatego, że 
firmom stawia się takie wymogi. Przedsiębiorstwa zdają sobie spra-
wę, że tylko dobrze zaplanowane szkolenie może mieć wpływ na 
wynik organizacji jako całości. Planowanie nie jest związane jedynie 
z samą sesją szkoleniową. Musi uwzględniać także przygotowanie, 
określenie zasobów koniecznych do realizacji szkolenia, jak również 
efekty szkolenia. Zaprezentowana powyżej definicja obejmuje także 
obszary, na których należy skupić się, projektując szkolenie. Są to 

Jak pisze P. Bramley, celem szkolenia pracowników w przedsię-
biorstwie jest poprawa wyników pracy poszczególnych osób i grup 
pracowników, a przez to poprawa efektywności całej organizacji 
(Bramley 2001). Bardzo ważnym elementem w dalszych rozważa-
niach nad prawidłowością funkcjonowania procesu szkoleniowego 
w organizacji konieczne jest przyjęcie pewnych założeń przedsta-
wionych w tabeli 1. 

Tabela 1. Podstawowe założenia dotyczące szkolenia pracowników 
w organizacji

Organizacja Pracownicy

Określa cele, które chce osią-
gnąć, uwzględniając oczekiwania 
wszystkich grup interesów: wła-
ścicieli, pracowników, klientów, 
dostawców i sąsiadów

Ludzie mają aspiracje: chcą się 
rozwijać i zdobywać nowe umie-
jętności oraz chcą mieć możli-
wość ich wykorzystania

Cele te można osiągnąć tylko 
poprzez wykorzystanie umiejęt-
ności i uzdolnień pracowników, 
uwolnienie ich potencjału i mak-
symalizację szans rozwoju

Pracownicy, aby nabywać 
i wykorzystywać nowe 
umiejętności, potrzebują 
odpowiednich możliwości, 
środków i warunków

Pracownicy muszą wiedzieć, 
czego powinni się nauczyć, aby 
osiągnąć cele organizacji

Pracownicy oczekują, że organiza-
cja stworzy efektywne i atrakcyj-
ne warunki oraz zapewni środki 
potrzebne do nauki

Powinna zachodzić ścisła zależność pomiędzy osiąganiem celów organi-
zacji a stwarzaniem pracownikom atrakcyjnych możliwości uczenia się

Źródło: opracowanie własne na podstawie Boydell, Leary 2001: 8.

Szkolenia stały się bowiem istotną dziedziną działalności gospo-
darczej, która umożliwia oferowanie usług szkoleniowych jako towa-
ru na zasadach konkurencji. Wszystko to sprawia, że problematyka 
zarządzania szkoleniami jest dość złożona i silnie powiązana ze spe-
cyfiką organizacji, natomiast w praktyce często występuje powiela-
nie rozwiązań, które ktoś wcześniej zastosował, co nie zawsze sprzy-
ja skuteczności i efektywności szkolenia pracowników. Dodatkowo 
szkolenia mają funkcję integrującą pracowników poszczególnego 
działu lub całej firmy, w zależności od jej wielkości. Nawet jeśli lu-
dzie pracują ze sobą na co dzień, nie zawsze mają czas lub śmiałość, 
aby ich stosunki stały się bliższe i cieplejsze, co sprzyjałoby komfor-
towi pracy. Szkolenie daje możliwość poznania współpracowników 
w innych sytuacjach i zbudowania wspólnych wspomnień. Poza tym 
szkolenie jest dla pracownika sygnałem ze strony firmy, że faktycznie 
dba ona o niego, oferując mu rozbudowywanie umiejętności. Jedną 
z najgorszych rzeczy, jakie może zrobić firma, to sprawić, aby pra-
cownik czuł się niedoceniony i ignorowany. To zachęci go do odej-
ścia i szukania bardziej odpowiedzialnego pracodawcy, a jeśli jest 
dobry w swojej dziedzinie, będzie to stratą dla firmy.

Inwestowanie w rozwój pracowników 
w postaci szkoleń

W grupie motywatorów pozapłacowych szczególna rola przypa-
da rozwojowi pracowników. Szkolenie i rozwój umożliwiają doskona-
lenie i rozszerzanie wiedzy oraz umiejętności, a także przygotowy-
wanie się do objęcia np. wyższego rangą stanowiska. Traktowanie 
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Istotny jest fakt, że szkolenia stanowią wartość dodaną do 
umiejętności pracownika, które będzie mógł on wykorzystać przy 
kształtowaniu swojej kariery zawodowej w firmie, w której pracuje, 
ale nie tylko, ponieważ zwiększa się również osobisty potencjał wie-
dzy pracowników. Ma to ogromne znaczenie dla pracowników, jak 
również dla organizacji, bowiem tę wiedzę mogą wykorzystać dla po-
trzeb pracodawcy. Najczęściej rozwój pracowników następuje przez 
powiązanie celów zawodowych pracownika z celami strategicznymi 
firmy. W konsekwencji następuje zapewnienie rozwoju umiejętności 
i wiedzy kluczowych pracowników w odniesieniu do planów rozwoju 
organizacji oraz zapewnienie profesjonalizmu zarządzania przez przy-
gotowanie dobrze wyszkolonej kadry (Koperyńska 2008).

Współcześnie na rynku szkoleń pojawiają się firmy specjalizują-
ce się w treningach przygotowanych specjalnie dla przedsiębiorstw 
biznesu turystycznego. Jest to wynik ciągle wzrastającego popytu 
na usługi tego typu. Zarządzający przedsiębiorstwami turystycznymi 
zdają sobie sprawę, iż dobrze wyszkolona kadra jest kluczem do suk-
cesu ich organizacji. Zwiększanie kompetencji pracowników niesie za 
sobą poprawę jakości usług świadczonych przez firmy turystyczne. 
Jest to możliwe dzięki sumiennemu planowaniu i przygotowaniu 
programów szkoleniowych. Niewątpliwie wymaga to nakładów fi-
nansowych, jednak może przynieść efekt, który będzie gwarancją 
utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku, zaważyć o przetrwa-
niu i sukcesie przedsiębiorstwa. Nasuwa się zatem wniosek, że samo 
szkolenie należy traktować jako proces, który będzie efektywny 
tylko dzięki starannemu zaplanowaniu. Odpowiednie zarządzanie 
procesem szkoleniowym w danej organizacji może przyczynić się do 
osiągnięcia sukcesu na rynku.

Podsumowanie

W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki związanej 
z wpływem szkoleń pracowników na konkurencyjność firmy. Kapi-
tałem podstawowym firmy są pracownicy. Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników to niezbędny element strategii każdej firmy. Nawet 
najnowocześniejsza technologia jest nieprzydatna, jeżeli ludzie nie 
będą w stanie jej sprostać. Zasoby wiedzy zatrudnionych pracow-
ników są istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. Szkolenia 
traktuje się jako szansę dla organizacji, która dzięki nim może do-
stosować się do zmian na rynku i budować swoją przewagę nad 
innymi konkurencyjnymi firmami. Rola szkoleń wydaje się szczegól-
nie ważna w warunkach realizowania gospodarki opartej na wiedzy. 
Szkolenia zapewniają rozwój zawodowy pracowników, podwyższają 
i aktualizują posiadaną wiedzę oraz przynoszą wymierne korzyści, 
takie jak np. awans, wzrost wynagrodzenia, ale przede wszystkim 
poczucie własnej wartości. Uczestnictwo w wielu interesujących 
i wartych uwagi szkoleniach powoduje, że personel nabywa nowych, 
przydatnych umiejętności i kwalifikacji, co dodaje mu pewności sie-

umiejętności i wiedza. Ma to niewątpliwy wpływ na podnoszenie 
kwalifikacji pracowników. Podkreśla to istotę kapitału ludzkiego 
w całym procesie. Definicja ta nie określa, na kim spoczywa odpo-
wiedzialność realizacji procesu, co pozwala na dowolność. Firmy 
mogą wyodrębnić w ramach przedsiębiorstwa dział funkcjonalny 
lub zespół odpowiedzialny za projektowanie tego procesu, a także 
mogą zlecić to na zewnątrz. Ważne jest, aby w proces ten byli zaan-
gażowani zarówno zleceniodawcy, zleceniobiorcy, jak i sami uczest-
nicy. Dopiero wszystkie wymienione powyżej elementy połączone 
ze sobą stanowią o sukcesie procesu. Przyjmuje się wiele kryteriów 
podziału szkoleń. Szkolenia mogą odbywać się: wieczorowo, week-
endowo, jednodniowo, przez kilka dni czy tygodni (Szkolenia 24 
2016). Typologię szkoleń prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Typologia szkoleń

Kryterium Rodzaje szkoleń

Podział ze względu na kryterium 
podmiotu

- zamknięte (wewnętrzne, 
  zewnętrzne)
- otwarte
- w ramach projektów  
  społecznych

Podział ze względu na kryterium 
kształtowanych umiejętności

- miękkie
- twarde

Podział ze względu na kryterium 
obowiązkowości

- obowiązkowe
- nieobowiązkowe

Podział ze względu na kryterium 
formy

- kurs
- seminarium
- warsztat
- konferencja

Podział ze względu na kryterium 
ilości uczestników

- grupowe
- indywidualne

Podział ze względu na kryterium 
czasu

- wieczorowe
- weekendowe
- jednodniowe
- kilkudniowe
- ponadtygodniowe

Źródło: opracowanie własne na postawie Szkolenia 24 2016; Łaguna, 
Fortuna 2009: 16-20. 

Realizacja szkoleń dla przedsiębiorstw jest niezwykle ważna. 
Aby móc osiągnąć pozytywny rezultat dla całej organizacji, należy 
dobrze zarządzać ludźmi, a szkolenia są jednym z bardziej skutecz-
nych narzędzi, które mogą się do tego przyczynić. Podsumowując 
rozważania dotyczące definiowania procesu szkolenia, należy skupić 
się na jego trzech istotnych elementach: 

• sekwencji działań; 
• skrupulatnym planowaniu; 
• obszarze doskonalenia: wiedza, umiejętności.

Rysunek 1. Proces szkolenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kossakowska, Sołtysińska 2006: 165.

Identyfikacja potrzeb 
szkoleniowych

Określenie celów
 szkoleniowych

Projektowanie
 szkolenia

Raportowanie 
szkolenia

Monitorowanie i ocena 
efektywności szkolenia
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Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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bie w relacjach z klientami, pracownikami, przełożonymi, a także 
w zakresie posiadanej i wykorzystywanej wiedzy oraz kompetencji. 
Kapitał ludzki warunkuje innowacyjność przedsiębiorstwa, jego zdol-
ność do wdrażania nowych rozwiązań technicznych, technologicz-
nych, organizacyjnych. W przedsiębiorstwach inteligentnych opar-
tych na wiedzy koniecznością jest stworzenie warunków rozwoju 
pracownikom. Wydaje się oczywiste, że każdy pracodawca powi-
nien prowadzić działania mające na celu rozwój kapitału ludzkiego. 
A jednak nie wszyscy przedsiębiorcy chcą uznać ten istotny czynnik 
poprawy sytuacji ekonomicznej organizacji i uzyskania odpowied-
niej pozycji konkurencyjnej. Bardzo często firmy rezygnują ze szkoleń 
pracowników ze względu na wysokość ponoszonych kosztów, jed-
nakże trzeba szukać innych rozwiązań, aby dać możliwość rozwoju 
pracowników, a co za tym idzie, podnieść konkurencyjność firmy na 
rynku. Pomocne dla tego typu przedsięwzięć mogłyby się okazać 
programy: „Kapitał ludzki”, „Inwestycja w kadry” wspomagające 
rozwój personelu poprzez organizowanie m.in. bezpłatnych szko-
leń pracowniczych. Zróżnicowanie sposobu prowadzenia szkoleń 
wpływałoby zachęcająco na uczestnictwo w treningach szkolenio-
wych przez personel. Dzięki temu pracownicy wzbogaciliby się nie 
tylko o wiedzę teoretyczno-praktyczną, ale także specjalistyczną, 
związaną ze specyfiką zawodu oraz komunikacją interpersonalną. 
Systematyczne i rzetelne kompletowanie dokumentacji dotyczącej 
szkoleń związane z posiadaniem sprawozdań z każdego przebytego 
szkolenia z pewnością pomogłoby w planowaniu i realizowaniu ko-
lejnych szkoleń pracowniczych (rozdysponowanie środków, ustalenie 
odpowiedniej liczby osób do przeszkolenia).

Dopasowane do konkretnej sytuacji w firmie szkolenie odpo-
wiednio dobranej i zmotywowanej grupy pracowników może być 
najbardziej opłacalną inwestycją i przyczynić się do wytworzenia 
wartości dodanej. Jednak aby tak się stało, zarządzanie szkolenia-
mi wymaga dalszej profesjonalizacji, aby środki przeznaczone na 
szkolenie pracowników przynosiły optymalne korzyści organizacji 
i pracownikom.
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Szkolenie pracowników jako forma 
inwestycji w rozwój współczesnego 
przedsiębiorstwa

Training employees as a form of investment 
in the development of modern enterprise

This article contains reflections about employee training as 
a form of investment in the development of modern enterprises, 
and building a competitive advantage in the market. In this con text, 
theoretical aspects of training in the enterprise and classification of 
its methods and forms are discussed. The article also shows other 
aspects of training and development, namely the initial training, on 
the job training, off the job training and supporting the education 
of employees by coaching, mentoring or demonstration. It also dis-
cusses the training process and its determinants, as well as the ef-
fectiveness of training programs which most often use Kirkpatrick’s 
Training Evaluation Model.

Keywords: training, effectiveness, coaching, mentoring, demon-
stration.

Niniejszy artykuł zawiera rozważania na temat szkoleń pra-
cowniczych jako formy inwestycji w rozwój współczesnego przed-
siębiorstwa przy jednoczesnym budowaniu przewagi konkurencyj-
nej na rynku. W tym kontekście została omówiona teoria szkoleń 
w przedsiębiorstwie oraz klasyfikacja ich metod i form. Dodatkowo 
w opracowaniu ukazano różne aspekty szkolenia i rozwoju, a mia-
nowicie staż wstępny, szkolenie na stanowisku pracy i szkolenie 
poza stanowiskiem pracy oraz wspomaganie edukacji pracowników 
za pomocą coachingu, demonstracji czy mentoringu. Omówiono 
również proces szkolenia i jego uwarunkowania, a także efektyw-
ność programów szkoleniowych, do których w praktyce biznesowej 
wykorzystywany jest najczęściej model oceny efektywności autor-
stwa D. Kirkpatricka.

Słowa kluczowe: szkolenia, efektywność, coaching, mentoring, 
demonstracja.
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Nieprzerwanie dokonujące się zmiany we współczesnym oto-
czeniu organizacji są dynamiczne oraz wielopłaszczyznowe, często 
łamiące obowiązujące w nauce paradygmaty. Rodzi to nawar-
stwiającą się liczbę problemów oraz stwarza ogromne zagrożenie 
dla dalszego rozwoju dzisiejszego świata, poszczególnych państw czy 
regionów, organizacji społecznych, a także podmiotów gospodar-
czych funkcjonujących na rynku. Kryzys gospodarczy, który dotknął 
gospodarkę światową na początku XXI wieku, spowodował ogólne 
spowolnienie rozwoju ekonomiki krajowej i przedsiębiorstw, a wiele 
z nich doprowadził do załamania i bankructwa. Naturalna koniecz-
ność przeżycia w zagrożonym środowisku gospodarczym potęguje 
rywalizację pomiędzy podmiotami, wymusza poszukiwanie nowych 
źródeł przewagi konkurencyjnej. Takim źródłem stać się może zdol-
ność załogi do tworzenia innowacji oraz projektowania i wdrażania 
długofalowych zmian rozwoju firmy. Szkolenia są kolejną ważną 
formą inwestycji w pracowników. Można je organizować w zakła-
dzie pracy, a także skorzystać z szerokiego asortymentu szkoleń ze-
wnętrznych. Dzięki nim wzrasta wiedza pracowników, a pozyskane 
w czasie szkoleń umiejętności pozwalają na efektywniejszą pracę. 
Szkolenia umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy 
i utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanego zadania. 
Przeszkolony pracownik ma szansę poprawić poziom i jakość swoich 
wyników, a także zmniejszyć liczbę błędów. Ma także możliwość zdo-

bycia praktycznych umiejętności i korzystania z wypracowanych już 
doświadczeń. Szkolenie wzmaga identyfikację kadry z firmą poprzez 
zrozumienie jej strategii i celów działania. Wpływa na umiejętności 
kierownicze kadry managerskiej, co owocuje wzrostem motywacji 
i wydajności pracowników. Pracownicy, którzy mogą korzystać z ta-
kich szkoleń, czują się też bardziej związani z firmą, a ich szersza 
wiedza szybko zwraca się z nawiązką.

Teoria szkoleń w przedsiębiorstwie 
oraz klasyfikacja ich metod i form

W literaturze szkolenie definiowane jest jako: „krótkotermi-
nowe działanie o charakterze edukacyjnym, którego celem jest 
wykształcenie w danej osobie wiedzy, umiejętności i postaw nie-
zbędnych do spełniania aktualnych i przyszłych wymagań charakte-
rystycznych dla danego środowiska”. Szkolenie powinno przynosić 
ściśle określone oraz natychmiastowe rezultaty w zakresie wydajno-
ści pracownika, a jego charakter powinien być zgodny z wymagania-
mi organizacji i jej unikalną kulturą korporacyjną (Dubois, Rothwell 
2008). Szkolenie, które jest także rozumiane jako zestaw reguł od-
noszących się do projektowania i wdrażania procesów uczenia się, 
musi uwzględniać rozmaite konteksty, niejednorodne grupy uczest-
ników oraz różne umiejętności, gdyż uczestnicy szkoleń zazwyczaj 
różnią się pod względem wieku, doświadczenia zawodowego, bra-
kujących umiejętności, wykształcenia czy zdolności (Chmiel 2003). 



Anna Wołoszyn – Szkolenie pracowników jako...

19

Wydaje się, że największy wpływ ma przedsiębiorstwo na szkolenia, 
poprzez które może zmieniać postawy pracowników i wpływać na 
stan wiedzy i umiejętności koniecznych do osiągania właściwych 
efektów w zakresie zadań wykonywanych przez personel. Szkolenie 
oznacza także inwestowanie w ludzi dla lepszego wykorzystania ich 
talentów i potencjału. Skuteczne szkolenie może (http://zeszyty.
wne.tu.koszalin.pl 2016):

• poprawić efekty osiągane przez pracownika, zespół i firmę, 
czyli rezultaty, jakość, tempo i całkowitą produktywność;

• zmniejszyć koszty uczenia się (błędów);
• zwiększyć elastyczność operacyjną poprzez rozszerzenie za-

kresu umiejętności pracowników;
• poprawić poziom usług dla klientów;
• przyciągnąć wysokiej jakości pracowników dzięki zaofero-

waniu im możliwości kształcenia się i rozwoju ramach or-
ganizacji;

• pomóc w stworzeniu w firmie pozytywnej atmosfery, np. 
zorientowanej na osiąganie lepszych wyników;

• zwiększyć zaangażowanie pracowników, zachęcając ich do 
utożsamiania się z misją i celami organizacji;

• pomóc w zarządzaniu zmianą, pozwalając zrozumieć przy-
czynę tej zmiany i zapewniając pracownikom wiedzę i umie-
jętności, jakich potrzebują, aby przystosować się do nowych 
sytuacji.

Literatura przewiduje różne kryteria klasyfikacji metod szkole-
niowych. A. Pocztowski  do instrumentów rozwoju potencjału pra-
cy w organizacji zalicza między innymi: szkolenia zawodowe, prze-
mieszczenia pracownicze i strukturyzację pracy (Pocztowski 1998). 
Innym kryterium, ukazanym przez T. Listwana, jest  podział ze wzglę-
du na sposób przekazywania wiedzy. Wyróżnia on metody takie jak: 
informacyjno-pokazowe, symulacyjne, doskonalenie w działaniu 
(Listwan 2002). M. Amstrong wyróżnia formalne i nieformalne spo-
soby doskonalenia. Do sposobów formalnych zalicza: doskonalenie 
zawodowe poprzez doradztwo, polegające na konsultacjach, kon-
troli i ocenie pracy, doskonalenie poprzez zbieranie doświadczeń, 
szkolenia formalne – realizowane na kursach, wszechstronne samo-
doskonalenie – głównie przez lektury. Do drugiej grupy, nieformal-
nej, zalicza metody opierające się na codziennych doświadczeniach 
związanych z rozwiązywaniem problemów (Amstrong 2000). Aby 
przeprowadzanie szkoleń w firmie przyniosło oczekiwane rezulta-
ty, należy uświadomić pracownikom konieczność myślenia o tym, 
czy dobrze sobie radzą, np. poprzez zadawanie pytań, jednak pod 
warunkiem, iż pytania będą zadawane w sposób ostrożny, to zna-
czy przemyślany, a także nienachalny. Zazwyczaj pracownicy boją 
się zmian związanych z przeprowadzaniem szkolenia w ich zespole, 
dlatego działania te należy połączyć z odpowiednimi technikami mo-
tywacyjnymi. Managerowie oraz liderzy zespołów zobowiązują się  
do stałego zarządzania szkoleniem i rozwojem pracowników i co się 
z tym wiąże, delegowaniem odpowiedzialności, które ma na celu 
nie tylko uświadomienie pracowników nie tylko co do oczekiwań 
w stosunku do nich, ale również pokazanie, co muszą wiedzieć i co 
muszą umieć, aby wykonywać powierzone im zadania w zadowala-
jący sposób. Za każdym razem, gdy osoba kompetentna prowadzi 
instruktaż lub kiedy omawia zadanie do wykonania, następnie je 
sprawdza, prowadzi coaching, a pracownik ma okazję z niego sko-

rzystać oraz nauczyć się czegoś nowego, co może zaprocentować 
w przyszłości (Amstrong 1997).

Różne aspekty szkolenia i rozwoju 
oraz wspomaganie edukacji pracowników

Niewątpliwie bardzo duże znaczenie ma wybór techniki szkole-
niowej. Z całą pewnością można stwierdzić, że właśnie technika ma 
duży wpływ na skuteczność szkolenia, a także szybkość wprowadza-
nia innowacji, powodzenie projektów inwestycyjnych, jak również 
na efektywność pracy całego zespołu. Wyróżniamy techniki szkole-
niowe takie jak (Amstrong 2007):

• staż wstępny – pracownicy otrzymują ogólne informacje 
na temat organizacji, jej polityki w zakresie dotyczącym za-
trudnionych osób, procedur (spotkania przeglądowe, kwe-
stie związane z BHP oraz możliwości dalszego szkolenia);  
Manager musi zagwarantować szybkie wdrożenie do pracy 
i osiągnięcie oczekiwanych wyników;

• szkolenie na stanowisku pracy – pod okiem przewodnika, 
trenera lub managera pracownicy zdobywają wiedzę głów-
nie w pracy;

• szkolenie poza miejscem pracy – odbywa się w formie kur-
sów, podczas których ludzie zdobywają całkiem nowe umie-
jętności, a także uzupełniają wiedzę, jaką czerpią z pracy. 

Wspomaganie pracowników może się odbywać na różne spo-
soby, a mianowicie poprzez: coaching, demonstrację czy mentoring. 
Według A. Sajkiewicza „coaching to partnerski sposób dzielenia się 
przez kierownika wiedzą z podległymi mu pracownikami, mający 
na celu poprawę efektywności pracy, rozwój pracowników i two-
rzenie inteligentnych (uczących się) organizacji” (Sajkiewicz 2000). 
Coaching, czyli wsparcie rozwoju umiejętności w określonej dzie-
dzinie, udzielany jest indywidualnie. W takiej sytuacji osobisty tre-
ner pomaga pracownikowi przezwyciężyć ograniczenia, na przykład 
związane z kierowaniem zespołem czy z trudnościami w komunika-
cji. Istotnym elementem tej metody jest osobista relacja i wzajemne 
zaufanie między coachem i osobą coachowaną (może to być mana-
ger, pracownik, sportowiec itd.). Dzięki wsparciu ma ona osiągnąć 
uzgodnione z coachem cele. Dobry coach nigdy nie podsuwa rozwią-
zań problemów, a jedynie inspiruje pracownika do samodzielnego 
zmierzenia się z trudną sytuacją. Coaching może odnosić się do po-
szczególnych pracowników, jak i całych zespołów (Garski, Gontarz, 
Smartlink 2009). 

Demonstracja jest to proces polegający na opowiadaniu lub 
pokazywaniu zatrudnionym, jak należy wykonać zadanie, a następ-
nie poproszeniu ich o samodzielne wykonanie zadania. Jest jedną 
z najczęściej stosowanych metod szkolenia, jednak niestety jest ona 
nadużywana przez osoby prowadzące szkolenia. Jest metodą bezpo-
średnią, w którą pracownik aktywnie się angażuje. Nie stanowi ona 
ustrukturowanego systemu nauczania, w którym ludzie muszą zrozu-
mieć kolejne etapy treningu i realizować je, robiąc postępy zgodnie 
z krzywą uczenia się (Amstrong 2007). 

Mentoring jest formą relacji mistrz-uczeń. W mentoringu relacja 
ta jest realizowana poza zhierarchizowanymi strukturami istniejącymi 
w ramach instytucji naukowych. Zawiązanie i kontynuowanie takiej 
relacji odbywa się na zasadach całkowitej dobrowolności zarówno 
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i potrafić wykonać. Planowanie procesów kształceniowych w fir-
mach dokonuje się z uwzględnieniem strategicznych celów organi-
zacji i potrzeb szkoleniowych pracowników.

Efektywność programów szkoleniowych

Środki przeznaczone na szkolenie personelu stanowią dla 
przedsiębiorstwa inwestycję. W tym kontekście ocena efektywno-
ści szkolenia jest bardzo ważna, gdyż pozwala stwierdzić, jaka jest 
skuteczność badanego programu treningowego w osiąganiu wyzna-
czonych celów, w jakim stopniu spełnił on oczekiwania pracowników 
i przedsiębiorstwa, czy pracownicy poszerzyli swój potencjał kwali-
fikacyjny, czy dokonano transferu nowej wiedzy i czy w wyniku tego 
transferu nastąpiły oczekiwane zmiany, które następnie wpłynęły 
pozytywnie na efektywność gospodarowania zasobami przedsię-
biorstwa (http://www.wneiz.pl 2016). Należy podkreślić, że trwałe 
rezultaty szkolenia zawodowego widoczne są dopiero po upływie 
określonego czasu. 

Choć szkolenia są jednym z najpopularniejszych sposobów bu-
dowania kompetencji i realizowane są praktycznie od początków 
cywilizacji, współcześnie liczba teorii i narzędzi wykorzystywanych 
w procesach controllingu personalnego jest dość ograniczona. Wy-
nika to najprawdopodobniej z kilku powodów. Z pewnością sama 
materia oceny efektywności szkoleń jest złożona, a metodyka i pro-
ces oceny często bardzo kosztowne. Małe organizacje nie są gotowe 
pod względem dojrzałości procesowej do takiej oceny, a organiza-
cji często trudno jest zdefiniować bardzo precyzyjnie potrzeby (ze 
względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy, złożoność pro-
cesów) (Głowicki 2015). W praktyce biznesowej managerzy i oso-
by zarządzające sięgają po model oceny efektywności autorstwa                
D. Kirkpatricka. Wprowadził on taksonomię efektów programu 
rozwoju kompetencji, rozróżniając cztery obszary jego wpływów na 
uczestników oraz organizację (Rostkowski, Danilewicz 2012):

1. Reakcja na odbyty program rozwoju kompetencji;
2. Ocena procesu uczenia się;
3. Analiza wdrożenia nabytej wiedzy i umiejętności;
4. Ocena efektów wynikających z ich zastosowania.

Na pierwszej płaszczyźnie opisuje się oraz bada reakcje i wra-
żenia uczestników programu rozwoju kompetencji. Zadaniem takiej 
oceny jest zgromadzenie informacji na temat czynników wpływa-
jących pozytywnie bądź negatywnie na percepcje programu przez 
zainteresowanych (treści, formy przekazu, oceny prowadzącego pro-
gram, warunków szkolenia czy przydatności tematu). Dodatkowo 
uzmysławia się uczestnikom, że zadaniem organizatorów programu 
rozwojowego jest niesienie pomocy w celu podniesienia ich kom-
petencji. Druga płaszczyzna dotyczy oceny uczenia się. Jej zadaniem 
jest ustalenie rzeczywistego przyrostu kompetencji, a także porów-
nanie go z wcześniej zaplanowanym oraz sprawdzenie czy przyrost 
kompetencji jest funkcją programu rozwoju kompetencji. Obiektem 
zainteresowań oceny na poziomie zachowań jest przede wszystkim 
sprawdzenie, czy oraz w jakim stopniu nowo zdobyta wiedza jest 
stosowana w praktyce. By doszło do bezprecedensowej zmiany po-
staw uczestników programu szkoleniowego, należy spełnić cztery 
warunki:

1. W organizacji musi panować atmosfera sprzyjająca zmianom;

po stronie mentora, jak i mentorowanego. Mentoring ma na celu 
stworzenie bezpiecznych przestrzeni do otwartej dyskusji, planowa-
nia działań i wymiany myśli wolnych od elementów występujących 
w relacji podwładny-przełożony, takich jak ocena, nadzór czy sankcja. 
W związku z tym błędem jest traktowanie mentora jako zastępcy, czy 
też konkurenta formalnego przełożonego. Jako osoba zewnętrzna wo-
bec środowiska codziennej pracy naukowca mentor może pomagać 
mentorowanemu w szerszym spojrzeniu na jego bieżące położenie 
i ścieżkę kariery naukowej, a bazując na swoim doświadczeniu, służyć 
radą w kluczowych jej momentach (Amstrong 2007).

Proces szkolenia i jego uwarunkowania

Proces szkolenia zawodowego mający miejsce w przedsiębior-
stwie rozpoczyna się od momentu, w którym dyrektor po zapozna-
niu się z potrzebami szkolenia pracowników oraz managerów za-
twierdza stosowany plan w tym zakresie, opracowany przez działy 
kadrowe. Na plan składają się szkolenia wewnątrzzakładowe oraz 
zewnętrzne. Firmy edukacyjne, z którymi współpracowały organiza-
cje w minionych latach, przysyłają oferty szkoleń. Kadry porównują 
nadesłane propozycje z ofertami zamieszczonymi w Internecie przez 
inne ośrodki szkoleniowe. Podstawowymi kryteriami przy wyborze 
szkoleń są (Suchy 2010):

• zakres merytoryczny szkolenia;
• pozycja firmy szkolącej na rynku;
• miejsce szkolenia;
• cena szkolenia;
• fachowość i doświadczenie wykładowców i trenerów.

Właściwie zaplanowany i przeprowadzony proces szkolenia skła-
da się z następujących elementów (http://outsourcing.edu.pl 2016):

1. Identyfikacji potrzeb szkoleniowych – polega na analizie po-
trzeb firmy, zespołu, zawodu i poszczególnych pracowników 
w zakresie nowych umiejętności, wiedzy i kompetencji. Ana-
liza powinna dotyczyć zarówno bieżących, jak i przyszłych 
potrzeb;

2. Przygotowania szkolenie musi być przeprowadzone w taki 
sposób, aby spełniało potrzeby i cele dzięki wyznaczeniu 
właściwych technik i miejsca szkolenia oraz osoby prowa-
dzącej szkolenie;

3. Przeprowadzenia szkolenia – należy się upewnić, że zasto-
sowane zostały najodpowiedniejsze metody szkoleniowe, 
umożliwiające zdobycie pracownikom nowych umiejętności, 
wiedzy i kompetencji;

4. Oceny wpływu szkolenia na jakość i efektywność organizacji 
– metody oceny efektywności szkolenia muszą zostać okre-
ślone przed jego rozpoczęciem. Powinien zostać wyznaczony 
zarówno sposób oceny efektywności, jak i osoby, które będą 
analizować wpływ przeprowadzonego szkolenia na efektyw-
ność organizacji.

Podstawą do osiągnięcia sukcesu w doskonaleniu oraz rozwo-
ju jest prawidłowe zaplanowanie oraz wcześniejsza analiza potrzeb 
szkoleniowych. Doskonalenie musi mieć jasno określony cel. Nato-
miast analiza potrzeb polega na określeniu rozbieżności między tym, 
co pracownicy wiedzą i potrafią wykonać, a tym, co muszą wiedzieć 



Anna Wołoszyn – Szkolenie pracowników jako...

21

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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2. Osoba uczestnicząca w programie rozwoju kompetencji 
musi wykazać chęć do zmiany zachowania;

3. Osoba uczestnicząca w programie musi posiadać wiedzę na 
temat tego, co i w jaki sposób w dotychczasowych zachowa-
niach powinno być zidentyfikowane;

4. Osoba, która zakończyła szkolenie, powinna otrzymywać in-
formację zwrotną o skutkach zmiany zachowania oraz być 
nagradzana za pozytywną zmianę.

Ostatni czwarty obszar oceny efektywności programów roz-
wojowych kompetencji, według D. Kirkpatricka, to ocena wyników               
z perspektywy rezultatów danego programu wpływających na pod-
niesienie efektywności działania zespołu lub całej organizacji. 

Podsumowanie

Dobry pracownik to bezcenny nabytek dla każdego przedsię-
biorstwa. Od jego wiedzy oraz zaangażowania w wykonywanie służ-
bowych obowiązków zależy wiele. Im bardziej lojalny, im silniej zwią-
zany z firmą – tym lepiej dla pracodawcy. Szkolenia są ważną formą 
inwestycji w pracowników. Można je organizować w organizacji lub 
skorzystać z szerokiego asortymentu szkoleń zewnętrznych. Dzię-
ki nim wzrasta wiedza pracowników, a pozyskane w czasie szkoleń 
umiejętności pozwalają na efektywniejszą pracę. Pracownicy, którzy 
mogą korzystać z takich szkoleń, czują się też bardziej związani z fir-
mą, a ich szersza wiedza szybko zwraca się z nawiązką. Inwestycja 
w personel jest bardzo ważna dla współczesnego przedsiębiorstwa. 
Efekty, jakie może przynieść, są natomiast bardzo trudne do wyce-
nienia, dlatego bardzo ważnym zabiegiem jest ocena efektywności 
procesu szkoleniowego. Taka ocena jest bardzo skomplikowana, 
zwłaszcza z tego względu, iż powinna ona znaleźć odzwierciedlenie 
w efektywności całego przedsiębiorstwa, co z kolei jest uzależnione 
od wielu elementów niepowiązanych z badanym procesem. Gene-
ralnie ważne wydaje się staranne zaprogramowanie procesu oraz 
wybór odpowiednich kryteriów oceny (ilościowych, a także jakościo-
wych). W tym celu konieczna jest budowa zintegrowanego systemu 
szkoleniowego, w pełni dostosowanego do wymagań organizacji, 
która podejmuje te działania, mając na uwadze długotrwały rozwój 
własny i zatrudnionych w niej pracowników.

R E K L A M A
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Doskonalenie funkcjonowania 
przedsiębiorstwa poprzez społeczną 
odpowiedzialność biznesu na przykładzie firm 
branży Transport-Spedycja-Logistyka

Corporate Social Responsibility as a tool 
to improve enterprise functioning on the example of businesses

 from the Transport-Shipping-Logistics industry

The article discusses the application of corporate social re-
sponsibility (CSR) in order to improve the functioning of the compa-
ny. It is demonstrated that there are certain benefits resulting from 
the improvement of key areas of the organization based on the CSR 
strategy. Aspects discussed include: risk management, public rela-
tions and reputation, stakeholders, human resources management 
and business innovation. Each dimension of CSR is exemplified by 
practices implemented in TSL companies.

Keywords: improvement, CSR, corporate social responsibility, 
stakeholders, CSR 2.0.

Artykuł poświęcony został tematyce zastosowania społecznej 
odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – 
CSR) w celu doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Omó-
wione zostały korzyści jakie płyną z ulepszania kluczowych obsza-
rów organizacji w oparciu o strategię CSR. Autorzy nawiązali m.in. 
do aspektów takich jak: zarządzanie ryzykiem, wizerunek i reputa-
cja organizacji, interesariusze, zarządzanie zasobami ludzkimi czy 
innowacyjność organizacji. Każdy z wymiarów CSR został poparty 
przykładem wdrożonych praktyk w przedsiębiorstwach branży TSL. 

Słowa kluczowe: doskonalenie, CSR, społeczna odpowiedzialność 
biznesu, interesariusze, CSR 2.0.
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Doskonalenie jest wpisane w koncepcję każdego przedsiębior-
stwa, które nie tylko chce istnieć, ale też rozwijać się i dopasowywać 
do coraz większych wymagań rynkowych. Dróg do ulepszania orga-
nizacji jest jednak bardzo wiele. Są one zwykle dyktowane trendami, 
które kolejno wdrażane są w organizacjach. Dobrym przykładem na 
mnogość zastosowanych systemów i norm doskonalących jest bran-
ża TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Zainteresowanie wszelkimi 
sposobami ulepszeń w przypadku transportu jest o tyle istotne, że 
to właśnie od jego efektywności zależny jest rozwój pozostałych 
gałęzi gospodarki (Małek 1969). Od dzisiejszych przedsiębiorstw 
transportowych nie wymaga się już tylko stosowania różnorodnych 
form zarządzania jakością, takich jak ISO, TQM czy TQC. Istotne są 
także kwestie wpływu organizacji na środowisko, transparentności 
czy zapobieganiu nadużyciom (łamanie praw człowieka, korupcja 
itp.). Wymagania te doskonale wpisują się w koncepcję firmy zrów-
noważonego rozwoju, stosującą w praktyce zasady społecznej od-
powiedzialności biznesu (Laszlo 2008). Tego typu działania widoczne 
są wśród liderów branży TSL, a ich ulepszanie jest stawiane na równi 
z odpowiednim zarządzaniem jakością organizacji. 

Celem pracy było przedstawienie zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu w kontekście doskonalenia funkcjonowania 
przedsiębiorstw TSL. Omówione zostały korzyści płynące z wdrożo-
nej strategii CSR. Autorzy odwołali się do ulepszania kluczowych ob-
szarów organizacji w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu, 
podając przykłady praktyk występujących w branży TSL.

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
– wiadomości podstawowe

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – ang. Corporate So-
cial Responsibility) to idea opierająca się na prowadzeniu biznesu 
w sposób odpowiedzialny, czyli z uwzględnieniem wpływu aktywno-
ści przedsiębiorstwa na trzy kluczowe aspekty zrównoważonego roz-
woju: społeczeństwo, środowisko i gospodarkę (PN-ISO 260002012). 
CSR jest koncepcją dobrowolną, biorącą pod uwagę oczekiwania 
społeczeństwa wobec przedsiębiorstwa, a także pozycjonującą fir-
mę w oczach osób, na które wpływa – interesariuszy (Hąbek 2015). 
Nie są to jednak jedyne określenia związane z inicjatywą społecznej 
odpowiedzialności biznesu. W rzeczywistości CSR to pojęcie bardzo 
złożone, podchodzące do przedsiębiorstwa w sposób systemowy, 
obejmujące swoim zakresem kluczowe obszary jego funkcjonowa-
nia. Siedem podstawowych domen społecznej odpowiedzialności 
biznesu, określonych według jednej z wytycznych dotyczących CSR 
– normy ISO 26000, wraz z najczęściej stosowanymi narzędziami 
realizacji koncepcji zostało zaprezentowanych na rysunku 1.

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie kończy się na aspek-
tach proponowanych przez normy czy wytyczne. Są to przede 
wszystkim działania dla dobra społeczeństwa, środowiska i gospo-
darki, które stopniowo wpisywane były w dossier współczesnych 
organizacji. Według W. Vissera, twórcy koncepcji CSR 2.0, rozwój 
społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje pięć kolejnych eta-
pów (Visser 2011). Pierwszy z nich dotyczy okresu, kiedy przedsię-
biorstwa skupiały się na pomnażaniu swoich zysków, a ich celem 
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była chciwość i dominacja rynkowa. Wtedy też zaczęto większą 
wagę przykładać do wszelkich działań mających związek z filan-
tropią i altruizmem, co stanowi drugi etap formowania koncepcji 
(Barczyński 2012). Następnie idea ewaluowała do zastosowania 
jej jako narzędzia marketingowego, a dzięki systemowemu po-
dejściu do przedsiębiorstw w następnym etapie stała się częścią 
strategii firm. W tym miejscu dla wielu przedsiębiorstw droga 
do odpowiedzialności kończy się. Po wprowadzeniu odpowie-
dzialnego zarządzania i opracowaniu działań na rzecz CSR, tzw. 
dobrych praktyk, poprzestają na realizowaniu zaawansowanych 
działań odpowiedzialnych społecznie. Jest to podstawowy po-
ziom społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR 1.0. Da liderów 
branży TSL nie jest to jednak koniec zaangażowania. W ich dzia-
łaniach zaobserwować można etap piąty, będący jednocześnie 
zaawansowanym poziomem CSR (CSR 2.0) – tworzenie nowej 
wartości (Visser 2010). Za nową wartość uznaje się kreowanie 
takiego rodzaju działań, które są w stanie realnie odpowiadać na 
problemy społeczno-ekonomiczno-środowiskowe (Visser2011). 
By było to jednak możliwe, należy przede wszystkim skupić się 
na swoich interesariuszach w bardziej dojrzały sposób. Należy 
tworzyć z nimi więzi po to, aby jeszcze dokładniej poznać oczeki-
wania najbliższego otoczenia własnej działalności. Ponadto nie 
można zapominać o transparentności organizacji i jej stosunku 
do globalnych problemów (Visser2010). Droga do CSR 2.0 zapre-
zentowana została na rysunku 2.

Społeczna odpowiedzialność powinna zatem kojarzyć się z do-
brymi praktykami, działaniami które mają realny wpływ na społe-
czeństwo i środowisko. Ponadto winna bazować na współpracy, 
ulepszeniach i innowacjach społecznych, a także na ciągłej weryfi-
kacji aktywności i dążeniu do osiągnięcia jak największego poziomu 
efektywności w obszarze odpowiedzialności. Czy zatem wiele przed-
siębiorstw decyduje się na odpowiedzialne działania? Odpowie-
dzialny i zaawansowany CSR w branży Transport-Spedycja-Logistyka 

to domena głównie liderów rynku. Świadczyć może o tym fakt, że są 
to przedsiębiorstwa z większością kapitału zagranicznego, konkuru-
jące na arenie międzynarodowej. W ich przypadku standardowe 
systemy zarządzania jakością, mające na celu ulepszanie przedsię-
biorstwa, to elementy standardowe każdej z organizacji. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu stanowi część ich strategii rynkowej. Jest 
też polem do tworzenia nowej wartości, czyniącej daną organizację 
innowacyjną, pozwalając tym samym na nieustanne doskonalenie 
funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. 

Wpływ CSR na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Organizacje podczas swojej drogi doskonalenia coraz częściej 
spotykają się z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu jako 
możliwości ulepszającej ich przedsiębiorstwo. Pomimo że aspekty 
zrównoważonego rozwoju są obecnie intensywnie propagowane, 
wdrożenie CSR wciąż jeszcze budzi wiele obaw. Obawy te związa-
ne są głównie z przeświadczeniem, że społeczna odpowiedzialność 
biznesu będzie wymagała dodatkowej pracy, wypełniania i prowa-
dzenia nadprogramowej dokumentacji czy zatrudnienia nowych 
pracowników lub zlece nia kolejnych obowiązków pracownikom. 
Wątpliwości te świadczyć mogą głównie o niewystarczającej wiedzy 
dotyczącej CSR, jej korzyści, jak i skutków, do jakich doprowadzić 
może nieodpowiedzialne prowadzenie biznesu. W jaki sposób za-
tem wykorzystać społeczną odpowiedzialność biznesu do podnosze-
nia kwalifikacji własnego przedsiębiorstwa? Poniżej przedstawione 
zostały korzyści płynące z wdrożenia strategii CSR wraz z przykłada-
mi zastosowanymi wśród liderów branży logistycznej.

Pierwszą z korzyści płynących z wdrożenia strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest możliwość efektywniejszego zarzą-
dzania ryzykiem. Zgodnie z założeniami CSR istotnym jest, by do-
kładnie sklasyfikować interesariuszy danej organizacji. Proces ten 
nosi nazwę mapowania interesariuszy. W koncepcji często wykorzy-

Rysunek 1. Aspekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu 
wraz z narzędziami realizacji koncepcji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-ISO 26000 2012; Rok 2004. 

Rysunek 2. Droga do CSR 2.0

Źródło: opracowanie własne.
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stywany jest standard AA1000, który stanowi narzędzie przydatne 
we współpracy z interesariuszami, wskazując konkretne sposoby 
dialogu. Dzięki tego typu założeniom CSR kładzie więc nacisk na bu-
dowanie długoterminowych relacji, które mają stać się podstawą na 
drodze do efektywności organizacji (Gaweł 2015). Przykładem firmy, 
która intensywnie angażuje się w relacje ze swoimi interesariuszami 
jest DHL. Zdaniem przedsiębiorstwa trwały dialog z interesariuszami 
prowadzi do zrozumienia i poznania ich potrzeb, a w efekcie rozwią-
zywania problemów społecznych i gospodarczych. To właśnie dzięki 
tego typu dialogom powstają usługi dostosowane do potrzeb klien-
tów, a pracownicy mają wpływ na zmiany i udoskonalanie procesów 
czy procedur wewnętrznych (https://odpowiedzialnybiznes.pl/do-
bre-praktyki/mapy-dialogowe-dhl-express/ 2016). W celu dotarcia 
do jak największej liczby osób, na które przedsiębiorstwo ma realny 
wpływ, opracowano mapę interesariuszy podzieloną na cztery głów-
ne grupy, uwzględniając rynek, środowisko/społeczeństwo, miejsce 
pracy i społeczność finansową. Aby dialog z przedstawicielami po-
szczególnych grup był ujednolicony i zgodny ze standardami, DHL 
wprowadził także szczegółowe wytyczne związane z dialogiem z in-
teresariuszami w oparciu o standard AA1000 pod nazwą „Deutsche 
Post DKL Stakeholder Engagement Guideline” (http://cr-report2014.
dpdhl.com 2016).

Rysunek 3. Cechy idei CSR 3.0

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym przykładem jest wpływ CSR zarówno na wizerunek, jak 
i reputację przedsiębiorstw (http://seg.org.pl 2016). Dla wielu prze-
ciwników koncepcji CSR to narzędzie kojarzące się wyłącznie z PR-
-em firmy (Barczyński 2012). Dzieje się tak wówczas, gdy organizacje 
pragną wykorzystać społeczną odpowiedzialność do przedstawienia 
swojej działalności, produktów, usług od jak najlepszej strony, za-
tajając lub podając nieprawidłowe informacje na ich temat. Zabieg 
ten nosi nazwę greenwashingu (Hąbek 2015). Jednakże, jeżeli we-
dle własnej strategii organizacja będzie wykazywała dobre praktyki 
i kreowała nową, rzeczywistą wartość popartą przykładami, CSR 
może stać się cenną wartością wizerunkową firmy. W przypadku tej 

korzyści jako przykład posłużyć może każda wiodąca firma TSL, któ-
ra w pełni realizuje strategię CSR. Jest to możliwe z uwagi na fakt, 
że organizacje chętnie chwalą się swoją odpowiedzialnością, także 
wykorzystując do tego narzędzia realizacji CSR, takie jak: marketing 
społeczny, marketing społecznie zaangażowany czy kampanie społecz-
ne. Za przykłady wykorzystywane w branży kurierskiej mogą posłużyć 
działania firmy FedEx, która była twórcą programów edukacyjnych, 
kampanii społecznych czy happeningów poświęconych zwiększeniu 
świadomości pieszych na drodze. Nie jest to jedyna firma angażu-
jąca się w CSR. Również przedsiębiorstwo Siódemka (obecnie DPD) 
wspierało akcje Szlachetnej Paczki, a DPD oferował swoje usługi 
logistyczne, pomagając rozwijającym się start-upom (Turoń, Cieśla, 
Czech 2015). Wszelkie filantropijne działania były jednak częścią stra-
tegii uwzględniającej szereg innych, często zaawansowanych działań 
wspierających CSR, w efekcie których firmy mają szansę na otrzyma-
nie Listków CSR – nagród Tygodnika Polityka dla przedsiębiorstwa 
najbardziej zaangażowanego w społeczną odpowiedzialność, branie 
udziału w konkursach na najlepsze raporty społeczne roku, zgłasza-
nie swoich dobrych praktyk do Raportów „Odpowiedzialny Biznes 
w Polsce” publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
i branie udziału w innych inicjatywach. Aktywności we wszystkich 
wymienionych wyżej formach z powodzeniem zaobserwować można 
wśród wiodących na rynku firm TSL. W przypadku dobrych praktyk 
zgłaszanych przez liderów branży TSL – firm DB Schenker oraz Raben 
Group liczba aspektów, których one dotyczą, wzrasta każdego roku. 
Głównymi obszarami działania na rzecz CSR przedsiębiorstw są ład 
organizacyjny (w tym zarządzanie, compliance, partycypowanie pra-
cowników w zarządzaniu, dialog z interesariuszami czy raportowanie) 
oraz środowisko (ekoefektywność, zrównoważony transport, ekobiu-
ro, edukacja ekologiczna). Zainteresowanie tworzeniem coraz więk-
szej ilości dobrych praktyk we wspomnianych obszarach jest zgodne 
z aktualnymi trendami rozwoju przedsiębiorstw pod kątem zrówno-
ważonego rozwoju (Turoń, Golba, Czech 2015). Pomimo że inwestycje 
te mogą wydawać się kosztowne i długoterminowe, przedsiębiorstwa 
zdają sobie sprawę, że przyczyniają się nie tylko do poprawy funkcjo-
nowania swojego otoczenia, ale także do inwestycji we własną orga-
nizację i promocję (Turoń2015). Z kolei występowanie coraz większej 
ilości dobrych praktyk w obszarze organizacyjnym świadczy o ich 
realnym wpływie na organizację i daje możliwość jej doskonalenia. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu przynosi dla firmy tak-
że korzyść związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Badania 
pokazują, że wdrożona w firmach polityka CSR w obszarze obej-
mującym praktyki z zakresu pracy objawia się wśród pracowników 
większym zaangażowaniem i zadowoleniem z pracy (http://www.
bath.ac.uk/management/research/pdf/2005-20.pdf 2016). Do 
praktyk, których zadaniem jest ulepszanie obszaru pracy, zaliczyć 
można m.in. przestrzeganie zasad work-life balance, prowadzenie 
dialogu z pracownikami oraz umożliwianie im partycypacji w de-
cyzjach podejmowanych w przedsiębiorstwie, a także wspieranie 
ich rozwoju, dobrej kondycji zdrowotnej i psychicznej, zapewnienie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy i wiele innych form aktywności 
(http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/
Raport-OdpowiedzialnybizneswPolsce2014.Dobrepraktyki_Fo-
rum_Odpowiedzialnego_Biznesu.pdf 2016). Inną z możliwości 
zaangażowania pracowników jest tworzenie wolontariatów pra-
cowniczych. Jak podaje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zain-



Katarzyna Turoń, Piotr Czech – Doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa...

25

Przedsiębiorstwa postępujące według zasad CSR poprzez swo-
je działania mają możliwość udoskonalenia swoich działalności do 
tego stopnia, że w ich zasięgu znajdzie się możliwość objęcia pozycji 
lidera danej branży, co istotnie wpływa na konkurencyjność i wzrost 
wartości marki (Jabłoński 2013). Firma odpowiedzialna staje się 
firmą innowacyjną, która odznacza się pośród pozostałych graczy, 
a poprzez odpowiednie relacje z interesariuszami staje się przed-
siębiorstwem interesującym dla inwestorów. 

Odpowiednie zarządzanie CSR pozwala więc na traktowanie 
go jako wartość dodaną firmy (http://seg.org.pl/sites/seg13.mes-
sageasp.com/files/jak_zyskac_na_odpowiedzialnosci_csrinfo_0.
pdf2016).

Podsumowanie
 
Doświadczenia przedsiębiorstw intensywnie zaangażowanych 

w politykę CSR pokazują, że społeczna odpowiedzialność biznesu ma 
sens i bezpośredni wpływ na doskonalenie funkcjonowania firmy. 
CSR to obszerne pojęcie, obejmujące swoim zakresem wiele obsza-
rów, które organizacja może ulepszać, w celu otrzymania przydom-
ka firmy odpowiedzialnej. Przytoczone w tekście przykłady praktyk 
stosowanych w przedsiębiorstwach branży TSL wskazują, że odpo-
wiednie zarządzanie społeczną odpowiedzialnością może przynieść 
dla przedsiębiorstwa wiele korzyści. CSR wpływa bowiem na wyniki 
finansowe firmy. Inwestowanie we wdrożenie i doskonalenie działań 
CSR ma szansę przełożyć się m.in. na (http://citeseerx.ist.psu.edu 
2016; http://pu.wsptwp.eu 2016):

• wzrost przychodów dzięki zwiększeniu satysfakcji klientów;
• zmniejszenie ryzyka poprzez odpowiednie relacje z intere-

sariuszami i wzrost reputacji przedsiębiorstwa;
• wzrost znaczenia marki, kreowanie nowej wartości przed-

siębiorstwa dzięki odpowiedzialnemu podejściu do pracow-
ników;

• zwiększenie zainteresowania wśród inwestorów;
• poprawę wizerunku i wzrost zaufania do przedsiębiorstwa 

jako firmy inwestującej w zrównoważony rozwój;
• możliwość dołączenia do prestiżowej grupy odpowiedzial-

nych przedsiębiorstw, co przekłada się na zainteresowanie 
ze strony inwestorów, efektem czego jest wzrost konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa na rynku i osiągnięcie sukcesu 
ekonomicznego. 

Jak podaje A. Jabłoński, autor książki Modele zrównoważone-
go biznesu. W budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw 
z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, przedsiębior-
stwo odpowiedzialne to firma, która stosuje zarządzanie mające na 
celu działalność długofalową, a jednocześnie monitoruje sytuację 
rynkową i reaguje, wprowadzając niezbędne zmiany, doprowadzając 
tym samym do osiągnięcia stabilności i realizacji celów zrównowa-
żonego rozwoju (Jabłoński 2013). Jest to zatem organizacja, która 
idealnie wpisuje się w obecne czasy, co potwierdzają praktyki lide-
rów branży TSL. Ich wzorem społeczną odpowiedzialnością biznesu 
zaczyna interesować się coraz więcej mniejszych przedsiębiorstw. 
Należy jednak pamiętać o tym, że aby CSR rzeczywiście przyczynił 
się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa i udoskonalił jego 
relacje z otoczeniem, musi przekładać się na realne, przemyślane 

teresowanie tematyką wolontariatów staje się z roku na rok coraz 
bardziej popularne. Wolontariaty pracownicze przynoszą dwa pod-
stawowe nurty korzyści. Pierwszym z nich jest traktowanie ich jako 
przydatnego narzędzia służącego zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
Drugim natomiast jest wpływ na kulturę i wizerunek przedsię-
biorstwa, ale także czynnik pozwalający na zwiększenie integracji 
pomiędzy pracownikami czy ich rozwój osobisty, np. w zakresie 
komunikacji interpersonalnej (http://odpowiedzialnybiznes.pl/
dobre-praktyki/wolontariat-pracowniczy-2/2016). 

Tak jak w przypadku poprzednio wymienionych korzyści, rów-
nież w kwestiach związanych z aspektami pracy firmy TSL prze-
jawiają duże zainteresowanie. Za przykład może posłużyć Grupa 
Raben, która dużą wagę przykłada do inicjatyw na rzecz swoich 
pracowników. Z najnowszego raportu CSR firmy wynika, że po-
przez akcje kierowane ku pracownikom ich zadowolenie z pracy 
i efektywność wzrosły. Firma daje pracownikom możliwość udziału 
w szkoleniach (każdemu pracownikowi przypada 9 godzin szkole-
nia rocznie), oferuje pakiety socjalne, wspierając work-life balan-
ce, prowadzi działania związane z edukacją prozdrowotną (takie 
jak Zdrowy Tydzień) czy przeciwdziała dyskryminacji w miejscu 
pracy poprzez partycypację w programie i podpisanie Karty Róż-
norodności (http://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzial-
nosc/raport-spoleczny/, 2016).

Kolejną z zalet CSR dla przedsiębiorstwa jest zwiększenie 
innowacyjności organizacji. Poprzez projektowanie własnych do-
brych praktyk firmy często wybiegają o krok dalej, tworząc nową, 
innowacyjną wartość dla społeczeństwa, środowiska, ale często 
też i dla gospodarki. Przykładem mogą być działania firmy logi-
stycznej DHL, która poza opracowywaniem własnych strategii CSR 
publikuje także raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju czy 
przyszłych trendów. W najnowszym raporcie „Logistic Trend Radar 
DHL 2016” firma przedstawia zbiór 26 trendów, które w najbliż-
szym czasie mogą zostać wykorzystywane w branży logistycznej. 
Sposród 26 trendów 14 stanowi działania skupiające się wokół 
aspektów społeczno-biznesowych w pełni uwzględniających za-
sady zrównoważonego rozwoju. Ważnym faktem jest to, że są to 
wskazówki rozwoju dla całej branży logistycznej, a nie tylko publi-
kacja wiązana z działalnością marki. DHL tworzy więc nową war-
tość, ale również podaje kierunki postępowania dla pozostałych 
graczy branży logistycznej (http://www.dhl.com/content/dam/
downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_logistics_trend_ra-
dar_2016.pdf 2016).

Rysunek 4. Chmura określeń CSR

 

Źródło: opracowanie własne.
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praktyki, zgodne z profilem przedsiębiorstwa, a nie być kolejnym 
stosowanym narzędziem marketingowym. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorów.
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osób. Procesy rekrutacji i selekcji są jednymi z najbardziej kosztow-
nych procesów pozyskania nowego pracownika. Rekrutacja bywa 
często nieefektywna (kandydaci nie posiadają pełni wymaganych 
kompetencji) lub nieskuteczna (brak kandydatów o poszukiwanych 
kompetencjach). „Zła rekrutacja” kosztuje organizację określone 
pieniądze i czas, ponieważ cały proces zatrudnienia musi być po-
wtórzony, angażując ponownie nowe środki. Ponowne przeprowa-
dzenie rekrutacji, choć ma zapobiegać większej rotacji pracowniczej, 
paradoksalnie może ją wzmagać. Dotychczasowi pracownicy mogą 
oczekiwać większych wynagrodzeń z uwagi na rosnący popyt na ich 
pracę. Zatrudnienie utalentowanych jednostek jest zatem krytyczne 
dla sukcesu organizacji. Proponowanym w tym artykule rozwiąza-
niem jest użycie algorytmu, który prowadzi do wyznaczenia ide-
alnego (perfekcyjnego) kandydata poprzez grywalizację procesów 
rekrutacji i selekcji. Algorytm ten powinien opierać się na prostej 
grze, spełniającej wymogi formalne zaproponowanego w tym arty-
kule modelu sieciowego.

Tekst jest zorganizowany następująco: pierwsza część opisu-
je gry i ich potencjalny zasięg w rekrutacji i selekcji. Część druga 
podkreśla rolę grywalizacji jako przyciągania określonej ilość kandy-
datów, aby umożliwić racjonalną selekcję. Następna część zwięźle 

Wstęp

Grywalizacja to stosunkowo nowy termin w obszarze zarządza-
nia zasobami ludzkimi, ale sam pomysł zastosowania mechaniki gier 
do rozwiązywania problemów i realizacji zadań oraz angażowania 
pracowników nie jest nowy. Gry albo ich elementy mogą wpłynąć 
pozytywnie na pracę i integrację zespołu. Integracyjne gry i zabawy 
są częścią tworzenia wartości nieilościowych, takich jak zaufanie, 
dobra atmosfera pracy i motywacja. Grywalizacja może być metodą 
gwarantującą każdej organizacji pozyskanie członków o pożądanych 
cechach, dlatego rekrutacja oraz następująca po niej selekcja, to 
przykłady procesów, w których można zastosować mechanikę gier. 
W tym artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie gry-
walizacji procesów rekrutacji i selekcji. Zaprezentowano przykłady 
użycia gier w tych procesach. Zaproponowano również model sie-
ciowy odzwierciedlający przepływ informacji w czasie gry rekru-
tacyjnej. Gry jako matematyczne narzędzia i modele są obiektem 
zainteresowania przede wszystkim pracodawców, ponieważ umoż-
liwiają redukcję kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Rekru-
tacja jest procesem przyciągania wielu kandydatów, którzy składając 
dokumenty aplikacyjne, umożliwiają racjonalną selekcję wybranych 

Adam Sulich, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Infrastruktury Zarządzania

Grywalizacja procesów 
rekrutacji i selekcji

Gamification of recruitment 
and selection processes 

Games or their elements can be employed in recruitment 
and selection processes. Application of game elements in non-
game contexts is called gamification. Recruitment and selection 
are often called e-processes because they are held in the Internet. 
The e-recruitment is mostly based on social media where recruit-
ers attract  job candidates to enable rational selection. However, 
in every social media related tool, there are some limitations, i.e. 
limitation in number of nodes and ties describing so called so-
cial graph. The article presents information on the gamification 
as a very popular tool in recruitment and selection. This method 
is popular because it introduces games’ elements into tradition-
al organizational processes (gamification in its broader sense). 
Games are examples of algorithms which can simplify identifica-
tion of the best job candidate. As a result, they can be used as 
mathematical methods in recruitment and selection processes. 
Findings from this study suggest that gamification can improve 
graduate recriutment activities.

Keywords: gamification, Dunbar number, social graph, six steps 
of separation. 

Mechanika gry lub jej elementy mogą mieć zastosowanie 
w procesach rekrutacji i selekcji. Użycie mechaniki gry w obszarach 
z grami niezwiązanymi nosi nazwę grywalizacji. Rekrutacja i selekcja 
to coraz częściej procesy online, które angażują uczestników sieci 
społecznościowych. Taka rekrutacja opiera się głównie na teorii 
grafów społecznych i zaimplementowanych w nich grach, czyli pew-
nych problemach lub zadaniach. Rekrutacja służy pozyskaniu pewnej 
grupy kandydatów ubiegających się o określone stanowisko, które 
zostanie obsadzane w wyniku racjonalnej selekcji. Zgodnie z teorią 
opisującą media społecznościowe istnieją w nich zarówno wielkie 
możliwości, jak i ograniczenia. Wynikają one bezpośrednio z liczby 
wierzchołków i krawędzi grafów społecznych. Artykuł prezentuje in-
formacje o grywalizacji, stawiając tezę, że jest to bardzo popularne 
narzędzie w rekrutacji i selekcji nowych pracowników. Grywalizacja 
tych procesów zyskuje na popularności, ponieważ używa gier lub jej 
elementów w tradycyjnych procesach organizacyjnych (grywalizacja 
w szerszym znaczeniu). Jednocześnie gry są przykładem algorytmów, 
które mogą uprościć identyfikację najlepiej rokującego kandydata. 
W rezultacie, gry jako proste algorytmy mogą być używane jako ma-
tematyczne metody w rekrutacji i procesie selekcji.

Słowa kluczowe: grywalizacja, liczba Dunbara, graf społeczny, 
sześć stopni separacji. 
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reprezentuje kroki wstępne używania gier i grywalizacji w grafie spo-
łecznym oraz opisuje ograniczenia i możliwości. Na zakończenie pre-
zentowany jest model sieciowy obiegu informacji w sieci społecznej. 

Definicja gry

Definicje gier sformułowano w ramach teorii gier i w psycho-
logii. Natomiast według nauk społecznych, gry to przede wszystkim 
część kultury i kojarzone są z zabawą i czasem wolnym. E. Berne zde-
finiował grę jako „szereg następujących po sobie komplementarnych 
czynności w określonej przestrzeni i czasie, które prowadzą do zdefi-
niowanych i przewidywalnych rezultatów” (Berne 2004: 37). Gra to 
zatem sytuacja, w której dwóch lub więcej uczestników rywalizuje, 
by osiągnąć wygraną. Jest to bardzo ogólna definicja gry, jednak 
będzie użyteczna do dalszych rozważań, które będą nawiązywały 
zarówno do teorii gier, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Wiele 
gier jest przeplatanych innymi typami gier, choć pewne dominujące 
cechy gry lub ich główny cel pozwalają na ich sklasyfikowanie, co 
przedstawia tabela 1. W rekrutacji i selekcji najbardziej popularne 
są gry, które łączą dwa typy gier, na przykład agon and mimesis. 
Ponadto gry są wielowymiarowymi interakcjami pomiędzy graczami 
z określonymi celami i skończoną liczbą ruchów.

Tabela 1. Klasyfikacja gier ze względu na ich cel

Typ Opis Przykłady

Ludus  
(łac.: ludus 

– gra, sport, 
zabawa)

Gry, które wymagają wysiłku, 
cierpliwości, umiejętności 

albo pomysłowości zamiast 
umiejętności gracza

Bierki, go, 
latrunculi

Agon  
(gr.: agón 
– walka, 

wrestling)

Gry albo zawody, w których 
wygrany jest wybrany spośród 

dwóch lub większej liczby 
graczy

Szachy, wyścigi, 
strzelanie do celu

Alea 
 (łac.: alea – 
grać w kości)

Gry losowe, w których 
wynik jest określony przez 
prawdopodobieństwo, nie 
przez umiejętności gracza

Ruletka, gra 
w kości, loteria

Mimesis  
(gr.: mimicós 

– mimika, 
imitacje)

Gry fabularne są także aktem 
lub sztuką kopiowania lub 
naśladowania uważnego.  
Gracz wciela się w postać

Teatr, gry 
fabularne, role 

play games, 
symulatory

Ilnix 
(gr.: ίlnix –
oszołomie-

nie, ίlngos – 
ból głowy)

Gry zmieniające percepcję 
świata. Gracz rywalizuje 

z własnymi słabościami (np. 
strachem)

Sporty ekstremal-
ne (spadochro-

niarstwo), roller-
coaster 

Paidia 
(gr.: paidiá – 

rozrywka)

Gry połączone ze zmianami 
wewnętrznymi, transformacją 

czy metamorfozą. Gry 
z niekontrolowaną fantastyką

Koncert, festiwal, 
kalejdoskop

Źródło: opracowanie własne na podstawie Caillois 1997; Takczyk 2012; 
Zielinski 2015. 

W związku z klasyfikacją gier przedstawioną w tabeli 1 można 
uznać je za proste algorytmy, które mogą pomóc w redukcji ryzyka 
„złego zatrudnienia”, wynikającego z niedopasowania kwalifikacji 
kandydatów. Co więcej, procesy rekrutacji i selekcji są również „grą 
dla rekruterów prowadzących wojny o talenty na rynku pracy” (Zie-

linski 2015: 59-61). Organizacje są zainteresowane szybką i łatwą 
ewaluacją podejmowanych działań. Grywalizacja pozwala również 
na mierzenie wydajności „graczy” na każdym etapie ich pracy.

Gry jako algorytmy

Istnieją dwa typy gier. Gra o sumie zerowej, w której jeden 
z graczy wygrywa zupełnie, a drugi przegrywa. W przypadku gry 
o sumie niezerowej uczestnicy gry chcą zwiększyć swój wynik 
(Cormen 2001: 5), a co za tym idzie gra taka dopuszcza większą 
niż dwóch liczbę graczy. Aby osiągnąć lepszy wynik, każdy z graczy 
w niezerowej grze dokonuje świadomej decyzji zgodnie ze strategią, 
aby zmienić aktualną pozycję. W związku z tym gracze konkurują 
ze sobą, pozostając w specyficznej sytuacji konfliktowej. Natomiast 
w przypadku gry o sumie zerowej możemy mówić o pojedynku. 
Według T. H. Cormena „algorytm jest dobrze znaną procedurą ob-
liczeniową, która bierze pewne wartości albo zbiór wartości jako 
wejście i produkuje pewne wartości czy zbiór wartości jako wyjście” 
(Cormen 2001: 5-11). W tym artykule przyjęto również, że gry są 
algorytmami skończonymi, prowadząc do określonego rezultatu. Po-
nadto można przyjąć, że gry są zwykle prostymi algorytmami (choć 
nie zawsze), ponieważ mają rozdziały, które mogą być powtarzalne 
bądź zapętlone (gry planszowe). Istnieje wiele liniowych gier (np. 
gry fabularne), w których rekurencja jest niemożliwa. Jednak gry te 
mogą być bardziej skomplikowane przez ruchy wielokrotnego wy-
boru lub odgałęzienia głównej ścieżki fabuły (misje i zadania do wy-
konania). Gry mogą być skomplikowane również przez ilość graczy 
i obrane przez nich różne strategie. Gracze mogą stworzyć drużynę. 
Niektóre gry zwykle prowadzą do rozwiązania problemu ukrytego 
w zagadkach, puzzlach lub łamigłówkach. Każdy poziom gry jest opi-
sany przez węzeł drzewa gry. Każdy węzeł jest stanem gry. Aby go 
osiągnąć, gracz musi dokonać pewnej ilości działań. Jest jedna lub 
więcej poprawnych akcji (ruchów), aby ukończyć finalny stan gry 
(ostatni węzeł). Zwykle celem gry jest otrzymanie poszukiwanego 
rezultatu w najkrótszy sposób czy w najkrótszym czasie. W pewnych 
grach nie tylko czas jest ważny, ale także efekt (np. każdy członek 
drużyny przeżył, prawidłowo dopasowane puzzle) czy precyzja (pra-
widłowo sklejony model). Dlatego gry są algorytmami z węzłami, 
a ocenianie gracza jest możliwe na każdym etapie gry. 

Grywalizacja i gry jako narzędzie wspomagające rekrutację 
i selekcję przeżywają prawdziwy rozkwit. To zainteresowanie jest 
także zgodne z potrzebami młodszych pokoleń oraz związane z ich 
uczestnictwem w mediach społecznościowych oraz szybkim wy-
szukiwaniem informacji (Zielinski 2015: 59-61). Pewne organizacje 
używają algorytmów jako elementu metod matematycznych, aby 
szybko zatrudnić pracowników (Zielinski 2015: 59-61). Przedsiębior-
stwa wykorzystują oprócz grywalizacji rozbudowaną ankietę skiero-
waną do kandydatów poruszających się w środowisku wirtualnym, 
w świecie gry, jak zaprezentowano w tabeli 2. Niektóre gry rekruta-
cyjne pozwalają kandydatom doświadczyć prawdziwego zarządzania 
procesami i operacjami biznesowymi (np. zarządzanie hotelem). Na 
każdym etapie przyszli pracownicy mogą podjąć decyzję, czy nadal 
są zainteresowani oferowanym stanowiskiem pracy (np. wirtualne 
środowisko gry daje studentom możliwość wcielenia się w pracow-
nika i wykonywanie codziennych zadań zza ekranu komputera). 
W przypadku rezygnacji kandydata gra kończy się. Paradoksalnie 
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obie strony mogłyby czuć przegraną, jednak pracodawca uniknął 
„złego zatrudnienia” (ang. bad hiring), a kandydat zorientował się 
o swoim niedopasowaniu przed objęciem stanowiska. Takie podej-
ście może zmienić grę w narzędzie do poszukiwania utalentowanych 
ludzi. Przykłady takich gier przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Przykłady istniejącej grywalizacji w rekrutacji

Firma Tytuł gry Opis

L’Oreal L’Oreal 
Brandstorm

Gra pozwala graczom z całego świata 
zdobyć wiedzę o określonym miejscu 
w firmie i ich przyszłej pracy. Jest rów-
nież niezwykły konkurs biznesowy dla 
studentów, w którym główną nagrodą 
jest nie tylko zatrudnienie w prestiżo-
wej firmie, ale również wygrana pie-
niężna. Studenci rywalizują ze sobą 
w 3-osobowych drużynach w 5-eta-
powej rozgrywce. Gra pozwala odkryć 
ich kreatywność i zastosować prze-
łomowe pomysły w L’Oréal (http:// 
www.brandstorm.loreal.com/ 2017).  

Siemens Power Matrix

Gra online wyjaśniająca korelacje 
i procesy indywidualnych zmiennych 
wplątanych w ekonomię energetycz-
ną, za pomocą symulacji i gry strate-
gicznej. Studentowi, który okaże się 
najlepszy, oferuje się stanowisko pra-
cy (http: //www.powermatrixgame.
com 2017).

Topstep 
Trader

Topsteps 
Traders

Gra online sprawdzająca umiejętności 
graczy w symulowanych warunkach 
rynku finansowego. Oferta pracy tra-
fia do najlepszego z  graczy (www.
topsteptrader.com 2017).

Deloitte Firefly 
Freedom

Kandydaci ubiegający się o staż w De-
loitte uczestniczą w konkursie Bright-
Start – grze z wieloma zadaniami onli-
ne, w której są oceniani. Gra stanowi 
jeden z kilku etapów procesu naboru 
na staże i praktyki (http://www2.delo-
itte.com/uk/en/ pages/careers/artic-
les/our-selection-process.html 2017).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron firm.

Zespoły zaangażowane w proces rekrutacji każdego dnia otrzy-
mują olbrzymią liczbę wniosków od kandydatów chcących dołączyć 
do organizacji. Narasta przy tym problem profesjonalnej obsługi po-
tencjalnych kandydatów. Wydaje się zatem słuszne, aby gry służyły 
organizacjom nie tylko jako rozrywka wzbogacająca proces szkole-
nia lub wdrożenia przyszłego pracownika do pracy. Gry pozwalają 
zwiększyć wydajność procesów rekrutacji i selekcji oraz zwiększyć 
prawdopodobieństwo właściwego dopasowania pracowników do 
potrzeb pracodawcy.

Grywalizacja

Grywalizacja stanowi obecnie element marketingu i w różnych 
aspektach może oznaczać coś innego. Pojęcie to może dotyczyć 
„tworzenia gier wyłącznie do reklamowania produktów i usług” 
(Pietraszek 2014: 32-33). Grywalizacja to również „tworzenie wirtu-
alnych trójwymiarowych światów, które pokierują zmianami zacho-
wań i będą szkoliły użytkowników” (Pietraszek 2014: 32-33). „Zasto-
sowanie typowych elementów gry (np. punktacja, współzawodnic-

two z innymi, zasady gry) do innych obszarów aktywności” (Tkaczyk 
2012: 23), zazwyczaj jako technika marketingu internetowego, któ-
rego celem jest reklama produktu lub usługi, nazywana jest gry-
walizacją. Jak wskazano w tabeli 2, wiele organizacji wykorzystuje 
elementy wirtualnej gry takie jak: punkty, odznaki, całe gry fabuło-
we i konkursy, do skutecznego pozyskania i oceniania kandydatów, 
szczególnie osób młodych (Zielinski 2015: 60). Możemy wyróżnić 
dwa typy zastosowania właściwych elementów gry wewnątrz orga-
nizacji. Pierwszym jest grywalizacja, która jest dobrze przemyślana 
i jest definiowana przez wykorzystanie technik i metod stosowanych 
w procesach projektowych gry. Jest stosowana, aby wzmocnić lo-
jalność, zaangażowanie pracowników bądź zmianę ich zachowania 
i zwyczajów. Taka grywalizacja może uzupełnić lukę kompetencyjną 
i zmniejszyć niedopasowanie osób zatrudnionych. Drugi typ grywa-
lizacji jest grywalizacją przedsiębiorczą. Jest to grywalizacja używana 
na zewnątrz środowiska firmy, aby zachęcić potencjalnych klientów 
firmy do kooperacji i budować markę pracodawcy. Metody grywali-
zacji są wykorzystywane do wzbogacenia sprzedaży i wspominanej 
już rekrutacji (Tkaczyk 2012: 56).

Graf społeczny

Zaznaczyć trzeba, że uprzednio węzłem algorytmu była zmia-
na stanu gry, a proces zmiany był krawędzią grafu opisującego 
grę. W odniesieniu do mediów społecznościowych przyjąć trzeba 
nieco inny opis, w którym uczestnik jest węzłem, a jego działa-
nia krawędziami skierowanymi w kierunku pozostałych członków 
sieci, co pokazuje rysunek 1. P. Tkaczyk postuluje, że używanie 
mediów społecznościowych jest także rodzajem gry. To jest gra 
o status, liczbę znajomych, polubień czy komentarzy. Dlatego graf 
społeczny to też reprezentacja gry. Polega ona na „wędrowaniu 
w historii”, odwiedza niu  profili innych użytkowników (węzłów) 
i wyrażaniu opinii pod ich wpisami (Tkaczyk 2012: 34). Media spo-
łecznościowe są nieodłącznym elementem naszego codziennego 
życia i ledwie możemy sobie przypomnieć, jakie ono było bez nich. 
Zjawisko to dobitnie opisał P. Levinson, który stwierdził, że media 
ewoluują w ten sposób, że nowsze media działają w sposób coraz 
bardziej zbliżony do ludzkich zmysłów. Teoria antropotropiczna 
mediów uzupełnia w ten sposób model naturalnego komuniko-
wania się, który odzwierciedlają media społecznościowe. W grafie 
społecznym przekazywane są różne informacje, wśród nich istotne 
jest budowanie zaangażowania uczestników – im więcej takich po-
zytywnych reakcji, tym większe oddziaływanie informacji na sieć, 
jak wynika z rysunku 1c. Mechanizm ten wykorzystują różne or-
ganizacje do poszukiwań (profilowania) odpowiedniego kandyda-
ta, aby następnie zaprosić go do udziału w pierwszych procesach 
naboru: rekrutacji i selekcji. Procesy te są zbudowane wokół sieci 
i polegają na budowaniu relacji i zaangażowania ludzi, którzy mają 
niezbędne cechy do nadania wartości organizacji. Media społecz-
nościowe są stworzone do wzmocnienia funkcji wokół wszystkich 
tych aktywności, a zatem są dobrze przygotowane do zmieniania 
tradycyjnych praktyk zarządzania. Firmy, które są w stanie skorzy-
stać z tych platform efektywnie, mogą wiele zyskać. Graf społeczny 
(ang. social graph) to wykres, który ilustruje połączenia pomiędzy 
ludźmi, grupami i organizacjami uczestniczącymi w sieci społecz-
nej, co przedstawiono w uproszczeniu na rysunku 1.
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Rysunek 1. Uproszczone grafy społeczne

Źródło: Albert, Barabási 2002: 67. 

Jednostki (np. znani aktorzy), jak i organizacje, są węzłami na 
grafie. Węzły (inaczej nazywane wierzchołkami) połączone są krawę-
dziami reprezentującymi współzależności (lub rodzaj znajomości). 
Współzależności (krawędzie) mogą być wielorakie i zróżnicowane, 
włączając takie cechy lub koncepty jak: wiek, płeć, rasa, genealogia, 
transakcje finansowe, związek rynkowy, afiliacje polityczne, człon-
kostwo klubowe, zawód, edukacja i status ekonomiczny. Dlatego 
graf społeczny najczęściej przedstawiany jest jako zbiór punktów 
(wierzchołków, węzłów) połączonych liniami (współzależności, kra-
wędzie). Istnieje wiele rozproszonych grafów społecznościowych, 
ponieważ każdy z jego członków (węzłów) może należeć do wielu 
różnych sieci. Graf społeczny musi istnieć na zewnątrz w mediach 
społecznościowych takich jak: Facebook, MySpace albo Nasza Klasa. 
Graf taki zawiera wiele danych ukrytych w krawędziach. Przykładami 
mediów społecznościowych są: Linkedin, LiveJournal, Digg, Twitter, 
Zooomer, Pownce, Friendster, Plaxo. Wspólną ich cechą jest możli-
wość opisania ich grafem społecznym. Jednak najważniejsze są wę-
zły grafu, ponieważ one reprezentują ludzi, którzy mogą stworzyć 
nową krawędź (współzależność) w prawdziwym życiu. Mimo tak 
wielu możliwości wynikających z teorii grafu społecznego rekruterzy 
są również ograniczeni w mediach społecznościowych przez liczbę 
Dunbara. Liczba ta sugeruje, że istnieje pewna ograniczona liczba 
stabilnych relacji, które ssaki naczelne (a zatem i ludzie) są w stanie 
utrzymać, i wynika ona z ograniczenia poznawczego (Dunbar 2010: 
30-45). Według tej koncepcji każdy uczestnik sieci społecznej roz-
poznaje osoby i rozróżnia współzależności panujące między nimi. 
Liczbę Dunbara zaproponowano w przedziale ufności pomiędzy 
100 a 250 przy powszechnie używanej wartości 150. Liczba Dun-
bara wskazuje na liczbę ludzi znających się i utrzymujących ze sobą 
kontakt. Ta liczba nie zawiera osób znanych (sławnych) oraz takich, 
z którymi uczestnik nie utrzymuje trwałych relacji (Tkaczyk 2012: 
20-23). Liczba Dunbara może być o wiele większa i prawdopodob-
nie zależy od długotrwałej wielkości pamięci (Dunbar 2010: 46-49). 
Liczba ta odzwierciedla indywidualne możliwości dotyczące pamięci 
i umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich. Dlatego meto-
dy związane z bezpośrednim (nie matematycznym) wyszukiwaniem 
kandydatów są ściśle ograniczone. Przeszkodę tę można zniwelować 
za pomocą grywalizacji, która pozwala zwiększać zakres oddziały-
wania procesu rekrutacyjnego (jako elementu marketingu), a także 
angażuje członków sieci społecznościowych i może prowadzić do 
tworzenia alternatywnych grafów społecznych. 

Graf społeczny ze swoimi ograniczeniami (opisanymi na przy-
kład przez liczby Dunbara) opisywany jest również za pomocą teorii 
sześciu stopni separacji. Teoria zakłada, że dwaj dowolni, nie zna-
jący się bezpośrednio, uczestnicy danej sieci społecznej, oddaleni 

są od siebie maksymalnie o średnio sześć kroków (Albert, Barabasi 
2002: 71). Posługując się nomenklaturą grafu społecznego, należy 
stwierdzić, że dwa dowolne wierzchołki grafu niepołączone kra-
wędzią oddalone są od siebie o średnio sześć wierzchołków. Wy-
nika to z mechanizmu sieci społecznych, które promują tworzenie 
współzależności, rozszerzając łańcuch „przyjaciel przyjaciela”. 
A. L. Barabási udowodnił ponadto, że w sieciach społeczno-
ściowych najbardziej istotne są super-węzły (wiązania w grafie 
społecznościowym). Wierzchołki takie reprezentują ludzi posiada-
jących znaczącą liczbę znajomych, przez co mogą stworzyć wielką 
liczbę współzależności (Albert, Barabási 2002: 60-67). Wskazując 
znaczenie super-wierzchołków, R. Al bert i A. L. Barabási rozwiązali 
problem, którego S. Milgram nie mógł wyjaśnić w swoich bada-
niach empirycznych struktury sieci społecznościowej, gdzie liczba 
sześć jest średnią wierzchołków pomiędzy wiązaniami. Jeśli założy-
my, że we wszystkich grafach społecznościowych istnieje zjawisko 
rozkładu normalnego z super-węzłów, wtedy znaczenie grafów 
społecznościowych jest prawdziwe. Ponadto teoria sześciu stopni 
separacji została matematycznie udowodniona przez D. J. Wattsa                                                
i S. H. Strogatza (Barabási 2003: 49). Jest ona używana we wszyst-
kich sieciach społecznościowych, gdzie optymalny algorytm do 
obliczania stopni separacji w różnych sieciach społecznościowych 
proponuje nowych znajomych (Albert, Barabási 2002: 65). Teoria 
sześciu kroków separacji jest poważnym ograniczeniem sieci spo-
łecznościowej i jednocześnie dowodem na prawdziwość liczby Dun-
bara. Jedynym słusznym rozwiązaniem tych ograniczeń w procesie 
przekazywania informacji (np. o wolnym stanowisku pracy) jest an-
gażowanie kolejnych nowych super-wierzchołków.

W grafie społecznościowym rekrutacja i selekcja podobne są 
do dwóch procesów: profilowania i poszukiwania węzłów o okre-
ślonych parametrach oraz przekazywania informacji między jak 
największą liczbą wierzchołków po nowych krawędziach. Istnieją 
algorytmy wytyczające nowe zależności między uczestnikami sie-
ci (proponują np. polubienie lub komentarz, znajomość), brakuje 
jednak algorytmów, które dodają kolejne nowe węzły (uczestni-
ków sieci). Tu niezbędna okazuje się grywalizacja. Użycie gier lub 
ich elementów w sieci społecznościowej (albo budowanie alter-
natywnej), poszukiwania odpowiednich kandydatów i skłonienie 
ich do zastosowania mechanizmu crowdsourcingowego (Woźniak 
2015: 257-278) są kluczowe dla rozbudowy sieci. Mechanizm ten 
przenosi zadania z organizacji do grupy ludzi na zewnątrz firmy bez 
dokładnego określenia granic tej grupy (Woźniak 2015: 257-278). 
Procesy rekrutacji i selekcji w większości przypadków w części lub 
w całości prowadzone są w środowisku online. W przypadku rekru-
tacji oznacza to implementację procesu rekrutacyjnego opartego na 
sieci Web, który obejmuje lokalizowanie potencjalnych kandydatów 
(uwzględnienie segmentacji rynku pracy), łącząc je i zbierając in-
formacje potrzebne do procesu selekcji (Woźniak 2015: 257-278). 
Procesy rekrutacji i selekcji online są możliwe dzięki zastosowaniu 
grywalizacji w unikaniu opisanych ograniczeń grafu społecznego.

Podsumowanie

Zastosowanie gier lub ich elementów (nazywane grywalizacją) 
jest jednym z rozwijających się obszarów zarządzania zasobami ludz-
kimi. Duża dynamika narzędzi grywalizacji i ich różnorodność nie 
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Źródłem finansowania badań i artykułu były środki z grantu/pro-
jektu badawczego „Młodzi Pracownicy Nauki MPN 0402/0071/16”.
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sprzyjają usystematyzowaniu pojęć i definicji instrumentów używa-
nych w tej dziedzinie. Celem niniejszej pracy było podsumowanie 
stanu wiedzy, aby ukierunkować pytania dla dalszych badań na te-
mat mechanizmów zatrudnienia młodych ludzi, oraz postawienie 
kolejnych pytań badawczych: czy ogromna liczba narzędzi to po-
zytywne zjawisko dla przejrzystości rynku pracy lub czy możliwa 
jest ocena skuteczności procesów selekcji grywalizacji? W artykule 
udzielono twierdzących odpowiedzi na te pytania, prezentując de-
finicję i podział gier, a następnie udowodniono, że nawet najlepiej 
rozwinięta sieć posiada naturalne ograniczenia wynikające z jej 
struktury. Grywalizacja pozwala na kontrolę i ocenę procesów. Tra-
dycyjna rekrutacja i selekcja kandydatów są procesami kosztownymi 
i czasochłonnymi. W tym artykule proponuje się grywalizację jako 
narzędzie ograniczające tego rodzaju ryzyka. Grywalizacja jest czę-
ścią zmiany paradygmatów i priorytetów w rekrutacji, przejścia ku 
bardziej interaktywnemu pozyskiwaniu talentów. Procesy rekrutacji 
i selekcji zależą nie tylko od wykorzystywanych metod, ale i ich im-
manentnych ograniczeń. Nowatorskie e-procesy są połączone z me-
diami społecznościowymi, przez co nawiązują do grafu społecznego. 
Dlatego ważne jest zrozumienie natury tych ograniczeń (opisanych 
teorią sześciu kroków separacji i liczbą Dunbara). Ograniczenia te 
mogą być zredukowane przez wybrany rodzaj grywalizacji. Kolejnym 
elementem grywalizacji jest rekrutacja na podstawie crowdsour-
cingu – pozyskiwaniu nowych członków sieci (choć nierozwiązany 
pozostaje problem, jak dotrzeć do kandydatów, którzy nie szukają 
aktualnie pracy). Proponowane rozwiązania są powiązane z media-
mi społecznościowymi (grafem społecznościowym), których najważ-
niejszymi elementami są ludzie (węzły) potrafiący tworzyć aktywnie 
nowe relacje (krawędzie). Zjawisko wzrostu sieci umożliwia bardzo 
szybką i sprawną wymianę informacji pomiędzy uczestnikami gry.

R E K L A M A
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Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci
we współczesnej szkole. Kompetencje medialne 
nauczycieli – teoria, rozwój, implikacje

Digital natives and digital immigrants in contemporary school. 
Media competence of teachers – theory, development, implications

Mass media are an integral part of everyday life of modern 
students. Therefore, school along with the teaching staff is to im-
plement new technologies for education and support active and 
selective use of media content. The article raises the question of 
media competence of contemporary teachers. Attention is paid 
to their role in the educational process, and the need to develop 
media competence by gaining theoretical and, above all, practical 
knowledge. Therefore, examples of good practices in media use 
which make teachers improve their skills are presented. The arti-
cle also presents the implications of having and not having media 
competence in respect of students, educators and the educational 
process.

Keywords: MBO, enterprise, implementation, results, goal.

Mass media są integralną częścią codzienności współcze-
snych uczniów. Szkoła zatem, w tym kadra pedagogiczna, ma za 
zadanie wdrażać nowe technologie do działań edukacyjnych oraz 
pomóc w aktywnym i selektywnym korzystaniu z treści medial-
nych. W artykule poruszono kwestię posiadania kompetencji me-
dialnych przez współczesnych nauczycieli. Zwrócono uwagę na ich 
rolę w procesie kształcenia oraz wskazano na potrzebę rozwoju 
kompetencji medialnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej, 
ale przede wszystkim praktycznej. W związku z tym zaprezento-
wano kilka przykładów dobrej praktyki wykorzystania mediów 
i dzięki temu poszerzenia własnych umiejętności przez nauczycie-
li. Przedstawiono implikacje wynikające z posiadania kompetencji 
medialnych oraz ich braku w odniesieniu do uczniów, pedagogów 
i procesu edukacyjnego.

Słowa kluczowe: MBO, przedsiębiorstwo, wdrożenie, wyniki, cel.
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Należy zaznaczyć, że media są obecnie częścią codzienności 
każdego człowieka. Zdaniem M. Castellsa żyjemy w społeczeństwie 
sieci (Castells 2007). Istotne dla dzieci, czyli uczniów, środowisko 
medialne jest znane od najmłodszych lat, a zatem wychowuje, do-
starcza informacji oraz rozrywki. Warto pamiętać, iż funkcjonuje 
w nim również szkoła i nauczyciel. Jak podkreśla W. Strykowski, 
„efektywność stosowania mediów zależy nie tylko od wyposażenia 
szkół w urządzenia i materiały dydaktyczne, ale również od wiedzy 
i umiejętności metodyczno-technicznych nauczycieli – kompetencji 
medialnych” (Strykowski 2005: 24). Umiejętności te są niezbęd-
ne w zawodzie nauczyciela, gdyż w szkole dochodzi do spotkania 
cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów, którzy aby osiągnąć 
zamierzone efekty, powinni współpracować, wykorzystując do tego 
media. W związku z tym kluczowa jest, według K. Woźniak, kon-
cepcja media literacy – odnosząca się do umiejętności korzystania 
z mediów, analizy, oceny wpływu wiadomości multimedialnych na 
społeczeństwo, które warunkują proces ustawicznego kształcenia, 
a także pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym 
(http://knm.uksw.edu.pl/kompetencje-nauczyciela-procesie-eduka-
cji-medialnej/ 2016). Nauczyciel powinien zatem stać się przewodni-
kiem i jednocześnie partnerem w korzystaniu ze środków masowego 
przekazu. Pomogą mu w tym kompetencje medialne, które należy 
rozwijać ustawicznie, w teorii i praktyce. Ich rozwój należy do każde-
go pedagoga, aby lepiej zrozumieć uczniów, przekazać wiedzę w ab-

sorbujący dla nich sposób, przestrzec przed niebezpieczeństwami 
oraz wykorzystać aspekty edukacyjne.

Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci 
we współczesnej szkole

We współczesnym świecie media, głównie technologia in-
formatyczna, stały się źródłem pozyskiwania i tworzenia wiedzy. 
Należy stwierdzić, że w szkołach wciąż brakuje sprzętu technicz-
nego oraz jego wykorzystania, niezbędnej edukacji medialnej, 
nielinearnego przekazu treści. R. Pachociński zauważa: „gdy dom 
i społeczeństwo stają się bardziej interaktywne, szkoła jawi się jako 
twór sztywny, mało interesujący i w ostateczności wyobcowujący 
dziecko ze środowiska poza placówką oświatową” (za: Cichocki 
2008: 161). Jednym bardzo ważnym aspektem, który ma wpływ 
na stworzenie medialnych warunków nauki, jest korzystanie 
z mediów przez nauczycieli. Ich zadaniem jest nie tylko technicz-
na obsługa sprzętu, stosowanie go na zajęciach, ale także zdol-
ność analizy i syntezy treści medialnych, znajomość wirtualnego 
świata, w którym dorastają uczniowie. „Trudność roli zawodowej 
nauczyciela w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności informa-
cyjnych, będących podstawą budowania społeczeństwa wiedzy, 
zdaniem A. Ci chockiego polega na tym, że nauczyciele z reguły 
należą do pokolenia, które nie wzrastało w zinformatyzowanym 
świecie, a więc są ukształtowani w sposób tradycyjny” (Cichocki 
2008: 163). W placówce oświatowej zaś spotykają się z użytkow-
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Kompetencje medialne – ujęcie teoretyczne

Kompetencja w pedagogice, zdaniem Cz. i M. Kupisiewiczów, 
to „zdolność do samorealizacji będąca głównie rezultatem efektyw-
nego uczenia się; w znaczeniu potocznym – umiejętności, kwalifi-
kacje i uprawnienia do wykonywania zadań w określonej dziedzi-
nie, w tym pracy zawodowej” (Kupisiewicz, Kupisiewicz 2009: 82). 
Niewątpliwie dane zasoby przejawia lub posiada każda osoba, ale 
na różnym poziomie i w odrębnym zakresie. Umiejętności można 
zdobyć, jak również rozwijać. Rozwój bowiem jest nieodzownym 
elementem w życiu człowieka, który funkcjonuje w dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu. W kwestii kompetencji nauczycieli  
W. Strykowski wymienia trzy kategorie: merytoryczne, dydaktyczno-
-metodyczne, wychowawcze (Strykowski 2005: 17). Warto jednak 
zaznaczyć, że grupa umiejętności pedagoga jest szeroka i elastyczna, 
gdyż oddziałują na nią czynniki zewnętrzne, jako że wychowawca 
jest integralną częścią rozwijającego się społeczeństwa. 

