


Kalendarium
31 VIII 2015  zgłoszenie uczestnictwa, tytułu referatu/rozdziału oraz abstrakt
1 V — 31 VIII 2015 promocyjne wnoszenie opłat za uczestnictwo w Kongresie
30 IX 2015  przesłanie tekstów referatów według wskazówek edytorskich
10 XI 2015  przesłanie opinii Recenzentów
23 XI 2015  przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag Recenzentów
1 XII 2015  wniesienie całkowitej opłaty za uczestnictwo w Kongresie
1 III 2016  przesłanie uczestnikom programu Kongresu
31 III — 1 IV 2016    termin Kongresu

IV KONGRES NAUK O ZARZĄDZANIU
120 LAT POLSKICH DOŚWIADCZEŃ

Cel i tematyka Kongresu
Głównym celem Kongresu jest zaprezentowanie stanu wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej doty-
czącej zarządzania oraz wskazanie na istotę nauk o zarządzaniu na tle innych dyscyplin naukowych. Formuła 
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Blok IV — Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu
Blok V — TNOiK w procesie rozwoju i upowszechniania nauk o zarządzaniu

Adres do korespondencji elektronicznej
Pytania dotyczące uczestnictwa w Kongresie prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
kongres@tnoik.org
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.kongres.tnoik.org
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Indeks: ISSN 0137-7221

Skład: Leszek Paszkowski
Druk: Drukarnia Częstochowskie  
Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
Al. NMP 52, 42-217 Częstochowa

Nakład nie przekracza 1200 egz.

Wszystkie artykuły są recenzowane. Redakcja 
nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie płaci za 
niezamówione materiały i  nie zwraca ich oraz 
zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skra-
cania tekstów.

Prenumerata w redakcji

Z achęcamy Szanownych Czytelników 
do zamówienia prenumeraty „Prze-

glądu Organizacji” bezpośrednio w  re-
dakcji. Jest to najprostszy sposób zakupu 
czasopisma. Zamówienia przyjmujemy 
w dowolnym terminie na dowolny okres. 
Jeżeli nie otrzymamy innych dyspozycji, 
prenumeratę automatycznie przedłużamy. 

Aby zamówić prenumeratę „Przeglądu” 
w  redakcji, wystarczy wpłacić odpowied-
nią kwotę na konto: 
TNOiK Redakcja „Przegląd Organizacji”, 
Bank Millennium SA, IV O/Warszawa 
nr 85 1160 2202 0000 0000 5515 9488. 

Na przelewie prosimy o podanie dokład-
nego adresu zamawiającego, liczby zama-
wianych egzemplarzy oraz okresu, za jaki 
opłata jest wnoszona. 

Fakturę na zapłaconą kwotę redakcja 
wyśle razem z najbliższym numerem. 
Cena prenumeraty na 2015 r.: 
kwartalna – 60 zł brutto 

II i III STRONA OKŁADKI 
czarno-biała: 1 strona – 2000 zł 
kolorowa: 1 strona – 3000 zł 

IV STRONA OKŁADKI 
tylko kolorowa – 3500 zł 

Prenumerata

Stawki reklam i publikacji promocyjnych

półroczna – 120 zł brutto 
całoroczna – 240 zł brutto 

Cena 1 egz. 20 zł brutto (w tym 5-proc. 
podatek VAT). 

Opłata za prenumeratę ze zleceniem wysył-
ki za granicę jest o 50% wyższa. 

Opłaty pocztowe wliczone są zarówno w cenę 
prenumeraty krajowej, jak i zagranicznej. 

Prenumerata przez 
ogólnopolskich dystrybutorów 

Z amówienia na prenumeratę można 
składać również bezpośrednio u ogólno- 

polskich dystrybutorów. Współpracujemy z:

Garmond Press SA 
www.garmondpress.pl/prenumerata 

Kolporter SA 
http://dp.kolporter.com.pl 

Ruch SA 
www.prenumerata.ruch.com.pl 
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl

K oszty opracowania graficznego pono-
si zleceniodawca. Zlecenie reklam 

i ogłoszeń przyjmuje redakcja. 

Dla stałych klientów redakcja przewiduje 
korzystne bonifikaty.

Czy pamiętają państwo o prenumeracie 
Przeglądu Organizacji?

Redakcja „Przeglądu Organizacji” 
zachęca Szanownych Autorów do 

przesyłania tekstów naukowych i recenzji 
pozycji mieszczących się w obszarze dy-
scypliny nauk o  zarządzaniu. Wszystkie 
teksty są recenzowane z  zastosowaniem 
procedury „double-blind review process”. 
Głównymi kryteriami kwalifikowania 
artykułów naukowych są: 
• brak wcześniejszego opublikowania 
artykułu bądź jego znaczących treści  
w innej publikacji, 
• adekwatność treści artykułu do prob-
lematyki, którą podejmuje „Przegląd 
Organizacji”, 
• oryginalność tekstu, 
• poprawność struktury artykułu jako 
tekstu naukowego, 
• wyczerpujące określenie istniejącego 
stanu wiedzy w zakresie podjętej tematyki, 
• poprawność doboru metod badawczych, 

Informacje dla autorów

• spełnienie wymogów formalnych doty-
czących przesłania oświadczeń i  forma-
towania tekstu. 

Publikacja artykułów w  czasopiśmie jest 
odpłatna. Opłatę należy wnieść po przy-
jęciu artykułu do druku, przelewem na 
rachunek bankowy:
TNOiK Redakcja „Przegląd Organizacji”
ul. Górska 6/10, lok. 71
00-740 Warszawa
Bank Millennium SA, IV O/Warszawa
nr 85 1160 2202 0000 0000 5515 9488

Szczegółowe wymogi formalne dotyczące 
przesyłanych artykułów naukowych, lista 
recenzentów oraz zasady odpłatności są 
zamieszczone na stronie:

www.przegladorganizacji.pl

Redakcja oświadcza, że wersja papierowa 
stanowi wersję referencyjną czasopisma.

mailto:redakcja%40przegladorganizacji.pl?subject=
http://www.przegladorganizacji.pl
http://www.garmondpress.pl/prenumerata
http://dp.kolporter.com.pl
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KonKuRS
ZłOTE PIóRO PRZEGLĄDU 

oRganIZacjI

warunkami konkursu objęte zostaną wszystkie artykuły opublikowane 
w pierwszym i kolejnych numerach Przeglądu Organizacji w 2015 r. 

oraz nadesłane do redakcji do dnia 31 października 2015 r.

Ocenie jury będzie podlegała przede wszystkim wartość naukowa publikacji, 
innowacyjność i oryginalność przeprowadzonych badań oraz sposób ich prezentacji.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 15 grudnia 2015 r. 
w siedzibie redakcji: warszawa, ul. Górska 6/10, lok. 71.

Nagrody:
I nagroda: 1500 zł – w formie bezpłatnej publikacji trzech artykułów w Przeglądzie 

Organizacji, dyplom uznania oraz „Złote pióro Przeglądu Organizacji”,
II nagroda: 1000 zł – w formie bezpłatnej publikacji dwóch 
artykułów w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania,
III nagroda: 500 zł – w formie bezpłatnej publikacji jednego 
artykułu w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania.

wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dwunastym numerze Przeglądu 
Organizacji oraz na stronie internetowej czasopisma.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, wydawca 
miesięcznika Przegląd Organizacji, ogłasza konkurs na najlepszy 

artykuł opublikowany w Przeglądzie Organizacji w 2015 r.
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INNOWACyjNE PRZEDSIębIORSTWO 
W NIEINNOWACyjNEj GOSPODARCE
Maria Romanowska

wprowadzenie

I nnowacyjność to ostatnio temat numer jeden wśród 
publicystów, badaczy i menedżerów. Wszyscy są zgod-

ni, że osiąganie przewagi konkurencyjnej na poziomie 
przedsiębiorstw, krajów i  regionów świata jest i  będzie 
w przyszłości oparte na innowacyjności. Równocześnie 
badania naukowe, raporty i  statystyki pokazują, że ta 
najlepsza droga do sukcesu gospodarczego i  społeczne-
go jest najeżona trudnościami i bardzo skomplikowana, 
a  ogromne nakłady finansowe na badania i  rozwój nie 
zawsze owocują awansem na listach rankingowych kra-
jów i przedsiębiorstw innowacyjnych.

Lektura badań i statystyk dotyczących innowacyjno-
ści w Polsce skłoniła mnie do postawienia pytania, dla-
czego mimo absorpcji przez polską gospodarkę ogrom-
nych funduszy unijnych nasz kraj należy do najmniej 
innowacyjnych państw Unii Europejskiej, a  polskie 
przedsiębiorstwa rzadko wykorzystują w walce konku-
rencyjnej atrybut innowacyjności. Konsekwencją tego 
pytania jest zastanowienie się, na ile przedsiębiorstwa 
są uzależnione od poziomu innowacyjności otoczenia, 
a  na ile od wewnętrznych stymulatorów innowacyjno-
ści i  czy mimo niskiej innowacyjności polskiej gospo-
darki polskie przedsiębiorstwa mogą się stać bardziej 
innowacyjne i skuteczniej konkurować na międzynaro-
dowym rynku.

Syntetyczna ocena innowacyjności 
Polski i polskich przedsiębiorstw

n iską innowacyjność Polski potwierdzają zarówno 
rankingi globalne, jak i rankingi robione dla krajów 

Unii Europejskiej. Jednym z  najbardziej miarodajnych 
rankingów globalnych jest ranking OECD, jego zaletą 
jest uwzględnianie wielu mierników innowacyjności 
krajów oraz porównywalność każdego z krajów objętych 
badaniami do średnich wyników dla wszystkich bada-
nych krajów (OECD Science, 2014). Pozycja Polski jest 
bardzo niska – w końcu trzeciej dziesiątki państw. Nieco 
lepiej Polska wypadła w rankingu innowacyjnych krajów 
Agencji Bloomberga – na liście liczącej 110 krajów Pol-
ska zajęła w 2014 r. pozycję 25. W rankingu Bloomberga 
oceniano poszczególne kraje pod względem zaledwie 
sześciu wskaźników: badania i  rozwój, produkcja, wy-
kształcenie policealne, liczba pracowników naukowych, 
liczba firm z branży nowych technologii i liczba patentów.  

Nasz kraj najlepsze oceny uzyskał w kategoriach: liczba 
firm z branży nowych technologii oraz liczba patentów 
(innpoland.pl, 2015).