W dobie nowych technologii istotne są kompetencje związane 
z obsługą i wykorzystaniem mediów. Na początku należy podkreślić, 
że w literaturze pedagogicznej często używa się zamiennie określeń 
„kompetencje informacyjne” i „kompetencje informatyczne”, które 
odnoszą się do technicznej obsługi mediów. Według A. Cichockiego 
„coraz częściej pojawia się też pojęcie integrujące” (i tym samym 
nadrzędne wobec nich), a mianowicie „kompetencje medialne” 
(Cichocki 2008: 165). Jest to zdaniem W. Strykowskiego „harmo-
nijna kompozycja wiedzy, rozumienia, wartościowania i sprawnego 
posługiwania się mediami” (Strykowski 2004: 33). Obejmuje ona, 
jak stwierdza A. Ogonowska (Ogonowska 2013: 121):

• rozumienie roli i funkcji mediów w demokratycznym spo-
łeczeństwie; 

• rozumienie warunków, które muszą być spełnione, aby me-
dia prawidłowo wypełniały swoją funkcję; 

• krytyczną ocenę zawartości mediów w kontekście założo-
nych funkcji; 

• wykorzystywanie mediów w celu autoekspresji i działań na 
rzecz demokratycznego uczestnictwa; 

• wykorzystywanie umiejętności, związanych także z obsługą 
nowych technologii do tworzenia autorskich przekazów. 

Z kolei W. Strykowski wymienia pięć grup kompetencji medial-
nych z zakresu – teorii mediów, języka i komunikowania medialnego 
dotyczące – odbioru komunikatów medialnych, korzystania z me-
diów, tworzenia komunikatów medialnych (Strykowski 2004: 35-37). 
K. Woźniak wskazuje na inny podział tych umiejętności: teoretyczne 
– wiedza o podstawach działania; pedagogiczne; dydaktyczne; oso-
biste – szereg umiejętności: odpowiednie postępowanie w środowi-
sku informatyczno-medialnym (http://knm.uksw.edu.pl/kompeten-
cje-nauczyciela-procesie-edukacji-medialnej/ 2016).

W związku z tym kwalifikacje w tym zakresie posiadają kilka 
składowych, każda z nich jest istotna. Wśród składników kompe-
tencji można wskazać, oprócz wiadomości, także postawy, umie-
jętności, cechy osobowościowe, zachowania, wartości kulturowe, 
motywację (http://knm.uksw.edu.pl/kompetencje-nauczyciela-pro-
cesie-edukacji-medialnej/ 2016). Nie można bowiem zdobyć wiedzy 
o mediach, ale należy stosować ją w praktyce, nie tylko zawodowej, 
ale również w życiu osobistym. Sytuacja, kiedy nauczyciel wie jak 

nikami mediów, a co za tym idzie – z barierą w postaci kompeten-
cji medialnych. Może to prowadzić do problemów w komunikacji 
z wychowankami, braku efektów kształcenia oraz braku satysfak-
cji z własnej pracy. Wobec tego warto przedstawić cechy dwóch 
najważniejszych podmiotów edukacji we współczesnej szkole. 
Nauczyciele według L. Hojnackiego (http://www.e-mentor.edu.
pl/artykul/index/numer/13/id/239 2016): 

• potrafią wyobrażać sobie i rozumieć treść długiego, linear-
nego tekstu czytanego z książki;

• lepiej rozumieją tekst drukowany;
• przedkładają tekst nad obraz i dźwięk;
• preferują linearne myślenie i szeregowe przetwarzanie 

informacji; 
• wykorzystują podstawowe, standardowe funkcje posiada-

nych urządzeń mobilnych. 

Co więcej, z licznych obserwacji wynika, iż cyfrowi imigranci 
mają obawy przed stosowaniem mediów podczas lekcji, a nie-
którzy twierdzą nawet, że są one niepotrzebne. Kontrowersje 
wzbudził pomysł e-dzienników czy e-podręczników. Warto dodać, 
że pedagodzy trwają przy wyuczonych, sprawdzalnych (kiedyś) 
metodach i nie dostosowują ich do teraźniejszych potrzeb i ocze-
kiwań uczniów. Panuje wciąż tradycyjny, linearny model naucza-
nia. Należy zaznaczyć, iż coraz większa grupa stara się rozwijać 
kompetencje medialne oraz wykorzystywać media, np. tworzy 
kanały komunikacji – blogi, grupy na Facebooku, czerpie wiedzę 
i inspiracje oraz wiadomości z sieci. Szczegółowe przykłady zostaną 
przedstawione w kolejnej części artykułu. Drugim podmiotem są 
uczniowie, którzy jak podkreśla L. Hojnacki (http://www.e-mentor.
edu.pl/artykul/index/numer/13/id/239 2016):

• mają problemy ze zrozumieniem długiego i skomplikowa-
nego tekstu;

• z powodzeniem czytają z małego ekranu;
• przedkładają obraz i dźwięk nad tekst;
• preferują swobodny dostęp i równoległe przetwarzanie 

informacji;
• odkrywają wszystkie funkcje posiadanych urządzeń, wymy-

ślają nowe ich zastosowanie; 
• traktują nowe technologie kreatywnie, ufnie.

Poza tym cyfrowi tubylcy doskonale radzą sobie z obsługą 
sprzętu, lecz mają trudność z selektywnym i krytycznym wyborem 
treści medialnych. Nowe technologie towarzyszą im codziennie, 
nie tylko w wolnym czasie, gdyż dzięki telefonom komórkowym 
z dostępem do Internetu są online w każdym wybranym momen-
cie. Surfują po sieci, zawierają nowe znajomości, szukają pokemo-
nów, komunikują się przez portale społecznościowe, gdzie rela-
cjonują swoje prywatne życie. Środowisko medialne dostarcza im 
wiedzy, dlatego wolą znaleźć informacje na Wikipedii niż w książ-
kach, robić wpisy na blogu niż kolejną rozprawkę w zeszycie. 
W związku z tym dyferencja jest widoczna i świadczy o swoistej 
dwubiegunowości funkcjonowania uczniów i nauczycieli w świe-
cie mediów. Ważne są wobec tego kompetencje medialne oraz 
ich permanentny rozwój u pedagogów, aby zrozumieli i poznali 
otoczenie medialne młodych ludzi oraz pomogli im w aktywnym, 
racjonalnym odbiorze. 
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Dobre praktyki rozwoju kompetencji medialnych 
przez nauczycieli

Współcześnie część pedagogów stara się wdrażać w swojej pracy 
„europejskie zasady nauczycielskich kompetencji i kwalifikacji, które 
określają zawód nauczycielski jako: wysoko kwalifikowany, ustawicz-
nie doskonalony, mobilny, oparty na partnerstwie” (Dróżka 2015: 47). 
Decydują się na zdobywanie nowych umiejętności w różnego rodzaju 
kursach, szkoleniach, również tych odbywających się przez Internet. 
Obecnie, jak twierdzi T. Huk, „działalność ludzka nie kończy się tylko 
i wyłącznie na pracy, ale również na nauce, a właściwie na perma-
nentnym uczeniu się, którego realizację umożliwiają współczesne me-
dia” (Huk 2011: 11). Z sieci pedagodzy czerpią pomysły na zadania, 
materiały edukacyjne, zdobywają wiedzę oraz stosują różne formy 
e-komunikacji. Obecnie w celu współpracy z uczniami powinni po-
siadać kompetencje medialne, których rozwój trwa w nowoczesnym 
świecie przez całe życie. J. Holtkamp uważa, że „jeśli my dorośli po-
traktujemy poważnie uczenie się przez całe życie, to musimy również 
ponosić odpowiedzialność za rozwijanie swoich własnych kompeten-
cji. Uczenie się nie jest domeną tylko młodzieży, ale zadaniem dla 
wszystkich grup wiekowych” (Holtkamp 2011: 173).

Zdobywanie kompetencji informacyjnych opiera się nie tylko na 
teorii, ale przede wszystkim na praktyce. W związku z tym zadaniem 
nauczycieli jest zaznajomienie się z obsługą i korzystaniem z mass me-
diów, potraktowanie ich jako pomocy w procesie dydaktycznym oraz 
istotnego elementu świata uczniów. Ważna jest umiejętność tworze-
nia przekazów, posługiwania się mediami. W polskiej szkole można 
odnaleźć przykład dobrej praktyki rozwoju własnych kompetencji 
medialnych poprzez wykorzystanie mass mediów do pracy i kontaktu 
z uczniami oraz opiekunami. Jednym z coraz częściej wykorzystywa-
nych sposobów są blogi, zarówno osobiste, tematyczne, jak również 
klasowe, grupowe. Egzemplifikując blog Z. Hojnackiej, nauczyciel-
ki matematyki i fizyki w ZSEEiM w Bielsku-Białej – W poszukiwaniu 
pewnego stożka (http://stozeke50.blogspot.com/2016), współtworzą  
go uczniowie, którzy w grupach przygotowują projekty, rozwiązują 
zadania, prezentują prace domowe. Liczne przemyślenia, informa-
cje, inspiracje można znaleźć na blogach Superbelfrów (http://www.
superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/blogi-prowadzone-przez-superbelfrow/ 
2016). Inne przykłady interesujących blogów nauczycielskich znajdu-
ją się na http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/blogi-na-
uczycielskie. Korzyści, które wymieniają uczniowie tworzący blog to: 
nauka współpracy, możliwość powtórki materiału, wykorzystanie cza-
su spędzanego przed ekranem komputera (Pezda 2011: 96). Drugą 
możliwością realizacji i rozwoju kompetencji medialnych jest działal-
ność na portalach społecznościowych, np. Facebooku. Funkcjonują 
tu profile tworzone przez nauczycieli. Publikują oni pomysły na po-
moce dydaktyczne, rady i poruszają ważne tematy, dzielą się swo-
imi doświadczeniami z pracy zawodowej (np. https://web.facebook.
com/Kreatywna=-nauczycielka1165231786825553-/?ref=ts&fref-
ts; https://web.facebook.com/nauczycielkaprzedszkolatoja/?re-
f=ts&fref=ts 2016). Co więcej, można założyć fanpage osobisty lub 
grupowy/klasowy. Pozwala on na szybki kontakt z uczniami (na 
osobistym także z rodzicami), przekaz treści dotyczących przed-
miotu, klasy, ułatwia, np. organizację szkolnych akcji. A. Drummer, 
nauczycielka języka niemieckiego, uczy na Facebooku poprzez 
umieszczanie nowych słówek, materiałów. Praktyka J. Okuniewskiej 

działa Internet i nie szuka w nim informacji do pracy zawodowej lub 
potrafi obsługiwać komputer, a nie korzysta z niego na zajęciach, 
nie powinna mieć miejsca. W kompetencjach medialnych nie cho-
dzi jedynie o teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim o zdolność 
do analizy i oceny treści oraz wydobycia edukacyjnych aspektów 
mediów. Przykłady pożądanych kompetencji medialnych nauczycieli 
według W. Strykowskiego (Strykowski 2005: 24): 

• posiadają rozeznanie w zasobach medialnych związanych 
z realizowanym przedmiotem, blokiem przedmiotowym lub 
ścieżką edukacyjną; 

• potrafią dokonać analizy i oceny merytorycznej oraz peda-
gogicznej istniejących zasobów medialnych;

• znają właściwości poszczególnych mediów, potrafią wyzna-
czać im odpowiednie zadania w procesie kształcenia i wy-
chowania; 

• mają przygotowanie i motywację do ustawicznego unowo-
cześniania swojego warsztatu pracy i warsztatu pracy swoich 
uczniów.

Tabela 1 przedstawia wyniki badań E. Perzyckiej, które wska-
zują, że najwięcej nauczycieli określa swoją umiejętność obsługi 
komputera na poziomie niskim (43,9%). Poza tym większość z nich 
(40,6%) nie potrafi stworzyć programu edukacyjnego i udostępnić 
go w sieci. Na poziomie średnim największa ich liczba posługuje 
się mediami w procesie nauczania i uczenia się. To tylko ułamek 
umiejętności, które powinien posiadać współczesny nauczyciel, a jak 
wskazują badania, nie są one wystarczająco rozwinięte. 

Tabela 1. Kompetencje medialne nauczycieli

Kompetencja

Poziom 
bardzo 

niski

Poziom 
niski

Poziom 
średni

Poziom 
wysoki

Poziom 
bardzo 
wysoki

[%]

Znajomość 
obsługi 

komputera 
i innego 
sprzętu 

technicznego

21 43,9 24,3 8,4 -

Umiejętność 
wykorzystania 
nowoczesnych 
technologii do 
wspomagania 

procesów 
nauczania 

i uczenia się

2,3 26,2 49,5 15,9 6,1

Umiejętność 
tworzenia 
autorskich 

programów 
edukacyjnych 
i udostępnia-
nia ich w sieci

40,6 17,3 25,7 14,1 2,3

Źródło: Juszczyk 2003: 205. 

Należy podkreślić, że kompetencje medialne pomogą pedago-
gom nie tylko w pracy dydaktycznej z uczniami, ale również w komu-
nikacji z wychowankami i rodzicami, a także, co istotne, we własnym 
doskonaleniu zawodowym i osobistym.
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logie w proces kształcenia. Niezbędne są w tym aspekcie kompe-
tencje medialne. Zdaniem Ł. Badowskiego bowiem „nauczyciele 
powinni znać Internet znacznie lepiej niż ich uczniowie. Muszą tam 
być pierwsi, sami przejrzeć dostępne w sieci materiały, które będą 
polecali, sprawdzić ścieżkę, jaką podążą potem uczniowie” (Pez-
da 2011: 22). Współcześnie jest to niezmiernie istotne, by razem 
z wychowankami przemierzać świat mediów oraz użytkować media 
w sposób racjonalny i krytyczny. Rozwój tych kompetencji zależy od 
indywidualnego podejścia i zaangażowania każdego nauczyciela. Co 
istotne, nacisk nie powinien być kładziony na teorię, lecz praktyczne 
zastosowanie mass mediów. Jest to szansa na dotarcie do uczniów, 
przekazanie im wiadomości w aprobowany przez nich sposób oraz 
poszerzenie umiejętności. K. Wenta uważa, że „chodzi o to, aby me-
todyka wykorzystywania najszerzej rozumianej technologii informa-
cyjnej i edukacji medialnej stosowana w kształceniu i doskonaleniu 
nauczycieli prowadziła do samokształcenia przez całe życie – dla 
siebie, zawodu oraz społeczeństwa wiedzy” (Wenta 2007: 244).

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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najlepiej obrazuje implementację mediów w procesie edukacyjnym 
już w szkole podstawowej. Nauczycielka wykorzystuje na zajęciach 
tablety, e-podręczniki. Warto zaznaczyć, że była nominowana do 
Światowej Nagrody Nauczycielskiej – Global Teacher Prize. W kwe-
stii komunikacji z wychowankami i rodzicami istnieją jeszcze inne 
sposoby zastosowania mediów – SMS-y, e-maile, dziennik elektro-
niczny lub strona internetowa szkoły, klasy. Przytoczone egzempli-
fikacje wskazują na motywację nauczycieli zarówno do poznania 
świata mediów, zdobycia nowych umiejętności, jak również próby 
dotarcia do uczniów, unowocześniania procesu edukacyjnego. 

Implikacje (nie)posiadania kompetencji 
medialnych przez nauczycieli 

Zarówno posiadanie kompetencji medialnych, jak i ich brak wa-
runkują implikacje w pracy dydaktycznej, relacjach z uczniami oraz 
osobistym rozwoju. Jak podkreśla A. Ogonowska, „wyedukowani 
nauczyciele umożliwiają swoim uczniom efektywne uczenie się oraz 
kształcenie w biegu ich życia oraz zgodnie z założeniami edukacji 
ustawicznej” (Ogonowska 2013: 120). Należy zaznaczyć w pierwszej 
kolejności skutki sytuacji, kiedy nauczyciel nie posiada kompetencji 
medialnych lub są one na niskim poziomie. Co więcej, jeśli w tym 
przypadku nie stara się poszerzać umiejętności, na pewno zajęcia 
stają się mało interesujące, a internalizacja wiedzy – nudna i żmudna 
dla cyfrowych tubylców. Obecnie istnieje potrzeba innowacyjnych roz-
wiązań i materiałów edukacyjnych. Ł. Badowski twierdzi, że „nie da 
się zrobić interaktywnego wykresu na tradycyjnej tablicy, ale można 
to zrobić na komputerze. Interaktywność jest kluczowa w nauczaniu, 
a możliwa do osiągnięcia właśnie w świecie cyfrowym” (Pezda 2011: 
20). Poza tym utrudniona jest komunikacja z wychowankami oraz ro-
dzicami, którzy coraz częściej oczekują szybkiej informacji. Ponadto 
najważniejsze w nauczaniu jest zrozumienie uczniów, a współcześnie, 
gdy dorastają w środowisku medialnym, jego znajomość jest kluczo-
wa. Brak kompetencji medialnych ma również wpływ na zdobywanie 
informacji, pomocy dydaktycznych, a także rozwijanie osobistych 
kwalifikacji. Zdolność do wykorzystania mediów i tworzenia komu-
nikatów pozwala nauczycielowi nie tylko na dostęp do wiedzy i bły-
skawiczną komunikację. Daje możliwość współdziałania z uczniami 
i innymi pedagogami na blogach czy platformach dyskusyjnych. Blog, 
według A. Pezdy, może prowokować dyskusję wokół przedmiotu, 
pomaga uczniom pogłębiać swoje zainteresowania, wyrabiać wła-
sne poglądy i ośmielać ich do ich wyrażania, poprzez udostępnianie 
swoich prac – odbiorcami są oprócz nauczyciela, rodziców, kolegów 
również inni użytkownicy sieci (Pezda 2011: 68). Warto podkreślić, że 
stosowanie mediów może także wspierać kreatywność pedagoga oraz 
uczniów. Materiały z mass mediów stają się inspiracjami do własnych 
działań, a zdaniem Z. Hojnackiej na blogu „uczniowie mogą popisać 
się nie tylko wiedzą, każdy zajmuje się tym co lubi, a żeby dostać do-
brą ocenę, trzeba nie tylko zajrzeć do podręcznika, ale wymyślić coś 
oryginalnego – zdjęcia itp.” (Pezda 2011: 89). 

Podsumowanie

Obecnie media dają mnóstwo możliwości i stwarzają szanse na 
osiągnięcie sukcesu – osobistego oraz swoich uczniów. W związku 
z tym ważne jest, aby nauczyciele potrafili wdrożyć nowe techno-
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Martyna Konieczek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

E-learning 
– nowoczesna forma edukacji

E-learning 
– a modern form of education 

The Internet has become an integral part of people’s lives. 
People not only move their social interactions and business activi-
ties into the virtual space, but also opt for e-learning. This form of 
teaching enables completion of courses, training or study without 
the need for direct contact with the teacher and leaving home. This 
article looks in more detail into the history of e-learning, key defini-
tions and typology, and compares tradition al education with virtual 
education. It also highlights the advantages and disadvantages of 
this form of teaching, and describes the functions of the increas-
ingly popular educational platforms, including the most popular 
non-commercial e-learning platform – Moodle. 

Keywords: e-learning, Internet, traditional teaching, Moodle.

Internet stał się stałym elementem życia ludzi, którzy do prze-
strzeni wirtualnej nie tylko przenoszą swoje interakcje towarzyskie 
oraz działalność gospodarczą, ale także decydują się na zdalną edu-
kację, czyli e-learning. Taka forma nauczania umożliwia ukończenie 
kursów, szkoleń lub studiów bez potrzeby bezpośredniego kontak-
tu z nauczycielem oraz przymusu wychodzenia z domu. Niniejszy 
artykuł przybliża historię e-learningu, jego kluczowe definicje i ty-
pologię, a także porównuje edukację zdalną z tradycyjną. W dalszej 
części podano zalety i wady takiej formy nauczania, funkcje coraz 
popularniejszych platform edukacyjnych oraz opisano najbardziej 
znaną niekomercyjną platformę e-learningową – Moodle. 

Słowa kluczowe: e-learning, Internet, tradycyjne nauczanie, Moodle.

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp  

Współcześnie nikogo nie dziwi stosowanie nowoczesnej for-
my nauczania jaką jest e-learning. Technologia stała się na tyle 
zaawansowana, a ludzie na tyle wygodni, że nie chcą dostosowy-
wać się do urządzeń, ponieważ oczekują, że to one zostaną dopa-
sowane do ich potrzeb. System e-learningowy umożliwia naukę 
w dowolnym miejscu i czasie przy praktycznie nieograniczonej 
indywidualizacji przebiegu szkolenia. Również studia w trybie on-
line cieszą się coraz większą popularnością. E-learning umożliwia 
naukę na wielu ciekawych kierunkach, a ponadto daje znacznie 
większą niezależność niż studiowanie w systemie dziennym czy 
zaocznym. Trzeba jednak mieć świadomość, że edukacja zdalna 
jest wielkim postępem w dziedzinie nauki, który stwarza mnó-
stwo możliwości. Celem artykułu jest przybliżenie tej nowej for-
my nauczania, ukazanie jej zalet i wad, porównanie edukacji zdal-
nej z tradycyjną, a także opisanie funkcji platform edukacyjnych. 

 
Historia e-learningu na świecie i w Polsce 

E-learning posiada długą historię, która jest związana nie 
z przekaźnikiem, za pomocą którego odbywa się nauka, a samą 
ideą edukacji na odległość. Trudno jest jednoznacznie wyzna-
czyć konkretną datę powstania e-learningu, jednak przyjmuje się, 
że był to rok 1728, kiedy gazeta The Boston Gazette zamieściła 
pierwsze ogłoszenie o możliwości odbycia korespondencyjnego 
kursu stenografii. Wraz z upływem czasu oferta kursów rozsze-
rzała się, a dzięki rozwojowi nowych technologii zmieniał się spo-
sób przekazywania materiałów (https://wprost.pl 2017). Wiek 
XX oznaczał rozwój zdalnej edukacji, ponieważ nowymi przekaź-

nikami wiedzy stawały się kolejno: radio, telewizja i komputer. 
Pionierem w nauczaniu przez radio była Australia, w której na 
początku lat 50. ubiegłego stulecia uruchomiono tzw. School of 
the Air, czyli szkołę przez radio. W ten sposób nauczano dzieci, 
które mieszkały bardzo daleko od skupisk ludzkich i nie miały 
możliwości dojazdu do placówki naukowej. W radiowej szkole 
nauczyciel prowadził lekcję w studiu, a dzieci w swoich domach 
słuchały jej przy odbiornikach. W latach 60. komputery stały się 
„akademickim medium komunikacyjnym” (Szczepaniak 2012: 
114). W 1965 roku na Uniwersytecie Illinois powstał pierwszy 
komputerowy system tzw. PLATO System, który był przeznaczony 
do celów prototypowego nauczania na odległość. Jednak praw-
dziwym przełomem w zdalnej edukacji było upowszechnienie do-
stępu do Internetu, dzięki czemu w procesie nauczania zostały 
przełamane wszelkie bariery związane z czasem i miejscem. Od 
tego momentu  zaczęto posługiwać się terminem „e-learning” 
(Kula, Plebańska 2011). Również w Polsce można mówić o wcze-
snym rozwoju e-learningu. W 1776 roku Uniwersytet Krakowski 
wprowadził do swojej oferty kursy korespondencyjne adresowa-
ne do rzemieślników, a w roku 1886 powstał tzw. Uniwersytet 
Latający, który uznano za formę edukacji zdalnej ze względu na 
brak umiejscowienia w konkretnym ośrodku akademickim. Na 
przełomie XIX i XX wieku powstało Towarzystwo Kursów Akade-
mickich oraz Powszechne Wykłady Uniwersyteckie, które zajmo-
wały się prowadzeniem kursów korespondencyjnych (https://
wprost.pl 2017). Przełomem w nauczaniu na odległość w Polsce 
było powstanie telewizji edukacyjnej pod nazwą Programy szkol-
ne, w którą zaangażowało się wiele szkół i ośrodków akademic-
kich, oraz działanie Politechniki Telewizyjnej w latach 1966-1971 
(http://www.heuristic.pl/ 2017). Jednak o właściwym e-learnin-
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gu w Polsce można mówić od lat 90., kiedy Internet zaczął się 
dynamicznie rozwijać. Nieustannie dąży się do tego, aby naucza-
nie było szeroko dostępne, dlatego coraz więcej polskich uczelni 
wprowadza do oferty studiów tę formę nauczania, a korporacje 
zastępują nią tradycyjne szkolenia pracowników.

 
Podstawowe definicje e-learningu  

Termin „e-learning” nie ma jednoznacznie przyjętej definicji. 
W literaturze można spotkać się z różnymi wyjaśnieniami pojęcia 
kluczowego dla tego artykułu, często rozumianego jako: 

• nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i In-
ternetu. Oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za po-
mocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów 
(m-learning) i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, 
szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej 
obecności w sali wykładowej. Uzupełnia również trady-
cyjny proces nauczania (https://pl.wikipedia.org 2017); 

• technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne 
media elektroniczne, w tym komputery, Internet, extra-
net, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję 
interaktywną oraz CD-ROM-y (http://learning.pl/ 2017); 

• model nauczania wykorzystujący technologię do tworze-
nia, dystrybucji i dostarczania danych, informacji, szkoleń 
oraz wiedzy w celu podniesienia efektywności pracy oraz 
działań organizacji (Kula, Plebańska 2011); 

• wszelkie działania wspierające proces szkolenia, wykorzy-
stujące technologie teleinformatyczne (Hyla 2005); 

• rozwiązanie polegające na dostarczaniu treści edukacyj-
nych, zarządzaniu procesem nauczania, egzekwowaniu 
wiedzy oraz komunikacji za pośrednictwem sieci telein-
formatycznej (Szczepaniak 2012); 

• proces przekazywania wiedzy i informacji przy wykorzy-
staniu mediów elektronicznych przez otwarte i zamknięte 
sieci komputerowe (Plebańska 2011); 

• system wspierania procesów nauczania (generowania 
zdobywania, systematyzowania, przechowywania i udo-
stępniania informacji) wraz z procedurami przekształca-
nia informacji w wiedzę (Kula, Plebańska 2011). 

Wspólnym elementem przytoczonych wyżej definicji e-lear-
ningu jest to, że na proces edukacji zdalnej składają się wszelkie 
działania wykorzystujące nowoczesne technologie teleinforma-
tyczne. E-learning jest więc alternatywą bądź wsparciem dla 
tradycyjnych metod nauczania, nie ma na celu ich całkowitej 
eliminacji. 

Typologia e-learningu  

W zależności od formy przekazu, trybu dostępu, podmio-
tu korzystającego ze zdalnej edukacji oraz charakteru mery-
torycznego, e-learning można podzielić na różne formy i typy.  
 Podczas komunikacji wewnętrznej (np. na szkoleniu) e-learning 
może przybierać formę podawczą, interaktywną bądź współpra-
cy. W formie podawczej materiał dydaktyczny dla uczestników 
kursu stanowią dokumenty, prezentacje multimedialne oraz na-

grania audio lub video udostępniane za pośrednictwem platfor-
my edukacyjnej. Członkowie kształcącej się grupy nie mogą po-
rozumiewać się pomiędzy sobą i nie mają możliwości kontaktu 
z nauczycielem. W formie interaktywnej materiały dydaktyczne są 
wzbogacone w różnego rodzaju interaktywne formy kształcenia, 
które wymagają czynnego udziału i zaangażowania użytkownika. 
Forma współpracy pozwala na współdziałanie dwóch lub większej 
liczby osób i polega na wymianie informacji między nimi, dys-
kusjach i wykonywaniu różnych ćwiczeń (Kula, Plebańska 2011).  
Edukacja zdalna, polegająca na pobraniu materiałów edukacyj-
nych z systemu, a następnie korzystaniu z nich bez konieczno-
ści stałej komunikacji z portalem szkoleniowym, jest określana 
mianem formy offline. Natomiast formą online jest e-learning 
polegający na korzystaniu z materiałów e-szkoleń przy stałym 
połączeniu z portalem szkoleniowym (http://www.karierama-
nagera.pl 2017). Typ e-learningu zależy również od podmiotu, 
który z niego korzysta. E-learning korporacyjny wykorzystu-
je się dla potrzeb prowadzenia szkoleń wewnętrznych przez 
duże przedsiębiorstwa, m.in. banki, firmy telekomunikacyjne 
i farmaceutyczne. E-learning akademicki to pełne e-studia bądź 
uzupełnienie tradycyjnych metod prowadzenia zajęć poprzez wy-
świetlanie slajdów na wykładach, ćwiczeniach czy seminariach. 
Natomiast e-learning instytucjonalny, zwany również admini-
stracyjnym, to przede wszystkim „systemy edukacyjne oparte na 
e-learningu w postaci portali edukacyjnych (często w połączeniu 
z platformą), na których osadzane są materiały edukacyjne oraz 
kursy i szkolenia. Grupą korzystającą z tego typu rozwiązań są 
m.in. fundacje, ministerstwa, urzędy itp.” (Kula, Plebańska 2011). 
Podziału edukacji zdalnej można również dokonać na podstawie 
jej charakteru merytorycznego. E-learningi adaptacyjne są prze-
znaczone dla nowych pracowników lub takich, którzy zmieniają 
stanowisko pracy. Najczęściej biorą oni udział w szkoleniach do-
tyczących ogólnej wiedzy o firmie, obowiązujących procedurach 
i przepisach wewnętrznych. E-learningi aplikacyjne są kursami, 
których głównym celem jest nauczenie wykonywania określonych 
operacji w danym systemie, programie bądź aplikacji. E-learningi 
produktowe to szkolenia zamknięte, ponieważ są zazwyczaj zwią-
zane z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Szkolenia 
tego typu przeznaczone są przede wszystkim dla przedstawicieli 
handlowych i podmiotów bezpośrednio związanych z dystrybucją 
produktów. Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie lub pod-
wyższenie kompetencji związanych z wykonywaniem określonego 
zawodu, np. szkolenia  dotyczące administracji publicznej, prawa, 
aktywizacji zawodowej lub BHP. Kursy biznesowe obejmują kształ-
towanie umiejętności interpersonalnych, a informatyczne mają na 
celu przekazanie wiedzy o aplikacjach biurowych, projektowaniu 
i grafice, administracji IT, procesach biznesowych oraz programo-
waniu (Clarke 2007). 

E-learning a nauczanie tradycyjne  

Połączenie nauczania tradycyjnego z narzędziami i technikami e-le-
arningu określa się mianem blended learningu. B-learning zyskuje 
coraz większą popularność, ponieważ łączy w sobie zalety obu 
metod nauczania, dzięki czemu mogą się one uzupełniać. Tabela 
1 przedstawia porównanie szkoleń tradycyjnych i elektronicznych. 
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Zalety i wady e-learningu  

Z roku na rok e-learning zdobywa coraz więcej zwolenników. 
Z łatwością można dostrzec olbrzymi potencjał tej nowoczesnej 
metody nauczania. Korporacje, firmy szkoleniowe, instytucje pań-
stwowe czy ośrodki edukacyjne często korzystają z możliwości, jakie 
stwarza zdalna edukacja. Nie oznacza to jednak, że e-learning jest 
pozbawiony wad. Poniżej wymieniono jego mocne i słabe strony 
– zarówno z punktu widzenia uczestnika, jak i szkolącego. Zalety 
e-learningu: 

• możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu; 
• redukcja kosztów realizacji szkolenia – eliminacja wydatków 

na wynajem sal, honorarium nauczyciela, zakwaterowanie, 
wyżywienie i dojazd uczestnika na miejsce szkolenia itp.;

• oszczędność czasu – brak czynności przygotowawczych, do-
jazdu na miejsce szkolenia itp.; 

• nauka we własnym tempie; 
• lepsze dopasowanie do potrzeb uczniów – możliwość po-

minięcia materiału już znanego i skupienia się na nowych/
trudniejszych zagadnieniach; 

• możliwość szybkiej aktualizacji i rozbudowy treści szkole-
niowych; 

• łatwość zarządzania szkoleniami oraz monitorowania postę-
pów uczestników; 

• brak ograniczeń liczby osób, które mogą korzystać z interne-
towego kursu czy szkolenia; 

• urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu technik multime-
dialnych, obrazów i dźwięków; 

• bezproblemowe ponowne obejrzenie jakiegoś nagrania, 
przećwiczenie określonego zadania itp.; 

• automatyzacja procesu sprawdzania egzaminów i genero-
wania raportów. 

 
Wady e-learningu: 

• duży koszt profesjonalnych platform – istnieją tańsze, jed-
nak ich poziom zaawansowania jest niższy, a ilość posiada-
nych funkcji – mniejsza;  

• brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz mniejsze 
możliwości interakcji z innymi uczestnikami szkolenia; 

• możliwość braku umiejętności informatycznych potrzebnych 
do realizacji szkolenia; 

• konieczność posiadania Internetu lub dostępu do niego; 
• problem ze sprawdzeniem umiejętności i wiedzy uczestnika – brak 

potwierdzenia tożsamości ucznia lub jego samodzielnej pracy; 

Tabela 1. Porównanie szkoleń tradycyjnych i elektronicznych

Cechy szkoleń typu e-learning Cechy szkoleń tradycyjnych

Koszty •	 minimalne koszty logistyczne związane ze szkoleniami 
•	 wyższe koszty logistyczne związane ze szkoleniami – kosz-

ty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestnika na 
miejsce szkolenia 

Zasięg •	 jednoczesne uczestnictwo w szkoleniu niemal nieograni-
czonej liczby osób •	 obejmują ograniczoną liczbę uczestników 

Proces

•	 możliwość indywidualnego toku nauczania 
•	 większa elastyczność treści dydaktycznych – możliwość 

pominięcia materiału już znanego i skupiania się na no-
wych zagadnieniach 

•	 możliwość wpływu na czas i miejsce szkolenia 

•	 możliwość uczestnictwa w zajęciach wzmacnia wzajemne 
relacje uczestników 

•	 dostosowanie się uczestnika do czasu i miejsca szkolenia 

Praca grupowa •	 wykorzystanie takich narzędzi, jak: poczta elektroniczna, 
czat, fora itp. 

•	 możliwość bieżącego monitoringu pracy uczącego się                 
i poziomu przyswajania wiedzy 

•	 interakcja w czasie rzeczywistym w relacji: uczący się-tre-
ner, uczący się-uczący się 

Sprawdzanie 
wiedzy

•	 gwarancja sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności uczest-
nika 

•	 automatyzacja sprawdzania egzaminów oraz generowa-
nia raportów 

•	 liczba uczestników szkolenia nie ma wpływu na kontrolę 
procesu egzaminowania

•	 gwarancja sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności, ale 
głównie tożsamości uczestnika szkolenia 

•	 brak automatycznego sprawdzenia egzaminów czy gene-
rowania raportów 

•	 liczba uczestników szkolenia ma znaczny wpływ na kon-
trolę procesu egzaminowania

Formy przekazu

•	 możliwość dynamicznego prezentowania materiału szko-
leniowego 

•	 wykorzystanie technik multimedialnych, posługiwanie się 
tekstem, obrazem i dźwiękiem, co podnosi skuteczność 
szkolenia

•	 dominują statyczne materiały dydaktyczne i tradycyjne 
formy przekazu: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty itp.

Informacje 
zwrotne 

•	 używanie różnych metod, ale ponieważ uczący się jest od-
dalony od nauczyciela, najczęściej jest to forma pisemna •	 najczęściej jest to bezpośrednia komunikacja słowna 

Pomoc 
•	 z powodu braku bezpośredniego kontaktu uczestnika kur-

su z nauczycielem pomoc jest bardziej potrzebna – znacz-
ną rolę odgrywa wzajemna pomoc uczących się 

•	 pomocy formalnej udzielają nauczyciele w kontakcie bez-
pośrednim 

•	 pomocy nieformalnej mogą udzielić inni uczniowie, zna-
jomi lub członkowie rodziny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Okońska-Walkowicz, Plebańska, Szaniec 2009. 
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• wrażenie odosobnienia, którego doświadczają uczniowie 
uczący się na odległość; 

• możliwość wystąpienia awarii komputera bądź Internetu – 
kursant nie może skorzystać z materiałów szkoleniowych; 

• problem z samodyscypliną i motywacją do nauki osób, które 
uczestniczą w szkoleniu; 

• opracowanie materiałów w formie e-learningu jest bardziej 
czasochłonne niż opracowanie klasycznych drukowanych 
materiałów edukacyjnych. 

E-learning ma mocne i słabe strony. Zalety i wady tej metody 
nauczania należy zawsze rozważać na konkretnym przypadku. Edu-
kacja zdalna doskonale sprawdzi się dla grup o dużej liczebności oraz 
rozproszonych terytorialnie, a szkolenia prowadzone w tradycyjny 
sposób są dobre dla kursów wymagających zaangażowania uczest-
ników we wzajemne interakcje. 

 
Platformy edukacyjne 

„Platforma edukacyjna, zwana e-learningową, to aplikacja prze-
znaczona do nauki indywidualnych użytkowników lub całych grup 
online, wyposażona w szereg aktywności zapewniających efektywną, 
interaktywną pracę. Została skonstruowana w taki sposób, aby za-
pewnić osobom uczącym się możliwość nauki w atrakcyjny sposób, 
a osobom prowadzącym zajęcia – umożliwić kompleksowe zarzą-
dzanie treściami dydaktycznymi udostępnionymi na platformie oraz 
użytkownikami zapisanymi na zajęcia” (Kula, Plebańska 2011: 63).  
Podstawowym zadaniem platform edukacyjnych jest gromadzenie 
materiałów dydaktycznych, ich porządkowanie i udostępnianie 
odbiorcom przez Internet. Taki system można zbudować od pod-
staw, stworzyć w oparciu o gotowe platformy oferowane przez fir-
my komercyjne lub wydzierżawić, czyli skorzystać z pojedynczych 
szkoleń bez konieczności zakupu i implementacji całej platformy. 
Aby zapewnić precyzyjną obsługę procesów dydaktycznych, plat-
formy e-learningowe muszą spełniać wiele funkcji. Funkcja eduka-
cyjna platform najczęściej sprowadza się do dostarczania wiedzy, 
jej testowania i przechowywania, a także propagowania procesów 
edukacyjnych. Dostarczanie wiedzy polega na udostępnianiu za 
pośrednictwem platformy wszelkiego rodzaju materiałów dydak-
tycznych. Funkcja testowania sprawdza końcowy zasób wiadomo-
ści dostarczonych użytkownikom. Dzięki przechowywaniu różnego 
rodzaju plików w bazie danych można łatwo do nich wrócić, a szcze-
gółowe informacje o przedmiotach, wykładach, spotkaniach i pla-
nie zajęć popularyzują procesy edukacyjne (Kula, Plebańska 2011).  
Funkcje zarządzania wiedzą w obrębie platformy edukacyjnej 
można podzielić na dodawanie nowych materiałów do platformy, 
polegające na umieszczaniu we właściwych miejscach bazy da-
nych odpowiednich materiałów edukacyjnych, publikowanie ich 
w ramach wybranych mechanizmów synchronicznych (dostarcza-
nie dokumentów dydaktycznych w czasie rzeczywistym) i asyn-
chronicznych (odebranie materiałów przez użytkownika w wybra-
nym przez niego czasie i miejscu) platformy, a także profilowanie 
źródeł wiedzy poprzez nadanie im odpowiednich praw dostępu 
dla poszczególnych użytkowników końcowych (Clarke 2007).  
Funkcje zarządzania zasobami platform edukacyjnych polegają na 
dodawaniu nowych zasobów do systemu – studentów, administra-

torów, trenerów, wykładowców itd., usuwaniu tych zasobów oraz 
ich profilowaniu poprzez przydzielanie odpowiednim użytkownikom 
praw dostępu do użytkowania poszczególnych części platformy (Ple-
bańska 2011). Możliwości platform edukacyjnych są ogromne. Wiele 
organizacji najpierw wdraża najważniejsze funkcje, a następnie je 
rozbudowuje. W sektorze uczelni wyższych najczęściej stosuje się 
platformę Moodle, która zostanie opisana w kolejnej części artykułu. 

 
Platforma Moodle  

Moodle (skrót od ang. Modular Object Oriented Distance Lear-
ning Environment) jest najpopularniejszą niekomercyjną platformą 
edukacyjną, która ma budowę modułową. Już od momentu zainsta-
lowania na serwerze jest wyposażona w takie funkcje jak dziennik 
ocen, kalendarz czy moduły pozwalające na szybkie sprawdzanie 
wiedzy i przesyłanie plików. Prowadzący dysponuje trzema układa-
mi konstrukcji kursów – tematycznym, towarzyskim i tygodniowym, 
a także posiada szereg komponentów umożliwiających tworzenie 
zasobów edukacyjnych – lekcja, zadanie, warsztat, głosowanie, an-
kieta, forum itd. Moodle umożliwia zarządzanie kursami i ich uczest-
nikami na wiele sposobów, w zależności od potrzeb dydaktycznych, 
oraz cechuje się dużą elastycznością tworzenia szkoleń. Na platfor-
mie Moodle mogą pracować różne typy użytkowników. W zależności 
od profilu odbiorcy mają różne prawa dostępu. Według M. Plebań-
skiej z platformy edukacyjnej korzysta najczęściej (Plebańska 2011): 

• administrator; 
• autor; 
• nauczyciel; 
• użytkownik; 
• gość. 
 

 Administrator to osoba, która zarządza platformą Moodle. Instalu-
je platformę oraz wszelkie komponenty, które są niezbędne do jej 
uruchomienia. Do jego zadań należy również zarządzanie zasobami 
systemu, czyli użytkownikami i kursami. Administrator zakłada konta 
użytkowników oraz przypisuje im typ, tworzy nowe szkolenia, ka-
taloguje je i standaryzuje ich nazewnictwo, a także usuwa zbędne 
kursy. Może również doinstalować do Moodle nowe moduły, wymie-
niać je albo podnieść całą platformę do nowszej wersji. Autor jest 
użytkownikiem platformy Moodle posiadającym uprawnienia do 
tworzenia treści na stronie. Uprawnienia autora nadaje użytkowni-
kowi administrator. Autorzy tworzą materiały dydaktyczne, zamiesz-
czają je na platformie i nadają im chronologię. Nauczyciel pracuje 
ze swoimi uczniami na platformie, ma dostęp do wszystkich prac 
oraz aktywności studentów. Może oceniać nadesłane prace, oglądać 
wyniki zadań ocenionych automatycznie oraz wypowiedzi uczących 
się, a także prowadzić konsultacje przy pomocy chatu. Jest również 
uprawniony do określania czasu dostępu do elementów kursu oraz 
widzi, kto oglądał dany materiał, ile czasu spędził na pracy z nim 
i jakie uzyskał efekty. Użytkownicy mogą zarejestrować się w Mo-
odle samodzielnie lub wejść bez żadnej rejestracji jako goście, jeśli 
administrator na to pozwoli. Logują się do Moodle za pomocą uni-
kalnego loginu i hasła dostarczonego im przez administratora plat-
formy. Mają ograniczone uprawnienia, mogą oglądać kursy otwarte 
dla wszystkich i dołączyć do szkoleń udostępnionych do opcji sa-
modzielnego zapisu. Rejestracja użytkownika na szkolenie w roli 
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Management System), posiadają wiele możliwości w zarządzaniu 
użytkownikami, tworzeniu ich profili, analizowaniu postępów w na-
uce lub dodawaniu i usuwaniu materiałów dydaktycznych. Jeszcze 
nie tak dawno nauka opierała się na kredzie i tablicy oraz robieniu 
notatek w zeszytach, jednak wraz z rozwojem techniki ewoluowała 
także edukacja, która przenoszona do Internetu będzie zyskiwała 
coraz większą popularność. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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uczestnika może być otwarta, chroniona hasłem lub ograniczona do 
zapisów przez nauczyciela. Uczestnik może zrezygnować z kursu lub 
zostać wypisany przez prowadzącego szkolenie lub administratora.  
 Gość ma ograniczone możliwości korzystania z kursu. Może 
oglądać udostępnione dla niego materiały, ale nie może brać 
udziału w ćwiczeniach, zamieszczać swoich wypowiedzi itd.  
 Podstawowe rodzaje zasobów w Moodle według M. Plebańskiej to 
(Plebańska 2011): 

• etykieta – tekst wstawiany bezpośrednio na stronę kursu. 
Tekst etykiety można dowolnie formatować oraz wzbogacać 
grafiką;

• strona tekstowa – plik tekstowy z głównymi informacjami 
np. na temat kursu, który użytkownik otwiera, klikając link 
na stronie szkolenia. Zawartość pliku autor może wprowa-
dzić bezpośrednio poprzez wypełnienie odpowiedniego 
formularza lub przygotować na swoim komputerze i wkleić 
w formularz Moodle. Pliki tekstowe powinny zawierać kon-
kretne informacje, ale nie mogą być zbyt długie;

• strona HTML – na stronie istnieje możliwość zamieszczania 
wszystkich typowych dla stron www elementów – tekstu, 
grafiki, animacji, linków itd. Stronę HTML można tworzyć 
bezpośrednio w Moodle, ale również jest możliwość sko-
rzystania z formularza, w który autor wkleja treść strony 
przygotowanej zewnętrznie w innym edytorze; 

• katalog plików – zbiór plików udostępnionych dla danego 
kursu np. teksty, grafiki; 

• link do pliku lub strony WWW – zbiór adresów do plików lub 
stron dostępnych w Internecie. W ten sposób można skiero-
wać uczestników kursu na strony z ciekawymi materiałami 
lub udostępnić im własny materiał dostępny w sieci; 

• pakiet IMS – pakiet zawierający materiały dydaktyczne. Jest 
on utworzony w innym systemie i zapisany zgodnie z okre-
ślonymi standardami. 

Platforma Moodle posiada wiele zalet. Jest elastyczna i kom-
patybilna z wieloma systemami, pozwala zintegrować zawartość 
w wielu różnych formatach, w tym SCORM, Flash, MP3 i kanałach 
RSS. Należy także pamiętać, że jest to oprogramowanie open source, 
posiadające dobrze udokumentowane dane i strukturę plików. 

Podsumowanie 

E-learning to nowoczesna metoda przekazywania wiedzy. Moż-
na go wykorzystywać na każdym poziomie edukacji, zarówno jako 
metodę wiodącą, jak i metodę uzupełniającą tradycyjne nauczanie 
stacjonarne. Nic więc dziwnego, że coraz więcej korporacji, firm czy 
instytucji państwowych korzysta z tego nowego sposobu kształce-
nia pracowników i podnoszenia ich kompetencji. Również ośrodki 
edukacji nie pozostają obojętne na zdalne nauczanie – poszerzają 
swoją ofertę o kursy elektroniczne bądź całkowicie zmieniają się 
w uniwersytety wirtualne, które nie posiadają stacjonarnych bu-
dynków i tradycyjnych sal wykładowych. Edukacja elektroniczna 
w porównaniu z tradycyjnymi metodami kształcenia ma wiele za-
let, ale nie jest pozbawiona wad, dlatego jej mocne i słabe strony 
należy zawsze rozpatrywać w konkretnym przypadku. Również plat-
formy e-learningowe, często nazywane LMS (skrót z ang. Learning 
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również przyjazną formę kształcenia dla osób o utrudnionym do-
stępie do edukacji, np. dla niepełnosprawnych (Jugajska-Jaszczołt, 
Czajkowska 2008). 

Pojęcie e-learningu oraz jego wady i zalety

Edukacja zdalna, tzw. e-learning, jako forma kształcenia staje 
się coraz bardziej popularna. Jest to pewnego rodzaju forma edu-
kacji, która dokonuje się na odległość z zastosowaniem sieci kompu-
terowej i mediów elektronicznych przy jednoczesnym zapewnieniu 
wzajemnej komunikacji. Cały proces dydaktyczny jest wspomagany 
oraz śledzony za pomocą platformy zdalnego nauczania. Definicji 
e-learningu znajduje się w literaturze przedmiotu tak wiele, ilu jest 
ich autorów. Każdy z nich rozumie to pojęcie w innym, lecz dość 
spójnym kontekście. Według A. Clarce „terminem e-learning przy-
jęto określać nowoczesną formę edukacji obejmującą szeroki zakres 
różnych technik i metod uczenia się. Łączy ona samodzielne zdo-
bywanie wiedzy za pomocą dostępnych elektronicznych środków 
technicznych z metodami tradycyjnymi, w których uczeń pozyskuje 
wiadomości od nauczyciela” (Clarce 2004). Podobną definicję e-le-
arningu oferuje A. Siemińska-Łasko: „E-learning rozumiany jest jako 
nauczanie na odległość za pośrednictwem mediów elektronicznych. 
Jest to interaktywna metoda kształcenia, w której zastosowanie 
znajdują najnowsze osiągnięcia technologii informatycznej, a prze-
kaz treści nauczania oraz innych informacji odbywa się głównie 
przez Internet i sieci komputerowe LAN, często z wykorzystaniem 
materiałów audio-wideo oraz płyt CD” (Siemińska-Łasko 2006). 
Samo słowo e-learning pochodzi z języka angielskiego. Powszechnie 

Wstęp

Rozpoczynając naukę, warto zastosować znaną od wieków 
rzymską zasadę: initium doctrinae sit consideratio nominis („rozpo-
czynając naukę, należy rozpoznać jej nazwę”). Zatem wstęp do owe-
go artykułu zaczyna się wyjaśnieniem pojęcia e-lerningu, bowiem 
o nim stanowią kolejne punkty niniejszego artykułu. E-learning jest 
to zjawisko związane z upowszechnieniem nowych technologii te-
leinformacyjnych, co w konsekwencji powoduje nie tylko zmiany 
w strukturze gospodarki i społeczeństwa, ale również w funkcjach 
i formach edukacji (Czarkowski, 2012). E-learning realizowany jest 
za pomocą środków technicznych, tzw. platform, z których najpo-
pularniejszą jest platforma Moodle, dostępna w ramach bezpłat-
nego oprogramowania, tzw. open sources. Korzystanie z tej formy 
zajęć wymaga ze strony studenta wyłącznie dostępu do komputera 
i Internetu. Kontakt z wykładowcą może odbywać się za pomocą 
podstawowych narzędzi sieciowych, do których należą poczta elek-
troniczna czy forum dyskusyjne. Korzyści z e-learningu (Juszczyk 
2005) można rozpatrywać z punktu widzenia m.in. uczelni, wykła-
dowcy, studenta. Korzyści można analizować również w różnych 
płaszczyznach, m.in. szans rozwoju, efektywności nauczania. Tego 
typu rozwiązania mają niewątpliwie wiele zalet, np. dostęp do kur-
sów, szkoleń oraz materiałów przez całą dobę, umożliwienie pracy 
grupowej studentów przebywających w rożnych miejscach, zdalne 
prowadzenie konsultacji, stwarzanie naturalnej okazji do kształtowa-
nia umiejętności wykorzystania komunikacji elektronicznej i inter-
personalnej, różnych narzędzi informatycznych, a co najważniejsze 
– kreatywności użytkowników. Uczenie się na odległość stanowi 
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E-learning jako forma doskonalenia
studentów uczelni wyższych

E-learning as a form
 of improving university students

Currently, e-learning is a common form of improvement on 
all levels of education and in professional work. The purpose of 
this article is to present the development of e-learning in Poland, 
with particular emphasis on universities. This issue is discussed 
with regard to the following matters: the concept, advantages and 
disadvantages of e-learning, and legal regulations. At the end of 
the article, the use of e-learning in the university students devel-
opment is demonstrated and the most com monly used e-learning 
platform Moodle is described.
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E-learning stanowi obecnie powszechną formę doskona-
lenia zarówno na wszystkich poziomach edukacji, jak i podczas 
wykonywania pracy zawodowej. Celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie rozwoju e-learningu w Polsce z głównym akcentem 
położonym na uczelnie wyższe. Problematyka ta została zawarta 
w poszczególnych punktach, w których poruszono następujące 
kwestie: pojęcie oraz zalety i wady e-learningu oraz uregulowania 
prawne stosowania e-nauczania. Kulminacyjnym elementem arty-
kułu jest przedstawienie przesłanek wskazujących na wykorzysta-
nie e-learningu w doskonaleniu studentów uczelni wyższych oraz 
omówienie funkcjonowania najczęściej wykorzystywanej platformy 
e-learningowej, jaką okazuje się być Moodle.

Słowa kluczowe: e-learning, e-nauczanie, Moodle, doskonalenie, 
uczelnie wyższe. 
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• indywidualizacja kształcenia;
• zwiększona efektywność oraz formy przekazu;
• dostęp dla osób niepełnosprawnych, z małych ośrodków 

i obciążonych obowiązkami;
• nauczanie online wspomaga zapamiętywanie poprzez ak-

tywne uczestnictwo w czasie trwania e-learningu;
• wpływanie na uczącego się poprzez dźwięk, barwy, anima-

cje, film;
• niewielki koszt uczestnictwa w porównaniu ze standardo-

wym szkoleniem;
• duży wybór możliwych form i sposobów uczenia się;
• swoboda wyboru miejsca i czasu przystąpienia do nauki;
• swoboda wyboru tempa uczenia się, co pozwala na dosto-

sowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Należy zaznaczyć, że e-learning to przede wszystkim zmiana fi-
lozofii kształcenia. Osoba ucząca się sama zdobywa wiedzę, w czasie 
i miejscu najwygodniejszym i najefektywniejszym dla niej (Sypuła 
2010). 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw oraz organizacji najistotniej-
sze zalety e-learningu to:

• racjonalizacja i zmniejszenie wydatków dokonywanych na 
doskonalenie pracowników. Początkowe nakłady są wyso-
kie, jednak w trakcie kształcenia pracowników dokonuje się 
eliminacji kosztów związanych z prowadzeniem doskonale-
nia w sposób tradycyjny, a tym samym znikają z budżetu 
takie pozycje, jak: wynajem ośrodka szkoleniowego lub sali, 
transport, zakwaterowanie, wyżywienie pracowników itp.;

• pracownicy nie muszą odrywać się od swoich obowiązków;
• pracodawca może dokonać monitoringu wyników naucza-

nia. Przełożeni mogą w łatwy i szybki sposób monitorować 
postępy w nauce swoich pracowników dzięki testom we-
ryfikującym, które pozwalają na sprawdzenie stopnia przy-
swojenia wiedzy;

• dowolna liczba osób szkolonych.

Niewątpliwie do najważniejszej z zalet e-learningu, bez względu 
czy jest on stosowany w przedsiębiorstwach, szkołach czy innych 
ośrodkach, należy możliwość systematycznego doskonalenia progra-
mu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy pozwala na modyfi-
kację wraz z rozwojem potrzeb indywidualnych uczestników, przed-
siębiorstw czy organizacji. Pozwala to na sprostanie wymaganiom 
stawianym przez rynek. Szkolenia stają się coraz lepsze i bardziej 
efektywne, ponieważ uwzględniają sugestie i uwagi uczestników 
wcześniej przeprowadzonych szkoleń. Jednak e-learning posiada 
również wady, do których zalicza się:

• wysoki koszt przygotowania zajęć, który związany jest 
z opracowaniem i testowaniem;

• osoba biorąca udział w nauczaniu przez Internet musi ce-
chować się samodyscypliną oraz wysoką motywacją;

• bariery w posługiwaniu się nowymi technologiami występu-
jące szczególnie u osób starszych;

• brak bezpośredniej komunikacji z nauczycielem;
• trudności z motywacją do podjęcia szkolenia;
• trudności z indywidualizacją, zwłaszcza dotyczącą oceniania 

uczestników;

używa się kilka zapisów słowa, tj.: e-learning, eLearning. W Polsce 
słowo e-learning często zastępowane jest jego spolszczonym odpo-
wiednikiem np. e-nauczanie czy e-edukacja. Trudno jest wskazać 
jednoznacznie uniwersalną oraz powszechnie uznawaną definicję 
e-learningu. Podręczniki oraz publikacje poświęcone zagadnieniu 
z jednej strony akcentują nauczanie na odległość za pomocą Inter-
netu, z drugiej strony mówią o dystrybucji wiedzy, szkoleń czy ma-
teriałów szkoleniowych nawet na nośnikach CD oraz w postaci wy-
druków komputerowych, a więc bez pośrednictwa Internetu. Jednak 
wśród wspólnych elementów oraz cech charakterystycznych można 
wskazać kilka istotnych, dzięki którym e-learning e-learning może 
być określany jako: swoisty sposób przekazywania wiedzy, metodę 
nauczania opartą na mediach elektronicznych, sposób obejmujący 
przekazywanie wiedzy, kontrolę procesu i ocenę skuteczności na-
uczania (Strecyk 2006). Niewątpliwą cechą szkoleń czy kursów e-le-
arningowych jest fakt, iż dzięki zastosowaniu komputera i Internetu 
uczniowie zdobywają wiedzę z dowolnego miejsca na świecie i o do-
wolnej porze, 24 godziny na dobę. W odróżnieniu od tradycyjnej 
formy nauczania nie jest konieczne, aby wszyscy uczniowie przeby-
wali fizycznie w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Rysunek 
1 obrazuje mechanizm uczenia się z wykorzystaniem e-learningu.

Rysunek 1. Układ graficzny e-learningu

Źródło: opracowanie własne.

W procesie e-learningu zazwyczaj zarówno nauczyciel, jak 
i uczestnicy procesu kształcenia logują się na specjalnej platformie 
e-learningowej znajdującej się na serwerze włączonym w sieć Inter-
net. Platformę można określić jako wirtualną klasę, gdzie z jednej 
strony znajduje się trener przekazujący uczestnikom materiały, który 
jest dostępny do konsultacji na forum, przy czym wysyła uczestni-
kom wiadomości i sprawdza postępy w nauce. Natomiast z drugiej 
strony znajdują się uczestnicy szkolenia, którzy zapoznają się z mate-
riałem, kolejno przechodzą testy, rozwiązują ćwiczenia, komunikują 
się z trenerem i z innymi uczestnikami. Mimo że wszyscy uczestni-
cy szkolenia znajdują się w innych lokalizacjach, tworzą wirtualną 
klasę, w której wspólnie zdobywają wiedzę, rozmawiają, wymie-
niają opinie, zadają pytania. W takiej sytuacji mamy do czynienia 
z komunikacją synchroniczną. W przypadku, gdy nauka odbywa się 
w dowolnych odstępach czasowych, a jednoczesna obecność kilku 
uczestników szkolenia nie jest wymagana, mamy do czynienia z ko-
munikacją asynchroniczną. Zdalna edukacja posiada szereg zalet, 
do których należą:

• dostęp do nauczania przez całą dobę;
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edukacja cechuje się charakterem autotelicznym. Z perspektywy 
obszarów kształcenia można wskazać, iż e-learning ma zastoso-
wanie zarówno w różnych rodzajach administracji, jak i w sekto-
rze niepublicznym. Dotyczy w równej mierze organizacji społecz-
nych, jak i przedsiębiorstw. E-learning może być wykorzystywany 
w celu doskonalenia pracowników administracji, wielkich sieci 
i koncernów, ale i małych przedsiębiorstw i szkół (w tym uczelni 
wyższych). Systematycznie rośnie również w Polsce rynek interne-
towych usług edukacyjnych. Podsumowując, można stwierdzić, iż 
e-learning należy do najnowocześniejszych sposobów nauczania 
i pozwala na nieograniczony dostęp do wiedzy. Zarówno uczeń, jak 
i pracownik, osoba młoda i starsza, zawsze, w dogodnym dla siebie 
czasie, może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach in-
ternetowych, może również zweryfikować posiadane wiadomości 
(Czarkowski 2012).

Uwarunkowania prawne e-learningu 

Niemal każdy element składający się na kurs czy szkolenie 
e-learningowe jest w określonym stopniu chroniony prawem au-
torskim. Niestety kwestia zarówno praw autorskich, jak i e-learningu 
w polskim ustawodawstwie nie jest uregulowana. Znacząco brakuje 
orzecznictwa, które można by było zastosować bezpośrednio do za-
gadnień e-learningu. Kwestie związane z e-edukacją oraz wykorzy-
staniem technologii w szkolnictwie czy w przedsiębiorstwach z per-
spektywy ochrony prawno-autorskiej są możliwe dzięki Ustawie 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631). Niestety złożoność uwarunkowań 
prawnych w społeczeństwie informacyjnym uniemożliwia dokładne 
i szczegółowe omówienie problematyki e-learningu oraz praw au-
torskich. W celu określenia zakresu uwarunkowań prawnych e-le-
arningu należy wskazać, co podlega ochronie prawno-autorskiej. 
Według w/w ustawy przedmiotem prawa autorskiego, jest utwór, 
definiowany jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidu-
alnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” (artykuł 1 ustęp 1). 
Efekt pracy może zostać uznany za utwór, jeżeli spełnia warunek ory-
ginalności i twórczości. Istotne w tej kwestii jest również utrwalenie 
i uzewnętrznienie utworu w jakiejkolwiek postaci, bowiem pomysły 
czy idee nie stanowią przedmiotu ochrony prawno-autorskiej. W od-
niesieniu do e-learningu utworem może być szkolenie lub kurs e-le-
arningowy, który zgodnie z wytycznymi w/w ustawy można zaliczyć 
do utworu multimedialnego. Cechą, która wyróżnia kursy i szkolenia 
e-learningowe spośród innych przedmiotów prawa autorskiego, jest 
ich struktura, która często okazuje się niejednolita, a składają się 
na nią różne elementy. Mogą to być: oprogramowanie, materiały 
dydaktyczne łączące tekst, dźwięk, grafikę itp. W kolejnej części ar-
tykułu zostaną omówione poszczególne składowe struktury szkoleń 
i kursów e-learningowych w ujęciu ochrony prawnej.

Po pierwsze jest to oprogramowanie. Mogłoby się wydawać, że 
z perspektywy projektowania kursu czy szkolenia najmniejsze pro-
blemy łączą się właśnie z ochroną praw autorskich do wykorzystane-
go oprogramowania. Zakłada się, że twórcy kursów e-learningowych 
korzystają z legalnego oprogramowania, począwszy od platformy, na 
której jest usytuowany kurs, poprzez projektowanie szaty graficznej 
lub dźwięku, kończąc na opracowywaniu treści kursu. W związku 

• brak lub bardzo ograniczone bezpośrednie kontakty społecz-
ne w grupie.

Problem nakładów w e-learningu stanowi często podejmowane 
zagadnienie w literaturze przedmiotu. Akcentuje się konieczność po-
noszenia dużych nakładów pieniężnych związanych z infrastrukturą 
niezbędną do organizacji i prowadzenia szkoleń oraz konieczność 
opracowania i przygotowania kursu, a także materiałów towarzyszą-
cych. Powoduje to z reguły, że wstępne koszty uruchomienia kursu 
czy szkolenia są znacznie wyższe niż przy tradycyjnych formach do-
skonalenia. Jednak wraz z jego przebiegiem koszty są redukowane 
i maleją w zależności do liczby uczestników (Czarkowski 2012). E-le-
arning powiązany jest z upowszechnianiem i rozszerzaniem się no-
wych technologii teleinformacyjnych. Powoduje to zmiany zarówno 
w strukturze społeczeństwa, gospodarki, jak i w edukacji. Przyrost 
osób korzystających z Internetu jest niebagatelnie wyższy niż jakich-
kolwiek innych masowych mediów, a zjawisko to dotyczy niemal ca-
łego świata. Dlatego Internet oraz związane z nim formy aktywności 
zawodowej i społecznej mają kluczową, a nawet decydującą rolę 
dla strategii i sukcesu przedsiębiorstw, całych organizacji, a nawet 
społeczeństwa. Powszechnie dostępne całożyciowe kształcenie staje 
się priorytetem w rozwoju społecznym i zawodowym. Zalety e-lear-
ningu powodują, że ma on wiele edukacyjnych zastosowań zarów-
no w tradycyjnym systemie edukacji, jak i w różnych jego formach 
skierowanych do osób dorosłych. Doskonalenie poprzez e-learning 
znajduje zastosowanie w systemie kształcenia począwszy od szkół 
podstawowych, aż do uczelni wyższych. Równie często jest stoso-
wany w różnych formach edukacji dorosłych i w zakładach pracy. 
Wskazuje się na trzy systemy doskonalenia dorosłych przez eduka-
cję, do których należą:

• kształcenie formalne;
• kształcenie nieformalne;
• kształcenie pozaformalne.

E-learning wykorzystywany jest we wszystkich trzech syste-
mach. W formalnym kształceniu, odnoszącym się do zinstytucjo-
nalizowanych form, np. szkoły, uczelnie, Internet stanowi element 
instytucji kształcącej. Proces uczenia się w drodze e-learningu od-
bywa się zgodnie ze standardami opartymi na stałych formach, 
pod względem czasu i treści nauki, takich jak: klasy, stopnie, pro-
gramy nauczania lub podręczniki. Z kolei w nieformalnym kształ-
ceniu, które odnosi się do świadomie zorganizowanej działalności 
oświatowej, przy czym odbywa się poza ustalonym systemem 
kształcenia formalnego, e-learning organizowany jest i podejmo-
wany samodzielnie, jak i w formach zorganizowanych. Pozwala na 
osiągnięcie założonych celów edukacyjnych i zaspokojenie potrzeb 
w tym zakresie form doskonalenia, ponieważ przyjmuje różne for-
my np. warsztaty, treningi, kursy (również korespondencyjne). Do 
pozaformalnego kształcenia (określanego również jako incydental-
ny) zalicza się formy kształcenia o charakterze niezorganizowanym. 
E-learning może tu przyjmować różne formy uczenia się z wykorzy-
staniem Internetu, a w szczególności portale i strony, które zostały 
przygotowane i umieszczone w Internecie z myślą o uczeniu się 
osób zainteresowanych wiedzą, a nie zainteresowanych wyłącznie 
jej formalnym potwierdzaniem. E-learning stanowi tu proces nie-
systematyczny, który może odbywać się przez całe życie, a sama 
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powodują, że nawet najtrudniejsze teorie mogą być podane w spo-
sób przystępny i łatwy do zapamiętania. Niedługo po tym, jak poja-
wiły się pierwsze komputery, nastąpiło uznanie technik komputero-
wych jako bardziej przydatnych niż tradycyjne środki dydaktyczne. 
Zapewniały one bowiem możliwość pracy na tych samych modelach 
czy wykresach bez konieczności ich ciągłej rekonstrukcji w rzeczy-
wistości. W sytuacji, kiedy w trakcie prezentacji modelu zostałby on 
zepsuty, przygotowanie go ponownie zajęłoby niewątpliwie więcej 
czasu, niż uruchomienie po raz kolejny pliku. Już w erze terminali, 
których centralny komputer zajmował powierzchnię pomieszcze-
nia, a jego użytkownicy łączyli się z innych miejsc do niego, zaczęto 
dostrzegać ich potencjał w nauczaniu. Pod koniec lat 50. XX wieku 
na Uniwersytecie w Illinois stworzono jednostkę o nazwie Control 
Systems Laboratory. Z kolei od 1960 roku rozwijano w niej system 
PLATO, który z powodzeniem można uznawać za prekursora sys-
temów e-nauczania, bowiem pozwalał na tworzenie instrukcji do 
nauczania poprzez wykorzystanie specjalnego języka programowa-
nia TUTOR. System szybko rozrastał się, po czym po pewnym czasie 
można było w nim umieszczać tysiące godzin instrukcji oraz goto-
wych lekcji. W ostatnich latach obserwuje się zmianę oczekiwań 
studentów, którzy coraz częściej doszukują się możliwości łączenia 
nauki z pracą zawodową. Studenci, którzy zdobywają doświadczenie 
w pracy, oczekują, że uczelnia, na której studiują, wyjdzie im naprze-
ciw, tworząc elastyczny system edukacji. Oczekują oni, że sami będą 
mogli decydować, kiedy chcą i mogą poświęcić czas na realizację 
konkretnego zadania czy materiału zleconego przez wykładowcę. 
Studenci łączący pracę ze studiami pragną przyswoić jak najwięcej 
wiedzy, aby podnieść kwalifikacje i nabrać nowych umiejętności. 
Zdalne nauczanie spełnia te oczekiwania poprzez możliwość odło-
żenia w czasie zadania i powrócenie do niego w późniejszym termi-
nie. Student ma możliwość również przyswojenia wiedzy w takim 
tempie, w jakim jest w stanie. Nie występuje tu presja czasowa, tak 
jak na tradycyjnych zajęciach ograniczonych w czasie. Kolejna ważna 
kwestia odnosi się do nieobecności studenta, który może nadrobić 
materiał w dogodnym dla niego momencie, przy czym nie traci zajęć 
w wyniku zdarzenia losowego czy choroby. Kolejna zaleta nauczania 
e-learningowego to brak ograniczeń przestrzennych. Nie ma znacze-
nia, w jakim miejscu na świecie przebywa użytkownik. Wszędzie, 
gdzie jest możliwe połączenie z Internetem, można korzystać z kursu 
e-learningowego (Hołowiecki 2014). 

Przesłanki stosowania e-learningu 
w uczelniach wyższych

Istotą e-learningu zawsze pozostanie możliwość stosowania 
w nauce interaktywnych programów, a przy tym możliwość kontaktu 
studenta i nauczyciela na odległość, niezależnie od narzędzi czy me-
tod dydaktycznych stosowanych w procesie przekazywania wiedzy 
i umiejętności. Stosowanie e-learningu jest uzasadnione w szczegól-
ności w organizacjach działających w sferach, które charakteryzują 
się szybkimi i częstymi zmianami, przy czym tzw. czas życia treści jest 
krótki, a organizacje wykorzystują technologie informatyczne oraz 
posiadają rozległe i rozproszone terytorium działania. Do wyżej wy-
mienionego typu organizacji zaliczyć można niewątpliwie uczelnie 
wyższe, ze względu na to, iż ich istotą działania jest przekazywanie 
nie tylko wiedzy, ale i dokonań współczesnych naukowców i badaczy 

z czym nie powstają problemy związane z łamaniem praw autor-
skich. W rzeczywistości w większości przypadków odpowiedzialność 
za zabezpieczanie praw autorskich do platformy nakładana jest na 
instytucję, która udostępnia platformę do celów doskonalenia e-le-
arningowego. Po drugie są to materiały szkoleniowe. Opracowanie 
ostatecznej wersji kursu łączy się często z wykorzystaniem gotowych 
materiałów edukacyjnych lub z ich częściową modyfikacją na potrze-
by kursu. W pierwszym wymienionym przypadku prawa autorskie 
do wykorzystanych materiałów dydaktycznych, tj. zdjęć, prezentacji, 
wykresów, artykułów, spoczywają na ich twórcy, natomiast dosto-
sowanie poszczególnych elementów wykorzystywanych materiałów 
na potrzeby kursu wymaga zgody autorów w przypadku in gerencji 
w uprawnienia o charakterze zarówno osobistym, jak i majątkowym. 
Jest to istotnie ważne, jeśli dochodzi do wykorzystania istniejących 
już dzieł, np. podręczników czy skryptów. Rodzi się więc pytanie, 
do jakiego rodzaju ochrony ma prawo twórca kursu e-learningo-
wego. Po pierwsze prawem autorskim chroniony jest projekt kur-
su, jednak zachowany musi być warunek, że został on utrwalony 
w konkretnej postaci, np. konspektu lub w formie finalnego kształtu 
kursu. Po drugie ochronie podlegają również elementy kursu, które 
zostały stworzone samodzielnie przez twórcę kursu. Mogą to być 
ćwiczenia, przykłady, prezentacje, tematy dyskusji. Uwarunkowania 
prawne e-learningu dotyczą również praw autorskich pracy zbioro-
wej, bowiem nad ostateczną wersją kursu e-learningowego często 
pracuje kilka osób. Twórcy kursu e-learningowego są autorami po-
szczególnych elementów kursu. Mogą one stanowić zarówno od-
rębne, jak i samodzielne materiały szkoleniowe. Jednak elementy 
te, połączone w jedną, spójną całość tworzą gotowy do realizacji 
kurs. Cele edukacyjne, a także przewaga elementów tekstowych nad 
graficznymi przemawiają na rzecz uznania kursu e-learningowego za 
zbiorowy utwór, a nie np. audiowizualne dzieło. Z punktu widzenia 
e-lear ningu na uczelni wyższej nauczyciele akademiccy opracowują 
kursy e-learningowe w ramach wykonywanych zawodowych obo-
wiązków wynikających z podejmowanej przez nich pracy. Artykuł 
12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, 
że autorskie prawo majątkowe przysługuje instytucji kształcenia 
na zasadach, i w granicach, wynikających z zapisów umowy o pra-
cę. Dodatkowe uprawnienia uczelni wyższych wynikają z artykułu 
14 w/w ustawy, który wskazuje, iż „jeżeli w umowie o pracę nie 
postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysługuje pierwszeń-
stwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stwo-
rzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy” (Grodecka 2008).

E-learning jako narzędzie
 ułatwiające naukę studentów

Współcześnie zauważyć można duży wzrost popularności oraz 
jednoczesny rozwój powstałej już w latach 70. XX wieku koncepcji 
e-learningu jako metody nauczania na odległość. Rozwój ten został 
umożliwiony szczególnie dzięki sieci Internet, a w konsekwencji 
możliwości przekazywania nieograniczonej ilości informacji (Karce-
wicz 2008). Współczesne wykłady prowadzone na uczelniach coraz 
częściej wspomagane są prezentacjami multimediami ułatwiającymi 
przekazywanie wiedzy przez nauczyciela oraz efektywniejsze zapa-
miętywanie treści przez studenta. Wykresy i modele interaktywne 
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styki dowodzą, że niespełna 45% nauczycieli szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, średnich zawodowych i liceów deklaruje, że potrafi 
zastosować podstawowe możliwości komputera, a niewiele ponad 
12% nauczycieli wykorzystuje technologie informatyczne w trakcie 
prowadzenia lekcji. Najważniejszym problemem związanym z wpro-
wadzeniem e-learningu okazuje się być zaakceptowanie nowej roli, 
bowiem przestaje on być źródłem wiedzy, staje się doradcą i men-
torem. Według R.R. Gajewskiego wymaga to wiedzy oraz kultury in-
formatycznej, która okazuje się być niezbędna do przygotowywania 
odpowiednich materiałów (Striker, Wojtaszczyk 2009). 

Nauczyciel akademicki stojący u progu informatyzacji prowa-
dzonych zajęć może mieć pewne wątpliwości związane z wprowa-
dzeniem e-learningu. W sytuacji niepewności musi on pamiętać 
o kilku istotnych kwestiach. Dzięki zastosowaniu e-learningu tworzy 
on możliwość dostępu do wiedzy o dowolnej porze i z dowolnego 
miejsca, przez co studia stają się bardziej elastyczne. Ponadto stu-
dent może regulować także tempo przyswajania dostępnej wiedzy 
poprzez dostosowanie jej indywidualnie do aktualnych możliwości 
oraz zdolności psychofizycznych. Nauczanie e-learningowe stwarza 
duże możliwości dostępu do najnowocześniejszych laboratoriów ba-
dawczych, jednocześnie umożliwiając prowadzenie w nich ekspery-
mentów wirtualnych. Często zdarza się, że wirtualny kontakt między 
studentem a wykładowcą jest znacznie przystępniejszy i wygodniej-
szy dla obu ze stron. Pozostałe zalety e-learningu w szkolnictwie 
wyższym to przede wszystkim (Kusiak 2008):

• e-learning stanowi istotny atut oferty edukacyjnej uczelni 
w procesie dokształcania zawodowo czynnych studentów;

• kształcenie z wykorzystaniem e-learningu przyczynia się do 
obniżki kosztów nauczania, głównie w zakresie studiów po-
dyplomowych i niestacjonarnych; 

• uelastycznienie trybu studiowania może pomóc w pozyska-
niu dodatkowych studentów; 

• e-learning stanowi nieodłączny element rozwijającego się 
społeczeństwa wiedzy. 

Platformy e-learningowe wykorzystywane
 w szkolnictwie wyższym

Efektem wdrażania e-learningu do edukacji stała się potrzeba 
stworzenia specjalnych narzędzi wspomagających proces naucza-
nia online. Do specyficznych kategorii tych narzędzi zalicza się tzw. 
platformy e-learningowe. Literatura przedmiotu pozwala na spo-
tkanie się z pokrewnymi terminami e-learningu, do których zalicza 
się np. „system zarządzania uczeniem” (LMS – Learning Mana-
gement System), „system zarządzania materiałami edukacyjnymi” 
(LCMS – Learning Content Management System). Jednak coraz 
częściej określenia te zastępuje się terminem „wirtualne środo-
wisko kształcenia” (VLE – Virtual Learning Environment). Pojęcie 
to charakteryzuje się większą ogólnością, a zakresem obejmuje 
całość procesów nauczania online. Określenia e-lerningu pozwa-
lają zdefiniować, czym są platformy e-learningowe, bowiem są to 
rozbudowane aplikacje, które ułatwiają tworzenie, prowadzenie 
oraz administrowanie kursami i szkoleniami edukacyjnymi. Inaczej 
można określić je jako zintegrowane zestawy narzędzi pozwalające 
realizować konkretne cele nauczania, w szczególności zarządzanie 
kursem i zasobami wchodzącymi w jego skład. 

wywodzących się z różnych części świata. Po drugie nie istnieje żad-
na dziedzina nauki, która nie bazowałaby nawet w niewielkim stop-
niu na wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, 
bardziej lub mniej rozwiniętych. Po trzecie jedną z tendencji w szkol-
nictwie wyższym jest łączenie szkół wyższych, a to w konsekwencji 
prowadzi do rozszerzania obszaru ich działalności. Stan szkolnictwa 
wyższego mierzony liczbą studentów wskazuje na gwałtowny rozwój 
polskich uczelni. Niemal w ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba 
studentów wzrosła o 250% (Balcerak 2005). Z tego względu dysku-
sje wokół uczenia się i nauczania elektronicznego koncentrują się 
w szczególności wokół wykorzystania go w wyższych uczelniach. 
E-learning jest popularny w szkolnictwie wyższym ze względu na 
przewagę mocnych stron nad słabymi. Jedną z głównych zalet na-
uczania e-learningowego jest znaczna poprawa warunków pracy 
nauczycieli akademickich, która wyraża się m.in. w:

• oszczędności i elastyczności czasu nauczyciela akademic-
kiego;

• usprawnieniu organizacji przeprowadzania kolokwiów, zali-
czeń i egzaminów o testowym charakterze (natychmiastowe 
wyniki generowane przez system);

• sprawniejszej komunikacji ze studentami.

Zmiana warunków pracy nauczycieli akademickich na lepsze 
jest ważna ze względu na to, że na jednego nauczyciela w polskiej 
szkole wyższej przypada 19 studentów. Stosowanie e-learningu 
w szkolnictwie wyższym nie byłoby zasadne, gdyby studenci nasta-
wieni byli na samodzielne zdobywanie wiedzy oraz kluczowych kwa-
lifikacji (np. gotowości i umiejętności ciągłego uczenia się, umiejęt-
ności logicznego, krytycznego i analitycznego myślenia, koncentracji 
oraz dokładności, czerpania radości z rozwiązywania problemów, 
osobistego zaangażowania, umiejętności owocnego korzystania 
z wolnego czasu). Jednak w większości przypadków sytuacja jest 
odwrotna, bowiem studenci nie wykazują chęci do problemowe-
go uczenia się, które mogłoby odbywać się poprzez doświadczania, 
w toku zajęć o poszukującym charakterze. Nauczanie e-learningowe 
jest nie tylko domeną komercyjnych firm szkoleniowych czy przed-
siębiorstw, ale i uczelni wyższych. O ich zaangażowaniu i częstotli-
wości w tworzeniu programów zdalnego nauczania świadczą choćby 
przykłady e-learningowych praktyk, które opisywane są w ukazują-
cej się od roku 2005 publikacji zajmujących się problematyką rozwo-
ju e-nauczania w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Omawiane 
tam zagadnienia poruszają problematykę e-learningu prowadzone-
go między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyż-
szej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Fi-
nansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Akademii Morskiej w Gdy-
ni. O popularności e-learningu w skali międzynarodowej świadczą 
tzw. mega-uniwersytety. Należą do nich uczelnie wyższe wykorzy-
stujące formy e-learningu, gdzie studiuje aktywnie minimum 100 
000 studentów. Mają swoje siedziby głównie w: Indiach, Francji, 
Chinach, Indonezji, Korei Południowej, Iranie, RPA, Tajlandii, Hisz-
panii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ze 
względu na coraz większą popularność nauczania e-learningowego 
w czasie rzeczywistym skala zastosowania e-learningowych narzędzi 
zależy głównie od posiadania dostępu do Internetu. Istotne znacze-
nie ma tu również kwestia przygotowania nauczycieli do korzystania 
z technologii komunikacyjnych i w nauczaniu. Niepokojące staty-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

46

w stanie opanować korzystanie z kursu bez potrzeby korzystania 
z instrukcji. Z kolei nauczenie się tworzenia prostego kursu powin-
no zająć średnio do kilku godzin, ponieważ praca z wykorzystaniem 
oprogramowania Moodle jest w dużym stopniu intuicyjna. Po opa-
nowaniu podstaw można zacząć rozszerzać swoje kompetencje. 
Ważne z punktu widzenia autorów kursów oraz prowadzących są 
poniższe cechy Moodle’a, do których zaliczyć można:

• kontrolę autorów kursu nad dostępnością do materiałów 
zamieszczonych na platformie. Zasoby kursu nie są wi-
doczne dla wszystkich użytkowników Internetu, a nawet 
dla wszystkich posiadaczy konta na platformie, co pozwala 
na lepszą ochronę własności intelektualnej wykładowcy. 
Bezpieczne są również dane zarówno autorów kursu, jak 
i uczestników, ich oceny czy raporty aktywności;

• Moodle oferuje również ułatwienia, jeżeli chodzi o kwestie 
organizacyjne i administracyjne związane z nauczaniem. 
Za przykład podać można, że dzięki raportom aktywności 
szybko i łatwo można oszacować zaangażowanie każdego 
uczestnika kursu; 

• platformę można w pewnym sensie porównać do klocków 
Lego, bowiem z tych samych, a przy tym stosunkowo pro-
stych elementów, można zbudować różne konstrukcje; te 
elementy to tzw. składowe i zasoby, czyli np. strona HTML, 
fora dyskusyjne, ćwiczenia. W zależności od celów kursu 
czy preferencji autora można dobierać i łączyć je w naj-
bardziej odpowiadający sposób. Co więcej, zasoby Mood-
le’a są elastyczne, co oznacza, że tworząc kursy, możliwe 
jest ustalanie różnych opcji np. okresu dostępności czy 
sposobu oceniania. Przyczynia się to do zwiększania do-
datkowych zakresów możliwości, które oferuje platforma;

• platforma oparta jest na konkretnym pedagogicznym mo-
delu określanym mianem konstruktywizmu. Model ten 
oznacza, że nowe znaczenia są budowane na podstawie 
istniejącej już wiedzy w procesie społecznych interakcji. 
W praktyce oznacza to położenie nacisku na dyskusję oraz 
aktywność studentów, co jest szczególnie ważne w akade-
mickim systemie kształcenia.

Ostatnie trzy czynniki wskazują na łatwość tworzenia kursów 
na platformie Moodle oraz na możliwość łączenia i jednoczesną 
spójność ze sobą kilku kursów (Marković 2008).

Platforma Moodle dydaktyką przyszłości

Oczekiwania studentów ciągle ulegają zmianom. Pragną oni 
zdobywać wiedzę, jednak nie zawsze taką, jaką proponuje program 
nauczania na danym kierunku. Studenci oczekują, że sami będą 
decydować o wyborze przedmiotów oraz racjonalnie wykorzysty-
wać swój czas. W celu sprostania potrzebom nie tylko studentów, 
ale i uczelni wyższych, szkół czy innych instytucji o ograniczonych 
środkach finansowych, zespoły niezależnych specjalistów tworzą 
oprogramowanie typu open source, w tym platformę Moodle. 
Platforma wspiera konstruktywną i społeczną edukację poprzez 
umożliwienie współpracy, ćwiczenia, krytyczne przemyślenia. 
Może być ona wykorzystana do zajęć prowadzonych wyłącznie 
online, jak i jako forma uzupełnienia zajęć tradycyjnych. Charak-

E-learningowe platformy zostały stworzone również po to, 
aby wspierać aktywność studentów podczas kształcenia online. 
Najczęściej platformy umieszczane są na osobnych, specjalnie do 
tego przeznaczonych serwerach. Typowe elementy środowisk wir-
tualnych tworzonych w celach nauczania stanowią szablony, które 
pozwalają na stworzenie prostych stron tekstowych lub HTML, 
ćwiczeń, forów dyskusyjnych i testów. Coraz częściej można za-
uważyć wpływ tzw. sieci 2.0 (ang. web 2.0). Obecnie powszech-
na i często stosowana jest możliwość prowadzenia na platformie 
e-learningowej bloga wykorzystywanego do celów edukacyjnych, 
takich jak raportowanie postępów projektu lub prowadzenie dys-
kusji. Platforma nie stwarza żadnych ograniczeń w stosunku do 
zamieszczania zasobów. Biorąc pod uwagę funkcjonalność zarzą-
dzania kursem, należy zaznaczyć możliwości zapisania studentów 
na kurs, dzielenie na grupy, ocenianie, przeglądanie raportów 
aktywności i określanie praw dostępu do kursu. Ostatnia z opcji, 
w podstawowym ujęciu, pozwala na podział zasobów i funkcji na 
te dostępne dla prowadzących i dla uczestników kursu. Jednak 
warte podkreślenia jest, że platformy e-learningowe najczęściej 
nie pozwalają na możliwość tworzenia zaawansowanych mate-
riałów i narzędzi edukacyjnych, takich jak animacje Flash, które 
wymagają przygotowania za pomocą zewnętrznych programów. 
Obecnie rynek oferuje wiele platform e-learningowych, zarówno 
tych o charakterze komercyjnym, jak i darmowych. Najbardziej po-
pularne z nich to m.in. Moodle, LRN, Claroline, Dokeos.

Platforma e-learningowa Moodle

Platforma e-learningowa Moodle (ang. Modular Object-Orien-
ted Dynamic Learning Environment) jest jedną z najbardziej popu-
larnych platform e-learningowych. Jest to oprogramowanie typu 
open-source udostępniane darmowo w ramach licencji publicznej 
GNU GPL. Oprócz polskich uczelni wyższych swoje kursy oferują na 
Moodle’u znane światowe uczelnie, takie jak Open Univeristy of 
the United Kingdom, the University of York, Ohio State University, 
Athabasca University – Canada’s Open University, the University 
of Iceland, Open Polytechnic of New Zeland. Popularność platfor-
my e-learningowej Moodle związana jest z licznymi jej zaletami, 
do których na pierwszym miejscu zaliczyć można to, że platforma 
jest darmowa. Używanie platformy nie wymaga wnoszenia opłat 
za instalację, użytkowanie i wsparcie. To ostatnie można uzyskać 
w dokumentacji oraz na forach na głównej stronie internetowej 
http://moodle.org. Moodle jest oprogramowaniem typu open-
-source, co oznacza, że istnieje możliwość rozwijania dalszych, 
przydatnych funkcji. Przykładem funkcji może być przygotowany 
w CeL-u edytor wzorów matematycznych, dzięki któremu możliwe 
jest łatwe pisanie tekstów zawierających symbole matematyczne, 
litery greckie itp. Z kolei systemy wsparcia okazują się być pomoc-
ne, ponieważ pozwalają na kontakt z innymi deweloperami oraz 
administratorami Moodle’a na całym świecie. Pozwala to na ko-
rzystanie z ich wiedzy oraz doświadczeń, ale i udostępniania im 
swojej wiedzy.

Użytkownicy Moodle’a, czyli autorzy, prowadzący i uczestni-
cy kursów, docenią, że ta platforma jest bardzo przyjazna i łatwa 
w obsłudze. Osoba ucząca się, jeżeli potrafi korzystać z komputera 
(co przypadku współczesnych studentów jest powszechne), jest 
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tyczne oraz zostaną wykorzystane możliwości edukacyjnych plat-
form e-learningowych. Faktem jest, że społeczeństwo informacyj-
ne, określane również społeczeństwem wiedzy, charakteryzuje się 
znacznym podziałem na grupy posiadające dostęp do informacji 
i narzędzi ich pozyskiwania, a także przetwarzania i przechowy-
wania, oraz na grupy, które takiego dostępu z różnych przyczyn 
nie posiadają. Postulat wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań 
technologii informacyjnych w procesie nauczania oraz uczenia się 
musi iść w parze ze stosowaniem najnowszych metod oraz technik 
dydaktycznych. Z pewnością platforma Moodle będzie odgrywać 
ogromną rolę w rozwoju dydaktyki. Zważywszy na to, że rozwój 
technologii nieustannie postępuje, domniemywać można, że rów-
nież środki oraz sposoby przekazywania wiedzy będą przybierały 
coraz doskonalszą formę. Jednak trudno wyobrazić sobie, aby na-
uczanie wirtualne całkowicie wyparło tradycyjne nauczanie (Sa-
dzikowska 2006). 

Podsumowanie 

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w per-
spektywie kilku, a nawet kilkunastu najbliższych lat technologia 
informacyjna będzie nieodłącznym elementem życia zarówno 
prywatnego, jak i zawodowego, zdecydowanej większości społe-
czeństwa. Współcześnie powszechne i wielostronne wykorzysta-
nie technologii informacyjnych w procesie nauczania i uczenia się 
na wszystkich poziomach edukacji jest faktem, a nawet koniecz-
nością (Jugajska-Jaszczolt, Czajkowska 2008). Ważnym zadaniem 
w Polsce okazuje się usystematyzowanie nazwy e-larningu, bo-
wiem kształcenie zdalne jest na tyle szerokim pojęciem, że może 
dotyczyć zarówno e-learningu, jak i nauczania za pośrednictwem 
korespondencji przesyłanej pocztą mailową czy przekazywaniem 
instrukcji w trakcie rozmowy telefonicznej. Nie jest łatwą decy-
zją wybrać którąś z funkcjonujących nazw. Może mógłby to być 
e-learning na wzór e-maila, bowiem pojęcie to tak weszło w funk-
cjonowanie polskiego społeczeństwa, że znajdziemy je już nawet 
w Słowniku Języka Polskiego PWN. A może lepszą nazwą byłoby 
e-nauczanie, ponieważ na uczelniach już od dawna znajdują się 
systemy określane jako e-dziekanat, a tradycyjne indeksy są wy-
pierane przez e-indeksy. Warto również zauważyć, że większość 
największych polskich i światowych uczelni posiada platformy do 
zdalnego kształcenia, jednak pomimo tego większość zajęć odby-
wa się tradycyjnie, przy czym przepisy regulujące nauczanie ze-
zwalają, aby nawet 60% programu studiów było realizowane na 
odległość. Zasadne jest więc pytanie: dlaczego tak się dzieje, co 
jest tego przyczyną oraz czy łatwo można by było to zmienić? Na-
leży przy tym pamiętać, że większość kandydatów na studia nie 
zna już świata bez komputera i Internetu, a ich umiejętność przy-
swajania wiedzy jest wypracowana w cyfrowym świecie. Można 
więc wysnuć hipotezę, iż coraz trudniej będzie uczyć studentów 
w tradycyjny sposób.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

teryzuje się ona prostym, niewielkim, efektywnym, przenośnym, 
a przy tym niezbyt skomplikowanym interfejsem dla przeglądarek 
internetowych. Pakiet przeznaczony do tworzenia kursów prowa-
dzonych przez Internet stworzono w celu wspierania społeczne-
go konstruktywizmu, jako podstawy edukacji, o czym była mowa 
w poprzednim rozdziale. Konstruktywizm zakłada, że student 
jest podmiotem aktywnym, samodzielnie tworzy własny system 
wiedzy, użytkując przy tym dostępne źródła nauki. Rola nauczy-
ciela w e-learningu polega głównie na przydzielaniu zadań oraz 
formułowaniu pytań, które stanowią dla studentów problemy do 
rozwiązania. Zgodnie z konstruktywizmem społecznym wiedza 
przyswajana jest najbardziej efektywnie, gdy uczeń ma do czynie-
nia z uczeniem się przez współpracę. Mimo że platforma Moodle 
funkcjonuje na rynku od kilku lat, to poddawana jest ciągłej pracy 
rozwojowej. Obecnie platforma Moodle jest używana nie tylko na 
uniwersytetach, ale i w szkołach podstawowych, gimnazjalnych 
i szkołach średnich oraz przez rodziców, którzy samodzielnie kształ-
cą swoje dzieci. Moodle posiada modułową budowę, dlatego też 
dodawanie składowych kursu należy do prostych procesów, bo-
wiem nauczyciel może tworzyć swój kurs. Ma on do wyboru jeden 
z trzech dostępnych układów – tygodniowy, towarzyski, tematycz-
ny. Dodatkowo nauczyciel może skorzystać z możliwości nałożenia 
na kurs klucza, czyli hasła potrzebnego do zapisania się na kurs. 
Klucz działa niezależnie od systemu logowania, a jest potrzebny 
tylko jednokrotnie w momencie zapisu na kurs. Wymaganie po-
siadania klucza jest zaznaczone obok nazwy kursu. Moodle daje 
pełną elastyczność użytkownikom, którzy mogą rozpocząć użytko-
wanie od dowolnych, nawet pojedynczych komponentów, takich 
jak forum dyskusyjne czy pojedynczy udostępniony zasób. Jeżeli 
użytkownik zaloguje się na forum, nowe postingi są mu przesyłane 
za pomocą e-maila. Wystawienie oceny także owocuje powiado-
mieniem wraz z informacją zwrotną. Tworzenie treści merytorycz-
nych kursu jest częścią zadań systemu zarządzania kursami (tzw. 
CMS), który powinien posiadać funkcję zarządzania uczestnikami 
kursów na wiele sposobów. Zarządzanie obejmować może dostęp 
do informacji o uczestniku kursu, możliwość łączenia uczestników 
w grupy, dostosowywanie skal ocen, zarządzanie ocenami oraz 
przesyłanie plików na platformę z zewnątrz.

Wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w procesie nauczania i doskonalenia ma korzystny 
wpływ na jakość owego procesu. Dzieje się to poprzez następujące 
elementy: bazę lokalowo-sprzętową, programy nauczania, treści 
programowe, metody nauczania, obsługę procesu administracyj-
nego, wykładowców i studentów. Standardy jakości w nauczaniu 
są nieustannie analizowane oraz aktualizowane, co jest uwarunko-
wane ciągłymi zmianami zachodzącymi w otoczeniu uczelni, a co 
się z tym wiąże, ze zmianami oczekiwań oraz potrzeb studentów. 
Zdalne nauczanie zakłada możliwość dostosowania umiejętno-
ści, a jednocześnie tempa pracy studentów. Jest ono szczególnie 
ważne w przypadku studentów pracujących, którzy harmonogram 
dnia podporządkowują pracy zawodowej. W e-learningu student 
realizuje treści kształcenia w godzinach i wymiarze, jaki jest dla 
niego najbardziej odpowiedni. Kluczem do sukcesu w efektywnym 
nauczaniu dużych grup studentów jest angażowanie ich w proces 
nauczania oraz uczenia się. Zainteresowanie studentów przebiega 
łatwiej, o ile zostaną zastosowane najnowsze technologie informa-
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stanowią osoby z wyższym wykształceniem – 12%, pośród wszyst-
kich bezrobotnych według poziomu wykształcenia i w przedziale 
wiekowym 15-24 lat. Z kolei osoby z wykształceniem gimnazjalnym, 
podstawowym i niepełnym podstawowym stanowią 14%, średnim 
ogólnokształcącym – 18%, a zasadniczym zawodowym, policealnym 
oraz średnim zawodo wym – 28%. Ciekawostką jest, że pośród osób 
zarejestrowanych w urzędach pracy z wyższym wykształceniem mię-
dzy 15 a 24 rokiem życia liczba ta wynosi 29 tysięcy, gdzie mężczyźni 
stanowią zaledwie 24%, zaś kobiety 76% (odpowiednio: 7 tysięcy 
i 22 tysiące) (Główny Urząd Statystyczny 2017a). Powyższe dane 
utwierdzają w przekonaniu, że pomimo wielu mankamentów wystę-
pujących podczas procesu kształcenia na wyższych uczelniach warto 
studiować, ponieważ liczba osób bezrobotnych z wykształceniem 
wyższym między 15 a 24 rokiem życia jest na tyle mała, że nie wpły-
nie negatywnie na poziom zatrudnienia, a wręcz przeciwnie. Ponad-
to A. Majchrowska i S. Roszkowska zauważają, że „wynagrodzenia 
jednostek rosną wraz ze zwiększaniem wykształcenia i wzrostem 
doświadczenia zawodowego, jednakże wpływ obu zmiennych jest 
nieliniowy” (Majchrowska, Roszkowska 2013: 251). Warto zauwa-
żyć, że liczne kursy zostały udostępnione na funkcjonującej od dłuż-
szego czasu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów platformie e-lear-
ningowej (System e-learning KPRM) znajdującej się pod adresem: 
http://www.elearning.kprm.gov.pl/. Dostępne są tam m.in.: Kurs 
pakietu biurowego MS Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint), kurs 
Radzenie sobie ze stresem oraz Kurs efektywnego zarządzania cza-
sem, a nawet Podstawy legislacji dla nie-prawników (Serwis Służby 
Publicznej, dsc.kprm.gov.pl oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
elearning.kprm.gov.pl).

Wstęp

Kształcenie na odległość przy użyciu Internetu (ang. e-lear-
ning) jest dziedziną prężnie rozwijającą się w Polsce na przestrzeni 
ostatnich lat, co możemy zaobserwować zarówno w sektorze pu-
blicznym, jak i w sektorze prywatnym, w szczególności na wyższych 
uczelniach (Mielcarek, Parczewski, Madeyski 2004). Uczelnie wyższe 
w Polsce często poddawane są nieustannej krytyce ze strony absol-
wentów oraz pracodawców. Powszechnym zarzutem skierowanym 
przeciwko uczelniom wyższym jest fakt, że systemu kształcenia nie 
dostosowano do obecnych potrzeb rynku pracy. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom przyszłych absolwentów, a także pracodawców, 
uczelnie wyższe stawiają na intensywny rozwój e-learningu. Pośród 
zarzutów stawianych uczelniom wyższym w zakresie prowadzenia 
kształcenia na odległość można spotkać się z takimi czynnikami jak: 
uczucie odosobnienia, brak osobistego kontaktu z nauczycielem czy 
brak zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej, które przyczyni-
łyby się do zwiększenia szansy otrzymania zatrudnienia na rynku 
pracy. Co więcej, można się spotkać z zastrzeżeniami wielu osób do 
poziomu nauczania oraz weryfikacji kwalifikacji nabytych podczas 
kursu, szkolenia lub studiów niewymagających fizycznej obecności 
w sali wykładowej. Ponadto popularnym stereotypem wśród osób 
pracujących (starszych) jest przeświadczenie, że studiowanie jest 
zbędne, a należy się skupić wyłącznie na zdobywaniu praktycznego 
doświadczenia. W oparciu o najnowsze dane Departamentu Badań 
Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego 
(z III kwartału 2016 roku) nie można się zgodzić z powyższym twier-
dzeniem. Co więcej, najmniej liczną grupę wśród osób bezrobotnych 
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Współczesny e-learning na wyższych uczelniach
w opinii osób studiujących

Contemporary e-learning in higher education institutions 
in the opinion of students

The aim of this article is to show the students’ opinions on 
whether e-learning in higher education institutions helps them 
prepare for labour market challenges. Respondents expressed 
their point of view on supporting the teaching process with 
modern internet technology. Particular attention was paid to the 
comparison of interest in e-learning between people with high-
er education and people with other types of education. Changes 
that allow more efficient use of e-learning in higher education in-
stitutions and thus students’ preparation for increasing demands 
of labour market were also suggested.

Keywords: e-learning, higher education, labour market, students, 
graduates.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie opinii osób 
studiujących na temat przydatności e-learningu do zwiększenia 
efektywności przygotowania studentów na wyzwania rynku pracy. 
Respondenci wyrazili swoje zdanie na temat wspomagania procesu 
dydaktyki na wyższych uczelniach z wykorzystaniem nowoczesnej 
technologii internetowej. Szczególną uwagę zwrócono na poziom 
zainteresowania e-learningiem wśród osób posiadających wy-
kształcenie wyższe, który porównano z poziomem zainteresowania 
osób z innym rodzajem wykształcenia. Dodatkowo zasugerowano 
wprowadzenie zmian umożliwiających jak najefektywniejsze wy-
korzystanie e-learningu na wyższych uczelniach, a w konsekwencji 
lepsze wykwalifikowanie studentów do potrzeb coraz to bardziej 
wymagającego rynku pracy.

Słowa kluczowe: e-learning, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, stu-
denci, absolwenci.
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Nie ulega wątpliwości, że e-learning jest w Polsce dziedziną 
intensywnie rozwijającą się, z którą można się spotkać zarówno 
w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Mimo że kwestia sporna 
dotycząca jakości i skuteczności kursów e-learningowych pozostaje 
nadal nierozwiązana, to nie zmienia to faktu, że jest to innowa-
cyjna koncepcja rozwoju, pozwalająca na zdobycie cennego do-
świadczenia, która w przyszłości będzie jeszcze bardziej rozwijana. 
Jednak warto, warto zapoznać się danymi wstępnymi dotyczący-
mi szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2016/2017 (stan 
w dniu 30.11.2016 roku). Dane przedstawiają niemałą liczbę osób 
obecnie studiujących, których liczba przekracza ponad 1 milion 
osób (1 348 822), gdzie osoby studiujące w trybie stacjonarnym 
stanowią 66%, zaś w trybie niestacjonarnych 34% (odpowiednio: 
895 725 i 453 097) (Główny Urząd Statystyczny 2017b).

 Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości posiadanie wy-
kształcenia wyższego będzie warunkiem koniecznym, lecz nie-
wystarczającym na rynku pracy. Jest rzeczą prawdopodobną, że 
innowacyjne podejście oraz odpowiednie reformy w szkolnictwie 
wyższym mogą znacznie ograniczyć liczbę ludzi bezrobotnych 
po zakończeniu studiów, co więcej, mogą wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom współczesnego rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, 
aby odpowiednio dopasować oczekiwania względem pracownika 
i pracodawców do realiów oraz skupić się przede wszystkim na 
kształtowaniu, a także rozwijaniu praktycznych umiejętnościach 
u osoby studiującej. W następstwie tego w prezentowanych ba-
daniach skupiono się na przeprowadzeniu anonimowej ankiety 
wyłącznie pośród osób studiujących.

E-learning i realia szkolnictwa wyższego
 – badania ankietowe

Badanie ankietowe miało na celu przedstawienie obecnych 
realiów i problemów na wyższych uczelniach z perspektywy osób 
studiujących, jak również rynku pracy. Ponadto podczas badania 
ankietowego zwrócono szczególną uwagę na metodę oraz efek-
tywność podczas zdobywania umiejętności przez osoby studiujące, 
a także na innowacje proponowane przez wyższe uczelnie. Z tego 
względu do badania ankietowego wytypowano osoby wyłącznie 
aktualnie studiujące. Badaniu poddano sto osób, które odpowie-
działy na następujące pytania: 

1. Jakie ma Pan/Pani zdanie na temat wykształcenia wyższego? 
2. Jak ocenia Pan/Pani system kształcenia w szkolnictwie 

wyższym wobec oczekiwań na rynku pracy?
3. Jak ocenia Pan/Pani e-learning w szkolnictwie wyższym?
4. Jakich umiejętności według Pana/Pani powinno się uczyć 

przede wszystkim w szkolnictwie wyższym? 
5. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani, aby e-learning był rozwi-

jany na wyższych uczelniach? 
6. Czego według Pana/Pani brakuje w e-learningu?
7. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu/Pani oszukiwać pod-

czas kursu e-learningowego?

Na wykresie 1 przedstawiono odpowiedzi respondentów na 
pytanie dotyczące wykształcenia wyższego i jego przydatności we 
współczesnym świecie.

Wykres 1. Przydatność wykształcenia wyższego we współczesnym 
świecie – procentowy udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

Udzielone odpowiedzi wykazały, że aż 80% ankietowanych 
uważa posiadanie wyższego wykształcenia jako standard we 
współczesnym świecie, który należy spełnić. Z kolei 20% ankie-
towanych uważa, że wykształcenie wyższe nie jest przydatne 
i jego posiadanie nie wpływa w żaden sposób na zatrudnienie. 
Natomiast warte podkreślenia jest to, że zdobycie wykształcenia 
wyższego jest zwykle procesem długotrwałym i złożonym. Na 
wykresie 2 przedstawiono odpowiedzi ankietowanych dotyczące 
zastrzeżeń do systemu nauczania obowiązującego na wyższych 
uczelniach.

Wykres 2. Procent osób posiadających zastrzeżenia do systemu na-
uczania na wyższych uczelniach

Źródło: badanie własne. 

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 85%, ma po-
ważne zastrzeżenia do jakości kształcenia na polskich uczelniach, 
zwracając szczególną uwagę na praktyczny aspekt zdobywania 
wiedzy oraz umiejętności (wykres 2). Jedynie 10% ankietowa-
nych nie ma zastrzeżeń do obecnego systemu nauczania obowią-
zującego na wyższych uczelniach w Polsce, zaś 5% odpowiadają-
cych osób nie ma zdania. 

Na wykresie 3 przedstawiono odpowiedzi respondentów na 
pytanie poruszające kwestie e-learningu i jego użyteczności oraz 
powszechności w szkolnictwie wyższym. 
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Wykres 3. Znaczenie i rozwój e-learningu na wyższych uczelniach – pro-
centowy udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

Ponad połowa ankietowanych (60%) wskazała, że popiera 
innowacyjności wprowadzane na uczelni, dążące do zmniejsze-
nia dystansu występującego między przyszłym absolwentem, 
a pracodawcą. Zaledwie jedna trzecia (30%) uważa, że rozwój 
e-learningu mija się z celem i jest to wyłącznie strata czasu, na-
tomiast 10% odpowiadających osób nie ma zdania. J. M. Mischke 
podkreśla, że stosowanie Internetu podczas procesu dydaktycz-
nego przynosi zadowalające efekty, które powodują wzrost jako-
ści oraz efektywności kształcenia na studiach wyższych. Z kolei 
nieprzychylność do korzystania z tego typu narzędzi jest spo-
wodowana brakiem należytego zainteresowania i stanowczych 
kroków ze strony wyższych uczelni (Mischke 2009). Następnie re-
spondenci udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań 
osób studiujących względem wyższej uczelni. Uzyskane wyniki 
zaprezentowano na wykresie 4. 

Wykres 4. Oczekiwania osoby studiującej względem wyższej uczelni 
– procentowy udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

Na pytanie „Jakich umiejętności według Pana/Pani powinno 
się uczyć przede wszystkim w szkolnictwie wyższym?” (wykres 4) 
aż 75% respondentów uznało, że powinny one być dopasowane do 
obecnych oczekiwań pracodawcy względem pracownika ze szcze-
gólnym uwzględnieniem praktyki zawodowej na danym kierunku. 
Zdecydowana mniejszość ankietowanych, bo tylko 15% uważa, że 
uczelnie wyższe winny kształcić umiejętności wyłącznie ogólne, 
które pozwolą studentom zyskać wszechstronność na rynku pracy, 
podczas gdy 10% osób nie ma zdania na ten temat. W następnej 
kolejności przedstawiono odpowiedzi osób ankietowanych doty-
czące kwestii poziomu zainteresowania rozwojem e-learningu na 
wyższych uczelniach. Uzyskane wyniki zaprezentowano na wykre-
sie 5. 

Wykres 5. Poziom zainteresowania rozwojem e-learningu na wyższych 
uczelniach – procentowy udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

Badania pokazują, że 85% udzielających odpowiadzi opo-
wiedziało się za dalszym rozwojem e-learningu na wyższych 
uczelniach, natomiast 15% nie chciałoby dalszego rozwoju e-le-
arningu. Co ciekawe, według Z. Drążka i T. Komorowskiego pod-
stawowym elementem, na którym powinny się skupić osoby ko-
rzystające z nauczania w technologii e-learningu, jest tworzenie 
treści, inaczej materiałów edukacyjnych, w wersji elektronicznej 
(Drążek, Komorowski 2006). Wykres 6 przedstawia czynniki, któ-
re według respondentów mogłyby przyczynić się do wzrostu po-
pularności, poprawienia jakości oraz zwiększenia innowacyjności 
e-learningu.

Wykres 6. Czynniki wpływające na rozwój e-learningu – procentowy 
udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

 Jako najważniejszy czynnik respondenci ocenili praktyczny 
aspekt e-learningu (45%), który utrzymuje się na niskim poziomie 
i powinien być poprawiony w pierwszej kolejności, szczególnie ze 
względu na rygorystyczne wymagania rynku pracy wobec przy-
szłych osób poszukujących pracy. W drugiej kolejności ankietowani 
zwrócili uwagę, że jednym ze sposobów na wzrost popularności, 
poprawę jakości oraz zwiększenie innowacyjności e-learningu bę-
dzie pełna certyfikacja kursów oraz szkoleń (30%). 

W dalszej kolejności ankietowani zaproponowali rozbudowę 
systemu e-learningowego w uzupełnieniu o najnowocześniej-
sze technologie internetowe (20%), pozwalającą na odbywanie 
większej ilości kursów, szkoleń a nawet studiów bez wychodzenia 
z domu. Z kolei zaledwie 5% osób nie ma zdania. Na koniec re-
spondenci podzielili się swoją opinią dotyczącą wystąpienia moż-
liwości oszustwa w e-learningu. Ich odpowiedzi zaprezentowano 
na wykresie 7.
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możliwości w dydaktyce, np. multimedialne materiały dydaktyczne, 
testy, zadania, ankiety, czat, forum dyskusyjne, e-mail itp. (Tade-
usiewicz, Kusiak 2005). Zdecydowane korzyści również przyniosłoby 
wprowadzenie dowolnego wyboru przedmiotów podczas naucza-
nia. W konsekwencji spowodowałoby to wzrost poziomu kształcenia 
oraz ogólnego zadowolenia na wyższych uczelniach.

Podsumowanie 

W ostatnim czasie e-learning bardzo się rozwinął, zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Potwierdzeniem powyż-
szego stwierdzenia są dostępne liczne platformy o charakterze 
niekomercyjnym oraz komercyjnym. Warto również zauważyć, że 
kształcenie na odległość ma swoich zwolenników, a zarazem prze-
ciwników. Bez wątpienia należy przyznać, że w dzisiejszych czasach 
ukończenie studiów i zdobycie upragnionego tytułu nie jest niczym 
nadzwyczajnym. Ponadto coraz częściej można się spotkać z pra-
codawcami, którzy traktują wykształcenie wyższe jako warunek 
konieczny, lecz nie wystarczający do otrzymania pracy lub co gor-
sza, swoje zainteresowanie względem przyszłego pracownika sku-
piają wyłącznie na doświadczeniu oraz umiejętnościach. Z drugiej 
strony nie można utożsamiać ukończenia studiów wyższych z bra-
kiem doświadczenia,  a tym samym obarczać winą wyższe uczelnie. 
Unowocześnienie wyższych uczelni to proces, który trwa w Polsce 
od dłuższego czasu, czego dowodem mogą być liczne innowacje 
wprowadzone na uczelniach wyższych w ostatnich latach, jak np. 
szeroko rozumiany e-learning (platformy, kursy, szkolenia), a także 
studia (nie wymagające fizycznej obecności na uczelni). A. Wodecki 
zauważa, że w kontekście zbliżających się zmian demograficznych na 
świecie, a szczególnie w Polsce, warto rozpocząć proces włączania 
e-learningu do jednej z wielu strategii mających na celu uchronić 
polski system szkolnictwa przed wieloma problemami oraz utrud-
nieniami, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w niedalekiej przy-
szłości (Wodecki 2010). G. Penkowska zwraca uwagę, że e-learning 
jest stosowany jako alternatywa w Stanach Zjednoczonych, Kana-
dzie oraz w pozostałych rozwiniętych krajach Europy jako szeroko 
dostępna forma kształcenia (Penkowska 2007). Decydującym czyn-
nikiem jest to, czy osoby studiujące skorzystają z szerokiej gamy 
możliwości proponowanych przez wyższe uczelnie, a tym samym 
zadbają zadbają nie tylko o zdobycie upragnionego dyplomu, ale 
również o zdobycie umiejętności, które pozwolą im się odnaleźć na 
coraz to bardziej wymagającym rynku pracy. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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Wykres 7. Procent osób, które dopuściły się oszustwa podczas kursu 
e-learning 

Źródło: badanie własne. 

Na pytanie „Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu/Pani oszu-
kiwać podczas trwania kursu, szkolenia lub innej formy e-lear-
ning?” (wykres 7) zdecydowana większość odpowiadających 
przyznała, że chociaż raz korzystała z niedozwolonej pomocy 
podczas trwania kursu lub szkolenia (80%). Z kolei tylko 20% nie 
korzystało z niedozwolonej pomocy. Oznacza to, że kontrolowa-
nie osób korzystających z e-learningu (bez fizycznej obecności  
w sali wykładowej) pozostawia wiele do życzenia, a zarazem nie jest 
wcale takie łatwe do wyegzekwowania.

Propozycje działań mających na celu zwiększenie 
efektywności e-learningu oraz wzrost poziomu 

zainteresowania wśród osób studiujących

Spora część osób uczęszczających na studia nie widzi potrzeby 
zdobywania doświadczenia zawodowego podczas całego toku nauki. 
Skupia się wyłącznie na pozyskaniu upragnionego tytułu. Niewiele 
osób widzi potrzebę rozwijania swoich umiejętności praktycznych 
podczas studiowania, które w przyszłości pozwoliłyby na zdobycie 
satysfakcjonującej pracy. Wynika z tego, że uczelnie wyższe po-
winny zając się promowaniem nowych metod, jak np. e-learning, 
a jednocześnie uświadamianiem młodych osób, jak bardzo ważne 
jest posiadanie doświadczenia w momencie wchodzenia na rynek 
pracy. Efektem tego byłoby zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 
z wykształceniem wyższym oraz większa łatwość w zdobyciu pracy.          
A. Wodecki zwraca uwagę, że e-learning to znacznie więcej niż sama 
platforma, kursy, czy też szkolenia, które mogłyby być wprowadzone 
na wyższej uczelni. Dzięki e-learningowi student mógłby zaopatry-
wać się w kursy elektroniczne znajdujące się w bibliotece, zaś bi-
blioteki w nagrania z wykładów (Wodecki 2005). Mając na uwadze 
polepszenie sytuacji na uczelniach wyższych, zaleca się wprowadze-
nie bezpłatnego doradztwa zawodowego, gdzie osoby kompetent-
ne i odpowiednio przeszkolone byłyby odpowiedzialne za wczesną 
pomoc w prowadzeniu, a jednoczenie zdobywaniu doświadczenia 
przez osoby studiujące. Pozytywny wpływ mogłoby mieć również 
umożliwianie studentom odbywania zajęć praktycznych w dobra-
nych indywidualnie placówkach w zależności od kierunku wybra-
nego przez studenta, a także angażowanie pracodawców w ramach 
„stażu” do zatrudniania studentów podczas trwającego roku akade-
mickiego. Istotne jest, aby polityka uczelni skupiała się na zacieśnie-
niu współpracy między uczelnią a studentem. Jak zauważa R. Tade-
usiewicz oraz J. Kusiak, szeroko rozumiany e-learning to dodatkowe 
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„uniwersytet coraz szybciej staje się nie-uniwersytetem” (według 
socjologa G. Ritzer (Brzeziński 2015:118 )). Era tradycyjna wymagała 
swoich zabiegów intelektualnych, czyniąc uniwersytet elitarną jed-
nostką wybrańców, dla których wiedza tamtejszego świata czyniła 
uniwersytet dostępny, na zasadach podobnych tajnej organizacji. 
Język, zwyczaje, „poziomy wtajemniczenia” były odgrodzeniem się 
od reszty społeczeństwa, wyraźnym wyodrębnieniem nauczyciela 
i ucznia, wyższości mistrza nad nowicjuszem. Pracownik wykonywał 
zlecone, nieskomplikowane zadania, a mistrz był tylko jeden. Era 
industrialna przyniosła zmechanizowanie i co za tym idzie – potrze-
bowała wprawnych rąk do pracy. Odłamy i gałęzie wiedzy przeniosły 
się na praktyczny wymiar rzeczywistości. Wiedza pozwoliła na przy-
śpieszenie życia, procesów, czas zaczął biec szybciej, synchronizacja 
nabrała dokładniejszej miary. Nauka potrzebna była dla rozumienia 
otoczenia, ale jeszcze nie jej funkcjonowania. Era postindustrialna, 
kontynuacja i zaprzeczenie modernizmu, gdzie na każdym kroku 
pojawiała się niepewność, nieoczekiwane, relatywne, nowa siatka 
możliwości potrzebowała wprawnego gracza dla swej gry. Każda 
decyzja jest obarczona dużą możliwością błędu wraz z jego świa-
domością. Kalibracja i dopasowanie do otoczenia, przeformowanie 
swojej pozycji potrzebuje niezliczonych kalkulacji i obezwładniającej 
zmiany – zmiany siebie, otoczenia oraz wymuszonej aktywności na 
zewnątrz. Narzędziem obosiecznym jest wiedza, bez której niemoż-
liwe jest funkcjonowanie w owej rzeczywistości ani jej rozumienie. 
Ciągłe „doganianie”, „bycie na topie”, „trendy”, tabloityczny news 
goni news, dziś jest już nieaktualne, jutro bywa zwyczajnie już nie-
oczekiwanym. Tak naprawdę bywa kolejną rundą gry, sprawdzeniem 

Wstęp

„Typowy dla tradycyjnego uniwersytetu kult mądrości zastę-
powany jest kultem sprawności” (Malewski 2000:30 za: Krajewska 
2012: 99).

Od czasów prób Karola Wielkiego, by wprowadzić edukację 
wyższą w średniowiecznej Europie, po wcześniejsze wytwory kultury 
miejskiej, pojawiały się ośrodki nauki, którym przypisywano różne 
cele istnienia. Dziś również ich rola podlega dyskusji. Czy ma być 
to ośrodek nawiązujący do cechu tworzącego wysoko wykwalifiko-
wane kadry? Czy może platforma wymiany wiedzy i doświadczenia 
oraz miejsce dla samodzielnego rozwoju naukowego wybitnych jed-
nostek? A może powinna służyć czemuś więcej i pełnić funkcję pu-
bliczną, społeczną, aktywnie udzielać się w rozmaitych problemach, 
biorąc tym samym za swoje decyzje odpowiedzialność społeczną 
i pokoleniową? Z jednej strony mówimy o warunkach, które muszą 
zaistnieć dla swobody myśli i działalności naukowej, o autonomii 
i braku nacisku, z drugiej oczekujemy do tej bazy dostępu, twór-
czej podstawy wobec problemów otoczenia. Chcemy podejmować 
dialog i być częścią osiągnięć nauki, której wagę coraz bardziej 
dostrzegamy i bez której nie umiemy już żyć. Chcemy otwartych 
drzwi uniwersytetu już nie dla niektórych osób, ale dla wszystkich. 
Uniwersytet staje się naszą rzeczą powszednią, na wyciągnięcie 
ręki w coraz szybciej zmieniającym się krajobrazie życia. Miasto, 
masa, maszyna, uniwersytet – korporacja. Na wzór fabryki Forda 
„nie ma miejsca na twórczość, indywidualność ani osobowość”. Zaś 
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activity and at the same time meets the demands of contemporary 
society? The expectations of the market, students, academic staff, 
national governments and supranational authorities are some of 
the challenges that universities have to face in a changing society. 
Theoretical analysis of the three flagship missions of the university 
is aimed at defining its future role in the face of requirements im-
posed by the knowledge society.

Keywords: university mission, higher education, university tradi-
tion, knowledge society, change in education, employee qualifi-
cation market.

Misja uniwersytetu powinna być jej sterem na szerokich wo-
dach współczesnych wymogów rzeczywistości. Jak nakreślić ade-
kwatną misję dla uniwersytetu, by zapewnić swobodę działalności 
intelektualnej, a jednocześnie sprostać wymaganiom współczesne-
go społeczeństwa? Oczekiwania ze strony rynku, studentów, ka-
dry akademickiej, rządów krajowych i władz ponadnarodowych to 
niektóre wyzwania czekające na uczelnie wyższe w zmieniającym 
się społeczeństwie. Analiza teoretyczna trzech sztandarowych misji 
uniwersytetu ma doprowadzić do wyodrębnienia jej przyszłej roli 
korelującej z wymogiem społeczeństwa wiedzy.

Słowa kluczowe: misja uniwersytetu, szkolnictwo wyższe, tradycja 
uniwersytetu, społeczeństwo wiedzy, zmiany w szkolnictwie, rynek 
kwalifikacji pracownika.
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zacja dokonuje, jest filtrem i pierwszym promotorem wyznaczanych 
działań. Misja uczelni związana jest z misją publiczną o specyficznej 
roli społecznej. Napotykamy tu pewne sprzeczne interesy. Uczelnia 
z misją o charakterze służalczej dla społeczności poddawana jest re-
gułom gry rynkowej (staje na równi z imperatywem misji publicznej 
(Kamińska, Zawiła-Niedźwiecki 2015: 71)). Jest to obecnie najczę-
ściej napotykana sprzeczność, z którą zmaga się uczelnia i która jest 
aktywna w treści debaty publicznej. Współczesna misja uniwersy-
tetu staje między oczekiwaniami demokratycznego społeczeństwa 
wiedzy i zobowiązaniem wynikającym z publicznego dofinansowa-
nia, a jednocześnie z autonomią i pierwotnymi funkcjami takiego 
ośrodka (Leja 2013: 214). W poszukiwaniu nowego paradygmatu 
uniwersytetu trzeba spojrzeć na jej poprzednią treść na przestrze-
ni wieków. W pierwotnej swej odsłonie Uniwersytety stanowiły  
ważne ośrodki, nie tylko intelektualne. W czym wyrażała się misja 
średniowiecznego uniwersytetu? Misja to „odpowiedzialne zadanie 
do spełnienia, ważne zlecenie do wykonania, posłannictwo” mimo 
jej różnego charakteru przyjmowanego przez poszczególne ośrodki 
i ich ustroju, przez lata niezależnie od terytorium w średniowiecznej 
przestrzeni odgrywały ważne funkcje. To one uczestniczyły w roz-
wiązywaniu problemów międzynarodowych, były centrum życia 
naukowego, działały jako autorytet w różnych dziedzinach: teolo-
gii, filozofii i prawa; rozwijały wiedzę podstawową (Krajewska 2012: 
90), tak i poszukiwanie prawdy absolutnej. Przy tym przekazywały 
wiedzę, nadawały stopnie naukowe, uprawnienia do nauczania. 
W obecnym poszukiwaniu wyznaczników pozwalających przetrwać 
w wysoce zmiennym środowisku, by działać stabilizująco na „zakłó-
cenia” warunków działania, wraca uczelnia publiczna do tradycji.

Przede wszystkim stabilizacją mają się okazać takie wartości, 
jak tradycja naukowo-edukacyjna, ale i współczesna nam misja roz-
wojowa związana z kapitałem naukowym i edukacyjnym (ten drugi 
jest silnie uwarunkowany przez pierwszy). Aby wypełnić misję, po-
trzebne jest zaplecze składające się z czynników materialnych, ludz-
kich, jak i informacyjnych. Trzeba rozszerzać troskę o nowoczesne 
laboratoria, jak i samą myśl naukową, wraz z odpowiednią wymianą 
tej wiedzy z innymi ośrodkami. Jeśli uniwersytet spełnia te warunki, 
jest w stanie proponować na wysokim poziomie swoje usługi eduka-
cyjne. Sama wiedza bowiem, gromadzona i rozwijana w uczelni, jest 
w pewnym sensie produktem o potencjale kapitału edukacyjnego. 
W tym procesie uczelnia powinna wskazać strategiczne wartości, 
którymi się kieruje. Z reguły przybierają formę dokumentu strategii 
rozwoju uczelni (Kamińska, Zawiła-Niedźwiecki 2015: 75).

Kiedyś ciałem uniwersytetu była wiedza, nauka jako taka, 
obecnie pozostają one już raczej duchem jednostek. Na pierwszy 
plan podnosi się rolę jednostek akademickich w szerzeniu i utrzy-
mywaniu kultury, dawaniu zawodu. Jednak funkcje te czerpią żywo 
z uprawiania nauki jako takiej. Nie jest to więc wolne zajmowa-
nie się nauką na wzór pierwszych tego typu Domów Mądrości na 
wschodzie. W naszym kręgu kulturowym podkreśla się silnie rolę 
kształcenia indywidualnych jednostek, jak i takiego kształcenia, któ-
re wywiera istotną rolę społeczną modelującą kształt pokoleń. Czy 
obecnie jednak nie zagubiliśmy funkcji tworzenia nauki? Współcze-
sny naukowiec nie tylko pisze książki, czy publikuje wyniki badań, ale 
tworzy coraz więcej raportów, które zdają się zastępować wiedzę, 
zmieniają ją ze względu na oczekiwania zamawiającego. Pod zna-
kiem zapytania stawia się tutaj wolność i swobodę badacza oraz 

umiejętności. Pewna staje się tylko niepewność, punktem starto-
wym, włosem dzielonym na niezliczone pasma dróg, losów, stawa-
nia się. Informacja, wiedza, komunikat, bezpośrednie zetknięcie 
z obiektem poznania, możliwość ciągłego doświadczania nowego, 
nakręca spiralę chęci i potrzeby rosnącej wiedzy. Nagle na prowa-
dzenie wysuwa się potrzeba umiejętności życia, już nie przeżycia. 
Wkraczamy w czasy przeszłej elitarności (uniwersytetów wieków 
średnich) i powszechności (obecne uniwersytety)1. Jednocze śnie 
kto zostaje w tyle, pozostaje wykluczony. Nie można uczestniczyć 
we wszystkich przejawach życia na wystarczającym poziomie bez 
odpowiedniej wiedzy i informacji, nie można dokonać wejścia do 
gry (uczestniczyć w „płynnej rzeczywistości”) bez odpowiedniego 
zasobu poszukiwanego często na uniwersytetach. Podobne wra-
żenia podziela Z. Ratajczak w swoim apelu o przygotowanie misji 
uniwersytetu uwzględniającej kryteria praktyczne i kategorie mo-
ralne. Cele, zadania uniwersytetu powinny być podporządkowane 
wartościom, powinny też powstawać na drodze konsensusu śro-
dowiska akademickiego, co zwróciłoby uwagę na zapomniane już 
trochę wartości, a będące podstawą przetrwania ich tradycji, jak 
i powodem ich długowieczności (Nowak 1998). Jose Ortega y Gasset 
w swoim eseju również wskazuje minimalny zbiór zadań uniwersy-
tetu, a misję uniwersytetu podaje jako jego przesłanie (http://www.
pressje.org.pl 2015).

Słowo universitas, w średniowiecznej łacinie, pierwotnie „ogół, 
całość, cały kolektyw, korporacja” w użyciu słowo oznaczało zbór 
osób: profesorowie i studenci zrzeszający się w korporację, cechy 
nauczycieli i studentów (zgrupowanych razem lub osobno) w obro-
nie swych praw i przywilejów, czyli „dobrowolnie zorganizowany 
związek ludzi tworzących jedność i posiadających określone prawa. 
Był korporacją członków wykonujących wspólnie tę samą pracę” 
(Krajewska 2012: 99). Nazywając ich czynności pracą, jaką pracę 
mieli na myśli? Ortega y Gasset odpowiedziałby, że „szkolenie wyż-
sze w pierwszej kolejności składa się z nauczania zawodu, działalno-
ści badawczej, przygotowania kadry naukowców, w ciągu tworzenia 
wiedzy, przekazywania jej metod” (http://www.pressje.org.pl 2015). 
Tradycyjny ogląd jednak burzy dynamiczność obecnego środowiska 
przemian społecznych i technologicznych. Wzbudza ferment w idei 
działalności akademickiej. Wskazuje się więc, że misja „dobrze sfor-
mułowana… daje pewien obraz uczelni” swoim odbiorcom, pomaga 
w rozwoju placówki (Bednarska-Wnuk 2010: 109).

Samo słowo misja jako cel działania w swym znaczeniu odsyła 
nas do rzucać, posyłać, popchać, pozwolić działać, doprowadzić do 
działania, jak i zapraszać do tego działania (Leja 2013: 209). Za-
kłada współuczestnictwo całości wspólnoty, dla której wyznaczono 
drogowskaz misji. Zaprasza do wspólnego osiągania celów kardynal-
nych, dla których organizacja ta istnieje i została stworzona. Staje się 
kulturalnym zaczynem życia kulturalnego jednostki wyznaczającej 
sobie misję. Nic bowiem nie jest lepszym nośnikiem idei, jak kultura. 
Nawiązuje więc nie do efektywności działania jednostki akademic-
kiej, ale do jej wartości, systemu przekonań. Misja zmienia się na 
przestrzeni przeobrażeń, kiedy przestaje odpowiadać potrzebom 
nowego ustroju. Misja też koresponduje z wyborami, jakich organi-

1 Paradoksu ciągłego zamykania się z ekspercką wiedzą i używania kodów jej 
właściwych (nawet w środowiskach fanów RPG, czy środowisku wątpliwej 
obyczajowości) wraz ze stałym jej otwieraniem i ponownym zamknięciem 
się w procesie ewolucji zjawiska do ponownego jej otwarcia.
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jące się w kulturze, niekoniecznie harmonijne w stosunku do peł-
nionej roli uniwersytetu lub wizji tej roli. Wspomaga decyzyjność 
we współczesnym świecie obarczonym możliwością dużego błędu. 
Podając takie argumenty, czy kwestionujemy związek podporząd-
kowania uniwersytetu wiedzy i nauce? Jaka jest jego wiodąca rola? 
Czy profesorowie, pracownicy uniwersytetów winni być „powier-
nikami opatrzności”? Stając się „doradcami księcia”, już nie są po-
trzebni. Potrzebni są tylko wtedy, gdy są głosem sumienia i prawdy 
diagnozującym sytuację, w tej mierze obserwujemy pewien kryzys 
uniwersytetu (Fiedor 2015). Misja bowiem ma przypominać dys-
kretnie o tradycji i ponadczasowych wartościach etosu akademic-
kiego (Leja 2013: 141). 

Pierwsza misja odpowiada funkcji edukacyjnej uniwersytetu, 
pozostałe dwie dotyczą rozwoju nauki. Dobrze wyraża to Ortega            
y Gasset w słowach: „w zasadniczym sensie uniwersytet jest rozu-
miany jako instytucja, która uczy zwykłego studenta jak zostać osobą 
kulturalną i dobrym fachowcem (http://www.pressje.org.pl 2015). 
Mimo wielu transformacji funkcji ośrodka, ta rola uchodzi za trady-
cyjną i podstawową działalność. Wśród zadań uniwersytetu mamy 
więc kształcenie profesjonalistów, prowadzenie badań naukowych, 
z czym wiąże się kształcenie nowych naukowców, oraz przechowy-
wanie kultury. To, co świadczy o uniwersytecie, to studenci, którym 
należy dać możliwość przyswajania wiedzy w takiej formie, którą 
będą mogli przyswoić. Podkreśla się też potrzebę kształcenia, oprócz 
profesjonalistów, zarządców, jak i ludzi kultury (Nowak 1998). Tym-
czasem managerowie stają się coraz bardziej wyspecjalizowani. Tak 
samo uniwersytety, idąc tą drogą, coraz bardziej specjalizują się. 
Mimo że pierwsza misja uniwersytetu Academic heartland pozostaje 
nadal główną działalnością uniwersytetów, natomiast poszerzanie 
peryferii rozwojowych jest marginalne w Europie (prawie nieobecne 
akademicko i administracyjnie (Kwiek 2010: 265)) to, jak wskazuje 
Ortega, główne zadanie uniwersytetu to przechowywanie kultury, 
wobec której społeczeństwo organizuje swoje życie. Uniwersytet, 
pełniąc tylko pierwszą i drugą misję, „wypuszcza kulturowych barba-
rzyńców” (Kwiek 2010: 265), nawet jeśli są to przyuczeni naukowcy 
wyrażający się tylko w drugiej misji. Nieco nieodpowiednie określe-
nie „barbarzyńcy” dla osób związanych ze środowiskiem akademic-
kim, ale za pomocą tego określenia Kwiek chciał nazwać ignorantów, 
którzy poza własną specjalnością nie potrafią dokonywać syntez ani 
świadomie kierować własnym systemem wartości. Z drugiej strony 
uniwersytet nie powinien też doprowadzać do sytuacji, gdy student 
poświęca czas na działalność naukową, która nie jest jego celem 
i z którą nie wiąże przyszłości. Funkcja edukacyjna powinna też być 
dostosowana do wymogów dydaktycznych, zwracać uwagę na syn-
tetyczne podejście i umiejętności nauczania osób wykładających 
(http://www.pressje.org.pl 2015). 

Uniwersytet Warszawski postuluje jedność nauki i nauczania 
(http://www.uw.edu.pl 9.02.2015). Kładzie na szali dwie funkcje 
tworzenia wiedzy, jej przyswajania i rozwijania. Wiedza, która jest 
przedmiotem działań nauki, tworzy z niej przedmiot pożądania 
i wartość samą w sobie (http://www.pressje.org.pl 2015). To wokół 
niej koncentruje się działalność jednostek uniwersytetu i obowią-
zek pracowników naukowych ściśle związanych z uczelnią. Według 
K. Twardowskiego „Rdzeniem i jądrem pracy uniwersyteckiej jest 
wtedy twórczość naukowa, zarówno pod względem merytorycz-
nym, jak i pod względem metodycznym” (Twardowski 2011). Jednak 

różnicuje badania na te zależne i niezależne. Zamawiający bowiem 
oczekuje konkretnego efektu – instytucje państwowe, korporacje. 
Dla nauki oczekiwanym efektem jest sam proces poznawczy. Możli-
we, że to szersza zmiana kulturowa dla nauki (Kościelniak, Makow-
ski 2011: 13). Jak wskazuje Ortega, „instytucjonalizacja intelektu” 
odróżniła Europejczyków od innych nacji (http://www.pressje.org.
pl 2015), ale stawia też w zakłopotanie wobec misji nauki i wolno-
ści jej uprawiania. Niewskazane jednocześnie jest rozdzielanie misji 
kulturalnej i kształcenia od naukowej roli uniwersytetu. Jeśli tak by 
się stało, nauczanie wyższe nie różniłoby się od niższego. Misja bywa 
utożsamiana ze sloganem (Bednarska-Wnuk 2010: 110), szyldem 
wywieszonym na uczelni, który zachęca niczym reklama. Misja ma 
szerszą funkcję, będąc jednym z podstawowych narzędzi kierowa-
nia uczelnią. Ma ona dyscyplinować, powinna być też w widocznym 
miejscu, by identyfikować i jednoczyć społeczność z nią związaną 
(Bednarska-Wnuk 2010: 111).

Z powyższych można wyróżnić trzy misje, pierwszą związaną 
z kształceniem, drugą z działalnością naukowo-badawczą, a trzecią 
z kreowaniem wzajemnych relacji z otoczeniem, czego efektem ma 
być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań, ich wdra-
żanie, a w tym komercjalizacja (Nowak 1998). Co do pierwszych 
dwóch nie mamy wątpliwości, trzecia misja wydaje się wzbudzać 
pewne dyskusje co do jej roli. Misja ta by służyć, powinna bardziej 
niż dotychczas angażować się w procesy rozwoju społecznego na 
jego różnych poziomach – ekonomicznym, cywilizacyjnym, moral-
nym, etycznym – poprzez instytucje akademickie. Pojęcie trzeciej 
misji pojawiło się u schyłku ubiegłego wieku wraz z koncepcją uni-
wersytetu przedsiębiorczego B. Clarka (Pergamon 1998 za: Nowak 
1998). Odpowiada ono współcześnie jednemu z wierzchołków trój-
kąta wiedzy (badania-edukacja-innowacje). Wracając do podstawo-
wych misji uniwersytetu, trzeba zwrócić uwagę na źródła przycho-
dów. Z działalności dydaktycznej uzyskuje się około 80% dochodu, 
a tylko około 15% przychodu uzyskuje się z działalności badawczej 
(Pergamon 1998 za: Nowak 1998). Trzecia misja pozostaje tutaj 
niezauważona, uniwersytet nie jest z niej rozliczany bezpośrednio. 
Tymczasem funkcja dydaktyczna przez wykładowców czasem trakto-
wana jest jako zło konieczne dla wypełnienia pensum. Z misją drugą 
związany jest zakres badań podstawowych, poszerzanie wiedzy, jej 
kreowanie, co później uwidacznia się w pierwszej misji. Jednak jesz-
cze w latach 80. ubiegłego wieku badania aplikacyjne prowadzone 
w instytucjach akademickich były uważane za nienaukowe, uczelnia 
była traktowana jako miejsce odosobnione, stroniące od świata ze-
wnętrznego (Pergamon 1998 za: Nowak 1998).

Niezależnie od obszaru badań misją nauki jest poszerzenie 
granic wiedzy w trakcie poznawania natury zjawiska. Ciało nauko-
we obarczone jest jednak nadmiarem dydaktyki oraz biurokracji 
akademickiej, co utrudnia mu możliwości skoncentrowania się nad 
treściami naprawdę ich interesującymi i które chcieliby poznawać 
(Fiedor 2015). Za misją trzecią, wyżej już wspomnianą, stoją róż-
ne nowe formy kształcenia, tzw. kształcenie przez całe życie, nowa 
dziedzina współpracy z gospodarką dla transferu i komercjalizacji 
technologii oraz rola kulturotwórcza. Uczelnia staje się bardziej po-
łączona z otoczeniem, nabiera roli bardziej służebnej wobec nowych 
oczekiwań społecznych, tworzy bazę dla przystosowania społeczeń-
stwa do funkcjonowania na miarę swoich czasów i wymagań szybko 
zmieniającej się rzeczywistości. Wzmacnia też tendencje pojawia-
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i udział partycypacyjny w zarządzaniu oraz tworzeniu kontrolowane-
go chaosu dla większej kreatywności i efektywności.

Tak jak każda organizacja, podejmując ryzyko tworzy nowy po-
rządek chaosu, w ten sposób niestabilne otoczenie Uniwersytetu 
często wymusza nowe strategie radzenia sobie z nim, co bywa pozy-
tywnym procesem. T. Tetebaum wskazuje na konieczność dzielenia 
się wiedzą, sprzyjanie działaniom innowacyjnym, orientacji projekto-
wej, potrzebę wytworzenia napięcia twórczego, tworzenie z Uniwer-
sytetu organizacji uczącej się. Uniwersytety stały się organizacjami 
odpowiedzialnymi społecznie, stają przed wyzwaniem pogodzenia 
tradycji z wyzwaniami współczesności (Leja 2013: 208-209).

Co do roli krzewienia kultury, A. Bloom przedstawia wizję zgodną 
z paradygmatem współczesnym i z dostrzeganymi zagrożeniami. We-
dług Bloma kształcenie profesjonalistów bez przekazu kulturowego 
powoduje niepełne osobowości bez ukształtowanego systemu war-
tości. Z powodu tego zagrożenia, zainteresowania kulturą narodową 
i powszechną już multikulturowością, przekaz ten powinien stać się 
misją uniwersytetu. Kulturę powinno się przekazywać, porządkować, 
wydobywać z niej wartości. Przekazywanie spuścizny człowieka, jego 
myśli i dziejów nauki, poprzez nauczanie interdyscyplinarne ma kształ-
tować świadomość przyszłych pokoleń, za które jesteśmy odpowie-
dzialni (Nowak 1998). W kwestii dyscyplinarności i transdyscyplinar-
ności nie sposób dziś efektywnie przekazywać wiedzy tylko w jednym 
paradygmacie czy dyscyplinie nauki (Kościelniak, Makowski 2011: 10).

Przełożenie mniej widzialnych celów na rynkową efektywność, 
słabszą pozycję zajmują cele kulturowe, duchowe czy tradycja. Jest 
to zarazem powód, dla którego planowane i wdrażane przez polity-
ków zmiany transformacji uniwersytetu spotykają się z radykalnym 
sprzeciwem studentów i obywateli w całej Europie (Kościelniak, Ma-
kowski 2011: 10). „Praktycyzm”, „finansowy redukcjonizm” jest wpi-
sany w rytm przemian gospodarczych, w którym zatopione są również 
uczelnie3. Nastawienie na krótkoterminowy efekt zysków, jak i ocena 
działań według głównego kryterium produkcyjności powoduje, że 
cele kulturowe nikną pod naporem „barbarzyńskiego redukcjonizmu” 
(Kościelniak http://www.instytutobywatelski.pl 2015). A. Dębiński, 
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) uściśla, że warto-
ści są tym, co kieruje wiedzą. Przekaz wiedzy, umiejętności i wartości 
pozwoliłyby młodemu pokoleniu skutecznie zaangażować się w two-
rzenie lepszej cywilizacji i świata opartego na moralności. Dążenie 
do doskonałości, źródła prawdy, wolności w badaniach naukowych 
odbywa się wraz z odpowiedzialnością etyczną (Nowak 1998). Tego 
nie można osiągnąć poprzez „suche” normy i nie można jakościowych 
wyników uzyskać poprzez ilościowe założenia. Uniwersytecka misja 
powinna realizować się poprzez coś więcej niż kształcenie typowo 
technicznych, specjalistycznych umiejętności, przekazujących w jaki 
sposób, ale nie w jakim kierunku. Wyposażenie absolwenta w uniwer-
salne wykształcenie pozwoli mu lepiej rozumieć i postrzegać rzeczywi-
stość oraz kierować własnym losem, przyjmować odpowiedzialność 
nie tylko za siebie. Szerokie braki w tej tematyce wynikają ze spadku 
wyjałowienia, jaki pozostawił ustrój socjalistyczny, który wpłynął na 
kulturę umysłową i kondycję wartości rozumu i prawdy. Ustrój ten 
tworzył homo sovieticus i powszechną wymuszoną bezradność. 

Uniwersytety poprzez zapotrzebowanie rynku i swoich od-
biorców tworzą wysoko wykwalifikowanych wyrobników. Fachowy 

3 Tworzenie ognisk przedsiębiorczości: inkubatory przedsiębiorczości, firmy 
typu spin-off.

taka samodzielna rola pełniona w imię nauki jest poddawana kry-
tyce. W książce God, Philosophy, Universities A. MacIntyre, wybitny 
amerykański filozof, krytycznie odnosi się do idei „uniwersytetów 
badawczych” rozumianej jako wyspecjalizowane i niezależne wobec 
siebie centra uniwersyteckie pozbawione wspólnej idei dla wyzna-
czenia komplementarności wiedzy, procesu edukacji, jak i wspólnoty 
uniwersytetu (http://www.instytutobywatelski.pl 2015: 11).

XX wiek zawiera w sobie silny komponent badawczy, rozrost 
jednostek i komórek badawczych oraz źródeł wiedzy jako takiej. 
Rektor Uniwersytetu w Genewie J. Thorens (honorowy przewod-
niczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów) opo-
wiada o tym podczas konferencji Odpowiedzialność uniwersytetu 
wobec społeczeństwa, używając słów: „wiecie lepiej niż ktokolwiek 
inny, że w ostatnich dekadach jesteśmy świadkami eksplozji wiedzy, 
także z obszaru nauk przyrodniczych, która nie pochodzi z uniwersy-
tetu”. Badania naukowe coraz częściej zostają przenoszone poza uni-
wersytet, np. do instytutów i laboratoriów. Dzieje się tak w różnych 
państwach. Oprócz rozrostu jednostek badawczych istnieje też na-
cisk na uniwersytety w obszarze profesjonalizacji kształcenia i dosto-
sowania się do żądań rynku pracy (Krajewska 2012: 90). Zmienia się 
punkt ciężkości prac badawczych uniwersytetów na rzecz ich funkcji 
kształcenia. Uniwersytet jest też jednostką, która musi poszukiwać 
dodatkowych źródeł finansowania2 i dochować starań o należyte 
związki i stosunki nauki z otoczeniem gospodarczym (Kościelniak, 
Makowski 2011: 11).

Kto jednak może lepiej „przygotować młodych ludzi do konty-
nuowania szczytnych zadań nauki, jeśli nie ci, którzy sami te badania 
uprawiają” (Brzeziński 2015: 11), co podziela J. Ziman w słowach 
„działalność pedagogiczna i badawcza są ... ściśle ze sobą związane” 
(Brzeziński 2015: 11). Niewykluczone, że kształcenie przyszłych na-
ukowców wymaga kadry naukowej związanej żywo z badaniami. Na 
pewno też ciekawie i z doświadczenia własnej pracy potrafią wyłożyć 
wiedzę książkową. Dyskusyjne jest to, czy przygotowuje to studen-
tów do życia zawodowego i na ile do funkcjonowania w dynamicz-
nej przestrzeni zmian we współczesnym świecie opartym na wiedzy. 
Naukowiec, w swej pracy, w apogeum swych prac badawczych, ak-
tywnie tworzy i modyfikuje elementy wiedzy w trakcie interpretacji 
wyniku badania. Poszerza tym granice naukowego poznania. Poprzez 
swój przykład pomaga przysposobić wiedzę, jak i zaciekawić pracą 
naukową. Bez autorskiego komentarza, rozwinięć tematu, wykład 
nawet o cechach wielkiej erudycji, jest bezdyskusyjnie świętością 
niektórych kwestii, dla których autor jest otwarty na krytyczne uwa-
gi (Brzeziński 2015: 115-116). Ten brak znamion wymiany dyskursu 
w procesie dydaktycznym jest pewnym ciężarem dla osób silnie za-
angażowanych w działalność naukową. Studenci silnie przywiązani 
do sposobu wykładania wiedzy z niższych stopni nauczania nie po-
trafią włączyć się do polemiki na danym poziomie. Z jednej strony 
uczelnie determinują wybrane przez siebie cele, jak misja, zadania, 
z drugiej strony istnieją kierowane do uczelni oczekiwania przez 
jej odbiorców: państwo (przepisy prawa), społeczeństwo, słucha-
czy. Uczelnia funkcjonuje zatopiona w swoim otoczeniu, z którym 
wchodzi w interakcje. Musi przyjąć pewną relację (Bednarska-Wnuk 
2010: 19). Działalność uniwersytecka otwiera się na nowe postulaty, 
staje się bliższa codziennym sprawom. Pełni poniekąd aktywną rolę 

2 Pisze o tym m.in. B. Clark w książce Creating Entrepreneurial University za: 
Kościelniak, Makowski 2011: 11.
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(Leja 2013: 159)). Jednak czy podporządkowanie uniwersytetu 
wiedzy powinno być kwestionowane? Jaka jest jego ostateczna 
rola? Wydaje się, że najrozsądniej odnieść jej charakter przedmio-
tu do szerszego kanonu, niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Otóż 
trzecia misja to wymiar, jaki został naniesiony niedawno poprzez 
czasy nowoczesne, bardziej związane z postindustrialnym niż indu-
strialnym światem, choć wcześniej również poruszano jej kwestie. 
Według omawianej misji uniwersytet ma służyć większym zaan-
gażowaniem niż dotychczas w procesach rozwoju społecznego na 
poziomie ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym 
(Leja 2015). Tradycyjna funkcja została obarczona dodatkowym za-
kresem oczekiwań. Trzecia misja nie doczekała się takiej egzekucji 
jak pierwsza i druga w postaci obwarowań formalnych, co wskazu-
je na jej płynny charakter i pozostawanie in status nascendi.

Wizja takiej misji uniwersytetu ściśle koresponduje z wizją uni-
wersytetu przedsiębiorczego5, czyli z założenia kształtującego swoje 
środowisko zewnętrzne, co obserwuje się w ciągłych interakcjach 
z otoczeniem. Coraz bardziej związana z przedsiębiorczością i rolą 
w regionie, ściśle nawiązuje do zmiany nastawienia interesariuszy 
zewnętrznych wobec uniwersytetu. Sprzyja przekonaniu o wspar-
ciu w rozwoju gospodarczym ośrodków akademickich (Kwiek 2010: 
272), marginalnie udzielając się w roli społecznego i kulturalnego 
animatora. Pojawiające się oczekiwania przekłada się na oczekiwa-
nia w regionie, gdzie wymaga się czynnego udziału uniwersytetu 
w życiu, w obrębie regionu, w podejmowaniu aktywnych funkcji 
(Kwiek 2010: 273). Wydaje się, że przedsiębiorcy i władza publiczna 
częściej zauważają rolę uniwersytetu niż sam uniwersytet. Uwzględ-
nia się go w decyzjach np. dotyczących operacji przy wyliczeniu pła-
cy pracownikom czy współpracy w osiąganiu swoich celów bizne-
sowych.

Misji o lokalnym charakterze trudno jest się doszukiwać w pol-
skich placówkach. W Polsce w najważniejszych uczelniach utrzy-
mywany jest elitarny wizerunek ośrodka edukacyjnego, dlatego nie 
odnajdujemy tak często w misji odniesień do regionalizmu. Uczelnie 
otwierają się na obecne tendencje, otwierają się na rzeczywistość, nie 
krążą jako „samotne wyspy”, ale bywają aktywnymi changemakers 
regionalnie, krajowo, niekiedy nawet w skali międzynarodowej (Ko-
ścielniak, Makowski 2011: 10). Zglobalizowany świat napiera i podda-
je ciągłej obróbce ośrodki wyższej edukacji, wzmaga się konkurencja 
i walka o najlepsze talenty, codziennym wyzwaniem stają się coraz to 
nowe potrzeby wysuwane pod adresem tych jednostek (COM(2003) 
http://europa.eu 2015). Deklaracja z Glasgow, Silne uniwersytety dla 
silnej Europy6 prezentuje podobne postulaty: „Europa potrzebuje sil-
nych i twórczych uniwersytetów jako głównych aktorów kształtują-
cych europejskie społeczeństwo wiedzy przez umożliwienie szerokie-
go dostępu do studiów, przez rozwój oferty kształcenia ustawicznego 
oraz przez promocję jakości i doskonałości w nauczaniu, uczeniu się, 
badaniach naukowych i dzia łaniach innowacyjnych” (http://www.eua.
be 2015:117). Powierza więc tym ośrodkom doniosłą misję tworzenia 
społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa XXI wieku opartemu na tech-
nologicznych i społecznych innowacjach.

Misja musi wyznaczać kierunki, z którymi uniwersytet chce 

5 Ta wizja pojawiła się u schyłku ubiegłego wieku, jest związana z myślicie-
lem B. Clarkiem.
6 Por. Deklaracja z Glasgow, Silne uniwersytety dla silnej Europy (http://
www.eua.be 2015:117).

żargon na styku potocznego słownictwa i braku obycia jest spu-
ścizną niedbalstwa socjalistycznego i miasta modernistycznego. 
Jednocześnie w pewien sposób lukę tę uzupełnia obecny wysoki 
poziom dostępu do wytworów myśli ludzkiej, rozszerzający idee 
poprzez rozwój techniki (barbarzyński profesjonalizm) daje nowe 
wyzwania dla roli uniwersytetów we współczesnym świecie. Nie 
jesteśmy jednak wolni od zagrożeń. Tak jak wpływ ideologii socjali-
stycznej, tak obecnie ideologia neoliberalna kształtuje rolę uniwer-
sytetu, chce wywierać na uczelniach swoje piętno, przekształcać 
nie w imię idei, a rozumu. Zagrożenie wypływa z każdego rodzaju 
ideologii zbyt głęboko zakorzenionej w przestrzeni społecznej. Re-
kompensatą owych wpływów są tendencje nowych wzorów wy-
chowywania społeczeństwa. Kształcenie ustawiczne realizowane 
jest właśnie dla wymiaru kulturowego społeczeństwa. Pytaniem 
istotnym staje się coraz częściej pytanie o granicę dostosowania 
uniwersytetu do nowych warunków. Kolejne pytanie jest bardziej 
dylematem między zachowywaniem pierwotnych ram funkcjono-
wania uniwersytetu, a otwarciem się na nowe formy kooperacji 
z otoczeniem. Można wybrać zaangażowanie lub pozostać wyspą 
odosobnienia z niezawisłością własnych sądów. Drogowskazem 
mogą stać się wyodrębnione wartości, sztandarowo wywieszone 
jako naczelne chorągwie uniwersytetu. Jak zbroja, dają możliwość 
odpierania ataków, ukucia swej niecierpliwości i wahania w odpo-
wiedzialność, odparcia nacisków i funkcjonowania według swoich 
kardynalnych założeń. Z drugiej strony liczne są apele kierowane 
do uniwersytetu i jego społeczności o wykazanie większej wrażli-
wości i reaktywności na aktualne potrzeby społeczeństwa. Apel 
odbija się szerokim echem w raportach międzynarodowych, w sze-
rokich kręgach społecznych, w opinii gremiów i przedstawicieli uni-
wersytetu. Przy czym różnorodność oczekiwań wobec uniwersyte-
tu, mnoży się przy każdym nośniku takich postulowań i wymaga4, 
by uważniej wsłuchiwać się w głos społeczny. Czyżby to była spóź-
niona wiosna ludów dla feudalnego środowiska akademickiego, 
zręby demokratyzacji? Wrażliwość na potrzeby społeczne powinna 
przekładać się na programy kształcenia i podejmowane badania 
(Krajewska 2012:90).

Za trzecią misją uniwersytetu stoją powiązania między uni-
wersytetem a otoczeniem, które bywają już nie takie luźne jak 
kiedyś. Składa się nań misja cywilna, która określa zadania uni-
wersytetu we współczesnej demokracji i koncentruje się na edu-
kacji publicznej (Kościelniak, Makowski 2011: 10). Obecne jej 
przejawy można dostrzec w takich rozwiązaniach, jak różne formy 
kształcenia przez całe życie, współpraca między poszczególnymi 
dziedzinami czy współpraca z tak silnym graczem, jakim jest go-
spodarka. Taka współpraca powinna mieć wymierny efekt w po-
staci transferu i komercjalizacji technologii. Rola kulturotwórcza 
odbywać się może poprzez złączenie z otoczeniem bazującym na 
relacji służebnej, gdzie uniwersytet dostarcza usługi mające na 
celu przystosowanie społeczeństwa do wymogów swoich czasów, 
by sprostać wymaganiom rzeczywistości. Wzmacniają się dzięki 
temu tendencje pojawiające się w kulturze, niekoniecznie harmo-
nijne w stosunku do roli uniwersytetu lub wizji tej roli w świecie. 
Misja trzecia wspomaga decyzyjność we współczesnym świecie 
obarczonym możliwością dużego błędu (mnogość możliwości 

4 Np. 100 Materiały Światowa deklaracja UNESCO, Szkolnictwo wyższe 
w XXI wieku: od wizji do działania 1999 (za: Krajewska 2012: 90).
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uczonych) oraz tworzenie inteligencji (kształcenie studentów i two-
rzenie tekstów dla inteligentów) (Cwynar 2005). Uniwersytet po-
zostaje przywilejem, nie odtwarza biernie woli kogoś, lecz własną 
(http://www.pressje.org.pl 2015). Według Ortegi każda instytucja 
powinna zaakceptować swoje „przeznaczenie”. Jakim przeznacze-
niem został opatrzony uniwersytet? To pytanie mieści w sobie inne 
pytanie: do czego zmierza ten podmiot? Biorąc za punkt oparcia 
„prawdę”, dana uczelnia nie powinna udawać podmiotu, którym 
nie jest. Działalność wtedy jest nieefektywna, pozbawiona głębi. 
To pozorne zamknięcie na możliwości jest otwarciem na pełen 
potencjał jednostki, czy to badawczy, czy dydaktyczny, czy też peł-
niący doniosłą rolę w regionie (http://www.pressje.org.pl 2015). 
Musi ona odkryć swój potencjał poprzez integracje z otoczeniem. 
Wtedy zlewa się w całość jej wizja, ponieważ odbija się w potrze-
bach wyrażanych na zewnątrz społeczeństwa, problemach, które 
towarzyszą jedno stce, i napotykanych wyzwaniach. Uczelnia nie 
może i nigdy nie mogła zamknąć się na otaczającą rzeczywistość. 
Sam uniwersytet został zbudowany jako przesłanka doniosłej 
potrzeby społecznej swoich czasów. W drodze humanizacji rasy 
ludzkiej odegrał swoją rolę, propagując kody kulturowe i dobre 
obyczaje. Zachowuje swoją misję przechowywania człowieczeń-
stwa, a nie tylko racji siły, mechanizmu pieniądza czy ogólnego 
niezrozumienia. 

Podsumowanie

Akceptując konieczność większej aktywności uniwersytetu 
wobec środowiska zewnętrznego, ośrodek akademicki otwiera się 
na szersze pola działalności, pełniej wypełnia swoją misję, przyczy-
nia się do stabilizacji. W Deklaracji Glion – Uniwersytet na prze-
łomie tysiąclecia nazwano ten proces otwarciem uniwersytetu na 
nową społeczność. Nową, ale jakże starą, tylko przeobrażoną przez 
znaki czasu. Przyczynia się poprzez swoje nowe funkcje do rozwią-
zywania problemów, jakie stoją u progu kolejnej rewolucji przemy-
słowej, tym razem o charakterze cyfrowym (potrzeby dorosłych 
studentów aktywnych zawodowo, możliwość uczenia się przez 
całe życie dla szerokiego grona odbiorców, współpraca z różnymi 
podmiotami w zakresie misji publicznej jak ochrona środowiska), 
współpraca z przemysłem, udoskonalenie technologii (Krajewska 
2012: 90). Jest to przejaw odpowiedzialności i dojrzałości tworów 
kultury ludzkiej, samouczących się, odpowiadających potrzebom 
człowieka, nie naginających jego woli pod naporem skostniałych 
zasad wyrażonych 1000 lat temu, które były odpowiedzią na zu-
pełnie inne warunki bytowania i inną rzeczywistą kondycję ludzką. 
Uniwersytet ma służyć człowiekowi niezależnie od czasów i ukła-
du społecznego, jaki się pojawia w sekwencji losów ludzkości. 
Przyszłość na pewno zmieni oblicze placówek naukowych, czy to 
wyrażając się jako mega-uniwersytety, czy idea web-uniwersytetu 
(Brzeziński 2015: 111-112). 

To w jaki sposób, pozostaje już tylko kwestią umowną. Jedy-
ne, co nie może pozostać kwestią otwartą, to jego rola wyrażona 
poprzez sztandar swych misji, którą pełnią dla losów ludzkości, to-
warzysząc wzlotom i upadkom tworu zwanego człowieczeństwem. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

wiązać przyszłość, nawiązywać do tego, czym będzie się identy-
fikować społeczność akademicka. Przy tym żadna sztuczność jest 
niewskazana, misja musi być wiarygodna. Misja, to też określenie 
czegoś szczególnego, co ma uczelnia do zaoferowania. Powstała 
pewna osobliwa propozycja identyfikacji misji i jej odbioru poprzez 
zadanie sobie pytania: co by się stało, gdyby uczelni zabrakło dla 
interesariuszy (Leja 2013: 214) – identyfikacja dotyczy więc śro-
dowiska zainteresowanych odbiorem działalności uniwersyteckiej. 
Oprócz celu istnienia wywodzonego z potrzeb środowi ska wska-
zuje się, że misja powinna odwoływać się do wartości, tradycji, 
tworzyć wspólnotę akademicką (wskazywano przy tym na różne 
funkcje uniwersytetu: informacyjną, strategiczną, marketingową, 
perswazyjną, rozpoznawczą (Bednarska-Wnuk 2010: 214)). Czy mi-
sję odnosimy do stanu przyszłego? Misja to ważny aspekt służby 
publicznej, regionalnej, społecznej, posłannictwo społeczne (ka-
ganiec oświaty). Która jednak z tych misji powinna dominować, 
jaki jest najwłaściwszy ich stosunek? Odpowiedź wydaje się bardzo 
prosta i odsyła do naturalnej ewolucji, jaka dokonała się w funkcji 
uniwersytetu. Pierwsza, druga i trzecia misja jest tak naprawdę 
jedną misją, jest procesem, w którym wyodrębniono pewne części 
i które uzewnętrzniają się na potrzeby pojawiających się zewnętrz-
nych czynników stymulujących ich aktywność. Gdy w dzisiejszych 
czasach stosunkowo łatwy dostęp do informacji, szybka wymiana 
i generacja tej informacji poprzez czynnik techniczny, i wszystko 
to przy mniejszym udziale człowieka, usuwa ośrodek akademicki 
z uprzywilejowanej pozycji depozytariusza wiedzy i głównego in-
terpretatora. Często ośrodki akademickie poddawane są w wątpli-
wość, ich stan wiedzy, czy samo ich istnienie (zwłaszcza w obliczu 
korporacyjnej kultury umniejszającej jej rolę do podstawowego 
edukatora). Konkurencyjność ośrodków komercyjnych czy indywi-
dualnych graczy podważa ich status quo. 

Kiedy wykluczylibyśmy jakikolwiek element tej całej misji, 
obraz staje się niepełny i niekonsekwentny. Chwilowe uzewnętrz-
nianie jednego z jej wymiarów nie eliminuje i nie podważa pozo-
stałych. Mimo że dużo mówi się obecnie o roli i znaczeniu trzeciej 
misji, nie umilkła dyskusja na temat pierwszej i drugiej. Trzeba 
jednak zwrócić uwagę na pewne tendencje w oglądzie uniwersy-
tetu, które nań oddziaływują:

• próba połączenia tradycyjnego pojmowania uniwersytetu 
z teraźniejszą i przyszłą rolą;

• większa elastyczność uniwersytetów i ich interakcja z oto-
czeniem;

• zmiana interesariuszy i ich rola;
• kapitał uczelni (wiedza), nabiera coraz większej wagi w in-

nych sferach jak gospodarka, jako czynnik konkurencyjności.

Misja uniwersytetu liberalnego, uniwersytet przedsiębiorczy 
Clarck’a, nie wskazuje na podporzadkowanie wiedzy uniwersyte-
towi, wiedza jest i będzie bazą działalności uniwersyteckiej, jej po-
znawanie, tworzenie, przekazywanie, komunikowanie i cały proces 
z nią związany. Uniwersytet liberalny, otwarty, o cechach przedsię-
biorczych, realizuje trzy misje. Stoi na rozdrożu poprzez dysonans 
unikatowości, między funkcjonowaniem na uboczu mainstreamu 
społecznego, a strategią marketingową i byciem w centrum wyda-
rzeń (Chmielecki 2015: 257). Uniwersytet utrzymuje swoje stałe 
funkcje, czyli tworzenie nauki (tworzenie wiedzy i wychowywanie 
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Doskonalenie kompetencji 
pracowników naukowych w Polsce

Improving the competences 
of research workers in Poland

The article is to present the issues to improve the compe-
tences of teaching staff and research universities in Poland. Data 
shows that Polish universities are not the top universities in Eu-
rope or in the world. This situation results from many factors, in-
cluding financing problems. However, professional development 
should be considered not only in terms of research career devel-
opment, but also with regard to the competences needed. Cur-
rently, universities are businesses that require improvement and 
acquisition of new skills corresponding to the social and economic 
needs. It seems that professional develop ment constitutes an in-
tegral part of research career. However, the fundamental ques-
tion is: do Polish scientists improve their competences and skills 
in line with the ministerial requirements only or also those which 
they intend to use in their scientific work? The modern model of 
the university cooperating with the business requires researchers 
to extend their knowledge on the commercialization of the results 
of their research work. 

Keywords: professional skills, professional training, academics, 
universities, competence development, scientific career.

Rankingi wskazują, że uczelnie polskie nie należą do czołówki 
światowych czy europejskich szkół wyższych. Na ten stan rzeczy 
składa się wiele czynników, choćby problemy finasowania polskiej 
nauki. Warto jednak spojrzeć na zagadnienie doskonalenia zawo-
dowego kadry uniwersyteckiej nie tylko z perspektywy koniecz-
ności rozwoju ścieżki kariery naukowej, ale także rozwoju kompe-
tencji niezbędnych do pracy w charakterze dydaktyka i naukowca. 
Obecnie uczelnie stają się przedsiębiorstwami, które wymagają 
doskonalenia i nabywania nowych kompetencji przez pracowników 
odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze. 
Wydaje się, iż ciągłe doskonalenie zawodowe wpisane jest w ka-
riery naukowe. Nasuwa się pytanie: czy w Polsce rzeczywiście na-
ukowcy doskonalą swoje kompetencje i umiejętności zgodnie nie 
tylko z wymaganiami ministerialnymi, ale także tymi, które będą 
rzeczywiście wykorzystywane w pracy naukowej i tymi, które są im 
potrzebne? Współczesny model uniwersytetów współpracujących 
z biznesem wymaga od pracowników naukowych również posze-
rzenia wiedzy z zakresu chociażby komercjalizacji wyników swoich 
prac badawczych. Artykuł ma na celu przedstawienie problematy-
ki doskonalenia kompetencji wśród kadry dydaktyczno-naukowej 
uczelni wyższych w Polsce.

Słowa kluczowe: kompetencje zawodowe, doskonalenie zawodo-
we, pracownicy naukowi, uczelnie wyższe, rozwój kompetencji, 
kariera naukowa.
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Zdaniem T. Pomianka: „Priorytetowym działaniem jest stworze-
nie szans rozwoju młodym, zdolnym i ambitnym ludziom. Dla nich 
zawsze państwo musi mieć pieniądze na edukację, realizację dobrych 
projektów oraz pomoc w zdobyciu wymagających i stymulujących in-
telektualnie staży. W Polsce jest wiele potrzeb, ale najbardziej do-
skwiera brak dobrze wykształconych liderów” (Pomianek 2004: 29). 
Liderami w społeczeństwie mogą być pracownicy uczelni wyższych, 
którzy wyposażeni w odpowiednie kompetencje mogą i powinni przy-
jąć nowe role nie tylko dydaktyków czy wąsko rozumianych naukow-
ców. W budowaniu tożsamości nauczyciela akademickiego znaczenia 
nabierają takie działania jak (Kobylarek 2008: 101):

• nieustanne dążenie do wysokiej jakości wykonywanej pracy 
przy równoczesnym kształtowaniu refleksji nad wykonywa-
nymi działaniami (tzw. praktyki refleksyjnej);

• podejmowanie wyzwań związanych z pełnieniem roli tutora;
• motywowanie studentów poprzez kształtowanie orientacji 

sprawczej;
• uwzględnienie zróżnicowań studentów. 

Podręcznik hiszpański1 do pracy nad kwalifikacjami zawodowy-
mi nauczycieli akademickich wskazuje na 30 konkretnych umiejęt-
ności, które są pogrupowane w siedmiu modułach: budowanie toż-
samości, relacje społeczne, kształcenie, metodyka, podejmowanie 
decyzji, kształtowanie interakcji, ewaluacja. Podręcznik nie nadaje 
nazw tym poszczególnym umiejętnościom, lecz określa, co konkret-
nie należy zrobić, aby samodzielnie kształtować daną zdolność (Ko-
bylarek 2008: 101). Praca nad rozwojem kompetencji wymaga wielu 
czynników. Przede wszystkim zależy ona od:

• czynników wewnętrznych, czyli postawy osoby zaintereso-
wanej podnoszeniem swoich kompetencji;

• czynników zewnętrznych, np. wsparcia organizacji, doboru 
odpowiednich metod poszerzania kompetencji.

Kompetencje – próba ujęcia definicji

W gospodarce opartej na wiedzy nowego znaczenia nabie-
ra słowo „kompetencje”. To przez pryzmat ciągłego doskonalenia 

1 Program podnoszenia jakości kształcenia uniwersyteckiego wydany w 2004 
roku przez Pearson Educacion
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zawodowego i uczenia się przez całe życie nabywanie nowych 
kompetencji lub wzmacnianie już nabytych jest wpisane w rozwój 
zawodowy każdej grupy zawodowej. „Współczesną popularność 
termin ’kompetencje’ zawdzięcza poszukiwaniu nowych rozwiązań 
w związku z rosnącą konkurencją wynikającą z procesów integra-
cyjnych i globalizacyjnych, czy traktowania wiedzy i informacji jako 
potencjału umożliwiającego skuteczne konkurowanie w różnych 
segmentach rynku. Wynikiem poszukiwań było stworzenie kon-
cepcji zarządzania bazującego na kompetencjach. Współczesny 
biznes coraz większą rolę przywiązuje do ról, jakie osoby odgrywa-
ją w pracy: ich indywidualne umiejętności, zdolności reagowania 
na zmiany, chęć i zdolność podnoszenia kwalifikacji itp.” (Witaszek 
2011: 307). Pojęcie kwalifikacji zwykło się utożsamiać z wykształ-
ceniem oraz stażem zawodowym. Te dwa elementy występujące 
łącznie nie wyczerpują jednak tego pojęcia. Koniecznym, trzecim 
elementem są umiejętności pracownika. Systemy edukacji zawodo-
wej rozwinięte w krajach Europy stosują często zamienne pojęcia 
kompetencji zawodowych i kwalifikacji zawodowych. W polskich 
warunkach, kiedy porównuje się oba pojęcia – kwalifikacje i kom-
petencje, wskazuje się na pewne ich rozróżnienia. Kwalifikacje to 
dokument z pieczęciami, na którym jest podany tytuł czy stopień 
naukowy. Kwalifikacje są pojęciem węższym od pojęcia kompetencji 
(Kędzierska, Znajmiecka-Sikora 2011). T. Rostowski definiuje kom-
petencje jako „wiedzę, umiejętności, uzdolnienia, style działania, 
osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które 
używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezul-
tatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa” 
(Rostkowski 2009: 90). Krajowa Rada Kwalifikacji Zawodowych (ang. 
National Council for Vocational Qualifications, dalej NCVQ) określa 

kompetencje jako „możliwość wykorzystania wiedzy, praktycznych 
i abstrakcyjnych umiejętności do osiągania oczekiwanych wyników, 
zgodnych ze standardami oczekiwań wobec pracowników. Obejmu-
ją one rozwiązanie problemów i elastyczność w dostosowaniu się 
do zmieniających się potrzeb” (NCVQ 1997). Kompetencje mięk-
kie, inaczej umiejętności psychospołeczne, to termin zbiorczy na 
określenie kompetencji osobistych oraz kompetencji społecznych. 
Z funkcjonalnego punktu widzenia miękkie kompetencje zapewniają 
sprawne zarządzanie sobą (kompetencje osobiste) oraz wysoką sku-
teczność interpersonalną (kompetencje społeczne) i są uznawane za 
kluczowe kompetencje współczesnego pracownika chcącego od-
nieś sukces zawodowy. B. Kędzierska i M. Znajmiecka-Sikora po-
stulują na podstawie przeprowadzonych badań, że „kompetencje 
społeczne i wynikające z nich umiejętności społeczne w większym 
stopniu wiążą się z cechami osobowości niż ze zdolnościami intelek-
tualnymi” (Kędzierska, Znajmiecka-Sikora 2011). Jak pokazuje tabela 
1 w literaturze przedmiotu znajdujemy wiele definicji kompetencji. 
Ich autorzy zwracają uwagę na różne aspekty kompetencji.

Autorzy raportu pt. Polityka zarządzania kompetencjami pra-
cowników stwierdzają, że „kompetencje pracowników są jednym 
z najcenniejszych zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. 
Zadaniem procesów personalnych jest dziś nie tylko pozyskanie, 
ocena i planowanie rozwoju pracowników, ale przede wszystkim 
dostosowanie posiadanych przez nich kompetencji do potrzeb firmy 
oraz wykorzystanie ich zgodnie z tymi potrzebami” (Raport 2013: 
9). M. Brockmann, L. Clarke, Ph. Mehau i Ch. Winch w publikacji 
pt. Kompetencje – oparte na kształceniu i szkoleniu zawodowym: 
przypadek Anglii i Francji w Europie przekonują, że nowym tren-
dem w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest „zarządzanie oparte na 

Tabela 1. Definicje kompetencji

Ujęcie Autor Definicja

U
ję

ci
e 

og
ól

ne

D. Thierr
Ch. Stert

N. Monod

To zdolność pracownika do działania zmierzającego do osiągniecia zamierzonego celu w danych uwarunkowaniach 
za pomocą określonych środków. Zdaniem autorów kompetencje to także ogół wiedzy, umiejętności, postaw, 
doświadczenia gotowości pracownika do działania w określonych warunkach, w tym zdolność dostosowania się 
do zmiany tych warunków

C. Levy-Leboyer Kompetencje są zbiorem zachowań, które określone osoby opanują lepiej niż inne, co sprawia, że w określonej 
sytuacji działają one skuteczniej i sprawniej 

M. Amstrong Kompetencje stanowią potencjał przyczyniający się do osiągania określonych, wymiernych wyników

A. Pocztowski Kompetencje obejmują ogół względnie trwałych właściwości człowieka tworzących związek przyczynowo skutkowy 
z osiąganymi przez niego wysokimi lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają wymiar uniwersalny

U
ję

ci
e 

sz
cz

eg
ół

ow
e

B.E. Beckre
M. A. Huselid

Kompetencje to wiedza, umiejętności, zdolności lub cechy osobowości, który bezpośrednio wpływają na efekty 
wykonywanej pracy przez daną osobę

S. Whiddett
S. Hollyforde

Kompetencje w zakresie wykonywanej pracy to zespół cech danej osoby, na który składają się charakterystyczne 
dla tej osoby elementy, jak motywacja, cechy osobowości, umiejętności, samoocena związana z funkcjonowaniem 
w grupie oraz wiedza, którą ta osoba sobie przyswoiła, którą się posługuje

T. Rostowski (red.)
Kompetencje to wszystkie cechy pracowników, wiedza, umiejętności, ambicje, wyznawane wartości, przyjęte 
style działania, których posiadanie i wykorzystywanie przez pracowników umożliwia realizację strategii firmy, 
w której są zatrudnieni

Źródło: Witaszek 2011: 306. 
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kompetencjach”. Trend ten „kładzie nacisk na konkretne kompeten-
cje wykorzystywane w miejscu pracy, pozwalając na bardziej zin-
dywidualizowane zarządzanie i indywidualny rozwój kompetencji 
w ramach indywidualnych ścieżek kariery. Z tego punktu widzenia 
kompetencje są specyficzne dla firm i poszczególnych stanowisk 
pracy w organizacji” (Brockmann, Clarke, Mehau, Winch 2008: 
227-244). Budowa modelu kompetencji jest działaniem wieloeta-
powym, nakierowanym na zdobywanie informacji na temat kompe-
tencji oczekiwanych na poziomie analizowanego przedsiębiorstwa. 
Jak zauważa A. Pocztowski: „Model kompetencji powinien zawierać 
zarówno wymogi kompetencyjne istniejących w danej organizacji 
stanowisk pracy lub przynajmniej kluczowych stanowisk pracy, jak 
i wzorce kompetencyjne pracowników osiągających wysokie efekty 
pracy. W przypadku wymogów kompetencyjnych stanowisk pracy 
chodzi o ustalenie listy podstawowych kompetencji niezbędnych do 
prawidłowego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Natomiast 
w przypadku wzorców kompetencyjnych pracowników chodzi raczej 
o identyfikację kompetencji wyróżniających efektywnych pracowni-
ków od pracowników przeciętnych” (Pocztowski 2000: 71). 

Jakie kompetencje powinni mieć pracownicy naukowo-dydak-
tyczni? Na to pytanie odpowiada A. Piwowar w następujący spo-
sób: „Nauczyciele akademiccy realizując określone zadania dydak-
tyczno-wychowawcze i społeczno-kulturowe, ponoszą tym samym 
ostateczną odpowiedzialność za proces i jakość kształcenia. Za naj-
ważniejsze cechy dobrego nauczyciela akademickiego i naukowca 
można uznać: duży zasób wiedzy, łatwość nawiązania kontaktów, 
wysoki poziom moralny (etyczny), tolerancję, rzetelność, sumien-
ność, konsekwencję, wysoką kulturę osobistą” (Piwowar 2016). 
Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie, o których pisze K. Górecka 
(2010). Po pierwsze, do najważniejszych składników zasobu ludzkie-
go należą: wiedza, zdolności, umiejętności, zdrowie, postawy i war-
tości oraz motywacje. Po drugie, właścicielami zasobu ludzkiego są 
poszczególni pracownicy i to oni decydują o stopniu zaangażowania 
tego zasobu do pracy, co oznacza, że organizacja ma ograniczoną 
władzę nad zasobem ludzkim (Górecka 2010: 51).

Bariery w rozwoju kariery naukowej 

Rozwój kariery naukowej i kompetencji pracowników naukowo-
-dydaktycznych nie należy tylko do indywidualnych postaw i chęci 
podnoszenia swoich kwalifikacji. Uczelnia jako organizacja również 
jest odpowiedzialna za rozwój jej pracowników i jest włączona 
w proces doskonalenia zawodowego. Do najważniejszych powodów 
podejmowania działań związanych z rozwojem zasobów ludzkich 
w badanych organizacjach należy zaliczyć (Raport 2013: 85):

• poprawę wyników pracy pracowników;
• zwiększenie motywacji pracowników;
• zwiększenie elastyczności pracowników;
• wspieranie zdobywania nowych kompetencji. 

Motywacje dużych firm do rozwoju zasobów ludzkich mają bar-
dziej złożonych charakter. Nastawione są w dużej mierze nie tyle na 
zdobywanie kompetencji potrzebnych do prawidłowego wykonywa-
nia pracy przez pracowników, ile raczej na uelastycznienie, zwiększe-
nie zakresu posiadanych kompetencji (ang. multiskilling) oraz uzy-
skanie większej otwartości na zmiany. Nastawienie dużych firm 

(uczelni) odpowiada więc koncepcji szeroko rozumianego rozwoju, 
a nie wąsko definiowanego szkolenia (Raport 2013: 86). „Decyzja 
odnośnie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach różnych grup pra-
cowników w organizacji (lub pozyskiwanie go poza organizacją) uza-
leżniona jest najczęściej od analizy dwóch wymiarów: wartości stra-
tegicznej kompetencji oraz unikalności rynkowej kompetencji (na 
podstawie modelu Lepaka i Snella). Model ten zakłada cztery różne 
formy pozyskiwania kapitału ludzkiego: wewnętrzy rozwój kapitału 
ludzkiego, jego kontraktację, pozyskiwanie kapitału ludzkiego oraz 
kreowanie aliansów w obszarze kapitału ludzkiego. Wewnętrzy roz-
wój kapitału ludzkiego zakłada dążenie do posiadania pracowników, 
których kompetencje są zarówno unikalne, jak i wartościowe. Kon-
traktacja kapitału ludzkiego dotyczy najczęściej pracowników, któ-
rych kompetencje nie są rzadkie, ani nie mają dla organizacji strate-
gicznej wartości. W związku z tym inwestycje w rozwój tych pracow-
ników są ograniczone, ponieważ łatwo jest je pozyskać na zewnętrz-
nym otwartym rynku” (Raport 2013:83). W tym samym raporcie 
(2013) autorzy określają model kompetencji jako zbiór „wszystkich 
kompetencji wymaganych od pracowników danej organizacji, po-
grupowanych w odpowiednie profile dla poszczególnych stanowisk 
lub ról organizacyjnych. Profil kompetencyjny jest natomiast zesta-
wem wszystkich kompetencji opisujących określone stanowisko 
pracy lub rolę organizacyjną. Kompetencje w profilu powinny być 
opisane językiem wymaganych od pracownika zachowań. Profil 
kompetencyjny określa również wymagany od pracownika poziom 
wykazywania kompetencji. Zastosowanie modelu kompetencji wy-
maga opracowania odpowiednich procedur i zasad jego wykorzysta-
nia w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi – 
w kierunku rozwiązań o charakterze systemowym” (Raport 2013: 
13). Dobry model kompetencyjny powinien odzwierciedlać specyfi-
kę organizacji i oddawać rzeczywisty charakter ról i stanowisk w niej 
występujących. Dodatkowo dobrze skonstruowany model kompe-
tencyjny powinien być przejrzysty i zrozumiały oraz nie zawierać 
dwuznacznych sformułowań czy skomplikowanych opisów, które 
mogłyby prowadzić do nieporozumień i błędów. Wszystkie elemen-
ty modelu powinny być od siebie niezależne, co oznacza, że wystę-
powanie określonej kompetencji nie powinno być uzależnione od 
występowania innej. Najważniejszą kwestią jest jednak prawidłowe 
opracowanie opisów kompetencji, a w szczególności – charaktery-
zujących poszczególne stopnie spełniania – zachowań wskaźniko-
wych dla poziomów kompetencji (Raport 2013: 13). Realizację karier 
naukowych w różnych krajach i w różnych systemach funkcjonowa-
nia obszaru badań naukowych i edukacji akademickiej przedstawia 
I. Wagner (2014), sugerując podział na dwa modele: „Pierwszy mo-
del nazwać można modelem anglosaskim, którego przykładem 
może być organizacja nauki w USA. Opiera się na wsparciu państwa 
(instytucji takich jak np. National Science Foundation – NIH czy Na-
tional Institutes of Health – NSF), ale także w znaczącej mierze na 
funduszach prywatnych. Kariery realizowane w ramach tego syste-
mu są niezależne od ustaleń federalnych: tytuł PhD (odpowiednik 
doktoratu) jest ostatnim tytułem naukowym zdobywanym na uni-
wersytecie, natomiast posada profesorska (tzw. tenure) jest zależna 
od decyzji danego uniwersytetu. Długotrwałe (wieloletnie) tymcza-
sowe lub ograniczone w czasie uznaje się za czynnik hamujący od-
ważne projekty i uniemożliwiający zaangażowanie kadry w życie 
danej instytucji” (Wagner 2014: 41). „Drugi model jest modelem 
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etatystycznym, a przykładem tego systemu jest francuski świat na-
uki i szkolnictwa wyższego (w krajach łacińskich), w których więk-
szość finansowania spoczywa w rękach państwa, kadra uniwersytec-
ka i naukowa posiada zaś status ’funkcjonariusza państwowego’ – co 
umożliwia korzystanie z wielu przywilejów i gwarancję zatrudnienia 
do emerytury” (Wagner 2014: 42). Oba modele funkcjonują w na-
szej rzeczywistości. Jak stwierdza I. Wagner „w Polsce obowiązuje 
system hybrydalny, problemem jest jednak to, iż państwo, wycofu-
jąc się z odpowiedzialności za utrzymanie instytucji i kadr, a co za 
tym idzie – zmniejszając proporcje finansowania zwanego statuto-
wym, przerzuciło odpowiedzialność zdobywania środków do reali-
zowania prac naukowych na uczonych (poprzez zdobywanie środ-
ków grantowych drogą konkursową). Tego typu indywidualizacja 
odpowiedzialności za postęp prac w nauce (ściśle zależna od finan-
sowania) nie poszła jednak w parze z przyjmowaniem innych cech 
modelu anglosaskiego, np. niezależność ze strony państwa” (Wa-
gner 2014: 43). Jak stwierdza S. Waltoś: „Korzenie polskiego współ-
czesnego systemu zdobywania stopni naukowych i tytułu naukowe-
go oraz wspinania się po drabinie hierarchicznej stanowisk tkwią 
głęboko w przeszłości, nawet w Średniowieczu” (Waltoś 2012: 41). 
Kariera akademicka związana jest bez wątpienia ze zdobywaniem 
stopni i tytułów naukowych. „Obecny model kariery akademicko-
-naukowej polega ściśle na księgowym wypełnianiu oczekiwań urzę-
dowych. Zasada pozbywania się adiunktów, którzy w ciągu 8 lat po 
otrzymaniu doktoratu nie uzyskali habilitacji, jest przykładem 
usztywnienia niespotykanego w innych rozwiniętych krajach (a prze-
cież te kraje mają imponujące osiągnięcia naukowe). Koncentracja 
na publikacjach i wypełnianie wymogów ministerialnych pozwala za 
to niektórym efektywnie, w opinii urzędniczej, uczestniczyć w wy-
ścigu i zdobywać kolejne fundusze na badania. Proporcja osób, któ-
rym się udaje, nie gwarantuje sprawnego rozwoju całego sektora 
badań” (Wagner 2014: 61). Z. Błocki w publikacji pt. Kariera nauko-
wa w Polsce. Czy da się zmienić coś co nie działa? stwierdza, że: 
„Polska nauka jest w złym stanie, przede wszystkim w wymiarze 
efektów jakie przynosi […] Oczywiście wydajemy na naukę zdecydo-
wanie za mało, według mnie głównym powodem tak słabych wyni-
ków jest model kariery naukowej, który w Polsce się ukształtował. 
Częściowo spowodowane jest to wadliwymi regulacjami, ale przede 
wszystkim tym, w jaki sposób są one implementowane przez środo-
wisko naukowe. Najgorszy w tym modelu jest prawie całkowity brak 
elementów konkurencyjnych i projakościowych” (Błocki 2015: 1). 
Główne problemy szkolnictwa wyższego to obszar finansowania na-
uki i badań naukowych. T. Pomianek w dokumencie pt. Co z tą edu-
kacją? Nie do końca subiektywna analiza polskiej nauki i szkolnictwa 
wyższego wskazuje, że: „Finansowanie badań i nauki w Polsce przy-
pomina ślepego łucznika, który wypuszczając strzałę ma nadzieję, 
że jakimś cudem trafi ona do celu. To wszystko sprawia, że współ-
czynnik innowacyjności jest w Polsce 10 razy mniejszy niż w krajach 
OECD, kupujemy 7 razy więcej licencji niż sprzedajemy, przychody 
z osiągnięć nauki stanowią tylko 15% wydatków na nią, a liczba zgło-
szeń patentowych spadła z 4105 w 1990 roku do 2404 w 2000 roku. 
Biorąc pod uwagę wspomniane zgłoszenia patentowe i przeliczając 
je na milion mieszkańców, Polska jest na szarym końcu” (Pomianek 
2004). Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego J. Gowin stwierdza: 
„Mamy świadomość, że w przypadku szkolnictwa wyższego w Polsce 
przekonanie do zwiększenia nakładów finansowych jest trudne. Je-

śli chodzi o procent nakładów w stosunku do PKB na szkolnictwo 
wyższe, Polska sytuuje się w średnich stanach europejskich. W przy-
padku nakładów na naukę jesteśmy w Unii Europejskiej na miejscu 
przedostatnim” (Gowin 2016). Dodatkowym problemem są wyjazdy 
wykwalifikowanych pracowników naukowych poza granice Polski na 
długie pobyty. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wyjechały za granicę 
tysiące naukowców, w tym duża część młodych i zdolnych naukow-
ców. Jak pisze J. Gowin „padliśmy ofiarą bezprecedensowego dre-
nażu mózgów. To zjawisko trzeba zahamować i można odwrócić. Da 
się je odwrócić, jeśli w znaczący sposób zwiększymy nakłady na 
naukę i szkolnictwo. Ci młodzi naukowcy, którzy osiągają sukcesy na 
uniwersytetach zagranicznych, wrócą tutaj, jeśli będą mieli miejsca 
pracy i środki do prowadzenia badań naukowych. W tym sensie 
zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo jest wielkim zadaniem 
narodowym” (Gowin 2016). Prowadzone badania przez wielu bada-
czy problematyki stanu szkolnictwa i modelu kariery naukowej 
w Polsce prowadzą do jednoznacznego wniosku: „Mimo dokonywa-
nych zmian konstrukcja modelu kariery naukowej pozostawia wiele 
do życzenia. Dokonana analiza wykazała, że przepisy są niespójne, 
a przyjęte rozwiązania konstrukcyjnie niepoprawne. Konieczne sta-
je się przygotowanie kolejnych zmian, które usuną te nieprawidło-
wości” (Kiebała 2012: 133). Pierwszy obywatelski projekt zmian 
w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Pakt dla Nauki, czyli jak 
nauka może służyć społeczeństwu zainicjował dyskusję na temat 
nauki w Polsce oraz kariery akademickiej. Przedstawiciele ruchu 
społecznego Obywateli Nauki (ON), który powstał w środowisku 
pracowników naukowych m.in. po to, by inicjować szerokie i publicz-
ne dyskusje na temat nauki w Polsce, apelują w nim o podniesienie 
jakości badań i kształcenia akademickiego, a także o bardziej ela-
styczny i zróżnicowany model kariery naukowej w Polsce. Oprócz 
zmian formalnych na szczeblu ministerialnym, konieczna jest rów-
nież zmiana mentalna pracowników naukowych i szukanie przez 
nich nowych form doskonalenia kompetencji.