W  innym globalnym rankingu innowacyjności 
World Innovation Index (GII), przygotowanym przez 
przedstawicieli trzech instytucji: nowojorskiego Uni-
wersytetu Johnson Cornell, Światowej Szkoły Biznesu 

„Insead” i Światowej Intelektualnej Organizacji Własno-
ści WIPO, na 143 analizowane kraje Polska uplasowała 
się na 45. miejscu na świecie. W tym rankingu Polska, 
sklasyfikowana pomiędzy Bułgarią a Chile, zdobyła 41 
punktów przy wskaźniku 72 proc. Gorzej niż w ujęciu 
globalnym wypadła na tle Unii Europejskiej – z krajów 
unijnych za Polską są  tylko Grecja i  Rumunia. Polskę 
najbardziej doceniono za ekspansywność przedsię-
biorstw i  udział PKB w  sektorze badawczo-rozwojo-
wym (B+R). Szczególnie chwali się nasz kraj za to, że 
bez szwanku przetrwał kryzys i okres rekonwalescencji 
po  nim. Do pozostałych, wybranych, mocnych stron 
Polski należą: łatwość pozyskania kredytu, eksport 
krajowych usług i dóbr, odsetek firm oferujących szko-
lenia pracownikom, wyniki zagranicznych studentów 
studiujących w  Polsce, kadra naukowa czy wolność 
prasy. Z  kolei słabe strony polskiej innowacyjności to 
m.in.: trudność w zakładaniu biznesu i płaceniu podat-
ków, odsetek nowych firm na stu mieszkańców i słaba 
kooperacja przedsiębiorstw (wdolnymslasku.pl, 2015).

Dla krajów Unii Europejskiej rokrocznie sporzą-
dzany jest ranking „Innovation Union Scoreboard” 
(Innovation Union Scoreboard, 2015). W  badaniach 
tych stosowany jest wskaźnik syntetyczny złożony 
z  24 wskaźników pojedynczych, mierzących doskona-
łość innowacyjną w  następujących obszarach: zasoby 
ludzkie, system badań naukowych, finanse i  wsparcie 
przedsiębiorstw, inwestycje przedsiębiorstw, współpra-
ca i przedsiębiorczość, zasoby intelektualne, innowacje 
i  ich efekty ekonomiczne. W  rankingu wyróżniono 
cztery grupy państw: liderzy innowacji, kraje dogania-
jące liderów, umiarkowani innowatorzy i  innowatorzy 
o  skromnych wynikach. Najnowszy ranking inno-
wacyjności krajów UE pokazuje niską pozycję Polski 
(22.  miejsce, grupa umiarkowanych innowatorów), 
która podobnie jak inne kraje, tzw. transformacyjne, 
charakteryzuje się niską zdolnością do absorbowania 
innowacji. Luka między innowatorami (Szwecja, Dania,  
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Finlandia, Niemcy) a  krajami transformacyjnymi jest 
ogromna i  od lat nie zmniejsza się w  istotny sposób. 
Najmocniejszymi stronami Polski w  tym rankingu 
są zasoby ludzkie i zasoby intelektualne.

Mimo różnic między wynikami Polski w  różnych 
rankingach wniosek z  analizy rankingów jest jedno-
znaczny: innowacyjność Polski wygląda słabo na tle 
najbardziej rozwiniętych krajów świata, chociaż ma 
też swoje mocne strony, które mogą mieć pozytywny 
wpływ na aktywność innowacyjną polskich przedsię-
biorstw. Tymi stronami są m.in. wysoki poziom bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych i udział inwestorów 
zagranicznych w tworzeniu innowacji, wysoki poziom 
kapitału intelektualnego, w tym zasobów ludzkich.

Popularnym źródłem informacji o  innowacyjności 
przedsiębiorstw są międzynarodowe i krajowe rankingi. 
Jednym z  najbardziej znanych rankingów innowacyj-
ności przedsiębiorstw o zasięgu globalnym jest „Global 
Innovation 1000”, opracowywany rokrocznie przez fir-
mę Booz&Co, jako jedyne kryterium stosuje się w nim 
poziom wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój 
w ujęciu bezwzględnym i liczony jako procent przycho-
dów ze sprzedaży. Siłą rzeczy przy zastosowaniu tego 
kryterium na liście „Global Innovation 1000” znalazły 
się największe przedsiębiorstwa świata z  branż wyso-
kich technologii. Szukanie na tych listach rankingo-
wych polskich przedsiębiorstw jest pozbawione sensu.

Dla pomiaru innowacyjności polskich przedsię-
biorstw należy przyjąć szerszą definicję innowacyj-
nego przedsiębiorstwa i  opierać się na rankingach 
i badaniach, w których stosuje się zestaw wskaźników 
mierzących poziom innowacyjności. W  Polsce prowa-
dzonych jest ze zmienną regularnością kilka rankingów 
przedsiębiorstw innowacyjnych. Od 2011 r. „Wprost” 
prowadzi badanie „Innovation Research” wśród przed-
siębiorstw z „Listy 500” i na jego podstawie przyznaje 
statuetki Innowatorów w  kategoriach sektorowych. 
W  badaniach uwzględnia się takie kryteria innowa-
cyjności, jak: wykształcenie pracowników, wielkość 
zatrudnienia w projektach innowacyjnych, współpraca 
z  jednostkami naukowymi, nakłady na B+R oraz efek-
tywność innowacji. Przez wiele lat od 2005 r. prowa-
dzony był też „Ranking Najbardziej Innowacyjnych 
Firm” w  Polsce pn. „Kamerton Innowacyjności” (kon-
federacjalewiatan.pl, 2015).

Najbardziej miarodajnym źródłem informacji o pozio-
mie innowacyjności polskich przedsiębiorstw są  opraco-
wania Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Działalność 
innowacyjna przedsiębiorstw”, publikowane od 2000  r. 
(Działalność innowacyjna …, 2014). Badania są  pro-
wadzone w  ramach programu Community Innovation 
Survey przez narodowe urzędy statystyczne krajów Unii 
Europejskiej, Norwegię i  Islandię. Ze względu na stan-
dardową metodologię i systematyczność badań stanowią 
one dobrą podstawę do badań porównawczych poziomu 
i dynamiki poziomu innowacyjności. Badania te pozwala-
ją ocenić aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w  ob-
szarze innowacji produktowych, procesowych, organi-
zacyjnych i  marketingowych, efektywność ekonomiczną 

innowacji i sposoby finansowania innowacji oraz poziom 
i charakter współpracy zewnętrznej w zakresie innowacji. 
Ogólny wniosek z badania poziomu innowacyjności jest 
następujący: poziom innowacyjności polskich przedsię-
biorstw nie jest wysoki, ale istnieje duża grupa większych 
przedsiębiorstw, które mają wysoki poziom aktywności 
innowacyjnej i  dobrze sobie radzą z  ograniczeniami 
zewnętrznymi.

Dość optymistyczną ocenę poziomu innowacyjno-
ści polskich przedsiębiorstw pokazały badania KPMG 
w  Polsce, w  których w  2013 r. zbadano duże i  średnie 
polskie przedsiębiorstwa, przyjmując jako miarę inno-
wacyjności wielokryterialną ocenę dojrzałości innowa-
cyjnej przedsiębiorstw, na którą składały się m.in. kom-
pleksowość działalności inwestycyjnej, efekty rynkowe 
i ekonomiczne, skala działalności innowacyjnej. Ziden-
tyfikowano pięć poziomów innowacyjności przedsię-
biorstw: liderzy innowacyjności (12 proc.), doświadcze-
ni innowatorzy (33 proc.), początkujący innowatorzy (27 
proc.), firmy mało innowacyjne (16 proc.) i firmy niein-
nowacyjne (12 proc.). Ponadto stwierdzono, że 78 proc. 
firm pracuje nad innowacjami, jedno na trzy przedsię-
biorstwa prowadzi działalność innowacyjną w wielu ob-
szarach, ponad 1/3 firm wdrożyła działania wspierające 
innowacyjność pracowników, 57 proc. firm prowadzi 
lub zleca prace badawczo-rozwojowe, 2/3  przedsię-
biorstw prowadzących działalność innowacyjną nakła-
dy opłaciły się, ponad 80 proc. firm planuje zwiększyć 
skalę działalności innowacyjnej, a większość firm stawia 
raczej na przejmowanie najlepszych nowatorskich prak-
tyk niż na czyste innowacje. Z badań wynika, że więk-
szość polskich przedsiębiorstw docenia innowacyjność 
i określa ją jako cel strategiczny, większość też zamierza 
poszerzyć w przyszłości skalę działalności innowacyjnej 
(KPMG w  Polsce, 2014). Badania GUS potwierdzają 
wyniki KPMG i pokazują dużą aktywność innowacyjną 
polskich przedsiębiorstw. Aktywności innowacyjnej nie 
towarzyszy jednak intensywność i efektywność innowa-
cyjna. W latach 2011–2012 57,7 proc. dużych polskich 
przedsiębiorstw przemysłowych i  45,6  proc. przedsię-
biorstw usługowych zasłużyło na określenie „przedsię-
biorstwo innowacyjne” (przedsiębiorstwo, które w  ba-
danym okresie wprowadziło na rynek przynajmniej 
jedną innowację produktową lub procesową), a  liczba 
przedsiębiorstw innowacyjnych wzrosła w  porówna-
niu do lat 2010–2012. Najwięcej innowatorów było 
w  przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 250 
osób, znacznie mniej w  grupie przedsiębiorstw zatrud-
niających 50 do 249 osób (odpowiednio 34 i 21,8 proc.) 
i najmniej w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 
do 49 osób (odpowiednio 11,2 i 10,5 proc.) (Działalność 
innowacyjna …, 2014, s. 31).

Ogólny wniosek z  krótkiego przeglądu ocen innowa-
cyjności jest następujący: Polska należy do krajów mało 
innowacyjnych, natomiast innowacyjność polskich przed-
siębiorstw (z  wyłączeniem małych przedsiębiorstw) jest 
przeciętna i zróżnicowana, ale szczególnie w grupie więk-
szych przedsiębiorstw jest wiele takich, które zasługują na 
miano innowatorów.
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Determinanty innowacyjności 
przedsiębiorstw

W świetle sformułowanych wyżej ocen innowa-
cyjności –  słabych dla Polski, a  niezłych dla 

polskich przedsiębiorstw nasuwa się pytanie, jaki jest 
związek między innowacyjnością kraju a innowacyjno-
ścią przedsiębiorstw w nim zlokalizowanych? Pozornie 
związek ten wydaje się mieć charakter silnej zależności 
zwrotnej o  charakterze liniowym. Na pewno poziom 
innowacyjności przedsiębiorstw wpływa na wyniki 
kraju, ponieważ część kryteriów w rankingach innowa-
cyjności kraju to wskaźniki aktywności i efektywności 
innowacyjnej przedsiębiorstw. Zależność w drugą stro-
nę jest też silna, ale nie ma charakteru liniowego. Dobra 
infrastruktura tworzona przez państwo ułatwia i zachę-
ca do proinnowacyjnych zachowań przedsiębiorstw, ale 
istnieją czynniki, które mogą mieć charakter substytu-
cyjny w  stosunku do poziomu innowacyjności kraju. 
Takimi czynnikami są  np. duża innowacyjność branż 
i  regionów, które mogą stymulować innowacyjność 
poprzez tworzenie specjalnej infrastruktury dla przed-
siębiorstw danej branży lub regionu. Związek ten nie 
jest oczywisty z  innego powodu –  na poziom aktyw-
ności innowacyjnej przedsiębiorstw mają duży, a nawet 
dominujący wpływ czynniki wewnętrzne. Istota inno-
wacyjności jest związana z  cechami ludzi, ich posta-
wami, aktywnością, umiejętnością współpracy, a także 
z cechami przedsiębiorstwa, w którym pracują. Nawet 
silna proinnowacyjna polityka państwa i infrastruktura 
zewnętrzna nie wpłyną na innowacyjność, jeżeli nie bę-
dzie w przedsiębiorstwach kreatywności i przedsiębior-
czości. Silna motywacja i  kompetencje innowacyjne 
przedsiębiorstw, przede wszystkim kreatywność ludzi 
i  przedsiębiorczość kierownictwa mogą powodować, 
że w nieinnowacyjnym otoczeniu bez wystarczającego 
wsparcia prawnego, instytucjonalnego i  kapitałowego 
mogą powstawać i  rozwijać się innowacyjne przedsię-
biorstwa. Najważniejsze czynniki generujące innowacje 
tworzą tzw. „triadę innowacji”.

Rys. 1. Triada innowacji
Źródło: opracowanie własne

Innowacje powstają tam, gdzie kreatywność i przedsię-
biorczość łączą się ze wsparciem zewnętrznym. Wsparcie 
zewnętrzne dla firm o kompetencjach i aspiracjach inno-
wacyjnych jest bardzo ważne, może przyspieszyć powsta-
wanie innowacji i zwiększyć ich skalę, ale istotą zachowań 
innowacyjnych są czynniki wewnętrzne. 

Na rysunku 2 przedstawiono cztery modele innowacyj-
ności przedsiębiorstwa. Kryteriami wyodrębnienia mo-
deli są  dwie cechy: innowacyjność otoczenia rozumiana 
szeroko: jako innowacyjność kraju, regionu i branży oraz 
dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstwa, które to okre-
ślenie zawiera w  sobie zarówno zdolności do kreowania 
innowacyjnych pomysłów, jak i kompetencje ich efektyw-
nego wdrażania.

Rys. 2. Modele innowacyjności przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne

Najkorzystniejszy model to „innowacyjność systemo-
wa”, charakteryzująca przedsiębiorstwa amerykańskie, 
szwedzkie, brytyjskie czy koreańskie, gdzie rozbudowana 
infrastruktura i proinnowacyjna polityka państwa wspie-
ra dużą kreatywność i  przedsiębiorczość menedżerów 
i  przedsiębiorców. Model „innowacyjności potencjalnej” 
charakteryzuje kraje, w których wysokie nakłady na infra-
strukturę innowacji nie są  wykorzystywane przez przed-
siębiorstwa i nie przekładają się na sukcesy gospodarcze 
np. z  powodów kulturowych lub braku kompetencji 
i  doświadczenia ludzi. Model „trwałej nieinnowacyjno-
ści” charakteryzuje kraje, które nie tworzą warunków do 
innowacyjnego rozwoju swoim przedsiębiorcom, a braki 
te nie są  rekompensowane oddolną przedsiębiorczością 
i  kreatywnością. Przykładem krajów trwale nieinnowa-
cyjnych mogą być dawne kraje bloku socjalistycznego, 
Kuba czy do niedawna Chiny, gdzie państwo nie tylko nie 
pomagało w rozwijaniu innowacyjności, ale karało takie 
oddolne inicjatywy. 

Model „innowacyjności przedsiębiorczej”, w  którym 
tworzenie innowacji odbywa się na koszt i  na ryzyko 
przedsiębiorcy przy niewielkim wsparciu zewnętrznym 
jest charakterystyczny dla Polski. Jak wynika z  cytowa-
nych wcześniej badań KPMG, 45 proc. polskich przedsię-
biorstw wykazujących dojrzałość innowacyjną na średnim 
lub wysokim poziomie mieści się w modelu „innowacyj-
ności przedsiębiorczej” lub w  modelu „innowacyjności 
systemowej”, jeżeli ma wsparcie w  innowacyjnej branży 
lub regionie, a  reszta przedsiębiorstw należy do modelu 

„trwałej nieinnowacyjności”. 
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Na rysunku 2  zaznaczono, że substytutami inno-
wacyjności kraju mogą być innowacyjność regionu 
lub innowacyjność branż. Istnienie takich enklaw in-
nowacyjności potwierdzają badania przeprowadzone 
w  Polsce w  ostatnich latach. Przykładem mogą być 
badania Izabeli Krawczyk-Sokołowskiej (2012) na 
temat regionalnych uwarunkowań innowacyjności 
przedsiębiorstw. Badaczka dokonała analizy i pomiaru 
koncentracji zewnętrznych czynników innowacyjności 
za pomocą syntetycznej miary rozwoju regionalnego 
złożonej z 17 wskaźników, pokazała bardzo duże zróż-
nicowanie przestrzenne poziomu rozwoju regionalnego 
oraz potwierdziła hipotezę o istotnej zależności między 
poziomem społeczno-gospodarczego rozwoju regionu 
a  osiągniętym poziomem innowacyjności przedsię-
biorstw regionu. 

Szczególnie dobre warunki do aktywności innowa-
cyjnej mają przedsiębiorstwa z  branż innowacyjnych. 
W wymiarze globalnym najbardziej innowacyjne branże 
to przede wszystkim przemysł komputerowy i  elektro-
niczny, ochrona zdrowia i motoryzacja (Jaruzelski i  in., 
2012), w  badaniach polskich to działalność wspoma-
gająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i  fundusze 
emerytalne (dział 66), produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego (dział 30) i produkcja komputerów, wy-
robów elektronicznych i optycznych (dział 26) (Analiza 
sektorów …, 2014). Badania przeprowadzone w Polsce 
potwierdzają istnienie związku między poziomem inno-
wacyjności branży a  innowacyjnością przedsiębiorstw 
(Wojnicka-Sycz, 2012). Wydatki na badania i rozwój po-
noszone w branżach innowacyjnych przez rządy i przed-
siębiorstwa tworzą silne wsparcie w postaci rozwiniętej 
sieci infrastruktury jednostek naukowo-badawczych, 
firm doradczych, banków finansujących, rozwiniętej 
edukacji i zasobów wiedzy. Z drugiej strony zachętą do 
inwestowania w  innowacyjność przez przedsiębiorstwa 
jest w tych branżach konkurencja oparta na jakości i in-
nowacyjnych rozwiązaniach dla klienta.

Skumułowanie pozytywnego oddziaływania ze-
wnętrznych stymulatorów innowacyjności przedsię-
biorstw ma miejsce w strukturach klastrowych łączących 
przedsiębiorstwa pokrewnych branż, działające w  tym 
samym regionie, stąd klastry i sieci uznaje się za idealne 
środowisko dla przedsiębiorstw innowacyjnych (Gloor, 
2005; Czakon, 2012; Bojewska, 2014; Zakrzewska-Bie-
lawska, 2014; Marciniak i in., 2015).

Nadzieję na szybką poprawę konkurencyjności pol-
skich przedsiębiorstw przez działalność innowacyjną 
daje zmiana postaw i  wiedzy przedsiębiorców i  mene-
dżerów, ale tu pojawiają się istotne wewnętrzne barie-
ry rozwoju innowacyjności. Badania przeprowadzone 
wśród 700 przedsiębiorstw z listy 1000 najbardziej inno-
wacyjnych firm świata przy okazji rankingu „The Global 
Innovation 1000” pokazują, że procesy innowacyjne 
są  trudne nawet dla liderów innowacji (Jaruzelski i  in., 
2012). Wyniki badania wczesnych faz procesu tworze-
nia innowacji: fazy generowania pomysłów i  fazy ich 
przetwarzania na projekt zdziwiły samych badaczy. Na 
rysunku 3 pokazano wyniki tych badań.

Rys. 3. Ocena efektywności procesu innowacyjnego
Źródło: (Jaruzelski i in., 2012)

Z  rysunku 3  wynika, że prawie połowa projektów 
innowacyjnych była wadliwa ze względu na mało efek-
tywne generowanie pomysłów oraz mało efektywne jego 
wdrażanie. Zaledwie jedna czwarta dobrych pomysłów 
innowacyjnych została przekształcona w  dobre projekty 
innowacyjne. Wskazuje to na duże znaczenie barier po-
znawczych, kreatywności i przedsiębiorczości wyrażającej 
się w  umiejętności komercjalizacji dobrych pomysłów. 
Wydaje się, że ta świadomość siły wewnętrznych barier 
innowacyjności ma też miejsce wśród polskich przedsię-
biorców i  menedżerów. W  badaniach barier innowacyj-
ności i  jej stymulatorów z  reguły na czołowym miejscu 
znajdują się właśnie ludzie i dostęp do wiedzy. 

We wczesnych fazach procesu innowacyjnego najważ-
niejsza jest determinacja i  umiejętności przedsiębiorstw, 
w  dalszych fazach coraz większego znaczenia nabiera do-
stęp do zewnętrznych zasobów. Warunkiem powodzenia 
projektów innowacyjnych w  sytuacji braku zewnętrznego 
wsparcia ze strony państwa jest umiejętność poszukiwania 
sojuszników poza przedsiębiorstwem i  znajdowanie tam 
niezbędnych środków. W  literaturze ugruntowany jest po-
gląd, że współpraca w sferze innowacji zarówno w układzie 
łańcucha wartości, jak i  współpraca typu koopetycyjnego 
podnosi sprawność innowacyjną przedsiębiorstw (Belder-
bos i in., 2004; Chick i in., 2014). Istnienie takiej zależności 
potwierdzili w badaniach na próbie średnich i dużych pol-
skich przedsiębiorstw M. Lewandowska (2014) oraz badacze 
polskich klastrów. Tymczasem badania zakresu współpracy 
polskich przedsiębiorstw pokazują swego rodzaju autyzm, 
niechęć lub nieumiejętność współpracy z  zewnętrznymi 
partnerami. Badania GUS pokazały, że w latach 2011–2013 
w  ramach działalności innowacyjnej współpracowało zale-
dwie 28,4  proc. aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw 
przemysłowych oraz 23 proc. przedsiębiorstw usługowych, 
bardziej aktywne we współpracy były przedsiębiorstwa 
duże niż małe i  średnie. Najczęściej współpraca dotyczyła 
przedsiębiorstw z tej samej grupy oraz dostawców, znacznie 
rzadziej szkół wyższych, klientów i instytutów badawczych, 
śladowa była aktywność współpracy z  firmami konsultin-
gowymi i konkurentami. W ramach inicjatyw klastrowych 
współpracowało około 22,5  proc. dużych przedsiębiorstw 
przemysłowych i zaledwie 3,2 proc małych przedsiębiorstw. 
Aktywność klastrowa była silnie zróżnicowana terytorialnie 
i branżowo (Działalność innowacyjna …, 2014, s. 89). Auty- 
styczne postawy przedsiębiorstw i  lęk przed współpracą 
z otoczeniem potwierdzają też badania źródeł finansowania 
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innowacji polskich przedsiębiorstw – na pierwszym miejscu 
we wszystkich typach polskich przedsiębiorstw jako źródło 
finansowania innowacji są środki własne, dziesięciokrotnie 
mniej pieniędzy przedsiębiorstwa pozyskują z  kredytów 
bankowych (Działalność innowacyjna …, 2014, s. 75).