Formy doskonalenia kompetencji
przez pracowników uczelni wyższych

J. J. Philips i D. J. Ford uważają, że rozwój kompetencji pra-
cowników w organizacji powinien uwzględniać uwarunkowania 
zewnętrzne (rynkowe): „W zależności od okoliczności na zewnątrz 
organizacji (w szczególności od sytuacji na rynku pracy) menadżero-
wie w organizacji muszą podejmować decyzje o kierunkach rozwoju 
kompetencji pracowników, w szczególności tych, których kompeten-
cje są trudne do zastąpienia, a ich wartość ma dla organizacji zna-
czenie kluczowe. Posiadając informacje o tym, jakie kompetencje 
są poszukiwane przez organizację, w przypadku, gdy są one łatwo 
dostępne, zarządzający mogą podjąć decyzje o pozyskaniu ich z ze-
wnątrz” (Philips 1996). M. Czyżewska w publikacji pt. Nauka a biz-
nes – warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej 
w Polsce, przekonuje, że: „Jeżeli przedsiębiorczość akademicka ma 
zostać wpisana w strategiczne cele polskich uczelni, należałoby za-
tem stworzyć system stymulujący gospodarcze wykorzystanie no-
wego potencjału. Obok budowania infrastruktury badawczej należy 
wykreować mechanizmy stymulujące jego praktyczne wykorzysta-
nie. Inicjalna faza przedsiębiorczości akademickiej powinna zostać 
wzmocniona odpowiednimi mechanizmami motywacji zarówno dla 
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kadry naukowej, jak i samych przedsiębiorców, kreowania sprzyja-
jącej przedsiębiorczości atmosfery na uczelni” (Czyżewska: 2012: 
250). E. Stawasz stwierdza, że proprzedsiębiorcza i przyjazna po-
stawa macierzysta organizacji wobec działań przedsiębiorczych pra-
cowników, czyli proprzedsiębiorcze podejście wśród zarządzających 
szkołami wyższymi, którzy akceptują przedsiębiorczość pracowników 
naukowych, ale i studentów, jako funkcje uczelni, działa na rzecz 
postrzegania przez pracowników badawczych kariery biznesowej 
jako wartościowej ścieżki kariery. To prowadzi do modelu uniwer-
sytetu III generacji, który „musi uwzględniać prawo pracowników do 
działalności zawodowej i biznesowej poza macierzystą organizacją” 
(Stawasz 2007: 274). Wzrost przedsiębiorczości wśród pracowników 
naukowo-badawczych powinien przyczyniać się do (Stawasz 2007: 
275):

• rozwoju nowych kanałów transferu technologii i dopływu 
innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki, tworzących nowe 
rodzaje działalności gospodarczej;

• powstania wielu nowych firm technologicznych wytwarza-
jących produkty i usługi o wysokim potencjale i tworzących 
miejsca pracy dla osób z wykształceniem wyższym;

• wzrostu poziomu samozatrudnienia wśród pracowników na-
ukowych i studentów, a tym samym ograniczenia bezrobocia 
oraz zjawiska migracji młodych ludzi z kraju;

• rozwoju sieci kontaktów instytucji i pracowników nauko-
wych ze światem biznesu;

• budowy przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w per-
spektywie europejskiej i globalnej;

• ograniczenia zjawiska „szarej strefy” w otoczeniu instytucji 
naukowych.

Jednak M. Czyżewska konstatuje: „Niestety panujące w środo-
wisku akademickim przekonania, utarte stereotypy i wzorce stano-
wią grupę demotywatorów, a funkcjonowanie w dotychczasowych 
ramach wydaje się kadrze naukowej bezpieczne i pożądane, zaś 
rola ’przedsiębiorcy’, ’burzącego dotychczasowy ład’ nie przystoi 
do wizerunku wykreowanego przez wieki” (Czyżewska 2012: 256). 
Zdaniem A. Rozmusa w zglobalizowanym świecie w realizacji kariery 
zawodowej pracowników naukowych nacisk położony jest na mo-
bilność (Rozmus 2012). Również w raporcie cząstkowym przygoto-
wanym przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory, Instytut 
badań nad Gospodarką Rynkową (2010), zatytułowanym Strategia 
rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wa-
riant, autorzy stwierdzają, że: „Mobilność w początkowym etapie 
kariery naukowej jest niezbędna do uzyskania niezależności badaw-
czej, doświadczenia, poszerzenia i budowania kapitału relacji. W Pol-
sce udział pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na 
tej samej uczelni, w której uzyskali tytuł doktora, jest bardzo wysoki. 
W wielu krajach przed otrzymaniem stałej pracy na uczelni młodzi 
kandydaci do pracy naukowej z reguły odbywają kilkuletnie staże 
naukowe w ośrodkach zagranicznych” (Strategia 2020:76). W tym 
samym dokumencie, w punkcie 9.6 znajduje się zapis: „W uczel-
niach publicznych wprowadzone zostaną wymagania mobilności 
w stosunku do nowo zatrudnionych pracowników naukowo-dydak-
tycznych i awansowanych na stanowiska profesorskie. Osobę, która 
uzyskała stopień doktora danej uczelni, będzie można zatrudnić na 
tej samej uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym pod warun-

kiem, że po uzyskaniu stopnia doktora przepracowała co najmniej 
dwa lata w innym miejscu pracy. Natomiast na stanowiska profesor-
skie będzie można zatrudniać lub awansować wyłącznie osobę, któ-
ra od chwili uzyskania stopnia doktora pracowała co najmniej trzy 
lata w innym ośrodku akademickim lub badawczym w kraju lub za 
granicą” (Strategia 2020: 75). M. Chmielewski w publikacji pt. Model 
awansu naukowego w Polsce pisze: „Brak mobilności kadry nauko-
wej w połączeniu ze stale powiększającą się grupą samodzielnych 
pracowników powoduje zmniejszenie się zespołów badawczych 
i w konsekwencji rezygnacje z szerzej zakreślonej tematyki na rzecz 
prowadzenia drobnych badań przyczynkowych lub patologicznej 
współpracy naukowej za granicą, w której Polak jest wykonawcą 
pomysłów zewnętrznego kierownika projektu. Mobilność kadry 
umożliwiłaby wyrównanie i podniesienie poziomu badań w znacz-
nie większej niż dotychczas liczbie szkół wyższych i instytutów” 
(Chmielewski 2006: 53). Obecnie w świecie nauki duże znaczenie 
mają wspólne inicjatywy podejmowane nie tylko w wymiarze kra-
jowym, ale i międzynarodowym. Pozyskanie kapitału ludzkiego (naj-
częściej od konkurencji) charakteryzuje podejście do tych pracow-
ników, których kompetencje mają wysoką wartość strategiczną dla 
organizacji, ale dość łatwo jest je pozyskać z rynku pracy. Umożliwia 
to eksternalizację kosztów rozwoju kompetencji przy jednoczesnej 
internalizacji korzyści przez przedsiębiorstwo. Kreowanie aliansów 
w obszarze kapitału ludzkiego dotyczy pracowników o unikalnych 
kompetencjach, ale nie kluczowych dla funkcjonowania organizacji. 
W podejściu tym proponuje się dzielenie kosztów rozwoju kapitału 
ludzkiego przez podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze roz-
woju kompetencji z jednostkami sektora publicznego (np. szkołami 
wyższymi czy zawodowymi), a także wspieranie inicjatyw indywi-
dualnych (Raport 2013: 83). Różnorodność inicjatyw, jakie może 
podejmować naukowiec w wymiarze indywidualnym czy zespoło-
wym, w kraju czy w środowisku międzynawowym, powinna skłonić 
tym bardziej do ochrony swojej pracy intelektualnej i kierowaniem 
się zasadami etycznymi. „Niezależnie od przyjętej perspektywy, po-
dejście kompetencyjne oznacza dla pracowników zobowiązanie do 
wspierania rozwoju pracowników przez tworzenie odpowiednich 
możliwości kształtowania kompetencji, które są krytycznym czyn-
nikiem sukcesu zarówno całej firmy, jak i indywidualnych pracow-
ników. Odpowiedzialność organizacji za rozwój pracowników musi 
współwystępować z odpowiedzialnością i motywacja osobistą” 
(Raport 2013: 116). „Osobą odpowiedzialną za własny rozwój za-
wodowy jest pracownik. Trudno zaprzeczyć, że podjęcie pracy we 
współczesnej organizacji staje się w dużej mierze tożsame z podję-
ciem nauki. Wobec zachodzących dynamicznych zmian konieczność 
nieustannego doskonalenia posiadanych kompetencji jest czymś 
oczywistym” (Sidor-Rządkowska 2011: 136).

Podsumowanie

Doskonalenie kompetencji wśród pracowników naukowych 
jest faktem niezaprzeczalnym. Można postawić pytanie, czy nale-
ży to tylko do obowiązków i wymogów formalnych, egzekwowa-
nych przez władze uczelni, czy to sprawa indywidualna każdego 
naukowca. Szeroko pojęte doskonalenie kompetencji to nie tylko 
poszerzanie swoich badań naukowych i wiedzy ze ściśle określo-
nej dziedziny. Globalizacja i komercjalizacja wielu wymiarów życia 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

66

8. Kędzierska B., Znajmiecka-Sikora M., (2011) Kompetencje jednost-
ki a efektywność zawodowa, http://www.cedego.pl/czytelnia2.
php?id=40 [07.08.2016].

9. Kiebała A., (2012) Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów na-
ukowych [w:] Waltoś S., Rozmus A., (red.), Kariera naukowa w Polsce. 
Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa: Wydawnictwo 
Wolters Kluwer Polska-LEX, s. 107-135.

10. Kozińska A., (2001) Doskonalenie pracowników. Personel od A do Z, 
Warszawa: Wiedza i Praktyka.

11. National Council for Vocational Qualifications NCVQ, (1997) http://
technicaleducationmatters.org/2011/11/12/general-national-vocatio-
nal-qualifications-gnvqs-1992-2007/ [07.08.2016]. 

12. Pakt dla Nauki, (2015) naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/new-
s,404469,podniesienie-jakosci-badan-i-sprawniejsza-kariera-nauko-
wa---jest-wstepna-wersja-paktu-dla-nauki.html [10.08.2016].

13. Philips J.J., Ford D.J., (1996) Designing Training Programs, American 
Society for training and Development, Alexandria, Virginia: American 
Society for Training and Development.

14. Piwowar A., (2016) Kariera na uczelni jako nauczyciel akademicki, 
https://www.careers.uni.wroc.pl/media/uploads/karieraakadem.pdf 
[09.08.2016].

15. Pocztowski A., Miś A., (2000) Modelowanie kompetencji kierowniczych 
w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji [w:] Kożuch B., 
(red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok: Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku.

16. Pomianek T., (2004) Co z tą edukacją? Nie do końca subiektywna 
analiza polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, https://wsiz.rzeszow.
pl/pl/Uczelnia/kadra/tpomianek/Documents/14%20Co%20z%20
t%C4%85%20edukacj%C4%85.pdf [23.08.2016].

17. Raport, (2010) Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 
2020 roku – drugi wariant, Warszawa: Raport cząstkowy przygotowa-
ny przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory, Instytut badań 
nad Gospodarką Rynkową.

18. Raport, (2013) Polityka zarządzania kompetencjami pracowników, 
Sienkiewicz Ł., Trawińska-Konador K., Podwójcic K., (red.), Warszawa: 
Instytut Badań Edukacyjnych.

19. Rostkowski T., (2002) Kompetencje a jakość zarządzania zasobami 
ludzkimi [w:] Sajkiewicz A., (red.), Jakość zasobów pracy, Warszawa: 
Poltex.

20. Rozmus A., (2012) Wybrane mierniki potencjału polskiej nauki – wi-
dziane przez pryzmat kariery naukowej [w:] Waltoś S., Rozmus A., 
(red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i eko-
nomiczne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-LEX, s. 
207-232.

21. Sidor-Rządkowska M., (2011) Kompetencyjne systemy oceny pracow-
ników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami 
ZZL, Warszawa: Wolters Kluwer.

22. Wagner I., (2014) Kariera naukowa w Polsce. Czy obecny model sprzyja 
wyłanianiu i awansowaniu najlepszych naukowców, „Przegląd Socjo-
logiczny” nr 3, s. 39-64. 

23. Waltoś A., (2012) Perypetie z karierą naukową w Polsce – kilka wstęp-
nych refleksji na tle klasycznych modeli tejże kariery [w:] Waltoś S., 
Rozmus A., (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, spo-
łeczne i ekonomiczne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Pol-
ska-LEX, s. 21-43.

24. Witaszek Z., (2011) Rozwój kompetencji menadżerskich przesłanką 
sukcesu organizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojen-
nej” nr 4, s. 303-322.

wymusza także zmiany w dokształcaniu i rozwijaniu kompetencji 
zawodowych potrzebnych na rynku i w organizacji. Jak stwierdza                                     
I. Wagner w podsumowaniu: „Z nauki paradoksalnie sami odejdą 
ci, którzy w narzuconym modelu nie znajdą kompatybilności z pra-
cą naukową realizowaną na najwyższym poziomie. Po prostu taki 
model nie stwarza warunków koniecznych do pracy w wielu specjal-
nościach i dziedzinach. Odejdą ci, którzy z uwagi na niekonwencjo-
nalne myślenie, kreatywność i nieszablonowość – nie będą potrafili 
i nie będą chcieli wgnieść się w ciasny biurokratyczny gorset kariery 
naukowej. A przecież takie właśnie osoby są bezcenne w przełamy-
waniu barier obecnych we wszystkich dziedzinach naukowych. To 
tacy ludzie poszerzają horyzonty i są pionierami innego myślenia, 
autorami przełomowych rozwiązań” (Wagner 2014: 62). Przykładem 
mogą być przede wszystkim umiejętności komunikacji społecznej 
i przedsiębiorczości. W dobie cyfryzacji i korzystania z nowych tech-
nik kompetencje do poszukiwania różnych źródeł finasowania swo-
ich badań, kompetencje przedsiębiorcy i menadżera, który potrafi 
sprzedać wyniki swoich prac, stają się niezbędne. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku: 
Wawerskiego i Żoliborskiego. Ich cechy, 
motywacje i opinie

Students of third age universities: Wawerski and Żoliborski. 
Their characteristics, motivations and opinions

Universities of the third age offer older people the opportu-
nity to develop through regular activities, such as scientific classes, 
foreign language courses, various workshops and physical recrea-
tion. Universities of the third age serve multiple functions, being 
an attractive form of self-development and spending time. The aim 
of this study was to characterize the students of universities of the 
third age. This goal was achieved by carrying out a questionnaire 
survey among 60 participants in two universities of the third age 
in Warsaw. The results were compared with studies carried out in 
other Polish cities.

Keywords: andragogy, education, social gerontology, university of 
the third age.

Uniwersytety trzeciego wieku oferują seniorom możliwość 
rozwoju poprzez systematycznie zajęcia o tematyce naukowej, 
lektoraty językowe, warsztaty artystyczne oraz zajęcia rekreacji 
ruchowej. Względem swoich słuchaczy uniwersytety pełnią różno-
rodne funkcje, będąc dla nich atrakcyjną formą samodoskonalenia 
i spędzania czasu. Celem przedstawionych badań była charaktery-
styka słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Cel ten został zre-
alizowany poprzez przeprowadzenie badania kwestionariuszowego 
wśród 60 uczestników zajęć dwóch warszawskich uniwersytetów 
trzeciego wieku. Wyniki porównano z wynikami badań z innych 
miast Polski, z którymi w znacznej mierze korespondują.

Słowa kluczowe: andragogika, edukacja, gerontologia społeczna, 
uniwersytet trzeciego wieku.
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Od kilkudziesięciu lat naukowcy zauważają znaczny wzrost 
starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych, szcze-
gólnie w państwach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. 
Podobne tendencje zaczęto dostrzegać także w Polsce, a proces 
ten nabrał szczególnego przyspieszenia w związku z transformacją 
społeczno-ekonomiczną, która rozpoczęła się w końcu lat 80. Oka-
zuje się, że tempo przemian zachodzących w Polsce jest znacznie 
szybsze niż w krajach Europy Zachodniej. Od początku lat sześć-
dziesiątych udział ludności w wieku poprodukcyjnym w naszym 
społeczeństwie podwoił się. Szacuje się, że w roku 2030 na sto 
osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać 46 osób w wieku 
poprodukcyjnym. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu kilku lat prze-
ciętna długość życia mężczyzn w Polsce zwiększyła się o 12 lat, 
a kobiet aż o 15 lat. Oznacza to gwałtowny wzrost liczby seniorów 
(Półturzycki 2004). Proces starzenia się, według L. Dyczewskiego 
(1994), przebiega w różny sposób u poszczególnych osób. Coraz 
częściej seniorzy to osoby dobrze wykształcone i świadome swoich 
możliwości. Osobom takim często nie wystarcza wykonywanie do-
mowych obowiązków, chcą oni znajdować nowe dziedziny aktyw-
ności, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Często przejściu 
na emeryturę towarzyszy poczucie samotności, lęku i zagubienia, 
potrzeba kontaktu z osobami ze swojej grupy wiekowej oraz po-
trzeba poczucia bycia ważnym. Powyższe czynniki prowadzą coraz 
częściej do poszukiwania przez seniorów możliwości edukacji usta-
wicznej. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą miedzy innymi 
uniwersytety trzeciego wieku (Suchodolski 2003).

Uniwersytety trzeciego wieku na świecie

P. Vellas, uznawany za twórcę uniwersytetów trzeciego wieku, 
następująco definiuje, czym one są: „Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku są instytucjami uniwersyteckimi, dlatego ich zadaniem są bada-
nia. Są instytucjami gerontologicznymi, dlatego badania te głównie 
dotyczą procesu starzenia się i starości. Ich celem jest nie tylko po-
prawa życia uczestników, ale prace nad rozwojem i polepszeniem 
warunków życia osób starszych. Dlatego wśród zwykłej działalności 
edukacji permanentnej, a w niej szerzenia oświaty sanitarnej, po-
budzania aktywności fizycznej, umysłowej i ekspresji artystycznej 
– powinny prowadzić działalność na rzecz zbiorowości lokalnej” 
(za: Czerniawska 2007). Nieco inaczej definiuje to pojęcie W. Okoń 
(2008). Jego zdaniem jest to „placówka oświatowa dla osób w wie-
ku poprodukcyjnym, prowadząca systematycznie zajęcia z zakresu 
wybranych dyscyplin naukowych, lektoraty językowe, zespoły re-
kreacji ruchowej i grupy zainteresowań artystycznych. (...) Zajęcia 
prowadzą w nich nauczyciele akademiccy, lekarze, dziennikarze 
i inni specjaliści”. Uniwersytety trzeciego wieku powstały z prze-
kształcenia uniwersytetów ludowych, które prowadzą powszech-
ną oświatę ludzi dorosłych (Leszczyńska-Rejchert 2005). Pierwszy 
uniwersytet trzeciego wieku powstał w roku 1973. Wtedy to z ini-
cjatywy P. Vellasa, socjologa i prawnika, specjalisty w dziedzinie 
prawa międzynarodowego, udało się włączenie osób starszych do 
systemu kształcenia akademickiego. Ideą Vellasa było umożliwie-
nie poszerzania wiedzy osobom, które nie miały okazji studiować, 
a zawsze tego pragnęły (Szatur-Jaworska 2006). Wkrótce w dużych 
miastach Francji pod patronatem tamtejszych uczelni, zaczęły po-
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wstawać inne uniwersytety trzeciego wieku, następnie zaś podob-
ne placówki zaczęły się pojawiać także w innych krajach Europy 
oraz na innych kontynentach. 

 
Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce

Pierwszy polski uniwersytet trzeciego wieku był trzecią tego 
typu placówką na świecie, gdyż wcześniej istniały tylko dwa uni-
wersytety trzeciego wieku we Francji. Powstał on w roku 1975 
w Warszawie, przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplo-
mowego, mieszczącym się przy ulicy Marymonckiej, z inicjatywy           
H. Szwarc, która w latach 1976-1998 reprezentowała Polskę i Euro-
pę Wschodnią w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku AIUTA. Miał on na celu edukację ustawiczną 
seniorów, ich aktywację intelektualną, psychiczną i fizyczną. Już 
w pierwszym roku działalności na zajęcia zapisało się aż 350 osób 
(Lubryczyńska 2005). Miał i wciąż ma on charakter placówki oświa-
towej oferującej edukację bez względu na dotychczasowy poziom 
wykształcenia uczestnika. Zajęcia prowadzone są systematycznie 
i dotyczą różnych dziedzin życia. Prowadzone są wykłady, dyskusje, 
seminaria, lektoraty języków obcych oraz organizowane są wyj-
ścia do muzeów, teatrów, zabytków, na wystawy, koncerty i inne 
wydarzenia kulturalne (Boczukowa 2004). Idea uniwersytetu trze-
ciego wieku przyjęła się także w innych miastach Polski. Według 
A. Jopkiewicz (1997) w pierwszym dziesięcioleciu po powstaniu 
pierwszego warszawskiego uniwersytetu trzeciego wieku powstały 
podobne placówki we Wrocławiu (1976), Opolu (1977), Szczecinie 
(1978), Gdańsku (1979), Łodzi (1979), Poznaniu (1979), Krakowie 
(1982), Katowicach (1983), Rzeszowie (1983), Gliwicach (1985), 
Kielcach (1985) i Lublinie (1985). W drugiej połowie lat osiem-
dziesiątych z powodu trudnej sytuacji gospodarczej i społeczno-
-politycznej kraju tempo rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku 
spadło. W tym czasie powstały tylko dwie placówki – w Warsza-
wie, w roku 1987, powstał Mokotowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku będący drugą tego typu placówką w stolicy, a w roku 1989 
powstał uniwersytet trzeciego wieku w Toruniu (Szatur-Jaworska 
2006). Według A. Jopkiewicz (2000) kolejne ożywienie nastąpiło 
w latach dziewięćdziesiątych. Powstały wtedy uniwersytety w Za-
kopanem (1992), Zielonej Górze (1992), Gorzowie Wielkopolskim 
(1993), Kołobrzegu (1993), Koszalinie (1993), Białymstoku (1994), 
Częstochowie (1994), Bydgoszczy (1995), Olsztynie (1995), Bielsku-
-Białej (1996), Oświęcimiu (1997), Lesznie (1998), Żarach (1998) 
oraz w Suwałkach (1999). Zdaniem Jopkiewicz (2000) w roku 1984 
działało w Polsce 11 uniwersytetów trzeciego wieku, w 1990 już 
14, a do 1999 roku istniało już 28 uniwersytetów. Według A. Schul-
za (2008) w roku akademickim 2000/2001 istniały uniwersytety 
trzeciego wieku w 33 polskich miejscowościach. Podaje on także, 
iż w roku akademickim 2007/2008 działały 182 uniwersytety trze-
ciego wieku. Natomiast według danych M. Kacprzak z 2007 roku 
w Polsce było 110 uniwersytetów trzeciego wieku o łącznej liczbie 
25 tysięcy słuchaczy. Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce są 
mniejszymi placówkami niż te na zachodzie. Liczba słuchaczy nie 
przekracza tysiąca osób, a zwykle jest znacznie mniejsza (Kacprzak 
2007). Stale wzrasta liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Pol-
sce, zwiększa się także liczba słuchaczy, co jest istotnym wskaźni-
kiem zapotrzebowania na tego typu placówki w kraju. Z uwagi na 

fakt, że uniwersytety trzeciego wieku posiadają różne formy orga-
nizacyjno-prawne, nie jest prowadzony ich jeden zbiorczy rejestr. 

Funkcje uniwersytetów trzeciego wieku

 Zdaniem badaczy, np. P. G. Zimbardo (2002), czy A. Leszczyń-
skiej-Rejchert (2005), uczenie się ludzi starszych powinno być 
rozumiane szeroko, jako poznawanie różnych dziedzin wiedzy, 
umiejętności, rozwój artystyczny, moralny, filozoficzny, polityczny, 
techniczny, aktywność fizyczna i towarzyska, kształtowanie postaw, 
wartościowania, wyborów, kształtowanie osobowości. Z powyż-
szego założenia wynika, że uniwersytety trzeciego wieku mają za 
zadanie spełniać bardzo różnorodne funkcje, które omówione zo-
staną poniżej. 

 Jedną z głównych funkcji uniwersytetów trzeciego wieku jest 
oczywiście edukacja ustawiczna. Jej znaczenie podkreśla L. Frąckie-
wicz (2005). Funkcję edukacyjną E. Trafiałek (2000) łączy z opisaną 
poniżej funkcją adaptacyjną, wskazując, że w dzisiejszym świecie, 
pełnym bardzo szybkich przemian, postępu technicznego i tech-
nologicznego, to właśnie edukacja stała się niezbędna w procesie 
adaptacji do wciąż zmieniającego się świata. Dzięki temu senio-
rzy mogą nadążać za tymi procesami. Mogą oni za równo pozna-
wać nowe dziedziny wiedzy, jak i zgłębiać wiedzę w dziedzinach, 
z którymi mieli już wcześniej do czynienia. Innym atutem pełnionej 
przez uniwersytety trzeciego wieku funkcji edukacyjnej jest to, że 
nauka powoduje trening umysłu, który według badań przeprowa-
dzonych przez Moritz (2002) poprawia pamięć długotrwałą, myśle-
nie reproduktywne oraz procesy uwagi. 

 Kolejną kluczową funkcją uniwersytetów trzeciego wieku jest 
profilaktyka gerontologiczna. Zgadza się z tym zdaniem Chabior 
(2000), twierdząc, że pozytywnym wynikiem prowadzonej w uni-
wersytetach trzeciego wieku edukacji jest zwiększanie świadomo-
ści uczestników dotyczącej tego, jak prowadzić zdrowy tryb życia. 
Zaobserwować tu więc można połączenie funkcji edukacyjnej 
z profilaktyką. Dzięki promocji zdrowia i profilaktyce gerontolo-
gicznej zmniejsza się zakres działania tak zwanych czynników ryzy-
ka u uczestników zajęć, obniża się liczba chorób, a dzięki aktywiza-
cji zarówno umysłowej, jak i fizycznej, następuje proces dalszego 
rozwoju. Znalazło to potwierdzenie w badaniach H. Szwarc (za: 
Chabior 2000). Podobne podejście można zaobserwować w klasy-
fikacji funkcji według E. Trafiałek (2000). Funkcja ta jest nazwana 
rehabilitacyjno-usprawniającą i jest określana jako uświadamia-
jąca procesy starzenia się organizmu i mechanizmy ich działania, 
propagująca aktywny model starości poprzez organizację zajęć 
rucho wych aktywizujących uczestników fizycznie i zapewniających 
ruch niezbędny dla zachowania zdrowia i kondycji. Borysewicz-
-Charzyńska (1997) pozytywnie ocenia wprowadzenie w Łódzkim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku cyklu zajęć pod tytułem Pięć minut 
promocji zdrowia, a szczególnie prowadzenie gimnastyki izome-
trycznej dla słuchaczy. Także ocena tych zajęć przez słuchaczy uni-
wersytetu była pozytywna. Podkreśla istotne znaczenie tej funkcji 
także Pędich (1996), twierdząc, że w każdym uniwersytecie trze-
ciego wieku powinna działać sekcja gimnastyczna lub sportowo-
-rekreacyjna, gdyż aktywność ruchowa jest kluczowym czynnikiem 
umożliwiającym zachowanie kondycji fizycznej i zdrowia, co prze-
kłada się w znacznym stopniu na poczucie dobrostanu psychiczne-
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go i jakość życia. Poza tym zdrowie i sprawność fizyczna sprawiają, 
że senior dłużej jest w stanie samodzielnie o siebie dbać, unikając 
zależności od innych osób. Poczucie koherencji temu towarzyszące 
niesie ze sobą radość i satysfakcję z życia. Widać w tym podejściu 
połączenie w znacznym stopniu funkcji rehabilitacyjnej z funk-
cją wspierania rozwoju psychicznego. Funkcje te łączy także Goli-
nowska (1999), podkreślając fakt, że dzięki zapewnieniu seniorom 
wszechstronnej aktywności w sposób ciągły i długoterminowy sty-
muluje się sprawność psychofizyczną seniorów.

 Inną wskazywaną przez literaturę przedmiotu funkcją jest 
szeroko pojęta aktywizacja seniorów. Funkcja aktywizacyjna łączy 
się z umożliwianiem seniorom prowadzenia aktywnego i twórcze-
go życia. Leszczyńska-Rejchert (2005) rozumie przez nią fizyczne, 
społeczne i intelektualne pobudzenie seniorów do prowadzenia 
twórczego i aktywnego trybu życia. Według Frąckiewicza (2005) 
pomocne w pełnieniu tej funkcji może być ułatwianie słuchaczom 
uniwersytetów trzeciego wieku nawiązywania kontaktów z instytu-
cjami kultury. Popiera to zdanie Semków (1999), wskazując funkcję 
kulturalną jako bardzo istotną. Podkreśla znaczenie uczestnictwa 
w życiu kulturalnym jako sposobu na aktywizację intelektualną. 
Dlatego sugeruje, iż korzystne jest częste organizowanie wyjść 
do galerii, teatrów, kin, muzeów, na koncerty, a także zachęcanie 
uczestników zajęć do podejmowania prób własnej twórczości arty-
stycznej. Z funkcją aktywizacyjną łączy się częściowo funkcja ada-
ptacyjna, czyli przygotowanie seniorów do życia w nowych, szybko 
zmieniających się warunkach. Zdaniem Frąckiewicza (2005) polega 
ona na nauce racjonalnych strategii w obliczu nowych warunków, 
z którymi spotykają się osoby starsze, na przykład zmieniająca się 
sytuacja społeczna, towarzyska, zawodowa czy zdrowotna. Istotną 
funkcją jest, wskazywana między innymi przez Leszczyńską-Rej-
chert (2005), funkcja doskonalenia osobowości słuchaczy i popra-
wy ich stanu psychicznego. Zdaniem Leszczyńskiej-Rejchert (2005) 
uniwersytety trzeciego wieku przejmować mogą także funkcję 
psychoterapeutyczną, gdyż na skutek udziału w zajęciach seniorzy 
posiadają bardziej pozytywny obraz własnego Ja, doskonalą swo-
ją osobowość, prowadzą bogatsze i bardziej urozmaicone życie, są 
bardziej aktywni, co sprzyja podwyższaniu samopoczucia nie tylko 
fizycznego, ale także psychicznego, zapomnieniu o trudnościach 
codziennego życia, samotności oraz dolegliwościach fizycznych. 
Działalność uniwersytetów trzeciego wieku pozwala także na sa-
morealizację, na przykład poprzez przekazywanie innym osobom 
swojego doświadczenia (Leszczyńska- Rejchert, 2005). Ciekawą 
propozycję funkcji bazującej na doskonaleniu osobowości osób 
starszych jest funkcja nazwana funkcją dialogu międzypokolenio-
wego (Zych, 1995). Polega ona na tym, że dzięki uniwersytetom 
trzeciego wieku osoby starsze są w stanie w większym stopniu 
zrozumieć młode pokolenie, co wpływa dodatnio na poziom ich 
tolerancji. Uniwersytety trzeciego wieku uczą osoby starsze, jak 
tworzyć relacje z ludźmi, co wpływa dodatnio także na ich relacje 
w rodzinie. W tej funkcji widać także element funkcji społecznej, 
a także powiązanie z funkcją edukacyjną. Znaczenie edukacji dla 
zdrowia psychicznego podkreślają także Morrison i Radtke (2000), 
twierdząc, że uczenie się nowych rzeczy daje seniorom radość, nie-
zależność, szczęście, sprawność intelektualną i wigor, co powoduje 
wzrost jakości życia i poprawę samopoczucia psychicznego. Z ba-
dań ankietowych, które przeprowadzili Morrison i Radtke (2000),  

wynika, że niemal wszyscy respondenci wskazywali stałe uczenie 
się czegoś nowego jako sposób na zachowanie poczucia radości 
w wieku starszym. Bardzo istotną funkcją uniwersytetów trzecie-
go wieku jest zaspokajanie potrzeb społecznych seniorów. Według 
Leszczyńskiej-Rejchert (2005) polega ono na ułatwianiu seniorom 
nawiązywania kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowa-
niach. Zdaniem Frąckiewicza (2005) pobudzenie społeczne senio-
rów można uzyskać dzięki przygotowaniu ich do roli wolontariuszy 
w organizacjach pozarządowych. Łój (2004) podkreśla, że szczegól-
nie ważną społeczną kwestią dla seniorów jest akceptacja środo-
wisk zewnętrznych. Zgadza się z tym twierdzeniem Zych (1995), 
zwracając także uwagę na to, że udział w zajęciach uniwersytetu 
trzeciego wieku pozwala seniorom na podniesienie swego statusu 
społecznego na skutek podtrzymywania i rozwijania więzi zarów-
no intelektualnych, emocjonalnych, jak i społecznych ze światem. 
Organizowanie seniorom aktywności społecznej przedstawia tę 
grupę w korzystnym świetle, pokazując, że jest ona społecznie po-
trzebna, co zmienia sposób postrzegania osób starszych przez pod-
mioty zewnętrzne. 

Dzięki aktywizacji seniorów oraz edukacji ustawicznej, profi-
laktyce gerontologicznej, a także zaspokajaniu potrzeb poznaw-
czych i międzyludzkich uniwersytety trzeciego wieku przygotowy-
wać mają seniorów do życia w nowych, szybko zmieniających się 
warunkach oraz dawać im możliwość prowadzenia twórczego oraz 
aktywnego trybu życia (Wnuk, 2000). Dzięki temu seniorzy, stano-
wiący coraz większy odsetek społeczeństwa, mają mieć możliwość 
stać się osobami wszechstronnie wykształconymi, twórczymi i ak-
tywnymi, mogącymi świadomie kształtować i wpływać na otacza-
jącą ich rzeczywistość oraz utrzymywać więzi społeczne i aktywnie 
pomagać swojej rodzinie oraz przyjaciołom w problemach życia 
codziennego, a także aktywnie działać zawodowo lub w sferze sek-
tora społecznego (Marczuk, Steuden, 2006). 

 Zdaniem Niezabitowskiego (2007) oraz Koniecznej-Woźniak 
(2001) w uniwersytetach trzeciego wieku przeważają osoby po-
siadające średnie i wyższe wykształcenie, choć tylko w nielicznych 
średnie wykształcenie jest wymagane. Według badań prowadzo-
nych przez Szwarc wykształcenie należy do kluczowych czynników 
wyznaczających aktywność oraz jakość życia osób w wieku star-
szym. Wykazała ona dodatni związek zachodzący pomiędzy wy-
kształceniem a ocenianym subiektywnie przez osoby badane zdro-
wiem, zadowoleniem z życia, aktywnością, ujemny zaś pomiędzy 
wykształceniem a subiektywnym poczuciem osamotnienia. Osoby 
charakteryzujące się najniższym poziomem zadowolenia z życia, 
najniższym poziomem aktywności, najniżej oceniające stan swo-
jego zdrowia, najwyżej zaś poczucie osamotnienia to zwykle oso-
by o podstawowym lub niepełnym podstawowym wykształceniu. 
Osoby takie zwykle nie decydują się na uczestnictwo w tego typu 
zajęciach (za: Konieczna- Woźniak, 2001).

  
Charakterystyka metody badań

 Celem badań było pokazanie, jakie osoby najczęściej de-
cydują się brać udział w zajęciach, jaka jest motywacja seniorów 
do brania udziału w zajęciach oraz stopnia, w jakim uniwersytety 
trzeciego wieku spełniają ich oczekiwania. Do badania, drogą do-
boru celowego, wybrano uczestników zajęć z dwóch uniwersyte-
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tów: Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Żoliborskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przy wyborze kierowano się cza-
sem funkcjonowania uniwersytetu oraz jego formą organizacyjno-
-prawną. Ze względu na to, iż najstarsze warszawskie uniwersytety 
trzeciego wieku doczekały się już prac na ich temat, wybrano do 
badania uniwersytety młode, powstałe po roku 2000, jednak róż-
niące się od siebie czasem funkcjonowania. Wawerski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku powstał w roku 2004, Żoliborski zaś w roku 
2008. Aby móc dokonać porównania, wybrano dwa uniwersytety 
mające taki sam status organizacyjno-prawny, gdyż oba są stowa-
rzyszeniami. Cel badań został zoperacjonalizowany w serii pytań 
badawczych dotyczących słuchaczy uniwersytetów trzeciego wie-
ku. Dotyczyły one między innymi cech społeczno-demograficznych 
badanych osób, ich sytuacji rodzinnej, motywacji uczestniczenia 
w zajęciach oraz oceny wpływu uczestnictwa w zajęciach na ich co-
dzienne życie. W tym celu przeprowadzono badania kwestionariu-
szowe.

Osoby badane: w badaniu ankietowym brali udział słuchacze 
dwóch ww. uniwersytetów. W każdej z grup przebadanych zostało 
30 osób, w sumie 60 osób. Osoby biorące udział w badaniu były 
wybierane losowo. Za wypełnienie ankiety nie otrzymywały one 
wynagrodzenia. Wypełnienie ankiety było anonimowe. 

Materiały i narzędzia badawcze: wykorzystano kwestiona-
riusz stworzony na potrzeby badania, składający się z 11 pytań 
diagnostycznych oraz danych metrykalnych, takich jak aktywność 
zawodowa, płeć, wiek, stan cywilny oraz wykształcenie. Wśród py-
tań diagnostycznych znajdowały się zarówno pytania otwarte, jak 
i zamknięte jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru.

Wyniki badań

 Podstawowe dane o uczestnikach zajęć: 3 osoby badane 
były w wieku 50-59 lat, 24 osoby były w wieku 60-69 lat, 31 
osób było w wieku 70-79 lat i dwie osoby były w wieku 80-89 
lat. W badaniu wzięły udział 52 kobiety i 8 mężczyzn. 15% osób 
posiada wykształcenie średnie zawodowe, 13,3% osób posiada 
wykształcenie średnie ogólnokształcące, 23,3% osób posiada 
wykształcenie pomaturalne, a 48,3% osób posiada wyższe wy-
kształcenie. Żadna z badanych osób nie posiadała wykształce-
nia podstawowego ani zasadniczego zawodowego. Wśród osób 
badanych 46,7% osób to wdowy lub wdowcy, 38,3% to osoby 
żonate lub zamężne, 13,3% jest rozwiedziona, a 1,7% jest stanu 
wolnego. Wśród osób badanych 1,7% wciąż pracuje, 10% pracu-
je dorywczo, 88,3% już nie pracuje, a 1,7% nigdy nie pracowało.

Okres uczestniczenia w zajęciach: 3,3% osób uczęszcza na 
zajęcia pierwszy semestr, 20% – drugi semestr, 55% – drugi lub 
trzeci rok, 18,3% – czwarty, piaty lub szósty rok, a 6,7% – powy-
żej sześciu lat. 

Częstotliwość uczestnictwa w zajęciach: żadna osoba ba-
dana nie uczęszcza na zajęcia rzadziej niż raz w tygodniu, 23,3 
% osób uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu, 46,7 % – dwa razy 
w tygodniu, 28,3% – trzy razy w tygodniu, 6,7% – cztery razy w 
tygodniu i 5% – pięć i więcej zajęć w tygodniu.

Motywacja do podjęcia studiów: wśród motywacji do 
podjęcia studiów w uniwersytecie trzeciego wieku wskazywa-
nych przez osoby badane 10,3% wskazań stanowiła potrzeba 

oderwania się od rzeczywistości, 9,6% wskazań – chęć pogłę-
bienia dotychczaso wej wiedzy, 7,9%  – chęć poznania nowych 
dziedzin wiedzy, 7,9% – chęć obcowania ze sztuką, 7,9% – chęć 
wzbogacenia swojej oso bowości, 7,5% – potrzeba aktualizacji 
wiedzy, 7,2% – potrzeba przy stosowania się do życia na eme-
ryturze, 6,5% – chęć poprawy kon dycji fizycznej, 5,8% – chęć 
nawiązania nowych znajomości, 5,8% – chęć zagospodarowania 
nadmiaru czasu wolnego, 5,8% – chęć poprawy samopoczucia, 
4,5% – chęć wymiany myśli i poglądów, 4,1% – chęć zdobycia 
praktycznych umiejętności, a pozostałe 9,3% stanowiły inne od-
powiedzi.

Zainteresowania słuchaczy: wśród dziedzin wskazywanych 
przez słuchaczy badanych uniwersytetów trzeciego wieku jako 
interesujące 12,8% wskazań otrzymała historia, 11,4% – sztuka, 
11,1% – medycyna, 10,4% – zdrowy styl życia, 9,7% – zajęcia 
spor towo-rekreacyjne, po 8% – geografia i literatura, 6,6% – ję-
zyki obce, 5,2% – filozofia, 4,8% – nauki przyrodnicze, 3,8% – 
ekologia,  a pozostałe 8,3% wskazań stanowiły inne odpowiedzi.

Tematyka zajęć: zdaniem 93,3% osób badanych, zajęcia na 
uniwersytecie trzeciego wieku pokrywają się z ich zaintereso-
waniami. Odmienne zdanie ma 6,7% badanych. 47,1% słucha-
czy uniwersytetów trzeciego wieku nie dodałaby żadnej nowej 
tematyki. Spośród osób, które proponowały wprowadzenie no-
wych tematów 21,6% osób wskazało turystykę, 16,2% – kultu-
rę osobistą, 13,5% – psychologię, 5,4% – profilaktykę zdrowia, 
5,4% – religio znawstwo, 5,4% – historię sztuki, 5,4% – historię. 
Pozostałe 27,7% stanowiły inne, pojedyncze wskazania.

Analiza wyników testem chi kwadrat jednej zmiennej wyka-
zała, że przy poziomie istotności równym 0,05 wynik jest istotny 
statystycznie, co oznacza, że istotnie najwięcej osób wskazywa-
ło turystykę, kulturę osobistą i psychologię jako tematy, które 
należy wprowadzić do programu nauczania: chi 2 (16, N= 37) = 
32,378; p<0,009.

Sposób prowadzenia zajęć: 100% słuchaczy w obu bada-
nych uniwersytetach go wieku stwierdziło, iż sposób prowadze-
nia zajęć jest według nich interesujący.

Organizacja pracy uniwersytetu: procentowa analiza od-
powiedzi na pytanie „Co Pana/i zdaniem należałoby zmienić 
w organizacji działalności uniwersytetu trzeciego wieku?” 
wykazała, iż 62,5% stanowiła odpowiedź, iż nic nie należy 
zmieniać. Pozostałe odpowiedzi znajdowały się poniżej progu 
istotności statystycznej mierzonej testem chi kwadrat jednak 
zmiennej. 9,4% odpowiedzi stanowiła poprawa warunków lo-
kalowych, 4,7% – or ganizacja pracy władz uniwersytetu, 3,1% 
– organizacja czasu na zajęciach, 3,1% – informacja, 3,1% – 
zwiększenie liczby wycieczek. Pozostałe 14,4% stanowiły inne, 
pojedyncze wskazania.

Użyteczność wiedzy: dla 71,7% osób badanych wiedza 
zdobyta w uniwersytecie trzeciego wieku jest użyteczna. 28,3% 
osób uważa, że nie jest ona użyteczna. Wśród odpowiedzi na 
pytanie, w jakich sytuacjach wiedza zdobyta w uniwersytecie 
trzeciego wieku jest użyteczna, 26,8% odpowiedzi stanowi-
ła profilaktyka zdrowotna, 14,6% – wzbogacanie osobowości, 
12,2% – zwiększanie za kresu swojej wiedzy, 12,2% – obsługa 
komputera i Internetu, 12,2% – sytuacje dnia codziennego, 
7,3% – w interakcjach społecznych, 4,9% – w działalności arty-
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stycznej, 4,9% – podczas aktywności fizycznej. Pozostałe 4,9% 
stanowiły inne odpowiedzi.

Analiza wyników testem chi kwadrat jednej zmiennej wyka-
zała, że przy poziomie istotności równym 0,05 wynik jest istotny 
statystycznie, co oznacza, że istotnie najwięcej jest odpowiedzi, 
iż wiedza zdobyta w uniwersytecie trzeciego wieku jest przydatna 
podczas profilaktyki zdrowotnej: chi 2 (9, N= 41) = 20,22; p=0,017.

Częstotliwość uczestniczenia w zajęciach a użyteczność prze-
kazywanej wiedzy: siła związku między analizowanymi zmienny-
mi mierzona statystyką Phi wskazuje na istnienie słabego związku 
między użytecznością przekazywanej w uniwersytecie trzeciego 
wieku wiedzy, a częstotliwością uczestniczenia w zajęciach, Phi= 
0,435, p=0,023. 

Kontakty towarzyskie: 86,7% osób badanych nawiązało kon-
takty towarzyskie w uniwersytecie trzeciego wieku.

Subiektywne poczucie zmiany: 63,3% osób twierdzi, iż 
uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku zmieni-
ło coś w ich życiu. Innego zdania jest 36,7% osób. Na pytanie, co 
się zmieniło, najwięcej, bo 31% odpowiedzi stanowiło życie towa-
rzyskie, 222,4% – zwiększenie aktywności w czasie wolnym, 19% 
– zwiększenie zasobu wiedzy, 10,3% – aktywność fizyczna, 6,9% 
– wzrost poczucia własnej wartości, 5,2% – poprawa nastroju, zaś 
pozostałe 5,2% stanowiły pozostałe odpowiedzi. Analiza wyników 
testem chi kwadrat jednej zmiennej wykazała, że przy poziomie 
istotności równym 0,05 wynik jest istotny statystycznie, co ozna-
cza, że istotnie najwięcej odpowiedzi stanowiło życie towarzyskie: 
chi 2 (8, N= 58) = 47,207; p<0,001.

Użyteczność przekazywanej wiedzy a poczucie zmiany: siła 
związku między analizowanymi zmiennymi mierzona statystyką Phi 
wskazuje na istnienie umiarkowanego związku między poczuciem 
życiowej zmiany a użytecznością przekazywanej w uniwersytecie 
trzeciego wieku wiedzy, Phi= 0,366, p=0,005.

 
Dyskusja wyników

 Wyniki otrzymane w badanych uniwersytetach trzeciego wie-
ku są do siebie bardzo zbliżone. Świadczy to o zbliżonym profilu 
uczestników zajęć oraz porównywalnym poziomie oferowanych 
przez badane uniwersytety usług. 

Wiek: według wyników przeprowadzonego badania uczestni-
cy zajęć Wawerskiego oraz Żoliborskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku są w wieku 50-89 lat. Jednak ponad 90% słuchaczy bada-
nych uniwersytetów trzeciego wieku ma 60-79 lat. Bardzo podob-
ne wyniki uzyskano w 1995 roku podczas badań Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Według tych badań uczestni-
cy zajęć byli najczęściej w przedziale wiekowym 60-80 lat, niektó-
rzy jednak mieli powyżej 80 lat (Polańska, 1995). Podobne badania 
ankietowe zostały przeprowadzone w Białostockim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Otrzymane wyniki wskazują jednak na mniejszy 
przedział wiekowy uczestników, gdyż wynika z nich, iż słuchacze 
byli zwykle w wieku 65-75 lat (Dobroniewski, 1998). Różnica wy-
nika prawdopodobnie z kafeterii odpowiedzi. W badaniu opisywa-
nym w niniejszej pracy zastosowano przedziały dziesięcioletnie, 
Dobroniewski (1998) zaś zastosował przedziały pięcioletnie, co 
umożliwiło mu uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników. Według 

charakterystyki uczestników Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) wiek uczestników za-
wierał się w przedziale 50-85 lat, co jest przedziałem podobnym 
do zaobserwowanego w badanych warszawskich uniwersytetach, 
jednak przedział jest nieco krótszy, zapewne także ze względu na 
pięcioletnie przedziały wiekowe w ankiecie Marczuka (1995). Mar-
czuk (1995) obliczył, iż ok. 80% słuchaczy miało 55-80 lat, a 72,8% 
było w wieku 60-74 lat. W analizowanym badaniu ponad 90% osób 
miało 60-79 lat, czyli grupa była nieco bardziej homogeniczna wie-
kowo. Także badania zagraniczne charakteryzują się podobnymi 
wynikami. Na przykład według badań prowadzonych w 1995 roku 
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lyonie 11% słuchaczy miało 
poniżej 55 lat, 80% miało pomiędzy 55 a 75 lat, 8% powyżej 75 lat. 
Średnia wieku kobiet wynosiła 64 lata, mężczyzn zaś – 66 lat (Lu-
kaszewicz 1997). Podsumowując, okazuje się, iż wiek uczestników 
badanych uniwersytetów jest bardzo podobny do wieku uczestni-
ków zajęć na innych uniwersytetach w połowie lat dziewięćdziesią-
tych. Wskazuje to, iż prawdopodobnie nie nastąpiły w ciągu ostat-
nich dwudziestu lat znaczne zmiany w tej kwestii. Wart podkre-
ślenia jest fakt, iż w zajęciach biorą udział zarówno osoby poniżej 
sześćdziesiątego roku życia, jak i osiemdziesięciolatkowie, co spra-
wia sprawia, że jest to dość zróżnicowana wiekowo grupa osób. 

Płeć: wyniki badań Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku wskazują, że 86,7% osób badanych to ko-
biety, a 13,3% stanowią mężczyźni. Także badania Białostockiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Dobroniewski 1998) wskazują na 
dominującą liczbę kobiet. Także według statystyk z 1995 roku Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uczestnicy zajęć 
na tym uniwersytecie to głównie kobiety (Polańska 1995). Według 
charakterystyki uczestników Lubelskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) mężczyźni stanowili 
16,2% słuchaczy uniwersytetu, kobiety zaś 83,8%. Są to wyniki bardzo 
zbliżone do wyników badań warszawskich uniwersytetów trzecie-
go wieku. Zdaniem Koniecznej-Woźniak (2007) znaczną większość 
osób uczęszczających na zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
stanowią kobiety, gdyż we wszystkich placówkach jest to ponad 
90% osób korzystających z oferty edukacyjnej. Mężczyźni, w za-
leżności od uniwersytetu, stanowią zaledwie kilka % – od około 4 
do 9%. Przeprowadzone badania, podobnie jak badania Marczuka 
(1995), wskazują jednak, że mężczyzn jest, przynajmniej w nie-
których uniwersytetach trzeciego wieku, więcej niż 9%. Bardziej 
trafne wydaje się zdanie Niezabitowskiego (2007), iż do słuchaczy 
uniwersytetów trzeciego wieku należą głównie kobiety, a odsetek 
mężczyzn rzadko przewyższa 20%. Wyzwaniem dla uniwersytetów 
trzeciego wieku jest zachęcenie także mężczyzn do uczestniczenia 
w zajęciach.

Wykształcenie: w przeprowadzonych w Wawerskim i Żolibor-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku badaniach 15% osób posiada 
wykształcenie średnie zawodowe, 13,3% osób posiada wykształ-
cenie średnie ogólnokształcące, 23,3% osób posiada wykształ-
cenie pomaturalne, a 48,3% osób posiada wyższe wykształcenie. 
Żadna z badanych osób nie posiada wykształcenia podstawowego 
ani zasadniczego zawodowego. Wyniki te pokrywają się ze zda-
niem Niezabitowskiego (2007) oraz Koniecznej-Woźniak (2001), 
iż wykształcenie słuchaczy jest zwykle średnie lub wyższe. Także 
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rytalny, a ich dzieci dorośleją i opuszczają dom rodzinny, wciąż nie 
czują potrzeby uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach poza 
domem. Znacznie częściej tego typu zajęć poszukują osoby, które 
w wieku produkcyjnym zajmowały się pracą zarobkową.

Długość okresu uczestniczenia w zajęciach: 80% osób bada-
nych to osoby, które uczestniczą w zajęciach uniwersytetów trze-
ciego wieku dłużej niż rok. Wyniki te sugerują, iż uniwersytety trze-
ciego wieku są instytucjami, z którymi słuchacze związani są często 
długoterminowo. Według charakterystyki uczestników Lubelskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) 
20% – drugi, 21% – trzeci, 17% – czwarty, a 30,5% – piąty rok, czy-
li także 80 % osób studiowało dłużej niż jeden rok. Co ciekawe, 
w obu uniwersytetach znalazły się osoby uczęszczające na zaję-
cia ponad 9 lat. Także według statystyk z 1995 roku Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach staż studiowania w uniwer-
sytecie był bardzo różny, ale niektóre osoby uczęszczały na zajęcia 
nawet od 10 lat (Polańska 1995).

Częstotliwość uczestniczenia w zajęciach: według badań 
przeprowadzonych w Wawerskim i Żoliborskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku 88,3% osób uczęszcza na zajęcia od 1 do 3 razy 
w tygodniu. Świadczy to o tym, iż zajęcia te stają się stałym ele-
mentem stylu życia osób w nich uczestniczących.

Motywacja do podjęcia studiów: wśród motywacji do pod-
jęcia studiów w Wawerskim oraz Żoliborskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku wskazywanych przez osoby badane 10,3% wskazań 
stanowiła potrzeba oderwania się od rzeczywistości, 9,6% wskazań 
– chęć pogłębienia dotychczasowej wiedzy, 7,9% – chęć poznania 
nowych dziedzin wiedzy, 7,9% – chęć obcowania ze sztuką, 7,9% – 
chęć wzbogacenia swojej oso bowości, 7,5% – potrzeba aktualizacji 
wiedzy, 7,2% – potrzeba przystosowania się do życia na emerytu-
rze, 6,5 % – chęć poprawy kondycji fizycznej, 5,8% – chęć nawiąza-
nia no wych znajomości, 5,8% – chęć zagospodarowania nadmiaru 
czasu wolnego, 5,8% – chęć poprawy samopoczucia, 4,5% – chęć 
wymiany myśli i poglądów, 4,1% – chęć zdobycia praktycznych 
umiejętności, 3,1% – poszukiwanie rozrywki, 2,4% – poczucie osa-
motnienia, 2,1% – chęć rozwoju artystycznego, 1% – chęć podjęcia 
działalności społecznej bądź charytatywnej. 0,7%, czyli dwa głosy 
stanowiły inne odpowiedzi, w tym jedno wskazanie na wycieczki 
i jedno na chęć uczestniczenia w wykładach. Także na innych uni-
wersytetach trzeciego wieku prowadzone były podobne badania. 
Według charakterystyki uczestników Lubelskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) do najczęst-
szych motywów rozpoczęcia nauki należały: nadrobienie zaległo-
ści w wykształceniu, aktualizacja wiedzy, kontakty międzyludzkie, 
rozrywka, potrzeby artystyczne, oczekiwanie pomocy psycholo-
gicznej, porady oraz wsparcia, poszukiwanie sensu życia, chęć 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Badania ankietowe prze-
prowadzone w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku po-
twierdzają, że wśród motywacji podjęcia studiów w uniwersytecie 
trzeciego wieku najbardziej popularną była możliwość poszerzenia 
i pogłębienia posiadanej wiedzy oraz potrzeba kontaktu z innymi 
(Dobroniewski, 1998). Wyniki wszystkich powyższych badań wska-
zują, że uniwersytety trzeciego wieku są placówkami, gdzie mimo 
istotnej roli potrzeby kontaktu z innymi oraz poszukiwania roz-
rywki osoby starsze przede wszystkim pragną zdobywać wiedzę, 

według badań przeprowadzonych w Białostockim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku uczestnicy zajęć posiadali zwykle średnie lub 
wyższe wykształcenie. Według statystyk z 1995 roku Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach dominowało wykształcenie 
średnie, ale wiele osób posiadało wykształcenie wyższe (Polańska, 
1995). Według charakterystyki uczestników Lubelskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku wykonanej przez Marczuka (1995) 90% 
osób posiadało wykształcenie przynajmniej średnie, w tym 41,4% 
– wyższe. Wyniki te są bardzo podobne do otrzymanych w ba-
danych warszawskich uniwersytetach, jednak nieco niższe, gdyż 
w badaniach warszawskich 100% osób posiadało wykształcenie 
przynajmniej średnie, a 48,3% – wyższe. Niestety Marczuk (1995) 
nie uwzględnił w swoich badaniach wykształcenia pomaturalne-
go, które w badaniach Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku stanowiło znaczny odsetek (23,3%), wyższy 
o dziesięć % od średniego. Jak twierdzi Schulz (2008), im wyższy 
poziom wykształcenia, tym dłużej zachowane zostają zdolności in-
telektualne. Być może dlatego w uniwersytetach trzeciego wieku 
przeważają osoby z wyższym lub średnim wykształceniem, gdyż 
są to osoby, które trenowały swój umysł w młodości i w okresie 
starości są bardziej sprawne intelektualnie i mogą czerpać korzyści 
z uczestnictwa w zajęciach. Być może jest to także kwestia naby-
tych w poprzednich okresach życia nawyków, gdyż osoby z wyż-
szym wykształceniem często posiadają pracę wymagającą większe-
go wysiłku umysłowego, częściej też niż osoby słabo wykształcone 
w czasie wolnym oddają się rozrywkom intelektualnym i w okresie 
emerytalnym odczuwają potrzebę kontynuowania tego typu zajęć, 
na przykład poprzez uczestnictwo w zajęciach uniwersytetów trze-
ciego wieku.

Stan cywilny: wśród osób badanych w Wawerskim i Żolibor-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku 46,7% osób to wdowy lub 
wdowcy, 38,3% to osoby żonate lub zamężne, 13,3% jest rozwie-
dzionych, a 1,7% jest stanu wolnego. Wynika stąd, że ponad 60% 
osób uczestniczących w zajęciach to osoby samotne. Korespon-
duje to z wynikami badań prowadzonych przez Dobroniewskiego 
(1998) w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, które wska-
zują, że typowy słuchacz uniwersytetu trzeciego wieku jest osobą 
samotną. Być może jest to spowodowane tym, że osoby samotne 
odczuwają większą pustkę i mają mniej codziennych zajęć niż oso-
by żyjące w związkach. Największą grupę stanowią wdowy i wdow-
cy, być może dlatego, iż utrata partnera sprawia, że szukają oni za-
jęć, gdyż nie są przyzwyczajeni do życia w pojedynkę.

Aktywność zawodowa: wśród osób badanych w Wawerskim 
i Żoliborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku 88,3% już nie pracu-
je, 10% pracuje dorywczo, 1,7% wciąż pracuje, a 1,7% nigdy nie 
pracowało. Wyniki te korespondują z wynikami statystyk z 1995 
roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczest-
nicy zajęć na tym uniwersytecie to głównie emerytki oraz rencistki, 
które nie wykonują pracy zawodowej (Polańska, 1995). Zapewne 
jest to spowodowane głównie tym, iż uczestnicy zajęć uniwersy-
tetów trzeciego wieku są w wieku emerytalnym. Ciekawym wyni-
kiem jest, iż tylko 1,7% osób nigdy nie pracowało. Może to świad-
czyć o tym, że kobiety wychowujące dzieci i niepodejmujące pracy 
zawodowej w wieku produkcyjnym, kiedy wchodzą w wiek eme-



Anna Ciechomska – Słuchacze uniwersytetów trzeciego...

73

sujące, szybko z nich rezygnują. Ankieta została przeprowadzona 
w Wawerskim i Żoliborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod 
koniec semestru, więc być może osoby niezadowolone ze sposobu 
prowadzenia zajęć zrezygnowały z nich wcześniej.

Użyteczność wiedzy: dla 71,7% osób badanych w Wawer-
skim i Żoliborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku wiedza zdobyta 
na zajęciach jest użyteczna. Co ciekawe, istnieje korelacja między 
częstotliwością uczestniczenia w zajęciach, a użytecznością wie-
dzy podczas nich zdobytej. Osoby uczestniczące często w zajęciach 
częściej wskazywały wiedzę wyniesioną z zajęć za użyteczną niż 
osoby uczęszczające na zajęcia raz w tygodniu. Najczęściej wska-
zywaną sytuacją, w której wiedza zdobyta w uniwersytecie jest 
użyteczna, była profilaktyka zdrowia, co koresponduje z wynikami 
badań Dobroniewskiego (1998) przeprowadzonych w Białostockim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie najczęstszą formą wykorzy-
stania zdobytej wiedzy była, obok rozmów rodzinnych i w gronie 
znajomych, profilaktyka zdrowotna oraz leczenie schorzeń. Wyniki 
te świadczą o tym, że seniorzy wprowadzają w życie to, czego uczą 
się o zdrowiu w uniwersytecie. Dlatego też szczególnie istotna jest 
tematyka medyczna i promocja zdrowia w uniwersytetach trzecie-
go wieku, gdyż wiedza z tych dziedzin okazuje się być dla seniorów 
najbardziej przydatna.

 W odpowiedziach na pytanie „Czy wiedza zdobyta podczas 
zajęć jest dla Pana/i użyteczna w życiu codziennym? Jeśli tak, pro-
szę napisać, w jakich sytuacjach” pojawiały się odpowiedzi typu: 
wzbogacanie osobowości, zwiększanie zakresu wiedzy, czy zmniej-
szanie poczucia osamotnienia. Odpowiedzi te bardziej pasują 
do pytania o zmiany, jakie zaszły w życiu badanych pod wpływem 
uczestnictwa w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku niż sytu-
acji, w których wiedza ta jest użyteczna. Być może to właśnie jest 
powodem istnienia korelacji pomiędzy odpowiedziami na pytanie 
o użyteczność wiedzy i zmiany w życiu spowodowane uczestnicze-
niem w zajęciach. Zapewne pytanie o zmiany powinno pojawić się 
w ankiecie przed pytaniem o sytuacje, w których wiedza jest uży-
teczna. Można by również w przyszłych badaniach, bazując na od-
powiedziach udzielonych w tym badaniu, stworzyć kafeterię odpo-
wiedzi, aby uniknąć niezrozumienia pytania przez osoby badane.

Subiektywne poczucie zmiany: większość, bo 63,3% osób 
badanych twierdzi, iż uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu 
trzeciego wieku zmieniło coś w ich życiu. Na pytanie, co się zmie-
niło, najczęstsze odpowiedzi to kolejno: ożywienie życia towa-
rzyskiego, zwiększenie aktywności w czasie wolnym, zwiększenie 
zasobu wiedzy i zwiększenie aktywności fizycznej. Z powyższych 
danych wynika, iż uniwersytety trzeciego wieku nie tylko zwięk-
szają wiedzę osób starszych, lecz także są instytucjami aktywi-
zującymi seniorów fizycznie, społecznie i kulturowo. Jak podaje 
Dobroniewski (1998), w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku zajęcia o tematyce kulturowej rozbudziły zainteresowa-
nie niektórych słuchaczy tą tematyką, co spowodowało bardziej 
czynny udział w życiu kulturalnym miasta. Bardzo ważną rolę od-
grywają także kontakty społeczne, zawierane w ramach zajęć na 
uniwersytetach, o czym świadczy także fakt, iż 86,7% badanych 
osób nawiązało w uniwersytecie trzeciego wieku kontakty to-
warzyskie. Uczestniczenie w zajęciach uniwersytetów trzeciego 
wieku korzystnie wpływa więc na liczbę kontaktów towarzyskich 
nawiązywanych przez osoby starsze.

co różni je od klubów seniora i innych tego typu zajęć organizowa-
nych dla osób starszych. Biorąc pod uwagę fakt, że większość osób 
biorących udział w zajęciach to osoby posiadające średnie lub wyż-
sze wykształcenie, istotne jest, aby zajęcia oferowane w ramach 
uniwersytetów posiadały odpowiednio wysoki poziom dydaktycz-
ny. Osoby badane z warszawskich uniwersytetów wskazywały na 
chęć poprawy kondycji fizycznej oraz chęć zdobycia praktycznych 
umiejętności. Pozycje te nie pojawiły się w przytoczonych wyni-
kach innych badań z lat dziewięćdziesiątych. Może to wskazywać, 
iż coraz częściej osoby starsze czują potrzebę aktywności fizycznej 
w starszym wieku i wiedzą, że jest to bardzo istotne z punktu wi-
dzenia profilaktyki gerontologicznej.

Zainteresowania uczestników: wśród dziedzin wskazywa-
nych przez słuchaczy Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku jako interesujące najwięcej wskazań otrzymała 
historia, sztuka, medycyna, zdrowy styl życia i zajęcia sportowo-re-
kreacyjne. Wyniki te, mimo iż przeprowadzone w innych miastach 
i w kilkunastoletnim odstępie czasowym, pokrywają się z wynika-
mi badań Dobroniewskiego (1998) przeprowadzonych w Białostoc-
kim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie za najciekawsze uznano 
problematykę medyczną i zdrowotną, historię, sztukę i kulturę. Być 
może więc tematyka z tego zakresu najbardziej interesuje osoby 
starsze i na nią należy zwrócić szczególną uwagę podczas układa-
nia programu. Pozytywnym wynikiem jest, iż w badanych uniwer-
sytetach 93,3 % osób badanych uważa, że zajęcia na uniwersyte-
cie trzeciego wieku pokrywają się z ich zainteresowaniami. Także 
w badaniach Dobroniewskiego (1998) większości osób odpowiada-
ła oferta edukacyjna uniwersytetu trzeciego wieku. Prawdopodob-
nie jest to zasługa tego, iż oferta programowa jest w dużej mierze 
tworzona przy współudziale samorządu słuchaczy i uwzględniane 
są ich preferencje. Różnicą pomiędzy badaniami Dobroniewskie-
go (1998), a badaniem Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku jest to, iż w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku większość osób nie proponowało wprowadzenia nowej te-
matyki, zaś w warszawskich uniwersytetach aż 52,9% osób stwier-
dziło, że należałoby jakąś tematykę dodać. Najczęściej wskazywa-
ne tematy to turystyka, kultura osobista i psychologia. Psychologia 
w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna. Pojawia się 
coraz więcej publikacji popularnonaukowych i poradników psy-
chologicznych. Być może dlatego jest to temat interesujący coraz 
więcej osób starszych. Zainteresowanie turystyką może wynikać 
z faktu bogacenia się osób starszych i możliwości podróżowania 
na emeryturze. Interesująca jest duża liczba wskazań kultury oso-
bistej. Prawdopodobnie jest to wynik tego, iż osoby starsze często 
cenią sobie dobre maniery, być może mają też wrażenie, że wie-
lu osobom ich brakuje, stąd popularność takiej tematyki. Ciekawi 
w tym zestawieniu brak filozofii, która zdaniem Aleksandra (2008) 
jest obok historii, literatury, tematyki zdrowotnej, rekreacji, sportu 
i psychologii jedną z najpopularniejszych dziedzin.

Sposób prowadzenia zajęć: wszyscy ankietowani stwierdzili, 
że sposób prowadzenia zajęć jest ich zdaniem interesujący. To bar-
dzo pozytywny wynik, świadczący o tym, że zajęcia prowadzą oso-
by do tego przygotowane. Podobne wyniki otrzymano na przykład 
w Białostockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie większości 
badanych podobał się sposób prowadzenia zajęć (Dobroniewski, 
1998). Być może jednak osoby, które nie uważają zajęć za intere-
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Podsumowanie

 Wyniki badań Wawerskiego i Żoliborskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w znacznej mierze korespondują z wynikami 
wcześniejszych badań przeprowadzonych w innych miastach Pol-
ski. Wynika z nich, iż typowymi uczestnikami zajęć w uniwersy-
tetach trzeciego wieku są kobiety w wieku poprodukcyjnym, po-
siadające wykształcenie średnie, pomaturalne bądź wyższe, które 
zakończyły pracę zarobkową, przechodząc na emeryturę, i są za-
mężne lub owdowiały. Wiele osób uczestniczy w zajęciach przez 
wiele lat. Uczestnicy chodzą na zajęcia zwykle 1-3 razy w tygodniu. 
Motywacje do rozpoczęcia nauki w uniwersytecie trzeciego wieku 
są różnorodne: poznawcze, społeczne, psychologiczne. Ulubione 
tematy słuchaczy to historia, sztuka, medycyna i zdrowy styl ży-
cia, promowany nie tylko na wykładach, ale także podczas zajęć 
rekreacyjno-sportowych. Uniwersytety trzeciego wieku spełniają 
oczekiwania większości słuchaczy, którzy są zadowoleni z organiza-
cji działania tych jednostek, a także ze sposobu prowadzenia zajęć 
przez wykładowców, nauczycielu i trenerów, a wiedzę zdobywaną 
na zajęciach uważają za użyteczną. Wielu uczestników zajęć w uni-
wersytetach trzeciego wieku zauważa, że pod wpływem tej aktyw-
ności następuje w ich życiu ożywienie życia towarzyskiego, zwięk-
szenie w czasie wolnym aktywności fizycznej, umysłowej i społecz-
nej oraz wzbogacenie zasobu wiedzy.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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The article analyzed the activity of higher education institu-
tions of Ukraine aimed at training specialists in agricultural pro-
duction. It has been proved that the creation of educational and 
scientific agroindustrial formations will not only make it possible 
to combine educational, scientific and production activities, but 
also fully cover the entire industrial innovation and commercial 
production cycle, and sale of agroindustrial complex. Education 
and research of agroindustrial formation are the vertically inte-
grated scientific and educational structures with innovative pro-
duction enterprises of agroindustrial complex.

Keywords: agroindustrial complex, innovation infrastructure, ed-
ucation and scientific agroindustrial formation, higher education 
institution.

W artykule zanalizowano działalność instytucji szkolnictwa 
wyższego na Ukrainie mającą na celu przeszkolenie specjalistów 
z zakresu wytwórczości rolniczej. Zostało dowiedzione, że stwo-
rzenie rolno-przemysłowych formacji edukacyjnych i naukowych 
pozwoli nie tylko na łączenie działań edukacyjnych, naukowych 
i produkcji, ale także w pełni pokryje cały cykl innowacji przemy-
słowej, wytwórczości handlowej i sprzedaży kompleksu rolno-
-przemysłowego. Edukacja i badania agroprzemysłowej formacji 
są pionowo zintegrowanymi strukturami naukowymi i edukacyj-
nymi z innowacyjnie ukierunkowaną produkcją przedsiębiorstw 
kompleksu agroprzemysłowego.

Słowa kluczowe: kompleks agroprzemysłowy, infrastruktura inno-
wacji, agroprzemysłowa formacja edukacyjna i naukowa, instytucja 
szkolnictwa wyższego. 
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Introduction

Providing the food security of the population, production of 
the agricultural goods, which is competitive on the world market, 
increasing the export potential the economy – all of this applies to 
the agricultural complex functional objectives. In modern world, 
conditions of economic production development of competitive 
products is impossible without the use of innovative technologies. 
Problems of using innovative technologies are particularly acute in 
agriculture because of poor state of technological support. The in-
frastructure refers to the agroindustrial complex, including innova-
tion, which can provide effective implementation of scientific and 
technological activities in agricultural production, acting one of the 
forms providing of innovative development of agriculture.

Analysis of recent researches and publications

The problems of development of agroindustrial complex are 
investigated in the works of many scientists, economists and practi-
tioners. Significant achievements in solving this problem have been 
made by the following researchers: V. Andreychuk, V. Bondarenko, 
N. Bilousko, V. Galushko, M. Hazuda, M. Gladiy, J. Deriy, M. Demya-
nenko, M. Ilchuk, O. Ermolenko, M. Krapivko, M. Lendel, Y. Lupen-
ko, M. Malik, G. Pidlisetskyy, V. Rossokha, O. Chubukova, V. Sitnik,           
V. Yakovenko and others.

The creation and functioning of integrated agroindustrial 
structures devoted to the work of scholars such as: P. Borschevsky, 
L. Deyneko, A. Lisieckiy, I. Lukinov, V. Trehobchuk, M. Hvesyk, 

M. Horunjiy, M. Chumachenko and others. Issue of providing the 
innovative development of regional industrial complexes dedicated 
works by: A. Amosha, P. Haidutsky, V. Heyts, V. Ilyashenko, P. Sabluk 
and others.

However, despite the large number of scientific publications 
that emphasize the research relevance, the innovation infrastruc-
ture agroindustrial complex development problems by creating 
educational and scientific agroindustrial formations have not been 
sufficiently developed and opened.

The purpose of the article is to study the development of ed-
ucational and scientific agro-industrial formations in Ukraine. To 
achieve this goal, the following tasks were solved:

• it was found that there are educational and scientific 
agro-industrial formations;

• the main functions of the innovation infrastructure were 
identified, which include educational-scientific agroindus-
trial formations;

• obstacles to the development of innovation infrastructure 
and educational-scientific formations in Ukraine were iden-
tified;

• the existing educational-scientific agroindustrial formations 
in Ukraine, as well as scientific centers and laboratories, 
were researched;

• it was substantiated that the synergetic effect is obtained 
from the activity of educational and scientific agroindustrial 
formations for the development of the agroindustrial com-
plex, higher educational establishments, local authorities 
and the population.
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Results of the research

The development of innovation infrastructure is a means of 
improving relationships between education, science and indus-
try. Attraction innovative technologies and world-class production 
their own innovations will promote the development of innovation 
infrastructure, creation of educational and scientific agroindustri-
al formations and their interaction with each other. Education and 
research agroindustrial formation are the vertically integrated sci-
entific and educational structures with innovative directed produc-
tion enterprises of agroindustrial complex. They are formed on the 
basis of higher education institutions and promote multi-discipline 
scientific research, attracting students, faculty and entrepreneurs to 
innovation process, according to the needs regional agroindustrial 
complexes. These formations give an opportunity to be interested 
and coordinated activities of different economic and legal structures 
in the innovative direction of regional agroindustrial complexes.

Actually, the idea of this association is not new. Even in the 
70-80s of the last century scientific production associations by re-
gional agroindustrial cooperative association type, agroindustrial 
enterprises in inter-farm irrigation, agrochemicals, seed were cre-
ated. But the fragmentation of the interests eventually leveled the 
advantages of such formations and led them to self-destruct. In the 
current economic conditions, innovative orientation is capable to 
promote the development of innovation infrastructure through the 
creation of educational and scientific agroindustrial formations.

The creation of educational and scientific agroindustrial for-
mations is responsible to public directions development of agroin-
dustrial complex and innovative infrastructure, which specified in 
the “Concept of the state system of agricultural extension” and 
the Law of Ukraine (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show 2017), 
“About innovation activity” (The Law of Ukraine About innovation 
activity 2002), “About education” (Law of Ukraine “About edu-
cation” 1991), “About state regulation of activities in technology 
transfer” (The Law of Ukraine “About state regulation of activities 
in technology transfer,2006) and so on. In general, the innova-
tion infrastructure include: technoparks, technopolises, business 
incubators, innovation research and technology centers, business 
innovation and telecommunications networks, consulting firms 
and others. Innovation infrastructure contributes to the imple-
mentation and accelerates the full innovation cycle – from de-
sign to application and commercialization of innovation, including 
agriculture, and aims at providing organizational and economic 
support of education, research and innovation at various levels of 
management. The main functions of the innovation infrastructure 
include:

• ensuring and support the relationship between the subjects 
agriculture and business innovation infrastructure;

• information, consulting, industrial, technological, financial 
support for education, research and innovation;

• promoting specialization and cooperation of education, re-
search and innovation in the agro-industrial sector;

• training of qualified personnel for agriculture;
• for legal regulation of science and innovation;
• certification, standardization of scientific and innovative 

products and more.

There are certain obstacles for the development of innovation 
infrastructure in the current economic conditions, namely:

• insufficient effective demand of agro-industrial complexes 
on the performance of innovative infrastructure;

• limited at a financial support for the development of 
innovation infrastructure for the state and regional au-
thorities;

• poor institutional support of innovation infrastructure and 
research innovation activity, failure to comply with legisla-
tion on budget funding of scientific activity, the absence of 
preferences for the development, implementation and com-
mercialization of innovative domestic products;

• low interest of agricultural business organizations in finan-
cial and credit support for innovation and research innova-
tion activity;

• underdevelopment of innovation infrastructure’s certain 
elements, such as technology transfer centers, innovative 
electronic exchanges, the mechanisms of venture financing 
and insurance of scientific innovation and more.

• It should be noted that today in Ukraine the certain compo-
nents of the innovation infrastructure has already created 
in the form of educational and scientific agroindustrial for-
mations. These examples may be:

• firstly, Institute of economics and management of agrar-
ian-industrial complex created on the base Kyiv national 
economic university (Institute of economic and manage-
ment of agrarian-industrial complex of State high educa-
tional establishment “Vadym Hetman Kyiv national eco-
nomic university”) which have purpose is: research, educa-
tional and implementation of scientific and technological 
activities in agroindustrial production, substantiation of 
practical recommendations to improve the competitive-
ness of products and agriculture (https://kneu.edu.ua/ua/
science_kneu/ndi/instytut_ekonomiky_ta_menedz-men-
tu_agropromyslovogo/);

• secondly, Ukrainian scientific research institute of agricul-
tural radiology that created on the base National universi-
ty of bioresources and environmental sciences of Ukraine; 
Research and design institute of standards and technology 
ecosafety and organic products and Ukrainian laboratory 
of quality and safety of agroindustrial complex products. 
Through such subdivisions university combines education, 
research, production, innovation, information and advisory 
activities regarding problems of environment, bioresourc-
es of land and water ecosystems, the introduction of new 
environmental and energy-saving agricultural technologies, 
quality standards of agricultural products, processed prod-
ucts and the environment (https://nubip.edu.ua/about);

• thirdly Science park “Agroperspektiva”, which created on 
the base Mykolayiv state agrarian university that also com-
bines educational, scientific-technical and innovative activ-
ity aimed at the functioning of regional innovation systems, 
restoration of high-tech capital of agroindustrial complex, 
technology transfer, efficient use of scientific, human re-
source capacity in high agricultural technologies, etc (http://
www.mnau.edu.ua/ua/index.html).
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The above establishments are educational institutions of IVth 
level of accreditation institutions with the status of the research 
type, based on which created educational and scientific agroindus-
trial formations. The development of innovative infrastructure and 
the creation such educational and scientific agroindustrial forma-
tions allow to efficiently use the research, logistics, human resourc-
es of higher education institutions, promote commercialization 
of research results, and increase revenues to local and national 
budgets (Tulchynska.2009). Besides the educational and scientific 
agroindustrial formations based on other universities operate vari-
ous research centers and laboratories, as exemplified by:

• Lviv national agrarian university, on which base created 
“Innovation center” in order to ensure the effective inter-
connection of education and science and production in agri-
culture(http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/nd/nc.html);

• Vinnytsia national agrarian university, on which base was 
created two research institutes, such as Research Insti-
tute of biofuels, biomass and efficiency of their use and 
consumption and Research design institute of technolo-
gy(http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/webgr_view/
GrHZCSV);

• Kherson state agrarian university, which operates based on 
“Problem research laboratory of ecological and ameliorative 
monitoring of agricultural systems dry steppe zone named 
professor D. Shaposhnikov “(http://www.ksau.kherson.ua/).

However, it should be noted that Ukraine’s current educational 
and scientific base for creating educational and scientific agroin-
dustrial formations is much broader. So in Ukraine there are uni-
versities that produce professionals in the agroindustrial sector, as 
Bilotserkivskiy agrarian national university(http://www.btsau.kiev.
ua/); Dnipro state agrarian economics university (http://www.dsau.
dp.ua/ua/page/navchalno-naukovij-nstitut-ekonomki.html);Odessa 
state agrarian universty (http://osau.edu.ua/); Podolsky state agri-
cultural and technical university (http://www.pdatu.edu.ua/); Sumy 
national agrarian university(http://sau.sumy.ua/); Tavriyskiy state 
agrarian technological university(http://www.tsaa.org.ua/); Kharkiv 
national agrarian university (http://knau.kharkov.ua/dendropark.
html). It should create educational and scientific agroindustrial for-
mations, based on these specialized institutions of higher educa-
tion, which would make it possible to combine their long experience 
in the educational activities of scientific production.

Creation and effective operation of educational and scientific 
agroindustrial formations provide a synergetic effect not only for 
the development of agroindustrial complex but also for higher ed-
ucation institutions, local authorities and population.

So, establishment on the basis of higher education institutions 
education and research agroindustrial formations will allow to:

• combine educational and scientific activities of agroindustrial 
manufacturing;

• keep schools of university science and increase the scientific 
potential of the university;

• stimulate research activities in higher education and improve 
the quality of educational services;

• direct research development and research and design works in 
the interests of the needs of both agriculture and the regions;

• increase the level of professionalism of the teaching staff, 
which having gained through practical experience;

• holding practice on innovation-active enterprises of regional 
agroindustrial complex;

• revive international scientific and technical activities and 
participate in innovative international research projects;

• establish cooperation with external contractors, business, 
regional and local authorities, credit and financial institu-
tions etc.

• increase the motivation of both students and teachers to 
research and implementation of scientific and technical ac-
tivity in the manufacturing sector of agroindustrial complex;

• employ university graduates in the relevant specialty;
• attract in commercialization of innovation results the ad-

ditional financial resources for the development of higher 
education.

The creation of educational and scientific agroindustrial for-
mations for local authorities will:

• increasing the number of innovation-active enterprises of 
regional agroindustrial complex;

• improving the welfare of the population, including in rural 
areas, due to real employment in the specialty of university 
graduates;

• increasing the number of highly qualified specialists in re-
gional agroindustrial complex, taking into account regional 
labor market demand by integrating education, research, 
technology and innovation;

• implementation of research works commissioned by local 
authorities and regional agroindustrial enterprises;

• creation of jobs in the regional labor market;
• increasing local budget revenues from the production of 

competitive agroindustrial products;
• practical implementation of strategies for innovation and 

agroindustrial development of regions.

Activities of education and agroindustrial research formations 
and using the existing educational and research base should take 
into account the needs of regions in the areas of innovation de-
velopments and regional features of climatic, agrotechnological, 
social and other conditions.

Regional and local authorities should make efforts as guar-
antor and intermediary for enhancing participation of innovation 
active agroindustrial enterprises in attracting financial resources 
to the development of education and research agroindustrial for-
mations. The interaction of education and scientific agroindustrial 
formations with regional and local authorities will allow to revive 
the process attracting financial resources that will help to reduce 
the time from generate new ideas to their implementation and give 
noticeable results not only in the development of innovation infra-
structure in the region and their agroindustrial complex, but also in 
social-economic development of the region.

Creation of educational and scientific agroindustrial forma-
tions will cover all aspects of education, research and innovation 
process, to combine of regional agroindustrial complex, to direct 
the efforts not only on knowledge transfer in universities, but also 
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in their practical use. The development of innovation infrastruc-
ture, in our opinion, promote the development of agricultural sec-
tor in the region, with the activities of the innovation infrastructure 
should take into account:

• the strategic priorities of agriculture regions – an innovative 
orientation of achieve development priorities contribute to 
solving the complex problems of socio-economic develop-
ment of regions and the country as a whole;

• dominance of science and innovation products in those ar-
eas that are most attractive to investors and they have pros-
pects of greater economic benefit from their development 
and implementation in the future in agriculture regions;

• requirements and international standards in terms of ref-
erence for European integration processes that will lead 
to synergetic effect for the development of agro-industrial 
region complexes from intensification international cooper-
ation on innovation basis;

• the potential opportunities and existing resources of sub-
jects in agricultural complex of the region.

Conclusions

Therefore, the analysis of higher education in Ukraine aimed 
at the training professionals of agroindustrial production provides 
an opportunity to note of underdevelopment educational and sci-
entific agroindustrial formations on their base. The development 
of innovation infrastructure through the creation of educational 
and scientific agroindustrial formations promote the combining 
of interests and resources of higher education institutions, local 
authorities, enterprises of agroindustrial complex and financial 
institutions, which in turn will affect the development of regional 
agriculture.

The development of innovation infrastructure through the op-
eration of educational and scientific agroindustrial formations will 
allow to:

• improve the industrial and logistics businesses of regional 
agroindustrial complex;

• reduce the time from design to implementation of innova-
tion in agroindustrial complex;

• attract financial and credit resources with the support of 
local and regional authorities in innovation in the relevant 
areas for meeting the needs of the regions;

• improve food security by increasing production of competi-
tive products of agroindustrial complex, including the world 
market;

• create additional workplaces in the regional labor market 
and employ a highly rural young staff for improving the wel-
fare of the region and so on.

Creation of educational and scientific agroindustrial forma-
tions will enable not only to combine educational, scientific and 
production activities, and fully cover the entire innovation industri-
al and commercial production cycle and sale of agroindustrial com-
plex. The development of innovation infrastructure through the 
creation of educational and scientific agroindustrial formations will 
contribute to the development of regional agroindustrial complex 

and innovation potential of the regions by transforming innovative 
products into specific result of agroindustrial complex production.

Further line of innovation infrastructure research develop-
ment of regional agroindustrial complexes is to develop recom-
mendations for the creation of regional innovation centers for de-
velopment of agroindustrial complexes.

The source of the research and article funding are the author’s own 
resources.
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Kryzys w przedsiębiorstwie – i co dalej?
Studium przypadku

Crisis in the enterprise – and what’s next?
Case study

The crisis – some are afraid of it, others ignore it, still others 
try to prepare for it and resist it. These are examples of different 
attitudes of managers towards the phenomenon of crisis. The cri-
sis may lead to collapse of the company or be a chance for its re-
newal. For this reason, crisis is one of the central problems in the 
company management. Based on one particular business entity, 
the article attempts to prove that changes in the policy of man-
agement at the time of a crisis are crucial and necessary. It also 
shows that potential modifications must be thoroughly analyzed 
and include elements that stop any ongoing negative processes 
in the company as well as factors that facilitate its development 
in a new reality.

Keywords: crisis, change, management, decision making.

Kryzys – jedni się go boją, inni go lekceważą, jeszcze inni się do 
niego przygotowują i starają się mu oprzeć i przeciwstawić. Każda 
z powyższych postaw niesie ze sobą pewien stosunek zarządzających 
do zjawiska kryzysu. Kryzys może bowiem doprowadzić do upadku 
przedsiębiorstwa lub stanowić szansę na jego odnowę i – tym sa-
mym – stanowi jeden z centralnych problemów w zarządzaniu nim. 
Bazując na przykładzie konkretnej firmy, podjęto w opracowaniu 
próbę udowodnienia, że zmiany w zasadach zarządzania w okresie 
dekoniunktury są nieodzowne, niezbędne i konieczne do realizacji, 
muszą być przemyślane, jak również muszą zawierać elementy po-
zwalające zarówno na zatrzymanie negatywnych procesów w firmie, 
jak i elementy pozwalające na jej rozwój w nowej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: kryzys, zmiany, zarządzanie, podejmowanie decyzji. 
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Kryzys jest zjawiskiem odwiecznym, to wielkie wyzwanie dla 
światowej gospodarki, to stan, który z całą pewnością zagraża 
bytowi przedsiębiorstwa1. Co należy wiec robić w stanie zagro-
żenia? Zdecydowanie i bezwzględnie wprowadzać zmiany. Kryzys 
wymusza na zarządzających organizacjami konieczność dokony-
wania wielu zmian. Zjawiska, jakie niesie ze sobą, nie są czymś 
normalnym, przyswajalnym czy przewidywalnym. Dotychczasowe 
sposoby, teorie czy strategie zarządzania stosowane w spokojnym, 
przewidywalnym i niezagrożonym recesją środowisku spowodo-
wały pewne „uśpienie” czujności wielu managerów, spowodowa-
ły również, że fala kłopotów związanych z kryzysem jest dla nich 
bardziej dotkliwa, że wielu z nich nie jest na takie kłopoty dosta-
tecznie przygotowana i tak po prostu z nimi sobie radzi marnie lub 
nie radzi sobie wcale (szerzej na ten temat w: Skala 2009; Heifetz, 
Grashow, Linsky 2009-2010: 115; Zelek 2003; Wróblewski 2010: 
49-66; Huczek 2015: 13-22; Orłowski 2009: 37). Niniejsze opraco-
wanie stanowi próbę ukazania, jak kryzys może wpływać na prace 
zarządzających przedsiębiorstwem oraz jakie zmiany wymusza 
w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Pierwsze opracowania z tego cyklu ukazały się w 2013 roku i były 
opracowaniami stricte teoretycznymi (Dudzik-Lewicka 2013: 207-
218; Dudzik-Lewicka 2013: 113-127). Poszczególne części tychże 
opracowań podporządkowano realizacji ich celów. Przedstawiono 
1 Autorka opracowania używa zamiennie pojęć: przedsiębiorstwo, firma 
i organizacja, odnosząc je do mikroekonomicznych podmiotów gospodaru-
jących. Podejście takie wynika z wymagań stylistycznych oraz jest zgodne 
z powszechnym rozumieniem tych terminów, które w literaturze przedmio-
tu bardzo często występują jako swe równoważne zamienniki.

ujęcie definicyjne kryzysu oraz opisano szczegółowo wpływ kry-
zysu na prace zarządzających przedsiębiorstwem. Kolejne części 
opracowania identyfikowały potencjalne zmiany i działania wpro-
wadzane w przedsiębiorstwie w czasie recesji. Wszystkie opisane 
działania miały spełnić jeden zasadniczy cel – miały skuteczne 
pomóc przedsiębiorstwu przeciwstawić się lub wybrnąć z kryzy-
su. Trzecie opracowanie z tego cyklu pozwoli na szersze rozwinię-
cie i zbadanie zmian w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 
w okresie kryzysu w świetle badań empirycznych prowadzonych 
na zlecenie jednej z firm działających w regionie bielsko-bialskim. 
Ujawnienie nazwy firmy nie jest możliwe ze względu na zobowią-
zania Autorki niniejszego opracowania wynikające z podpisania 
klauzuli o poufności danych. Niniejsze opracowanie zawiera wy-
brane wyniki badań prowadzonych wspólnie z S. Zimrozem (Du-
dzik-Lewicka, Zimroz 2010).

Charakterystyka przeprowadzonych 
badań i badanej zbiorowości

Podstawowym narzędziem badawczym w prowadzonych ba-
daniach był kwestionariusz ankiety. Skierowano go do osób zarzą-
dzających zarówno organizacją, jak i jej poszczególnymi komór-
kami. Problematyka badań w tym konkretnym przypadku zmusza 
bowiem do pokazania całej organizacji poprzez pryzmat recesji 
nawet, jeżeli ta nie dotyka wszystkich jej obszarów. Kwestiona-
riusz ankiety zawierał trzynaście pytań, które podzieliły go na 
cztery zasadnicze bloki. Pierwszy blok zawierał pytania dotyczące 
wpływu kryzysu na badane przedsiębiorstwo. Pytania z drugiego 
bloku miały na celu określić obszary firmy zagrożone kryzysem. 
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Trzeci blok pytań z ankiety pozwolił zidentyfikować działania za-
rządzających zapobiegające skutkom kryzysu, a czwarty blok py-
tań ocenił sprawność i skuteczność wprowadzanych zmian i ich 
wpływ na badaną organizację. Ostatnia cześć ankiety obejmowa-
ła metryczkę, w której badanych respondentów zapytano o płeć, 
wiek, wykształcenie, szczebel zarządzania oraz dział organizacji, 
w jakim zarządzający funkcjonuje. Taka właśnie konstrukcja an-
kiety miała na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące 
pewnych zależności, a mianowicie czy kryzys powoduje zmiany 
w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem, a jeśli tak, to jak te 
zmiany wyglądają, jak są realizowane i w jaki sposób. Badana or-
ganizacja jest wystarczająco duża, dlatego też dobierając próbę 
do badania, wykorzystano metodę doboru nielosowego – celo-
wego. Dobór ten polega na takim doborze jednostek do próby, 
aby odzwierciedlały one cechy danej zbiorowości – były dla niej 
typowe. Jednostki wybierane są do próby na podstawie własnych 
decyzji osób przeprowadzających badanie (Garbarski, Rutkowski 
2000: 213). W przypadku niniejszego badania przedstawiciel fir-
my zdecydował o wyłonieniu reprezentacyjnej grupy badawczej. 
Osoby uczestniczące w badaniu tworzą grupę składającą się w 95% 
z mężczyzn i tylko w 5% z kobiet. Biorąc pod uwagę wiek, dominują 
w próbie osoby w wieku 46–55 lat (38,10%) oraz w wieku 26–35 
lat (33,33%). 23,81% spośród wszystkich badanych responden-
tów stanowią osoby w przedziale wiekowym 36–45 lat, a 4,76% 
osoby w wieku 56–65 lat. W próbie badawczej nie ma młodych 
pracowników poniżej 26 lat, gdyż firma nie zatrudnia takowych. 
W strukturze próby dominują zdecydowanie pracownicy zarządza-
jący z wykształceniem średnim (52,38%) i porównywalne grupy 
pracowników z zawodowym i wyższym wykształceniem (w obu 
przypadkach uzyskany wynik wynosi 23,81%). Biorąc pod uwagę 
podział badanej grupy ze względu na szczebel zarządzania, osoby 
uczestniczące w badaniu tworzą grupę składającą się w 47,62% 
z kierowników zmiany, w 19,05% z brygadzistów, w 14,29% z kie-
rowników, w 14,29% z dyrektorów i w 4,75% z prezesów. Najwięcej 
spośród badanych osób pracuje na produkcji (85,72%), niespełna 
10% należy do zarządu organizacji (9,52%), a 4,76% jest pracow-
nikami administracji. 
 