Podsumowanie

W świetle przedstawionych w artykule rozważań i wy-
ników badań można odpowiedzieć pozytywnie na 

pytanie postawione we wprowadzeniu: czy mimo niskiej 
innowacyjności polskiej gospodarki polskie przedsiębior-
stwa mogą się stać bardziej innowacyjne i skuteczniej kon-
kurować na międzynarodowym rynku? Z badań polskich 
przedsiębiorstw wynika, że mogą one wykazywać pewną 
aktywność innowacyjną, ale bez wsparcia zewnętrznego 
poziom i efektywność wysiłków innowacyjnych nie mogą 
być zadowalające. Do tego potrzebne jest przedsiębior-
stwu wsparcie na poziomie lokalnym lub branżowym 
i  takie wsparcie wiele przedsiębiorstw dostaje, co tłuma-
czy relatywnie wysoką innowacyjność polskich przedsię-
biorstw w wybranych branżach i regionach. Na stworzenie 
narodowej infrastruktury sprzyjającej innowacjom trzeba 
będzie poczekać długie lata, bo poprawienie jej wymaga 
nie tylko znaczącego wzrostu wydatków państwa na roz-
wój nauki, szkolnictwa i edukacji, ale także udoskonalenia 
systemów i  instytucji wspierania przedsiębiorczości. Naj-
ważniejsza jest w tej sytuacji większa aktywność samych 
przedsiębiorstw i lepsze wykorzystywanie istniejących za-
sobów i możliwości głównie poprzez bardziej profesjonal-
ne zarządzanie projektami innowacyjnymi oraz poprzez 
lepszą kooperację w klastrach, sieciach i aliansach.

prof. zw. dr hab. Maria Romanowska
Szkoła Główna Handlowa w warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
e-mail: mroman@sgh.waw.pl
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Innovative Enterprise  
in Non-Innovative Economy

Summary

The aim of the paper is an attempt to answer the question 
to what extent the Polish companies are dependent on the 
level of environment innovation, and to what extent from 
internal stimulators of innovation and whether despite low 
innovativeness of Polish economy, these companies can 
be more innovative and to compete more effectively on 
the international market. The article presents a  synthetic 
assessment of innovativeness of the Polish economy and 
shows the basic determinants of innovativeness of Polish 
enterprises, as well as selected models of enterprises in-
novativeness. The presented in the article considerations 
and the research results of Polish enterprises allows for the 
statement that they can become more innovative and more 
effectively compete in the international market. But exter-
nal support at branch and local level is required.

Keywords

processes of innovations, innovation of enterprises, models 
of innovation
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PRZEDSIębIORSTWA SPIN-Off/SPIN-OUT  
jAKO fORmA PRZEDSIębIORCZOŚCI 
AKADEmICKIEj
Elżbieta weiss

wprowadzenie

Z auważa się, że problematyka przedsiębiorczości aka-
demickiej jako zdolność do podejmowania różnego 

rodzaju przedsięwzięć wzbudza coraz większe zainte-
resowanie wśród badaczy wielu specjalności. W  Polsce 
rozwój przedsiębiorczości jest znikomy i w dalszym ciągu 
badania w  tym zakresie mają charakter eksploracyjny, 
a  dostępne w  literaturze teoretyczne opracowania nie 
wyczerpują w  pełni problematyki. Z  uwagi na fakt, że 
w  literaturze przedmiotu zauważalne jest zróżnicowane 
podejście już do samej problematyki przedsiębiorczości, 
to kluczowym problemem staje się jej ujęcie seman-
tyczne. Przypomnijmy, że przedsiębiorczość w  ujęciu 
semantycznym ma swoje odzwierciedlenie: po  pierwsze 
w  wieloznaczności i  wieloaspektowości samego pojęcia, 
które różnie jest definiowane w  zależności od przyjętej 
koncepcji (przedsiębiorczość jako proces, jako wytwór 

– efekt, jako osobowość czy społeczne determinanty funk-
cjonowania), po drugie – w  trudnościach obiektywnego 
pomiaru tej zmiennej. Stąd istotne staje się pytanie: kto 
to jest człowiek przedsiębiorczy? Szczególnie że możemy 
uzyskać odpowiedź: to ten, który stawia sobie i innym cele 
z własnej inicjatywy i troszczy się o ich skuteczną realiza-
cję. Można też odnieść wrażenie, że osoba przedsiębiorcza 
to taka, która osiąga sukces w organizowaniu i prowadze-
niu przedsiębiorstwa.

Niniejszy artykuł przybliża znaczenie przedsiębiorczo-
ści akademickiej i  przedsiębiorstw spin-off/spin-out zaj-
mujących szczególne miejsce w procesie transferu wiedzy. 
Większa uwaga została poświęcona identyfikacji przedsię-
biorczości akademickiej związanej z  tymi przedsiębior-
stwami, które chcą zbudować na wiedzy swoją przewagę 
konkurencyjną. Aby przedsiębiorstwo mogło korzystać 
z wiedzy i dzięki niej zdobywać przewagę konkurencyjną, 
wiedza jednostek powinna stać się wiedzą całego przed-
siębiorstwa. Do takiego stanu rzeczy może doprowadzić 
proces zarządzania wiedzą (Kowalczyk, Nogalski, 2007, 
s. 41), w którym centralnym punktem jest klient.

Charakterystyka przedsiębiorczości 
akademickiej

W   potocznym rozumieniu przedsiębiorczość akade-
micka wywodzi się z zaangażowania pracowników 

naukowych, w tym studentów i doktorantów oraz perso-
nelu pomocniczego i administracyjnego, w prowadzenie 

działalności gospodarczej opartej na wynikach badań na-
ukowych. Oznacza twórczy niepokój, który nie pozwala 
zadowolić się stanem istniejącym i  prowadzi do zmiany. 
W  literaturze przedmiotu zauważalne jest rozumienie 
tego pojęcia zarówno w  szerszym, jak i  węższym ujęciu 
(Brendzel-Skowera, 2014, s. 27):
•	w szerszym sprowadza się do angażowania się w dzia-

łalność gospodarczą osób związanych z uczelnią,
•	w  węższym jest ograniczona do zaangażowania pra-

cowników naukowych w  tworzenie nowych przedsię-
biorstw typu spin-out.
Z  kolei M. Grela przedsiębiorczość akademicką de-

finiuje jako „zaangażowanie placówek naukowych oraz 
osób z  nimi związanych, którzy posiadają zdolność do 
tworzenia i  wizualizowania szans, przejmowania kon-
troli nad możliwościami absorbowania i  organizowania 
niezbędnych środków, prowadzących do powstania no-
wych dóbr, oraz posiadają zdolność do kreowania inno-
wacyjnych rozwiązań, czyli takich, które opracowują lub 
wdrażają nowe lub ulepszone produkty, usługi, procesy 
produkcji, technologie, procesy organizacyjne oraz tech-
niki marketingowe” (Balcerzak, Moszyński, 2011, s. 116). 
W myśl tej definicji przedsiębiorczość akademicka wiąże 
się z  wprowadzeniem innowacji. Innowacja zawsze pro-
wadzi do zmiany, gdyż zastępuje dotychczasowy stan 
struktury przedsiębiorstwa przez rzeczy nowe, w wyniku 
czego dokonuje się postęp.

Studia nad historią przedsiębiorczości dowodzą, że 
w  literaturze przedmiotu nadal pozostaje klasyczna teoria 
J. Schumpetera (1939, s. 84), w myśl której przedsiębiorczość 
wiąże się z wprowadzaniem zmian określanych jako inno-
wacje. Przedsiębiorczość w jego rozumieniu to działalność 
polegająca na wprowadzaniu nowych kombinacji czyn-
ników produkcji, nowych wyrobów i  metod, zdobywaniu 
nowych rynków zbytu i nowych źródeł zaopatrzenia oraz na 
tworzeniu nowych, bardziej efektywnych form organizacyj-
nych działalności gospodarczej. J. Schumpeter – prekursor 
teorii innowacji – zwrócił uwagę na to, że autorami innowa-
cji nie są stare kadry. Pojawienie się innowacji zawsze wiąże 
się z nastawieniem przywództwa „nowych ludzi”.

Do „nowych ludzi” we współczesnych rozwiniętych 
gospodarkach zaliczyć możemy przedsiębiorców, którzy 
wywodzą się bezpośrednio ze środowisk akademickich 
i  naukowych, przedsiębiorców, którzy posiadają wiedzę 
i wiedzą, jak ją skomercjalizować, tworząc nowe podmioty 
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gospodarcze, określane mianem w literaturze anglosaskiej 
spin-off/spin-out.

Według P. Druckera, przedsiębiorczość to cecha ludzi 
gotowych i  zdolnych do podejmowania w  sposób twór-
czy i  nowatorski nowych problemów, wykorzystujących 
szanse (a zatem gotowych do podejmowania ryzyka) i ela-
stycznych w  działaniu (Szewczuk-Stępień, Dymek, 2011, 
s.  15–16). Traktowanie łącznie dwóch pojęć: przedsię-
biorczości i  innowacyjności może wynikać ze sformuło-
wania P. Druckera (1992), że innowacja jest specyficznym 
narzędziem przedsiębiorczości. Innowacja bardzo często 
jest mylona z wynalazczością; są to jednak dwa odmienne 
pojęcia. Wynalazek możemy sprowadzić do projektowa-
nia, tworzenia i  konstruowania nowych produktów lub 
procesów w kontekście technicznym lub proceduralnym, 
innowacja natomiast ma swoje źródła w  kreatywnym 
myśleniu, które przeistacza się w  pomysły, a  te z  kolei 
urzeczywistniają się w postaci nowych wynalazków, usług 
czy procesów.

Do literatury naukowej termin przedsiębiorczości 
wprowadził J.B. Say (1960, s. 550) około roku 1800, któ-
ry przedsiębiorcę określił jako osobę inwestującą zasoby 
w nieznaną i ryzykowną przyszłość. W tym kontekście te 
przedsiębiorstwa są przedsiębiorcze, które dążą do wpro-
wadzania innowacji zmieniających istniejący stan rzeczy.

W  Polsce przedsiębiorstwa spin-off są  stosunkowo 
młodą i niezbyt liczną grupą przedsiębiorstw innowacyj-
nych. Są one tworzone z gospodarką i biznesem w oparciu 
o efekty prac badawczych i naukowych.

Znaczenie przedsiębiorstw  
na podstawie spin-off/spin-out

W śród jednostek wspierających proces transferu wie-
dzy technologicznej, prowadzący do powstania no-

wych innowacyjnych przedsiębiorstw, szczególne miejsce 
zajmują uniwersyteckie firmy spin-off (Grudzewski, Chy-
ba, 2007, s. 9). Przedsiębiorstwa spin-off (uniwersyteckie 
firmy odpryskowe), czyli nowe przedsiębiorstwa, sta-
nowią zasadniczy nurt przedsiębiorczości akademickiej 
oraz jeden z  aktywnych mechanizmów komercjalizacji 
i transferu technologii (Tamowicz, 2006, s. 9). W literatu-
rze anglosaskiej przedsiębiorczość akademicka jest iden-
tyfikowana z tworzeniem firm technologicznych start-up 
typu spin-off/spin-out. Wyróżnia się też tzw. szare spin-off, 
które dotyczą sytuacji wykorzystywania zasobów instytu-
cji naukowej lub badawczej (np. infrastruktury) na niedo-
kładnie określonych zasadach. Zwrócić należy uwagę, że 
L.M. Lamont (1972, s. 119–123) przez to pojęcie rozumie 

„innowacyjne przedsiębiorstwo powstałe w celu transferu 
technologicznego z  przedsiębiorstwa przemysłowego, 
z  instytutów badawczych czy też uniwersytetu”. Transfer 
technologii jest możliwy dzięki instytucjom wspierającym 
współpracę środowiska nauki ze sferą przedsiębiorczości. 
Takimi pośrednikami są  m.in. centra transferu techno-
logii, których zadaniem jest zachęcanie naukowców do 
rynkowej implementacji wyników badań przez tworze-
nie własnych firm typu spin-of lub spin-out. Natomiast 
D.A. Garvin (1983, s. 3–20) określa spin-off jako „jedną 

z możliwych form wkroczenia przedsiębiorstwa na rynek”. 
Inni autorzy koncentrują się na istotnych cechach spin-off. 
Zaliczają do nich transfer know-how, atrybuty produktów 
albo zakończonego procesu rozwoju nowych produktów 
czy procesów z  istniejącej organizacji do nowego przed-
siębiorstwa. Najszersza zaś ninterpretacja pojęcia spin-off 
obejmuje „wszystkie rodzaje transferu wiedzy technolo-
gicznej z przedsiębiorstwa, które rozwinęło u siebie dane 
know-how, do jednostki mającej je zastosować w praktyce” 
(Garvin, 1983, s.  121). Powstanie spin-off wiąże się naj-
częściej z wydzieleniem i usamodzielnieniem aktywów już 
istniejącego przedsiębiorstwa.

Najszersza z definicji została opracowana przez amery-
kański Bank of Boston wspólnie z  Massachuset Institute 
of Technology (MIT). Choć raport ten nie posługiwał się 
pojęciem spin-off, a  jedynie „firm powiązanych z  MIT”, 
uznano, iż spin-off to bazujące na wiedzy podmioty two-
rzone zarówno przez pracowników uczelni, jak i  jej absol-
wentów, dlatego przedsiębiorczość „odpryskowa” często 
nazywana jest przedsiębiorczością akademicką, ponieważ 
spółki zaczęły wyodrębniać się z  instytucji naukowych. 
Ugruntował się pogląd, że takie przedsiębiorstwa mają na 
celu komercjalizację i transfer wiedzy oraz technologii. Ina-
czej mówiąc, przedsiębiorstwa spin-off off mają zarabiać na 
tym, co wyprodukuje uczelnia z korzyścią dla wszystkich. 
Dzięki temu przedsiębiorstwa związane z  instytucjami na-
ukowymi mają łatwy dostęp do najnowszych wynalazków, 
a uczelnie – środki finansowe na dalszy rozwój.

Analizując funkcjonowanie przedsiębiorstw spin-off, 
zauważa się, że mogą być one identyfikowane oddolnie 
i  odgórnie. Przedsiębiorstwa określane mianem spin- 

-off na uczelniach amerykańskich i  brytyjskich identyfi-
kowane są w podejściu oddolnym (Wissema, 2005 s. 73) 

–  przedsiębiorca bierze wszystko. Obejmuje ono pełne 
udostępnianie własności intelektualnej przedsiębiorcom 
i  powstającym firmom. W  takim podejściu uczelnia li-
czy na pośrednie efekty, wzrost prestiżu, dalsze kontakty 
i  zlecenia w  przypadku powodzenia przedsięwzięcia go-
spodarczego. Na rysunku 1 zaprezentowano identyfikację 
podejścia oddolnego do przedsiębiorstwa.

Rys. 1. Schemat ideologiczny przedsiębiorstwa spin-off (podej-
ście oddolne)

Źródło: opracowanie własne
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Przedsiębiorstwa określane mianem spin-out są  identy-
fikowane w podejściu odgórnym – uczelnia bierze wszyst-
ko. Zakłada ono własność i wykorzystywanie „know-how” 
przez uczelnię zazwyczaj za pomocą firmy lub agencji 
zarządzającej. W  takim przypadku uczelnia ocenia po-
tencjał nowej technologii i decyduje o kierunkach działań 
komercjalizacyjnych: sprzedaż patentu, udzielenie licencji 
czy założenie właśnie firmy spin-out. W przypadku akcep-
tacji wariantu założycielskiego uczelnia udziela zezwoleń, 
podpisuje umowę z przedsiębiorcą oraz z reguły aktywnie 
uczestniczy w zarządzaniu firmą, np. wyznacza dyrektora 
zarządzającego. Takie podejście zdecydowanie dominuje 
w  Europie. Na rysunku 2  zaprezentowano identyfikację 
podejścia odgórnego do przedsiębiorstwa.

Rys. 2. Schemat ideologiczny przedsiębiorstwa spin-out (podej-
ście odgórne)

Źródło: opracowanie własne

Należy jednocześnie podkreślić, że przedsiębiorstwa 
typu spin-off od lat budzą duże zainteresowanie, ale do tej 
pory nie została opracowana jednolita, powszechnie akcep-
towana definicja tego typu podmiotów. Nie dokonali tego 
ani naukowcy, ani praktycy zajmujący się ich badaniem 
zarówno w USA, Wielkiej Brytanii, jak i organizacje mię-
dzynarodowe, np. OECD. Powoduje to istotne zamieszanie, 
szczególnie jeśli chodzi o gromadzenie statystyk i porówna-
nia międzynarodowe. Samo pojęcie spin-off zasadniczo nie 
budzi żadnych interpretacyjnych kontrowersji.

Pomimo różnic w charakterze przedsiębiorstw na płasz-
czyźnie powiązania z jednostką macierzystą, przytoczone 
definicje zgodnie podają charakterystyczne cechy tego 
rodzaju przedsiębiorstw: są to byty wcześniej nieistniejące, 
powoływane w  celu realizacji działalności gospodarczej, 
komercjalizacji przez pracowników wywodzących się 
z firmy macierzystej, uczelni/ instytucji naukowej lub ba-
dawczej (Kolak, Czarnecki, 2011, s. 21).

W  rzeczywistości przedsiębiorstwo typu spin-off/
spin-out wyróżnia podmiot ją zakładający (pracownik 
naukowy, student lub absolwent uczelni) oraz fakt ko-
rzystania z  dóbr intelektualnych uczelni, które stanowią 
o przewadze konkurencyjnej firmy. Istotnym czynnikiem 
różnicującym oba typy przedsiębiorstw jest związek, jaki 

mają one ze swoimi organizacjami macierzystymi. War-
to podkreślić, że organizacją macierzystą może być nie 
tylko uczelnia, ale również inne podmioty, np. jednostka 
badawczo-rozwojowa, przedsiębiorstwo (Dec, 2011, s. 8).

Analizując funkcjonowanie przedsiębiorstw spin-off/
spin-out zauważa się, że sukces ich zależy od: dostępno-
ści środków finansowych, mocnego fundamentu nauko-
wego (instytucjonalnej bazy naukowej), zasobów wiedzy 
zarówno technologicznej, jak i  biznesowej, skoncentro-
wania się na konkretnej aplikacji i  niszy rynkowej oraz 
doświadczenia biznesowego. Firmy spin-off/spin-out 
w dalszej perspektywie są najbardziej dochodową drogą 
komercjalizacji myśli naukowej. Wśród zalet przedsię-
biorstwa spin-off można wymienić (www.akademic-
kiprzedsiebiorca.pl): wyodrębnienie tematyki rynkowej 
ze struktury badawczej, łatwość prowadzenia biznesu, 
przejrzystość struktur i strumieni finansowych, wsparcie 
uczelni, co oznacza mniejsze ryzyko, minimalizowane 
poprzez swoiste gwarancje, leżące po  stronie zaangażo-
wanych w  przedsięwzięcie ekspertów danej dziedziny, 
a więc większą stabilizację.

Z  kolei przedsiębiorstwa spin-out umożliwiają: płyn-
ne przeniesienie wiedzy i  całego know-how oraz praw 
własności, związanych z  eksploatacją technologii do 
podmiotu gospodarczego, stwarzają dogodne warunki 
dla inwestycji kapitałowych w  to przedsięwzięcie i  tym 
samym szybki rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwiają 
samodzielne działanie. Natomiast bariery w  powstawa-
niu przedsiębiorstw spin-off i  spin-out stanowią: źródła 
finansowania, transfer technologii z  uczelni do firmy/ 
spółki – uwarunkowania prawne (prawo własności inte-
lektualnej – patenty, licencje), dostęp do nowoczesnych 
technologii, relacje z uczelnią – uwarunkowania organi-
zacyjne, formalnoprawne, finansowe, kultura społeczna 
instytucji naukowej, czynniki psychologiczno-społeczne.