Prezentacja zebranego materiału badawczego

Prezentacja wyników badania obejmuje cztery bloki tematycz-
ne wyznaczające układ narzędzia badawczego – ankiety. Ze wzglę-
du na ograniczenia wynikające z druku w niniejszym opracowaniu 
zaprezentowano tylko wybrane wyniki badań.

Wpływ kryzysu na kondycję badanej firmy

Zdecydowana większość zarządzających w firmie uważa, że 
kryzys dotknął firmę, w której pracują (zob. tabela 1). Świadczyć 
to może o osobistych doświadczeniach tych osób ze skutkami 
dekoniunktury, które w obszarach ich zarządzania występowały 
lub nadal występują i powodują określone konsekwencje. Ilość 
odpowiedzi „tak” świadczy również o pewnym stopniu czułości 
badanych na sygnały i bodźce z zewnątrz dotyczące kryzysu, co 
pozwala mieć nadzieję, że tak jak zagrożenia aktualne, te w przy-
szłości będą również zauważane. 

Tabela 1. Wpływ kryzysu na badaną firmę według pracowników

Czy według Pana/i kryzys dotknął w jakikolwiek 
sposób firmę, w której Pan/i pracuje? %

tak 80,95

nie 14,29

nie mam zdania 4,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Czy firma jest zatem dobrze przygotowana na skutki, jakie może 
spowodować w firmie kryzys? Większość badanych, bo aż ponad 
76%, potwierdza, że według nich firma jest przygotowana na skutki, 
jakie może spowodować recesja. Niemniej jednak 19% badanych 
zarządzających ma wątpliwości co do przygotowania organizacji 
i zdecydowanie twierdzi, że według nich firma nie jest do takich zja-
wisk dobrze przygotowana. Skąd taka opinia? Może ich stan wiedzy 
o obszarach, którymi zarządzają, w pełni uprawnia ich do wysuwa-
nia takich wniosków. Jest to sygnał dla zarządzających na wszystkich 
szczeblach do skorzystania z wiedzy i zapoznania się głębiej z opinią 
tej grupy osób, która dostrzega bardziej pesymistycznie przygotowa-
nie swojej organizacji do starcia ze zjawiskiem kryzysu.

Czy można przeciwstawić się nadchodzącej recesji, podejmując 
konkretne działania? Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwala wy-
snuć wniosek, że zdecydowana większość zarządzających w badanej 
organizacji, bo aż 81%, jest optymistami zakładającymi, że podejmo-
wanie konkretnych działań jest w stanie przeciwstawić się kłopotom 
i problemom, jakie niesie ze sobą kryzys. Skąd tyle wiary w siłę tych 
działań? Czy jest to tylko brak pełnej wiedzy dotyczącej szalejącej 
dekoniunktury czy też powszechne przekonanie pracowników za-
kreślających odpowiedź „tak”, że skuteczność i siła odpowiednich 
przygotowań jest w stanie pokonać kryzys. Jedno jest pewne, tak 
optymistyczne nastawienie i wiara we własne siły, na pewno pozwo-
li łatwiej „przepłynąć” organizacji razem z jej pracownikami przez 
wzburzone morze szalejącej recesji.

Jak badani pracownicy oceniają podjęte działania przez zarzą-
dzających firmą i jej poszczególnymi komórkami, zmierzające do 
zabezpieczenia firmy przed recesją? Można również określić odpo-
wiedzi na to pytanie jako sprawdzenie, czy jakiekolwiek działania ze 
strony zarządzających zostały w ogóle podjęte, niezależnie od ich 
skuteczności. Uzyskane wyniki pokazują, że zdecydowana większość, 
bo ponad 90% badanych stwierdziło, że zarządzający w ich odczuciu 
podjęli stosowne działania, które zabezpieczają firmę przed recesją. 
Taka struktura odpowiedzi może świadczyć o zauważeniu wszystkich 
działań związanych z zabezpieczeniem firmy i ich pozytywnej oce-
nie przez badanych pracowników. Taka struktura odpowiedzi jest 
również swego rodzaju gwarantem, że wszyscy lub prawie wszyscy 
badani chętnie będą uczestniczyli w realizacji tych właśnie działań 
zmierzających do zabezpieczenia firmy przed kryzysem.

Czy w opinii badanych działania związane z przeciwstawieniem 
się lub ograniczeniem skutków kryzysu muszą wiązać się z bezpo-
średnim negatywnym lub pozytywnym oddziaływaniem na pracow-
ników firmy? Rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje bardzo 
ciekawy, a zarazem istotny stan odczuć zarządzających w badanej 
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organizacji związanych z wpływem wszystkich działań w niej pro-
wadzonych (zob. tabela 2). Biorąc pod uwagę odpowiedzi związane 
z pozytywnym oddziaływaniem tych czynników, można zauważyć, 
że mają one większy wpływ i wiążą się z większym pozytywnym od-
działywaniem na wszystkich pracowników firmy, osiągając wartość 
57,14 %. Badając odpowiedzi związane z negatywnym oddziaływa-
niem tych czynników na wszystkich pracowników organizacji, można 
stwierdzić, że zdecydowana większość odpowiedzi, bo prawie 67%, 
wskazuje, że prowadzone działania nie mają negatywnego oddzia-
ływania na pracowników organizacji.

Tabela 2. Oddziaływanie na pracowników firmy działań związanych 
z przeciwstawieniem się lub ograniczeniem kryzysu

Czy działania związane z przeciwstawieniem się lub 
ograniczeniem skutków kryzysu według Pana/i muszą 

wiązać się z bezpośrednim negatywnym lub pozytywnym 
oddziaływaniem na wszystkich pracowników firmy?

%

pozytywnie tak 57,14

pozytywnie nie 42,86

negatywnie tak 33,33

negatywnie nie 66,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Obszary firmy zagrożone kryzysem

Jakie skutki pozytywne i negatywne ma kryzys na firmę i jej 
poszczególne obszary funkcjonalne? W obrębie obszarów funkcjo-
nalnych organizacji narażonych na skutki negatywne wyraźnie domi-
nuje obszar ograniczeń płacowych wskazany przez szesnastu respon-
dentów. Niewątpliwie jest to związane z zamrożeniem wszelkich ru-
chów płacowych i podwyżek, jak również wszelkiego rodzaju premii 
i innych dodatków, które funkcjonowały przed kryzysem. Kolejnymi 
obszarami o zbliżonej ilości wskazań są zwolnienia pracowników 
i ograniczenia czasu pracy wskazane przez jedenastu badanych. Są 
to dwa związane ze sobą elementy, które wzajemnie się uzupełnia-
ją, albo – jak można powiedzieć – jeden. W tym przypadku ograni-
czenie czasu pracy powoduje automatycznie konieczność zwolnień 
pracowników. Kolejny obszar wskazany przez dziewięciu badanych 
dotyczy ograniczenia kosztów stałych. Obszar ograniczenia zakupów 
istotny jest dla siedmiu respondentów. Te dwa ostatnie obszary po-
kazują, że zagrożenie kryzysem spowodowało szukanie pewnych 
oszczędności w organizacji, które powinny pomóc w tak trudnym 
okresie. Pozostałe obszary to obniżenie cen wyrobów, wskazane 
przez cztery osoby, mające najprawdopodobniej skutkować wyższą 
ich sprzedażą, wstrzymanie rozpoczętych inwestycji, jako istotny 
element dla trzech osób, jako sposób na pewne oszczędności w ka-
pitale inwestycyjnym, oraz ostatni wymieniony przez dwie osoby 
obszar, czyli zaciągnięcie kredytu, które może zarówno przynieść  
pozytywne efekty przy skutecznym i efektywnym wykorzystaniu 
tych środków, jak również obciążyć dodatkowo organizację, nie 
przynosząc oczekiwanych efektów.

Wśród obszarów funkcjonalnych organizacji, na które skutki 
kryzysu mają wpływ pozytywny, na pierwszym miejscu klasyfikuje 
się dążenie do oszczędności wskazane przez szesnastu badanych, 
element normalny, występujący zawsze przy potencjalnych zagroże-
niach i powodujący zwiększenie dyscypliny przy wydawaniu pienię-
dzy. Kolejnym obszarem, który wskazało czternastu respondentów, 
jest analiza kosztów, element niezbędny w każdym przedsiębior-
stwie, a szczególnie w perspektywie zbliżającego się kryzysu. Na 
trzeciej pozycji uplasował się obszar wejścia na nowe rynki z dwu-
nastoma odpowiedziami, pokazując, że kryzys niejako wymusza 
konieczność szukania nowego terytorium do działania organizacji. 
Ośmiu respondentów wskazało jako pozytywny skutek kryzysu dzia-
łanie zmierzające do eliminacji marnotrawstwa w organizacji. Dzia-
łanie konieczne i aktualne zawsze, a nie tylko – jakby się wydawało 
– w obliczu zbliżającego się kryzysu. Dla pięciu osób zwiększenie 
wydajności jest istotnym obszarem, dla czterech osób – dywersy-
fikacja wyrobów, a dla trzech podniesienie ich cen stanowi istotny 
wpływ skutków pozytywnych kryzysu. Podniesienie jakości produkcji 
jest obszarem ważnym dla jednej badanej osoby.

Które działy w całej strukturze przedsiębiorstwa są najbardziej 
narażone na kryzys? Uzyskane odpowiedzi pokazują trzy działy or-
ganizacji, które według badanych są najbardziej narażone na kryzys. 
Jest to dział produkcji, dział inwestycji i rozwoju oraz dział handlu 
i marketingu. Dział produkcji przy wskazaniu czternastu badanych 
jest głównym i zarazem największym „organizmem”, o którego kon-
dycję obawiają się badani pracownicy. Wszyscy dobrze wiedzą, że 
jeżeli kryzys dotknie ich organizację, to na pewno odbędzie się to 
kosztem produkcji, zwolnień pracowników i ograniczeń czasu pra-
cy i wielkości produkcji. Dział inwestycji i rozwoju z trzynastoma 
odpowiedziami klasyfikuje się jako drugi zagrożony dział w firmie. 
Jest zrozumiałe, że niepewność co do przyszłości ze względu na 
zbliżający się lub trwający kryzys skutecznie blokuje wszelkie formy 
działalności inwestycyjnej organizacji. Dwanaście osób wskazało za-
grożenie dotyczące działu handlu i marketingu, co może świadczyć 
o braku zaufania co do skuteczności działania tego działu w ogarnię-
tym kryzysem przedsiębiorstwem lub określeniu skali kryzysu jako 
zagrożenia tak wielkiego i nie do pokonania w swoich celach przez 
właśnie ten dział. Pozostałe działy według badanych są zagrożone 
w mniejszym stopniu kryzysem. Tak jest postrzegany dział utrzyma-
nia ruchu z dwoma odpowiedziami i dział administracji wskazany 
przez jedną osobę. Natomiast w dziale księgowości badani nie wi-
dzą żadnych zagrożeń. Można powiedzieć, że wskazane ostatnie trzy 
działy mogą funkcjonować bez większych działań przeciwkryzyso-
wych w nich podejmowanych.

Działania mające na celu ograniczenie 
skutków kryzysu i jego przetrwanie

Przesłanką tej części badań była identyfikacja wszystkich dzia-
łań i zmian, jakie powinni wprowadzić zarządzający, aby oprzeć 
się kryzysowi. Zmiany, o których mowa, powinny być przemyślane 
i wprowadzane po przeanalizowaniu sytuacji kryzysowej. Tak uważa 
dwanaście badanych osób. Co jest powodem wskazania takiej od-
powiedzi? Na pewno ostrożność w podejmowaniu trudnych decyzji, 
strach przed niepewną przyszłością i konieczność dokładnego prze-
myślenia oraz wymóg wcześniejszej analizy zaplanowanych kroków 
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datków uważają za element, który należy natychmiast ograniczyć, 
kontrolować i analizować. Jest to zrozumiały i prawidłowy wybór 
w sytuacji, kiedy chcemy zahamować rosnące zobowiązania firmy 
wobec wszystkich kontrahentów. Druga odpowiedź w ilości ośmiu 
wskazań na element poszukiwania i zdobywania nowych rynków 
świadczy o pewnej niepewności przetrwania w warunkach aktu-
alnie posiadanego i obsługiwanego rynku. Być może badani mają 
świadomość, że po kryzysie rynek, na jakim ich przedsiębiorstwo 
funkcjonuje, może stanowić duże wyzwanie dla firmy i bezwzględnie 
należy szukać nowych możliwości już teraz, aby później nie tracić 
na to czasu. Kolejnymi działaniami, które uzyskały podobną ilość 
odpowiedzi, są dokładna analiza sytuacji, zwiększenie wydajności 
i polepszenie jakości produkowanych wyrobów. Patrząc na te trzy 
działania, możemy się na pewno zgodzić z pierwszym, czyli analiza 
sytuacji w firmie. Natomiast działania dotyczące zwiększenia wy-
dajności i polepszenia jakości w tak trudnych okresach działalności 
firmy nie zawsze będzie można realizować bez problemów. Są to 
przecież działania wymagające pewnych nakładów i dodatkowych 
działań, a na te w dobie kryzysu nie wszystkie firmy będzie stać. 
Jedynym argumentem przemawiającym za takimi działaniami jest 
gwarancja sukcesu na ich bazie w niedalekiej przyszłości, na przy-
kład pokonanie dotkniętej kryzysem konkurencji lepszym jakościo-
wo wyrobem. Opracowanie planów awaryjnych dla organizacji jako 
działanie istotne zostało wskazane przez czterech badanych. Taki 
wyniki dziwi jak na tak istotne działanie w przypadku kłopotów fir-
my, bo przecież często tak zwane gotowe plany B pomagają wpro-
wadzić bardzo szybko działania awaryjne i niejednokrotnie ratują 
organizację przed bardzo trudną sytuacją. Działanie polegające na 
pozyskiwaniu nowych dostawców ma za zadanie wyposażenie się 
w dodatkowe zapasy surowca na wypadek, gdyby część aktualnych 
dostawców musiała zrezygnować ze swojej działalności z powodu 
dotykającej ich recesji. Kolejne działania, zaczynając od analizy 
kosztów, poprzez wykorzystanie czasu pracy i ograniczenie przerw 
w produkcji, jak również dodatkowe działania marketingowe, mają 
również pomóc firmie. Badani wymienili również kilka działań ogra-
niczających, takich jak ograniczenie zatrudnienia, ograniczenia pła-
cowe, jak również ograniczenia przywilejów pracowniczych. Wydaje 
się, że są to normalne działania, które wprowadzane razem z innymi 
mogą stworzyć pakiety działań antykryzysowych potrzebnych firmie. 

Ocena wprowadzonych zmian ze wskazaniem ich 
wpływu na działalność firmy

Ostatni obszar badań skupiał się na ocenie skuteczności po-
dejmowanych działań, a jego treść zmuszała badanych do jedno-
znacznej wypowiedzi na pytanie: czy działania podejmowane przez 
zarządzających są w ich opinii skuteczne? Prawie 86% odpowiedzi 
na „tak” uprawnia do postawienia tezy, że osoby odpowiedzialne 
za poszczególne komórki firmy, jak również za całość organizacji 
poprzez swoje działania spowodowały, że może ona nadal funkcjo-
nować i rozwijać się. Ponad 9% badanych nie wierzy w skuteczność 
podejmowanych działań. Są sceptycznie nastawieni do zmian i ich 
wiara wyrażona w negatywnych odpowiedziach pokazuje pewną 
słabość i zwątpienie. 

Czy kierujący, koledzy i koleżanki w organizacji mogą prowadzić 
firmę w przyszłości do sukcesu? Czy wystarczy im sił, wiedzy i wiary 

do wykonania. Należy zwrócić również uwagę na trzy odpowiedzi, 
które wskazują na wprowadzenie zmian szybko i bezwzględnie. 
Powodem wyboru takiej odpowiedzi mogą być obawy tak odpo-
wiadających pracowników przed brakiem możliwości nadążania 
z powolnymi zmianami za szybkim tempem rozlewającej się recesji. 
Z kolei taka sama ilość badanych, jak we wskazaniu na zmiany szyb-
kie i bezwzględne, preferuje zmiany ostrożne i poparte prognozami, 
co świadczy z kolei o bardzo dużej ostrożności i opieraniu się na 
analizach i badaniach przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. 
Dla dwóch badanych osób istotną cechą są minimalne zmiany skie-
rowane na przeczekanie, które niestety prawie zawsze nie przynoszą 
oczekiwanych efektów. Jedna osoba wskazała wprowadzanie zmian 
po analizie skutków, co podobnie jak dla poprzedniej cechy jest już 
raczej swoistą „musztardą po obiedzie”. 

Badani respondenci prawie jednomyślnie potwierdzają fakt cał-
kowitej zależności sukcesu firmy w czasie kryzysu od zmian wprowa-
dzanych przez zarządzających (90,48% wskazań). Co ma wpływ na 
taką odpowiedź? Być może doskonała znajomość możliwości mene-
dżerskich swoich kolegów i koleżanek z organizacji. Może wiara we 
wspólne doskonale zorganizowane działanie, które niejednokrotnie 
już się sprawdziło w trudnych okresach działalności firmy. A może po 
prostu wiara w zmiany, zaplanowane i konsekwentnie realizowane 
krok po kroku niezależnie od natężenia kryzysu i czasu jego trwania, 
zmiany nie jako obrona, lecz zmiany jako cel do lepszej przyszłości. 

Jakie są najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać zarzą-
dzający w czasie recesji? Zdecydowanie dominuje w odpowiedziach 
doświadczenie wskazane przez szesnaście badanych osób. Jest to 
wynik zrozumiały, patrząc na tę cechę, która jest fundamentem 
do podejmowania najbardziej trafnych decyzji, szczególnie w naj-
bardziej trudnych okresach dla firmy. Odpowiedzialność wskazana 
przez dwunastu respondentów zajmuje drugie miejsce. Cecha ta 
u zarządzających pozwala im mieć świadomość o wielkiej wadze 
problemów, jakie niesie ze sobą kryzys, wiedzą, że od nich zależy 
powodzenie działalności poszczególnych działów, którymi zarzą-
dzają, a być może sukces całej firmy. Zdecydowanie w działaniu 
i otwartość na nowe pomysły to dwie kolejne cechy, które powinni 
posiadać zarządzający według badanych pracowników. W nowej 
rzeczywistości ogarniętej przez kryzys zdecydowanie jest istotnym 
walorem gwarantującym niejednokrotnie przetrwanie. Nie bez zna-
czenia w samym zdecydowanym działaniu jest konieczność posiada-
nia i używania nowych, niejednokrotnie pionierskich i nietypowych 
pomysłów. Często działania stosowane na co dzień wielokrotnie nie 
zdają egzaminu albo są wręcz powodem kolejnych kłopotów w okre-
sie kryzysu. Kilka badanych osób wskazało również inne cechy u za-
rządzających jako te, które powinny ich charakteryzować, a miano-
wicie: ostrożność, autorytet i odwagę w podejmowaniu decyzji. Te 
cechy jako dodatkowe do wcześniej, wyżej wymienionych powinny 
być swoistym uzupełnieniem i tworzyć osobowość oraz charakter 
osoby zarządzającej w trudnych czasach organizacją lub jej poszcze-
gólnymi komórkami. 

Jakie działania związane z przeciwstawianiem się kryzysowi są 
lub powinny być preferowane w firmie? Jako podstawowe działa-
nie w całej profilaktyce „leczenia” firmy lub jej przygotowania do 
kryzysu badani wskazują konieczność ograniczenia kosztów i wy-
datków, wskazując ten element aż szesnaście razy. Jest to dla nich 
priorytetem, dodatkowe koszty i ponoszenie dodatkowych wy-
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ne przez 16 badanych, zwolnienia pracowników, czy też ogranicze-
nia czasu pracy, zakreślone przez 11 pracowników. Badani zauważyli 
również skutki pozytywne w postaci: dążenia do oszczędności, wska-
zane przez 16 badanych, analizy kosztów, zakreślone przez 14 bada-
nych, czy też wejścia na nowe rynki, które wskazało 12 badanych 
pracowników. Istotne informacje pokazują odpowiedzi na kolejne 
pytanie wskazujące najbardziej zagrożone działy w badanej organi-
zacji, do których należą: dział produkcji z 14 odpowiedziami, dział 
inwestycji i rozwoju z 13 odpowiedziami, jak również dział handlu 
i marketingu z 12 odpowiedziami. Taka kompozycja działów zagro-
żonych, stanowiących duży obszar badanej organizacji, potwierdza 
oceny z bloku pierwszego, pokazujące również bardzo duży wpływ 
kryzysu na organizację.

Z odpowiedzi respondentów w bloku trzecim pytań ankiety 
wynika również, że należy podjąć wiele wielopłaszczyznowych dzia-
łań, prawie we wszystkich obszarach organizacji. Do najważniejszych 
działań badani zaliczyli ograniczenie kosztów i wydatków, wskazu-
jąc to działanie 16 razy, poszukiwanie i zdobycie nowych rynków 
– wskazane 8 razy, a po 5 razy wskazano dokładną analizę sytuacji, 
zwiększenie wydajności i polepszenie jakości. Co więcej, bada-
ni zaznaczyli w odpowiedziach na pytanie ósme, że muszą to być 
działania przemyślane po przeanalizowaniu, o których mówi ponad 
połowa badanych, bo aż 12 osób.

Z badań również wynika, że zarządzający badaną organizacją 
takie działania podjęli. Podjęte działania wprawdzie różnie oddzia-
ływały na wszystkich pracowników organizacji, bo zarówno pozy-
tywnie, jak i negatywnie. Mają one jednak jeden podstawowy cel. 
Tym celem jest przygotowanie i ochrona badanej organizacji przed 
negatywnymi skutkami recesji. Nawet jeżeli część z tych działań 
jest uciążliwa zarówno dla zarządzających, jak i dla zarządzanych 
pracowników, to muszą je przyjąć, jako zło konieczne, jako trudno 
przyswajalne antidotum na ocalenie miejsc pracy, pozycji organizacji 
na rynku, a może nawet na jej przetrwanie. 

Sam w sobie kryzys jako zjawisko spowodował w badanej fir-
mie różne skutki, głównie negatywne związane z kilkoma działami 
szczególnie na nie narażonymi. Uczciwie należy jednak stwierdzić, 
że jego wpływ zaznaczył się też pozytywnymi elementami w róż-
nego rodzaju podejmowanych działaniach. Fakt, że ujawniły się 
w organizacji dążenia do oszczędności i eliminacja marnotrawstwa, 
ma duże znaczenie. Analiza kosztów w czasach przedkryzysowych 
nie była priorytetem. Być może przy wcześniejszej dobrej kondycji 
finansowej ten element nie miał strategicznego znaczenia. Teraz to 
się diametralnie zmieniło. Fakt podjęcia decyzji o wejściu na nowe 
rynki, jak również podniesienie cen wyrobów to kolejny pozytywny 
element w działalności organizacji sprowokowany przez dekoniunk-
turę. Można powiedzieć, że z treści i rozkładu odpowiedzi na pyta-
nia z ankiety wynika jednoznacznie, że zarządzający na wszystkich 
szczeblach, posiadający wprawdzie różne cechy, mniej lub bardziej 
niezbędne w okresie kryzysu, potrafili znaleźć odpowiednie narzę-
dzia, poprzez które wdrożono działania skutkujące jednym – ich 
firma na dzień dzisiejszy potrafiła sprostać potężnym wyzwaniom 
stawianym przez rzekę recesji i ciągle funkcjonuje jako prężne, roz-
wijające się przedsiębiorstwo. 

Należy sobie zadać jednak podstawowe pytanie. Co dają 
wszystkie informacje, jakie uzyskano na podstawie przedmiotowe-
go badania? W jaki sposób i gdzie może je wykorzystać badana fir-

w pokonanie kryzysowego smoka? Jak chcą tego dokonać i czy inni 
im wierzą i darzą ich zaufaniem? Wynik prawie 81% dla zaufania do 
zarządzających napawa dużym optymizmem. Oznacza to, że w przy-
szłości współpraca oparta na zaufaniu będzie w firmie elementem 
cementującym wspólne działania wszystkich jej pracowników (zob. 
tabela 3). Tym bardziej jest to cenne, że właśnie to zaufanie zostało 
poddane wcześniej próbie w warunkach kryzysu i z całą odpowie-
dzialnością należy stwierdzić, że ten egzamin wypadł pozytywnie.

Tabela 3. Zaufanie do zarządzających w perspektywie przyszłości firmy

Czy ma Pan/i pełne zaufanie do zarządzających na 
wszystkich szczeblach w firmie, jeśli chodzi o przyszłość 

przedsiębiorstwa? 
%

tak 80,95

nie 19,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podsumowanie

Z badań wynika, że większość ankietowanych nie ma wątpli-
wości, co do faktu, że kryzys jest bardzo mocnym negatywnym zja-
wiskiem dotykającym ich organizację i że należy mu stawić zdecy-
dowanie czoła. Bardzo wyraźnie pokazały to odpowiedzi na pytania 
z bloku pierwszego ankiety. Nie ma najmniejszej wątpliwości, kryzys 
nie ominął badanej organizacji i nie potraktował jej ulgowo. Wpływ 
kryzysu na badaną firmę istnieje, jak wskazuje 80,95% badanych, co 
stanowi zdecydowaną większość. O czym to świadczy? Można po-
wiedzieć, że jest to obraz wpływu kryzysu na organizację lub inaczej, 
że taka ilość badanych osób bezpośrednio doświadczyła jego wpły-
wu, stykając się z nim bezpośrednio. Wprawdzie 14,29% badanych 
nie zauważyło jego wpływu na swoją firmę, a 4,76% nie ma w ogóle 
zdania, ale może to się wiązać z różnymi powodami, jak na przykład 
brak zainteresowania aktualną sytuacją lub powierzchowne oceny 
bez jakiejkolwiek analizy faktów i danych. Samo przygotowanie fir-
my do kryzysu pokazane w odpowiedziach pytania drugiego również 
nie pokazuje dużej jednomyślności w tej ocenie. W tym przypadku 
76,19% uważa, że firma jest przygotowana do kryzysu, natomiast 
ponad 19% że nie jest do niego dostatecznie przygotowana. Jest na-
turalne, że w przypadku 100% skutecznego przygotowania firmy do 
kryzysu, o ile można istnienie coś takiego w ogóle zakładać, wpływ 
tego kryzysu na organizację byłby raczej znikomy. Ale jak widać 
z odpowiedzi badanych, tak nie jest. W odpowiedziach na pytanie 
trzecie na temat możliwości przeciwstawienia się kryzysowi widać 
dużą wiarę i wielki optymizm w podejmowanie konkretnych dzia-
łań wykazane przez 80,95% badanych. Jest to optymizm bardzo po-
trzebny wszystkim pracownikom firmy, zarówno tym zarządzającym, 
jak i całej reszcie. Również w odpowiedziach na pytanie czwarte 
z niniejszego bloku, aż 90,48% respondentów widzi działania zmie-
rzające do zabezpieczenia firmy przed recesją.

Odpowiedzi na pytania z bloku drugiego określające obszary 
zagrożone w firmie pokazują wpływ skutków negatywnych na firmę, 
do których należą między innymi: ograniczenia płacowe, wymienio-
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ma? A może jeszcze precyzyjniej, w jaki sposób mogą je wykorzystać 
wszyscy zarządzający w badanej organizacji? Cała analiza pozwoliła 
na wykrycie lub może bardziej uzewnętrznienie pewnych istotnych 
elementów i zjawisk, które powinny posłużyć zarządzającym do 
ich wnikliwej analizy i na jej bazie do podjęcia konkretnych działań 
w przyszłości. Co istotnego można zaproponować badanej organiza-
cji? W gronie preferowanych działań należy wymienić: po pierwsze 
przekazywanie obszerniejszych i aktualnych informacji o kondycji 
firmy i wszystkich zagrożeniach do zarządzających na wszystkich 
szczeblach, po drugie szkolenia dla kadry zarządzającej w tema-
tach związanych z rozpoznawaniem i kwalifikowaniem zagrożeń we 
wszystkich obszarach organizacji, po trzecie organizowanie spotkań 
zarządzających lub przeprowadzanie wywiadów okresowych doty-
czących aktualnych i przewidywanych zagrożeń w celu ich rozpozna-
nia i jak najszybszej eliminacji. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

R E K L A M A
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Czynniki stymulujące przetrwanie i rozwój 
przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu

Factors that stimulate survival and development 
of a company in a turbulent environment

The paper analyses and discusses factors that stimulate sur-
vival and development of a company in a turbulent environment. 
The following problem is discussed: Is knowledge collected in an 
enterprise (about clients, competition and environment) a proac-
tive and progressive factor, leading to a more flexible company? 
Unpredictable environment is continuously verifying the theory 
of company operations that is a compendium of knowledge about 
a company and its environment. Pilot study presented in this pa-
per was conducted using direct interviews with the management 
staff of nine companies. The results show that the answer to the 
question formulated above ought to be positive. 

Keywords: flexibility, knowledge management, turbulent 
environment.

Artykuł ma charakter problemowo-dyskusyjny w zakresie 
czynników stymulujących przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa 
w warunkach turbulentnego otoczenia. Pod dyskusję podda-
ny został problem, czy wiedza gromadzona w przedsiębiorstwie 
o klientach, konkurentach i sytuacji w otoczeniu jest czynnikiem 
proaktywnym i prorozwojowym, prowadzącym do uelastycznienia 
działalności przedsiębiorstwa. Zmieniające się w sposób nieprzewi-
dywalny otoczenie nieustannie weryfikuje teorię funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, która jest sumą wiedzy o firmie i jej otoczeniu. 
Do pilotażowych badań zaprezentowanych w opracowaniu wy-
korzystano metodę wywiadów bezpośrednich z kierownictwem 
dziewięciu przedsiębiorstw. Udzielone odpowiedzi potwierdzają 
sformułowaną w pracy tezę. 

Słowa kluczowe: elastyczność, zarządzanie wiedzą, turbulentne 
otoczenie.
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Zmieniające się w sposób nieprzewidywalny otoczenie nie-
ustannie weryfikuje teorię funkcjonowania biznesu, która jest sumą 
wiedzy, jaką przedsiębiorstwo posiada o sobie i swoim otoczeniu 
oraz o relacjach, w jakich pozostaje z innymi partnerami przestrzeni 
gospodarczej. Taka sytuacja wymusza elastyczność działań i nie-
ustanne weryfikowanie założeń, na których przedsiębiorstwo bu-
duje koncepcję swojego funkcjonowania. Otoczenie turbulentne, 
w którym przedsiębiorstwo musi działać, wymaga bardzo szybkich 
reakcji dostosowawczych. Stąd wypływa znaczenie elastyczno-
ści jako ważnej cechy charakteryzującej przedsiębiorstwo. Cecha 
ta może mieć kluczowe znaczenie dla jego przetrwania i rozwoju 
w warunkach silnej agresji konkurencyjnej. Współcześnie prowadze-
nie biznesu wymaga od przedsiębiorstwa osiągania takiej przewagi 
konkurencyjnej, która jest istotna z punktu widzenia klienta, przez 
niego dostrzegana i możliwa do utrzymania w dłuższym horyzon-
cie czasu. Wiele przedsiębiorstw, aby skutecznie konkurować, musi 
inaczej spojrzeć na prowadzoną przez siebie działalność. Przesu-
nięcie środka ciężkości z produkcji na oferowane klientom usługi 
w postaci kompleksowych rozwiązań pozwala na lepsze rozpozna-
nie klienta, co jest absolutnie niezbędne dla rozwoju przedsiębior-
stwa. Dostarcza to wiedzy, która ma wartość jedynie wtedy, kiedy 
przedsiębiorstwo potrafi ją spożytkować tak, aby zaspokoić potrzeby 
odbiorców taniej, szybciej i lepiej od konkurentów. Aby wiedzę tę 
racjonalnie wykorzystać, muszą zadziałać uwarunkowania, które po-
przez proaktywne działania prowadzą przedsiębiorstwo na ścieżkę 

rozwoju. Ścieżek jest wiele, ale elastyczność w zarządzaniu zaso-
bami materialnymi i niematerialnymi ma znaczący prorozwojowy 
charakter. Elastyczność przedsiębiorstwa może być rozumiana na 
wiele sposobów, ale przede wszystkim jest odpowiedzią na zmiany, 
jakie zachodzą w otoczeniu. Elastyczność posiada również proroz-
wojowy charakter, który często wykorzystywany jest do aktywizacji 
zmian innowacyjnych ukierunkowujących działalność na taką ścież-
kę rozwoju, która dotychczas jest albo za słabo albo wcale niewyko-
rzystana przez przedsiębiorstwo. Jedna z tych ścieżek rozwojowych 
prowadzi do sprawnego i efektywnego wykorzystania wszystkich za-
sobów wewnętrznych, jak i umiejętnego i właściwego wykorzystania 
zasobów zewnętrznych. Przewartościowanie w zakresie zasobów, 
które rozpoczęło się pod koniec XX wieku, oznacza wzrost wartości 
zasobów niematerialnych, wśród których wiedza jest decydującym 
czynnikiem stymulującym rozwój przedsiębiorstwa. Właściwe wy-
korzystanie zasobów wiedzy w znacznym stopniu wpływa na wzrost 
wartości dodanej, a to na poprawę sytuacji ekonomicznej przedsię-
biorstwa i zwiększenie stabilizacji. Wzrost znaczenia zasobów wie-
dzy polega również na tym, że nie posiada ona substytutów i jest 
dobrem trudnym do skopiowania przez konkurentów. Wiedzę więc 
można rozumieć jako ogół wiadomości i umiejętności wykorzysty-
wanych przez jednostki do rozwiązania problemów (Probst, Raub, 
Romhardt 2002). Wiedza jest rdzeniem metody zarządzania określa-
nej jako zarządzanie wiedzą, które przenika całe przedsiębiorstwo, 
czyli wszystkie jego procesy struktury i czynności. Najważniejsze jed-
nak jest, aby pamiętać, że źródłem wiedzy są nie tylko sformalizo-
wane procedury i systemy komputerowe, lecz również nieformalne, 
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codzienne kontakty między ludźmi. Ludzie dla przedsiębiorstwa są 
najważniejszym zasobem, gdyż podejmują działania na podstawie 
informacji i wiedzy, które mogą umożliwić, promowanie i wspieranie 
zachowań prowadzących do optymalnego połączenia rozproszonej 
po wszystkich szczeblach hierarchii wiedzy typu „wiem co” i „wiem 
jak”, co również może mieć wpływ na poszerzenie oferty usług lub 
produkcji. Wiedza może być zawarta w różnego rodzaju dokumen-
tach, ale jednak znaczna jej część ukryta jest w ludzkich umysłach. 
Współcześni pracodawcy powinni się starać wzmocnić swoje firmy 
spoiwem społecznym, a współpraca między pracownikami i wzajem-
ne dzielenie się wiedzą to kwintesencja firmy, źródło elastyczności, 
prężności, szybkości i kreatywności – cech nieodzownych w XXI wieku. 

W niniejszym opracowaniu Autorka poczyniła próbę spojrzenia 
na przedsiębiorstwo przez pryzmat elastyczności jako cechy, która 
może mieć wpływ na przetrwanie i rozwój w warunkach zmiennego 
i nieprzewidywalnego otoczenia. Celem opracowania jest wskaza-
nie na możliwość wykorzystania wiedzy jako zasobu, który poprzez 
właściwe zarządzanie wspiera proaktywne działania, aktywizując 
elastyczność jako ważną cechę współczesnego przedsiębiorstwa. 

 
Działanie elastyczne jako cecha stymulująca 

rozwój przedsiębiorstwa

Przemiany społeczne, polityczne i ekonomiczne przyczyniają się 
do procesu przekształceń w przedsiębiorstwach, które muszą do-
stosować się do szybko zmieniającego się otoczenia. Żeby utrzymać 
się na rynku, przedsiębiorstwo musi skutecznie reagować na zmiany 
w otoczeniu. Stąd wypływa znaczenie elastyczności jako ważnej ce-
chy charakteryzującej przedsiębiorstwo.

Elastyczność przedsiębiorstwa może mieć kluczowe znaczenie 
dla jego przetrwania i rozwoju w nieprzewidywalnych i zmiennych 
warunkach. Elastyczność to pojęcie wieloznaczne o charakterze 
adaptacyjno-dostosowawczym określające dopasowanie się przed-
siębiorstwa do warunków wymagających współdziałania i „dostra-
jania” do zmian w otoczeniu. Nie wyczerpuje to jednak wieloznacz-
ności pojęcia elastyczności, gdyż nie uwzględnia ono zmian proak-
tywnych i prorozwojowych, w których elastyczność może mieć na 
celu wykreowanie nowej pozycji przedsiębiorstwa w przestrzeni biz-
nesowej. Tak więc elastyczność przedsiębiorstwa to zmiany wymu-
szające nowe stany otoczenia (Klassen, Rohleder 2001). Wieloznacz-
ność elastyczności wymaga również modyfikacji i ciągłej adaptacji 
strategii przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia, ale 
musi również uwzględnić pojawiające się okazje innych wydarzeń 
zachodzących na rynku (Krupski 2005). Dla całościowego ujęcia tego 
zagadnienia potrzebne jest szerokie rozumienie pojęcia elastyczno-
ści, jako cechy i jako domeny, które mogą pomóc przetrwać i rozwi-
jać się przedsiębiorstwu po uwzględnieniem zjawisk zachodzących 
w otoczeniu (Harvey, Lefebvre, Lefebvre 1997).

Właściwy dobór domen elastyczności przede wszystkim po-
winien uwzględniać dobro klientów, zadowolenie pracowników, 
aktywność innowacyjną, sytuację firmy na rynku, jej sprawność 
i efektywność w zarządzaniu. Uelastycznienie działalności może 
znacząco wpływać na wynik finansowy, wartość rynkową, właściwy 
klimat pracy i zadowolenie pracowników, klientów oraz partnerów 
biznesowych. Elastyczność tak rozumiana dotyczy wielu aspektów 
działalności przedsiębiorstwa. Wielu teoretyków zarządzania, mię-

dzy innymi i D. Gerwin, dostarcza podstawowych ram analitycznych 
elastyczności, w których wyróżnia siedem domen niepewności od-
noszących się do procesów przemysłowych oraz odpowiadających 
im domen elastyczności. Można je najkrócej scharakteryzować na-
stępująco:

1. Popyt na różne rodzaje produktów oferowanych przez 
przedsiębiorstwo, niepewność polega na trudności identy-
fikacji, jakich produktów lub usług oczekują klienci;

2. Niepewność co do długości cykli produkcyjnych lub usługo-
wych;

3. Elastyczność przepływu produkcji w toku;
4. Elastyczność modyfikacji produktów lub usług może wynikać 

z różnych przyczyn, np. biorąc pod uwagę cykl życia pro-
duktów, z którego wynikają potrzeby zmian cech wyrobu. 
Konieczność ta może wynikać ze zmieniających się potrzeb 
i gustów klienta, zmieniających się warunków konkurencji 
czy po prostu z postępu technicznego czy nawet organiza-
cyjnego.

5. Niepewność co do możliwości sprzedaży całkowitej ilości 
produkcji zgłaszanej przez dany rynek lub co do możliwo-
ści zwiększenia podaży. Dokonana musi być wtedy zmiana 
w wielu obszarach funkcjonowania firmy, aby uzyskać ela-
styczność rozmiarów produkcji. 

6. Elastyczności wymaga również zmiana terminów zamówie-
nia, którego realizację już rozpoczęto w systemie produkcyj-
nym. Przedsiębiorstwo o elastycznych sekwencjach produk-
cyjnych może wykonywać różne operacje produkcyjne na 
wyrobie niemalże w całkowicie dowolnej kolejności. 

7. Elastyczność materiałowa polega na spełnieniu przez wej-
ście materiałowe do systemu produkcyjnego różnorodnych 
potrzeb co do specyfikacji materiałowych (Gerwin 2005)1. 

Powyższe propozycje domen elastyczności zaproponowane 
przez D. Gerwina bazują na rodzajach niepewności charaktery-
stycznych dla produkcji przemysłowej. Jednak poza przykładowo 
wymienionymi domenami niepewności i odpowiadającymi im 
domenami elastyczności wymienionymi przez Gerwina zauważyć 
należy, że praktyka wielu przedsiębiorstw dostarcza szereg innych 
przykładów, w których znaczenie elastyczności wzrasta, gdy weźmie 
się pod uwagę coś, co powstaje ewolucyjnie i związane jest z sytu-
acją, w pewnym przedziale czasu. Zauważyć należy, że większość 
domen elastyczności jest związana z proaktywnością przedsiębior-
stwa w obszarze jej podstawowych procesów i struktur. Można 
więc przyjąć tezę, że przedsiębiorstwo jest elastyczne wtedy, gdy 
jest proaktywne w wielu obszarach działalności. Elastyczność uzna-
wana jest jako filozofia pomagająca przetrwać i rozwijać się przed-
siębiorstwu w trudnych warunkach współczesnego świata. Jednak 
menedżerowie powinni wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, aby 
elastyczność mogła sprostać tym wymaganiom. Pozyskiwanie oraz 
gromadzenie informacji i wiedzy wewnętrznej i zewnętrznej, jak 
i ich przetransferowanie w miejsca, gdzie mogą być najlepiej wy-
korzystane, przyczyniają się do bycia przedsiębiorstwem proaktyw-
nym, co jest domeną elastyczności. Przetworzona informacja staje 
się wiedzą, która jest szczególnie istotna dla procesu podejmowa-

1 Domeny elastyczności oraz niepewności prezentowane w artykule opraco-
wano na podstawie tej publikacji.
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nia ważnych dla przetrwania i rozwoju decyzji. Wiedza i informacja 
w takim ujęciu może stanowić główne źródło wartości ekonomicz-
nej dla przedsiębiorstwa. W tak rozumianej elastyczności nie liczy 
się jedynie adaptacyjne dostosowanie się do otoczenia, ale przede 
wszystkim jego proaktywne kształtowanie przez przedsiębiorstwa. 
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że współczesne przedsię-
biorstwa działają w erze wiedzy i informacji. Wiedza i informacja 
wykorzystywane są również jako źródło inspiracji twórczych w wielu 
szeroko pojętych procesach innowacyjnych, które również zalicza się 
do proaktywnych i wzmagających działania elastyczne w przedsię-
biorstwie. M. Castells uważa, że liczne odkrycia naukowe i innowa-
cje technologiczne ostatnich dekad złożyły się na powstanie nowego 
paradygmatu technologicznego. Jego specyfika polega na tym, że 
w procesie tworzenia innowacji zarówno surowcem, jak i produk-
tem końcowym jest wiedza i informacja. M. Castells nazywa ten 
paradygmat mianem informacyjno-technologicznego i następująco 
określa jego dwie cechy: 

•  sektory najnowszych technologii koncentrują się na prze-
twarzaniu informacji i wiedzy, dlatego wiedza i informacja 
jest dla nich podstawowym surowcem;

• innowacje technologiczne dotyczą przede wszystkim metod 
działania, a rzadziej produktów. 

Paradygmat informacyjno-technologiczny ma niebagatelne 
konsekwencje dla przedsiębiorstw, gdyż metoda działania wiąże się 
bezpośrednio z aktywnością człowieka, decyduje o kształcie struktur 
społecznych i organizacyjnych. W tym nowym paradygmacie wła-
śnie wiedza i informacja stają się podstawowym źródłem wartości 
ekonomicznej i przewagi konkurencyjnej (Castells 2005). Rozwój 
nowych technologii, środków komunikacji i transportu sprzyja glo-
balizacji, która dla konsumentów oznacza poszerzenie wyboru dóbr 
i usług. Dopasowanie się do potrzeb wymaga dużej elastyczności 
dostosowawczej przedsiębiorstwa, aby móc nieustanie zasypywać 
swoich klientów najaktualniejszymi ofertami. Dla menedżerów 
oznacza to, że nigdy nie mogą pozwolić sobie na poczucie zado-
wolenia ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, tylko ciągle 
należy je tak udoskonalać, aby było elastyczne, a jego działanie 
proaktywne w dłuższym horyzoncie czasu. Takie działanie pozwala 
podążać za najlepszymi w sektorze, co oznacza bycie konkurencyj-
nym na rynku. Nie ma jednak nic bardziej błędnego niż założenie, że 
dotychczasowe osiągnięcia, które przyniosły sukces wczoraj, równie 
dobrze sprawdzą się jutro. Zdaniem T. H. Devenporta i L. Prusaka 
przedsiębiorstwo, aby nie wypaść z gry rynkowej, musi wykazać 
się elastycznością i proaktywnym działaniem w sposób ciągły, jak 
również rynkowym refleksem. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwo 
musi umieć robić nowe rzeczy dobrze i w dodatku szybko. Dokład-
ne rozpoznanie specyfiki klienta i problemów, z jakimi się boryka, 
oraz celów, jakie sobie stawia, jest absolutnie niezbędne do jego 
zadowolenia. Wymaga to jednak informacji i wiedzy, aby móc indy-
widualnie i elastycznie podejść do każdego strategicznego klienta, 
aby zaspokoić jego optymalne potrzeby, a równocześnie uelastycz-
nić i przeorientować procesy odpowiedzialne za tę sferę działalności 
przedsiębiorstwa. W takich warunkach szybkość reakcji na wydarze-
nia zachodzące na rynku ma kluczowe znaczenie, a szybkość reakcji 
polega na zdobyciu jak najwięcej wiedzy i informacji, aby można 
było uruchomić wiele proaktywnych procesów w przedsiębiorstwie, 

po to, aby: 
• po pierwsze wiedza i informacje, które dawniej były za-

strzeżone dla osób na określonych stanowiskach, dzisiaj 
mogły swobodnie przepływać w pionie i poziomie wewnątrz 
i między przedsiębiorstwami, zwiększają się zatem możliwo-
ści wyboru, jeśli chodzi o miejsce i sposób podejmowania 
decyzji;

• po drugie dzięki nowym technologiom informatycznym pra-
ca przestała być związana z konkretnym miejscem, a granice 
nie stanowiły już w tym względzie istotnej bariery;

• realizacja proaktywnych procesów w przedsiębiorstwie wy-
magała kreatywnych i twórczych pracowników posiadających 
wiedzę i kompetencje, które pozwolą działać elastycznie. 

Wielu praktyków zarządzających przedsiębiorstwami uważa, że 
ludzie, którzy nie są w stanie opanować odpowiednich umiejętności 
albo nie inwestują w ciągłe pozyskiwanie wiedzy, nowych kompe-
tencji i doskonalenie się, mogą mieć kłopoty ze znalezieniem atrak-
cyjnego dla nich zatrudnienia. Dzisiaj nieustanne dokształcanie staje 
się niezbędne, niezależnie od wykonywanego zawodu. Rozwój tech-
nologii informatycznych w połączeniu z przesunięciem środka cięż-
kości biznesu z produkcji na usługi, których działalność w większym 
stopniu uzależniona jest od wiedzy i informacji sprawiły, że dzisiaj 
w pracy potrzebne są inne kwalifikacje niż jeszcze wczoraj. Nowocze-
sne przedsiębiorstwa opierają się głównie na kapitale intelektualnym 
składającym się z kapitału ludzkiego o szerokiej wiedzy i dużych kom-
petencjach, jak i kapitału strukturalnego, który jest produktem inte-
lektualnym tworzonym przez aktywnych i twórczych pracowników. 
Bo tylko z takim zespołem można działać proaktywnie i skutecznie 
uelastyczniać różne obszary działalności przedsiębiorstwa. 

Jak podkreśla T. Steward, stara gospodarka opierała się głów-
nie na kondensowaniu zasobów, czyli zespalaniu dużej ilości surow-
ców i materiałów za pomocą odrobiny wiedzy, a nowa gospodarka 
w erze wiedzy i informacji opiera się na kondensowaniu wiedzy, czyli 
umieszczaniu potężnego ładunku myśli w niepozornym opakowaniu 
(Stacy 2016). Wiedza stanowi źródło przewagi konkurencyjnej pod 
warunkiem, że w przeciwieństwie do innych zasobów rozrasta się 
w wyniku użytkowania. „Z jednych pomysłów rodzą się kolejne po-
mysły, a dzieląc się wiedzą nie tracimy jej, wzbogacamy natomiast 
innych” (Howard 2015). Pomnażanie wiedzy oznacza tchnięcie 
nowego ducha w firmę (lub człowieka). Pozwala to przedsiębior-
stwu wyróżnić się z tłumu konkurentów, pozyskiwać wciąż aktualną 
wiedzę, która jako zasób jest domeną elastyczności, a to generuje 
rozwój przedsiębiorstwa. 

 
Wiedza jako domena elastyczności

Wiedza staje się podstawowym czynnikiem wytwórczym w tym 
sensie, że decyduje o racjonalnym, a tym samym konkurencyjnym 
wykorzystaniu tradycyjnych czynników generowania bogactwa. Jest 
więc substytutem kapitału, ponieważ pozwala na zmniejszenie na-
kładów kapitału na produkt jednostkowy. Wiedza może zmniejszać 
zapotrzebowanie na kapitał, surowce, czas i inne ważne czynniki 
produkcji. Wpływa również na zdolność przedsiębiorstwa do kon-
kurowania, a w szczególności na uzyskanie przewagi konkurencyj-
nej (Kobyłko, Morawski 2006). Efektywne wykorzystanie wiedzy 
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• wiedza cicha (ukryta) zakorzeniona w realizowanych działa-
niach przedsiębiorstwa, powstaje często z obowiązujących 
zasad i scenariuszy oraz z know-how, to umiejętność wyko-
nywania określonych procedur, zrutynizowane zachowania 
organizacyjne, podstawowe elementy kultury organizacyjnej 
itd.;

• wiedza jawna (dostępna) konceptualna wyrażona między 
innymi w postaci: koncepcji nowego produktu, wzoru użyt-
kowego, modelu, projektów technicznych i organizacyjnych 
itd.; 

• wiedza jawna (dostępna) usystematyzowana: to dokumenty 
tworzone w przedsiębiorstwie, sprawozdania, raporty, bu-
dżety, specyficzne dokumenty, bazy danych, strategii pla-
nów itd., jawna (to ta, która pozostaje w firmie po odejściu 
pracownika wiedzy).

 
 Wiedza przedsiębiorstwa jest więc połączeniem wiedzy in-

dywidualnej i wiedzy zbiorowej. Konieczne jednak jest efektywne 
wykorzystanie obu tych zasobów wiedzy. Przedsiębiorstwo musi 
jednak zapewnić możliwość transferu wiedzy pomiędzy pracowni-
kami, jednostkami organizacyjnymi w celu jej agregacji i łączenia 
w nowe całości. Korygowanie, doskonalenie i przetwarzanie wiedzy 
pozwalają uruchomić domenę uelastycznienia, która może dosto-
sować działalność przedsiębiorstwa do zmieniającego się otocze-
nia. Dzielenie się wiedzą to wzmacnianie wiedzy indywidualnej 
i budowanie wiedzy przedsiębiorstwa. Bez wątpienia wymaga to 
otwartości i współpracy między pracownikami, tworząc zespoły 
pracowników wiedzy. Warunkiem koniecznym dla budowania wie-
dzy indywidualnej (pracowników), jak i zbiorowej przedsiębior-
stwa jest uczestnictwo w ciągłym procesie uczenia się i poznanie 
psychologicznych uwarunkowań tworzenia wiedzy i kreowania jej 
w praktyce. W przestrzeni biznesowej, w której funkcjonują przed-
siębiorstwa, tworzą się sieci relacji z klientami i innymi podmiotami 
gospodarczymi, które ułatwiają dostęp do wiedzy z różnych środo-
wisk społeczno-gospodarczych. Najcenniejsza wiedza nie może być 
ani wyuczona, ani przekazana, musi być budowana samodzielnie, co 
wymaga często intensywnych interakcji wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Istotne znaczenie dla uelastycznienia działalności ma wiedza 
nabyta w drodze bezpośredniego doświadczenia, stanowiąca efekt 
eksperymentowania (metoda prób i błędów), pozwalająca uzyskać 
optymalne rozwiązania w praktyce. Zarządzanie wiedzą to między 
innymi działanie organizatorskie, rozumiane jako zespół sformali-
zowanych sposobów gromadzenia i wykorzystania wiedzy dostęp-
nej przedsiębiorstwu oraz tworzenie nowej wiedzy. Wynika ono 
z nasycenia produktów i usług wiedzą, silnego rozwoju technologii 
informacyjnych, dużego i zwiększającego się tempa zmian w tym 
obszarze. Zarządzanie wiedzą staje się więc systemem zintegrowa-
nego zarządzania przedsiębiorstwem. Z obserwacji przedsiębiorstw 
wynika, że procesowi podlegają praktycznie wszystkie funkcje zwią-
zane z zarządzaniem przedsiębiorstwem – od funkcji produkcyjnej 
lub usługowej, logistycznej, marketingowej poprzez kompleksowe 
usługi finansowo analityczne i informatyczne, jak i zarządzanie 
personelem, projektami, restrukturyzacją i reorganizacją, jakością 
itd. U podstaw zarządzania leży procesowe podejście do biznesu 
i analiza logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, która powinna 
zidentyfikować i opisać procesy, określić ich kolejność i wzajemne 

ma wpływ na uelastycznienie działania, a to na wynik finansowy 
i pozycję przedsiębiorstwa w przestrzeni biznesowej. Można więc 
przyjąć, że przedsiębiorstwa oparte na wiedzy w sposób ciągły pozy-
skują ją oraz transferują informacje i wiedzę, szczególnie techniczną, 
technologiczną, ekonomiczną, społeczną i biznesową, w odpowied-
nie miejsca w przedsiębiorstwie. Wiedza warunkuje wprowadzenie 
przez przedsiębiorstwa aktualnych rozwiązań e-biznesowych. Go-
spodarka oparta na wiedzy wymusza komercyjne podejście do kre-
owania i transferu wiedzy. 

Wiedza jest również decydującym czynnikiem stymulującym 
rozwój przedsiębiorstwa. Obserwacje wielu przedsiębiorstw wska-
zują na wzrost ich wartości dodanej po wykorzystaniu zasobów wie-
dzy. B. Godziszewski stwierdza, że wzrost znaczenia czynnika wiedzy 
jako zasobu najbardziej cennego dla organizacji także ma swe źródło 
w badaniach nad koncepcją zasobową prowadzonych w latach 90. 
minionego wieku (Stankiewicz 2006). Wiedza jako zasób musi być 
właściwie zarządzana, aby mogła być efektywnie przez przedsiębior-
stwo wykorzystana. Wiedza jest jądrem metody zarządzania wiedzą. 
Koncepcja ta dosyć szybko zdobyła zainteresowanie nie tylko wśród 
przedsiębiorców, ale także i przedstawicieli świata naukowego. Uka-
zało się sporo publikacji (Grudzewski, Hejduk 2003; Hackett 2000; 
Dalkir 2005 itd.) uzasadniających ważność problemu zarządzania 
wiedzą dla efektywnego działania przedsiębiorstwem. W teorii od-
notowano wiele definicji zarządzania wiedzą, które bardzo często są 
postrzegane jako zintegrowane, systematyczne podejście do iden-
tyfikowania, zarządzania i dzielenia się całymi zasobami organizacji, 
włączając do tego bazy danych, dokumenty, politykę i procedury, 
a także przeszłe doświadczenie posiadane przez pojedynczych pra-
cowników (Hackett 2000). Sprawne i efektywne zarządzanie wiedzą 
uzależnione jest od funkcjonowania poszczególnych poziomów, któ-
re są ze sobą wzajemnie powiązane na zasadzie wejścia do i wyjścia 
z procesu (Kowalczyk, Nogalski 2007). Zarządzaniem wiedzą objęte 
jest całe przedsiębiorstwo, gdyż wiedza jako ważny zasób wykorzy-
stywany jest we wszystkich procesach i strukturach. Tak rozumia-
na wiedza tworzy zintegrowany system zarządzania przedsiębior-
stwem. We współczesnej rzeczywistości wiedza stanowi główną siłę 
napędową do tworzenia innowacji i rozwiązań proaktywnych, które 
uelastyczniają działalność przedsiębiorstwa. Jest to charakterystycz-
ny dla cywilizacji informacyjnej sposób działania (…), w którym wie-
dza staje się czynnikiem przesądzającym o innowacyjności, produk-
tywności i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki krajowej 
(Wierzbołowski 2007). Wiedza stała się jednym z najważniejszych 
zasobów, niedegradującym się w czasie użytkowania i rozwijającym 
się w toku wykorzystania w odróżnieniu od innych zasobów przed-
siębiorstwa. 

 Definicje z reguły podkreślają procesowe ujęcie zarządzania 
wiedzą, które przybiera postać charakterystycznego cyklu. Przed-
siębiorstwo powinno zarządzać wiedzą pochodzącą spoza przedsię-
biorstwa (zewnętrzną), jak i wewnętrzną, która dzieli się na skody-
fikowaną oraz nieskodyfikowaną. W literaturze przedmiotu rozpo-
znano kryterium charakteru wiedzy w następujących podzbiorach: 

• wiedza cicha (ukryta), która bazuje na indywidualnych umie-
jętnościach, zachowaniach, doświadczeniu i wykształceniu 
każdego pracownika. Powstaje ona z połączenia wykształce-
nia, doświadczenia, intuicji, umiejętności, norm i wartości, 
przekonań; 
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rych wiedza jest decydującym czynnikiem aktywizującym procesy 
i struktury do proefektywnościowego działania. Przedsiębiorstwa 
te są dumne, że posiadają sprawny i aktywny system zarządzania 
wiedzą, który rzeczywiście wspiera menedżerów różnych szczebli 
w procesie podejmowania ważnych decyzji. Proces zarządzania wie-
dzą aktywizuje w znacznym stopniu ambitniejszą część załogi do 
podejmowania różnego rodzaju inicjatyw twórczych i szkoleń zawo-
dowych organizowanych przez przedsiębiorstwa, jak i edukacji poza 
przedsiębiorstwem na różnym poziomie a nawet kliku pracowników 
w tych przedsiębiorstwach jest na studiach doktoranckich. Tworzo-
ne są również zespoły pracowników wiedzy, które przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych wykorzystywanych nie tylko w przedsiębiorstwie, 
ale również sprzedawanych jako know-how innym firmom. Kierow-
nictwa w udzielonym wywiadzie podkreślają, że na szczególną uwa-
gę zasługują pracownicy, którzy wciąż poszukują aktualnej wiedzy 
i informacji z różnych źródeł, gromadzą, segregują ją i przekazują 
tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna i optymalnie wykorzysta-
na do rozwiązywania problemów, z którymi pracownicy codziennie 
się borykają. Jest to cenna inicjatywa często podejmowana przez 
samych pracowników, która pozwala na bezinwestycyjny rozwój, 
a nawet na uzyskanie przez przedsiębiorstwo przewagi konkuren-
cyjnej. Natomiast jedno z przedsiębiorstw sektora energetycznego, 
które również losowo zostało wybrane, jest w trakcie wdrożenia 
systemu zarządzania wiedzą i aktywizacji zasobów niematerialnych. 
Przedsiębiorstwo to obserwuje, analizuje i ocenia model zarządza-
nia wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach tego 
sektora, w których elastyczność działania aktywizowana jest przez 
zarządzanie wiedzą i zasobami niematerialnymi. 

W sześciu przedsiębiorstwach średniej wielkości odnoto-
wano jedynie słabą aktywność w obszarze proaktywnych działań 
opartych na zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym, które 
uelastyczniają działalność w kierunku prorozwojowym. Z czterech 
przedsiębiorstw sektora budowlanego tylko producenci materia-
łów budowlanych wspierają pracowników podejmujących edukację 
związaną z profilem działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa 
same nie organizują żadnych szkoleń. Wiedzę i informacje pozyskują 
przede wszystkim od klientów, czyli od realizatorów usług budow-
lanych oraz od większych, sprawniejszych i efektywniejszych przed-
siębiorstw tej samej branży. Gromadzą i przekazują tę wiedzę, ale 
wykorzystują ją w praktyce z umiarkowaną aktywnością do proce-
sów podejmowania decyzji. Od czasu do czasu samo kierownictwo 
korzysta z organizowanych przez różne instytucje seminariów, kon-
ferencji i szkoleń. Informacje i wiedzę tam pozyskaną wykorzystują 
do proaktywnych działań w swoich przedsiębiorstwach.

 Kierownictwo dwóch przedsiębiorstw realizujących usłu-
gi budowlane w wywiadzie odpowiedziało, że wiedzę zdobywają 
w praktyce i od inwestorów, z którymi mają ciągłe kontakty aż do 
chwili całkowitego rozliczenia robót. Sami, jak czas pozwala, korzy-
stają z różnych zewnętrznych form szkolenia, a przedsiębiorstwem 
zarządzają za pomocą wiedzy zdobytej na studiach i doświadcze-
nia praktycznego. Elastyczność działania kształtuje się w praktyce 
w zależności od sytuacji, w jakiej przedsiębiorstwo w danym okresie 
czasu działa. Zarządzanie wiedzą jest dla nich teorią nie do końca 
rozpoznaną, więc w praktyce jej nie stosują. Dwa przedsiębiorstwa 
branży meblarskiej wykazały się słabą orientacją w tematyce, której 

oddziaływanie, określić kryteria i metody zapewnienia skuteczności 
przebiegu procesów oraz ich kontroli, mierzenia i monitorowania. 
Jest to działanie uelastyczniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
w warunkach nieprzewidywalnego i zmiennego otoczenia. Opisując 
cechy przedsiębiorstw, które mogą odnosić sukcesy, należy zauwa-
żyć, że muszą one uzyskać przede wszystkim zdolność do genero-
wania wiedzy i skutecznego prowadzenia procesów informacyjnych, 
adaptacji do zmian w układzie globalnej gospodarki. Pozwala to po-
siąść taki poziom elastyczności, który pozwoli szybko dostosować się 
do nowych celów (Castells 2008).

  W przedsiębiorstwie opartym na wiedzy wiedza może być 
również traktowana jako kapitał, który jest podstawowym czynni-
kiem tworzenia bogactwa, a pozostałe kapitały – rzeczowy finanso-
wy wspomagają proces bogacenia się. Kapitał wiedzy to nagroma-
dzona i zmaterializowana wiedza praktyczna o wszystkich istotnych 
elementach współtworzących przedsiębiorstwo i jego elastyczną 
cechę, czyli wiedza o pracownikach, klientach, konkurentach, pro-
duktach i potencjale firmy, technologiach, nowoczesnych systemach 
oraz technikach zarządzania, szkoleniach i systemach edukacji zawo-
dowej, jak również o sytuacji w sektorze i całej gospodarce. Kapitał 
wiedzy jest podstawą istnienia kapitału intelektualnego i nie można 
go ograniczyć tylko i wyłącznie do składnika ludzkiego. Powinien 
on być rozpatrywany w szerszym kontekście, nie tylko jako wiedza 
jednostki, ale także zespołów i całego przedsiębiorstwa. Tak rozu-
miany kapitał intelektualny zawiera elementy kapitału ludzkiego 
i kapitału strukturalnego, a ten składa się z kapitału relacyjnego, or-
ganizacyjnego, infrastruktury, a także kapitału społecznego (relacje 
międzyludzkie) oraz kapitału kulturowego składającego się z zespo-
łu wartość i norm społecznych. Gospodarka kapitałem wiedzy jest 
procesem dynamicznym i kreatywnym, nastawionym na tworzenie 
nowych rozwiązań, koncepcji produktów i usług. Można więc przy-
jąć, że kapitał wiedzy zawiera większość typowych cech kapitału, to 
znaczy może być w czyimś posiadaniu oceniany w formie finanso-
wej, ujmowany w bilansach, dodawany, mierzony, inwestowany, ka-
pitalizowany i odzyskiwany (Mroziewski 2008). Można więc przyjąć, 
że wiedza w swoim wieloaspektowym kształcie wspiera działania 
proaktywne, a te aktywizują elastyczność jako cechę, która pozwa-
la przetrwać przedsiębiorstwu, a nawet być konkurencyjnym na 
współczesnym rynku. Aby osiągnąć sformułowany w pracy cel, jak 
i dla potwierdzenia powyższych rozważań autorka przeprowadziła 
9 pilotażowych wywiadów bezpośrednich z kierownictwem losowo 
wybranych przedsiębiorstw. Dobór przedsiębiorstw był następujący: 

• trzy przedsiębiorstwa sektora energetycznego;
• sześć przedsiębiorstw różnych branż, w tym:

 ̶ dwa z branży meblarskiej, 
 ̶  cztery z branży budowlanej, w tym dwóch producen-

tów materiałów budowlanych oraz dwóch realizatorów 
procesów budowlanych.

Wszystkie badane przedsiębiorstwa zlokalizowane są w wo-
jewództwie śląskim. Przedmiotem badań pilotażowych była infor-
macja na temat wykorzystania wiedzy jako proaktywnego czynnika 
uelastyczniającego działalność przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa sektora energetycznego odpowiedziały nastę-
pująco: dwa przedsiębiorstwa sektora energetycznego stwierdziły, 
że od kilku lat aktywnie rozwijają zasoby niematerialne, wśród któ-
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dotyczyło pytanie. Wiedzę zdobywają przede wszystkim na targach 
meblarskich organizowanych w różnych miejscach w kraju i zagrani-
cą. Informacje pozyskują bezpośrednio od klientów i odbiorców ich 
produkcji. Aktualizują wiedzę i informacje na bieżąco, gdyż panująca 
w tym obszarze działalności moda na produkty meblarskie musi być 
uwzględniana przez te przedsiębiorstwa. Zarządzanie wiedzą jest dla 
nich pojęciem nieznanym, a przedsiębiorstwami zarządzają intuicją 
ukształtowaną na podstawie wieloletnich doświadczeń. Szkoleń dla 
pracowników nie organizują poza obowiązującymi, wynikającymi 
z przepisów prawnych. Proaktywne działania są najczęściej związane 
z modą na produkty meblarskie realizowane przez te przedsiębior-
stwa, do której muszą się elastycznie dostosować. 

Podsumowanie
 
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że 

wiedza, poprzez właściwe zarządzanie, wspiera proaktywne dzia-
łania, aktywizując elastyczność jako ważną cechę współczesnego 
przedsiębiorstwa. Trzy przedsiębiorstwa sektora energetycznego po-
twierdziły, że skuteczne zarządzanie zasobami niematerialnymi uru-
chamia działania proaktywne sprzyjające elastyczności. Natomiast 
sześć przedsiębiorstw średniej wielkości reprezentuje różny pogląd 
co do celowości zastosowania zarządzania wiedzą jako proaktywne-
go czynnika uruchamiającego elastyczne działania w swoich przed-
siębiorstwach. Kierownictwo zarządza tymi przedsiębiorstwami 
w znacznym stopniu intuicyjnie na podstawie zdobytych w prakty-
ce doświadczeń i wiedzy na studiach. Aktywizowanie pracowników 
w kierunku zdobywania nowej wiedzy w różnych instytucjach dydak-
tycznych jest w tych przedsiębiorstwach bardzo słabo rozwinięte. 
Potwierdzają oni jednak, na podstawie obserwacji innych firm, że 
wiedza i zarządzanie nią jest czynnikiem aktywizującym działania 
prorozwojowe, które pozwalają przedsiębiorstwu uzyskać przewagę 
konkurencyjną. Analiza uzyskanych odpowiedzi z wszystkich dzie-
więciu przedsiębiorstw pozwala sformułować uogólnioną informa-
cję, że elastyczność oparta na zarządzaniu wiedzą jest ważną cechą 
przedsiębiorstwa odpowiadającą na zmiany w otoczeniu. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

R E K L A M A
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Rozwój i osiąganie celów przy 
zdalnym wsparciu – przypadek Spirolife

Professional development and achievement of objectives
 facilitated by remote assistance – the case of Spirolife

In knowledge and innovation-based economy, people con-
stitute the most valuable capital of modern organizations. How-
ever, compe tences devalue, become out-of-date, and require 
an investment in their development. Despite investments in the 
development of employees being undeniably expensive, these 
may offer significant benefits and returns, provided they are im-
plemented properly. The issue of the present study pertains to 
employees’ development and achievement of objectives facili-
tated by remote assistance. Empirical studies conducted in 2016 
by means of a case study allowed conclusions regarding success 
factors of such programs to be formulated. 

Keywords: development, coaching, remote assistance, changes, 
development programs.

W warunkach gospodarki opartej na wiedzy i innowacji lu-
dzie stanowią najcenniejszy kapitał współczesnej organizacji. 
Kompetencje ulegają jednak dewaluacji, starzeją się i wymagają 
inwestycji w doskonalenie. Inwestycje w rozwój pracowników są 
niewątpliwie kosztowne, ale odpowiednio wdrożone mogą skut-
kować nieporównywalnie wyższymi korzyściami. Problematyka 
prezentowanego opracowania dotyczy rozwoju i osiągania celów 
pracowników z wykorzystaniem zdalnego wsparcia. Badania em-
piryczne zrealizowane w 2016 roku z wykorzystaniem metody case 
study pozwoliły sformułować wnioski dotyczące czynników sukce-
su tego typu programów.

Słowa kluczowe: rozwój, coaching, zdalne wsparcie, zmiany, pro-
gramy rozwoju.
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Globalizacja, rozwój technologii, a w szczególności urządzeń 
mobilnych, praca na odległość, mobilność pracowników powodują, 
że pracownikom jest coraz trudniej korzystać z tradycyjnych form 
doskonalenia (szkoleń, doradztwa stacjonarnego). Jednocześnie, 
w wyniku szybkiego starzenia się jednych kompetencji i pojawiania 
się nowych, nigdy do tej pory potrzeba doskonalenia i rozwoju nie 
była tak widoczna. Współcześni przedsiębiorcy i menedżerowie 
coraz częściej mają bowiem świadomość, że inwestycje w rozwój 
pracowników mogą skutkować zdobyciem trwałej przewagi konku-
rencyjnej. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone szkolenia 
są także skutecznym narzędziem motywacyjnym. Wobec ograni-
czeń czasowych i znacznej mobilności pracowników przedsię-
biorstw na znaczeniu zyskują obecnie nowoczesne metody dosko-
nalenia pracowników, w tym w szczególności zdalne, realizowane 
przy wsparciu Internetu, telefonu, aplikacji mobilnych lub Skype’a.

Problematyka opracowania 
w literaturze przedmiotu

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że ludzie stanowią 
najcenniejszy kapitał współczesnej organizacji. W warunkach go-
spodarki opartej na wiedzy i innowacji to właśnie kompetencje 
pracowników, ich umiejętności, potencjał, kreatywność mogą 
stanowić źródło stałej przewagi konkurencyjnej. Kapitał złożony 
z pracowników nie ma jednak stałego charakteru. Aktualnie, jak 
nigdy wcześniej, kompetencje ulegają bowiem dewaluacji, starze-
ją się, wymagają inwestycji w doskonalenie (Łaguna i in. 2015). 

Organizacje, które zauważają te potrzeby, stawiają na rozwój 
pracowników. Jest to niewątpliwie kosztowne, ale jednocześnie 
inwestycja w rozwój potencjału pracowników może przynieść nie-
porównywalnie wyższe korzyści. Współczesne przedsiębiorstwa, 
chcąc być konkurencyjne w szybko zmieniającej się rzeczywisto-
ści gospodarczej, wydają obecnie ogromne sumy na kształcenie 
i rozwój swoich pracowników. Niestety, niekiedy formy i metody 
doskonalenia wybierane są w nie do końca przemyślany sposób. 
Tymczasem powinny one jak najbardziej odzwierciedlać potrzeby 
rozwojowe organizacji oraz samego pracownika. W nowocześnie 
zarządzanych przedsiębiorstwach szkolenia stanowią więc zaplano-
wany proces, dzięki któremu korzysta zarówno organizacja, jak też 
kadra pracownicza (Kubik 2014; Bieniok 2006). Programy szkole-
niowe w organizacjach są powiązane najczęściej ze strategią firmy, 
wyznawanym systemem wartości oraz długofalowymi potrzebami. 
Niekiedy przedsiębiorstwa posługują się w tym celu własną kadrą, 
tworzącą wewnętrzny dział szkoleń. Zazwyczaj jednak korzystają 
w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych firm szkoleniowych, 
szkół wyższych, stowarzyszeń naukowych itp. W literaturze przed-
miotu podkreśla się, że najlepsze wyniki osiąga się poprzez ścisłą 
współpracę organizacji z ośrodkiem szkoleniowym (Listwan 2005). 
Inwestycje w rozwój kompetencji personelu mogą i powinny sta-
nowić istotny element systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa 
(Woźniak 2012). O zaangażowaniu pracowników, ich zadowoleniu 
z pracy, dobrostanie (obejmującym przystosowanie, dobry poziom 
zdrowia psychicznego oraz niski poziom wypalenia) decydują bo-
wiem inne czynniki niż tylko finansowe (Filipowicz 2014). Jak wy-
nika z badań zrealizowanych wśród pracowników przedsiębiorstw, 
ich dobrostan zależy w znacznej mierze od poziomu kontroli nad 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

92

życiem oraz zgodności wartości celów i działań. Nie zawsze jednak 
wysoki poziom dobrostanu skutkuje równie wysokim zaangażo-
waniem w wykonywane zadania. W celu zapewnienia wysoko wy-
kwalifikowanej, kompetentnej, lojalnej kadry wskazana jest więc 
troska o pracowników i ich stały rozwój (Bartkowiak 2011).

Istotnym problemem znajdującym w ostatnim czasie odzwier-
ciedlenie w literaturze przedmiotu jest zarządzanie różnorodnymi 
grupami pracowników. W wyniku wydłużania się czasu aktywno-
ści zawodowej coraz częściej menedżerowie muszą stawiać czoła 
wielopokoleniowym zespołom pracowników. Pojawiają się opinie, 
że szczególnie trudno zaangażować i utrzymać w firmie młodych 
pracowników, przedstawicieli tzw. pokolenia Y (najczęściej okre-
ślane są tak osoby urodzone w latach 1980-2000). Do głównych 
charakterystyk opisujących tę grupę pracowników zalicza się m.in. 
chęć i umiejętność pracy w zespole, potrzebę równowagi pomię-
dzy życiem zawodowym i osobistym (life-work balance), niską 
lojalność wobec pracodawców, brak samodzielności w podejmo-
waniu decyzji, brak trwałych autorytetów, wielozadaniowość, wy-
sokie umiejętności wykorzystania technologii ITC (Fazlagic 2008). 
Młodzi ludzie wymagają więc specyficznego podejścia do moty-
wowania, a tym samym doskonalenia, coraz częściej potrzebują 
ukierunkowania, wsparcia w ustalaniu celów i samorozwoju. Coraz 
więcej organizacji zauważa potrzebę stałego rozwoju kwalifikacji 
pracowników poprzez samokształcenie. Wynika to m.in. ze zwięk-
szającego się zapotrzebowania na tzw. kompetencje miękkie, jak 
umiejętności interpersonalne, praca zespołowa, umiejętności ko-
munikacyjne, elastyczność, przywództwo, stymulowanie do rozwo-
ju. Tego typu szkolenia przynoszą korzyści obu stronom. Pracodaw-
cy mogą je traktować jako istotny element skutecznego systemu 
motywacyjnego. Z kolei pracownicy – jako docenienie i szansę na 
rozwój. Wśród najpopularniejszych form nowoczesnych metod do-
skonalenia pracowników wymieniany jest coachning, w organizacji 
często stosowany w formie wsparcia ze strony doświadczonego 
pracownika, przełożonego lub pracownika działu HR. Skutecznie 
realizowany coaching przynosi wymierne efekty w postaci zwięk-
szenia wydajności pracownika, działu, a wreszcie całego przedsię-
biorstwa (Longenecker 2010; Hagen 2010; Heathfield 2015). Do 
istotnych wad tej metody należy jednak znaczna ilość czasu, jaki 
powinien zostać przeznaczony na szkolenie. Rozwiązaniem może 
być coaching zdalny, który zajmuje znacznie mniej czasu, nie tracąc 
przy tym na skuteczności (Averweg 2010). 

Wśród podstawowych problemów dzisiejszych czasów wymie-
nia się potrzebę zwiększania zaangażowania pracowników. Bada-
nia wykazały, że na zaangażowanie w wykonywane zadania ma 
wpływ wiele czynników indywidualnych, w szczególności mocne 
strony, umiejętność zarządzania własnymi emocjami oraz dąże-
nie do realizacji celów. Coaching powoduje, że pracownicy mogą 
w pozytywny sposób zarządzać swoimi emocjami, skuteczniej 
identyfikować i dążyć do realizacji celów, a w efekcie pracować 
bardziej efektywnie, z lepszym samopoczuciem, większym zaan-
gażowaniem, co pozwala osiągnąć maksymalną wydajność (Crabb 
2011). Literatura przedmiotu prezentuje wiele wyników badań 
potwierdzających pozytywny wpływ coachingu na zaangażowanie 
pracowników, poprawę jakości wykonywanych przez nich zadań, 
a także wyższe zaangażowanie w życie organizacji (Ellinger i in. 
2010; Hagen 2010).

Metodyka badań

Poszukując odpowiedzi na pytania badawcze, posłużono się 
metodą case study. Jest to jedna z podstawowych metod badań ja-
kościowych, polegająca na studiowaniu wybranego obiektu o znacz-
nej złożoności wewnętrznej oraz intensywnych związkach z otocze-
niem, przy wykorzystaniu wielu źródeł informacji (tj. dokumenty, 
obserwacje, wywiady), uwzględniając kontekst badanego przypadku 
(Creswell 2007; Baxter, Jack 2008). Metoda studium przypadku zo-
stała wybrana do zrealizowania prezentowanych badań, ponieważ 
jest ona wskazana, gdy problem badawczy obejmuje dużą liczbę 
wzajemnie powiązanych zmiennych, a badacz ma znikomą kontro-
lę nad badanym obiektem (Patton, Appelbaum 2003). Przyjęto, że 
zastosowanie w tym przypadku wysoko standaryzowanego kwe-
stionariusza ankiety mogłoby doprowadzić do zbyt daleko idących 
uproszczeń, dając zbyt powierzchowne wyniki. Badania empiryczne 
zrealizowano w 2016 roku w siedzibie firmy Spiropharm S.A. w Lu-
blinie. Zastosowano metodę wywiadu częściowo skategoryzowane-
go. Przeprowadzono wywiady z sześcioma osobami – właścicielem 
przedsiębiorstwa, menedżerem biura oraz pracownikami programu 
Spirolife. Badania uzupełniono obserwacją oraz analizą dokumenta-
cji (Przewodnik po programie Spirolife). 

Celem opracowania była identyfikacja czynników determinują-
cych powodzenie zdalnego programu coachnigowego na przykładzie 
programu motywacyjno-zdrowotnego Spirolife. Po przeprowadzeniu 
obserwacji realizacji programu oraz wstępnych rozmów z menedże-
rem i pracownikami opracowano kwestionariusz wywiadu. Realiza-
cja celu badań wymagała odpowiedniej konstrukcji kwestionariusza 
wywiadu. Wyodrębniono kilka głównych obszarów tematycznych, tj.:

• idea i główne założenia programu;
• kompetencje pracowników;
• ocena podejmowanych działań przez pracowników i doce-

lowych odbiorców.

Program Spirolife – podstawowe założenia

Poszukując odpowiedzi na pytanie o czynniki determinujące po-
wodzenie realizacji programu Spirolife, należy rozpocząć od przedsta-
wienia idei powstania programu oraz jego głównych założeń. 

Rysunek 1. Źródła idei Spiropharm

Źródło: opracowanie własne.

Spiropharm

Trendy 
rynkowe

Kultura 
Japonii

Medycyna
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Spirolife to program motywacyjno-zdrowotny realizowany przez 
polsko-japońską spółkę Spiropharm S.A.1, założoną w 2014 r. przez Pio-
tra Franczaka – pochodzącego z Lublina biznesmena. Powstanie firmy 
zapoczątkowało połączenie kilku obszarów (rysunek 1).

Zainteresowania założyciela medycyną oraz kulturą i wartościa-
mi Japonii2 w powiązaniu z trendami rynkowymi3 zapoczątkowały 
powstanie programu Spirolife. Jest to próba uzupełnienia zidentyfi-
kowanej przez przedsiębiorcę luki pomiędzy usługami medycznymi 
i usługami doradczymi. Najistotniejszym obszarem problemowym 
jest niewystarczająca profilaktyka prozdrowotna w Polsce oraz nie-
odpowiednie podejście do zdrowia (w szczególności brak środków 
finansowych na działania profilaktyczne). Spirolife jest programem 
motywacyjno-zdrowotnym, w ramach którego klientom oferowane 
jest wszechstronne wsparcie w zmianie nawyków na bardziej proz-
drowotne. Program jest skierowany przede wszystkim do pracow-
ników dużych firm oraz korporacji chcących świadomie wpływać 
na poprawę jakości swojego życia. Odbiorcami programu są ludzie 
zapracowani, przemęczeni, a więc narażeni na utratę równowagi za-
pewniającej dobre samopoczucie i funkcjonowanie. Celem progra-
mu jest więc kompleksowe wsparcie w zakresie stopniowej zmiany 
nawyków odbiorców na bardziej prozdrowotne. W praktyce program 
może być określony jako propozycja indywidualnie dobranych kro-
ków w dążeniu do stałej zmiany stylu życia (Przewodnik po programie 
2016). Program jest realizowany całkowicie zdalnie, co oznacza, że 
pracownicy nie kontaktują się ze swoimi klientami bezpośrednio, ale 
jedynie za pomocą telefonu, Skype’a, maila oraz przy wykorzystaniu 
aplikacji mobilnej. Spirolife jest innowacyjnym programem, stanowią-
cym jednocześnie produkt oraz usługę. Pomysł na program Spirolife 
został wdrożony dzięki współistnieniu kilku podstawowych obszarów 
czynników niezbędnych do wdrożenia innowacji. Zdaniem B. Glinki                       
i S. Gudkovej są to: (1) innowator lub zespół innowatorów pracujących 
nad pomysłem (w tym przypadku założyciel firmy wraz ze współpra-
cownikami), (2) kontekst organizacyjny (m.in. zasoby, kultura, praktyki 
zarządzania), (3) kontekst zewnętrzny (w przypadku Spirolife najistot-
niejsze znaczenie miały trendy rynkowe oraz zdiagnozowana luka po-
między usługami zdrowotnymi i doradczymi) (Glinka, Gudkova 2011). 

Obszary działania programu

Trudno rozważać czynniki warunkujące powodzenie danego 
przedsięwzięcia bez analizy oferty skierowanej do końcowych od-
biorców. Rysunek 2 przedstawia sześć obszarów wsparcia programu 
Spirolife, które zostały zdiagnozowane jako nadrzędnie wpływające 
na życie człowieka. 

Kluczowym obszarem jest tu motywacja danej osoby do zmia-
ny, bez której pozostałe elementy nie mogłyby zostać wdrożone. 
Health partnerzy4 wspierają uczestników na drodze do zmiany w za-
kresie nawyków żywieniowych oraz dotyczących stylu życia, inspiru-

1 Spiropharm S.A. jest producentem suplementów diety na bazie spiruliny.
2 W szczególności japońskie podejście do prowadzenia biznesu, wywodzące 
się z filozofii kaizen, oraz japońskie wartości: uczciwość w stosunku do sie-
bie i innych, przejrzystość prowadzonych działań oraz szacunek.
3 Rozwój branży prozdrowotnej i medycznej ze względu m.in. na starzenie 
się i wzbogacanie społeczeństwa, większą świadomość profilaktyki zdro-
wotnej, wzrastające zainteresowanie zdrowym trybem życia oraz dynamicz-
ny rozwój rynków suplementów diety.
4 Stanowisko pracy zaprojektowane specjalnie do realizacji zadań w progra-
mie Spirolife.

ją do podejmowania aktywności fizycznej, badań profilaktycznych, 
a także do nieustannego rozwoju, samodoskonalenia. Założeniem 
programu jest wprowadzanie zmian małymi krokami. 

Rysunek 2. Obszary programu Spirolife

Źródło: opracowanie własne.

Pozwalają one przyzwyczaić się stopniowo do wprowadzanych 
zmian. Metodyka małych kroków została zaczerpnięta ze spopulary-
zowanej przez Japończyków filozofii kaizen i pozwala wyrobić nawyk 
stałego dbania o własne życie, zdrowie, samopoczucie. Analizując 
czynniki warunkujące sukces danego przedsięwzięcia, należy pod-
kreślić niespotykane do tej pory w gospodarce dążenie do indywi-
dualizacji i personalizacji usług lub produktów. W odpowiedzi na 
tego typu potrzeby zaobserwowane wśród klientów od niedawna 
program Spirolife posiada także cztery wersje profilowane. Funkcjo-
nują one równolegle z pełną wersją programu i przeznaczone są dla 
osób pragnących skupić się w szczególności na jednym z obszarów 
swojego życia. Na rysunku 3 przedstawiono profilowane wersje pro-
gramu oraz opis poszczególnych komponentów. 

Rysunek 3. Wersje profilowane programu Spirolife

Źródło: opracowanie własne.

Każda z profilowanych wersji programu Spirolife jest realizo-
wana przez health partnerów w porozumieniu z ekspertem w danej 
dziedzinie. Zadaniem tego specjalisty jest wspieranie pracowników 
programu w stworzeniu takiej oferty indywidualnej, która będzie jak 
najlepiej dopasowana do potrzeb konkretnego przypadku. 
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Program w opinii pracowników 
i docelowych odbiorców

Poszukując czynników determinujących powodzenie prezento-
wanego przedsięwzięcia, o opinie na jego temat poproszono pra-
cowników zajmujących stanowiska health partnerów. Ich zdaniem 
sukces w dużej mierze wynika z różnorodności zespołu, w którym 
jednocześnie pracownicy się uzupełniają, czerpią wzajemnie z wie-
dzy i doświadczeń członków zespołu. Stworzenie zespołu z tak 
zróżnicowanej grupy osób było możliwe dzięki wielu godzinom 
wspólnej pracy podczas trzymiesięcznego szkolenia wstępnego, 
bieżących szkoleń wynikających z potrzeb klientów, współpracy ze 
specjalistami (z zakresu motywacji, psychologii, dietetyki, narzędzi 
coachingowych, medycyny itp.). Nieodzowna była także potrzeba 
samodoskonalenia pracowników oraz ich predyspozycje, jak zaan-
gażowanie, otwartość, elastyczność i wiara w to, że na każdy, na-
wet trudny temat przedstawiony przez klienta, da się znaleźć roz-
wiązanie. Każdy z pracowników musi także pamiętać, że w relacji 
z klientem HP nie jest nadrzędny. Jak twierdzą sami zainteresowani, 
sukces ich pracy tkwi w umiejętności nawiązania i utrzymania re-
lacji z docelowym odbiorcą programu. Rolą HP jest towarzyszenie 
klientowi w drodze do celu, wskazywanie możliwych rozwiązań, 
przy jednoczesnym przekonaniu, że klient, przy odpowiedniej mo-
tywacji, poradzi sobie. Praca HP jest niezwykle satysfakcjonująca 
i doskonaląca, wymaga bowiem nieustannego rozwoju, wyszukiwa-
nia i sprawdzania nowych możliwości. Jak twierdzą HP, wiele pro-
pozycji, które proponują klientom, sprawdzają najpierw na sobie, 
aby zobaczyć, czy przynoszą one odpowiednie efekty. Dzięki temu 
mogą być wiarygodni i przekonujący. Praca z drugim człowiekiem 
może być jednak także przyczyną trudności. Niejednokrotnie na-
leży uważać, aby nie zaprzyjaźnić się z klientem, co może grozić 
zbytnim zaangażowaniem emocjonalnym. Należy także nauczyć się 
reagowania na roszczeniowość odbiorców, którzy próbują niekiedy 
przenieść odpowiedzialność za zmianę na HP, oczekując, że rozwiąże 
on wszystkie pojawiające się trudności. HP spotykają się także nie-
kiedy z niezrozumieniem programu lub oferty. Wątpliwości wielu 
uczestników programu budzi także stosowana metodyka „małych 
kroków”. Klienci, po podjęciu decyzji o zmianie nawyków, chcieli-
by często widzieć od razu przełomowe efekty. Niekiedy trudno im 
zrozumieć, że tylko stopniowe, niewielkie kroki mogą przyczynić się 
do trwałej zmiany jakości życia. Aby zapobiec negatywnym efektom 
pracy z klientami (co może powodować u zaangażowanych pracow-
ników zmęczenie i wysoki poziom stresu) stosowane są działania 
w kierunku profilaktyki wypalenia zawodowego. Są to m.in. częste 
zmiany aktywności w pracy, możliwość wsparcia psychologicznego 
i rozmowy o problemach w grupie HP, stosowanie w praktyce zasad 
zdrowego trybu życia (ruch, zdrowe odżywianie, dbanie o siebie). 
Szkolenia, konsultacje z ekspertami i superwizje powodują, że pra-
cownicy Spirolife nieustannie się rozwijają, towarzysząc w rozwoju 
swoim klientom. Powodzenie przedsięwzięcia ocenia się także przez 
pryzmat docelowych odbiorców. W celu poznania opinii klientów 
na temat programu Spirolife wprowadzono narzędzia umożliwiają-
ce pozyskanie informacji zwrotnej, a w efekcie – doskonalenie pro-
gramu. Po zakończeniu udziału w programie klienci drogą mailową 
odpowiadają na pytania dotyczące ogólnej oceny udziału w progra-
mie, uzyskanych przez siebie efektów, sugerowanych zmian w pro-

Kompetencje pracowników programu

W literaturze przedmiotu podkreśla się rolę zasobów ludzkich 
w osiąganiu sukcesów organizacji. Powodzenie w realizacji dzia-
łań, w szczególności innowacyjnych, zależy bowiem w znacznej 
mierze od posiadanych zasobów (w tym ludzkich) oraz od zdolno-
ści do ich wykorzystania (odpowiedniego przywództwa, atmosfe-
ry sprzyjającej kreatywności i innowacjom, projektu organizacji) 
(Glinka, Gudkova 2011).

Do podstawowych czynników mogących wpłynąć na po-
zytywny efekt wdrożenia innowacyjnego pomysłu należy od-
powiednio dobrany zespół. Założyciel opisywanego przedsię-
biorstwa postanowił zlecić dobór zespołu ekspertom, którzy 
zaproponowali stworzenie profilu kompetencyjnego pracownika 
programu, tj. health partnera (HP). Profil zawiera niezbędne oraz 
pożądane kompetencje potencjalnych pracowników, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich predyspozycji, tj. postaw, motywacji, 
zainteresowań, a także preferencji odnośnie realizowanych zadań 
oraz środowiska pracy. Na etapie tworzenia profilu stanowiska 
HP uznano, że praca takiej osoby polegać będzie w szczególności 
na nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu relacji z osobami 
korzystającymi z programu Spirolife. 

Głównym celem pracy health partnera jest bowiem wspie-
ranie zdrowego stylu życia osób będących pod jego opieką. Dla 
powodzenia pracy HP jest więc najważniejszy profil formalnego 
wykształcenia czy posiadane doświadczenia zawodowe, ale pre-
dyspozycje do specyficznej pracy z odbiorcami programu. 

Tego typu predyspozycje są trudne do zweryfikowania z wy-
korzystaniem tradycyjnych metod i technik rekrutacyjnych, dla-
tego na etapie selekcji kandydatów wykorzystano zaawansowane 
narzędzie (Harrison Assessments) pozwalające zbadać wrodzone 
predyspozycje kandydatów do pełnienia ról zawodowych (Harri-
son 2007). 

Wśród kluczowych kompetencji HP znalazły się (1) zdolności 
interpersonalne, (2) empatia, (3) altruizm, (4) pomoc, uczynność, 
(5) optymizm, (6) zainteresowania psychologiczne, (7) samodo-
skonalenie. Za niezwykle ważne uznano także towarzyskość, wy-
trwałość, podejmowanie inicjatywy i umiejętność przekonywa-
nia. Oprócz kompetencji kluczowych, w profilu zidentyfikowano 
kilkadziesiąt kompetencji pożądanych, które także mają znacze-
nie dla skutecznej realizacji zadań HP. 

Ponieważ wsparcie udzielane jest w formie zdalnej (za po-
średnictwem telefonu, Skype’a, maila, aplikacji mobilnej), wy-
maga to także odpowiednich kompetencji i predyspozycji health 
partnerów. Muszą oni zarówno znać obsługę wykorzystywanych 
urządzeń i programów, jak również potrafić pracować za ich po-
średnictwem, a nie w bezpośrednim kontakcie z klientem. 

Nie jest to typowy program coachingowy, zatrudnieni he-
alth partnerzy stanowią więc zespół specjalistów w kilku dzie-
dzinach, tj.: psychologia, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo 
medyczne, dziennikarstwo oraz rozwój osobisty. Każdy z health 
partnerów jest ekspertem w konkretnym obszarze. Pracują oni 
ze swoimi klientami indywidualnie, jednocześnie angażując się 
w wiele wspólnych działań i inicjatyw (jak szkolenia, ćwiczenia, 
superwizje, udział w konferencjach, działania na rzecz środowi-
ska lokalnego itp.).
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jeszcze częściej korzystać z tego typu udogodnień. Analizując czynni-
ki powodzenia programu Spirolife, można stwierdzić, że jest on nie-
zwykle dynamiczny, zaś jego realizacja na bieżąco dopasowywana 
jest do potrzeb klientów, wyrażanych w ich opiniach. Każdy uczest-
nik programu Spirolife otrzymuje usługę dopasowaną bezpośred-
nio do jego potrzeb i modyfikowaną na bieżąco. Jest to kierunek, 
w którym obecnie intensywnie rozwija się rynek usług, proponując 
odbiorcom coraz bardziej zindywidualizowaną ofertę. Prezentowa-
ne badania nie są wolne od ograniczeń. Skupiono się w nich bo-
wiem na kontekście organizacyjnym realizowanego przedsięwzięcia, 
a w szczególności na ludziach jako najistotniejszym i najbardziej dy-
namicznym z zasobów organizacji. Jednocześnie pominięto obszerny 
problem wpływu pozostałych zasobów, w tym finansowych, oraz 
aspekt działań marketingowych. Są one z pewnością istotne w pro-
cesie wdrażania i realizacji tego typu programów, nie były jednak 
przedmiotem prezentowanych rozważań ze względu na ograniczoną 
objętość artykułu.

Podsumowując, można stwierdzić, że w dobie instagramu, 
snapchata i grywalizacji, gdzie człowiek można zagubić swoje cele 
i stracić z oczu to, co daje w życiu satysfakcję, niejednokrotnie po-
trzeba kogoś, kto pomoże właściwie ustalić priorytety. Ze względu 
na chroniczny brak czasu zapracowanym osobom łatwiej jest utrzy-
mywać kontakt telefoniczny lub mailowy. Rozwiązaniem mogą być 
programy zdalnie wspierające pracowników w poprawie ich funk-
cjonowania, wpływające w konsekwencji na sytuację wewnątrz fir-
my, a także osiągane efekty. Świadomi menedżerowie z pewnością 
obserwują te trendy i wydaje się, że w najbliższym czasie podobne 
działania będą zyskiwać na znaczeniu. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

Bibliografia

1. Averweg U.R., (2010) Enabling role of an intranet to augment e-co-
aching, “Industrial and Commercial Training”, 42(1), 47-52.

2. Bartkowiak G., (2011) Dobrostan pracowników, poziom „zdrowia 
organizacji” a ich zadowolenie z pracy i zaangażowanie w realizację 
celów organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu” nr 223, 199-210.

3. Baxter P., Jack S., (2008) Qualitative Case Study Methodology: Study 
Design and Implementation for Novice Researchers, “The Qualitative 
Report” tom 13, nr 4, 544-559.

4. Bieniok H., (red.), (2006) System zarządzania zasobami ludzkimi przed-
siębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 

5. Crabb S., (2011) The use of coaching principles to foster employee 
engagement, “The Coaching Psychologist”, tom 7, nr 1, 27-34.

6. Creswell J.W., (2007) Qualitative Inquiry and Research Design: Cho-
osing among Five Approaches. Second Edition, California: SAGE Pu-
blications, Inc.

7. Ellinger A.D., Ellinger A.E., Bachrach D.G., Wang Y.L. & Baş A.B.E., 
(2010) Organizational investments in social capital, managerial co-
aching, and employee work-related performance, “Management Le-
arning”, 42(1), 67-85.

8. Fazlagić J., (2008) Charakterystyka pokolenia Y, „E-mentor”, nr 
3(25), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 
[20.06.2016]. 

9. Filipowicz G., (2014) Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmo-
wa i osobista, Warszawa: Wolters Kluwer business. 

10. Glinka B., Gudkova S., (2011) Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters 
Kluwer business.

gramie, oceny kompetencji health partnerów oraz kontaktów z HP. 
Pozyskane dane pozwalają sądzić, że program przynosi oczekiwane 
rezultaty. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. 79% końcowych 
odbiorców potwierdziło, że zmieniło swoje nawyki na bardziej proz-
drowotne. Odnosząc się do zmian w konkretnych obszarach, warto 
przytoczyć, że 62% respondentów zadeklarowało, że w wyniku pracy 
z HP odbyło badania profilaktyczne, 96% zaczęło zwracać uwagę na 
to, co spożywa, zaś 85% podjęło aktywność fizyczną. Interesujące, 
a także istotne dla dalszego rozwoju programu są sugerowane przez 
klientów zmiany. Niektóre z nich są już wdrażane, jak np. propozycje 
jeszcze bardziej szczegółowego, indywidualnego podejścia w danym 
obszarze tematycznym (możliwość skorzystania ze sprofilowanej 
wersji programu, np. w zakresie dietetyki lub wsparcia psychologicz-
nego). Z opinii niektórych klientów można z kolei wywnioskować, 
że nie jest to właściwy program dla klientów preferujących kontakt 
osobisty z coachem. Oceny opisowe dostarczane przez końcowych 
odbiorów programu wskazują znacznie więcej pozytywnych efek-
tów. W szczególności dotyczą one stosowanej metodyki małych 
kroków. Klienci stwierdzają często, że niedużym wysiłkiem osiągnęli 
istotną zmianę życia. Wiele osób podkreśla, że nie spodziewało się, 
iż w wyniku rozmowy telefonicznej można nawiązać tak głęboką 
relację, która pozwala się otworzyć i zrealizować postawione cele. 

O sukcesie realizowanych działań świadczą także opinie klien-
tów, którzy po zakończeniu udziału w programie i wprowadzeniu 
trwałych zmian nawiązują ponowny kontakt, chcąc podjąć kolejne 
kroki w innym obszarze życia. Większość odbiorców podkreśla, że 
sukces programu tkwi w stałym kontakcie z HP. Pomaga im to, że 
ktoś czuwa nad dokonującymi się zmianami, kontaktuje się, towa-
rzyszy w rozwoju. 

Podsumowanie 

Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy rozwoju 
i osiągania celów pracowników z wykorzystaniem zdalnego wspar-
cia. Badania empiryczne przeprowadzone zostały metodą case study 
w przedsiębiorstwie Spiropharm S.A. realizującym program moty-
wacyjno-zdrowotny Spirolife. Analiza wyników badań empirycznych 
wskazuje, że na powodzenie realizacji tego typu programów wpływ 
ma wiele czynników. Niezmiernie istotny jest kontekst zewnętrzny, 
a więc trendy rynkowe, w tym przypadku – starzenie się społeczeń-
stwa, większa świadomość potrzeby dbania o zdrowie i samopo-
czucie, zwiększające się zapotrzebowanie i aprobata społeczna dla 
wsparcia zewnętrznego w samorozwoju pracowników (jak doradz-
two, terapia, coaching). Powszechne staje się odczuwanie niewy-
starczającej satysfakcji z życia, co przekłada się na niezadowolenie 
w różnych sferach funkcjonowania, w tym – z pracy zawodowej. 
Tego typu negatywne odczucia pracowników powodują w konse-
kwencji niską motywację do pracy i słabą wydajność. Wsparcie 
pracowników w zakresie poprawy ich dobrostanu powinno więc 
znajdować się w obszarze zainteresowań pracodawców. Niebaga-
telne znaczenie dla rozwoju programów zdalnego wsparcia ma także 
gwałtowny rozwój technologii, dzięki czemu zwolenników zyskują 
nowoczesne metody komunikowania się i wymiany informacji, przez 
Internet, telefon komórkowy, aplikacje mobilne, platformy społecz-
nościowe itp. Są to szczególnie bliskie osobom młodym formy kon-
taktu, zaś pojawiające się na rynku pracy kolejne pokolenia będą 
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Zaufanie jako czynnik sukcesu
przedsiębiorstw sektora MŚP 

Trust as a factor 
of success of SMEs

This article is centers around the success factors of the SME 
sector. The purpose of this article was to analyze the importance 
of trust as a determinant of business success and to show its role 
in relation to a wider range of factors. Starting from the literature 
review on the concept of trust and the success factors of SMEs, 
the intent was to stress the importance of trust as a factor of suc-
cess in the context of other factors influencing, in the opinion of 
the surveyed entities (representatives of 100 SMEs operating in 
the Lower Silesian Voivodeship), the economic condition of their 
enterprises. The importance and the essence of trust was also 
presented and success factors of SME sector were described. The 
study performed proves that trust can be one of the success fac-
tors of the SME sector.

Keywords: trust, success factor, SME sector.

Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się wokół czyn-
ników sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP. Celem niniejszego ar-
tykułu była analiza znaczenia zaufania jako czynnika warunkującego 
sukces przedsiębiorstwa oraz ukazanie jego roli w odniesieniu do 
szerszej gamy czynników. Wychodząc od przeglądu dorobku literatu-
rowego w zakresie koncepcji zaufania i czynników sukcesu przedsię-
biorstw sektora MŚP, zaprezentowano znaczenie zaufania jako czyn-
nika sukcesu w kontekście innych czynników wpływających, zdaniem 
badanych podmiotów (przedstawicieli 100 przedsiębiorstw sektora 
MŚP działających na terenie województwa dolnośląskiego), na kon-
dycję ekonomiczną ich przedsiębiorstw. Przedstawiono znaczenie 
i istotę zaufania. Opisano czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora 
MŚP. Poprzez przeprowadzone badania udowodniono, iż zaufanie 
może być jednym z czynników sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP.

Słowa kluczowe: zaufanie, czynniki sukcesu, sektor MŚP.
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W Polsce dominują mikroprzedsiębiorstwa. Sektor małych i śred-
nich przedsiębiorstw (dalej MŚP) stanowi prawie 98,8% gospodarki 
polskiej (Tarnawa, Zadura-Lichota 2013: 18). Ich ocena sprawia wiele 
trudu, ponieważ występuje tu ogromna rotacja. Przedsiębiorstwa te 
cechuje wysoka elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do 
bieżących potrzeb rynku. Celem tego typu przedsiębiorstw jest przede 
wszystkim zaspokojenie popytu lokalnego (Nowak 2011: 47). Tylko 
nieliczne z nich decydują się na samodzielne przeprowadzenie oceny 
czynników kształtujących rozwój przedsiębiorstw (Wędzina, Parkitna 
2016). W literaturze przedmiotu brak jest adekwatnej klasyfikacji 
czynników rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP opartej na mierni-
kach właściwych dla danej grupy przedsiębiorstw. Na gruncie teorii 
zarządzania sukces organizacji najczęściej definiowany bywa jako 
skuteczność w osiąganiu własnych celów. Nie istnieje jednak jedna, 
syntetyczna miara tego sukcesu, choć najczęściej wykorzystywanym 
miernikiem jest szeroko pojęta efektywność (Handy 1999). Część 
z autorów coraz wyraźniej podkreśla znaczenie także innych korzy-
ści, takich jak: rozwój organizacji, kreowanie wartości i budowanie 
relacji z interesariuszami (Baruk 2011: 7). Organizacje ukierunkowa-
ne na maksymalizację zysku zazwyczaj realizują tradycyjną strategię, 
zakładającą koncentrację uwagi na pozyskiwaniu wartości ekono-
micznej poprzez wymianę produktów między organizacją a klientami 
(Prahalad, Ramaswamy 2005: 121). W dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu, w którym funkcjonują współcześnie organizacje, bardziej 

zasadne wydaje się jednak zarządzanie ukierunkowane na rozwój or-
ganizacji, kreowanie wartości dla, a nawet wraz z klientem, czy budo-
wanie opartych na zaufaniu sieci powiazań. Dynamika zachodzących 
zmian sprawia bowiem, że wiele z dotychczas stosowanych metod 
i koncepcji zarządzania ulega dezaktualizacji (Kuc 2008). Wiąże się to 
z nowymi wyzwaniami. Dla tak określonych celów konieczne jest przy-
jęcie strategii opartych o partnerskie relacje organizacji z klientami, 
ukierunkowanych na tworzenie wartości zmaterializowanych w in-
nowacyjnych rozwiązaniach. Głównym narzędziem rozwoju powinny 
zatem stawać się innowacje warunkowane procesami systemowego 
kształtowania opartych na zaufaniu klimatu i kultury w poszczegól-
nych organizacjach oraz w całych społeczeństwach (Baruk 2006). Ce-
lem niniejszego artykułu była analiza znaczenia zaufania jako czynnika 
warunkującego sukces przedsiębiorstwa oraz ukazanie jego roli w od-
niesieniu do szerszej gamy czynników. Wychodząc od przeglądu do-
robku literaturowego w zakresie koncepcji zaufania i czynników sukce-
su przedsiębiorstw sektora MŚP, zaprezentowano znaczenie zaufania 
jako czynnika sukcesu w kontekście innych czynników wpływających, 
zdaniem badanych podmiotów (przedstawicieli 100 przedsiębiorstw 
sektora MŚP działających na terenie województwa dolnośląskiego), 
na kondycję ekonomiczną ich przedsiębiorstw. 

Znaczenie i istota zaufania

Zaufanie to złożony koncept teoretyczny, wzbudzający coraz 
większe zainteresowanie w obrębie nauk o zarządzaniu. Przyczyną 
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poznawczej. Zaufanie może mieć ponadto wpływ na wymianę wie-
dzy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez relacje i kulturę 
organizacyjną (Nelson, Cooprider 1996). Można zatem stwierdzić, że 
znaczenie zaufania dla sukcesu organizacji jest niepodważalne. Jed-
nym z powodów, który przemawia za wzrostem znaczenia zaufania 
w relacjach biznesowych, jest pozycja współczesnego konsumenta 
oraz postępująca demokratyzacja informacji. Klienci mają bowiem 
coraz większy dostęp do informacji o produktach i usługach, więcej 
alternatyw wyboru, korzystają też z bardziej zindywidualizowanych 
form komunikacji z przedsiębiorstwami. W tych warunkach wzra-
sta rola zaufania w relacjach z nimi i otoczeniem przedsiębiorstwa, 
podobnie jest w przypadku wzrostu znaczenia zaufania w samej 
organizacji (Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz 2007: 
53-66). Jednocześnie można uznać zaufanie za istotną zasadę or-
ganizacyjną, umożliwiającą interpretowanie oraz prezentowanie 
informacji wraz ze stosowaniem kryteriów wyboru odpowiednich 
zachowań w koordynowanych działaniach (McEvily, Perrone, Zaheer 
2003: 92). Rola ta jest szczególnie ważna w warunkach niejasności 
wyników i zachowań, które nie mogą być wprost mierzalne lub ob-
serwowane. Dyskusji natomiast podlega stopień, w jakim zaufanie 
wpływa na sukces współczesnego przedsiębiorstwa. 

Czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP

Kategoria sukcesu w działalności przedsiębiorstw jest bardzo 
trudna zarówno do jednoznacznego zdefiniowania, jak i praktycznej 
weryfikacji. Z rozważań przedstawionych w literaturze przedmiotu 
wynika, że za podstawowe czynniki sukcesu rozwoju przedsiębior-
czości w sektorze MŚP uznaje się najczęściej dobrą strategię, obej-
mującą koncepcję produktu i rynku, orientację na rynek i dochód 
oraz na innowacyjność. Za równie cenione czynniki sukcesu uznaje 
się marketing, badanie rynku, produkcję i dystrybucję jako działania 
niezbędne dla pomyślnego wdrażania strategii (Nehring 2011: 16; 
Safin 2003; Chmieliński 2006). Zakłada się, że strategie te powinny 
być wspomagane odpowiednimi systemami zarządzania, w których 
duże znaczenie przywiązuje się do wspólnej hierarchii wartości, 
w tym zaufania. Co więcej, uważa się, że zaangażowanie na rzecz 
podstawowych wartości, jakimi jest misja czy kultura przedsiębior-
stwa, są często ważniejsze niż środki techniczne czy finansowe (No-
ronha Vaz 2001: 10; Sitek 2013; Brussa, Tarnawa 2011; Janiuk 2004). 
Na tle powyższych rozważań można przypomnieć stawiane często 
pytanie o to, co jest głównym celem działalności i podstawową war-
tością dla przedsiębiorców z sektora MŚP? Czy sukces utożsamiany 
ze znaczącym rozwojem, ekspansją rynkową i wzrostem wyników 
ekonomicznych przedsiębiorstwa, czy też sukces polegający na 
długoletnim utrzymaniu firmy i na stabilnym jej funkcjonowaniu? 
(Lachiewicz 2013: 150). Analiza wyników wielu badań nad małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami oraz prezentowanych obecnie często 
studiów przypadku znanych firm z sektora MŚP pozwala wyodrębnić 
trzy formy sukcesu przedsiębiorców prowadzących małe firmy. Są 
to: sukces związany z rozwojem małego przedsiębiorstwa, sukces 
polegający na utrzymaniu przedsiębiorstwa oraz sukces charaktery-
zujący się wyprowadzeniem przedsiębiorstwa z głębokich zaburzeń 
wewnętrznych i sytuacji kryzysowych (Zawadka, Hoffman 2012). 
Każdy z tych wariantów sukcesu różni się wyraźnie warunkami 
startu i przebiegu, zakresem zastosowanych metod działania czy 

tego jest między innymi fakt postrzegania zaufania jako czynnika 
umożliwiającego organizacjom mierzyć się ze złożonością i zmien-
nością rzeczywistości gospodarczej (Bachmann, Zaheer 2006: 240). 
W konsekwencji uznania znaczenia zaufania jako istotnego czynnika 
dla działalności organizacji w warunkach zmiennego i trudno prze-
widywalnego otoczenia, koncepcja ta została dostrzeżona zarówno 
przez praktyków, jak i badaczy (Argyris 1964). Zaufanie jest jednak 
pojęciem szerokim, niejednoznacznym i trudno definiowalnym. Ba-
dacze, nawet w obrębie tej samej dyscypliny naukowej, przyjmują 
różną optykę spojrzenia na zaufanie, zależną od prezentowanej przez 
nich orientacji, czy to teoretycznej, czy badawczej. Wszyscy jednak 
zgadzają się co do tego, że zaufanie jest istotną wartością, która ma 
charakter relacyjny. Oznacza to, że o jego istnieniu bądź braku (które 
mają charakter stopniowalny) możemy mówić tylko w odniesieniu 
do działań czy praktyk konkretnych podmiotów: jednostek, grup czy 
organizacji (Mrzygłocka-Chojnacka 2014: 164). Zaufanie dotyczy za-
tem dwóch podstawowych procesów. Pierwszy z nich odnosi się do 
uzyskiwania zaufania, co umożliwia współpracę między podmiotami, 
drugi natomiast istotny jest w kontekście procesu oceny wiarygod-
ności innych podmiotów (który ważny jest również dla uzyskiwania 
i podtrzymywania wiarygodności własnej) (Arrow 1974).

W literaturze przedmiotu istnieje wiele różnych definicji zaufa-
nia. I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtucho-
wicz charakteryzują zaufanie jako ukierunkowaną relację między 
dwiema jednostkami – ufającym i powiernikiem, mającą znamio-
na ryzyka (Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz 2007: 
53-66). Według M. Bugdola zaufanie można ujmować jako wartość 
organizacyjną, której osiąganie wymaga silnych podstaw etycznych, 
a w praktyce zarządzania wyznacza wartości operacyjne. Jego zda-
niem wartość ta wpływa na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw 
i powinna być przedmiotem trwałych pragnień i działań. Związana 
jest bowiem z przekonaniem, że podejmowane działania doprowa-
dzą do osiągnięcia wyznaczonych celów i uzyskania korzyści przez 
wszystkich interesariuszy (Bugdol 2010: 16). Według St. Coveya 
zaufanie polega na zawierzeniu w zdolności i kompetencje drugiej 
strony (Covey, Merrill 2009: 21). Natomiast A. Zaheer, B. McEvily,                                 
V. Perrone definiują zaufanie jako oczekiwanie, że na partnerze moż-
na polegać, że dotrzyma swoich zobowiązań w sposób przewidy-
walny oraz że będzie działał uczciwie w obliczu różnych możliwości 
(Zaheer, McEvily, Perrone 1998).

W zarządzaniu zaufanie przejawia się w ufności do poszcze-
gólnych funkcji zarządzania (planowania i podejmowania decyzji, 
organizowania, kierowania, kontrolowania), a także do zamiarów, 
postaw czy kompetencji interesariuszy. Można powiedzieć, że jest 
ono spoiwem grup społecznych, celem działalności oraz środkiem 
do osiągania celów (Bugdol 2010). Brak zaufania między uczestnika-
mi procesu wymiany ekonomicznej prowadzi do zwiększenia kosz-
tów transakcyjnych, czyli nakładów związanych z prowadzeniem 
relacji biznesowych (Dyer, Chu 2003). Zaufanie redukuje w spo-
sób istotny te koszty, a więc ma pozytywny wpływ na skuteczność 
działania przedsiębiorstw, a pośrednio całego systemu gospodar-
czego. Zaufanie postrzegane jest także jako jeden z ważniejszych 
regulatorów decyzji podejmowanych przez konsumentów na rynku. 
Pełni ono dwie podstawowe funkcje w wyborach konsumenckich 
(Lewicka-Strzałecka 2003). Pierwsza z nich polega na ograniczaniu 
ryzyka związanego z zakupem, druga na przezwyciężaniu złożoności 
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rza do sukcesu na rynku. W związku z mnogością kategorii oceny 
sukcesu działalności przedsiębiorstw sektora MŚP zdecydowano 
się na wyodrębnienie czynników istotnych z perspektywy badanych 
podmiotów (Matejun 2008; Ruszała 2011; Strużycki 2008; Szopik 
2008: 31). Rozpatrując dostępne w literaturze czynniki sukcesu 
tkwiące wewnątrz organizacji, przede wszystkim trzeba zauważyć 
ich wzajemne przenikanie się i współzależność. Jeśli jednak przy-
toczyć Z. Waśkowskiego, najczęściej przywoływanymi wartościami 
składowymi przedsiębiorstwa są: kultura organizacyjna, wartość 
zasobów ludzkich, koszty poniesione na szkolenia i budowanie lo-
jalności załogi, kapitał intelektualny, strategie i procedury działania, 

stosowanych rozwiązań strategicznych. Trudno jednak te kategorie 
porównywać i oceniać pod względem ważności. Istotne znaczenie 
ma tutaj charakter małego przedsiębiorstwa, aktualna sytuacja 
ekonomiczna oraz typ otoczenia rynkowego, w którym ta przedsię-
biorstwo funkcjonuje. Niewątpliwie małe i średnie przedsiębiorstwa 
działają w otoczeniu charakteryzującym się dużym nasileniem kon-
kurencji i dużą zmiennością. Zmiany, których doświadczają, są często 
nieoczekiwane i radykalne. W każdym z tych przypadków potrzeb-
ne jest działanie wymagające wyobraźni i twórczości zarówno od 
kierownictwa, jak i pracowników. Przedsiębiorczość i jej przejawy 
dotyczą zatem działań, za pomocą których przedsiębiorstwo zmie-

Tabela 1. Czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa dolnośląskiego

Rodzaj Nazwa Uzyskane odpowiedzi

Czynniki fizyczne 
i technologiczne

Jakość oferowanych produktów i usług 23,93%

Gama oferowanych produktów i usług 20,63%

Lokalizacja 17,95%

Sieć własnej dystrybucji 14,44%

Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania, logistyki zapasów 12,27%

Powierzania 10,78%

Czynniki związane z marką 
przedsiębiorstwa

Dbałość o klienta i jakość usług 21,50%

Reputacja przedsiębiorstwa 21,40%

Czas realizacji usług lub dostarczania zamówionych produktów 19,70%

Posiadane produkty i usługi 18,94%

Rozpoznawanie własnej marki 18,46%

Czynniki o charakterze 
organizacyjnym

Zdolność do adaptacji do warunków gospodarczych 24,82%

Elastyczność 22,10%

Czas reakcji na zmianę 20,48%

Korzystne układy z dostawcami 19,96%

Wiek przedsiębiorstwa 12,64%

Czynniki związane z zasobami 
ludzkimi i intelektualnymi

Umiejętności 10,82%

Wiedza 10,78%

Kwalifikacje personelu 10,66%

Kompetencje ludzi 10,52%

Atmosfera pracy 9,69%

Zaufanie załogi 9,69%

Dobór kadr 9,39%

Zdolność wytwórcza 9,16%

Przewidywane potrzeby klientów 8,51%

Obsługa posprzedażowa 7,84%

Płeć właściciela przedsiębiorcy 2,93%

Czynniki związane z finansami 
przedsiębiorstwa

Poziom przychodów ze sprzedaży 22,38%

Poziom kosztów 19,90%

Obciążenie składek ZUS 19,54%

Stawki VAT 19,49%

Stawki podatku dochodowego 18,68%

Czynniki związane z etycznym 
i moralnym wymiarem 

prowadzonej działalności

Zaufanie 23,41%

Uczciwość 22,28%

Brak sentymentów 15,64%

Optymalizacja podatkowa 14,68%

Kreatywna księgowość 13,66%

Unikanie opodatkowania 10,34%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.
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tażowych, czynników wpływających na sukces reprezentowanych 
przez nich przedsiębiorstw. Dla oceny wagi czynników posłużono 
się pięciostopniową skalą, której skrajne odpowiedzi zdefiniowane 
zostały jako brak wpływu oraz bardzo duży wpływ. Przedstawione 
w tabeli 1 dane odznaczają są procentową sumą wskazań dla odpo-
wiedzi oznaczających duży wpływ i bardzo duży wpływ. 

Jak wynika z tabeli 1, badani przedstawiciele przedsiębiorstw 
sektora MŚP wysoko ocenili zaufanie jako czynnik sukcesu zarówno 
w grupie czynników związanych z etycznym i moralnym wymiarem 
prowadzonej działalności, jak i na tle ogółu czynników. Mając jednak 
świadomość ograniczenia takiej konstrukcji narzędzia, poproszono 
też badanych o uszeregowanie, zidentyfikowanych na podstawie li-
teratury przedmiotu, czynników sukcesu (bez przypisywania ich po 
wyodrębnionych pól), które w ich opinii przyczyniają się do sukcesu 
przedsiębiorstwa i tych, które są miarą sukcesu przedsiębiorstwa. 
Uzyskane w ten sposób wyniki, które obrazuje wykres 1, potwier-
dziły znaczenie zaufania i przedstawiały się w następujący sposób:

Wykres 1. Miary i czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP z te-
renu województwa dolnośląskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Analiza danych zamieszczonych na wykresie 1 pokazuje, że 
w obu przypadkach zaufanie wykazywane było wśród pięciu naj-
częściej wymienianych czynników, przy czym częściej wskazywane 
było jego znaczenie dla efektu działania przedsiębiorstwa (zaufanie 
klientów), niż sposoby jego funkcjonowania (wzajemne zaufanie). 
Interesującym natomiast wydaje się fakt, że podstawowe zmienne, 
takie jak wiek i płeć badanych, zajmowane przez nich stanowisko 
czy rodzaj prowadzonej działalności, nie różnicowały w znaczący 
sposób udzielanych odpowiedni. Jedynie w przypadku zaufania jako 
miary sukcesu wyrażanego poprzez zaufanie klientów zaobserwo-
wano zróżnicowanie pomiędzy odpowiedziami udzielanymi przez 
pracowników przedsiębiorstw (63% wskazań) i ich właścicieli (42%). 
Natomiast w przypadku zaufania jako czynnika sukcesu wyrażanego 
po przez wzajemne zaufanie dostrzeżono interesujące zróżnicowanie 
w podziale na płeć badanych – mężczyźni (47%) częściej niż kobiety 
(28%) deklarowali znaczenie tego czynnika. 

Podsumowanie

MŚP jest sektorem niezwykle szybko rozwijającym się w pol-
skiej gospodarce. Znaczenie zaufania dla sukcesu współczesnych 
przedsiębiorstw jest niepodważalne. Dyskusji podlega natomiast 
stopień, w jakim zaufanie determinuje sukces organizacji. Zaufa-
nie należy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony 

bazy danych, portfel klientów i ich lojalność, innowacyjność, marki 
produktów, nazwa firmy, systemy informacyjne, programy kompu-
terowe, licencje, reputacja przedsiębiorstwa, know-how, wartość 
nabytego przez przedsiębiorstwo impetu działania, korzyści i przywi-
leje (jakie dotychczas zdobyło sobie przedsiębiorstwo), długookre-
sowe powiązania i kooperacje z partnerami handlowymi (Pakulska 
2000). Zrozumienie i zaufanie są postrzegane jako fundamenty, na 
których opiera się wyznaczony kierunek działań, wizji i odpowie-
dzialność. Podejmując próbę wyróżnienia najważniejszych czynni-
ków wewnętrznych, od których zależy powodzenie organizacji sek-
tora MŚP, posłużono się kwestionariuszem wywiadu, który zestawiał 
zidentyfikowane w literaturze czynniki z subiektywną oceną przed-
siębiorców. Stanowiło to podstawę do skonstruowania następującej 
listy niematerialnych, najczęściej wskazywanych czynników sukcesu 
firmy (wywiadom poddano właścicieli 20 przedsiębiorstw na terenie 
miasta Wrocławia, których przedsiębiorstwa funkcjonowały dłużej 
niż 2 lata i w których liczba zatrudnionych przekraczała 5 osób):

• wzajemne zrozumienie i zaufanie w firmie;
• właściwe zdefiniowanie ograniczeń działalności przez wła-

ściciela;
• umiejętne określenie celów, do jakich dąży firma na rynku; 
• odpowiedzialność, wiarygodność i uczciwość właściciela wo-

bec pracowników, przejawiająca się np. w wypłacie pensji 
na czas; 

• zorientowanie na ludzi w zarządzaniu (dbanie o jasne 
i etyczne relacje);

• szybkie reagowanie właściciela na pojawiające się proble-
my;

• budowa więzi pomiędzy klientem a firmą, a co za tym idzie, 
wywołanie efektu tak zwanego „marketingu szeptanego”;

• wzrost zaangażowania pracowników w powierzone obo-
wiązki, większa identyfikacja z firmą, większa kreatywność. 

W związku z tym przeprowadzono badanie pilotażowe, w wy-
niku którego jako najważniejsze grupy czynników zidentyfikowa-
no: czynnik fizyczne i technologiczne, czynniki związane z marką 
przedsiębiorstwa, czynniki o charakterze organizacyjnym, czynniki 
związane z zasobami ludzkimi i intelektualnymi przedsiębiorstwa, 
czynniki związane z finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki zwią-
zane z etycznym i moralnym wymiarem prowadzonej działalności.

 
Zaufanie jako czynnik sukcesu przedsiębiorstw 

sektora MŚP województwa dolnośląskiego

Dla realizacji celu będącego przedmiotem niniejszego artykułu, 
czyli ukazania znaczenia zaufania oraz analizy jego roli w odniesieniu 
do szerszej gamy czynników warunkujących sukces przedsiębiorstw 
sektora MŚP, posłużono się badaniami empirycznymi przeprowa-
dzonymi w okresie kwiecień-maj 2016 roku, na próbie 100 polskich 
przedsiębiorstw sektora MŚP działających w różnych branżach na 
terenie województwa dolnośląskiego. Dobór próby badawczej miał 
charakter celowy, dlatego też poniższe wyniki należy traktować 
z ostrożnością, w kategorii hipotez, gdyż zebrane dane nie pozwalają 
na jednoznaczną weryfikację znaczenia czynników i mają charakter 
wycinkowy. Dla realizacji celu badawczego poproszono badanych 
o oszacowanie wagi, wygenerowanych na podstawie badań pilo-
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może być ono traktowane jako miara sukcesu, z drugiej natomiast 
jako istotny czynnik warunkujący jego osiągnięcie. 

Mając na względzie wyżej przedstawione wyniki badań, moż-
na sformułować wniosek, że gotowość i zdolność do uwzględnia-
nia zaufania jako czynnika sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP 
jest wyzwaniem większym niż kiedykolwiek, wyzwaniem, które 
trzeba podjąć, by w obliczu zachodzących, dynamicznych zmian 
nie osłabiać własnej pozycji konkurencyjnej. W niniejszej pra-
cy zostały przytoczone badania literaturowe, które zestawiono  
z opiniami uzyskanymi w wyniku badań przedsiębiorstw. Mogą one 
być podstawą i przyczynkiem do dalszej dyskusji na temat roli zaufa-
nia w kontekście sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki uczelni.

Bibliografia

1. Argyris C., (1964) Integrating the Individual and the Organization, New 
York: Wiley.

2. Dirks K.T., Ferrin D.L., (2002) Trust in leadership: Meta-analytic fin-
dings and implications for research and practice, “Journal of Applied 
Psychology” nr 87. 

3. Arrow K., (1974) The Limits of Organization, Nowy Jork: Oxford Uni-
versity Press. 

4. Bachmann R., Zaheer A., (2006) Handbook of Trust Reserach, Chelten-
ham UK, Northampton MA: Edward Elgar Publishing Limited. 

5. Baruk J., (2006) Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń: Wydawnic-
two Adam Marszałek. 

6. Brussa A., Tarnawa A., (2011) Raport o stanie sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: PARP.

7. Bugdol M., (2010) Wymiary i problemy zarządzania organizacją opar-
tą na zaufaniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

8. Chmieliński P., (2006) Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospo-
darczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Strużycki M., (red.), 
Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza.

9. Covey St.R., Merrill R., (2009) Szybkość zaufania, Poznań: Dom Wy-
dawniczy REBIS. 

10. Dyer J.H., Chu W.C., (2003) The role of trustworthiness In reducing 
trans action costs and improving performance: empirical evidence 
from the United States, Japan, and Korea, “Organizational Science” 
nr 14(1). 

11. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 
(2007) Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warsza-
wa: Wydawnictwo Difin.

12. Handy C., (1999) Understanding Organizations, London: Penguin Bo-
oks.

13. Janiuk I., (2004) Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich 
przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo 
Difin. 

14. Kuc B.R., (2008) Strategiczne wymiary doskonałości w zarzadzaniu [w:] 
Kowalczewski W., (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządza-
niu, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

15. Lachiewicz S., (2013) Formy i uwarunkowania sukcesu w małym bizne-
sie, „Zarządzanie i Finanse” nr 4 cz. 1.

16. Laszczak M., (2004) Kierowanie małą firmą, Warszawa: Wydawnictwo 
Poltex. 

17. Lewicka-Strzałecka A., (2003) Zaufanie w relacji konsument-biznes, 
„Prakseologia” nr 143.

18. Matejun M., (2008) Czynniki rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw na podstawie badań w mikroregionie łódzkim [w:] Lachiewicz 
S., Zakrzewska-Bielawska A., (red.), Teoria i praktyka zarządzania roz-
wojem organizacji, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. 

19. McEvily B., Perrone V., Zaheer A., (2003) Trust as an Organizing Prin-
ciple, „Organization Science” nr 14(1). 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

102

Honorata Howaniec, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Zaangażowanie społeczne firmy 
a percepcja marki na przykładzie 
NIVEA Beiersdorf

A social commitment of enterprise
 and a brand perception on the example of NIVEA Beiersdorf

Corporate social responsibility (CSR) is a concept which draws 
attention of the growing number of companies. Knowledge of CSR 
in Poland is not widespread. Both measures taken by companies 
and social activities deviate from the practice that can be found in 
more developed countries of Europe or the world. On the business 
side, actions of large companies with foreign capital are perceived 
in the first place. Moreover, consumers do not take into account the 
social involvement of companies when they make purchases. The 
article attempts to determine the impact of social commitment un-
dertaken by Beiersdorf Nivea in Poland on Nivea’s brand perception 
by consumers.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), social commit-
ment of business, brand image.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest elementem, 
którym interesuje się coraz większa liczba firm. Wiedza o CSR w 
Polsce nie jest jednak powszechna, a zarówno działania firm w tym 
obszarze, jak i aktywność społeczeństwa związana ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu, odbiegają od praktyki, jaką można 
spotkać w bardziej rozwiniętych krajach Europy czy świata. Ze 
strony biznesu nadal dostrzegane są przede wszystkim działania 
dużych firm z kapitałem zagranicznym. Konsumenci tymczasem nie 
uwzględniają zaangażowania społecznego firm podczas zakupów. 
Celem artykułu jest próba określenia wpływu zaangażowania spo-
łecznego, jakie podejmuje Nivea Beiersdorf w Polsce, na postrze-
ganie marki Nivea przez konsumentów.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), spo-
łeczne zaangażowanie biznesu, wizerunek marki.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Respon-
sibility, CSR) jest przedmiotem studiów akademickich od ponad 50 
lat. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu jest jednak bardzo 
szerokie i złożone, i nie ma jednego standardu lub systemu obej-
mującego wszystkie aspekty CSROKU. Ostatnio daje się dostrzec 
zmianę w podejściu do CSROKU. Dominujący jeszcze kilka lat temu 
kontekst etyki zaczyna ustępować miejsca analizie efektywności 
stosowania CSR w praktyce. Dostrzec można także przechodzenie 
analizy z poziomu makro na poziom mikro (Carroll, Shabana 2010). 
Przedmiotem zainteresowania coraz częściej jest związek pomiędzy 
korporacyjnymi wynikami społecznościowymi (Corporate Social Per-
formance, CSP) a korporacyjnymi wynikami finansowymi (Corporate 
Financial Performance, CFP). Badania nad tym stosunkiem są jednak 
niejednoznaczne (Margolis, Walsh 2003). Badania przeprowadzane 
w krajach rozwiniętych wskazują nie tylko na coraz większą świa-
domość CSR wśród konsumentów (Bhattacharya, Sen 2004: 9-12), 
ale także na uwzględnianie wysiłków przedsiębiorstw podejmowa-
nych w tym zakresie podczas dokonywania zakupów (Sen, Bhatta-
charya 2001; Becker-Olsen, Cudmore, Hill 2006; Ellen, Mohr, Webb 
2006). Co więcej, konsumenci bardzo często organizują bojkoty i to 
na dużą skalę w celu ukarania firm, które łamią podstawowe zasa-
dy współżycia społecznego (Snider, Hill, Martin 2003). Pomimo że 
w Polsce można zaobserwować wzrost wiedzy na temat społecznej 
odpowiedzialności biznesu, wciąż nie osiągnęliśmy poziomu dojrza-
łości typowego dla krajów rozwiniętych. Małe firmy rzadko angażują 

się społecznie, a konsumenci – mimo większej świadomości – nie 
czynią ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw czynnika, 
który w jakimkolwiek stopniu wpływa na ich postępowanie rynkowe 
(Howaniec 2016). Przykładem firmy, która dużą uwagę przywiązu-
je do zaangażowania społeczeństwa, jest Nivea Beiersdorf. Przed-
siębiorstwo to, działające pod nazwą Nivea Polska S.A., znane jest 
z licznych projektów, w których udaje mu się zaktywizować lokalne 
społeczności na obszarze całej Polski. Nasuwają się jednak pytania: 
Czy zaangażowanie tej firmy przynosi jej wymierne korzyści? Czy 
klienci śledzą aktywność Nivei na polskim rynku?

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia CSR ze szczególnym 
uwzględnieniem działań na rzecz lokalnych społeczności oraz dzia-
łalności firmy Nivea w obszarze wpływu na społeczności lokalne. 
W opracowaniu podjęto próbę określenia stopnia rozpoznawania 
przez konsumentów akcji podejmowanych przez Nivea Beiersdorf 
w Polsce oraz ich odbioru w kontekście wizerunku marki, lojalności 
konsumentów oraz zyskowności firmy.

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest różnie definiowana. 
Traktowana jest jako koncepcja, strategia czy filozofia zarządzania. 
Jednak bez względu na miejsce, jakie przypisują społecznej odpo-
wiedzialności biznesu różni autorzy, czy jakie powinna zajmować 
w planowaniu strategicznym, wszystkie definicje podkreślają, że 
„CSR to troska i zaangażowanie przedsiębiorstwa w obszarze spo-
łecznym i ochrony środowiska, jak również budowanie trwałych 
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relacji ze wszystkimi zainteresowanymi grupami, funkcjonującymi 
w otoczeniu przedsiębiorstwa” (Howaniec 2012: 47). Najczęściej cy-
towana definicja sformułowana jest w tzw. Zielonej Księdze, według 
której „CSR to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobro-
wolnie uwzględniają aspekty społeczne i ochrony środowiska w swo-
ich strategiach i działaniach oraz w kontaktach z interesariuszami” 
(Komisja Europejska 2001: 9). Zgodnie z koncepcją CSR korporacja 
jest postrzegana jako organizacja służąca interesom szerokiej grupy 
współtworzących ją podmiotów (Post, Preston, Sachs 2002), a jej 
interesariusze – jako partnerzy, którzy współpracują z przedsiębior-
stwem, tworząc zarówno wartość społeczną i ekonomiczną (Halal 
2001). Do stron zainteresowanych działalnością przedsiębiorstw 
zalicza się m.in.: klientów przedsiębiorstwa, inwestorów, pracowni-
ków, dostawców, media, administrację publiczną oraz społeczność 
lokalną (Howaniec, Waszkielewicz 2007). Zgodnie z koncepcją CSR 
rola biznesu nie polega więc wyłącznie na generowaniu zysków, ale 
jest służbą w rozumieniu powinności spełniania oczekiwań otocze-
nia przedsiębiorstwa i równoważenia interesów grup, które w nim 
funkcjonują. Przedsiębiorstwo oprócz realizacji celów biznesowych 
powinno w swojej strategii uwzględniać w równym stopniu cele spo-
łeczne i ochrony środowiska (Howaniec 2012: 47). 

Istnieje kilka standardów opisujących zasady CSROKU. Należą 
do nich m.in.: Karta Postępowania Korporacyjnego Keidanren (ang. 
Keidanren Charter for Good Corporate Behaviour), Zasady global-
nej odpowiedzialności firm (ang. Principles for Global Corporate 
Responsibility), Odpowiedzialność społeczna 8000 (ang. Social Ac-
countabillity 8000). Każdy z tych standardów przedstawia pożądane 
z punktu widzenia CSR i rozwoju zrównoważonego zasady funkcjo-
nowania biznesu, wskazując na newralgiczne obszary, w których 
przedsiębiorstwa powinny koncentrować swoje działania. Norma 
ISO 26000 wyróżnia przykładowo takie obszary społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, jak (ISO 26000:2010):

• ład korporacyjny;
• prawa człowieka;
• stosunki pracy;
• ochrona środowiska naturalnego;
• sprawiedliwe praktyki rynkowe;
• relacje z konsumentami;
• zaangażowanie społeczne.

Rysunek 1. Zakres społecznej odpowiedzialności biznesu

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Wymiar wewnętrzny Wymiar zewnętrzny

•	 bezpieczeństwo w miejscu pracy

•	 zarządzanie zasobami ludzkimi

•	 zarządzanie surowcami 
zużywanymi przez 
przedsiębiorstwo oraz wpływem 
jego działalności gospodarczej 
na środowisko naturalne

• wpływ na społeczności lokalne
• stosunki z partnerami bizne-

sowymi, akcjonariuszami, do-
stawcami, klientami i instytu-
cjami publicznymi

• przestrzeganie praw człowieka
• troska o środowisko naturalne

Źródło: Howaniec, Waszkielewicz 2007: 260-265.

Mimo istotnych różnic pomiędzy standardami starającymi się 
regulować odpowiedzialność przedsiębiorstwa, społeczną odpowie-
dzialność biznesu można rozpatrywać w wymiarze wewnętrznym 
i zewnętrznym (Komisja Europejska 2001). W wymiarze wewnętrz-
nym obejmuje odpowiedzialne postępowanie w ramach wewnętrz-
nej struktury przedsiębiorstwa. W wymiarze zewnętrznym dotyczy 
odpowiedzialnego zachowania w odniesieniu do działań poza swoją 
strukturą, a jednym z jej obszarów jest wpływ na społeczności lokal-
ne. Zakres CSR przedstawia rysunek 1. 

Zaangażowanie społeczne marki a jej percepcja

Działanie firm na rzecz lokalnych społeczności bardzo często jest 
uwypuklane wprost w definicjach społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Przykładowo, Światowa Rada na Rzecz Zrównoważonego Biz-
nesu (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) 
definiuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw jako ciągłe 
zobowiązanie firmy do zachowania etycznego i przyczyniania się do 
rozwoju gospodarczego, a jednocześnie poprawianie jakości życia 
pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnej i ogółu społe-
czeństwa (WBCSD 2000: 3). Podobnie jest w definicji M. ROKU Nessa, 
dla którego CSR to strategiczna decyzja, zgodnie z którą organizacja 
wywiązuje się z obowiązku wobec społeczeństwa, na przykład po-
przez sponsoring, zaangażowanie społeczności lokalnych, zwracanie 
uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska i odpowiedzialną 
reklamę (Ness 1992: 38). Ze względu na aktualność tematu wzrasta 
zainteresowanie autorów tematem społecznej odpowiedzialności 
biznesu, zaangażowania społecznego firm i ich wpływem na wartość 
marki (przykładowo: Howaniec 2010: 187 i nast.; Moon-Kyung Cha, 
Youjae Yi, Richard P. Bagozzi 2016: 235 i nast.), wielu autorów wska-
zuje na pozytywny wpływ CSR na lojalność wobec marki (np. Gracia, 
Bakker, Grau 2011: 458 i nast.) czy stara się zbadać wpływ CSR na 
rentowność firmy (np. Mcwilliams, Siegel 2000: 603 i nast.). Coraz 
częściej jednak, nawet na rynkach rozwijających się, takich jak Polska, 
przedsiębiorstwa przestają zadawać pytanie: „czy” stosować CSR i an-
gażować się społecznie, a stawiają sobie pytanie: „jak”. Liczne badania 
dowiodły, że konsumenci – kluczowa grupa interesariuszy, nagradzają 
dobre, odpowiedzialne firmy poprzez większe i trwalsze „patronaty” 
(Lichtenstein, Drumwright,  Braig 2004). Przy założeniu, że wszystko 
inne jest stałe, konsumenci są bardziej skłonni do zakupu od firm, 
które angażują się w działania CSR, zwłaszcza w dziedzinach uzna-
nych przez nich za stosowne (np. wysoki stopień dopasowania mię-
dzy firmą a przyczyną CSR) i istotne (np. Sen, Bhattacharya, Korschun 
2006). W dalszym ciągu konieczne jest jednak określenie wpływu 
społecznego zaangażowania marki na reakcje rynkowe konsumentów 
oraz korzyści, jakie może odnieść z tego tytułu firma, w tym wpływ 
społecznego zaangażowania marki na jej reputację, lojalność wobec 
marki czy zyskowność.

Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa 
na przykładzie Nivea Beiersdorf

Historia firmy Nivea Beiersdorf w Polsce

Historia firmy Nivea Beiersdorf sięga XIX wieku. W 1880 roku 
Paul C. Beiersdorf założył laboratorium, w którym – przy współpracy 
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z wiodącym dermatologiem – opracował pierwsze produkty firmy, 
czyli plastry medyczne. Spektakularnym sukcesam firmy było jednak 
opracowanie w 1909 roku przez O. Troplowitza pomadki ochronnej 
do ust, która pierwotnie otrzymała nazwę Labello (sprzedawana 
była także pod nazwami Labello Nivea, Liposan i Nivea Lip Care), 
oraz w 1911 roku formuły kremu Nivea. O. Troplowitz odkupił 
przedsiębiorstwo w 1890 roku i podobnie jak poprzednik współ-
pracował z czołowymi naukowcami przy opracowywaniu kolejnych 
produktów (Beiersdorf 2017). W Polsce firma działa od 1925 roku. 
Początkowo jako Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna PEBECO – 
przedstawicielstwo P. Beiersdorf & Co. z Niemiec (do 1945 roku), 
jednak w 1946 roku wprowadzono w Polsce ustawę o nacjonali-
zacji, w związku z czym w 1951 roku przedsiębiorstwo otrzymało 
nazwę: Fabryka Kosmetyków LECHIA Przedsiębiorstwo Państwowe 
w Poznaniu. Dalsze przekształcenia i przyłączenia mniejszych firm 
z branży kosmetycznej działających na terenie Poznania spowodo-
wały, że w 1965 roku przedsiębiorstwo otrzymało nazwę: Fabryka 
Mydła i Kosmetyków LECHIA, a w 1970 roku – Fabryka Kosmetyków 
Pollena-Lechia Przedsiębiorstwo Państwowe w Poznaniu. Firma ta 
była właścicielem praw do znaku firmowego i marki Nivea w Pol-
sce. Powrót do pierwotnej nazwy nastąpił w 1997 roku, w którym 
to NFI Octava (większościowy udziałowiec firmy), Pollena-Lechia 
oraz Beiersdorf AG podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której 
Beiersdorf AG stał się udziałowcem spółki. W listopadzie 1997 roku 
nazwę firmy zmieniono na Beiersdorf-Lechia S.A., a w 2001 roku 
w Poznaniu została otwarta jedna z najnowocześniejszych fabryk 
Beiersdorfa na świecie, gdzie roczna produkcja wynosiła ok. 6 tysię-
cy ton kremów i emulsji, co dawało ok. 60 mln sztuk kosmetyków. 
W 2005 roku – po badaniach znajomości i wizerunku firmy na rynku 
polskim – zdecydowano się na zmianę nazwy na NIVEA Polska S.A. 

Firma NIVEA jest dziś postrzegana jako ekspert w dziedzinie 
pielęgnacji. Posiada takie marki, jak: Nivea (marka skierowana do 
masowego konsumenta), Eucerin (linia dermokosmetyków), La Pra-
irie (marka premium), Labello (seria pomadek ochronnych do ust), 
Hansaplast (plastry samoprzylepne), Florena (kosmetyki pielęgna-
cyjne) i 8x4 (dezodoranty). Większość z nich to produkty o prawie 
wiekowej (a czasami ponad wiekowej) tradycji. Produkty te cieszą 
się jednak niesłabnącym zaufaniem konsumentów.

Społeczne zaangażowanie firmy Nivea Beiersdorf 
w Polsce

Nivea Beiersdorf to firma, która do swoich głównych wartości, 
komunikowanych zarówno w przekazach promocyjnych, jak i podej-
mowanych działaniach, zalicza: troskę (care), prostotę (simplicity), 
odwagę (courage) i zaufanie (trust). Firma deklaruje m.in. odpowie-
dzialne zachowanie względem współpracowników, klientów, marek, 
społeczeństwa i środowiska, a także podkreśla swoje zaangażowanie 
społeczne. Deklarowana odpowiedzialność Nivea Beiersdorf kon-
centruje się na trzech obszarach: produktach, planecie i ludziach, 
w których to firma stara się uzyskać konkurencyjne wyniki (https://
www.beiersdorf.com/ 2017). Nivea Beiersdorf jest jednym z partne-
rów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji 
zrzeszającej firmy będące pionierami w realizacji projektów z zakre-
su społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. W 2017 roku Ni-
vea zajęła 37. miejsce w rankingu 100 najlepszych marek (The Ran-

king The Brands Top 100; https://www.rankingthebrands.com/The-
-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30 2017). Bardzo dużym wyróż-
nieniem dla marki jest jej pierwsza pozycja w rankingu najbardziej 
znaczących marek dla polskich konsumentów (Meaningful Brands 
2017; http://admonkey.pl/raport-meaningful-brands-2017-najbar-
dziej-cenionymi-polsce-markami-sa-nivea-google-rossman/ 2017). 
Akcje z zakresu społecznej odpowiedzialności podejmowane przez 
Nivea Polska kierowane są głównie – zgodnie z przyjętym celem – 
do rodzin jako najważniejszej zdaniem firmy wartości. Nivea plasuje 
się bowiem jako marka, która od wielu lat wspiera rozwój rodzin 
oraz lokalnych społeczności na całym świecie, przez co darzona jest 
zaufaniem klientów (https://www.beiersdorf.com/ 2017). Do akcji 
podejmowanych na rynku polskim należą m.in.: „Błękitne Żagle”, 
„Bezpiecznie z NIVEA i WOPR”, „100 placów zabaw na 100 lat NI-
VEA”, „Szkółki piłkarskie NIVEA” czy „Podwórko NIVEA”. 

„BŁĘKITNE ŻAGLE” to wieloletnia akcja firmy Nivea, której ce-
lem było promowanie sportów wodnych jako sposobu na aktywny 
wypoczynek dzieci i rodzin. Program skierowany był do najmłod-
szych żeglarzy, obejmując 34 Uczniowskie Kluby Sportowe, zapew-
niając im wsparcie finansowe i sprzęt sportowy. Główny nacisk 
położony został również na walor edukacyjny, czyli wychowywanie 
dzieci poprzez sport, stymulujący prawidłowy rozwój psychofizyczny. 
Dzięki temu projektowi blisko 8.000 dzieci rozwinęło swój talent 
żeglarski (https://www.beiersdorf.com/ 2017). Przez wiele lat Ni-
vea angażowała się także w poprawę bezpieczeństwa nad polskim 
morzem. W ramach współpracy w projekcie „Bezpiecznie z NIVEA 
i WOPR”, razem z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, 
marka aktywnie uczestniczyła w rekrutowaniu nowych ratowników, 
ich profesjonalnym szkoleniu i doposażeniu w ratujący życie sprzęt 
medyczny (https://www.beiersdorf.com/ 2017). W 2011 roku z oka-
zji jubileuszu 100-lecia Nivea zbudowała 100 nowoczesnych i bez-
piecznych placów zabaw w ramach akcji „100 placów zabaw na 100 
lat Nivea”. Do udziału w tej akcji zaproszono wszystkie gminy i spół-
dzielnie mieszkaniowe w Polsce, których zadaniem było zgłoszenie 
miejsc, które najbardziej potrzebują nowych placów zabaw. Wy-
marzone miejsca zabaw otrzymały miejscowości, na które oddano 
najwięcej głosów (https://www.beiersdorf.com/ 2017). Na uwagę 
zasługuje także projekt „Szkółki Piłkarskie Nivea”. Firma w 2012 roku 
– w czasie organizacji mistrzostw Europy w Polsce rozpoczęła akcję, 
która była odpowiedzią na potrzeby wielu szkół podstawowych i klu-
bów sportowych, które nie miały dostępu do nowoczesnych metod 
treningowych czy sprzętu treningowego. W celu zapewnienia opty-
malnego wsparcia Nivea podjęła współpracę z klubem sportowym 
Ajax Amsterdam, a w akcję zaangażowało się ponad 1.500 szkół 
i klubów sportowych (https://www.beiersdorf.com/ 2017). 

Interesującym pomysłem firmy był również projekt pod na-
zwą „Podwórko NIVEA” Rodzinne Miejsce Zabaw. Akcję rozpoczęto 
w 2015 roku i w ramach prowadzonych działań w ciągu 2 lat po-
wstało 60 retro-nowoczesnych, rodzinnych miejsc zabaw (w 2015 
roku – 40, w roku 2016 – 20). Pomysł bardzo spodobał się polskiej 
społeczności. Już w pierwszym roku w akcji wzięło udział 1117 gmin, 
a w losowaniu oddano ok. 18 mln głosów (https://podworko.nivea.
pl/o-akcji 2017). Swego rodzaju kontynuacją akcji jest projekt „Po-
dwórko Talentów NIVEA” (2017 rok), w ramach którego firma za-
deklarowała wybudowanie 20 podwórek, które kształtować będą 
aktywność ruchową, wiedzę oraz kreatywność dzieci.
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Wpływ zaangażowania społecznego Nivea Beiersdorf 
na percepcję marki

Metodyka badań

Badanie przeprowadzono w 2017 roku w formie ankiety inter-
netowej oraz ankiety rozdawanej. W badaniu zastosowano dobór 
dogodny. Badanie ma charakter przyczynkowy. W badaniu wzięło 
udział 106 osób, z czego 6 odrzucono ze względu na niekompletność 
odpowiedzi. Celem badania była próba określenia wpływu zaanga-
żowania społecznego Nivea Beiersdorf na postrzeganie jej na rynku 
i reakcje rynkowe konsumentów.

Struktura próby

W badanie próbie większość stanowiły kobiety – 71%. Najlicz-
niejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 36 do 45 lat (47% ba-
danych), z wykształceniem wyższym (79%), mieszkający w mieście 
do 100 tysięcy mieszkańców (50%). Szczegółową strukturę próby 
przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Struktura próby

Cechy respondentów
Struktura 
badanych 

[%]

Płeć
Kobiety 71%

Mężczyźni 29%

Wiek

18 - 25 lat 15%

26 -35 lat 26%

36-45 lat 33%

46-55 lat 9%

powyżej 56 17%

Wykształcenie

Zasadnicze zawodowe 12%

Średnie 9%

Wyższe 79%

Dochody netto 
na osobę                                     

w gospodarstwie 
domowym

Do 1 000 zł 9%

1 001-2 500 zł 37%

2 501-4 000 zł 28%

powyżej 4 000 zł 26%

Źródło: badania własne.

Wyniki badań

Wszyscy respondenci, którzy wzięli udział w badaniu, znają fir-
mę Nivea Polska S.A. – 58% słyszało o firmie, a 42% często kupuje 
produkty firmy. Bardzo wysoka jest także znajomość marek firmy, 
w tym również tych, które nie są zbyt popularne na polskim rynku – 
wykres 1. Na znajomość marki Nivea wskazuje 99% ankietowanych.

Respondenci w większości spotkali się już z pojęciem społecz-
nej odpowiedzialności biznesu – 71%. Tylko 29% badanych odpo-
wiedziała, że nie spotkała się nigdy z tym określeniem. Co więcej, 
aż 69% odpowiadających deklaruje, że potrafi wyjaśnić, co oznacza 
społeczna odpowiedzialność biznesu (27% odpowiedziało „zdecy-
dowanie tak”, 42% – „raczej tak”) – wykres 2.

Wykres 1. Znajomość marek Nivea Beiersdorf wśród badanych

Źródło: badania własne.

Wykres 2. Deklarowana umiejętność wyjaśnienia pojęcia społecznej 
odpowiedzialności biznesu wśród badanych

Źródło: badania własne.

Dla badanych firmę można uznać za odpowiedzialną społecznie 
przede wszystkim wówczas, gdy prowadzi ona działania na rzecz 
lokalnej społeczności oraz dba o środowisko (odpowiednio 64 i 65% 
wskazań). CSR w odczuciu badanych to jednak także dobre relacje 
z konsumentami (55% wskazań), sprawiedliwe praktyki rynkowe 
(48%), dbanie o prawa człowieka (44%) oraz dobre stosunki pracy 
(37%). Najmniej wskazań otrzymał ład korporacyjny (20% odpowie-
dzi), być może ze względu na niezrozumiałość pojęcia dla szerszej 
grupy odbiorców – wykres 3.

 

Wykres 3. Czym dla badanych jest społeczna odpowiedzialność biznesu? 

Źródło: badania własne. Badani mogli zaznaczyć więcej niż jedną od-
powiedź. 
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Podobnych odpowiedzi udzielono na pytanie dotyczące związ-
ku pomiędzy zaangażowaniem społecznym firmy a wizerunkiem 
posiadanych przez nią marek. Aż 60% badanych zakłada taki wpływ, 
28% nie ma zdania, a 12% nie widzi pozytywnego wpływu zaanga-
żowania społecznego na wizerunek posiadanych marek – wykres 6.

Wykres 6. Wpływ zaangażowania społecznego firmy na wizerunek po-
siadanych marek w świetle badań

Źródło: badanie własne.

Podobny rozkład uzyskano również na pytanie o związek po-
między zaangażowaniem społecznym a lojalnością klientów wobec 
marki/marek firmy. W tym przypadku także 60% udzieliło odpowie-
dzi twierdzącej. Na brak zdania wskazało 26% respondentów, a 14% 
nie zgadza się z takim wpływem – wykres 7.

 
Wykres 7. Związek pomiędzy zaangażowaniem społecznym firmy a lo-

jalnością klientów wobec jej marki/marek w świetle badań

Źródło: badania własne.

Większą zależność respondenci widzą w relacji zaangażowanie 
społeczne a zyski firmy. Aż 65% w tym przypadku uważa, że istnieje 
pozytywny wpływ aktywności w tym obszarze społecznej odpowie-
dzialności biznesu na osiągane zyski badanej firmy. Zdania przeciw-
nego jest tylko 10% badanych, a 25% nie udzieliło ani pozytywnej, 
ani negatywnej odpowiedzi – wykres 8.

Zdecydowanie większe zróżnicowanie odpowiedzi uzyskano 
w pytaniu o wpływ zaangażowania społecznego firmy Nivea na wy-
bór przez klientów marek tej firmy. W tym przypadku tylko 15% 
zdecydowanie zgadza się z takim wpływem. Największa grupa – 47% 
zakłada, ze wpływ taki raczej powinien występować. Bardzo dużo 
ankietowanych jednak nie widzi takiego związku – 23% udzieliło 

Ankietowanych zapytano m.in. czy spotkali się z działaniami 
firm na rzecz lokalnych społeczności (sponsoring, projekty). Aż 81% 
udzieliło odpowiedzi twierdzącej, przy czym tylko 16% odpowiedzia-
ło, że z takimi działaniami spotyka się bardzo często. Pozostałe 65% 
potwierdziło sporadyczny kontakt z przedmiotowymi działaniami. 
Respondentów zapytano także, czy zetknęli się z działaniami na 
rzecz lokalnej społeczności stosowanymi przez NIVEA Polska. Ponad 
połowa udzieliła odpowiedzi twierdzącej (56%). Wynik ten wydaje 
się jednak być nieco niski, zważając na liczbę akcji podejmowanych 
przez Nivea Beiersdorf, sposób angażowania społeczności lokal-
nych i promocji. Wśród osób, które znały działania firmy na rzecz 
społeczności, najwięcej osób zetknęło się z placami zabaw Nivei 
(32%).Relatywnie dużą popularnością wśród badanych cieszyła się 
akcja „Bezpiecznie z NIVEA i WOPR” (30%) oraz „Podwórko NIVEA” 
(27%). Informacje o pozostałych działaniach firmy zdecydowanie nie 
dotarły do ankietowanych, gdyż liczba wskazujących na „kontakt” 
z projektami jest bardzo niska (poniżej 15% wskazań) – wykres 4.

Wykres 4.  Znajomość projektów na rzecz lokalnych społeczności firmy 
Nivea Poska S.A.

Źródło: badania własne. Badani mogli zaznaczyć więcej niż jedną od-
powiedź. 

Respondenci w zdecydowanej większości zgadzają się, że za-
angażowanie społeczne firmy wpływa pozytywnie na jej wizeru-
nek/reputację. Odpowiedzi wyrażającej zdecydowaną zgodę z tym 
stwierdzeniem udzieliło 20% badanych, a 41% udzieliło odpowiedzi 
„raczej się zgadzam”. Bardzo duża grupa badanych nie ma zdania 
w tej kwestii – 29%. Wpływu takiego nie dostrzega jednak tylko 10% 
respondentów – wykres 5.

Wykres 5.  Wpływ zaangażowania społecznego na wizerunek/reputację 
firmy w świetle badań

Źródło: badanie własne.
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Co wydawać by się mogło zaskakujące, ankietowani uważają za 
uzasadnione uwzględnianie zaangażowania społecznego firm pod-
czas zakupów. Blisko 2/3 badanych uważa, że zachowanie takie jest 
zasadne. Zdania przeciwnego tymczasem jest zaledwie 12% bada-
nych – wykres 11.

Wykres 11. Zasadność uwzględniania zaangażowania społecznego firmy 
podczas zakupów w świetle badań

Źródło: badania własne.

Badani zadeklarowali też w ostatnim pytaniu, że będą uwzględ-
niać zaangażowanie społeczne firm podczas zakupów w przyszłości. 
Odpowiedzi pozytywnej udzieliło aż 60% badanych. Brak takiego 
wpływu zadeklarowało 16% badanych, a 24% stwierdziło, że nie ma 
zdania – wykres 12.

Wykres 12. Zasadność uwzględniania zaangażowania społecznego firmy 
podczas zakupów w świetle badań

Źródło: badania własne.

Podsumowanie

Zaangażowanie w działania z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, w tym w obszarze aktywności na rzecz społeczności 
lokalnych. Wydają się być koniecznością. Mimo że w warunkach pol-
skiej gospodarki nadal możemy uczyć się przede wszystkim od du-
żych firm, często z kapitałem zagranicznym, to jednak coraz częściej 
możemy się pochwalić dobrymi praktykami. Jednym z przykładów 
jest aktywność firmy Nivea Beiersdorf, która działając w Polsce pod 
nazwą Nivea Polska S.A., dokłada wszelkich starań, aby zwiększać 
komfort i jakość życia Polaków poprzez liczne projekty skierowane 
do dzieci i rodzin. Polscy konsumenci są coraz bardziej wyeduko-

odpowiedzi, że raczej się nie zgadza się z takim stwierdzeniem, 2% 
zdecydowanie się nie zgadza, a 13% nie ma zdania – wykres 9.

Wykres 8. Związek pomiędzy zaangażowaniem społecznym a zyskami 
firmy w świetle badań

Źródło: badania własne.

Wykres 9. Wpływ zaangażowania społecznego firmy na wybór przez 
klientów jej marek w świetle badań

Źródło: badania własne.

Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w kolej-
nym pytaniu, gdzie ankietowani deklarowali, jak zaangażowanie 
społeczne badanej firmy wpływa na ich postępowanie zakupowe. 
Pozytywny wpływ (44%) deklaruje podobna liczba do odpowiada-
jących negatywnie – wykres 10. Aż 45% badanych nie widzi wpływu 
podejmowanych przez Nivea Polska akcji na ich wybory rynkowe. 
W tym przypadku tylko 11% ankietowanych odpowiedziała, że nie 
ma zdania na ten temat.

Wykres 10. Wpływ zaangażowania społecznego firmy na zakupy ankie-
towanych w świetle badań

Źródło: badania własne.
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wani w tematyce CSROKU. Większość nie tylko spotkała się z tym 
terminem, ale potrafi go właściwie zinterpretować. Nadal jednak nie 
uwzględniają społecznego zaangażowania firmy podczas zakupów. 
Owszem, deklarują znajomość podejmowanych akcji, niestety nie 
wszystkich, co potwierdza małe zainteresowanie taką aktywnością 
w ogóle, a nie tylko badanej firmy (brak śledzenia poczynań firmy, 
brak zainteresowania projektami firmy skierowanymi do społeczeń-
stwa). Większość jest jednak przekonana, że takie działania pozy-
tywnie wpływają na wizerunek marki i lojalność klientów wobec 
niej, zyski firmy czy wybory rynkowe konsumentów. Rozkład odpo-
wiedzi dot. wpływu zaangażowania społecznego firmy na postępo-
wanie zakupowe konsumentów potwierdza brak swoistej dojrzałości 
respondentów w uwzględnianiu zaangażowania społecznego firm 
(marek) podczas wyborów rynkowych. Być może przyczyną jest nie-
dojrzałość gospodarki i brak zaufania do przedsiębiorstw deklarują-
cych zainteresowanie lokalną społecznością. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Strategia jako determinanta 
efektywności przedsiębiorstwa

Strategy as a determinant 
of company ef ectiveness 

The paper presents the concept and essence of manage-
ment efficiency. It discusses the issue of the determinants of ef-
fective management and measuring their impact. It demonstrates 
that the strategy can be seen as a factor determining the effec-
tiveness of a company. A list of criteria for effective strategy was 
proposed in the paper. The list is to be used as a tool to analyse 
organizational strategy solutions.

Keywords: efficiency of management, determinants of effective-
ness of management, strategy as a determinant of company ef-
fectiveness.

         W artykule przedstawiono pojęcie i istotę efektywności. 
Omówiono problem determinant efektywności gospodarowania 
i pomiaru ich wpływu. Przedstawiono i wykazano, że strategia 
może być postrzegana jako czynnik determinujący efektywność 
przedsiębiorstwa. Stworzono listę kryteriów efektywnej strategii. 
Zaproponowano, aby posłużyły one jako narzędzie do analizy przy-
jętych rozwiązań strategicznych w organizacji.

Słowa kluczowe: efektywność gospodarowania, determinanty 
efektywności gospodarowania, strategia jako determinanta efek-
tywności przedsiębiorstwa.

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

Dzisiejsze warunki gospodarcze sprawiają, że proces efek-
tywnego zarządzania i gospodarowania staje się coraz trudniejszy. 
„Niepewność i ryzyko związane z działalnością obecną i przyszłą 
wpływa na wzrost znaczenia informacji, niezbędnych do podejmo-
wania racjonalnych decyzji, możliwie najlepszych z punktu widze-
nia właścicieli firm i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem” 
(Buczyński, Przychodzki 2008). Powyższy fakt powoduje zatem ko-
nieczność dokładnej analizy sytuacji danego przedsiębiorstwa, która 
odzwierciedla efektywność w przedsiębiorstwie, a jej analiza po-
mocna jest w poszukiwaniu środków poprawy efektywności ekono-
micznej oraz sytuacji finansowej (Biuletyn rachunkowości i finansów 
2007). Ogromna waga i istotność problemu, zarówno w praktyce, 
jak i w teorii, świadczy o potrzebie zgłębiania tematyki i jej analizy 
w różnych jej aspektach. W literaturze poświęconej analizie finan-
sowej wiele się mówi o wpływie czynników na kształtowanie się 
parametrów ekonomicznych. Niewiele jednak było prób zbadania 
rodzaju relacji pomiędzy czynnikami wewnętrznymi pozaekono-
micznymi a efektywnością. Brak jest w tej kwestii zarówno badań 
problemowych – teoretycznych, jak i analiz. Wobec powyższego ce-
lem artykułu jest wykazanie, że strategia może być postrzegana jako 
czynnik determinujący efektywność.

Pojęcie i istota efektywności przedsiębiorstwa

Ocena efektywności jest więc podstawową przesłanką podej-
mowania decyzji gospodarczych. Można powiedzieć, że efektyw-
ność jest kierunkowskazem w procesie kontynuacji działalności 
podmiotu gospodarczego (Ćwiąkała-Małys, Nowa 2009: 169). 

W każdym przedsiębiorstwie, bez względu na rodzaj jego działal-
ności oraz niezależnie od jego wielkości, są podejmowane waż-
ne decyzje, które wywołują skutki finansowe, zarówno bieżące, 
taktyczne, jak i strategiczne. Efektywne zarządzanie gwarantuje 
przewagę konkurencyjną, minimalizuje ryzyko podejmowanych 
działań, jest także równoznaczne z wysoką jakością procesu decy-
zyjnego (Skowronek-Mielczarek, Leszczyński 2008: 11). Interpre-
tując pojęcie efektywności organizacją, należy rozpocząć od wyja-
śnienia, czym ona jest w istocie. Podejście holistyczne postrzega 
efektywność jako naturalną cechę organizacji porównywanej do 
organizmu ludzkiego. Podkreśla się tu konieczność stwarzania 
odpowiedniej atmosfery niezbędnego do osiągnięcia celów, do 
których dąży organizacja. W zaproponowanych przez H. Emerso-
na zasadach należy zwrócić uwagę, że zaleca nieprzywiązywanie 
nadmiernej wagi do egzekwowania tylko efektywności poszcze-
gólnych części i tworzenie warunków sprzyjających efektywności 
organizacji jako całości. By uzupełnić rozważania na temat właści-
wego podejścia do efektywności, przytoczymy jeszcze kilka kate-
gorii zaproponowanych przez M. Hosltein-Beck’a, które określają 
zakres terminu „efektywność” (Dudycz, Tomaszewicz 2007: 339; 
Osbert-Pociecha 2006: 543): 

• wydajność (w ujęciu techniczno-ekonomicznym szkoły na-
ukowego zarządzania);

• kompetencyjność (w ujęciu organizacyjno-biurokratycznym 
M. Webera);

• sprawność (w ujęciu prakseologicznym T. Kotarbińskiego);
• funkcjonalność (w ujęciu humanistycznym R. Beckharda);
• komunikatywność (w ujęciu osobowościowym D. Lawlessa);
• moralność (w ujęciu behawioralnym K. Obuchowskiego              

i T. M. Scalona).
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Przedstawiona koncepcja uznaje, że przedsiębiorstwo jest 
efektywne, jeśli jest jednocześnie wydajne, kompetentne, spraw-
ne, funkcjonalne, komunikatywne oraz moralne. Szerokie podej-
ście do omawianego zagadnienia związane jest z faktem, iż takie 
rozpatrywanie efektywności gospodarowania uwzględnia także 
elastyczność, która jest wymogiem stawianym przed przedsiębior-
stwami (Osbert-Pociecha 2006: 544-545). Wśród wielu podejść do 
problemu efektywności gospodarowania warto wspomnieć również 
o tym, które łączy je nierozerwalnie z pojęciem konkurencyjności, 
pojmowanej jako umiejętność firmy do wytwarzania bogactwa na 
poziomie wyższym od konkurencji. Biorąc pod uwagę, że zarówno 
bogactwo, jak i konkurencyjność są pojęciami trudnymi w jedno-
znacznym zdefiniowaniu, to tym bardziej określenie, czym w od-
niesieniu do tej definicji jest efektywność gospodarowania, nie jest 
trywialne. Można jednak powiedzieć, że „ekonomia podejmuje 
wątek efektywności z punktu widzenia skutków decyzji podejmo-
wanych przez uczestników rynku. Mówiąc o efektywności, traktuje 
optymalność: producenta (optymalna krzywa kosztów), i rynku (tzw. 
efektywność alokacyjna V. Pareto). Głównym narzędziem określania 
optymalności pozostaje rachunek różniczkowy, gdyż to na analizie 
marginalnej oparta jest efektywność w ekonomii klasycznej i neokla-
sycznej” (Czekon 2005: 123). Aspektem łączącym te kategorie jest 
dążenie do zharmonizowania natury i kultury – tego, co stworzyła 
natura, z dorobkiem człowieka. Z tego podejścia wywodzi się zalece-
nie dokonywania oceny efektywności na zasadzie sprawdzenia, czy 
są one ze względu na osiąganie celu głównego oraz celów pośred-
nich jednocześnie: wydajne, kompetentne, sprawne, funkcjonalne, 
komunikatywne, moralne i ekologiczne (Czekon 2005: 339-340). 
Przytoczone podejścia do interpretacji efektywności niestety nie 
zostały wystarczająco sprecyzowane, by móc je bezpośrednio wyko-
rzystywać w praktyce. Istota efektywności w aspekcie praktycznym 
musi zostać sprowadzona do badania relacji ogółu wyników działa-
nia do poniesionych w związku z nimi nakładów przy użyciu formuł 
ilorazowych lub różnicowych, co wiąże się z koniecznością zidenty-
fikowania w sposób wymierny zarówno wyników, jak i nakładów. 
Dodatkowo dane, by mogły być porównywane, muszą być wyrażone 
w jednolitej mierze, np. pieniądzu. Właśnie ta mierzalność wyników 
i nakładów stanowi kryterium pozwalające odróżnić efektywność od 
racjonalności (Czekon 2005: 340-341).

Racjonalność gospodarowania to sposób postępowania jedno-
stek gospodarczych, które będące świadome celu swojej działalno-
ści oraz ograniczoności (rzadkości) środków służących jego realizacji, 
dążą do uzyskania maksymalnych efektów przy określonych, założo-
nych nakładach (zasada największej wydajności) albo do minimali-
zacji nakładów ponoszonych celem osiągnięcia założonego efektu 
(zasada oszczędności). Warunkami racjonalności gospodarowania 
podmiotu gospodarczego są: umiejętność określenia i uporządko-
wania według ważności celów, które powinny być zrealizowane, po-
siadanie wiedzy na temat sposobów ich realizacji oraz znajomość 
i uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych warunków ograni-
czających jego działania (http://portalwiedzy.onet.pl/38170,,,,ra-
cjonalnosc_gospodarowania,haslo.html za Popularna Encyklopedia 
Powszechna http://www.fogra.com.pl/ 2008). Racjonalność gospo-
darowania związana jest z konkretnym podmiotem gospodarczym, 
ma zatem charakter subiektywny. Wybór racjonalny z punktu wi-
dzenia jednego podmiotu gospodarczego nie musi być racjonalny 

z punktu widzenia innych jednostek gospodarczych. Racjonalność 
można sprowadzić do realizacji działań związanych z wytwarzaniem 
pewnych dóbr czy usług, opierając się na metodach naukowych, dą-
żąc do osiągnięcia wzorca wynikającego z posiadanej wiedzy. Jeśli 
racjonalność gospodarcza daje się wyrazić rachunkowo, to można ją 
utożsamiać z efektywnością, jeśli zaś wyniki i nakłady identyfikuje 
się intuicyjnie, to mamy do czynienia z racjonalnością (http://portal-
wiedzy.onet.pl/38170,,,,racjonalnosc_gospodarowania,haslo.html 
za Popularna Encyklopedia Powszechna http://www.fogra.com.pl/ 
2008; Dudycz, Tomaszewicz 2007: 340).

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury istotę efektyw-
ności można sprowadzić do działania mającego na celu zachowanie 
określonych mierzalnych relacji pomiędzy wynikami i nakładami bez 
względu na to, jaki jest rezultat tego porównania. 

By ułatwić sformułowanie definicji, należy przyjąć założenie, 
że przedsięwzięcie gospodarcze (Pawłowski 2007: 40):

• ma podmiotowość w sensie organizacyjno-prawnym lub au-
tonomiczność w sensie organizacyjnym i rozrachunkowym 
(jest przedsiębiorstwem podmiotu gospodarczego lub wy-
dzieloną jednostką organizacyjną w przedsiębiorstwie, np. 
zakładem);

• jest systemem celowym, w którym występuje podział celów 
na pod stawowe (strategiczne) i cząstkowe (operacyjne), któ-
re są spójne z celami podstawowymi;

• jest systemem względnie odosobnionym, jednak silnie po-
wiązanym z otoczeniem;

• czynnie reaguje na zmiany w otoczeniu oraz jest zdolne do 
względnego przewidywania okoliczności, które mogłyby 
spowodować zmniejszenie sprawności działania w przy-
szłości;

• ma możliwość pewnego wpływu na kształtowanie warunków 
otoczenia, w którym występuje ograniczona ilość zasobów nie-
zbędnych do przetrwania i rozwoju przedsięwzięcia. 

Rysunek 1. Istota efektywności przedsięwzięcia gospodarczego

Źródło: Pawłowski 2007: 45.

Kompetencje do:
 - kreowania pomysłów
 - definiowania i racjonalnego wyboru celów i strategii

Zdolność i umiejętności
 - osiągania celów
 - realizacji strategii i zadań
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W takich uwarunkowaniach podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej „efektywność przedsięwzięcia gospo-
darczego=efektywności gospodarczej, jest pozytywną cechą dzia-
łań przedsiębiorcy, będącą rezultatem kompetencji do kreowania 
pomysłów, definiowania i racjonalnego wyboru celów i strategii 
oraz sprawności działania we wszystkich fazach okresu żywotno-
ści przedsię wzięcia” (Pawłowski 2007: 44). J. Pawłowski proponuje 
ponadto schemat przedstawiający ogólną istotę formuły efektyw-
ności przedsięwzięcia gospodarczego, jak pokazano na rysunku 1. 

Gospodarowanie definiowane jest jako rodzaj ludzkiej aktyw-
ności, a ponieważ przejawia się w różnych aspektach życia społecz-
nego, ma charakter „wielowymiarowy”. Oznacza to, że w zależności 
od tego, z punktu widzenia którego z wymiarów gospodarowanie 
będzie rozpatrywane, inne kryteria wyboru uznane zostaną za racjo-
nalne. W przypadku dominacji jednego z wymiarów decyzje o aloka-
cji zostaną podjęte na podstawie kryteriów związanych tylko z tym 
wymiarem (Wrzosek 2005: 356). Stąd też trudność sformułowania 
jednej, uniwersalnej, trafnej pod każdym względem definicji efek-
tywności gospodarowania. Realia dzisiejszych czasów wymuszają na 
przedsiębiorstwach prowadzenie takiej polityki, aby możliwe było 
osiągnięcie wysokiej efektywności gospodarowania w obu wspo-
mnianych wymiarach. Spowodowane jest to ciągle rosnącą konku-
rencją między organizacjami działającymi w ramach tej samej bran-
ży oraz tendencją dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Determinanty efektywności przedsiębiorstwa 

Na efektywność przedsiębiorstwa wpływa szereg czynników. 
Siła oddziaływania tych determinantów może być różna w krótkim, 
jak i długim okresie czasu. Znajomość tych czynników będzie bardzo 
pomocna przy zarządzaniu i kierowaniu daną jednostką gospodar-
czą. Determinanty te mogą mieć pozytywny, jak i negatywny cha-
rakter. W tym drugim przypadku istotną rolę odgrywa menadżer 
przedsiębiorstwa, który musi podjąć wszelkie starania, by poprawić 
wyniki finansowe danej firmie. Sporym wyzwaniem jest odnalezie-
nie, rozpoznanie tych czynników, które w danym momencie czasu 
są istotne. Literatura przedmiotu zawiera szereg list tych czynników, 
które A. Parkitna i B. Sadowska poddały próbie systematyzacji, co 
zaprezentowano w tabeli 1. 

Sposoby wyznaczania efektywności wynikają z celów, jakie za-
mierzają osiągnąć przedsiębiorstwa, co nierozerwalnie powiązane 
jest z ich formą własności. Interpretowanie pojęcia efektywności 
w danym przedsiębiorstwie uzależnione jest przede wszystkim od 
tego, kto jest właścicielem przedsiębiorstwa, jak również od stop-
nia rozproszenia własności. Przedsiębiorstwa państwowe do oceny 
efektywności funkcjonowania przyjmują rentowność. W związku 
z tym osiągany przez nie wynik finansowy (zysk) jest podstawą do 
liczenia efektywności. Znaczącą rolę przypisuje się również zacho-
waniu płynności przedsiębiorstwa, z tego też względu dodatkowym 
kryterium oceny efektywności jest wysokość nadwyżki wpływów 
gotówkowych nad pieniężnymi (Różański 2007: 427). Odmienny 
jest sposób postrzegania efektywności w przypadku spółek kapita-
łowych, szczególnie spółek akcyjnych. System oceny efektywności 
gospodarowania w tym przypadku jest oparty na maksymalizacji 
wartości przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy. Natomiast w spół-
kach osobowych, które nie są spółkami akcyjnymi, efektywność go

Tabela 1. Zestawienie determinantów wewnętrznych

Podział / Czynniki Otoczenie 
wewnętrzne

Otoczenie 
bliższe Brak

polityka rachunkowości

jakość produktów i usług

czas reakcji na zmiany 
rynkowe

zakończone sukcesem 
innowacje 

produktowe

inwestycje w kapitał ludzki

nakłady na badania 
i rozwój

innowacyjne 
rozwiązania w systemie 

obsługi klienta

optymalizacja kosztów

sprawne zarządzanie

wykorzystanie możliwości 
funkcjonowania na 

jednolitym rynku UE

umiejętne wykorzystanie 
środków finansowych              

pochodzących z funduszy
 strukturalnych

zarząd organizacji

pracownicy

kultura organizacji

nowe firmy na rynku

dostawcy

substytuty

transport

usługi

handel

konkurenci

nowe technologie

informacje i łączność

przepisy rządowe

inwestycje zagraniczne

kooperanci

rynek pracy

banki

odbiorcy

lokalna społeczność

zasoby rzeczowe

zasoby finansowe

Źródło: Parkitna, Sadowska 2011: 52.

M. Majowska

K. Obłój

A. Skowronek-Milczarek

E. Nowak B. Gajdzik, B. Jama

L. Nieżurawski, G. Owczarczyk-Szpakowska
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niem do jej formułowania. „Są to pytania o sens istnienia firmy dzi-
siaj i jej wizje funkcjonowania w przyszłości, o rynki i produkty oraz 
dominujący model działania” (Obłój 2007: 19). Autor wskazuje na 
trzy pytania, nazywając je pytaniami strategicznymi, a odpowiedzi 
na te pytania definiowane są przez niego jako wybory strategiczne. 
Na Rysunku 2 przedstawiono elementy strategii organizacji nazywa-
ne wyborami strategicznymi oraz ich cechy wspólne zamieszczone 
wewnątrz okręgu.

Rysunek 2. Podstawowe decyzje strategiczne i ich istota

Źródło: opracowanie własne na podstawie Obłój 2007: 19-21.

Obłój zwraca uwagę, że dla istnienia i rozwoju organizacji oraz 
budowania skutecznej i efektywnej przewagi konkurencyjnej bardzo 
ważne jest odpowiednie dostosowanie i dopasowanie wszystkich 
elementów strategii ze sobą, przy czym należy pamiętać, że są one 
współzależne. Reasumując, osiąganie niedostatecznej efektywno-
ści należy upatrywać w niewłaściwie zintegrowanych elementach 
strategii bądź też w błędnie zdefiniowanych jej składowych – wizji 
strategicznej, modelu działania oraz rynków i produktów. Dążenie 
do maksymalizacji efektywności ekonomicznej organizacji zmusiło 
badaczy do określenia warunków, jakie powinna spełniać przyjęta 
w przedsiębiorstwie strategia, by wspierała osiąganie pożądanych 
skutków finansowych. Problem efektywnej strategii rozpatrywany 
jest przez H. Mintzberga. W literaturze przedmiotu badacz nakreślił 
kryteria, jakie muszą zostać spełnione, by można było mówić o efek-
tywności strategii, jak wykazano w tabeli 2.

Proponujemy, aby posłużyły one jako narzędzie do analizy przy-
jętych rozwiązań strategicznych w organizacji. Rzetelnie przeprowa-
dzona analiza dostarczy odpowiedzi na pytanie, gdzie znajdują się 
obszary wymagające skorygowania bądź redefinicji, a implementa-
cja poprawnych rozwiązań będzie skutkować poprawą efektywności 
ekonomicznej organizacji. Interesującym i wartym przytoczenia spo-
strzeżeniem w rozważaniach dotyczących wpływu strategii na efek-
tywność gospodarowania w przedsiębiorstwie jest istotność jej for-
malizacji. K. Janasz wskazuje, że „warunkiem powodzenia określonej 

spodarowania jest postrzegana jako zdolność do osiągania zysku, 
a nie zwiększania wartości przedsiębiorstwa. W tym przypadku 
osiągane zyski stanowią niejednokrotnie jedyne źródło utrzyma-
nia właścicieli i wartość przedsiębiorstwa nie jest priorytetem dla 
właścicieli spółki, ponieważ jej sprzedaż bądź sprzedaż udziałów 
w spółce może być jednoznaczna z utratą źródła utrzymania. W li-
teraturze przedmiotu spotykamy się z licznymi badaniami na temat 
czynników wpływających na efektywność, które są zależne od same-
go przedsiębiorstwa, w następstwie czego powstają różne poglądy 
i wskazania na rozmaite determinanty. „Elementami otoczenia bliż-
szego, na które wskazywano w badanych firmach, jest lokalizacja 
firmy oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry” (Kopertyńska 2009). 
Kolejnymi czynnikami otoczenia bliższego, na które wskazuje                               
M. W. Kopertyńska są: wystarczające zasoby kapitałowe, dostęp 
do rynku nabywców, dostępność surowców i materiałów (Koper-
tyńska 2009). Pionierami badań nad wysokością wynagrodzenia 
byli M. Taussig i R. S. Baker. Przedstawili oni sławną zależność 
efektywności organizacji od wynagrodzeń pracowników wyższego 
szczebla, ale na tyle zaskakującą, że bez problemu znaleźli się liczni 
ich następcy. Z czasem funkcja badań została zmodyfikowana. Na 
początku badacze odnosili się do wynagrodzeń menadżerów jako do 
środka umożliwiającego przeprowadzenie dyskusji nad rolą zarządu 
firmy (np. badając, czy zarząd wypłaca zbyt wysokie wynagrodzenie 
menadżerom) (Zajac 1990: 217-230). Po modyfikacji traktowano te 
badania jako narzędzie służące do sterowania efektywnością. Wy-
niki prowadzonych badań pomimo stosowania zbliżonych źródeł 
danych oraz identycznych metod statystycznych nie prezentowały 
jednoznacznych opinii (Gomez-Mejia 1992; Boyd 2001). Niektóre 
potwierdzały zależność efektywności od wynagrodzenia, inne wręcz 
przeciwnie, jeszcze inne były niejednoznaczne. 

Strategia jako wewnętrzna 
determinanta efektywności 

We wstępie artykułu podkreślono konieczność analizy danego 
przedsiębiorstwa w celu odzwierciedlenia zdefiniowanej powyżej 
efektywności gospodarowania. Analiza ta ma na celu znalezienie 
środków poprawy efektywności ekonomicznej, co w konsekwencji 
przekłada się na wzrost wyniku finansowego organizacji. Metodyka 
niniejszego badania powinna zawierać kompleksowy przegląd każ-
dego z elementów przedsiębiorstwa, do których należy strategia. 
Definiując strategię w kontekście jej wpływu na efektywność, ko-
nieczne jest zarysowanie związku pomiędzy zarządzaniem strate-
gicznym a strategią. Literatura przedmiotu wskazuje, że „zarządzanie 
strategiczne to kompleksowy, interdyscyplinarny, wieloszczeblowy 
i wielofazowy proces formułowania strategii” (Janasz, Janasz, Kozioł, 
Szopik-Depczyńska 2010: 27). Strategia w odniesieniu do organizacji 
to pewna idea, która odzwierciedla przyjęte cele i plany realizacji 
tych celów, z uwzględnieniem warunków wynikających z otoczenia 
(bliższego i dalszego) oraz zdolności wytwórczych i szeroko pojętego 
potencjału organizacji. Strategia jest elementem zarządzania stra-
tegicznego, nadaje konkretny wymiar wszystkim elementom zarzą-
dzania, tj. planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowa-
niu. W organizacji strategia urzeczywistnia się poprzez zarządzanie 
strategiczne. K. Obłój definiuje strategię poprzez pryzmat pytań, na 
jakie musi odpowiedzieć sobie każda organizacja przed przystąpie-

wizja 
strategiczna

rynki
i produkty

model 
działania

- dlugofalowe konsekwencje

- budowanie przewagi konkurencyjnej

- maksymalne wykorzystanie 
zasobów i umiejętności 

przedsiębiorstwa

- wewnętrzna spójność



Agnieszka Parkitna, Magdalena Gądek – Strategia jako determinanta...

113

strategii jest jej poprawna formalizacja”, ponieważ „przyczynia się 
do poprawy organizacji prac w procesie zarządzania strategicznego” 
(Janasz, Janasz, Kozioł, Szopik-Depczyńska 2010: 62). H. Mintzberg 
sygnalizuje, że strategia powinna „determinować bieg wydarzeń” 
lub sprzyjać szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu organizacji, tak 
aby uniknąć „długotrwałej biernej reakcji”, gdyż ma ona negatywny 
wpływ na jej funkcjonowanie. Uwidacznia się to poprzez „wzrost 
kosztów działania, zmniejszenie liczby dostępnych opcji strategicz-
nych, zmniejszenie prawdopodobieństwa osiągnięcia satysfakcjo-
nującego sukcesu oraz zapewnienia niezależności i ciągłości” (Min-
tzberg, Lampe, Quinn, Ghoshal 2003: 15-16).

Podsumowanie 

Na podstawie rozważań możemy uznać, że zależność pomię-
dzy strategią a efektywnością jest tematem trudnym. Przedstawione 
krótkie studium dowodzi, że literatura przedmiotu omawia i iden-
tyfikuje czynniki wpływające, lecz brak jest konkretnych badań co 
do ich intensywności wpływu na efektywność. Może to dziwić, gdyż 
zdaniem Autorek jest to bardzo ważny aspekt zarządzania przed-
siębiorstwem. Identyfikacja i umiejętna ocena wpływu czynników 
oddziałujących na przedsiębiorstwo ułatwia menadżerowi reakcję 
na sytuację, w jakiej znajduje się dana jednostka gospodarcza. Prze-
prowadzone rozważania mimo różnorodności tematycznej i złożo-
ności charakteru wykazują, że strategia może być postrzegana jako 
czynnik determinujący efektywność. Praca ta w świetle tak złożo-
nego problemu powinna być traktowana jako przyczynek do dalszej 
dyskusji.

Żródłem finansowania badań i artykułu były środki Uczelni.
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Tabela 2. Kryteria efektywnej strategii

Kryteria Pytania badawcze

Jasne i wyraźne 
cele dla wszystkich 

członków organizacji

Czy wszystkie wysiłki skierowane są w stronę 
jasnego zrozumienia i stanowczego osiągania 

zamierzonych celów?

Czy cele szczegółowe podległe jednostkom 
organizacji mogą się zmieniać przy 

zachowaniu na tyle jasnych nadrzędnych 
celów strategicznych, aby zapewnić ciągłość 

i spójność dla wyborów taktycznych 
w przyjętym horyzoncie czasowym? 

Czy osiągnięte cele zapewniają szanse 
powodzenia organizacji i kontynuują jej 

żywotność? 

Utrzymanie inicjatywy

Czy strategia kultywuje wolność do 
podejmowania działań i zachęca do 

zaangażowania pracowników?

Czy strategia doprowadza do zamierzonych 
celów i determinuje bieg wydarzeń bardziej 

niż reaguje na te wydarzenia w otoczeniu 
organizacji?

Koncentracja

Czy strategia koncentruje najważniejsze 
zasoby organizacji w odpowiednim czasie 
i miejscu, w  decydujących momentach jej 

cyklu życia? 

Czy strategia definiuje precyzyjnie, co sprawi, 
że przedsiębiorstwo będzie ponadprzeciętne 

i wyróżniające się w stosunku do konkurencji?

Elastyczność
Czy strategia celowo przewiduje bufor 
bezpieczeństwa zasobów w wymiarze 

uelastyczniania organizacji?

Koordynacja 
i zaangażowanie  

przywództwa

Czy strategia sprzyja odpowiedzialności, 
zaangażowaniu przywództwa w każdym 

z celów głównych?

Czy zaangażowanie liderów w realizację 
celów wynika z ich własnych potrzeb 

i przekonań, czy traktowane jest przez nich 
jako zadanie wynikające z pełniącej przez nich 

funkcji w organizacji?

Zaskoczenie

Czy strategia jest stworzona, aby szybko, 
dyskretnie i inteligentnie zaatakować 

i zdemaskować niczego nie spodziewającego 
się przeciwnika w nieokreślonym czasie?