Obszary zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie spin-off/spin-out

j ak już wcześniej wspomniano, w  procesie tworzenia 
przedsiębiorstw spin-off wiedza ma ogromne znaczenie 

praktyczne. Wiedza pozwala w  sposób optymalny zarzą-
dzać przedsięwzięciem, będąc elementem łączącym wszyst-
kie jego części w całość. Można powiedzieć, że wiedza jest 
głównym czynnikiem w  budowaniu przewagi konkuren-
cyjnej. Uznana jest za najważniejszy i najcenniejszy zasób 
przedsiębiorstwa. I tu pojawia się wyzwanie dla systemu za-
rządzania wiedzą, który pozwoli maksymalizować stopień 
wykorzystania wiedzy posiadanej przez przedsiębiorstwo.

Źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 
spin-off/spin-out jest ich ponadprzeciętna innowacyjność 
w każdym aspekcie ich funkcjonowania zarówno proceso-
wym, jak i produktowym. Innowacyjność ma swoje źródła 
w  dobrach intelektualnych, które powstają w  ośrodkach 
akademickich. Dobrami intelektualnymi tworzącymi 
fundament tych spółek mogą być: patenty na wynalazki, 
wzory użytkowe i  przemysłowe, utwory w  rozumieniu 
artykułu 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych, bazy danych, materiały naukowe i  dydaktyczne, 

www.akademickiprzedsiebiorca.pl
www.akademickiprzedsiebiorca.pl
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dobra naukowe stanowiące tajemnicę uczelni, projekty 
racjonalizatorskie i  inne rozwiązania stanowiące wyniki 
badań naukowych.

Tab. 1. Liczba zgłoszeń i udzielonej ochrony wynalazków i wzo-
rów użytkowych

województwo Zgłoszone Udzielone

Dolnośląskie 261 209

Małopolskie 148 62

Wielkopolskie 143 80

Mazowieckie 271 153

Lubelskie 80 63

Śląskie 137 80

Łódzkie 72 46

Zachodniopomorskie 68 66

Kujawsko-pomorskie 48 0

Pomorskie 44 23

Warmińsko-mazurskie 42 0

Świętokrzyskie 0 15

Źródło: (Raport roczny Urzędu Patentowego RP, Warszawa 2012)

Z  danych zaprezentowanych w  tabeli 1  wynika, że 
w  roku 2012 najbardziej aktywne jednostki, którym 
udzielono praw ochronnych na wynalazki i wzory użyt-
kowe, pochodziły z  województw: dolnośląskiego (209), 
mazowieckiego (153) oraz wielkopolskiego i  śląskiego 
(po 80).

W  przedsiębiorstwach akademickich szczególne zna-
czenie mają „pracownicy wiedzy”. Są to osoby o wysokich 
kwalifikacjach merytorycznych. Posiadana przez nich 
wiedza jest wysoce specjalistyczna, a  pozyskanie jej jest 
bardzo czasochłonne (Hejduk, 2005, s. 80–87). W przed-
siębiorstwach spin-off obszar zarządzania wiedzą można 
podzielić na pięć pól, które obejmują: pozyskiwanie, loka-
lizowanie, transfer, retencję i wykorzystanie oraz tworze-
nie wiedzy.

Lokalizacja wiedzy oznacza dotarcie do osób, które 
posiadają wiedzę i  są  zdolne do jej przekazania bez ja-
kichkolwiek zahamowań. Oznacza to, że znamy kierunek 
poszukiwań i  możemy się na nim skoncentrować, co 
prowadzi do szybszego jej wykorzystania i  skuteczniej-
szego działania. Transfer wiedzy zależy od identyfikacji 
i  lokalizacji osób posiadających wiedzę. Osoby te nie 
zawsze będą chciały się nią podzielić, dlatego też trzeba 
zastosować odpowiednie stymulatory. Wykorzystanie 
i  tworzenie wiedzy ma kluczowe znaczenie dla wygene-
rowania wartości ze zlokalizowanej i przetransferowanej 
wiedzy oraz tworzenia jej nowych zasobów (Grudzewski, 
Hejduk, 2004, s. 63).

Transfer wiedzy możliwy jest na różne sposoby. Naj-
łatwiejsza do zapisu i  przenoszenia jest wiedza jawna 
(formalna), zakodowana w  postaci elektronicznej lub 

papierowej jako raporty, instrukcje, podręczniki, wzory, 
procesy, procedury itd. Trudniejsze jest przekazywanie 
wiedzy cichej, trudnej lub niemożliwej do formalizacji. 
Sposobem jej transferu może być bezpośredni kontakt 
i  wspólna praca analityczna lub projektowa odpowied-
nio wybranych ekspertów z osobami pragnącymi wiedzę 
uzyskać – tworzenie zespołów na zasadzie mistrz i uczeń, 
ekspert i  specjaliści oraz członkowie zespołu. Przydatne 
w transferze wiedzy są także odpowiednio zaprogramowa-
ne seminaria twórcze lub warsztaty projektowe organizo-
wane dla opracowania i wdrażania różnych przedsięwzięć 
innowacyjnych, technicznych, technologicznych lub 
organizacyjnych dla opracowania, a następnie wdrożenia 
istotnych przedsięwzięć dla działalności firmy (Grudzew-
ski, Hejduk, 2004, s. 32).

Zaprezentowane obszary zarządzania wiedzą w przed-
siębiorstwie wraz z  ich obsługą logistyczną sprawiają, że 
odpowiednia strategia obsługi klienta wspierana techno-
logią informatyczną staje się głównym orężem w  walce 
o  pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku 
(Jelonek, 2011). W  związku z  tym podstawowym celem 
konkurencyjnych przedsiębiorstw jest stosowanie takich 
metod i wykorzystanie takich narzędzi, które w najlepszy 
i najpełniejszy sposób są w stanie obsłużyć klientów i do-
starczyć im tyle satysfakcji, aby stali się lojalnymi klienta-
mi w długim okresie.

Przykłady sukcesów 
przedsiębiorczości akademickiej

W spółczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w  śro-
dowisku charakteryzującym się dużą złożonością, 

wysoką dynamiką i  w  konsekwencji rosnąca nieciągło-
ścią (Baran, Bąk, 2010, s.  12). Przedsiębiorstwa mogą 
odbierać z  otoczenia słabe sygnały, a  pozyskane w  ten 
sposób informacje transformować w  wiedzę. Wiedza 
i umiejętność generowania innowacji są głównym czyn-
nikiem decydującym o stopniu konkurencyjności gospo-
darki. Najlepszym tego przykładem są  rozwinięte kraje 
świata, które kładą szczególny nacisk na wspieranie na-
uki i  przedsiębiorczości. Transfer technologii jest moż-
liwy między innymi dzięki instytucjom wspierającym 
kontraktowanie się sfery nauki ze sferą przedsiębiorczo-
ści. Na przykład takimi pośrednikami mogą być centra 
technologii, których zadaniem jest tworzenie przedsię-
biorstw spin-off, a  w  węższym ujęciu przedsiębiorstw 
tworzonych w środowisku naukowym – spin-out. Jest to 
najbardziej efektywna forma komercjalizacji technologii, 
ponieważ stanowi konsekwencję prowadzonych badań.

Można wskazać na polskie przedsiębiorstwa, które 
z  sukcesem komercjalizują wiedzę i  technologię. Ich 
założyciele to naukowcy, którzy nie obawiali się podjąć 
ryzyka zaangażowania w  działalność przedsiębiorczą. 
W  Polsce firmy spin-off, podobnie jak i  zagranicą roz-
wijają się w  gałęziach przemysłu uznanych za perspek-
tywiczne i rozwojowe, kluczowe dla gospodarki opartej 
na wiedzy. Należy tu wymienić takie sektory, jak: bio-
technologia, chemia, informatyka, mikrobiologia czy 
elektronika.



PRZEDSIęBIORCZOść | 13

Jednym z  najbardziej wyrazistych przykładów sukce-
sów zagranicznych firm akademickich jest Google Inc., 
która została założona w 1998 roku przez Larryego Page'a 
i Siergieja Brina. Ci dwaj doktoranci z Uniwersytetu Stan-
forda swój pomysł rozwinęli w  oparciu o  opracowanie 
algorytmu wyszukiwania treści na stronach interneto-
wych, tworząc tym samym swój produkt – wyszukiwarkę 
internetową.

W  Polsce mało badaczy podejmowało się diagnozy 
przedsiębiorstw spin-off/spin-out, a  pierwsza oficjalna 
publikacja została wydana w 2006 roku (Tamowicz, 2006). 
Przykładowo firma n-LAB z  lokalizacją w  Chorzowie 
powstała w  2007 roku i  została założona przez Marcina 
Binkowskiego, adiunkta na Wydziale Informatyki i Nauki 
o Materiałach UŚ. Jest ona przykładem technologicznego 
spin-outu i jednocześnie pierwszą tego typu firmą powstałą 
na Uniwersytecie Śląskim. Działalność gospodarcza opar-
ta na komercjalizacji wiedzy i  technologii była w planach 
doktora M. Binkowskiego na długo przed powstaniem fir-
my. Dzięki wykorzystaniu sprzętu stanowiącego mienie UŚ, 
wynajmująca je firma n-LAB dokonuje specjalistycznych 
analiz, pozwalających np. diagnozować usterki różnego ro-
dzaju urządzeń bez konieczności fizycznej w nie ingerencji. 
Skaner mikrotomograficzny prześwietla dany przedmiot 
promieniowaniem rentgenowskim i  tworzy szczegółowy 
trójwymiarowy obraz jego wnętrza. Na bazie tak prowadzo-
nej analizy możliwa jest ocena jakości oraz potwierdzenie 
prawidłowego złożenia elementów badanych urządzeń. 
Drukarka 3D pozwala na wykonanie trójwymiarowego 
modelu w  oparciu o  obraz wygenerowany przez skaner. 
Tego rodzaju modele wykorzystywane są w przemyśle, gdyż 
pozwalają na znaczne usprawnienie procesu produkcyjne-
go. Znajdują zastosowanie w medycynie rekonstrukcyjnej. 
W 2013 roku specjaliści z n-LAB wykonali modele czaszki 
pacjenta gliwickiego Centrum Onkologii, które pozwoliły 
zespołowi lekarzy szczegółowo zaplanować pierwszą w Pol-
sce operację przeszczepu twarzy.

Impulsem do podjęcia komercjalizacji wyników badań 
było stworzenie Laboratorium Mikrotomografii. Przygo-
towując wniosek o dofinansowanie sprzętu na wyposaże-
nie laboratorium, badacz uwzględnił kontekst przyszłej 
współpracy z  biznesem. Pozyskany grant pozwolił na 
wybór urządzenia, które – poza przewidzianymi dla dzia-
łalności naukowej wymogami jakościowym – umożliwia 
wykonanie analizy na zamówienie przemysłu. W  ten 
sposób w  Laboratorium znalazł się skaner mikrotomo-
graficzny. Badacz podjął starania w  zakresie powołania 
spółki odpryskowej, pozwalającej komercjalizować prace 
badawcze z oczywistą korzyścią dla obu partnerów. Podjął 
z władzami uniwersytetu rozmowy w tym zakresie. Pierw-
szym pomysłem było powołanie firmy typu spin-off i oka-
zało się, że na drodze do jej realizacji stanęły zagmatwane 
przepisy, wymagające wdrożenia wielu skomplikowanych 
i czasochłonnych procedur wyceny własności intelektual-
nej. Propozycja współpracy opartej na modelu spin-out 
spotkała się z życzliwością władz uczelni. Realizacja mo-
delu nie wymagała zaangażowania kapitału uczelni, tym 
samym znosząc, towarzyszące spin-off, ryzyko konse-
kwencji niepowodzenia przedsięwzięcia dla instytucji ma-

cierzystej jako współwłaścicielowi. Istota zawartej umowy 
dotyczyła uregulowania możliwości udostępniania przez 
uczelnię posiadanego sprzętu, który stanowi podstawę 
usług oferowanych przez n-LAB. Przedsiębiorstwo uisz-
cza opłaty za dostęp do sprzętu, co stanowi korzyść uczel-
ni. Działalność komercyjna odbywa się poza godzinami 
pracy Laboratorium Mikrotomografii.

Z kolei firma NOVASOME, utworzona w 2004 roku na 
bazie Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agre-
gatów Lipidowych, jest kierowana przez prof. Marka Lan-
gnera (www.novosome.pl). Konsorcjum to powołane do 
życia przez zespoły naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Akademii Rolniczej, Akademii Medycznej i  Politechniki 
Wrocławskiej postawiło sobie za cel prowadzenie badań 
dotyczących wykorzystania preparatów liposomowych 
jako tzw. precyzyjnych nośników substancji leczniczych. 
Ich zadaniem jest zwalczania nowotworów czy „naprawie-
nie” wrodzonych wad genetycznych. Ta zaleta liposomów 

–  transportowanie leku do chorej komórki –  pozwalająca 
znacznie zwiększyć efektywność terapii oraz zmniejszyć 
jej skutki uboczne (lek nie oddziałuje na komórki zdrowe) 
sprawia, iż obecnie liposomowe postacie leków to jedna 
z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi farmacji.

Powołanie i działalność naukowa wrocławskiego Cen-
trum spotkała się z zainteresowaniem instytucji zagranicz-
nych. Fińska spółka CTT Cancer Targeting Technologies 
Ltd. wystapiła z  pomysłem powołania międzynarodowe-
go (fińsko-szwedzko-polskiego) joint-venture, będącego 
formą naukowego spin-off, bazującego na dorobku na-
ukowców pracujących dla Centrum. Jej udziałowcami jest 
spółka zagraniczna (łącznie 39% udziałów) oraz ośmiu 
polskich, fińskich i  szwedzkich naukowców. Spółka na-
wiązała współpracę z  Adamedem Hasko-Lek oraz Insty-
tutem Farmaceutycznym i udało się rozpocząć prace nad 
przygotowaniem w  kraju –  po  wygaśnięciu ochrony pa-
tentowej – produkcji dwóch leków nanotechnologicznych 
o  nazwach Celix  (przeciwrakowy) oraz Ambisom  (zwal-
czanie grzybicy systemowej).

Model biznesowy spółki Novosome –  ze względu na 
ryzyko i  niepewność realizowanych projektów –  oparty 
jest na całkowitym outsourcingu. Spółka zleca wszelkie 
prace grupie 30 naukowcom. Podobnie dzieje się w przy-
padku obsługi księgowej czy prawnej. Spółka dzierżawi 
od Centrum oraz Dolnośląskiego Centrum Zaawansowa-
nych Technologii sprzęt, linię technologiczną do produk-
cji liposomów oraz inne niezbędne urządzenia.

Jako przykład spółki typu spin-off może posłużyć 
przedsiębiorstwo Nexeon założone w 2006 roku. Firma ta 
zajmuje się produkcją krzemowych anod dla nowej gene-
racji baterii litowo-jonowych. Technologia, na której opie-
ra swoją działalność Nexeon, powstała w  wyniku badań 
profesora Mino Greena z Wydziału Inżynierii w Imperial 
College London. Technologia produkcyjna opiera się na 
opatentowanej przez Nexeon metodzie strukturyzacji 
krzemu, która daje przedłużony cykl funkcjonowania ba-
terii oraz zapewnia zwiększoną ich pojemność. Krzemowe 
baterie z Nexeon są bardziej pojemne, lżejsze, dysponują 
większą ilością energii, wydajnością oraz żywotnością 
pomiędzy ładowaniami. Nexeon wyprodukował baterię 

www.novosome.pl
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o  największej pojemności w  swojej klasie rozmiarów. 
Kadra Nexeon składa się z osób o dużym doświadczeniu 
i  umiejętnościach ważnych dla komercjalizacji technolo-
gii. W Nexeon zainwestowały: Imperial Innovations, Paul 
Atherton, Invesco Perpetual, Tudor Group PUK Ventures.

Z  kolei Wrocławski OPTICON NANOTECHNOLO-
GY (www.opticon-nanotechnology.com) to firma start-up,  
która powstała w  2005 roku, a  jej założycielem jest dr 
Krzysztof Grzelakowski, należący do światowej czołówki 
konstruktorów mikroskopów elektrooptycznych. Pracom 
jego towarzyszy Dariusz Mirecki – właściciel i menedżer 
dużej firmy komputerowej. Połączone siły znalazły swój 
wyraz w  utworzeniu spółki OPTICON NANOTECH-
NOLOGY. Rynek, na którym działa spółka, rozwija się 
dynamicznie. Produkowane spektromikroskopy mają 
zastosowanie w  najbardziej zaawansowanych technolo-
giach w sektorze publicznym i korporacyjnym. Olbrzymie 
środki inwestowane w ostatnich latach na badania w dzie-
dzinie nanotechnologii sprawiają, że zapotrzebowanie na 
tzw. obrazujące urządzenia analityczne rośnie gwałtowni. 
Zwiększa się także liczba możliwych aplikacji spektromi-
kroskopu w  nowych dziedzinach (biofizyka, medycyna, 
elektronika, inżynieria materiałowa). Wszystko to przy 
wysokiej cenie jednostkowej spektromikroskopu gwaran-
tuje spółce stabilny rozwój.

Podsumowanie

P rzedsiębiorczość akademicka jest sprawdzoną na świe-
cie formą współpracy i  transferu wiedzy z uczelni do 

gospodarki. Jest ona w  węższym ujęciu ograniczona do 
zaangażowania pracowników nauki w  tworzenie nowych 
przedsiębiorstw i tzw. spin-out. Przedsiębiorstwa spin-off/
spin-out są cennym elementem gospodarki wpływającym 
na jej unowocześnienie i  zwiększającym konkurencyj-
ność. Należy podkreślić, że polityka wspierania przedsię-
biorczości jest silnie zróżnicowana w  zależności od kraju 
i  kontynentu. Najistotniejszym czynnikiem jest istnienie 
i realizacja spójnej polityki w tym zakresie, obejmującej za-
równo elementy logistyczne i fiskalne, jak i organizacyjne 
i społeczne. Na formy wspierania przedsiębiorczości akade-
mickiej wpływają również różnice definicyjne tego zjawiska.

dr hab. Elżbieta weiss, prof. wSFiZ w warszawie
wyższa Szkoła Finansów 
i Zarządzania w warszawie
wydział Zarządzania i Finansów
e-mail: elzen@gazeta.pl
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Enterprises Spin-Off/Spin-Out as a Form 
of Academic Entrepreneurship

Summary

The article shows the importance of spin-off/spin-out 
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competitive advantage through unique knowledge of 
its employees, coming from research centers and which 
are able to connect the theory with business practice. 
Methodology – it was carried out a  literature review of 
studies on the subject of corporate spin-off / spin-out en-
terprises and indicated areas of knowledge management 
in these companies. Main results – a confirmation of the 
validity of the assumptions that we could conclude about 
academic enterprise, when it means the involvement of 
employees. Practical implications of the studies – there 
are presented examples of academic success of Polish 
companies which confirm that their functioning and 

potential success are due to the competitive advantage 
resulting directly from the knowledge. Social implica-
tions –  it is to draw the attention to the importance of 
innovative spin-off enterprises that build their competi-
tive advantage based on the knowledge of its employees. 
Article category –  conceptual article and the literature 
review.

Keywords

spin-off, spin-out, academic enterprises, knowledge 
commercialization

DyNAmICZNE ZDOLNOŚCI ANALITyCZNE 
ORGANIZACjI CZyNNIKIEm 
KREOWANIA PRZEDSIębIORCZOŚCI
Kornelia Batko
Grażyna Billewicz

wprowadzenie

W   warunkach postępującej globalizacji i  zmienno-
ści otoczenia o  funkcjonowaniu współczesnych 

organizacji, a  przede wszystkim o  ich konkurencyjności 
w  coraz większym stopniu decydują działania podejmo-
wane odnośnie do potencjału wewnętrznego, jakim one 
dysponują. We współczesnych uwarunkowaniach gospo-
darczych konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy 

– zasoby, umiejętności i zdolności, zapewniające przewagę 
nad innymi podmiotami działającymi w tym samym sek-
torze (Walczak, 2010). Coraz większą uwagę przykłada 
się także do rozwoju organizacji, pobudzania jej przedsię-
biorczości, kreatywności i wprowadzania innowacji. Efek-
ty kreatywności obejmują szeroki wachlarz rozwiązań: 
od drobnych adaptacji po  radykalne zmiany, nowe idee, 
koncepcje, rozwój nowych produktów i  procesów (Brat-
nicki i in., 2014, s. 36–47). Organizacje działające w tych-
że warunkach muszą wypracować nowe strategie, plany 
działań, które pozwolą na ich adaptację do zmieniających 
się warunków konkurowania. Dlatego też coraz bardziej 
na uznaniu zyskują teorie zarządzania eksponujące we-
wnętrzny potencjał, jakim dysponują organizacje, a mia-
nowicie zasobowe podejście do zarządzania organizacją 
oraz teoria dynamicznych zdolności organizacji. Skupia-
nie uwagi na wewnętrznych zasobach, umiejętnościach, 
kompetencjach nie deprecjonuje w  żaden sposób wpły-
wu otoczenia na funkcjonowanie organizacji (Bratnicki, 
2000; Matejuk, Nowicki, 2013, s. 152–221). Wywiera ono 
bardzo duży wpływ na kształtowanie się czynników decy-
dujących o potencjale organizacji.