Bezpieczeństwo

Czy strategia zabezpiecza bazy zasobów 
organizacji i istotne punkty przedsiębiorstwa?

Czy strategia rozwija efektywny, inteligentny 
system, adekwatny do zapobiegania 

niespodziewanym zdarzeniom wynikającym 
z relacji z przeciwnikami?

Czy strategia rozwija pełne wsparcie 
logistyczne dla każdego z głównych zadań 

przez nią realizowanych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mintzberg, Lampel, Quinn, 
Ghoshal 2003: 15-16.
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Wstęp

Konflikty są obecne w każdej organizacji bez względu na cha-
rakter jej działalności. W literaturze przedmiotu znaleźć można 
wiele zestawień i podziałów czy grup konfliktów organizacyjnych, 
wyodrębnianych pod kątem różnych kryteriów. Jako główne źró-
dła konfliktów podaje się sprzeczności interesów, celów, poglądów 
i wartości, brak spójności działań oraz niewłaściwą komunikację, 
zarówno w strukturze danej organizacji, jak i w relacjach z koope-
rantami zewnętrznymi. Specyficznym środowiskiem konfliktów jest 
system logistyczny przedsiębiorstwa. Warunkiem efektywnej re-
alizacji funkcji tego systemu jest sprawne kierowanie konfliktami, 
które pojawiają się we współdziałaniu jego elementów. To z kolei 
wymaga identyfikacji uwarunkowań tego rodzaju konfliktów. Celem 
niniejszego opracowania jest zatem usystematyzowanie i charakte-
rystyka przyczyn konfliktów występujących w systemie logistycznym 
przedsiębiorstwa poprzez wskazanie tych ich obszarów, które mają 
najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia jego efektywnego funk-
cjonowania. W artykule przedstawiono kolejno interpretację pojęcia 
konfliktu organizacyjnego i jego zasadnicze źródła, charakterystykę 
systemu logistycznego jako środowiska konfliktów, typologie ich 
przyczyn oraz syntezę rozważań i kierunki dalszych badań.

Interpretacja i źródła konfliktu organizacyjnego

W potocznym rozumieniu konflikt to spór, zdarzenie, sytu-
acja sprzeczności (celów, interesów, wartości, poglądów), w której 
uczestnicy próbują narzucić sobie nawzajem swoją wolę. Konflikt 

Agnieszka Pieczonka, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Przyczyny konfliktów w systemie 
logistycznym przedsiębiorstwa

Causes of conflicts 
in logistics system of a company

The aim of this article is to systematize and analyze the 
causes of conflicts occurring in the logistics system of a compa-
ny. A the beginning, various interpretations of the organizational 
conflict and its sources are presented. Then, the logistics system 
is characterized as an environment of conflicts, and the relation-
ships between individual elements formed within the system are 
indicated. In the next part, a typology of the causes of conflicts 
is presented, indicating the most important and most frequently 
occurring areas of these conflicts, important for proper function-
ing of the organization and its logistics system. The article ends 
with a summary of the issues raised and provides guidelines for 
further studies.

Keywords: organizational conflict, logistics system, causes of con-
flicts in logistics system.

Celem artykułu jest usystematyzowanie i analiza przyczyn 
konfliktów występujących w systemie logistycznym przedsiębior-
stwa. Na początku przedstawiono interpretacje konfliktu organi-
zacyjnego i jego źródła. Następnie scharakteryzowano system lo-
gistyczny jako środowisko konfliktów, wskazując relacje pomiędzy 
poszczególnymi elementami kształtowane wewnątrz tego systemu. 
W dalszej części przedstawiono propozycję typologii przyczyn tych 
konfliktów, wskazując najważniejsze i najczęściej pojawiające się 
ich obszary, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia orga-
nizacji i funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa. 
Zakończenie zawiera syntezę rozważań i wskazanie kierunków dal-
szych prac badawczych.

Słowa kluczowe: konflikt organizacyjny, system logistyczny, przy-
czyny konfliktów w systemie logistycznym.
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jest zjawiskiem naturalnym, występującym wszędzie tam, gdzie 
dwie lub więcej osób rywalizuje o uzyskanie pewnych dóbr czy 
uznanie pewnych wartości. Zjawisko konfliktu ma więc implikacje 
zarówno materialne, jak i psychologiczne. Jak zauważa Z. Ratajczak, 
„każdy konflikt jest jakimś rodzajem sytuacji trudnej. Ale jak dalece 
jest ona trudna, a nawet nierozwiązywalna, zależy od siły i przed-
miotu konfliktu” (Ratajczak 2007). Szczególnym rodzajem konfliktów 
są konflikty organizacyjne, tj. takie, które powstają pomiędzy ludźmi 
i/lub ich grupami wewnątrz danej organizacji oraz w jej relacjach 
z podmiotami otoczenia. To sytuacja, w której przynajmniej dwie 
zależne od siebie strony spostrzegają, że ich wartości, cele, zadania 
i zachowania są ze sobą sprzeczne (Koźmiński, Piotrowski 2004). 
Według R. A. Webbera możliwość wystąpienia konfliktu organi-
zacyjnego determinują głównie trzy czynniki: niezgodność celów, 
konieczność dzielenia się ograniczonymi zasobami oraz współza-
leżność działań (Webber 1996). Podobnie konflikt organizacyjny 
definiują J. A. F. Stoner i Ch. Wankel jako „spór dwóch lub więcej 
osób/członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się 
ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej 
pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń. Członkowie czy 
działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa lub 
punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia in-
nych” (Stoner, Wankel 1996). Konflikty są zatem obecne w każdej 
organizacji bez względu na charakter jej działalności. Są poniekąd 
nieodłączną konsekwencją jej istnienia i funkcjonowania. Jako punkt 
wyjścia do określenia przyczyn konfliktów w systemie logistycznym 
przedsiębiorstwa, dokonano analizy występujących w literaturze 
przedmiotu definicji i interpretacji pojęcia „konflikt organizacyjny”. 
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Reasumując, należy stwierdzić, że niewątpliwie istotnym sty-
mulatorem konfliktów są nieprawidłowości w organizacji pracy (np. 
niewłaściwy podział zadań, nakładanie się kompetencji na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy, nieprecyzyjnie określone role i zadania 
pracowników), co pogarsza normalne stosunki pracy, wywołując spory 
między ludźmi, którzy nie są w stanie wykonać swoich zadań w sposób 
właściwy. Konflikty mogą być związane ze współzależnością pracy grup 
i jednostek wynikającą z tego, że są one uzależnione od siebie przy 
realizacji swoich zadań. Kluczowym problemem jest niejednokrotnie 
niesprawny system informacyjny (nieodpowiednia forma, przekłama-
nia czy braki niezbędnych danych). Kolejnym istotnym elementem są 
kwestie związane z ustawodawstwem pracy i nieprzestrzeganie prze-
pisów prawnych przez pracodawcę lub pracowników. Powstające na 
tym tle konflikty przybierają na ogół formę ukrytą, ponieważ dotyczą 
najczęściej stosunków indywidualnych pracownika i pracodawcy w sy-
tuacji, gdy pracodawca lub pracownik łamie obowiązujące przepisy lub 
pracownik nie zna czy nie rozumie stosowanych regulacji prawnych. 
Gdyby strony lepiej znały przepisy prawa pracy, wielu konfliktów moż-
na byłoby z powodzeniem uniknąć. Konflikty mogą powstać również 
wskutek niezapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków 
i materialnych czynników środowiska pracy (oświetlenia, wentylacji, 
temperatury, hałasu itp.), co wiąże się z problemem zagrożenia po-
trzeb bytowych i bezpieczeństwa fizycznego pracowników. Źródłem 
konfliktów mogą być także sprzeczności tkwiące w strukturze danej 
organizacji, jak również błędy w kierowaniu organizacją. Konflikty 
wynikają z niewłaściwego podziału obowiązków, uprawnień i od-
powiedzialności między pracownikami. Rozwojowi różnego rodzaju 
konfliktów sprzyja również fakt, że struktury przedsiębiorstw stają się 
coraz bardziej rozbudowane. Znaczna część konfliktów ma charakter 
dysfunkcyjny, co przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu organi-
zacji i utrudnia w znacznym stopniu osiąganie założonych celów. Warto 
jednak potraktować konflikt organizacyjny jako zjawisko pozytywne 
i analizując jego przyczyny, skupić się na jego konstruktywnych funk-
cjach, służących budowaniu relacji, poszukiwaniu twórczych rozwiązań 
organizacyjnych, znalezieniu korzystniejszych podziałów posiadanych 
zasobów rzeczowych, opracowaniu nowych technologii, wyrobów czy 
usług, co pozwoli na zwiększenie efektywności działania całej orga-
nizacji. Jak zauważają J. Weiss i J. Hughnes, „prawdziwie efektywna 
kooperacja jest możliwa tylko tam, gdzie menedżerowie akceptują 
konflikt jako naturalną i niezbędną cechę relacji międzyludzkich” (We-
iss, Hughnes 2008). 

System logistyczny przedsiębiorstwa 
jako środowisko konfliktów 

System logistyczny w przedsiębiorstwie można określić jako zbiór 
elementów logistycznych, między którymi zachodzą określone zależ-
ności, a swoje fundamenty opiera na całościowym sposobie rozpatry-
wania zdeterminowanych logistycznie zagadnień, wyodrębnieniu oraz 
strukturyzacji elementów i zależności pomiędzy tymi elementami. Tak 
rozumiany system, posiadający specyficzne właściwości, cechuje się 
ściśle określonymi zależnościami, wykazującymi podporządkowanie 
w sposób systemowy odpowiednim rozwiązaniom organizacyjnym. 
Do podstawowych części składowych systemu logistycznego zaliczyć 
należy przede wszystkim: zasoby ludzkie (ilość i strukturę zatrudnio-
nych, ich kwalifikacje), wykorzystywane oprogramowanie kompute-

W opracowaniach z tego zakresu można wskazać wiele elementów 
(cech) wspólnych, a podziały czy grupy konfliktów zostały przedsta-
wione przez autorów w ujęciu różnych kryteriów. Interesujące zesta-
wienie można znaleźć w pracy J. A. F. Stonera i Ch. Wankela. Według 
autorów główne źródła powstawania konfliktów organizacyjnych są 
następujące (Stoner, Wankel 1996):

1. Dzielenie zasobów (nie każda komórka organizacji ma do-
stęp do nieograniczonej liczby pracowników, ilości pienię-
dzy, materiałów, wyposażenia i przestrzeni); 

2. Różnice w celach (poszczególne działy organizacji specjalizu-
ją się i różnicują w miarę przyjmowania odmiennych celów, 
zadań i pracowników);

3. Współzależność w pracy (gdy dwa lub więcej działów są za-
leżne od siebie przy realizacji swoich zadań); 

4. Różnice wartości lub poglądów (gdy każda grupa ludzi dąży 
do osiągnięcia swojego celu, nie licząc się z interesem in-
nych ludzi czy grup, a różnorodnym celom członków róż-
nych działów często towarzyszą różnice postaw, wartości 
i poglądów); 

5. Indywidualne style i niejednoznaczność organizacyjna (gdy 
między członkami grup występują znaczne różnice pod 
względem takich cech, jak postawa wobec pracy, wiek, wy-
kształcenie).

Nieco inny podział zaproponował W. Jarecki, wyróżniając trzy 
grupy przyczyn konfliktów w organizacjach (Jarecki 1998): 

1. Przyczyny osobowe (brak umiejętności przekonywania oraz 
rozwiązywania problemów, skłonności do despotyzmu, silne 
zaznaczenie własnej woli, skłonności do perfekcji, interesy 
osobiste, brak umiejętności i gotowości dostosowania się, 
nieprzystępność, nadpobudliwość, małe zaufanie, frustracja);

2. Przyczyny organizacyjne (niejasne, nieuregulowane kom-
petencje, niedokładne instrukcje, przeciążenie pracą, ciągła 
zmiana reguł działania, głęboka reorganizacja, zmiana struk-
tury ról i stanowisk pracy);

3. Przyczyny społeczne (niedostateczna gotowość do kompro-
misów, słaba współpraca, zbyt duże wymagania, niedosta-
teczne wsparcie pracowników, zatrzymywanie informacji, 
stosowanie strachu lub siły, bariery komunikacyjne, stosunki 
zależnościowe, osobiste interesy, skargi, urazy).

Z kolei według Z. Ratajczak konflikty w organizacji można po-
dzielić na te, które występują w relacji między jednostką a organi-
zacją jako stronami umowy (konflikty jednostkowe), oraz te, które 
tkwią w organizacji jako całości (konflikty organizacyjne). Autorka 
wyróżnia następujące rodzaje konfliktów: celów, potrzeb, wartości, 
ról, norm, interesów (Ratajczak 2007). Przedstawia również przyczy-
ny konfliktów, dokonując rozróżnienia na warunki (struktura) oraz 
zdarzenia (proces):

1. Struktura zewnętrzna (np. konflikty interesów, naciski spo-
łeczne, zasady negocjacyjne tj. częstość porozumiewania 
się, formalizacja kontraktów);

2. Struktura wewnętrzna (motywy, wartości, nawyki);
3. Proces zewnętrzny (negatywne oceny, agresywne zachowa-

nie, pogróżki słowne);
4. Proces wewnętrzny (frustracja, mechanizmy obronne).
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rowe, obiekty magazynowe i przeładunkowe, wyposażenie mobilne 
tych obiektów (środki transportu i urządzenia do załadunku oraz roz-
ładunku), wyposażenie stacjonarne obiektów (magazyny, bazy prze-
ładunkowe, fabryki, sklepy), połączenia punktów nadania i odbioru 
umożliwiające przepływy strumieni rzeczowych, infrastrukturę dro-
gową, otoczenie współpracy dostawców i odbiorców, a także środki 
finansowe (Nowicka-Skowron 2000). W zależności od charakteru dzia-
łalności przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) mogą 
występować różnice w ukształtowaniu poszczególnych elementów. Po-
między tymi elementami występują określone relacje i zależności funk-
cjonalno-techniczne, które gwarantują z kolei sprawny przebieg pro-
cesów logistycznych, takich jak: procesy przepływu dóbr rzeczowych, 
procesy informacyjno-decyzyjne, zapasy, infrastruktura procesów lo-
gistycznych, a także koszty tych procesów (Skowronek, Sarjusz-Wolski 
1995). Odwołując się do literatury i opracowań przedstawionych przez 
H. Pfohla (1999), P. Blaika (1999), P. Schary i T. Skjøtta-Larsena (2002) 
oraz F. Beiera i K. Rutkowskiego (2004), w systemie logistycznym przed-
siębiorstwa można wyodrębnić cztery podsystemy: logistyki zaopatrze-
nia, logistyki produkcji, logistyki dystrybucji oraz podsystem logistyki 
zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych. Usytuowanie 
wymienionych podsystemów zostało zaprezentowane na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat systemu logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego

Źródło: Nowakowski 2011; Małkus 2016.

Wśród głównych konfliktów związanych z odrębnym kształtowa-
niem podsystemów logistycznych można wyróżnić następujące roz-
bieżności (Pieczonka, Kozina 2016):

• między zaopatrzeniem a produkcją (niedostosowanie ilości 
pozyskiwanych surowców, materiałów i półproduktów do za-
pewnienia ciągłości wytwarzania, opóźnienia w wytwarzaniu, 
ograniczenia w przepływie informacji z działalności wytwór-
czej do zaopatrzenia);

• między produkcją i działalnością dystrybucyjną (niewystar-
czające dostosowanie ilościowych i jakościowych możliwości 
wytwórczych do potrzeb zgłaszanych przez odbiorców oraz 
opóźnienia dostaw związane z opóźnieniami wytwarzania); 

• między zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją a logistyką zwro-
tów, odpadów i surowców wtórnych (opóźnienia w usuwaniu 
odpadów i surowców wtórnych, a także ograniczenia w przepły-
wie informacji dotyczących ich ilości i rodzajów, powstających 
w działalności zaopatrzeniowej, wytwórczej i dystrybucyjnej).

Na przestrzeni lat zmieniało się podejście do roli logistyki 
w przedsiębiorstwie i jej miejscu w strukturze organizacyjnej. Począt-
kowo traktowano tę działalność jako cząstkowe zadania realizowane 
przede wszystkim w obszarze dystrybucji, a później także w zaopa-
trzeniu i w produkcji. Z czasem jednak wzrosło zainteresowanie cało-
ściowym ujęciem obszaru związanego z planowaniem, organizowa-
niem i kontrolą przepływów towarów i towarzyszących im informacji. 
W ujęciu ogólnym przyczyny omawianych konfliktów mogą wynikać 
z braku integracji całości działalności logistycznej przedsiębiorstwa. 
Przejawem może być brak jednej jednostki organizacyjnej odpo-
wiedzialnej całościowo za decyzje dotyczące przepływów towarów 
i towarzyszących im informacji, zwłaszcza przy podporządkowaniu 
działalności logistycznej decyzjom produkcyjnym lub w zakresie mar-
ketingu i sprzedaży. Na to mogą nałożyć się także konflikty związane 
z granicami kompetencji osób podejmujących decyzje logistyczne. Na-
leży zaznaczyć, że identyfikacja przyczyn konfliktów w systemie logi-
stycznym przedsiębiorstwa jest bardzo ważnym zadaniem w zarządza-
niu tym systemem. Konflikty organizacyjne wynikają ze sprzeczności, 
które tkwią nie tylko w naturze człowieka, ale także konieczności pod-
porządkowania się zasadom współpracy. Niejednokrotnie sama ko-
nieczność współdziałania pomiędzy ludźmi czy pomiędzy podmiotami 
systemu logistycznego jest wystarczającym powodem do powstania 
konfliktu (Więcek-Janka 2006). W systemie logistycznym, jak w każdej 
organizacji, mogą zaistnieć różnego rodzaju konflikty o różnym po-
ziomie (nasileniu) i czasie trwania (długotrwałe, chwilowe). Podłoże 
konfliktu, jego charakter i przebieg przekładają się na realizację zadań 
i procesów w przedsiębiorstwie oraz wzajemne relacje między ludź-
mi. W każdym konflikcie występują zwykle (w różnych proporcjach) 
dwa rodzaje przyczyn: racjonalne (tj. sprzeczne interesy, dążenia, cele, 
opinie lub poglądy) i emocjonalne (tj. różne potrzeby, sposoby my-
ślenia, osobowości, charaktery, nastroje lub doświadczenia). Istotne 
znaczenie ma to, jakie podmioty są stronami sporu, a więc czy mówi-
my o konflikcie wewnątrzgrupowym, międzygrupowym, międzyorga-
nizacyjnym, czy może jednostka – jednostka, jednostka – grupa lub 
wewnątrz-jednostkowym (intrapersonalnym). 

Propozycja typologii przyczyn konfliktów 
w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Najczęstszą przyczyną powstawania rozważanych konfliktów są 
nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania systemów, w których 
występują. Bardzo często są one powodowane przez niewłaściwie 
sformułowanie celów (tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych) już 
na etapie tworzenia organizacji, co w dalszej perspektywie może do-
prowadzić do realizowania celów i zadań niewłaściwymi środkami, 
niedostosowanymi do specyfiki danej organizacji. W literaturze przed-
miotu znaleźć można wiele zestawień, podziałów czy grup konfliktów 
organizacyjnych pod kątem różnych kryteriów, o czym była mowa we 
wprowadzeniu. Na postawie opracowań przedstawionych przez róż-
nych autorów w tabeli 1 przedstawiono najważniejsze i najczęściej 
pojawiające się przyczyny konfliktów, które mają istotne znaczenie 
z punktu widzenia przedmiotu rozważań, tj. organizacji i funkcjonowa-
nia systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Dla potrzeb niniejszego 
opracowania przyjęto kryteria opierające się na koncepcji wewnętrz-
nych uwarunkowań negocjacji, wynikających z siedmiu typowych 
funkcji struktury organizacyjnej (Nalepka, Kozina 2007). 
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Tabela 1. Przyczyny konfliktów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Lp. Obszary powstawania 
konfliktów

Grupy przyczyn konfliktów

ogólne charakterystyczne dla działalności logistycznej

1. Formułowanie celów 
działania organizacji 

−	brak zbieżności celów poszczególnych elementów 
systemu 

−	niezgodność celów z potrzebami otoczenia
−	niewłaściwe opracowanie strategii marketingowej
−	trudności z wprowadzaniem innowacji 

technologicznych i organizacyjnych
−	niewłaściwa polityka informacyjna w organizacji, np. 

limitowanie dostępu do informacji
−	niewłaściwe sformułowanie celów zewnętrznych 

(wynikających z oczekiwań odbiorców wyrobów czy 
usług) i/lub nieprawidłowe, niepełne ich realizowanie

−	sprzeczność (nieprzystawanie do siebie) 
wewnętrznych zadań organizacji do jej celów 
zewnętrznych

−	różnice w doborze metod zmierzających do 
osiągnięcia określonego celu 

−	 niewłaściwe wdrożenie zarządzania logistycznego, 
tj. planowania, realizowania i kontroli działalności 
związanej z przepływem dóbr, informacji i środków 
finansowych w obrębie przedsiębiorstwa

−	 błędne określenie strategii logistycznej oraz 
wynikających z tej strategii planów dotyczących 
potrzeb dystrybucyjnych, wytwórczych 
i zaopatrzeniowych

−	 brak spójności strategii logistycznej i działań 
współpracujących jednostek

−	 (zbyt duża ogólność lub szczegółowość zadań)
−	 niewłaściwe zdefiniowanie i zarządzanie strategią 

kanałów dystrybucji
−	 konflikty celów na poziomie procesu 

przemieszczania i składowania dóbr
−	 brak integracji całości działalności logistycznej 

przedsiębiorstwa
−	 niewłaściwie określone cele związane 

z kształtowaniem polityki zakupów, wyborem 
dostawców, negocjowaniem cen, ustalaniem 
warunków umów z dostawcami, składaniem 
zamówień, koordynacją terminów dostaw, kontrolą 
warunków umów, bieżącą oceną dostawców 

−	 błędy w kształtowaniu całościowej polityki logistyki 
przedsiębiorstwa (w tym np. decyzji o rozbudowie/
budowie magazynów, nabywaniu maszyn, 
urządzeń, zlecaniu niektórych zakresów działań 
usługodawcom itp.)

2. Formułowanie zadań 
i funkcji 

−	niezgodność funkcji z celami oraz związane z tym 
problemy ich realizacji 

−	dublowanie, nierealizowanie lub niepełne 
realizowanie zadań

−	niejasne (nieuregulowane) kompetencje osób 
wynikające z niewłaściwego podziału obowiązków, 
uprawnień i zakresów odpowiedzialności

−	niezgodność co do podziału ról w systemie 
(niejednoznaczne określenie zadań poszczególnych 
stanowisk i komórek organizacyjnych)

−	 rozproszenie zadań logistycznych w przedsiębior-
stwie

−	 wady i niedoskonałości w planowaniu i zarządzaniu 
harmonogramem produkcji, sprzedaży i dystrybucji

−	 niewłaściwe zarządzanie zwrotami (logistyką 
zwrotów)

−	 niewłaściwe koordynowanie dostaw surowców, 
materiałów, półproduktów, części, podzespołów 
i produktu gotowego oraz błędy związane z ich 
wykorzystaniem w procesie wytwórczym, sprzedaży 
lub świadczeniu usług

−	 niewłaściwy wybór dostawców
−	 (ryzyko nadmiernego uzależnienia od jednego lub 

kilku dostawców, a także brak dążenia do uzyskania 
potrzebnej siły przetargowej)

−	 rozbieżności w obszarze
−	 odpowiedzialności za reklamacje między 

jednostkami (ilościowe i jakościowe) 

3. Podział zadań 
i odpowiedzialności 
w obszarze zasobów 
ludzkich

−	niewłaściwa komunikacja pomiędzy członkami 
systemu 

−	braki kompetencyjne kierowników różnych szczebli 
zarządzania

−	błędy w kierowaniu pracownikami 
−	niewłaściwa polityka kadrowa (wadliwa struktura 

zatrudnienia, niejasne zasady wynagrodzeń, 
wyróżnień i awansów)

−	własne aspiracje i ambicje, niezaspokojone potrzeby, 
brak zaufania, rywalizacja 

−	niezrozumienie innych i sytuacji, w której działamy, 
brak umiejętności dostosowania się

−	 indywidualizm, silne znaczenie własnej woli
−	odmienne systemy wartości ludzi zaangażowanych 

w daną sytuację (forsowanie własnych wartości, brak 
tolerancji wobec systemów wartości innych) 

−	spory pomiędzy pojedynczymi pracownikami i ich 
grupami wskutek pełnienia różnych funkcji czy 
odmiennych ról w organizacji 

−	 niewłaściwe kompetencje decyzyjne dotyczące 
przepływów towarów i towarzyszących im 
informacji pomiędzy różnymi działami, komórkami 
i stanowiskami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie, 
produkcję i dystrybucję towarów 
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4. Wykorzystanie 
zasobów rzeczowych 

−	współzawodnictwo o ograniczone zasoby (finansowe, 
rzeczowe, informacyjne) 

−	niedostosowanie (niewłaściwe wykorzystanie) 
infrastruktury i wyposażenia technicznego 
przedsiębiorstwa

−	zależność od wspólnych zasobów, dążenie do ich 
pozyskania lub zwiększenia kosztem innych jednostek

−	błędy w wytwarzaniu produktu
−	zła jakość dostaw lub usług 
−	realizowanie celów i zadań niewłaściwymi środkami
−	błędy w określeniu i zaplanowaniu zasobów 

wymaganych do realizacji usługi 

−	konflikty wynikające z rozbieżności między 
zaopatrzeniem a produkcją (np. niedostosowanie 
ilości pozyskiwanych surowców, materiałów 
i półproduktów do zapewnienia ciągłości 
wytwarzania, opóźnienia w wytwarzaniu, 
ograniczenia w przepływie informacji z działalności 
wytwórczej do zaopatrzenia)

−	konflikty wynikające z rozbieżności między produkcją 
a działalnością dystrybucyjną (np. niewystarczające 
dostosowanie ilościowych i jakościowych możliwości 
wytwórczych do potrzeb zgłaszanych odbiorców 
oraz opóźnienia dostaw związane z opóźnieniami 
wytwarzania)

−	konflikty wynikające z rozbieżności między 
zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją a logistyką 
zwrotów, odpadów i surowców wtórnych (np. 
opóźnienia w usuwaniu odpadów i surowców 
wtórnych, a także ograniczenia w przepływie 
informacji dotyczących ich ilości i rodzajów 
powstających w działalności zaopatrzeniowej, 
wytwórczej i dystrybucyjnej)

−	niewłaściwe planowanie potrzeb materiałowych, 
wybór źródeł zakupu, sterowanie zapasami, 
magazynowanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny 

−	problemy doboru odpowiednich środków transportu, 
zwłaszcza z punktu widzenia dostosowania 
środka transportu i jego wyposażenia do potrzeb 
wynikających z charakterystyki przewożonego towaru 

5. Grupowanie 
elementów organizacji

−	wadliwa, niedostosowana do celów struktura 
organizacyjna powodująca rozczłonkowanie 
organizacji 

−	widoczna dominacja pewnej grupy osób lub komórek 
organizacyjnych 

−	niewłaściwe zorganizowanie procesów w organizacji 
−	niezgodności dotyczące podziału ról w systemie 

(błędy dotyczące określenia i podziału zadań na 
poszczególnych stanowiskach i w komórkach 
organizacyjnych)

−	niewłaściwe zorganizowanie procesów logistycznych 
(między dostawcami a producentem, czy między 
producentem a odbiorcami)

−	niedoskonałości w technikach sterowania procesami 
logistycznymi (transportem, magazynowaniem, 
jakością) 

−	błędy w doborze środków (technicznych, kadrowych, 
finansowych) do realizacji procesów logistycznych 

−	niewłaściwa organizacja sztabu logistycznego, 
który ma pełnić funkcję doradczą dla kierownictwa 
organizacji

−	brak integracji gospodarki materiałowej z fizyczną 
dystrybucją towarów 

6. Zależności 
funkcjonalne i zasady 
współdziałania 

−	wadliwa struktura organizacyjna niezapewniająca 
funkcjonalnych powiązań między różnymi szczeblami 
organizacji 

−	błędy w komunikacji (niewiarygodne dane, 
opóźnienia w przepływie, nieadekwatna forma itp.)

−	wzajemna zależność jednostek organizacyjnych przy 
realizacji zadań (w zakresie informacji, świadczenia 
usług itp.)

−	brak koordynacji zadań
−	ograniczenia systemów informacyjnych 

wspomagających współdziałanie
−	niewłaściwy podział zadań i obowiązków pomiędzy 

poszczególnymi uczestnikami systemu (np. zbyt duża 
ilość zadań nakładanych na niektóre grupy) 

−	błędne ustalenie zasad współdziałania
−	niewłaściwy zakres udostępnianych informacji

−	bariery komunikacyjne, niewłaściwa komunikacja 
między osobami funkcjonującymi w systemie 
logistycznym

−	rozbieżności związane z zamówieniami (materiałów 
i usług) obejmujące m. in. przygotowanie, przegląd, 
zatwierdzanie i wysyłkę zamówień 

−	konflikty związane z niewłaściwym funkcjonowaniem 
kanałów logistycznych, tj. niewłaściwa komunikacja 
pomiędzy członkami systemu 

−	konflikty wynikające z braku integracji całości 
działalności logistycznej (np. brak jednej jednostki 
organizacyjnej odpowiedzialnej całościowo za decyzje 
dotyczące przepływów towarów i towarzyszących 
im informacji, zwłaszcza przy podporządkowaniu 
działalności logistycznej decyzjom produkcyjnym lub 
w zakresie marketingu i sprzedaży)

−	wady i niedoskonałości w organizacji, planowaniu 
i zarządzaniu harmonogramem produkcji, sprzedaży, 
dystrybucji 

−	niewłaściwe kompetencje decyzyjne dotyczące 
przepływów towarów i towarzyszących im 
informacji pomiędzy różnymi działami, komórkami 
i stanowiskami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie, 
produkcję i dystrybucję towarów 

−	konflikty dotyczące współpracy w łańcuchach/
sieciach dostaw
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Podsumowanie

Konflikty we współczesnych organizacjach są zjawiskiem nie-
uniknionym. Nie można ich ocenić jako bezwzględnie złe lub dobre. 
Konflikt to zjawisko nieodzowne w sferze zarządzania, jak również 
nieodłączny element w rywalizacji gospodarczej, który może pro-
wadzić zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych skutków funk-
cjonowania organizacji, co w konsekwencji powoduje wzrost lub 
obniżenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Umie-
jętność właściwego rozpoznania i zdiagnozowania przyczyn konfliktu 
w organizacji może przyczynić się do wyjaśnienia i zrozumienia wielu 
kwestii i problemów, które dotąd nie były brane pod uwagę, a także 

Przyjęcie takiego kryterium można argumentować znaczeniem 
struktury organizacyjnej w całym systemie logistycznym przedsię-
biorstwa oraz rolą, jaką spełnia. Analiza uwarunkowań strukturalnych 
rozważanych konfliktów pozwoli na ich pełną i wszechstronną identy-
fikację. W tabeli 1 przestawiono grupę przyczyn konfliktów sklasyfi-
kowanych według obszarów ich powstawania. Dokonano podziału na 
te o charakterze ogólnym, dotyczącym działalności organizacji (firmy) 
jako całości, jak również przyczyny, które są widoczne w funkcjono-
waniu systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Wśród nich występują 
takie, które zostały przyporządkowane do kilku grup z uwagi na ich 
specyfikę (charakterystykę). 

7. Zależności i relacje 
hierarchiczne 

−	błędy w kierowaniu pracownikami 
−	wady i niedoskonałości w strukturze organizacyjnej 
−	nadużywanie władzy przez przełożonych, nadmierne 

wymagania wobec pracowników
−	napięcia w relacjach przełożony – podwładny 

(nieporozumienia odnośnie wydawanych poleceń, 
brak umiejętności ich wykonania, nieprecyzyjne 
kryteria oceny pracownika)

−	niezadowolenie z roli wynikające z błędów 
popełnionych przy tworzeniu zakresów czynności, 
kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności, jak 
i z indywidualnych aspiracji i cech osobowościowych 
członków organizacji 

−	dążenia podsystemów w systemie logistycznym do 
dominacji nad innymi 

−	forsowanie realizacji partykularnych celów 
i interesów

−	niepodporządkowywanie się jednostek 
wykonawczym tym, które odpowiadają za 
koordynację i nadzór nad realizacją procesów 
logistycznych

−	zakłócenia w wypełnianiu przez wybraną jednostkę 
roli lidera (koordynatora) oraz respektowaniu jej 
przez wszystkie ogniwa 

8. Formułowanie 
uprawnień decyzyjnych

−	brak jednej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej 
całościowo za decyzje dotyczące przepływu towarów 
i informacji

−	zły podział, błędne sprecyzowanie i rozmieszczenie 
uprawnień, adekwatnie do zleconych zadań 
i odpowiedzialności

−	zbyt częste zmiany reguł i zasad funkcjonowania 
organizacji

−	zła organizacja pracy wynikająca z niejasno 
określonych celów i zakresów obowiązków 
pracowników

−	występowanie konkurencyjnych celów, interesów lub 
wartości (innych np. dla rady nadzorczej, zarządu, 
pracowników)

−	nieprecyzyjne określenie (zbyt wąskie lub szerokie) 
uprawnień, wywołujące spory kompetencyjne 
pomiędzy kierownikami

−	nadużywanie władzy przez przełożonych, nadmierne 
wymagania wobec pracowników

−	rozbieżności w planowaniu, organizowaniu, 
realizacji i kontrolowaniu przepływów towarów 
oraz towarzyszących im informacji od dostawców 
surowców i materiałów do ostatecznych odbiorców 

−	niewłaściwe kompetencje decyzyjne dotyczące 
przepływów towarów i towarzyszących im 
informacji pomiędzy różnymi działami, komórkami 
i stanowiskami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie, 
produkcję i dystrybucję towarów

9. Stopień formalizacji 
działań 

−	błędne opracowanie przepisów (regulaminów, 
procedur, zasad, wytycznych itp.) warunkujących 
sprawną realizację zadań

−	nagłe zmiany w przepisach i regulacjach prawnych
−	niewłaściwie uregulowane kompetencje osób 

wynikające z błędnego podziału obowiązków, 
uprawnień i zakresów odpowiedzialności

−	niedostosowanie zapisów umów do zmian warunków 
działania

−	niewłaściwe przygotowanie lub błędne zapisy 
kontraktów (umów), w tym regulacji odnoszących 
się do eliminacji konfliktów powstających w trakcie 
współpracy 

−	sprzeczności między pracownikami a systemem 
formalnym, w jakim działają, wynikające 
z różnic interesów, poglądów lub sposobów ich 
wartościowania 

−	niewystarczające standardy jakości w zakresie 
planowania, zarządzania, produkcji i dystrybucji

−	konflikty pomiędzy zleceniodawcą i przewoźnikiem 
związane z niezrozumieniem oczekiwań 
zleceniodawcy (np. niekompletność informacji 
o warunkach transakcji)

−	błędy w wyborze dostawców i przygotowaniu 
kontraktów (w tym zwłaszcza selekcji dostawców, 
certyfikacji i walidacji dostawców, negocjowania 
umów oraz zarządzania tymi umowami)

Źródło: opracowanie własne.
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do lepszego planowania i zarządzania w przyszłości. Przedstawione 
w niniejszym opracowaniu propozycje przyczyn konfliktów wystę-
pujących w systemie logistycznym przedsiębiorstwa są efektem 
studiów literatury przedmiotu. W dalszej perspektywie będą one 
analizowane i uszczegóławiane na podstawie badań empirycznych 
pod kątem ich występowania w organizacjach realizujących usługi 
logistyczne. Przedstawiona systematyka jest próbą uporządkowa-
nia dostępnych w literaturze podziałów i zestawień występowania 
konfliktów, w szczególności tych charakterystycznych dla systemu 
logistycznego przedsiębiorstwa.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Znaczenie zaufania 
w organizacjach

Importance of trust
 in organizations 

The paper presents a brief summary of the results of three 
studies concerning the trust in organizations conducted in the 
Department of Management of the University of Bielsko-Biała. 
These results show that there is a tendency among respondents 
to trust others. Respondents are likely to trust people with sim-
ilar positions in the organization (co-workers, group colleagues) 
more than their supervisors (managers, university authorities). It 
was also noted that there is a relationship between the declared 
level of trust and the sjob satisfaction, or positive assessment of 
a team. Unfortunately, among the factors forming trust, respond-
ents rate justice and honesty in their organizations relatively low.

Keywords: organizational behaviour, trust, organizational trust, 
trust factors.

Opracowanie przedstawia krótką syntezę wyników trzech 
badań przeprowadzonych w Katedrze Zarządzania Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, a dotyczących zaufania 
w organizacjach. Wyniki badań pokazują skłonność badanych do 
obdarzania innych zaufaniem, choć zazwyczaj respondenci bardziej 
gotowi są ufać osobom mającym podobną pozycję w organizacji 
(współpracownikom, znajomym w grupie) niż swoim przełożonym 
(menedżerom, władzom uczelni). Zauważono także zależność po-
między deklarowanym poziomem zaufania a satysfakcją z pracy 
oraz dobrą oceną własnego zespołu. Co niepokojące, wśród czyn-
ników kształtujących zaufanie respondenci stosunkowo nisko oce-
niają sprawiedliwość i uczciwość w swoich organizacjach.

Słowa kluczowe: zachowania organizacyjne, zaufanie, zaufanie              
w organizacji, czynniki zaufania.
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 Zaufanie stanowi istotny element funkcjonowania społeczeń-
stwa i organizacji. Jego pozytywny wpływ na zarządzanie organi-
zacjami oraz relacje zachodzące pomiędzy pracownikami został 
dostrzeżony w połowie XX wieku. W działalności przedsiębiorstwa 
zaufanie obejmuje nie tylko relacje pomiędzy kontrahentami, ale 
również odgrywa ogromną rolę w zarządzaniu kapitałem ludzkim. 
Zapewnia pewnego rodzaju bezpieczeństwo, wpływa na lojalność 
pracowników, pomaga w podejmowaniu ryzyka. Z uwagi na swój 
niematerialny charakter zaufanie obejmować może różne aspekty 
życia i działalności gospodarczej. Dotyczy pozytywnych oczekiwań 
w stosunku do drugiej strony, warunkuje podjęcie współpracy w sy-
tuacjach, gdzie pojedyncza działalność byłaby skazana na niepowo-
dzenie.

Pojęcie i czynniki zaufania

 Pojęcie zaufania ma charakter interdyscyplinarny. Należy do 
czynników niemierzalnych wprost i jest blisko związane z moral-
nością człowieka i etyką. Dotyczy różnych dziedzin nauki, jednak-
że postrzeganie tego pojęcia przez różne dyscypliny naukowe jest 
odmienne. Zaufanie pojawia się wszędzie tam, gdzie występuje 
interakcja pomiędzy dwiema stronami, które jak podaje W. M. Gru-
dzewski i inni (2007) oraz A. Nieścior (1999), nazywane są ufającym 
(obdarzającym zaufaniem) i powiernikiem (obdarzonym zaufaniem), 
a wszystko to ma miejsce w określonej przestrzeni i czasie. Zaufanie 

jest relacją ufający – powiernik i jest – co podkreśla m.in. J. O. Palisz-
kiewicz (2013) – powiązane z działaniami innych ludzi. Zaufanie jest 
zmienne, gdyż wizerunek i wiarygodność osoby obdarzanej zaufa-
niem jest pod ciągłym wpływem czynników kształtujących postawy 
i innych procesów (Nooteboom 2012). Literatura dostarcza wielu 
teorii i koncepcji kształtowania się zaufania. Na przykład W. Wal-
czak (2013) wskazuje następujące czynniki budujące zaufanie: cele 
jakie chcemy osiągnąć, potencjalny stopień ryzyka, dotychczasowe 
doświadczenia życiowe, opinie własne i wyrażane przez inne osoby, 
pozycja w organizacji, posiadane uprawnienia decyzyjne i zależno-
ści służbowe. Z kolei E. Skrzypek (2015), powołując się na pracę                         
J. K. Butlera (1991), identyfikuje czynniki kreujące zaufanie oparte 
na cechach, takie jak:

• zdolności, życzliwość, uczciwość;
• kompetencje i motywy;
• intencje, konsekwencja, otwartość, dyskrecja, kompetencje 

funkcjonalne lub specyficzne, kompetencje interpersonalne, 
umiejętności osądu, wyczucie biznesu;

• dostępność, kompetencje, konsekwencja, dyskrecja, uczci-
wość, lojalność, otwartość, sprawiedliwość, dotrzymywanie 
obietnic, otwartość.

 Natomiast A. Małysa-Kaleta (2015) za S. M. R. Coveyem                   
i R. Merril (2009) wymienia trzynaście zachowań budujących zaufa-
nie. Są nimi: uczciwość i szczerość w relacjach z innymi, okazywanie 
szacunku, bycie rzetelnym, naprawianie krzywdy, bycie lojalnym, 
niezaniedbywanie obowiązków, doskonalenie się, nieunikanie 
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stawiania czoła problemom, wyjaśnianie wszelkich niepowodzeń, 
precyzowanie oczekiwań, przyjmowanie odpowiedzialności, dotrzy-
mywanie zobowiązań i obdarzanie zaufaniem tych, którzy na to za-
sługują. Zaufanie jest jednym z fundamentów relacji międzyludzkich 
i wywiera szereg pozytywnych wpływów na te relacje (Sztompka 
2007; Miszczak 2016):

• mobilizuje i wyzwala ludzką podmiotowość; 
• uwalnia kreatywność;
• zmniejsza niepewności i ryzyko;
• skłania do działań kooperacyjnych;
• zwiększa lojalność pracowników i klientów;
• redukuje kontrolę;
• zapewnia zdolność do radzenia sobie w sytuacjach kryzy-

sowych;
• redukuje koszty transakcyjne;
• motywuje do budowy sieci współpracy i spójności społecz-

nej.
 

Z drugiej strony brak zaufania pociąga za sobą negatywne skut-
ki, które także wylicza P. Sztompka (2007):

• ukierunkowanie percepcji na ryzyko;
• skupienie uwagi na kontroli działania, a nie na rozwiązywa-

niu problemów;
• defensywny pesymizm;
• ukierunkowanie percepcji na odczytywanie oznak uzasad-

niających brak zaufania może prowadzić do wadliwej inter-
pretacji zachowań drugiej strony;

• obniżanie aktywności;
• stereotypowe postrzeganie drugiej strony;
• prowokacja działań dystansujących.

Znaczenie zaufania w organizacji

 Według M. Bugdola (2012) zaufanie należy uznać za wartość 
organizacyjną, której osiąganie wymaga silnych podstaw etycznych, 
a w praktyce zarządzania jakością – wzmacniania wartości instru-
mentalnych tj. samokontroli, samodzielności, odpowiedzialności. 
Jego zdaniem zaufanie odgrywa ogromną rolę w zarządzaniu ka-
pitałem ludzkim. Eliminuje stres i sprawia, że pracownicy czują się 
ważni, potrzebni i doceniani, tym samym są bardziej wydajni i kre-
atywni. Wartość, jaką stanowi zaufanie dla każdej organizacji, nie 
jest możliwa do uzyskania w inny sposób, np. poprzez administra-
cyjne rozporządzenia (Paliszkiewicz 2014). Występowanie zachowań 
opartych na zaufaniu przyczynia się do eliminowania strachu i po-
dejrzliwości w organizacji i ułatwia współpracę między ludźmi. Aby 
współpraca ta była efektywna, potrzebna jest wiara, że partner jest 
godny zaufania, dotrzymuje obietnic, postępuje zgodnie z ustalenia-
mi (Zeffane, Connell 2003 za: Ciesielska, Syrytczyk 2011). Na temat 
znaczenia zaufania w organizacjach powstała niezliczona ilość prac 
badaczy z całego świata. W swoich badaniach i rozważaniach poka-
zali oni pozytywny wpływ zaufania na funkcjonowanie organizacji 
w wielu rożnych aspektach, na przykład:

• zapewnia prawidłową komunikację (Dirks, Skarlicki 2009);
• wpływa na rozwój otwartej komunikacji i dialogu (Lewicka 

2012);
• stymuluje procesy dzielenia się wiedzą oraz procesy uczenia 

poprzez generowanie więzi społecznych stanowiących nie-
formalne kanały komunikacji (Wang, Rubenstein-Montano 
2003); 

• jest warunkiem skutecznego zarządzania wiedzą i powsta-
wania innowacji (Dirks, Skarlicki 2009);

• stanowi niezbędny warunek dla efektywnego funkcjonowa-
nia zespołów (Costa 2003);

• wpływa na poprawę jakości efektów pracy (Małysa-Kaleta 
2015);

• wpływa na poprawę satysfakcji klientów (Małysa-Kaleta 
2015; Skrzypek 2015); 

• sprzyja zachowaniom kooperatywnym (Shockley-Zalabak 
i inni 2000);

• sprzyja współpracy i realizacji celów wspólnych (Ashleigh, 
Nandhakumar 2007).

 Dzięki zaufaniu wewnątrzorganizacyjnemu możliwe jest wła-
ściwe kształtowanie relacji międzyludzkich, dzielenie się wiedzą, 
polepszenie pracy zespołowej. Zwiększanie zaufania w organi-
zacjach jest elementem świadomego kształtowania środowiska 
pracy oraz kultury organizacyjnej, co ma duży wpływ na poczu-
cie jakości życia zawodowego pracowników (Jakubczak 2014), 
a także na efektywny i ciągły rozwój organizacji. Jak twierdzi                     
A. Madyda (2016), organizacja, aby mogła się rozwijać, musi być 
zdolna do rozwoju, tzn. musi posiadać taki potencjał rozwojowy 
osobowy i materialny, który umożliwi jej realizację przedsięwzięć 
o charakterze zmian jakościowych i ilościowych we wszystkich 
sferach działania. Niewątpliwie zaufanie jest istotnym czynnikiem 
tego osobowego potencjału.

Zaufanie w organizacjach w świetle
 badań prowadzonych na ATH

 W latach 2011-2017 w Katedrze Zarządzania Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przeprowadzono kilka ba-
dań dotyczących pośrednio lub bezpośrednio zaufania (tabela 1).

Tabela 1. Badania dotyczące satysfakcji z pracy prowadzone w Katedrze 
Zarządzania ATH w Bielsku-Białej

Autorzy Temat badania N

Grzegorz Biesok,  
Jolanta Wyród-Wróbel 

(2011)

Badanie satysfakcji z pracy 
i ocena warunków rozwojowych 

pracowników
315

Elżbieta Łajczak                     
(2016)

Badanie poziomu zaufania 
wśród osób pracujących 145

Grzegorz Biesok,  
Jolanta Wyród-Wróbel 

(2017)

Badanie zaufania wśród 
studentów kierunku zarządzanie 100

Źródło: opracowanie własne.
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 Pierwszym z badań były te przeprowadzone przez Autorów 
artykułu, a dotyczące satysfakcji z pracy oraz warunków rozwo-
jowych pracowników. Badania miały postać badań ankietowych, 
a w celu dystrybucji kwestionariuszy Autorzy wykorzystali metodę 
kuli śnieżnej, dzięki czemu można było dotrzeć do szerokiego gro-
na respondentów. Charakterystykę badanej zbiorowości przedsta-
wia tabela 2.

Tabela 2. Charakterystyka respondentów w badaniu satysfakcji z pracy 
i warunków rozwojowych

Cecha Procent respondentów

Płeć

Kobieta 67,7%

Mężczyzna 33,3%

Staż pracy

Mniej niż 5 lat 49,8%

5–10 lat 20,6%

11–20 lat 7,6%

21–30 lat 17,1%

Powyżej 30 lat 4,8%

Stanowisko

Pracownik 46,7%

Specjalista 40,0%

Kierownik 8,9%

Wolny zawód 1,6%

Inne 2,9%

Źródło: badania własne.

 Jednym z elementów tego badania było ustosunkowanie się 
badanych do 20 tez dotyczących ich pracy, jedna z nich dotyczyła 
zaufania do współpracowników. Wprost zaufanie do współpracow-
ników zadeklarowało 75,8% badanych. 6,4% deklarowało nieufność, 
a 17,8% nie było zdecydowanych. 

Na podstawie tej deklaracji, jak i odpowiedzi na pytania o pra-
cę w dobrym zespole, chęć dzielenia się wiedzą i otwartość komu-
nikacji w miejscu pracy, podzielono respondentów na dwie grupy: 
przejawiających wysoki poziom zaufania w miejscu pracy, jak i niski. 
Między tymi grupami wystąpiły znaczne różnice w ocenie pewnych 
aspektów miejsca pracy. I tak osoby z grupy większego zaufania le-
piej oceniały:

• satysfakcję z wykonywanej pracy;

• swoje zaangażowanie i samodzielność;

• uznanie przełożonych i współpracowników;

• lepiej odnosiły się do możliwości rozwojowych, jakie daje 
im praca.

Wyniki porównawcze przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Porównanie częstości udzielenia odpowiedzi pozytywnych 
(tak i raczej tak) w obu grupach badanych

Badany aspekt

Grupa 
deklarująca  

wysoki 
poziom 
zaufania

Grupa 
deklarująca  
niski poziom 

zaufania

Odczuwam satysfakcję 
z wykonywanej pracy 89,7% 41,0%

Jestem zaangażowany w działanie 
mojej firmy 83,8% 43,9%

Cieszę się uznaniem przełożonych 77,9% 42,2%

Cieszę się uznaniem 
współpracowników 81,8% 49,4%

Moja firma stwarza mi możliwości 
rozwoju 68,2% 36,1%

W pracy mam możliwość realizacji 
swoich pomysłów 61,8% 30,5%

Moje zaangażowanie jest doceniane 53,7% 23,2%

Jestem samodzielny w decydowaniu 
o swojej pracy 79,1% 51,8%

Źródło: badania własne.

 Drugim badaniem dotyczącym zaufania była praca E. Łajczak 
zrealizowana w Katedrze Zarzadzania tej samej Uczelni jako praca 
promocyjna licencjacka. Autorka z wykorzystaniem internetowego 
serwisu ankietowego przeprowadziła badania dotyczące zaufania 
w miejscu pracy. Charakterystykę badanej zbiorowości przedstawia 
tabela 4.

Tabela 4. Charakterystyka respondentów w badaniach E. Łajczak

Cecha Procent respondentów

Płeć

Kobieta 58%

Mężczyzna 42%

Staż pracy

Do roku 9,7%

1–3 lat 14,4%

4–10 lat 15,9%

powyżej 10 lat 60,0%

Stanowisko

Pracownik fizyczny 24,1%

Specjalista 28,3%

Administracyjne 21,4%

Kierownicze 11,7%

Inne 14,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Łajczak 2016.
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Tabela 6. Charakterystyka respondentów w badaniach studentów kie-
runku zarządzanie

Cecha Procent respondentów

Płeć

Kobieta 67,0%

Mężczyzna 33,0%

Tryb studiów

niestacjonarne 66,0%

stacjonarne 34,0%

Wiek

18–22 19,0%

22–25 51,0%

25–35 19,0%

35–45 8,0%

powyżej 45 3,0%

Źródło: badania własne.

W zgodnej opinii badanych zaufanie jest istotnym elementem 
w miejscu pracy. Tezę tę potwierdziła zdecydowana większość ba-
danych (64%), dla 21% respondentów jest ono średnio ważne, a dla 
15% mało ważne. Ważnym elementem badania było ustosunkowa-
nie się przez respondentów do 10 tez dotyczących występowania 
w ich miejscach pracy czynników kreujących lub wspierających at-
mosferę zaufania. Respondenci odnosili się do tych tez na skali 1-5, 
gdzie 1 oznaczało niezgodę, a 5 – zgadzam się. Z tak pozyskanych 
danych można było obliczyć średnią wartość skali. Uszeregowane 
według tej średniej czynniki przedstawia tabela 5. Najlepiej ocenia-
ne są te aspekty, które dotyczą relacji ze współpracownikami (a więc 
potencjalnie zaufania horyzontalnego), a najgorzej zaś — kwestie 
uczciwości i sprawiedliwości, szczególnie w kontekście działań prze-
łożonych.

 Ostatnim z przytoczonych badań są badania Autorów niemniej-
szego artykułu na grupie studentów kierunku zarządzanie, pierwsze-
go i drugiego stopnia, prowadzonego na Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej. Badanie dotyczyło poziomu zaufania 
studentów w stosunku do różnych członków społeczności akademic-
kiej. Ogólną charakterystykę respondentów biorących udział w tym 
badaniu przedstawia tabela 6.

Tabela 5. Czynniki mogące wpływać na zaufanie i ich ocena przez uczestników badania E. Łajczak

Teza 1 2 3 4 5 Średnia

Mogę powierzyć/przekazać moim współpracownikom 
zadanie, wiedząc, że zostanie prawidłowo wykonane 6% 10% 48% 25% 11% 3,25

Współpracownicy chętnie dzielą się zdobytą i posiadaną 
wiedzą 6% 12% 46% 24% 12% 3,24

Współpracownicy chętnie pomagają sobie nawzajem 7% 17% 43% 23% 11% 3,17

Mój przełożony omawia ze mną rezultaty mojej pracy oraz 
sposoby jej poprawy 7% 17% 40% 30% 7% 3,16

Przełożeni pełnią rolę przywódcy i są inicjatorami zmian 
w przedsiębiorstwie 8% 14% 41% 28% 9% 3,16

W przypadku problemów/trudności mogę liczyć na moich 
współpracowników 8% 17% 40% 21% 14% 3,16

Mam zaufanie do decyzji, jakie podejmuje mój przełożony 8% 15% 41% 26% 10% 3,15

Współpracownicy postępują uczciwie, nawet wtedy, gdy 
toczy się między nimi rywalizacja 8% 12% 48% 25% 7% 3,11

Przełożeni swoim postępowaniem dają wzór pozytywnych 
relacji interpersonalnych w zespole 8% 21% 43% 22% 6% 2,97

Moi przełożeni sprawiedliwie oceniają pracę swoich 
pracowników 12% 15% 48% 19% 6% 2,92

Wykorzystano skalę: 1 – nie zgadzam się, 5 – zgadzam się.

Źródło: Łajczak 2016.
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W drugiej części badania zapytano studentów o to, jak duże 
zaufanie mają do znajomych, władz uczelni, wykładowców i innych 
pracowników uczelni. Tu znów objawiła się przewaga zaufania ho-
ryzontalnego nad wertykalnym. Badani najbardziej ufają znajomym 
w swojej grupie studenckiej, trochę gorzej wypadli tu wykładowcy 
oraz władze wydziału i uczelni (wykres 3).

Podsumowanie

 Trzy badania podsumowane w tym rozdziale pokazały, że bio-
rący w nich udział respondenci deklarują, że są osobami ufnymi 
i w dużej swej części ufają innym ludziom. Mimo że badania te zo-
stały przeprowadzone na różnych grupach, wszystkie pokazują, że 
respondenci bardziej skłonni są ufać osobom mającym podobną 
pozycję w organizacji (współpracownikom, znajomym w grupie) niż 
swoim przełożonym (menedżerom, władzom uczelni). Widać zatem 
przewagę zaufania poziomego (horyzontalnego) nad pionowym 
(wertykalnym). W badaniach pracowników respondenci, którzy po-
zytywnie ocenili poziom zaufania w swoich organizacjach, równie 
pozytywnie odnosili się do pozostałych aspektów rozwojowych. 
Szczególnie dużą zależność zauważono pomiędzy deklarowanym 
poziomem zaufania a satysfakcją z pracy. Wysoki poziom zaufania 
także koreluje z dobrą oceną własnego zespołu w miejscu pracy. 
Niepokojącym jest fakt, iż w ocenach czynników mogących wpływać 
na zaufanie w organizacjach stosunkowo nisko oceniane są sprawie-
dliwość i uczciwość, a to one są jednymi z podstawowych aspektów 
kształtujących wzajemne zaufanie.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki Uczelni.

Bibliografia

1. Ashleigh M.J., Nandhakumar J., (2007) Trust and technologies: Impli-
cations for organizational work practices, “Decision support systems” 
nr 43(2).

2. Bugdol M., (2012) Zaufanie jako wynik działalności organizacji, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 265.

3. Butler Jr. J.K.. (1991) Toward understanding and measuring conditions 
of trust: Evolution of a conditions of trust inventory, “Journal of Ma-
nagement” nr 17(3).

4. Ciesielska M., Syrytczyk K.W., (2011) Znaczenie zaufania w organizacji 
zorientowanej społecznie, „Studia i Materiały. Miscellanea Oecono-
micae” rok 15, nr 2.

5. Costa A.C., (2003) Work team trust and effectiveness, “Personnel Re-
view” nr 32(5).

6. Covey S.M.R., Merrill R.R., (2009) Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufa-
niu przyspieszyć sukces w biznesie, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

7. Dirks K.T., Skarlicki D.P., (2009) The relationship between being per-
ceived as trustworthy by coworkers and individual performance, “Jo-
urnal of Management” nr 35(1).

8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 
(2007) Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warsza-
wa: Difin.

9. Jakubczak A., (2014) Subiektywny a obiektywny pomiar jakości życia 
zawodowego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z MŚP, 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 1(96).

10. Łajczak E., (2016) Znaczenie zaufania w zarządzaniu zasobami ludz-
kimi, praca dyplomowa licencjacka, promotor G. Biesok, Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania.

 W pierwszej części badania zapytano respondentów, czy ge-
neralnie ufają innym ludziom. Tu prawie połowa (47%) badanych 
zgodziła się z tą tezą (wykres 1).

Wykres 1. Ogólna deklaracja zaufania w badaniach studentów 

Źródło: badania własne.

 Zupełnie inaczej przedstawia się postrzeganie opłacalności za-
ufania. Tu większość badanych raczej nie podzieliło przekonania, że 
zaufanie się opłaca (wykres 2).

Wykres 2. Opłacalność zaufania w opinii studentów

Źródło: badania własne.

Wykres 3. Zaufanie do różnych członków społeczności akademickiej

Źródło: badania własne.
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Motywacja: wpływ coachingu 
na rozwój organizacji – ujęcie syntetyczne 

Motivation: the influence of coaching 
on organization’s development processes

Nowadays, the practice of managing organization is the ne-
cessity of every organization, and the traditional, conventional 
methods are not sufficient. The increasing number of managers 
start to notice the potential of human resources and the power 
of investment in this field. One of the most popular tools that are 
connected with the topic of human resources is coaching. The arti-
cle shows the influence of coaching on organization’s development 
processes.

Keywords: motivation, coaching, human resources, development.

Praktyka zarządzania organizacją stała się koniecznością każ-
dego przedsięwzięcia, a tradycyjne metody rozwoju pracowników 
przestały wystarczać. Coraz więcej menedżerów i pracowników 
zarządu zaczyna nie tylko dostrzegać osobliwy potencjał uciele-
śniony w istocie zasobów ludzkich, ale również odczuwać zasadni-
czą potrzebę inwestowania w niego. Jednym z najpopularniejszych 
narzędzi rozwoju pracowników jest coaching. Niniejszy artykuł 
przedstawia wpływ coachingu na rozwój organizacji.

Słowa kluczowe: motywacja, coaching, zasoby ludzkie, rozwój.
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Współcześnie praktyka zarządzania organizacją stała się ko-
niecznością każdego przedsięwzięcia, mantrą rzeszy menedżerów 
i powszechną przepustką do sukcesu w świecie biznesu. 

Restrukturyzacja kondycji gospodarki społecznej, umiędzy-
narodowienie zasobów strategicznych oraz rosnące zapotrzebo-
wanie na wiedzę i innowacje to tylko niektóre z wyzwań, jakie 
nowa rzeczywistość organizacyjna rzuca przedsiębiorcom.

 Jednak z perspektywy prowadzenia działalności gospodar-
czej nie bez znaczenia pozostają także czynniki wewnętrzne od-
noszące się do endogenicznego charakteru instytucji i zasadniczo 
stanowiące o jej istocie. Zaliczyć do nich można między innymi 
takie jak (https://mfiles.pl/pl/index.php/Otoczenie_organizacji 
2017):

• zarząd – naczelny organ odpowiedzialny za procesy zarzą-
dzania strategicznego;

• właściciele – jednostki dysponujące prawem własności 
do organizacji;

• kultura organizacyjna – zbiór idei, wartości i koncepcji 
tworzących prymarny klimat instytucji;

• pracownicy – siła robocza; wykonawcy i realizatorzy za-
dań.

To właśnie ci ostatni, pracownicy, stanowią główny motor 
napędowy systemu organizacyjnego; ich wiedza, motywacja do 
działania, zdobyte doświadczenie, umiejętności oraz wrodzone 
i nabyte predyspozycje są kluczowym czynnikiem decydującym 
o rozwoju organizacji. Są więc oni nie tylko dodatkową siłą ro-
boczą, częścią składową przedsiębiorstwa, ale przede wszyst-
kim jego najcenniejszym zasobem. Na przestrzeni minionych 
wieków ewolucja koncepcji traktujących o człowieku w obrębie 

nauk o zarządzaniu i ekonomii wykrystalizowała nowy odłam 
badawczy – zarządzanie zasobami ludzkimi. W szerokim ujęciu 
termin ten odnosi się do ogółu mechanizmów i szeregu czynno-
ści związanych z personelem, obejmujących działania związane 
z pozyskiwaniem, modyfikowaniem oraz trwałym rozwojem ze-
społów pracowniczych celem wygenerowania wartości dodanej 
dla przedsiębiorstwa. Fundamentem koncepcji zarządzania zaso-
bami ludzkimi jest system motywowania pracowników (Leśniew-
ski, Berny 2011).

Istota i rodzaje motywacji w organizacji
Definicja, istota i cechy motywacji

Szczególną rolę w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 
i kształtowania ich jakości odgrywają systemy motywacyjne. Po-
wszechnie motywacja rozumiana jest jako poczucie względnej go-
towości do podejmowania działań oraz określonych aktywności 
wywołanych przez bodziec warunkujący zachowanie jednostki. 
Literatura przedmiotu wskazuje jednak na jej ekonomiczny cha-
rakter, tym samym definiując motywację jako czynnik określający 
kierunek, trwałość oraz poziom ogółu wysiłków podejmowanych 
przez poszczególne osoby w środowisku zawodowym ich pracy 
(Schermerhorn 2008). 

Z psychologicznego punktu widzenia zasadniczym aktywizato-
rem mechanizmu działania człowieka jest bodziec, czyli zmateria-
lizowana lub abstrakcyjna potrzeba, która nakreśla zarys dalszego 
działania i prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Cel ten ma 
charakter indywidualny i w dużej mierze uwarunkowany jest gamą 
indywidualnych preferencji, doświadczeń i poglądów jednostki. 

Motywacja jest więc procesem złożonym, a o jej strukturze 
i formie stanowią właściwości, które zostały przedstawione na ry-
sunku 1.
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cobiorca pozostaje w pełnej dyspozycji pracodawcy (Melich 1988). 
W szerokim ujęciu, z perspektywy przedsiębiorstwa, płaca spełnia 
5 elementarnych funkcji (Pietroń-Pyszczek 2007):

• funkcję kosztową – rozumianą również w kategoriach kosz-
tów, czyli dodatkowych opłat ponoszonych przez przedsię-
biorstwo na rzecz pracowników;

• funkcję dochodową – traktującą płacę jako prymarne źródło 
dochodu siły roboczej;

• funkcję społeczną – dotyczącą warunków społecznych śro-
dowiska zawodowego;

• funkcję rynkową – związaną z funkcjonowaniem rynku pracy 
oraz mechanizmem działania jego podmiotów;

• funkcję motywacyjną – kojarzoną jako jeden z motywato-
rów pobudzających człowieka do pracy.

Rysunek 2. Podział czynników motywacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://mfiles.pl/pl/index.
php/Czynniki_motywacyjne [24.04.2017].

Jednym z najpopularniejszych motywatorów płacowych jest 
płaca zasadnicza, czyli taka, która stanowi podstawowy element wy-
nagrodzenia uzyskiwanego przez pracowników. Jej wysokość jest ści-
śle związana z rodzajem i specyfiką wykonywanej pracy, a charakter 
regulowany przez przepisy Kodeksu Pracy (http://www.biznes-firma.
pl/wynagrodzenie-zasadnicze---wyjasnienie-pojecia/18455 2017). 
Do pozostałych, innych niż wyżej wymienione, czynników płacowych 
zalicza się:

• płacę czasową – uzależnioną od ilości przepracowanego 
czasu;

• płacę premiową – będącą dodatkowym wynagrodzeniem, 
uwarunkowanym wymiernymi efektami pracy (http://wy-
nagrodzenia.pl/artykul/motywacja-przez-wynagrodzenia 
2017);

• płacę zadaniową – podyktowaną realizacją zadania i wywią-
zaniem się z zobowiązań.

Drugą kategorią motywatorów są pozapłacowe czynniki moty-
wacyjne. Współcześnie to właśnie one postrzegane są jako bardziej 
efektywne, wydajne i skuteczne przez menedżerów. Przykładami 
pozapłacowych narzędzi są:

• wyjazdy integracyjne organizowane przez jednostkę zatrud-
niającą, jednocześnie będące ukłonem w stronę relacji in-
terpersonalnych pomiędzy pracownikami, pozwalające na 
integrację oraz zacieśnianie kontaktów członków organizacji;

• szkolenia tworzące wartość dodaną, która sprzyja rozwojowi 
kompetencji i umiejętności pracownika;

• świadczenia rzeczowe – dodatkowe świadczenia na rzecz 
pracobiorców wydawane przez zarząd organizacji;

Rysunek 1. Cechy motywacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.beyond-
theframe.pl/psychika-czlowieka/rola-motywacji-w-dzialaniu-czlowieka 
[23.04.2017].

W szerokim ujęciu kierunek motywacji warunkowany jest ce-
lem, czyli interesownością działania i wyraża się sfinalizowanym re-
zultatem wcześniej podejmowanych czynności. Teoria zarządzania 
traktująca o motywacji wskazuje na istnienie dwóch, odrębnych 
i kontrastujących ze sobą, kierunków:

• pragnienia osiągania – podyktowanego wewnętrzną aspira-
cją jednostki do samodzielnej realizacji zamierzeń (np. chęć 
awansu pracownika wyrażona jest silną potrzebą samoreali-
zacji, ambicji i rozwoju);

• pragnienia unikania – wyrażonego frustracją, niechęcią 
i lękiem; pojawiającego się w sytuacji, gdy człowiek chce 
czegoś uniknąć lub jego aspiracje i zaangażowanie zostają 
wyparte przez konieczność wywiązania się z zobowiązań.

O natężeniu motywacji z kolei decydują trzy determinanty: siła, 
wielkość oraz intensywność. Pierwsza z nich najczęściej utożsamiana 
jest z determinacją, a jej wyznacznikiem jest finalny stopień konse-
kwencji działania pracownika. Innymi słowy: im trudniej nakłonić go 
do zmiany kierunku swojego postępowania, tym silniejsza jest jego 
motywacja. Wielkość wyraża wymierną liczbę czynności niezbęd-
nych do osiągnięcia celu i ma charakter ilościowy. Intensywność na-
tomiast jest miarą abstrakcji mobilizacji i indywidualnej dyspozycji 
jednostki do wysiłku oraz podejmowania wyzwań w imię realizacji 
zamierzeń.

Typologia czynników motywacyjnych

Motywowanie jest obecnie uważane za jedną z podstawowych 
i zarazem najtrudniejszych do zrealizowania funkcji zarządzania. 
W praktyce polega ona na wywieraniu wpływu na podwładnych, 
ukierunkowaniu i modyfikowaniu ich zachowania w sposób zgodny 
z realizacją ogólnych założeń organizacji oraz jej misji. Na poziomie 
przedsiębiorstwa najczęściej spotykaną klasyfikacją czynników mo-
tywacyjnych (w psychologii określanych również mianem moty-
watorów) jest ich podział na czynniki płacowe oraz pozapłacowe. 
Podział ten został przedstawiony na rysunku 2.

W przypadku czynników płacowych kluczową rolę odgrywa 
pojęcie oraz istota płacy. Według A. Melicha płaca jest zasadniczą 
formą wynagrodzenia za wykonywaną pracę, ekwiwalentem sumy 
wysiłków i nakładów oraz efektów. Konotacja ta znajduje jednak 
swoje zastosowanie wyłącznie w przypadku pracy podporządkowa-
nej, czyli takiej, która wykonywana jest w danym czasie, gdy pra-
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• motywowanie pozytywne – z perspektywy nauk o człowieku 
pozytywna motywacja do pracy jest najbardziej skutecznym 
narzędziem aktywizującym jego rozwój.

Warto również mieć na uwadze, że nieodłącznym elementem 
każdego sprawnie funkcjonującego systemu motywacyjnego jest 
odpowiednie zarządzanie. To właśnie ono stanowi zasadniczy fun-
dament skutecznego rozwoju przedsiębiorstwa i decyduje o pomyśl-
ności podejmowanych przez niego działań. Ponieważ dla organizacji 
pracownicy są najcenniejszym zasobem stanowiącym o jej wartości, 
ich potrzeby – indywidualne, jak i społeczne, powinny być przez nią 
nie tylko zauważane, ale przede wszystkim zaspokajane. Zasadniczo 
pracownik, wraz z bagażem swoich psychospołecznych właściwości, 
jest elementem i częścią składową organizacji. Klasyczne konotacje 
traktujące go jako odrębne indywiduum zostały zdominowane przez 
współczesną zasadę procesu synergii i działania zbiorowego, gło-
szącą, że efekty końcowe osiągane przez zespół są niejednokrotnie 
większe, niż gdyby każdy z czynników uczestniczących w procesie 
działał osobno. Hołdując teorii, można wysnuć wnioski, że efek-
tywny pracownik to efektywna organizacja, a rozwój pracownika w 
sze rokiej perspektywie przekłada się również na rozwój organizacji.

Coaching jako forma rozwoju organizacji
Definicja, istota i rodzaje coachingu

Definicji coachingu jest wiele. Każdy z badaczy wysuwa inną 
teorię w oparciu o własne przekonania, doświadczenia i systemy 
poglądów. T. Landry traktuje coaching jako proces osiągania celów 
poprzez uwolnienie indywidualnego potencjału (Summerall, Levin 
2010), M. Downey utożsamia go ze sztuką uczenia się i rozwoju (Do-
wney 2003). Najpowszechniej jednak coaching określany jest jako 
złożony proces rozwoju indywidualnych kompetencji jednostki, któ-
ry nie tylko inspiruje i pobudza ją do działania, ale także kształtuje 
odpowiednie postawy i wpaja oczekiwane wartości, a w efekcie 
przyczynia się do realizacji zamierzonych celów. Obecnie coaching 
jest jednym z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających 
się narzędzi rozwoju osobistego. I chociaż z założenia miał być je-
dynie krótkoterminową formą dodatkowego wsparcia pracownika 
w jego życiu zawodowym, współczesna nauka poszerza jego istotę 
i definicję o aspekty dotyczące sfery życia osobistego, prywatne-
go jednostki, tym samym wskazując na istnienie kilku jego odmian 
i gałęzi. 

Najczęściej stosowanym kryterium podziału jest liczebność 
uczestników. I tak, ze względu na liczbę osób biorących udział w pro-
cesie coaching można podzielić na indywidualny i grupowy. Pierwszy 
z nich zorientowany jest na samodzielną i bezpośrednią współpracę 
klienta z coachem i w zależności od charakteru sesji coachingowej 
ukierunkowany może być na:

• realizację określonych zamierzeń pracownika;
• pomoc w odkryciu jego wewnętrznego potencjału; 
• pobudzenie go do działania;
• poprawę jakości jego życia.

W coachingu grupowym (w literaturze naukowej określanym 
również coachingiem zespołowym) uczestniczy nie pojedynczy 
pracownik, lecz cały zespół. Charakter procesu zazwyczaj związany 

• rozwój pracowników – działania mające na celu rozwinięcie 
potencjału zasobów ludzkich; najczęściej związane są z pro-
gramami inwestowania w kapitał ludzki. 

W zarządzaniu inwestowanie w kapitał ludzki odgrywa istotną 
rolę. Obejmuje ono szereg mechanizmów i działań związanych ko-
lejno z: pozyskiwaniem, rozwojem oraz zatrzymywaniem personelu 
w taki sposób, by służył on organizacji. Do inwestycji w kapitał ludz ki 
należą między innymi (Lipka 2010):

• inwestycje w marketing personalny; 
• inwestycje we wdrażanie koncepcji organizacji uczącej się;
• inwestycje w zaufanie;
• inwestycje w programy praca-życie;
• inwestycje w zarządzanie partycypacyjne;
• inwestycje w formułowanie i redefiniowanie strategii per-

sonalnych;
• inwestycje szkoleniowe;
• inwestycje z zakresu zarządzania wiedzą;
• inwestycje retencyjne;
• inwestycje przeobrażające kulturę organizacyjną;
• inwestycje w kontraktowanie pracy;
• inwestycje w łowienie i rozwój talentów;
• inwestycje w przywództwo i rozwój kreatywnych zespołów;
• inwestycje w rozwój przedsiębiorczości;
• inwestycje we wzrost różnorodności kapitału ludzkiego or-

ganizacji;
• inwestycje w warunki pracy;
• inwestycje w dodatkową opiekę medyczną;
• inwestycje w zarządzanie partycypacyjne;
• inwestycje w kooperencję;
• inwestycje w opanowanie konfliktów;
• inwestycje w badanie opinii pracobiorców;
• inwestycje w coaching.

Zasady skutecznego motywowania
 pracowników w przedsiębiorstwie

 Bez względu na specyfikę doboru narzędzi motywowania oraz 
ich rodzaju menedżerowie oraz zarząd organizacji powinni prze-
strzegać kilku uniwersalnych zasad usprawniających proces moty-
wacji, takich jak (Szałkowski 2000):

• motywowanie przez zróżnicowanie – zasada ta polega na 
zwiększeniu dywersyfikacji istoty czynników motywacyjnych 
w taki sposób, by zaspokajały one indywidualne oraz spo-
łeczne potrzeby pracowników oraz organizacji;

• szybkość stosowania bodźców – przez praktyków określana rów-
nież jako zasada niewielkiej odległości czasowej; zakłada ona, 
że każdy stymulator (kara bądź nagroda) działa najskuteczniej 
tylko wtedy, gdy odstęp czasu pomiędzy zaistniałym działaniem 
a otrzymaną karą bądź gratyfikacją jest możliwie jak najkrót-
szy; zwiększenie odległości czasu pomiędzy tymi sytuacjami;

• proporcjonalność – deklarująca, że otrzymana przez pra-
cownika forma gratyfikacji za wykonaną pracę powinna być, 
w miarę możliwości, proporcjonalna do ponoszonych przez 
niego nakładów oraz równomierna w kontekście osiągnięcia 
sfinalizowanych wyników;
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Wykres 1. Coaching a produktywność

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.slideshare.net/
atriagroup/coaching-in-nubmers-coaching-conference-play-a-world-game 
[24.04.2017].

Jak wynika z wykresu 1, w odczuciach personelu coaching 
w znacznym stopniu wpływa na poprawę jakości wykonywanej 
przez nich pracy. Aż 70% badanych wskazało na istotność narzędzi 
coachingu w kategoriach efektywności działania. Powodem takiego 
wyniku być może jest fakt, że wyspecjalizowany w swojej dziedzinie 
coach potrafi odpowiednio ukierunkować pracowników, jednocze-
śnie pozwalając na aktywizację ich wewnętrznych potencjałów. Po-
budzenie, samoświadomość i poczucie przynależności do organizacji 
sprawia, że jednostka jest zmotywowana, co z kolei w praktyce znaj-
duje swoje odzwierciedlenie w zwiększonej wydajności działań. Co 
istotne, 61% ankietowanych odpowiedziało również, że dostrzegło 
wyraźny związek coachingu z poprawą jakości zarządzania przed-
siębiorstwem. Z punktu widzenia przedsięwzięcia pojedynczy pra-
cownik jest zasobem, kolejnym czynnikiem wytwórczym, aktywnie 
biorącym udział w realizacji procesów gospodarczych. Organizacja 
jest więc kumulacją pojedynczych zasobów ludzkich, ich potencja-
łów, efektywności i sił, prowadzącą do utworzenia nowej wartości. 

Wykres 2. Coaching a pracownik

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.slideshare.net/
atriagroup/coaching-in-nubmers-coaching-conference-play-a-world-game 
[24.04.2017].

Wykres 2 przedstawia z kolei wpływ coachingu na pracowni-
ka. 80% respondentów zaznaczyło, że po skorzystaniu z konsultacji 
u coacha zauważyło u siebie wyraźną poprawę pewności siebie. Se-
sje coachingowe, z założenia, w swoim działaniu ukierunkowane są 
na dostrzeżenie indywidualnego potencjału jednostki, odkryciu go 
i wykorzystaniu w odpowiedni sposób. Partnerska relacja pomiędzy 

jest z zawodową sferą działalności człowieka, a klienci podzielają 
wspólne środowisko pracy. W tym wypadku praca coacha dotyczy 
wsparcia działalności i rozwoju całej grupy pracowniczej, reali-
zacji wspólnych celów i procesów włączania do pracy jednostek 
wykluczonych w działaniu zespołu. Coaching menedżerski z kolei 
skierowany jest na podniesienie efektywności kadry zarządzającej 
przedsiębiorstwem. Ponieważ jedną z głównych funkcji menedże-
ra jest motywowanie podwładnych, musi on nauczyć się wywierać 
wpływ na pracowników, tak aby ich działanie było zgodne z celami 
przedsiębiorstwa. Coaching biznesowy rozumiany jest w kategoriach 
pracy zawodowej i organizacji, i związany jest ze wsparciem przed-
siębiorców w ich działalności.

Rola coacha w organizacji

Coaching jest więc procesem opartym na fundamentach part-
nerskiej relacji pomiędzy coachem a klientem. Chociaż to właśnie 
osoba coachowana spełnia najważniejszą rolę podczas trwania pro-
cesu coachingowego – jej zasoby motywacji, doświadczenia oraz 
wyznawanych wartości są składnikiem decydującym o powodze-
niu i skuteczności sesji, to jednak postać coacha jest jej głównym 
„sprawcą” i aktywizatorem. Przez literaturę naukową coach okre-
ślany jest jako siła wspierająca proces rozwoju człowieka za pomocą 
specjalnie opracowanych technik, zadań oraz podejść (Zubrzycka-
-Nowak, Rybczyńska, Monostori 2010). Innymi słowy, coach to oso-
ba, która motywuje, wspiera i pobudza do działania jednostkę, tym 
samym pomagając jej osiągnąć zamierzony efekt. To trener, który 
poprzez odpowiednio sformułowane pytania wspiera pracownika 
w świadomym dokonywaniu ilościowych oraz jakościowych zmian. 
Dla coacha człowiek to kreatywna i ambitna istota, która jest cie-
kawa świata, otwarta na eksperymenty, nie boi się porażek, nigdy 
się nie poddaje i nieustannie chce się rozwijać, wspinając się na 
szczeblach własnych możliwości. To właśnie człowiek nadaje tempo 
oraz względny charakter rozmowy, coach dostosowuje się do rzu-
conych mu wyzwań, cały czas jednak mając na uwadze jego rozwój. 
Do najważniejszych cech, jakimi powinien kierować się w swoim 
działaniu coach, należą: cierpliwość, zaangażowanie, współdziała-
nie z pracownikiem oraz zgoda na popełnianie przez niego błędów. 
Reasumując, rola coacha w organizacji nie ogranicza się jedynie do 
wywierania wpływu na pracowników, ale również na podejmowaniu 
wszystkich czynności oraz działań związanych z zarządzaniem zaso-
bami ludzkimi, odkrywaniem, przekształcaniem i wykorzystywaniem 
potencjału pracowniczego, tak by w jak największym stopniu służył 
on organizacji.

Coaching a produktywność 

Współcześni menedżerowie, wychowani w generacji nieustan-
nych zmian, transformacji na płaszczyźnie socjologicznej i prze-
kształceń organizacyjnych, są w pełni świadomi potencjału uciele-
śnionego w zasobach ludzkich. To właśnie pracownicy są metaforą 
motoru napędowego sukcesu przedsięwzięcia, stanowią fundament 
rozwoju organizacji i są jej najcenniejszym zasobem, który – by 
tworzyć wartość dla organizacji, powinien być stale przekształcany 
i modyfikowany. Skuteczność stosowania metod coachingu została 
przedstawiona na wykresach 1 i 2.
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klientem a coachem nie tylko sprzyja swobodzie wypowiadania się 
i wyrażania swoich przekonań, ale przede wszystkim jest kluczem do 
poznania samego siebie, weryfikacji swoich słabych i silnych stron, 
co w efekcie przyczynia się do wzrostu samoświadomości jednost-
ki, tym samym zwiększając jej poczucie pewności siebie, co z kolei 
pomaga w poprawie relacji interpersonalnych między pracownika-
mi. Reasumując, dla organizacji ma szczególne znaczenie. Czerpiąc 
swoje założenia z nowoczesnych koncepcji i paradygmatów zarzą-
dzania, promuje zmianę i praktykę rozwijania kompetencji ludzi, tak 
by przekształcić ich w wartość dla organizacji.

Podsumowanie

Skuteczne zarządzanie organizacją nie jest już dodatkiem, a wy-
mogiem. Wychowani w rzeczywistości nieustannych zmian, turbu-
lencji na płaszczyźnie socjologicznej i przekształceń organizacyjnych 
menedżerowie są świadomi wzrastającej roli pracownika w organi-
zacji. Koncepcja traktująca człowieka jako jednostkę i swoiste indy-
widuum została zdominowana przez potencjał efektywności tkwią-
cy w zespolonych siłach roboczych. Pracownicy nie są już dłużej 
biernymi wykonawcami, ślepo realizującymi powierzone zadania, 
są najcenniejszym zasobem organizacji. Dlatego coraz więcej z nich 
zaczyna dostrzegać konieczność inwestowania w rozwój swojego 
personelu. W teorii zarządzania w rozwoju organizacji szczególną 
rolę odgrywają systemy motywacji. Motywowanie pracowników to 
proces wpływania na nich za pomocą odpowiednich środków, tak 
by ich działanie pokrywało się z ogólnymi zamierzeniami i dążeniami 
firmy, w której są zatrudnieni. Powszechnie za najskuteczniejsze na-
rzędzie motywowania uważa się coaching, nowy twór psychologicz-
ny będący połączeniem stosowanej nauki o człowieku i zarządzaniu. 
Coaching jako narzędzie rozwoju pracowników przyczynia się zarów-
no do jednostkowego, jak i całościowego podnoszenia kompetencji 
pracowników, tym samym przekształcając ich w trwałą wartość dla 
organizacji.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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SEO – manipulacja agendą medialną

SEO – manipulation of the media agenda

Optimizing content for search engines (SEO) is a basic tool 
used by the 20th-century media for the purpose of public rela-
tions and marketing. It is based on the fact that the modern In-
ternet user treats the Web as a communal, free encyclopedia 
where answers to  any questions can be found. This dominance 
of search engines strengthens the role of customers and changes 
in the agenda-setting theory. Given the fact that SEO today is also 
used by media companies, it is worth asking whether in contem-
porary reality there is SEO manipulation of the media agenda in 
which the customer specifies what journalists write. This theory 
is verified by the data analysis performed on the basis of search 
trends  in 2015. 

Keywords: media agenda, SEO, manipulation.

Optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarek (SEO) stano-
wi podstawowe narzędzie PR-owe i marketingowe w mediach XXI 
wieku. Wykorzystuje ono fakt, że współczesny internauta korzysta 
z sieci jak z ogólnodostępnej, darmowej encyklopedii, w której 
może znaleźć odpowiedź na każdy temat. Ta dominacja wyszuki-
warek powoduje zwiększenie roli odbiorców oraz zmian w funk-
cjonującej teorii agenda-setting. Biorąc pod uwagę fakt, że SEO 
jest wykorzystywane również przez przedsiębiorstwa medialne, 
warto zadać sobie pytanie, czy we współczesnej rzeczywistości nie 
dochodzi do SEO-manipulacji agendą medialną, w której to odbior-
ca narzuca, o czym mają pisać dziennikarze. Teorię tę weryfikuje 
przeprowadzona analiza danych na podstawie trendów wyszuki-
wań w 2015 roku. 

Słowa kluczowe: agenda medialna, SEO, manipulacja.
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 Media XXI wieku to przede wszystkim Internet. Choć wielu 
badaczy skupia się na specyfice i charakterystyce tak zwanych no-
wych mediów i nowych nowych mediów (do których zaliczane są 
przede wszystkim portale społecznościowe takie jak Facebook czy 
Twitter), nie można oprzeć się wrażeniu, że w tych rozważaniach 
pomijany jest proces tworzenia treści publikowanych w Internecie. 
McLuhanowskie: „Środek przekazu staje się przekazem” stało się 
myślą przewodnią wielu współczesnych badaczy, którzy, skoncen-
trowani na analizowaniu samego medium, niedostatecznie obser-
wują zmiany, jakie zachodzą w samym przekazie i procesie komu-
nikowania. Taka postawa stała się przyczynkiem do przeprowadzo-
nych badań, w których dominowało podstawowe pytanie: w jaki spo-
sób tworzone są treści publikowane w Internecie przez zawodowych 
dziennikarzy? Na ich podstawie Autorka mogła stwierdzić, że jedną 
z kluczowych determinant, wpływających na kształt internetowych 
przekazów medialnych, jest SEO (ang. Search Engine Optimaliza-
tion), czyli optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych. 
SEO stanowi współcześnie główne narzędzie PR-owo-marketingo-
we, którym posługują się zarówno firmy handlowe, jak i usługowe. 
Pozwala ono bowiem za stosunkowo niewielką cenę wypromować 
daną stronę internetową w sieci, wykorzystując do tego specyfikę 
robotów wyszukiwarek. SEO to bowiem nic innego jak działania 
prowadzące do tego, by dana witryna pojawiła się jak najwyżej 
(najlepiej w pierwszej trójce) wyników wyszukiwania. Wynika to 
z faktu, że zdecydowana większość użytkowników, bo aż 92,5%, 
nie dociera dalej niż do trzeciej strony wyników wyszukiwania 

(Jansen i inni 2007). Dodatkowo, jak zauważyli autorzy Temporal 
Analysis of a Very Large Topically Categorized Web Query Log, 
79% użytkowników przegląda wyłącznie pierwszą stronę wyników 
wyszukiwania, drugą – 94% (Beitzel i inni 2007). Z tego względu 
optymalizacja i znalezienie się na pierwszej stronie wyników ma 
gwarantować dotarcie do większej liczby odbiorców, a co za tym 
idzie – potencjalny wzrost zysku ze sprzedaży danego produktu. 
Na podstawie obserwacji można jednak zauważyć, że SEO nie jest 
narzędziem wykorzystywanym jedynie przez firmy promujące 
swoje usługi i produkty w Internecie. Jest ono również stosowane 
przez przedsiębiorstwa medialne, które walcząc o wzrost liczby UU 
(ang. unique user) oraz RU (ang. real user) starają się zdobyć jak 
najwyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. Owocuje to zwięk-
szoną ilością linków w wyszukiwarkach prowadzących do danego 
serwisu informacyjnego lub specjalistycznego. Ma to w oczach od-
biorcy wywołać wrażenie, że dana witryna potrafi odpowiedzieć 
na (prawie) każde zadane przez użytkownika pytanie. Zauważenie 
tego zjawiska umożliwiło postawienie hipotezy, która zakłada, że 
SEO może być wykorzystywane do manipulacji agendą medialną. 
Została ona zweryfikowana poprzez przeprowadzoną analizę da-
nych, której poddano 10 najpopularniejszych trendów wyszuki-
wań z datami i ilością ich publikacji w ogólnopolskich serwisach 
informacyjnych. Umożliwiło to sprawdzenie, w jaki sposób trendy 
wyszukiwań wpłynęły na tworzenie się agendy medialnej w 2015 
roku. 

Przeprowadzone badania służyły przede wszystkim weryfika-
cji roli agendy medialnej w mediach internetowych oraz ukazanie 
znaczenia SEO w pracy współczesnych dziennikarzy. 
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Definicja SEO-manipulacji
 
 Definicja SEO-manipulacji zawiera w sobie dwa podstawowe 

pojęcia: „SEO” oraz „manipulację”. Warto je szerzej rozwinąć, by 
móc w pełni pojąć istotę tego zjawiska. SEO, zwane również po-
zycjonowaniem lub optymalizacją treści pod kątem wyszukiwarek, 
to narzędzie PR-owo-marketingowe, dzięki któremu dana witryna 
znajduje się wyżej w wynikach wyszukiwania. Zasady SEO, tak samo 
jak i same wyszukiwarki, były przez lata modyfikowane. Współcze-
śnie coraz bardziej odchodzi się od sztywnie wykorzystywanych 
fraz kluczowych (ang. keywords) i tzw. precli, czyli tekstów o niskiej 
jakości merytorycznej, lecz o dużym przesyceniu frazami, na rzecz 
tekstów eksperckich, poprawnych pod względem merytorycznym, 
które uzupełniają wiedzę odbiorcy na dany temat. Jest to wynikiem 
postępu technologicznego. Początkowo wyszukiwarki w takiej for-
mie, jaką znamy współcześnie, bazowały na prostych algorytmach, 
które potrafiły wyszukać tylko te witryny, na których istniały okre-
ślone frazy kluczowe. Wraz z usprawnianiem robotów oraz dosto-
sowywaniem ich do wyszukiwania głosowego wyszukiwarki stały się 
bardziej naturalne, a co za tym idzie – bardziej intuicyjne. Dlaczego 
to jest tak istotne? Według badań przeprowadzonych przez firmę 
Nielsen/NetRatings w 2006 roku strony wyszukiwarek odwiedziło 
przeszło 256 milionów osób, co stanowi 81% wszystkich korzystają-
cych z Internetu (Thurow 2009: 26). Z kolei według badań przepro-
wadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2012 roku wynika, 
że w przeciągu pięciu lat (2008-2012) aż w 96% przypadków użyt-
kownicy wykorzystywali Internet w celu wyszukiwania informacji 
(GUS 2012). Na tej podstawie można zatem sądzić, iż wyszukiwarki 
stanowią podstawowe źródło wiedzy użytkowników Internetu. SEO 
to współcześnie ogólne pojęcie, w którym mieszczą się wszystkie 
działania prowadzące do uzyskania jak najwyższej pozycji w wy-
szukiwarce Google. Dzielą się one na kwestie techniczne, związane 
z optymalizacją pracy witryny (szybkość wczytywania, sposób wy-
świetlania pokrewnych tematycznie treści, mechanizmy tagowania 
itp.) oraz content marketing, którego celem jest takie zarządzanie 
treściami publikowanymi na stronie, aby dawały one jak najwięk-
szą liczbę odsłon. Budowanie pozycji to bowiem pracochłonny pro-
ces, w którym dbałość o content jest tylko elementem składowym. 
Optymalizacja dzieli się bowiem na zewnętrzną i wewnętrzną. Istotą 
pierwszej jest umieszczenie jak największej liczby linków w wyszuki-
warce na poszczególne, najbardziej opłacalne zapytania, które będą 
odsyłać do naszej strony. Druga z kolei skupia się na zbudowaniu od-
powiedniego drzewa powiązań wewnątrz witryny, umożliwiającego 
wydłużenie czasu wizyty na stronie danego użytkownika (King 2009: 
21-64). Działania te nie zawsze mogą przynieść zamierzony skutek, 
gdyż są uwarunkowane wieloma zmiennymi, takimi jak popularność 
wybranych słów kluczowych, jakość zamieszczanych treści, udział 
w reklamach AdWords oraz bieżące aktualizacje Google, o których 
informacja nie zawsze jest publikowana. Jedną z takich nowinek jest 
pojawienie się boksów „How To”, których celem jest podsunięcie 
internaucie prostej odpowiedzi na zadane pytanie bez konieczności 
wchodzenia na daną stronę internetową. SEO to jeden z członów 
omawianego zagadnienia. Drugi stanowi manipulacja. Pojęcie to 
jest powszechnie stosowane w naukach społecznych. Wśród zna-
nych definicji można zwrócić szczególną uwagę na tę zapropono-
waną przez A. Lepę (Lepa 1992): „Manipulacja to innymi słowy za-

mierzone i celowe sterowanie zachowaniem, które w świadomości 
poddanej wpływowi osoby nie jest jako takie odbierane. Warunkiem 
skutecznej manipulacji jest jej niedostrzegalność”. Można zatem 
uznać, iż manipulacją jest każde działanie, które powoduje, że druga 
strona, zupełnie nieświadomie, zachowuje się zgodnie z wolą mani-
pulatora. W przypadku mediów tradycyjnych, w rolę manipulatora 
zazwyczaj wcielają się autorzy publikacji, kreując w umysłach od-
biorców konkretny obraz rzeczywistości. To właśnie takie założenie 
przyczyniło się do powstania teorii agenda-setting. Słynne „obrazy 
w głowach” były omawiane przez W. Lippmanna już w 1921 roku 
(Lippmann 1922: 17-29), dzięki czemu można stwierdzić, że sama 
idea manipulowania informacją nie jest niczym nowym. Nowością 
jest natomiast fakt odwrócenia ról. Dzięki dominacji wyszukiwarek 
oraz możliwości badania tego, co najbardziej interesuje odbiorców, 
dochodzi do sytuacji, w której media publikują to, czego chcą od-
biorcy. Jest to wynikiem walki o użytkowników i wykorzystywania 
narzędzi SEO. Dziennikarze i SEO-copywriterzy, chcąc zwiększyć zysk 
medium, dla którego pracują, sięgają po narzędzia analityczne, takie 
jak Google AdWords czy też GoogleTrends, które pozwalają okre-
ślić, czego odbiorca szuka w Internecie. Doprowadza to do produkcji 
materiałów, które z całą pewnością znajdą się w zainteresowaniach 
odbiorców.  Na tej podstawie można spróbować zdefiniować zjawi-
sko SEO-manipulacji. Otóż jest to wywieranie wpływu odbiorców na 
media poprzez zainteresowanie danym tematem. Od strony mediów 
można to z kolei określić jako sytuację, w której trendy wyszukiwań 
internautów wywołują wzrost liczby publikacji na dany temat. Na 
chwilę obecną trudno jest określić, czy ta zmiana biegunów jest 
pozytywna, czy też negatywna. Wymaga to szczegółowych badań, 
w których warto wziąć pod uwagę zarówno warstwę językową pu-
blikowanych materiałów (powielanie błędów internautów poprzez 
dosłowne wykorzystanie fraz kluczowych) oraz kwestie etyczne 
(problem łączenia funkcji dziennikarza i SEO-copywritera). Proble-
matyka ta została szerzej omówiona przez Autorkę w artykułach: 
SEO-copywriting – dziennikarstwo XXI wieku? oraz Kreatywność 
językowa SEO-copywriterów. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, 
że SEO-manipulacja może prowadzić przede wszystkim do masowej 
produkcji materiałów na jeden temat, doprowadzając tym samym 
do sytuacji, w której odbiorca zasypywany jest dokładnie tą samą 
informacją z wielu źródeł. 

Teoria agenda-setting a SEO

 Teoria porządku dziennego (ang. agenda-setting) stworzona 
przez M. McCombsa oraz D. Shawa zakłada tworzenie hierarchii 
ważności poszczególnych informacji, kreując tym samym konkretny 
obraz rzeczywistości wśród odbiorców (McCombs 2008). Przez lata 
teoria ta była przedmiotem wielu badań amerykańskich i niemiec-
kich badaczy, w tym przede wszystkim J. Strömbäcka, S. Kouisisa 
czy też E. M. Rogersa. Również w Polsce powstawały istotne prace 
dotyczące tego zagadnienia, w tym te autorstwa B. Dobek-Ostrow-
skiej czy E. Nowak. Główną zaletą tej teorii jest fakt, że ukazuje ona 
wpływ mediów masowych na odbiorców i to w szerokim zakresie. 
Co więcej – dzięki niej można zrozumieć, w jaki sposób media mogą 
manipulować obrazem rzeczywistości dostarczanym słuchaczom, 
widzom i czytelnikom. Oczywiście oprócz szeregu prac popiera-
jących agenda-setting można znaleźć również jej krytykę. Głów-
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nym zarzutem jest fakt zbyt powierzchownego podejścia do teorii 
i stosowanych metod badawczych oraz że trudność udowodnienia 
związku przyczynowego pomiędzy wpływem przekazów medialnych 
a zmianami opinii publicznej (Nowak 2016). Jest to szczególnie pro-
blematyczne w dobie dominacji nowych i nowych nowych mediów, 
w których nierzadko odbiorcy stają się także autorami komunika-
tów medialnych poprzez takie kanały komunikowania jak media 
społecznościowe, blogi czy witryny opierające się na tzw. dzienni-
karstwie obywatelskim. Problematyka metodologii badań nad tą 
teorią oraz funkcjonowania agenda-setting w nowych mediach była 
szerzej opisywana przez E. Nowak. W niniejszym artykule Autorka 
skupia się na pierwotnych założeniach teorii agenda-setting, a do-
kładniej – na agendzie medialnej. Głównym przyczynkiem do prze-
prowadzonych badań była hipoteza, że agenda medialna ustanawia 
agendę publiczną. Wynikało to z prostego mechanizmu, w którym 
agenda mediów wskazywała ważne kwestie publiczne, które były 
następnie przenoszone do agendy publicznej. Tym samym były de-
finiowane najważniejsze kwestie publiczne i wzbudzane zaintereso-
wanie odbiorców (McCombs 2008:5). Tak rozumianą agendę najle-
piej scharakteryzował Griffin: „Teorię ustalania hierarchii ważności 
charakteryzują zaś dwie interesujące cechy: podkreśla ona władzę 
prasy, a jednocześnie w dalszym ciągu utrzymuje, że jednostki mają 
wolność wyboru” (Griffin 2003: 393). Widać zatem, że w pierwot-
nym założeniu agenda dawała władzę mediom, pozwalając im kre-
ować trendy tematyczne wśród odbiorców. Zadaniem czytelnika/
widza/słuchacza było uznanie przedstawianych w mediach kwestii 
za istotne, nawet jeśli obiektywnie rzecz biorąc takie nie były. Taka 
zależność trwała aż do początków XXI wieku, kiedy Internet nie był 
jeszcze aż tak dominującym medium. Sytuacja zmieniła się w mo-
mencie, kiedy Internet stał się ogólnodostępny. Wówczas liczba 
użytkowników wzrosła, a wraz z nią – ważność wyszukiwarek. Dzię-
ki temu mogło narodzić się SEO. Biorąc pod uwagę powszechne wy-
korzystywanie narzędzi SEO do promowania stron internetowych, 
zarówno firmowych (gdzie funkcjonuje SEO PR), jak i serwisów 
informacyjnych, warto zastanowić się nad teorią agenda-setti ng  
we współczesnym Internecie. Zestawienie obu kwestii – SEO oraz 
agenda-setting – wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Główną przy-
czyną takiego zjawiska jest fakt, że uznanie wpływu SEO na kształt 
mediów wiązałoby się ze stwierdzeniem, iż to odbiorcy narzucają 
mediom tematy publikowanych materiałów. To z kolei doprowa-
dziłoby do redefinicji ich roli w XXI wieku. Byłoby to kontynuacją 
rewolucji, jaką przeprowadziły nowe media, przywracając sprzę-
żenie zwrotne między nadawcą a odbiorcą komunikatu, tak jak 
ma to miejsce w komunikacji interpersonalnej (Szews 2015: 120). 
Dzięki mediom społecznościowym, komunikatorom, komentarzom 
i blogom użytkownicy Internetu mogą być równocześnie autora-
mi i odbiorcami komunikatów. Co więcej – często są oni również 
liderami opinii, gromadząc wokół siebie fanów przy pomocy blo-
ga, strony na portalu społecznościowym czy kanału na YouTube. 
Biorąc te aspekty pod uwagę, naturalną koleją losu wydaje się być 
sytuacja, w której użytkownicy wpływają na treści pojawiające się 
w mediach, narzucając ich tematykę. Warto jednak zauważyć, że 
były już podejmowane próby omówienia tego problemu. Wspomi-
na o nim m.in. H. Tran: „Poinstruowani odpowiednio dziennikarze 
tworzą nagłówki i newsy przyjazne SEO w celu zwiększenia liczby 
odwiedzin. W Huffington Post została zatrudniona osoba, która ma 

badać ruch i trendy wyszukiwań. Odwrócenie agendy-setting lub 
umożliwienie publiczności mówienia mediom tego, o czym chcą 
czytać, może być ciekawym zjawiskiem, które powinno być bada-
ne empirycznie w środowisku internetowym” (Tran 2014: 224). Co 
istotne – w 2010 roku zostały przeprowadzone badania, których 
głównym celem było zbadanie, w jaki sposób publikacja oficjalnych 
materiałów prasowych przez polityków i ministrów wpłynie na za-
chowanie internautów oraz teorię agenda-setting. Analiza zosta-
ła przeprowadzona na przypadku tematu „Hartz IV”. Zachowania 
odbiorców były badane w marcu i kwietniu 2010 roku. Co intere-
sujące – zostało zauważone, że największy wpływ na zachowania 
odbiorców posiadają strony, którym udało się uzyskać pierwsze trzy 
pozycje w wynikach wyszukiwania. We wnioskach autorzy przyzna-
li, że wyszukiwarki internetowe posiadają coraz większe znaczenie, 
jeśli chodzi o publikację treści w internecie (Dettmer i inni 2010). 
Powyższe publikacje pozwalają na stwierdzenie, że łączenie tych 
dwóch kwestii – SEO oraz teorii agenda-setting – jest zasadne i wy-
maga głębszej analizy. Pozwoli to na zweryfikowanie dotychczaso-
wych teorii komunikacji oraz zrozumienie zasad funkcjonowania 
mediów internetowych. W dalszej perspektywie da to możliwość 
do rozważań na temat roli dziennikarza we współczesnym świecie 
oraz wpływie odbiorców na Internet. 

Wpływ SEO-manipulacji na agendę medialną

 Przeprowadzona analiza danych opierała się na 10 najpopular-
niejszych trendach wyszukiwań w 2015 roku opublikowanych przez 
GoogleTrends, liczbie wyszukiwań danej frazy pozyskanej z narzę-
dzia GoogleAdwords oraz liczbie publikacji na wskazane przez te 
narzędzie tematy. Celem było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu 
trendy wyszukiwań wpłynęły na liczbę publikacji w Internecie. Hipo-
tezą było stwierdzenie, że liczba wyszukiwań wpływa na tworzenie 
się hierarchii ważności tematów. Badaniu zostały poddane informa-
cje publikowane na polskich serwisach informacyjnych w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Zgromadzone dane zostały 
usystematyzowane przy pomocy tabeli, w której zostały zawarte ta-
kie informacje jak: 

• nazwa tematu – pozyskana z Top Listy „Tematy, o których się 
mówiło” GoogleTrends 2015;

• średnia miesięczna ilość wyszukiwań danego tematu – po-
zyskana z GoogleAdWords dla zakresu dat: 1.01.2015 – 
31.12.2015 roku;

• data wydarzenia, którego temat dotyczy – informacja pozy-
skana z Google. Umożliwia ona weryfikację, czy wzrost za-
interesowania mógł faktycznie wpłynąć na liczbę publikacji; 

• data największego wzrostu wyszukiwań – pozyskana z Go-
ogleTrends.

Liczba opublikowanych materiałów na dany temat przed i po 
wzroście wyszukiwań – dane pozyskane z wyszukiwarki wiadomo-
ści Google (tryb incognito) dla ogólnopolskich serwisów informa-
cyjnych: Onet.pl, WP.pl i Interia.pl. Do badania wykorzystano dane 
z ostatnich 30 dni przed i po dacie skoku wyszukiwań tematu. 

Powyższe kryteria pozwoliły na przeprowadzenie analizy i wery-
fikację hipotezy. Zgromadzone i poddane badaniom dane prezentuje 
tabela 1.
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można zaobserwować również w przypadku pozostałych czterech 
tematów, u których skok wyszukiwań nastąpił po wydarzeniu. Pozo-
stałe tematy pojawiają się niemalże w tym samym czasie w mediach 
i w wyszukiwarce. Warto w tym wypadku zauważyć, że tylko dwa 
spośród nich to tematy newsowe – dotyczące pożaru na Moście 
Łazienkowskim oraz pogrzebu J. Kulczyka. Pozostałe trzy to tzw. in-
formacje miękkie, których pojawienie się na serwisach mogło wy-
nikać ze wzrostu zainteresowania odbiorców tymi tematami. Data 
wzrostu wyszukiwań i wydarzenia pokrywa się ze względu na fakt, że 
były to sytuacje, które miały odbyć się w bardzo konkretnym czasie. 
Jest to prawdopodobną odpowiedzią na pytanie, dlaczego w tych 
wypadkach wzrost zainteresowania nie wystąpił wcześniej. Biorąc te 
kwestie pod uwagę, można zauważyć, że w ośmiu na dziesięć oma-
wianych tematów odbiorcy wpłynęli na pojawienie się ich w me-
diach. Jak wygląda to w poszczególnych mediach? Różnice w liczbie 
publikacji przed i po skoku wyszukiwań prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Całkowita różnica liczby materiałów przed i po skoku wyszukiwań

Temat Onet WP Interia

Loteria paragonowa 5 3 2

Zaćmienie Słońca -3 -3 2

Wojna w Syrii 50 206 37

Złoty pociąg 55 39 28

Pogrzeb Jana Kulczyka 12 3 4

Trzęsienie ziemi w Nepalu 32 47 19

Wyniki Lotto 11.04.15 5 0 2

Zaćmienie Księżyca 1 -5 2

Most Łazienkowski 26 12 5

Charlie Hebdo -6 1 6

Źródło: badania własne.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, 
że w 80% prezentowanych tematów nastąpił wzrost liczby publikacji 
po skoku wyszukiwań. Wyjątkiem są wyłącznie informacje związane 
z zaćmieniami, gdzie można zauważyć zmniejszenie liczby publikacji 
po skoku wyszukiwań. Całkowitą liczbę wyszukiwań w omawianych 
serwisach prezentuje wykres 1. 

Wykres 1. Całkowita liczba publikacji przed i po skoku wyszukiwań wg 
daty wydarzenia

Źródło: badania własne.

Interesujący wydaje się fakt, że w przypadku pięciu tematów 
skok zainteresowania odbiorców nastąpił po danym wydarzeniu. 
Najdłuższy czas zainteresowania można zaobserwować w przypad-
ku „złotego pociągu”, gdzie różnica między datą wydarzenia a sko-
kiem zainteresowania wynosi aż 12 dni. W tym przypadku wzrost 
zainteresowania przed i po skoku wyniósł łącznie 122 publikacje 
we wszystkich prezentowanych mediach. Pozwala to na wysnucie 
wniosku, iż w tym wypadku liczba wyszukiwań wpłynęła na to, 
że dany temat zaczął pojawiać się w mediach. Podobne zjawisko 

Tabela 1. Wpływ SEO na agendę medialną

Temat

Średnia 
miesięczna 

liczba 
wyszukiwań

Data 
wydarzenia

Data wzrostu 
wyszukiwań

Liczba publikacji przed wzrostem 
wyszukiwań

Liczba publikacji po wzroście 
wyszukiwań

Onet WP Interia Razem Onet WP Interia Razem

Charlie Hebdo 27 100 07.01.2015 08.01.2015 15 7 4 26 9 9 10 28

Most 
Łazienkowski 22 200 14.02.2015 14.02.2015 0 1 0 1 26 13 5 44

Zaćmienie 
Słońca 110 000 20.03.2015 20.03.2015 11 11 4 26 8 8 6 22

Wyniki Lotto 720 11.04.2015 11.04.2015 0 1 0 1 5 1 2 8

Trzęsienie 
ziemi w Nepalu 6 600 25.04.2015 26.04.2015 6 0 2 8 38 47 21 106

Pogrzeb Jana 
Kulczyka 5 400

śmierć 
29.07.2015 

pogrzeb 
5.08.2015

05.08.2015 11 9 2 22 23 12 6 41

Złoty pociąg 90 500 18.08.2015 30.08.2015 23 10 17 50 78 49 45 172

Wojna w Syrii 9 900 ok. 3.09.2015 08.09.2015 128 108 58 295 178 314 96 588

Zaćmienie 
Księżyca 18 100 27.09.2015 27.09.2015 5 8 1 14 6 3 3 12

Loteria 
paragonowa 301 000 01.10.2015 05.10.2015 3 1 0 4 8 4 2 14

Źródło: badania własne.
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jego użytkowników norm i reguł językowych (Godzic 2000: 176) oraz 
podnoszenie rangi informacji błahych. Najpoważniejszym skutkiem, 
a zarazem realnym zagrożeniem, jest zwiększanie skali zjawiska, 
w którym dziennikarz staje się jednocześnie SEO-copywriterem, 
czyli twórcą treści pod SEO. Ze względu na wspomnianą wcześniej 
ekonomię taki proceder będzie zachodził, a co za tym idzie – będzie 
zmuszał do łączenia w jednej osobie zawodu dziennikarza, mar-
ketingowca i PR-owca. Taka sytuacja może budzić problemy natu-
ry etycznej, co z całą pewnością nie wpłynie korzystnie na jakość 
publikowanych informacji. Warto również zauważyć, że powyższy 
trend – tworzenia informacji pod kątem SEO, a więc i zainteresowań 
odbiorców – utrzyma się dopóty, dopóki pozycjonowanie będzie sta-
nowiło najprostszy sposób na promocję w Internecie. I choć kolej-
ne aktualizacje algorytmów Google powodują zwiększenie wartości 
merytorycznej publikowanych przekazów, nie da się ukryć, że opisy-
wana SEO-manipulacja doprowadza do sytuacji, w której odbiorca 
czyta wciąż o tym samym, tylko na różnych platformach. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Powyższe informacje pozwalają na wysnucie wniosku, że me-
dium, które najmniej opierało się w 2015 roku na wyszukiwaniach 
internautów, był Onet.pl. Z kolei najczęściej liczbą wyszukiwań suge-
rowała się Interia – jako jedyna nie zanotowała zmniejszenia publi-
kacji w przypadku tematu: „Zaćmienie Słońca”. Prezentowana tabela 
pozwala również zauważyć, w przypadku których kwestii liczba wy-
szukiwań mogła mieć wpływ na publikację poszczególnych mate-
riałów. Rekordzistą jest tutaj Wirtualna Polska, która w przypadku 
„Wojny w Syrii” opublikowała o 206 treści więcej niż przed skokiem 
zainteresowania tematem wśród internautów. Trend ten był rów-
nież rekordowy dla Interii – zanotowała ona o 37 publikacji więcej. 
Dla Onet.pl takie zjawisko można zauważyć w przypadku tematu 
„Złoty pociąg”, który zaowocował dodatkowymi 55 materiałami. 
Powyższa analiza pozwala wysunąć wniosek, że doszło do zjawiska 
SEO-manipulacji agendą medialną. Co za tym idzie – postawiona hi-
poteza została zweryfikowana i potwierdzona. Z powyższych danych 
wynika bowiem, że zainteresowanie użytkowników poszczególnymi 
tematami przyczyniło się do zwiększenia liczby publikacji na dany 
temat w serwisach informacyjnych. Odbiorcy wpłynęli na to, że dany 
temat stał się obiektem zainteresowania mediów. Co za tym idzie 
– przedstawiany przez McCombsa schemat „agenda medialna budu-
je agendę publiczną” uległ odwróceniu i współcześnie dochodzi do 
tego, że to agenda publiczna kreuje agendę medialną. W dalszych 
badaniach należałoby się skupić na skali tego procesu oraz analizie 
jego bezpośrednich skutków. 

 
Podsumowanie

 
Na podstawie powyższych rozważań można uznać, że współ-

cześnie doszło do odwrócenia ról: to odbiorca dyktuje, co media 
mają publikować. Przyczynami takiej sytuacji stały się ogólny dostęp 
do Internetu, stopień ważności wyszukiwarek dla przeciętnego od-
biorcy oraz kierowanie się w pracy redakcji zaleceniami specjalistów 
SEO. Gdyby chcieć wyznaczyć jeden powód, przez który zaistniała 
taka sytuacja, można by tutaj wskazać komercjalizację. Przedsię-
biorstwa medialne, chcąc zarobić, produkują materiały, które gwa-
rantują zwiększoną liczbę odwiedzin na danej stronie. Dzięki odpo-
wiedniemu linkowaniu wewnętrznemu i zewnętrznemu zwiększa się 
również długość wizyt użytkowników. Te dwa elementy powodują 
przyciągnięcie reklamodawców, a co za tym idzie – zwiększony do-
chód firmy. Ze względów ekonomicznych takie działania są zatem 
w pełni uzasadnione i pozwalają na utrzymanie się serwisów infor-
macyjnych za stosunkowo niewielką cenę promocji. Jest to szczegól-
nie ważne w przypadku małych portali, które mogą w ten sposób 
dotrzeć do większej liczby odbiorców.  Taka sytuacja posiada także 
wyraźne skutki. Wśród nich można znaleźć między innymi zwięk-
szone zaangażowanie odbiorców w procesie tworzenia materiałów 
medialnych. Odbiorcy posiadają realny wpływ na to, co pojawi się 
w mediach. Może to jednak doprowadzić do manipulacji mediami 
na szerszą skalę, co można uczynić w prosty sposób. Wystarczy, aby 
dana grupa interesu wpisywała przez miesiąc codziennie te same 
frazy w wyszukiwarkę, aby utworzyć trend wyszukiwań. Innym skut-
kiem zależności agendy od SEO jest zubożenie języka (popularną 
frazą może być słowo zawierające błąd lub błędnie spolszczone).  
W. Godzic uważa, że język polski jest wręcz zagrożony przez Inter-
net, głównie ze względu na fakt ostentacyjnego lekceważenia przez 
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Autoprezentacja i budowanie tożsamości                           
w wirtualnych sieciach społecznościowych                                  
w poszukiwaniu pracy

Self-presentation and building the identity 
in the virtual social networks in search employment

The paper presents the characteristics of Social Media, iden-
tity and self-presentation in the context of creating image in social 
networks. It shows sstatistics related to the popularity of various 
social networking sites in Poland and describes the details of a per-
sonal profile optimization according to Guy Kawasaki.

Keywords: Social Media, Internet, self-presentation, virtual iden-
tity.

W pracy zamieszczono charakterystykę Social Media, tożsa-
mości i autoprezentacji w kontekście kreowania swojego wizerun-
ku na portalach społecznościowych. Podano statystyki związane 
z popularnością poszczególnych serwisów społecznościowych 
w Polsce. Opisano szczegóły optymalizacji osobistego profilu we-
dług rad Guya Kawasaki. 

Słowa kluczowe: Social Media, Internet, autoprezentacja, tożsa-
mość wirtualna.ST
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Wstęp

Rozwój Internetu zmienił szeroko pojęte życie społeczne oraz 
kształtowanie relacji interpersonalnych. Komunikacja międzyludzka 
przenosi się do sieci za pośrednictwem komunikatorów, portali spo-
łecznościowych, blogów, mikroblogów, grup dyskusyjnych i innych. 
Człowiek jest istotą społeczną, w związku z tym poszukuje kontaktu 
z innymi osobami oraz czuje potrzebę przynależności do jakiejś gru-
py. Jednostki inaczej funkcjonują w cyberprzestrzeni niż w realnym 
społeczeństwie. Według badań A. Nowaka i K. Krejtza na ten temat 
internauci przedstawiają siebie innym użytkownikom sieci w taki spo-
sób, w jakim pragną być postrzegani (Nowak, Krejtz 2006: 23). Zda-
niem autorów specyfiką autoprezentacji jest większa otwartość przy 
jednoczesnej kontroli nad przedstawianymi cechami własnej osoby. 
Dzisiejsze serwisy internetowe charakteryzuje model Web 2.0, który 
zmierza do aktywizowania użytkownika oraz dostosowania serwisów 
społecznościowych do jego potrzeb, dzięki czemu internauta jest 
głównym ogniwem funkcjonowania danego serwisu. Treść genero-
wana przez użytkowników odgrywa główną rolę w funkcjonowaniu 
serwisu społecznościowego, czyli strony, która gromadzi ludzi i po-
zwala im na szeroko pojętą komunikację (https://slownik.intensys.pl/
definicja/9/serwis-spolecznosciowy 2016). Cechą charakterystyczną 
aktywności i komunikacji w Internecie jest dwukierunkowość (Go-
gołek 2010: 160). To pozwala użytkownikom aktywnie uczestniczyć 
w tworzeniu treści danego portalu dzięki między innymi komento-
waniu, publikacji filmów i zdjęć. Facebook jest liderem pod względem 
aktywności użytkowników w Social Media w Polsce (https://zephoria.
com/top-15-valuable-facebook-statistics 2016). Według tych samych 
badań aż 35% użytkowników sieci używa tej platformy, na kolejnym 
miejscu plasuje się Google+ z wynikiem 19%, na trzecim – nieco już 
zapomniany serwis Nk.pl. Ponad 29,7% użytkowników Facebooka sta-
nowią osoby w wieku od 25 do 34 lat w skali światowej. 

 Istota budowania wizerunku i tożsamości wirtualnej 
na portalach społecznościowych

Ważnym problemem badawczym w dzisiejszym świecie jest 
kreowanie, podtrzymywanie i zmiana własnej tożsamości. Według             
P. K. Olesia „tożsamość stanowi ekstrakt z koncepcji siebie; więcej – 
zawiera również odniesienie do ideałów i wartości, zwłaszcza tych, 
które stanowią dla osoby priorytet” (Oleś, Batory 2008: 50). Inną 
definicję przedstawia T. Paleczny: „tożsamość oznacza zatem syntezę 
relacji człowiek-świat, wyznaczoną przez społeczny i kulturowy – czy-
taj: grupowy – kontekst. Jest stanem jedności, procesem świadomego 
dostosowania się człowieka do otaczających go zmiennych warunków, 
jak i odwrotnie, przystosowania środowiska przyrodniczego i społecz-
nego do siebie” (Paleczny 2008: 20). Pozwala jednostce na możliwość 
utrzymania poczucia własnej wartości, jak również otrzymanie akcep-
tacji ze strony społecznego otoczenia (Brzezińska 2006: 47-77). Według 
definicji J. Nikitorowicza „tożsamość jest całością konstrukcji podmiotu, 
które odnosi się do siebie, do podstawowej potrzeby przynależności, 
stabilności, identyfikacji z dziedzictwem, dorobkiem przodków” (Ni-
kitorowicz 1995: 50). Człowiek żyjąc w społeczności, wytwarza rów-
nież poczucie tożsamości społecznej, które kształtuje się dzięki swoim 
spostrzeżeniom i doświadczeniom innych ludzi. Wynikiem tego jest 
identyfikowanie się z celami, zasadami postępowania i zasadami in-
nych ludzi oraz poczucie wspólnoty. Tożsamość osobista i społeczna 
powstają przez wpływ innych ludzi oraz przez porównanie siebie z nimi 
– ze względu na odmienność lub podobieństwo, tożsamość zyskuje 
wyrazistość (Oleś 2008: 30). Wspólnotowe więzi stanowią rdzeń toż-
samości kulturowej grup oraz jednostek. Dzięki temu człowiek wiąże 
się ze swoim terytorium, dziedzictwem, środowiskiem społecznym. 
Powoduje nie tylko położenie jednostki względem innych, ale również 
jego usytuowanie w grupie. Zrzeszenie prowadzi do anonimowości, 
selektywnej przynależności i hierarchiczności (Paleczny 2008: 68).
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W świecie wirtualnym jednostka może w dowolny sposób re-
alizować kreowanie swojej własnej tożsamości oraz rzeczywistości, 
w której pragnie się znajdować. Łatwość zmieniania swojego wize-
runku w sieci powoduje urzeczywistnienie swoich marzeń odnośnie 
tego, jak chce być postrzegana dana jednostka. Dzięki anonimowości 
może przyjmować różne tożsamości, np. w zależności od portalu lub 
grupy dyskusyjnej. Hipoteza M. Castellsa przedstawiająca stanowisko, 
że ulotne i często zmieniane tożsamości wirtualne są mało efektywne 
– np. z powodu często zmienianego nicku użytkownika – jest potwier-
dzana przez wielu badaczy (Castells 2003: 30). Jednak na przestrzeni 
lat anonimowość zyskała nowy wymiar – portale społecznościowe 
i aplikacje mobilne wręcz wymuszają ujawnienie jak największej ilości 
danych dotyczących użytkownika. Przykładem tego jest serwis Face-
book, który zachęca do publikowania najbardziej intymnych i pouf-
nych informacji, które dotyczą osobistej sfery życia. 

Istota autoprezentacji

Autoprezentacja odgrywa ważną rolę w życiu; służy przede 
wszystkim wywołaniu pozytywnego wrażenia na innych. Najpełniej 
przedstawiają ją wybrane definicje: „Autoprezentacja to kształtowa-
nie sposobu, w jaki postrzegają nas inni ludzie”; „Autoprezentacja 
polega na podejmowaniu przez jednostkę zachowań zmierzających 
do kierowania wrażeniem w celu sprawowania kontroli nad obrazem 
własnej osoby, postrzeganym przez innych ludzi” ( Wojciszke 2004: 
164). Najważniejszymi jej elementami są: wygląd zewnętrzny, np. 
wzrost, tężyzna fizyczna, wygląd twarzy, kolor włosów, strój; głos – 
intonacja, wysokość i siła głosu, tempo mowy, artykulacja, dialekt; 
mowa ciała – zaliczamy do niej mimikę, postawę ciała, gestykulację, 
spojrzenie; otoczenie – spotykanie się z odpowiednimi ludźmi, bywa-
nie we wpływowych kręgach towarzyskich, zdobyte stopnie naukowe, 
posiadana marka samochodu (Bronowicz 2014: 9-24). Manipulacja 
wywieranym wrażeniem pozwala na łatwiejsze nawiązywanie kon-
taktów oraz wchodzenie w interakcje. Inne cele autoprezentacji to 
np. uchodzenie za osobę kompetentną, wykazanie wysokiego statusu 
i władzy. 

Tożsamość wirtualna w wielu przypadkach jest dopełnieniem 
rzeczywistej osoby i rozszerzeniem publicznej, prawdziwej twarzy 
(Aboujaoude 2012: 10-18). Użytkownik może cały czas zmieniać swoją 
tożsamość, nadawać jej nowe kształty, przybierać różne postaci wie-
le razy. Współczesny, szczególnie młody, człowiek kreuje i zmienia 
swój wizerunek w taki sposób, aby uchodzić za tego, kogo chce lub 
musi. Wirtualna, nowa osobowość może przejawiać się negatywny-
mi cechami, np.: wyniosła postawa wobec innych, skłonność do im-
pulsywnego zachowania, tendencja do regresji stanów dziecięcych, 
wyolbrzymione poczucie możliwości, nowy zbiór zasad moralnych 
przyjmowanych głównie w sieci. Internet sprawia, że użytkownik sam 
decyduje, ile chce przekazać o sobie informacji, jednocześnie chcąc 
przy tym wyretuszować atrakcyjny obraz samego siebie. 

Kreowanie tożsamości wirtualnej 

Na każdym portalu społecznościowym istnieje możliwość stwo-
rzenia swojej strony profilowej, na której umieszcza się informacje 
o sobie (płeć, wiek, wykształcenie, zainteresowania, osiągnięcia, 
znane języki obce), obrazy, wideo. Zasadniczo jest to życiorys, który 

każdy może zobaczyć i ocenić. Według J. Kotarbińskiego, specjalisty 
od tworzenia marek „Dziś nie chodzi o to, żeby być w mediach spo-
łecznościowych. Trzeba dokładnie rozumieć, po co chce się tam być” 
(Szpunar 2004: 106). Ta reguła dotyczy osób, które chcą zbudować 
silną osobistą markę oraz markę komercyjną. Wykreowanie swo-
jego profilu jest ważne, ponieważ to właśnie on powoduje pierw-
sze wrażenie, które odnoszą „goście” na profilu. W swoim artykule 
Ł. Rogowski zwraca uwagę na zanik pokazywania swojej cielesności 
w sieci (Rogowski 2008: 65). Wymienione zostały cztery przyczyny: 
możliwości technologiczne, dążenie do anonimowości, rozdzielenie 
życia realnego od wirtualnego, chęć uniknięcia konfrontacji z nie-
osiągalnymi, narzuconymi społecznie standardami urody. Wnioski 
autora przedstawiają zdanie, że prezentacja swojego ciała w Inter-
necie zazwyczaj jest dokonywana tylko, gdy obrazy spełniają spo-
łeczne kryteria estetyki. Jest to spowodowane działaniem mediów, 
które kreują wzorce do mechanicznego powielania i reprodukcji 
sugerowanego ideału urody. Maksymalizacja efektywności profilu, 
szczególnie zawodowego, np. na LinkedIn, może skutkować pożąda-
nym przez użytkownika obrazem jego tożsamości społecznej. W ni-
niejszym podrozdziale szczegóły optymalizacji osobistego profilu są 
przedstawione głównie według rad G. Kawasaki, specjalisty zajmu-
jącego się Social Media, i obejmują zawodową sferę autopromocji 
(Kawasaki 2016: 13-25):

1. Wybranie neutralnej nazwy użytkownika;
• optymalizacja według zasady pięciu sekund: awataru 

– jest to mały, najczęściej kwadratowy obrazek, któ-
ry przedstawia logo lub zdjęcie użytkownika; okładki 
(Google+), nagłówka (Twitter) lub zdjęcia w tle (Fa-
cebook); biografii – umieszczenie w miejscu do tego 
przeznaczonym zasadniczych informacji, np. wykształ-
cenie, doświadczenie zawodowe. Według D. Schawbela 
„jeżeli pracowałeś już wcześniej dla znanej firmy, takiej 
jak General Electric, prawdopodobnie zostaniesz po-
traktowany poważniej. Twój rozmówca skojarzy Twoje 
imię z nazwą wielkiej korporacji, której sukces przypi-
sze Tobie. Im więcej «silnych marek» masz w CV, tym 
mocniejsza będzie twoja marka” (Schawbel 2016: 22); 
linków – adresów do innych profili w serwisach spo-
łecznościowych, blogów, stron;

2. Awatar – komunikat wizualny ukazuje rzeczywistość odpo-
wiadającą interesom osób lub instytucji, które zamieszczają 
obraz (Pater-Ejgierd 2008: 39). Szerokość zdjęcia powinna wy-
nosić co najmniej 600 pikseli, aby „gość” na profilu mógł je 
powiększyć. Używanie odpowiedniego zdjęcia jako „wizytów-
ki” profilu jest szczególnie ważne w serwisach typu LinkedIn;

3. Używanie jednego zdjęcia – według Kawasakiego powinno 
używać się na każdym portalu społecznościowym tego sa-
mego zdjęcia. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się rozpo-
znawalność; 

4. Opracowanie motta – motto powinno objaśniać cel użyt-
kownika lub organizacji. Powinno być jednakowe w każdym 
serwisie, tak jak awatar; 

5. Opowiedzenie swojej historii – w tym miejscu można wska-
zać to, co jest ważne dla użytkownika profilu, np. szczegóły 
życia osobistego;
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6. Zdobycie profilowego URL – na portalach Facebook, Linke-
dIn oraz Google+ jest możliwość przypisania własnego ad-
resu URL do profilu; 

7. Uzupełnienie całego profilu – pozwala to między innymi 
śledzić poczynania danej osoby na innych serwisach dzięki 
zamieszczonym linkom, skontaktować się lub zdobyć więcej 
informacji;

8. Wybranie konta profesjonalnego – konto osobiste na Face-
booku może posiadać do 5000 znajomych oraz nieograni-
czoną liczbę osób obserwujących. Ten typ konta nie służy 
celom komercyjnym. Strony mają nieograniczoną liczbę po-
lubień i mogą w szerokim zakresie korzystać z reklam i na-
rzędzi dla marek, organizacji oraz przedsiębiorstw (https://
www.facebook.com/help/217671661585622 2016);

9. Zadbanie o anonimowość – Kawasaki poleca, aby przejrzeć 
swój profil w oknie incognito ukrywającym tożsamość użyt-
kownika. Pozwala to zobaczyć wygląd publicznego profilu 
i skorygować ewentualne błędy. Na portalach Facebook 
i LinkedIn istnieje przynależność do grup dyskusyjnych pry-
watnych oraz publicznych. Budując swój wizerunek w sieci, 
należy zwrócić uwagę na aktywność w grupach publicznych.

Badania własne

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach od 
24.02.2016 do 16.03.2016 roku wśród studentów polskich uczelni 
wyższych. Podstawowym celem przeprowadzenia ankiety było zba-
danie, czy studenci korzystający z portalu Facebook budują swoją 
tożsamość wirtualną pod kątem poszukiwania pracy. Kolejnym ba-
danym aspektem było poznanie preferencji badanych studentów 
dotyczących portali, na których szukają ofert zatrudnienia. W przy-
szłości może to posłużyć do próby poznania najczęściej wybieranych 
serwisów w danej grupie wiekowej. Może to pomóc w tworzeniu 
strategii marketingowych dla konkretnych respondentów. Przed-
miotem zainteresowania Autorki była również zależność pomiędzy 
popularnością Facebooka a jego zastosowaniem w szukaniu pracy. 
Badanie zostało przeprowadzone w postaci ankiety internetowej 
uzupełnianej samodzielnie przez respondentów. Wybór grupy był 
losowy. W badaniu wzięło udział 103 respondentów, w kompletny 
sposób ankietę wypełniło 91 osób. Ankieta składała się z 7 pytań. 
Przeważającą większość stanowiły pytania zamknięte. Niektóre py-
tania, jak np. wiek, respondent musiał wpisać samodzielnie. Istnia-
ła również możliwość w niektórych pytaniach udzielenia własnej 
odpowiedzi w polu „Inne”, jeśli narzucone przez autora ankiety 
możliwości odpowiedzi nie dostarczały dopasowanej reakcji. Na 
początku zadano podstawowe pytania metryczkowe, tj. rok uro-
dzenia, płeć, stopień studiów. Te pytania pozwoliły poznać struktu-
rę próby. Ankieta poruszała krąg związany z szukaniem pracy oraz 
budowaniem własnej tożsamości wirtualnej. Interesujące było po-
znanie, czy respondenci, publikując na Facebooku swoją aktywność 
poprzez wpisy, linki, zdjęcia, filmy itp. zdają sobie sprawę, że ma to 
wpływ na znalezienie przez nich zatrudnienia. W ankiecie wzięło 
udział 63 studentów pierwszego stopnia, 36 osób studiujących na 
drugim stopniu oraz 4 osoby na studiach doktoranckich. Większość 
osób, które wypełniły ankietę internetową, stanowiły kobiety – 79 
osób. Najstarszy respondent urodził się w 1985 roku, najmłodszy 

w roku 1997. Kolejne pytanie brzmiało: „Czy na swoim profilu masz 
wpisane swoje prawdziwe dane (imię i nazwisko), tak aby ewentu-
alny pracodawca/pracownik HR mógł Cię odszukać?”. Rozkład od-
powiedzi przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Prawdziwość danych personalnych badanych użytkowników 
Facebooka

Źródło: badania własne.

Zdecydowana większość respondentów nie zataja swojej tożsa-
mości na portalu Facebook. Powoduje to, że można w łatwy i pro-
sty sposób odszukać ich w serwisie. Następne pytanie powiązane 
było z możliwością odnalezienia każdego użytkownika w serwisie 
i brzmiało następująco: „Czy wstawiając publicznie zdjęcia lub wpisy, 
kiedykolwiek pomyślałeś/aś, że na Twój profil może wejść przyszły 
pracodawca/pracownik HR i zrezygnować z podjęcia przez Ciebie 
pracy z powodu treści umieszczonych na Twoim profilu?”. Rozkład 
odpowiedzi przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Umieszczanie treści na swoim osobistym profilu na Facebooku

Źródło: badanie własne.

Ponad 30 osób zaprzeczyło. W związku z poprzednim pytaniem 
ankietowym nasuwają się wnioski, iż te osoby w sposób nieprzemy-
ślany i chaotyczny kreują swoją tożsamość wirtualną. Zdecydowana 
większość respondentów (63,1%) ma na uwadze swój internetowy 
wizerunek w związku z szukaniem zatrudnienia. Portal społeczno-
ściowy Facebook nie jest miejscem poszukiwania zatrudnienia przez 
badanych studentów. Można wnioskować, że ów portal służy więk-
szości użytkownikom między innymi do rozrywki. Rozkład odpowie-
dzi na pytanie „Czy znalazłeś/aś kiedykolwiek pracę za pośrednic-
twem portalu Facebook?” przedstawiono na wykresie 3.
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3,90%

Czy masz wpisane prawdziwe dane na Facebooku?

Tak Nie

 

63,1%30,1%
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że na Twój profil może wejść przyszły pracodawca/pracownik HR i zrezygnować

z podjęcia przez Ciebie pracy z powodu treści umieszczonych na Twoim profilu?  

Tak Nie Nie wiem



Magdalena Borkowska – Autoprezentacja i budowanie tożsamości...

141

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

Bibliografia

1. Aboujaoude E., (2012) Wirtualna osobowość naszych czasów. Mrocz-
na strona e-osobowości, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

2. Bronowicz M., (2014) Komunikacja wizerunkowa. Public relatios. Re-
klama. Branding, Wrocław: Astrum.

3. Brzezińska A., (2006) Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości 
osobistej i społecznej [w:] Brzezińska A.W., Hulewska A., Słomska J., 
(red.), Edukacja regionalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Castells M., (2003) The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, 
Business, and Society, Oxford: University Press.

5. Giddens A., (2002) Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo 
w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, s. 318.

6. Gogołek W., (2010) Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, 
paradoksy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Life_(magazine [07.12.2016].
8. https://slownik.intensys.pl/definicja/9/serwis-spolecznosciowy/ 

[22.03.2016].
9. https://www.facebook.com/help/217671661585622 [07.12.2016].

10. https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/ 
[24.03.2016].

11. Kawasaki G., (2016) Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Sztuka autopromocji 
w mediach społecznościowych, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

12. Kim S., Park H., (2013) Effects of Various Characteristics of Social Com-
merce (S-commerce) on Consumers’ Trust and Trust Performance, “In-
ternational Journal of Information Management”, 33(2), s. 320.

13. Kotarbiński J., (2012) Mieć czy być? „Marketing w Praktyce” nr 6, s. 20.
14. Li X., Hess T.J., Valacich J.S., (2008) Why do we trust new technology? 

A study of initial trust information with organizational information 
systems, “The Journal of Strategic Information Systems”, 17(1), s. 45.

15. Nikitorowicz J., (1995) Pogranicze tożsamości – edukacja międzykultu-
rowa, Białystok: Trans Humana.

16. Nowak A., Krejtz K., (2006) Internet z perspektywy nauk społecznych 
[w:] Batorski D., Marody M., Nowak A., (red.), Społeczna przestrzeń 
Internetu, Warszawa: Academica.

17. Oleś P., (2008) O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości zmia-
nie [w:] Batory A., (red.), Oleś P., Tożsamość i jej przemiany a kultura, 
Lublin: Wydawnictwo KUL.

18. Oleś P.K., Batory A., (2008) Tożsamość i jej przemiany a kultura, Lublin: 
Wydawnictwo KUL.

19. Olins W., (2009) Podręcznik brandingu, Warszawa: Instytut Nauki Pol-
skiej, s. 44.

20. Paleczny T., (2008) Socjologia tożsamości, Kraków: Krakowska Szkoła 
Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

21. Pater-Ejgierd N., (2008) Dlaczego sieć przemawia obrazem? [w:] Fe-
renc T., Olechowski K., (red.), Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia 
ikono sfery Internetu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika.

22. Rogowski Ł., (2008) O (bez)cielesności Internetu [w:] Ferenc T., Olech-
nicki K., (red.), Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery 
Internetu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. 

23. Sarker S., Ahuja M, Kirkeby S., (2011) The role of Communications and 
trust In global virtual teams: A social Network perspective, “Journal of 
Management Information Systems”, 11(3), s. 325.

24. Schawbel D., (2016) Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowa-
nia osobistej marki, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

25. Stefaniak M.I., (2016) Profesjonalne i eksperckie media społeczno-
ściowe a rynek pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach nr 258, s. 189.

26. Szpunar M., (2004) Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności 
– eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 106.

27. Sztompka P., (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: 
Wydawnictwo Znak, s. 71.

28. Wojciszke B., (2004) Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecz-
nej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wykres 3. Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Facebooka

Źródło: badanie własne.

Na pytanie: „Jeśli kiedykolwiek szukałeś/aś pracy, to na jakich 
portalach?” odpowiedziało 101 respondentów. Procentowy rozkład 
odpowiedzi przedstawiono na wykresie 4.

Wykres 4. Portale używane do poszukiwania pracy przez badanych 

studentów 

Źródło: badania własne.

Największą popularnością cieszą się serwisy: Pracuj.pl (55%) 
oraz Olx.pl (54%). Facebook plasuje się dopiero na piątym miejscu, 
co oznacza, że nie jest chętnie używany do tego celu przez studen-
tów, mimo że przedsiębiorstwom zdarza się umieszczać na łamach 
serwisu ogłoszenia o pracę. Respondenci w rubryce „Inne” wpisali: 
goldenline.pl, linked.in, biurokarier.edu.pl, miejscowe portale, ogło-
szenia lokalne, bezpośrednią rekrutację w firmie. 

Podsumowanie

 Budowanie tożsamości wirtualnej nie jest zadaniem prostym 
i wymaga odpowiedniej wiedzy w zakresie np. ustawienia prawi-
dłowego zdjęcia profilowego, aby wykreować siebie jako osobę 
poważną i godną zaufania. Portale społecznościowe wymagają do-
stępu do coraz większej ilości danych o użytkownikach. Manipulacja 
swoim wizerunkiem może przynieść wiele korzyści. Badani studenci, 
kreując tożsamość wirtualną, zwracają w większości uwagę na za-
mieszczane treści na ich osobistych profilach. Autoprezentacja dla 
respondentów pełni ważną funkcję, być może ze względu na to, że 
większość z nich można w łatwy sposób odnaleźć na Facebooku, 
wpisując w wyszukiwarkę podstawowe dane. 
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Empirical aspects of visual 
communication in SME sector

Komunikaty wizualne – specyfika 
komunikacji marketingowej w sektorze MŚP

This article discusses the topic of visual communication in 
the SME sector. Authors present results of a study on this issue in 
the Silesia Voivodship in Poland. The results can be the basis for 
further discussion on the issue of visual communication manage-
ment in the SME sector.

Keywords: visual communication, management, SME sector.

Artykuł dotyczy tematu komunikacji wizualnej w sektorze 
MŚP. Autorzy przedstawiają wyniki badań nad tą kwestią w wo-
jewództwie śląskim w Polsce. Badania te mogą być podstawą do 
dalszego rozważania problemu zarządzania komunikacją wizualną 
w sektorze MŚP.

Słowa kluczowe: komunikacja wizualna, zarządzanie, sektor MŚP.
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Introduction
 
The system and structure changes of the Polish economy that 

started at the turn of the eighties and nineties resulted in extremely 
dynam ic development of small and medium business sector. This 
sector serves very important functions influencing both the eco-
nomic and social areas of the country. Taking into account previ-
ous achievements of small and medium business and its further 
prospects for development, it constitutes a significant opportunity 
for economic competition in the European as well as the World 
market, which is a result of globalization. At the same time, small 
and medium businesses face multiple pre-requisites, which result in 
a limitation of their further development and sometimes they con-
stitute a significant stimulant. Visual communication is one of these 
pre-requisites that is of basic importance for operation of SME sec-
tor. Skilful use of visual communication tools creates favourable 
conditions for successful existence of the businesses in the market 
and it can become an important element of setting its competitive 
position and the desired market image. The main issue of this work 
is an indication of the visual communication management model 
using the SME sector entities. The observation of the market leads 
to the conclusion that small and medium businesses while under-
taking visual communication follow stereotypes and randomness 
in the choice of communication means; projects are not planned 
and their organization depends only on the budget, without con-
sidering the actual market requirements. Skills and capabilities of 
consumers’ perception abilities are not taken into account, basing 
mostly upon the application of the cheaply performed messages. 
While solving the issue of the visual communication management 
in small and medium businesses, the author will use the knowledge 
of economics and art, including his own interests. Basing on the 
market analysis and the practical experience, the author concludes 
that visual communication management is a problem for many busi-
nesses that would like to gain or improve their market position. This 
is why the creation of the thesis defining the process of the visual 

communication management in SME sector, which is very sensitive 
to the market changes, seems very necessary. The practical side of 
the thesis will be based upon pointing out the directions and tools 
of visual communication management, which will make the market 
competition more effective, also in the international market, es-
pecially between Poland and Slovakia. The theory included in the 
thesis will base upon systematizing the knowledge linked to visual 
communication and its management as well as pointing the rules of 
its application, also considering the international standards. Visual 
communication carried out by the SME will be the subject of the 
research in this thesis, in order to define the model of the manage-
ment linked to planning, organizing and controlling. The effective vi-
sual communication management is defined by achievement of the 
objective of the communication understood as minimizing the gap 
between the received transmission and the broadcast transmission. 
Visual communication uses communication tools, which are based 
on a systematic mix promotion, maintaining the integration of the 
system elements. In such communication, the transmission must 
be prepared in accordance with the synergy principles and all ele-
ments shall form a whole of actions encouraging the consumer to 
undertake some steps, such as making a purchase, a repetitive pur-
chase, a delay or cancellation of purchase, which is also a possible 
consumer reaction. Visual communication in terms of the marketing 
is based upon integrated, systematic and synergic promotion, i.e. 
advertising, public relations, complementary promotion, personal 
sale and direct marketing. Apart from marketi ng, visual communi-
cation is linked to the type and quality of hyper-media transmission, 
interior arrangement and decor or the urban surroundings. In the 
aforementioned forms, one may use the tools which – in order to 
achieve efficient transmission – must take into ac count an image 
with its colour palette, its narration, its typographic and sound ele-
ments, its printing, profile, the text integration with the image and 
the creator’s creativity. It is a part of visual communication level and 
it affects the contact with the customer. The proper preparation and 
implementation of visual communication in business faces many 
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obstacles in the Polish market reality. Dealing with them is very 
hard especially for small and medium businesses that would like 
to possess adequate market position, and thus satisfied customers 
who are not disappointed with promises of visual messages after 
the purchase of goods. The authors wishes to make an attempt to 
present the way of the visual communication management in order 
to help the entrepreneur of SME sector to achieve customer and 
self-satisfaction. Research will be carried out on the SME in Silesia. 
In Silesia, the number of SME is the second highest num ber in Po-
land, right after Masovia. That is why the choice seems reasonable.  
The choice was also based on the number of the enterprises and 
their diversity resulting from their location in the most populated 
and industrially developed region of Poland. Silesia creates difficult 
competitive conditions for the SME sector, which is a consequence 
of a high number of such en terprises located in this region, possible 
repetitions of offers, high requirements of the customers, who due 
to their life style have higher expectations in comparison to oth-
er regions. Other very im portant factors include availability of the 
same media as competitors have, consumer tiredness of common-
ly used means of communica tion, consumers’ habits, higher than 
in other regions consumers propensity to pioneer purchases and 
other elements which are the result of life in the urban-industrial 
agglomeration. The author reckons that due to the aforementioned 
factors, it is indispensable to define the visual communication man-
agement for SME as it will be very useful for the functioning of the 
enterprises on the researched area as well as for enterprises from 
other areas. 

Tools of the visual communication

The basic tools of visual communication include all aspects 
linked to production activities within promotion (including the visu-
al aspects of merchandising); the factors linked to creation of the 
com pany image and brand; selected visual aspects linked to interior 
design, flora and urban surroundings; visual aspects facilitating pro-
duction activities (Visual Management); other elements important 
while establishing a business, such as the manager image creation, 
autopresentation and visual means of non-verbal communication. 
Regardless of where the tools were used, they can be defined as 
image, colour, text and typography. While constructing visu al com-
munication, one should be aware that the image should express 
some story. One should define context or a point of reference for       
a situation, an event or other images. Also, dramaturgy of the image 
should be constructed in order to more effectively attract recipients’ 
attention and induce their emotions. The plane of action and nar-
ration is also needed. Action refers to non-static elements (e.g. run-
ning man) and narration refers to the possibility of the viewers’ 
engage ment (dramatic narration) or the possibility of free interpre-
tation (non-dramatic narration), both techniques of communication 
can be combined with the use of computer, where basic linear and 
net work structures are used (Bergstrom 2003: 76). The colour is 
supposed to attract, create mood, inform, put to order and teach. 
One should know that colourful elements attract recipients’ atten-
tion in the similar way as vivid contrasting colours and they should 
be aware of colour codes so that the combinations would not be 
wrongly decoded (e.g. white in our culture symbolizes innocence 

and in other culture it symbolizes mourning) and create appropriate 
mood. The colours also transfer information or put to order the 
structure of documents for example; bright colours support study-
ing (Berger 2007: 85). The text is also important as far as visual side 
is concerned, and the text composition is essential, especially in 
case of advertisements. Experts suggest (Bergstorm, Hseuh-Ming, 
Woods 2012: 128) that text should be composed in such way that it 
would fit into some sector of reception or be personal. The editing 
must be started from the header, which should be written using the 
minimum of adjectives. In the web pages, text should be composed 
in such a way to minimize the number of columns, hide side head-
ers and the links should emphasize place, not activity. In the text, 
also colour is defined, but its role has been already defined 
(Bergstorm, Hseuh-Ming, Woods 2012: 120). As far as typography 
is concerned, which is based on the implementation of specific font 
and rules of its implementation, it can be visible, what is based on 
the letters struc ture, their number and shape. Also, the typography 
can be non-visible – based on the composition of whole text, e.g. 
by proper design of the book page. Letters types, fonts, readability, 
alignments should be taken into account. In typography, it is essen-
tial to implement symmetric, asymmetry and contrast, however, its 
role in the visual communication shouldn not be overrated (Baer 
2008: 49-50). The visual communication is most essential in the 
case of marketing messages, when it is linked to promotion that 
uses visualization elements. The promotional mix includes advertis-
ing, additional promotion, PR, direct sale, direct marketing (Porter 
2005: 12-330). The aspects of communication include as follows: in 
case of direct sale – images linked to the package or logo, websites 
and banners; in case of direct promotion – visual advantages of 
samples, designs, exhibition visualisation; in case of internal mar-
keting – proper arrangement of sale places and merchandising; in 
case of direct marketing – supporting role of multimedia presenta-
tion; in case of advertising – publishing forms (guides, catalogues, 
brochures – graphical elements, television images, posters); in case 
of Public Relations – materials defining the company’s identity (the 
company’s documents, business cards, gadgets) (Kotler, Armstrong, 
Saunders, Wong 2002: 189-234). The promotion forms of the visual 
communication should ensure with the use of logo that the idea 
and the company will be remembered. It is also achieved through 
attracting the attention and excitation of specified person with the 
use of graphical form. Logo should include the letter stylization and 
the graphical form or it should combine both these elements. The 
logo should be primarily clear and easily recognizable; therefore, it 
should not have too com plicated a shape and number of colours. 
Apart from its basic version, logo should  also have other versions: 
vertical (or horizontal), contour, monochromatic (for halftones of 
single paint printing) and full-tone (Bergstrom 2003: 68-100). The 
package, apart from protec tive function, should also fullfil market-
ing and aesthetic functions (Kress 2007: 117-120), which will en-
courage purchase of mer chandising. Web pages and banners should 
fullfil few conditions that will make them more often visited and will 
generate positive feedback. The website should be clear and lucid; 
it should offer ntuitive navigation, contain actual and only useful 
data, be visually attractive, be focused on the content, and have an 
appropriate do main. The visual issues of the website can be solved 
with the use of: colour systems, shape and size of printing, IT pro-
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grams as Adobe Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4, Adobe InDe-
sign CS4, Adobe Flash CS4, Sony Vegas Pro 9, Corel Draw X4 and 
others (Wawrzak-Chodaczek 2008: 59-90). The arrangement of 
workplaces is linked to the visual merchandising (Sztucki and others 
1999: 120), which provides a set of useful tools affecting the type 
of products and the way they are purchased. A strategic move is to 
place articles attracting the customer’s eyesight to newly intro-
duced products, exhibition shelves, promotion points and cash 
desks; for instance, on the main alley, there should be placed pro-
motional products and ready to use samples, encouraging fast pur-
chasing of the prod uct. Products should be arranged in the way 
making it easy to find them. The major role is played by well visible 
information bards, that is why it is very important to properly de-
sign them visually. The exhibition designer arranges the presence of 
customer in the exhibition area, he guides the customer, creates 
narration and the situation of the contact of the viewer with pre-
sented values. The designer gives additional meaning, puts in order, 
explains, sanctifies and provokes to the interpretation and recep-
tion. The exhibition designer uses the artistic resources like light, 
colour, plane, dimensional elements, photography, film, sound, mul-
timedia and the setting of the elements in space. The designer acts 
in accordance with the exhibition curator’s scenario (a person who 
professionally organizes exhibitions), or he acts in accordance with 
the product list, in particular technical conditions and possibilities. 
The interactive exhibition is possible and it is based on the interac-
tion with the viewer. The recipient has a possibility to directly inter-
act with exhibit through the sense of touch, sight, hearing and 
smell. First exhibitions of this type were linked to the natural sci-
ence. The next stage of interactive exhibitions is a construction of 
science centres (Sztucki and others 1999: 120). All multimedia pre-
sentations shall be in accordance with the rules of the visual cre-
ation. The adequate structure and elements: – text – size of font, its 
colour, shape, quantity of text should attract the listener attention 
in the way they would focus on the content but not on the structure 
of writing; – graphics – slide background and colour should be uni-
fied in order to achieve homogeneity and cohesion of the presen-
tation, increase the positive effect, do not distract the attention; if 
the basic factor of the message is its content, one should not use 
too much of graphic embellishments. The enhancements of the pre-
sentation are photos, schemes, charts and tables, which are medi-
um of information and at the same time they increase the level of 
readability of the data; – sound – sound shall be only an addition to 
the performance and shouldn not be a basic element that distracts 
viewer’s attention; – special effects – only should exist as addition. 
In case of advertising images, posters following rules of the visual 
communication are important: – directness – the best way is to 
directly address the recipient : “Switch off”, “Call”; – easy and lucid 
transmission – without useless embellishments, excessive number 
of elements, complicated verbal transmissions; – one major motive 
– picture, photo, inscription; – clear, big inscriptions – so they 
would be seen from the distance of tens of meters; – limited num-
ber of words – short words and sentences determine the effective-
ness of the poster; – contrast – clear, contrasting colours will attract 
the viewer’s attention; – exposition of the logo – logo on the post-
er should be visible in such extent that the recipient would associ-
ate the transmission with particular organization, action; – layout– 

beginning with the upper left corner and ending on the right bot-
tom corner (it is in accordance with the way people read posters, 
etc.) (Francuz 2012: 171). In case of PR visual elements that deter-
mine the company’s identity, they include company’s uniforms, 
gadgets and souvenirs, marking of company’s documents. In this 
case, the identification system should possess its own unique char-
acter; it should be complete (all elements of the com pany’s actions 
should be marked); it should be adjusted to the subject of the com-
pany’s operation and to the elements that take part in the brand 
identification. In case of PR, similarly to additional promo tion which 
uses designs, samples, exhibitions, advertising of the last minute 
and first minute offers, etc., the aforementioned rules of the visual 
composition should be respected. The goal of such a composition is 
to achieve intended artistic effect through skilful selection of co-
lours, shapes, proportions, textures and location of elements; it is 
achieved through sorting out similar elements or by sorting out con-
trasting elements. In the composition also some geo metrical con-
structions, such as symmetry or golden ratio, are used. The prop er 
use of these tools results in appearance of many moods or feelings 
that the viewer is able to experience; it is possible to achieve the 
feeling of immobility, order, balance, harmony or dynamics, chaos 
or imbalance. In the process of interior designing, especially when 
it is for customers or staff, the insightful analysis of existing commu-
nication systems and the actual state of them (logotypes, objects, 
interior elements, ar chitectural elements and objects, urban space) 
is required. Photo graphic documentation and designs of visual in-
formation systems are required as well, including the designs of 
space identification of institutions, companies, communication 
paths in the specified area (Jodido 1993: 16) and skilful use of rules 
of symmetry and asymme try among the organic and urban forms. 
In the area of the Visual Management, which was already described 
by the author, one should pay attention to tools that define, guide, 
inform (Rich, Bateman, Esain and others 2006: 31). The visual meth-
ods may be all kinds of arrows descriptions, symbols, the Andon 
system (shining light), information tables, instructions or Kanban 
cards. The sound examples could be all kinds of alarm signals, the 
signal of withdrawing forklift, signal that informs about the end of 
operation or work. The places where it is said that Visual Manage-
ment is on high level will be characterized by the ease of process 
stages recognition by external viewer and the ease of alert situation 
recognition (Takashi 1991: 98). The aforementioned issues result in 
conclusion that to execute visual communication, many tools are 
necessary but their importance depends on the goal, the required 
tasks of the visual communication and the one that broadcasts and 
receives the visual message.

Objectives, materials and research methods

The theoretical aims of the project include deepening the 
problem analysis concerning visual communication and functioning 
of the SME section in Poland and Slovakia in the selected region; in-
dicating that visual communication management in the SME section 
requires the specific attitude; preparing the theoretical model of vi-
sual communication management. The practical aims of the proj ect 
comprise conducting the assessment of visual communication in the 
companies in the SME sector in Silesia, in Poland;  the problematic 
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their diver sity in the structural groups and in the scope of using 
visual communi cation. Therefore, Silesia is believed to be accu-
rately chosen geographical research area for the evaluation of 
visual communication in the companies from the SME sector. 
The research analysis the public opinion survey. In the public 
opinion survey in the Silesia, 357 enterprises of the SME sector 
took part, which was statistically calculated (methodology of re-
search), similarly like in case of the quantitative indicators of the 
enterprises from the micro, small and medium sized companies 
(com pare – Takashi 1991: 98 and table 1). The questionnaire 
returns at the level of 77% (compare table 1) allowed conducting 
the survey in 164 micro-sized enterprises, 79 small-sized enter-
prises and 31 medium-sized enterprises. 

 The analysis of the survey indicates that most of the com-
panies from the service sector filled up the questionnaires, i.e. 
49%. Only 39% of trade companies filled up the questionnaires 
and the industry companies constituted even less, i.e. 12%. 
Among the respondents, the highest diversity in the scope of 
the questionnaires returns appeared among the service com-
panies (V = 40%), which equals the average of the phenomenon 
variability, i.e. the variability in the scope of the questionnaires 
returns proved to be average – compare table 2.

Deciding on the evaluation of visual communication man-
agement in the SME sector, the author included the following 
problems which constitute the research issues and found their 
reflexion in the questionnaire of the public opinion survey, i.e. 
planning of visual communication; organizing of visual commu-
nication; managing the activities in the scope of visual communi-
cation and engaging in the range of their completion controlling 
of visual communication process; the aims of visual communica-
tion; the scope of the aims achievement of visual communication 
by the enterprises; budget of visual communication; knowledge 
about the addressee of visual communication; the tools of vi-
sual communication; the influence of the management on the 
effectiveness of visual communication. To analyze the particu-
lar problems, the author used the tabulation of the results and 
to achieve the final results to ease the interpretation, the per-
centages were applied. With regard to the evaluation of visual 
communication planning in the SME sector, the author states 
that the decisive declaration of visual communication planning 
was stated mostly by the medium-sized enterprises. The answers 
stating that visual communication is not planned concerned 
mostly the micro-sized enterprises, and the selection of the av-
erage option claiming that visual communication is sometimes 

aspect of the research defined for the primary research includes as 
follows: – the aim analysis and its scope of use in vi sual communi-
cation in the SME; – the scope of using the management of visual 
communication by indicating the planning application, organizing, 
motivating and controlling in visual communication used by the 
companies of the SME sector; – defining the structure and the use 
scope of visual communication tools in the SME; – the assessment 
of the use of visual communica tion tools. The kinds of the primary 
research – the primary research are the public opinion survey and 
the participle observation of the market. The passive observation of 
the market constitutes the supplementation of the public opinion 
survey. The author decided on the passive observation of the mar-
ket because being a graphic designer allows her to have constant 
contact with the companies from the SME sector, which order visual 
communication. The public opinion survey was completed through 
e-mails. The structure of the questionnaire was based on the open 
and closed questions, multiple choice questions and scale ques-
tions. In the final part of the questionnaire, the certificate of origin 
was included, which allowed obtaining the information about the 
company, its legal form and the subject of operation. Selection of 
the research sample was based on the statistical calculation of the 
sample’s size (n), i.e. 357 subjects in Silesia, in Poland.

The study sample (n) based on population N = 221,200 of 
active companies of the SME sector in Silesia was defined with 
the estimated error e = 5% and the level of trust 95%, where 
z = 1,96, and P – percentage share in the population P = 50%. 
Selection of the indicated spatial area has the deliberate char-
acter – Silesiais the best developed industrial region. It is ranked 
second in Poland (right after Masovia) with regard to the number 
of companies belonging to the SME sector. Silesia, as the geo-
graphical re search area, guarantees vast number of businesses, 

Table 2. The researched enterprises according to the sectors

Enterprises
Industry Trade Services

Quantitatively Percentage Quantitatively Percentage Quantitatively Percentage

Micro 10 28 25 25 75 68

Small 11 31 39 38 19 14

Medium 15 41 38 37 25 18

Σ 36 100 102 100 136 100

V(%) 20 20 40

Source: own study on basis of own research.

Table 1. The researched enterprises in the public opinion survey

Enterprises

Number of the 
enterprises
where the 

questionnaire 
was conducted

Questionnaire 
returns

(quantitative)

Questionnaire
returns 

(percentage)

Micro 164 164 100

Small 88 79 90

Medium 104 31 30

Σ 357 274 77

Source: own study based on own research.
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eagerly outsource visual communication services. It is the most 
common in trade and then in services, while the industry is at 
the end. It eventuates from the analysis that the companies from 
the SME sector in the industrial sphere are the mostself-reliant 
when it comes to visual communication. The absolutely inverse 
situation concerns the trade and services enterprises (compare 
table 4).

Analyzing the issue of motivating employees, it assumed 
that motivating can or cannot be fulfilled; therefore, the author 
offered the respondents only two options ‘yes’ and ‘no’ in the 
ques tionnaire. Among those who deal with visual communica-
tion, it is clearly visible that lack of motivation in the SME sector 
dominates. Only in small scope, it appears in case of the medi-
um-sized enter prises, especially in trade. On average 5% of the 
small-sized enter prises grants that they motivate the employees 
who undertake the actions within visual communication. To con-
clude, motivating within visual communication has the quibbling 
character for the enterprises from the SME sector (compare ta-
ble 5).

Defining the following function of visual communication 
man agement, i.e. controlling, it must be stated that in the small 
scope (on average at the level of 9%), it appears among the 
services enter prises and at the level of 7% – among the trade 
companies. The slightly higher level, which is quibbling for the 
scale of the action, is represented by the industrial companies 
– at the average level of 8%. Among the enterprises which use 
controlling of visual communication actions are medium-sized 
enterprises, but for micro-sized ones, this phenomenon is almost 
invisible, while the small-sized companies are the most active 
in controlling of visual communication. Anyway, the evaluated 
situation states about the incidental use of the control in visual 
communication from the SME sector (compare table 6).

planned concerns the small-sized enterprises. The reluctance to 
the planned visual communication dominates in the trade sec-
tor and concerns the micro-sized enterprises. The option ‘some-
times’ was chosen mostly by the micro-sized trade enterprises. 
Among the trade enterprises, visual communication planning is 
applied mainly by the medium-sized companies (compare table 
3). In the industry sector, the decisions linked to planning of vi-
sual communication, marked by the option ‘sometimes’, were 
chosen mostly by the medium-sized companies. Comparing, this 
option was often selected by the enterprises from the whole 
SME sector. In the services sector, the ‘sometimes’ option con-
cerning visual communication planning was mostly chosen by 
the micro-sized enterprises. The medium-sized enterprises claim 
decisively that they plan visual communication. In all sectors, 
i.e. the micro-, small- and medium-sized enterprises, the very 
big diversity of the chosen variants appeared which is proved by 
the variability factor V (100% < Vd < 150% – very big variability) – 
compare table 3. Analyzing visual communication planning in the 
‘trade’, ‘industry’ and ‘service’ groups, it can be easily noticed 
that the highest level of the answers stating that the enterprises 
plan this communication is in the services sector and in case of 
almost half of the medium-sized enterprises. Planning does not 
constitute the matter of interest in case of the majority of the 
micro-sized enterprises, although in the service sector this factor 
is relatively low (10%).

The analysis of the problems concerning the organization in 
scope of visual communication is led mainly to the separate de-
cisions taken by the enterprise in regard to its instructing to the 
outside subjects and options in which the enterprise sometimes 
decides on the individual activities and sometimes instructs the 
organization on visual communication. It appeared that the trade 
enterprises in all sectors (micro-, small- and medium-sized) most 

Table 3. Planning of visual communication (percentage)

Enterprises
Trade Industry Services

V(%)
Yes No Sometimes Yes No Sometimes Yes No Sometimes

Micro 11 80 9 24 40 36 20 10 70 115

Small 15 40 45 30 37 33 35 26 49 105

Medium 45 9 46 46 20 34 53 14 33 119

The arithmetic mean 24 43 33 33 32 34 36 16 51 113

Table 4. Organizing visual communication

Enterprises

Trade (%) Industry (%) Services (%)

Separately Out-side Sometimes Separately Out-side Sometimes Separately Out-side Sometimes

Micro 5 85 10 10 69 21 5 85 10

Small 8 72 20 13 44 43 7 87 5

Medium 10 60 30 15 53 32 14 40 46

The arithmetic mean 8 72 20 13 55 32 10 71 20

Source: own study based on own research.

Source: own study based on own research.
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Assessing the companies which declare obtaining the budget 
for visual communication, the high variety of the answers appeared 
in reference to the questions if the budget was demarcated on the 
activity-bases, according to the turnovers/profits or defined annu-
ally. Most of the companies, i.e. 97%, among those which answered 
positively to the question about the budget of visual communica-
tion, state that their budget derives from the turnovers and prof-
its. Subsequently, 79% of the enterprises claim to determine the 
activity-based budget. The budget, which is the most rarely used, is 
the annual budget planned in advance. In the budget planning, the 
dominant companies are those medium-sized and small-sized. The 
micro-sized enterprises situate the worst in scope of ‘allocating the 
annual budget’ (compare table 8).

Table 8. Kinds of budgets of companies

Enterprises Micro Small Medium The arithmetic 
mean   

The activity-based 
budget 90 75 72 79

Annual budget 2 33 80 38

Budget – estreat of 
the profit/turnover 95 38 99 97

Analyzing the issues concerning the purposes of visual com-
munication, it was stated that the enterprises from the SME sector, 
independently from the group (industry, trade, services) define the 
aims of the communication. It refers in the vast majority to the me-
dium-sized enterprises, then the small-sized and the micro-sized, 
which constitute in average 90% of all researched companies (com-
pare table 9).

Table 9. Determining the purposes of visual communication (percentage)

Enterprises Yes No

Micro 80 20

Small 89 11

Medium 99 1

Analyzing the significance of visual communication purpose 
for the company, it was stated that among the aims, depending on 
rising the turnovers, profits from the created project, created com-
pany, increasing the competitiveness, the enterprises deter mined 
the aim concerning the diversification of promotion and broaden-
ing the communication. The presented aims were scored according 
to the following system: 2pt mean scant meaning, 3pt – sufficient 
meaning, 4pt – important, 5pt – very important. On basis of the 
conducted research, it was also stated that the micro-sized and 
medium-sized enterprises draw the most attention to the purpose 
concerning the increase of the turnovers and profits (5pt). For the 
small-sized and medium-sized enterprises, the most important role 

Table 5. Motivating the employees in scope of visual communication 
activities (percentage)

Enterprises Motivated Unmotivated

Micro

industry 1 99

trade 1 99

services 0 100

Small

industry 5 95

trade 6 94

services 4 96

Medium

industry 10 90

trade 15 85

services 12 88

Table 6. Controlling of the activities in scope of visual communication 

(percentage)

Enterprises
Industry Trade Services

Yes No Yes No Yes No

Micro 2 98 1 99 1 99

Small 8 92 8 92 15 85

Medium 15 85 12 88 13 87

The arithmetic 
mean 8 92 7 93 9 90

Source: own study based on own research.

Evaluating the state of the budget allocated to visual commu-
nication, it is stated that most often this budget appears in the ser-
vices enterprises, especially medium-sized ones (87%). 

Similarly, the medium-sized industry companies allocate their 
budget to this communication (80%). The analysis proved that the 
worst situation appears to be in the trade enterprises (73%). On 
the other hand, in the group of the trade enterprises the declared 
level of the budget is relatively high (40%). In general, the industrial 
companies allocate the budget in the smallest range in reference 
to visual communication, but the final results prove that most of 
the SME companies does not obtain the separate budget for visual 
communication (compare table 7).

Table 7. Budget to visual communication

Enterprises
Industry Trade Services

Yes No Yes No Yes No

Micro 10 90 12 88 18 82

Small 20 80 35 65 29 71

Medium 80 20 73 17 87 13

The arithmetic 
mean 37 63 37 57 47 55

Source: own study based on own research.

Source: own study based on own research.

Source: own study based on own research.

Source: own study based on own research.
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Evaluating the influence of managing visual communication on 
the market position of the enterprise, it was stated that the big-
gest number of the companies which agree with existence of such 
influence derives from the service sector (58%), then from trade 
sector (51%). The industrial enterprises experience this influence at 
a lower level (19%), but independently from the sector, the biggest 
number of the enterprises confirming the influence is stated by the 
medium-sized enterprises. The lowest level of influence in refer-
ence to the management of visual communication on the market 
position is observed in the small-sized enterprises. The difficulty in 
expressing the opinion in this topic is shown mainly by the industrial 
enterprises (average 62%) – compare table 12.

Table 12. The influence of visual communication management on the 
market position (percentage)

Enterprises

Industry Trade Services

Yes No
Hard 

to 
say

Yes No
Hard 

to 
say

Yes No
Hard 

to 
say

micro 10 30 60 19 5 85 20 23 57

 small 23 17 60 63 20 17 73 10 17

medium 25 10 65 80 6 14 80 10 10

The arith-
metic mean  19 19 62 51 10 39 58 14 28

Another research problem is stated by the implements of visual 
communication and their assessment made by the enterprises from 
the SME sector in industry, trade and services.

It was shown in the results of the conducted research that the 
most effective implementation in visual communication, accord-
ing to the respondents i.e. the companies, is the online advertis-
ing scored with 5 points by the researched. The online selling, the 
meaning of logo, packages, WWW websites were similarly scored 
(on average 4.9pt). In reference to the advertising, apart from the 
online form, highly scored was also outdoor (on average 4.3pt), 
and in the other ways of visual communication were mentioned 

is to create the product and the company, which is less significant 
(4pt) among the micro-sized companies. Increasing the competi-
tiveness is very important for medium-sized enterprises, but for the 
micro- and small-sized companies the role of this factor is not 
meaningful (3pt). Diversification of the promotion and broadening 
of the communication is essential first of all for the medium-sized 
enterprises and for the small-sized companies this purpose does 
not state the matter of importance (compare table 10). The effect 
of the conducted research contains also the answers concerning 
other aims which are fulfilled with visual communica tion and were 
enumer ated individually by particular enterprises. These aims de-
pend on improvement of the basic activities, keep up the changes 
and broadening the distribution channels. It eventuates from this 
analysis that the enterprises in the SME sector are concentrated 
mainly on the kind of visual communication which will increase 
turnovers, profits and allows creating the product and the company.

Evaluating the level of the achieved aim by visual communica-
tion, it was stated that visual communication mostly accomplishes 
its purposes at the level of 25% in all groups of the enterprises. 
Other indications concerning the aim accomplishment of visual 
communication concern the level of 50% and are applied in all 
enterprises from the micro-, small- and medium-sized groups. 
Full completion of the purpose at the level which is lower than 
25% is reached by around 6% of the enterprises. To conclude, the 
effectiveness of visual communication in the SME sector is low 
(compare table 11).

Table 11. The level of the accomplished aim by visual communication 
(percentage)

The accomplishment 
of the purpose Micro Small Medium The arith-

metic mean   

100% 5 5 5 5

75% 23 7 10 13

50% 25 30 35 30

25% 40 60 40 46

Less than 25% 7 1 10 6

Table 10. The significance of visual communication purpose for the enterprise

Enterprises
Micro Small Medium

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

Increase the turnovers and profits X X X

Creating the product X X X

Creating the company X X X

Increasing the competitiveness X X X

Other aims indicated by the company: 
the diversification of the promotion X X X

Other aims indicated by the company: 
broadening the communication X X X

Source: own study based on own research.

Source: own study based on own research.

Source: own study based on own research.
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exhibitions become more and more important during the process 
of development of the company, being simultaneously significant 
for trade, industry and services. The competitions are not applied 
in the industry, no matter what size of the company is, but they are 
sufficiently significant for the medium-sized trade and services en-
terprises. All gadgets are essential for the medium-sized companies 
and for small-sized services companies, while all materials building 
the identity of the company, i.e. business cards, are significant for 
the small- and medium-sized companies with the good score con-
cerning the communication. In micro-sized companies, they have 
only sufficient meaning. Marking the documents is important for 
the micro-sized companies, but their role decreases in small- and 
medium-sized companies, especially in services sector, where it was 
assessed as sufficient. The package does not have any importance 
for the services sector, but its role was scored with 5pt by the trade 
small- and medium-sized companies. In the micro-sized companies, 
the importance of this element equals 4pt. The significance of logo, 
websites and banners is unprecedented for all enterprises and it 

also: spatial identification of the company, i.e. all markings linked 
to the company, which facilitates the transfer to the company and 
identifies it in the terri tory were claimed to be important (average 
4.1pt). The organization of selling places was considered significant 
from the communicative point of view (circa 4pt). The evaluation 
of the publishing advertisement was scored on average at 3.9pt. It 
is worth noticing that the respondents did not apply any forms of 
visual communication through cinema, and the role of television in 
visualizing was noted only by the medium-sized companies, scoring 
it  slightly lower, i.e. 1.2pt. When analyzing the structure of the SME 
enterprises evaluating the proposed implements used in visual com-
munication, it is visible that the forms of visual communication have 
essential meaning for all types of the companies. With regard to 
the outdoor advertising, its use increases simultaneously with the 
development of the company. The publishing advertisement is more 
important for the smaller enterprises, especially trade and services 
companies. The significance of the samples of visualization is rele-
vant for the medium-sized enterprises, mainly in industry. Fairs and 

Table 13. The evaluation of the implementations used in visual communication (scoring)

Tools of visual communication
Micro Small Medium

The arithmetic mean   
p h u p h u p h u

Advertising

TV 0 0 0 0 0 0 4 3 4 1.2

Cinema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Outdoor 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4.3

Publications:
folders, leaflets, 
brochures, ect.

3 5 5 3 4 5 3 3 4 3.9

Internet advertisement 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0

Supplementary 
Promotion

Visual samples 3 2 2 3 5 2 4 4 2 3.0

Contests 0 3 0 0 3 3 0 4 5 2.0

Fairs, exhibitions 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3.7

Public 
Relations

Gadgets 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3.6

Business cards 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3.7

Logos on company 
documents 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3.4

Personal sale 
(including on-line)

Package 3 4 2 3 5 5 3 5 2 3.6

Logo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0

Banners 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0

WWW 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4.9

Other means of visual 
communication

Organisation of the 
selling places 2 3 5 2 5 5 4 5 5 4.0

Multimedia 
presentations 0 0 0 0 5 5 3 4 4 2.3

Spatial identification 
and visualisation of 

the company
3 4 5 4 5 5 3 4 4 4.1

The arithmetic mean   2.7 3.2 3.2 2.9 4.1 3.8 3.8 3.8 3.3 3.4

p – industrial enterprises; h – trade enterprises u – service enterprises; scoring: 0 – not applied, 2 – scant, 3 – sufficient, 4 – good, 5 – very good

Source: own study based on own research.
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the relations appear in reference to the size of the company and 
their dependence from the economy sectors but these relations 
are weak because of the Czuprow’s modulus R€(0, 0.5). In other 
cases, i.e. in the scope of the relations between the budget allocat-
ion for visual communication, defining the purposes, implementa-
tion of visual communication and influence of visual communica-
tion management on the market position (i.e. the dependence from 
the national economy), there is the strong relation and R€ (0.5, 1). 
Generally, such a situation means the state of relation between the 
activities of visual communication in the range of its management 
and dependence from the SME sector and the enterprises activities 
in the industry, trade and services.

The research results

The research results are determined on the grounds of the con-
ducted survey and lead to the following conclusions:

• The return of the questionnaires was at the level of 77%, 
thus the research was conducted among 164 micro-sized 
en terprises, 79 small-sized enterprises and 31 medium-si-
zed companies; the total number of the researched com-
panies in Silesia was 234; the companies were surveyed 
according to the affiliation to the economy sectors – indu-
stry, trade and services;

• Mainly the services providers and the medium-sized com-
panies plan their visualization. Planning does not state 
the matter of interest for the rest, especially for the mi-
cro-sized enterprises. Planning of visual communication is 
undertaken more often in the medium-sized companies 
than in the small-sized and the small-sized enterprises de-
cide on it more often than the micro-sized ones. The visual 
communication is most often plan ned in industry and then 
in services and trade;

• Companies from the SME industrial sector are the most in-
dependent concerning the organization of visual commu-
nication. The completely opposite situation concerns the 
trade and services providers which outsource these servi-
ces;

• Motivating within visual communication is of unim portant 
character for the SME and it slightly occurs only in the case 
of the middle-sized companies, especially in trade; 

• The situation proclaims the incidental use of the activities’ 
con trol within visual communication among the SME;

• Having a budget for visual communication is not com mon 
but mainly the medium-sized companies are among tho-
se which allocate such budgets. Generally speaking, the 
smaller the enterprise, the higher the tendency to operate 
without a budget for visual communication;

• Companies allocating their budgets to visual com-
munication determine it on basis of turnovers and the pro-
fits. The medium-sized enterprises are dominant in budget 
planning and then the small-sized companies. Micro-sized 
companies are situated as the weakest in terms of ‘annual 
budget planning’;

• Companies from the SME sector, which are indepen dent 
from the groups (industry, trade or services) determine 

was scored 5pt (except the micro-sized industrial companies – 4pt). 
The role of organization and arrangement of the selling places, i.e. 
merchandising aspects, are important for the trade and services 
companies, while the multimedia presentations are evaluated on 
the medium level, but the small-sized companies and the medi-
um-sized ones, especially in service (small-sized) and industry (me-
dium-sized). The spatial identification of the company is important 
(average 4.1pt) for all enterprises because it allows easier transfer-
ring to the company. Evaluating the implements of visual commu-
nication in the general sense; it can be said that by their scoring 
(the final average score was 3.4pt) it is seen how weak its influence 
is – above the sufficient level (3,4) – compare table 13.

The certificate of origin included the information concerning 
the size of the company according to the following groups: micro-, 
small-, medium-sized and their dependence on the national econ-
omy sectors, like trade, industry and service, as well as required 
defining the type of ownership. Considering the last feature, it re-
vealed that 100% of all researched companies are the private enter-
prises. When analyzing the results of the chi-square test, the level 
of de pendencies between the features, their dependence on the 
size, economy sectors and features determining visual communica-
tion management were taken into account, which were the subject 
of the public opinion survey (compare table 14).

Table 14. The dependencies between the features on basis of the              

chi-square test

The features determining visual 
communication management

The size 
of the 

enterprise

Dependence 
from

the branch

Planning of visual communication X²>X²ά
R=0.30

X²>X²ά
R=0.36

Organizing of visual communication X²>X²ά
R=0.46

X²>X²ά
R=0.39

Motivating by visual communication X²>X²ά
R=0.29

X²>X²ά
R=0.31

Controlling of the activities in visual 
communication

X²>X²ά
R=0.22

X²>X²ά
R=0.34

The budget allocated to visual 
communication

X²>X²ά
R=0.82

X²>X²ά
R=0.51

Defining the purposes of visual 
communication

X²>X²ά
R=0.68

X²>X²ά
R=0.72

The selection of the implements of 
visual communication

X²>X²ά
R=0.91

X²>X²ά
R=0.78

The influence of visual 
communication management on the 

market position

X²>X²ά
R=0.91

X²>X²ά
R=0.92

X²<X²ά – dependency between the features

X²>X²ά – lack of dependency between the features

R – Czuprow’s modulus, R€ [0.1],

Source: own study based on own research.

In result of the research concerning the relation between the 
indicated features, it is clearly visible that in all cases, such a re-
lation exists but with various strength. In the scope of planning vi-
sual communication and its organizing, motivating and controlling, 



Jolanta Staszewska, Piotr Skorus – Empirical aspects of visual...

151

Conclusion

In the process of dynamic development of the market en-
vironment, successful companies become more influential and 
significant. It is especially essential in the SME sector, which is 
truly sensitive for the environment and puts vast effort to survive 
and achieve the success on the market. One of the elements in-
fluencing on the position of the enterprises from the SME sector is 
visual communication. The activities linked to visual communi cation 
should be carefully managed because the preparation of such com-
munication by the planning process, is execution through organizing 
and subsequently motivating and controlling allows the implemen-
tation of the process and achieving success.

 
The sources of research and article are external resources.
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the visualization purposes and it concerns circa 90% of all 
the researched enterprises. The highest rate is consti tuted 
by the medium-sized and then the small-sized com panies, 
while the micro-sized enterprises are at the end of the 
ranking;

• Companies in the SME sector are concentrated main-
ly on the kind of visual communication which increases 
the profits and turnovers and allows creating the product 
and company. The micro- and medium-sized companies 
pay more attention to the purpose depending on incre-
asing the turnovers and profits. Creating the product and 
com pany is the most important aspect for the small and 
medium-sized companies, which role decreases in case of 
the micro-sized companies. Enhancement of the compe-
titiveness is es sential for the medium-sized companies; 
however, for the small- and micro-sized enterprises, the 
role of this aim is averagely germane;

• Visual communication accomplishes its aims at the level 
of 25% in all groups of enterprises and it can be claimed 
that the effectiveness of visual communication in the SME 
sector is low;

• The influence of visual communication management on 
the market position of the enterprise, according to the 
respon dents’ opinion, i.e. the companies, has rather an 
average me aning. The biggest number of the companies 
which agree with this influence derive from the services 
sector and then from the trade sector. Only a small frac-
tion of industrial enterprises consider such an  influence 
as important;

• The most efficient implementation of visual communica-
tion ac cording to the responding companies is the onli ne 
advertising and online selling. The logo and website pre-
paration is very significant. The outdoor and the spatial 
identification of the company are also im portant. The or-
ganization of the selling places is considered as notable. 
The publishing forms of visual communication are more 
important for the micro- and small-sized compa nies, but 
for the medium-sized the hypermedia implementations 
are more significant. The intermediate level of the influen-
ce of visual communication’s implementations is sufficient, 
which in reality means it is low;

• The dependency of all enumerated activities within visu-
al communication of the SME sector and the activity of 
the enterprises in industry, trade and servi ces occurs. 
The functions describing the management have weaker 
connection with the SME sector than the features of the 
marketing aspects. 

The conclusion of the research is defined on the grounds that 
it is difficult to discuss visual communication management in the 
SME sector, but the need of its use is strongly felt because texe-
cution of the purposes established within visual communication 
concentrates mainly on planning and its effectiveness is low. The 
use of visualization implementations are scored low, at the suffi-
cient level. It allows the author to verify the main thesis and the 
supportive theses. 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

152

Innowacje

nieprzestrzeganie zasad, niedbałość o jakość oferowanych produktów 
czy usług to tylko niektóre z nadużyć pojawiających się w wielu insty-
tucjach i firmach, w tym także w podmiotach ekonomii społecznej. 
Gra planszowa „Pracownia Mody i Stylu EVEREST” ma nie tylko po-
móc w uporządkowaniu działalności organizacji, ale przede wszystkim 
wzmocnić jej potencjał w zakresie kształtowania etycznych zachowań 
oraz umiejętnego rozwiązywania pojawiających się problemów przy 
pomocy narzędzi infrastruktury etycznej. W trakcie rozgrywki gracze 
przyjmują na siebie różne formy odpowiedzialności, podejmując role 
projektantów i wykonawców kolekcji ubrań, specjalistów ds. obsługi 
klienta czy też zaopatrzeniowców. 

Najnowszym dziełem EVEREST Group jest gra szkoleniowa pt. 
„Ethical dilemmas - dylematy etyczne coachów i trenerów”. Jej celem 
jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami etycznymi stojącymi 
u podstaw pracy trenerów lub/i coachów oraz zwiększenie ich kompe-
tencji praktycznych w zakresie rozwiązywania zawodowych dylematów 
etycznych. Gracze wcielają się w role pracowników branżowego cza-
sopisma poświęconego problemom zawodowym coachów i trenerów 
W trakcie gry uczestnicy pracują w 3-4 osobowych zespołach. Ich zada-
niem jest odpowiadanie na pytania czytelników, dotyczących sytuacji 
generujących szereg wątpliwości i zastrzeżeń w codziennej pracy. Gra 
składa się z 7 rund oraz „stop-klatek” wprowadzających kolejne ele-
menty merytoryczne modelu ETHICAL, wspierającego proces etycznego 
podejmowania decyzji. Użytkownikami innowacji mogą być: instytucje 
szkoleniowe, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie wyższe, organi-
zacje pozarządowe, przedsiębiorcy, pracodawcy zajmujący się kształ-
ceniem trenerów, coachów. Odbiorcami innowacji mogą być trenerzy, 
edukatorzy i coachowie oraz studenci i słuchacze kursów przygotowują-
cych do wykonywania tychże zawodów. Wśród korzyści dla uczestników 
rozgrywki można wyróżnić m.in.: 

• rozwój wiedzy – jest to gra przekazująca rzetelną wiedzę w za-
kresie dylematów etycznych, z jakimi może się spotkać coach, 
trener oraz metod ich rozwiązywania, a także o sposobie i ce-
lowości stosowania tej wiedzy;

• kształtowanie postaw, motywacji i ocen – gra pokazuje i pozwa-
lała odczuć „słuszność” określonych rozwiązań i zmotywować 
odbiorców do ich stosowania w codziennej pracy;

• modelowanie zachowań – gra uczy określonych schematów 
zachowań, niezbędnych z punktu widzenia specyfiki pracy da-
nego specjalisty. 

Oprócz konkretnych obszarów wiedzy gry umożliwiają osią-
gnięcie złożonych kompetencji merytorycznych, jak i kompetencji 
społecznych. Dotychczasowe badania pokazały, że stosowanie gier 
w edukacji zwiększa zdolność człowieka do wprowadzania innowa-
cji i do adaptowania się do zmiennych warunków, a także stanowi 
aktywny proces ciągłego kształtowania poglądów. Są w tym bliskie 
eksperymentowi lub symulacji – pozwalają na samodzielne eksploro-
wanie wielu możliwości jednocześnie, w zamkniętym układzie, który 
nieustannie i nieuchronnie reaguje i odpowiada na nasze działania. 
Elementy te sprawiają, że gry są coraz popularniejsze wszędzie tam, 
gdzie stawką jest zaangażowanie ludzi w sprawy społecznie istotne                                         
i/lub zmiana ich zachowań, nawyków czy postaw. Dlatego warto się-
gać po te narzędzia, by „edukacja stała się pasją”.

Dr Beata Balicka-Błagitka – EVEREST Group

Nikt nie ma wątpliwości, że z chwilą narodzin człowieka roz-
poczyna się, trwający przez całe życie, proces poznawania świata, 
kształtowania postaw, wartości, umiejętności i wiedzy. Ów proces, 
nazywany często edukacją nieformalną, zachodzi mimo naszej woli 
i zwykle związany jest z czasem wolnym i rozrywką, nie przysparza-
jąc formalnych uprawnień czy certyfikatów. Ludzie jednak chętnie 
w nim uczestniczą, nabywając coraz większych kompetencji, ucząc 
się kreatywności, samodzielnego myślenia i odpowiedzialności za 
budowanie swojej wiedzy i wykształcenia. W ostatnich latach rynek 
edukacyjny szturmem podbija grywalizacja, polegająca na wykorzy-
staniu mechanizmów znanych z gier fabularnych i przeniesieniu ich do 
codziennego życia celem zmotywowania ludzi do wykonywania okre-
ślonych czynności, zmiany postaw, motywacji i ocen1. Doświadczenie 
edukacyjne uczestników gier szkoleniowych polega przede wszystkim 
na praktycznym treningu zachowań oraz refleksyjnym podejściu do 
własnych działań podejmowanych w trakcie rozgrywki. Atrakcyjność 
narzędzia, precyzyjna informacja zwrotna, wielozmysłowe doświad-
czenie udziału w grze, swoboda działania i decyzji, przyjemne spędze-
nie czasu to oczywiście mocne strony grywalizacji. Stąd coraz częściej 
obserwujemy jej wykorzystanie w szkoleniach biznesowych, marke-
tingu, medycynie, szkolnictwie, a nawet profilaktyce.

Przykładem rozwiązań edukacyjnych, opracowanych w opar-
ciu o metodę edutainment, są gry planszowe firmy EVEREST Group 
(www.everest-group.pl). Wśród nich można wyróżnić m.in. grę dla 
dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych pt. 
„Game-X-Reaktywacja”. Uzależnienia behawioralne są problemem, 
który dotyka coraz większej liczby młodych ludzi. Do głównych i najpo-
pularniejszych uzależnień behawioralnych zalicza się: uzależnienie od 
komputera i Internetu, hazardu, uzależnienie od zakupów, seksu, pracy, 
sportu, solarium, uzależnienie od kompulsywnego jedzenia, a nawet 
od zdrowej żywności. Spotyka się też osoby uzależnione od używania 
telefonów komórkowych i nowych technologii. Niezwykle ważne są 
systematyczne działania profilaktyczne i naprawcze w tym zakresie. 
Zastosowanie gry planszowej jako narzędzia edukacyjnego pozwala 
spojrzeć w innowacyjny sposób na profilaktykę uzależnień i to nie tyl-
ko z perspektywy osoby dorosłej (nauczyciela, rodzica, terapeuty), ale 
także z punktu widzenia rówieśnika (kolegi czy koleżanki). Celem gry 
jest zwiększenie oddziaływań profilaktycznych wśród młodzieży, roz-
wijających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie uzależnień 
behawioralnych oraz kształtujących prawidłowe postawy i zachowania, 
zwłaszcza w kontekście pomocy rówieśniczej. Można ją przeprowadzić 
w ramach zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i integracyjnych wśród 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na 
uczelniach wyższych, w instytucjach pomocy społecznej, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach socjoterapeutycznych itp. 

Drugim narzędziem proponowanym przez EVEREST Group jest 
„Pracownia Mody i Stylu EVEREST” – gra szkoleniowa w zakresie etycz-
nego zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. Chaos organizacyj-
ny, konflikty, manipulacje, przypisywania sobie efektów czyjejś pracy, 

1 Por. M. Łączyński, Gry szkoleniowe. Praktyczny przewodnik, Warszawa 
2013, s. 12; J. Siadkowski, Grywalizacja. Zrób to sam!, Warszawa 2014, s. 8.

Gry planszowe
 – innowacyjne rozwiązanie 

w edukacji