Wiele organizacji, aby być postrzegane jako bardziej 
przedsiębiorcze1 oraz uzyskać przewagę konkurencyjną, 
decyduje się na wykorzystanie możliwości, jakie niosą 
za sobą zaawansowana analityka i rozwiązania informa-
tyczne (Davenport, 2014). Dla organizacji mających do 
czynienia z  analityką pojawienie się wielkich zbiorów 
danych oznacza kompletną zmianę. Obecnie dokonuje 
się kolejny istotny zwrot, gdyż najważniejszym wyzwa-
niem staje się wbudowanie zdolności analitycznych 
w oferowane przez organizację towary i usługi. Niegdyś 
wartością analiz było umożliwienie menedżerom podej-
mowania decyzji wewnętrznych. Nowe strategie, nasta-
wione na dotychczasowe wartości klientów, prowokują 
pytania o to, jakie jest miejsce analityki w organizacjach 
i co organizacje muszą zrobić, by odnieść sukces na tym 
polu. W erze Analityki 3.0 menedżerowie muszą wyka-
zać się inicjatywą przynajmniej na 10 frontach – od po-
mysłowego łączenia różnych metod, przez kształtowanie 
nowych, zorientowanych na analitykę ról zawodowych, 
po formułowanie wytycznych, gdy przychodzi potrzeba 
reagowania na „cyfrowe znaki dymne”.

Dlatego też celem niniejszego opracowania jest 
omówienie zagadnienia dynamicznych zdolności anali-
tycznych organizacji oraz prezentacja propozycji mapy 
dynamicznych zdolności analitycznych dla współczesnej 
organizacji. Uważamy, że możliwe jest stworzenie uniwer-
salnej mapy dynamicznych zdolności analitycznych, która 
może znaleźć zastosowanie we współczesnych organiza-
cjach. W celu potwierdzenia tezy artykułu wykorzystano 
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następujące metody badawcze: kwerenda bibliograficzna, 
metoda case study, obeserwacja, mapa myśli. Wypracowa-
nie odpowiedniego zestawu dynamicznych zdolności ana-
litycznych może być dla organizacji kluczowe w uspraw-
nieniu jej działalności oraz dostosowywaniu się do zmian 
turbulentnego otoczenia.

Metoda badawcza

a rtykuł stanowi jedynie zarys problematyki dynamicz-
nych analitycznych zdolności organizacji. Opisano 

w  nim wybrane zagadnienia związane z  postawionym 
w tytule tematem. W celu diagnozy problemu wykorzysta-
no metody: kwerendy bibliograficznej (polsko-  i  angiel-
skojęzycznej), metody analizy i syntezy. W celu stworzenia 
propozycji mapy dynamicznych zdolności analitycznych 
organizacji wykorzystano metodę kwerendy bibliogra-
ficznej, case study oraz własne doświadczenia i obserwa-
cje. Specyfikacja dynamicznych analitycznych zdolności 
organizacji została opisana za pomocą mapy myśli, która 
jest efektywnym narzędziem wizualizacji.

wyniki badań
Istota dynamicznych zdolności analitycznych 
organizacji (analityka biznesowa)

j ak już wcześniej wspomniano, organizacje, jeśli chcą 
być konkurencyjne, muszą odpowiednio zarządzać 

zasobami, które posiadają, ale także muszą być zdolne do 
ich rekonfiguracji. Współczesna, kreatywna organizacja 
analityczna musi umieć gromadzić dane, przetwarzać je, 
analizować i wyciągać na ich podstawie wnioski. Ogrom 
pozyskiwanych danych nie ułatwia zadania, dlatego ko-
nieczna jest implementacja odpowiednich technologii 
informatycznych oraz wypracowanie w  organizacji zdol-
ności, umożliwiających obsługę tych technologii, także 
umiejętne analizowanie danych, wyciąganie z tych analiz 
wniosków i odpowiednie podejmowanie na ich podstawie 
decyzji. Organizacje, które dysponują w  pełni rozwinię-
tymi umiejętnościami analitycznymi, wykazują się zdol-
nością do organizowania, analizowania i  przekazywania 
danych. Tylko takie organizacje mają szanse osiągać 
najlepsze wyniki w  nadchodzących latach. Takie organi-
zacje mogą być również postrzegane jako bardziej przed-
siębiorcze, czyli efektywniej wykorzystujące twórczość 
swoich pracowników, ich pomysłowość, umiejętności 
oraz wiedzę w celu stworzenia nowych, lepszych koncep-
cji, idei czy produktów (Baron, 2012). W  turbulentnych 
warunkach funkcjonowania współczesnych organizacji 
wszyscy powinni być zorientowani na przedsiębiorczość, 
kreatywność oraz twórczość (Olszak, 2014). Dowodzi 
tego wyodrębniona przez twórcę klasycznej teorii przed-
siębiorczości J. Schumpetera funkcjonalna jej charakte-
rystyka, w  której wyodrębnił pięć funkcji: wytwarzanie 
i  rozpowszechnianie nowych wyrobów, wprowadzanie 
nowych metod wytwarzania, tworzenie nowych form 
gospodarczych, odkrywanie nowych rynków zbytu oraz 
ujawnianie nowych źródeł zaopatrzenia w surowce i ma-
teriały (Schumpeter, 1960).

Wychodząc z  założenia, że we współczesnych orga- 
nizacjach jedyną stałą rzeczą są  zmiany, warto prze-
analizować analityczne zdolności organizacji w  ujęciu 
dynamicznym jako czynnik warunkujący kreowanie 
przedsiębiorczości. W związku z tą strategiczną zmianą 
organizacje będą musiały dostrzec wiele zagrożeń i zarea- 
gować na nie, angażując nowe zdolności, tworząc nowe 
stanowiska pracy i przewartościowując dawną hierarchię 
ważności celów. Łączące się z tym wymagania obejmują 
(Davenport, 2014):
•	posiadanie licznych rodzajów danych, często 

powiązanych,
•	dostęp do nowych rozwiązań do zarządzania danymi,
•	zdobycie szybszych technologii i  wypracowanie lep-

szych metod analiz,
•	postawienie na analitykę wbudowaną w  produkt czy 

usługę,
•	usprawnienie znajdywania danych,
•	organizowanie interdyscyplinarnych zespołów do 

spraw danych,
•	tworzenie stanowisk dyrektorów do spraw analityki,
•	przyznanie priorytetu analityce normatywnej,
•	w  pewnych typach firm nadanie analityce skali 

przemysłowej,
•	wdrożenie nowych sposobów decydowania i zarządzania.

W dzisiejszych czasach sukces odnoszą organizacje nie 
dzięki gromadzeniu danych, ale dzięki ich analizowaniu 
(Davenport, Harris, 2007). Jednakże wiele organizacji 
wciąż pozostaje na etapie gromadzenia, a  nie wykorzy-
stywania zgromadzonych danych. Aby sprostać nowym 
warunkom, konieczna jest zmiana orientacji organizacji 
na dane, do orientacji na podejmowanie decyzji, czyli do 
zadawania pytania: „co chcemy wiedzieć, abyśmy mogli 
podjąć decyzje, które pozwolą nam znaleźć się tam, dokąd 
chcemy dojść” (May, 2009). Problemem nie jest dostęp-
ność różnorodnych narzędzi do przeprowadzania analiz, 
gdyż istnieje szeroka gama rozwiązań w postaci: arkuszy 
kalkulacyjnych, systemów BI, CI, data mining, systemów 
agentowych czy specjalistycznego oprogramowania 
analitycznego.

Analityka zyskuje na znaczeniu, gdyż w wielu branżach 
konkurujące ze sobą organizacje wytwarzają produkty 
i usługi odznaczające się podobną jakością. W związku 
z tym po wyborze kluczowych kompetencji, a więc tego, 
w czym organizacja jest lepsza od konkurentów, powin-
no podjąć się analizę tych obszarów, które mogą umoc-
nić jej pozycję na rynku (Sobolewska, 2011). Dla każdej 
organizacji są  to inne obszary, a  tworzenie stosownych 
analiz ich dotyczących jest ograniczone wiedzą i  umie-
jętnościami analityków i  zarządzających organizacjami 
menedżerów. Z  tego względu konkurowanie z  użyciem 
analiz jest specyficzne, ponieważ każda organizacja, 
zatrudniając różnych specjalistów, tworzy inną wiedzę 
i  inny zestaw zdolności analitycznych. Posiadane dane 
są interpretowane w specyficzny dla określonego specja-
listy sposób, a decyzje podejmowane przez określonych 
menedżerów odzwierciedlają sposób, w jaki postrzegają 
oni problemy, a  także przyszłość organizacji, którymi 
kierują (Sobolewska, 2011).
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W  nowej erze o  wartości dóbr i  usług coraz częściej 
decydują wielkie zbiory danych. Eksperci uważają, ze ana-
lityka stosowana wkracza już w trzecią erę, tak więc mamy 
już za sobą dwie ery analityki określane mianem „ery 
przed pojawieniem się wielkich zbiorów danych” (before 
big data – BBD) i „ery po pojawieniu się wielkich zbiorów 
danych” (after big data – ABD) lub Analityka 1.0 i Anali-
tyka 2.0 (Davenport, 2014). Obecnie wkraczamy w trzecią 
erę analityki stosowanej, którą cechuje wykorzystywanie 
skutecznych metod gromadzenia i  analizowania danych 
nie tylko na potrzeby działalności operacyjnej organizacji, 
ale także jej produktów i usług (Davenport, 2014).

Głównym postulatem Analityki 3.0  jest posługiwanie 
się efektywnymi metodami gromadzenia i  analizowania 
danych nie tylko w odniesieniu do działalności operacyj-
nej organizacji, ale również umiejętności wykorzystania 
danych w  produkty i  usługi nabywane przez klientów 
(Davenport, 2014). Analityka 3.0  zapewne nie stanowi 
ostatecznej formy konkurowania za pomocą analiz. Wy-
znacza ona kierunek zmian organizacji i  stanowi nowy 
model konkurowania z wykorzystaniem analiz. Organiza-
cje, które chcą prosperować w nowej gospodarce opartej 
na wiedzy, muszą gruntownie zastanowić się nad tym, 
w  jaki sposób analityka może kreować wartość dla nich 
samych i dla ich klientów (Hamel, Prahalad, 1996).

Praktyka pokazuje, że organizacje zdają sobie sprawę 
z  faktu, iż tworzenie i  rozwijanie zdolności analitycznych 
jest w  dzisiejszych czasach koniecznością (Stone, 2014). 
Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest rozrost wolume-
nów danych płynących zarówno z wnętrza organizacji, jak 
i otoczenia zewnętrznego. Przyczynia się również do tego 
pojawianie się coraz bardziej zaawansowanych technologii 
informatycznych, które pozwolą na dalszy wzrost wykorzy-
stania Big Data. Badania ukazują, iż organizacje starają się 
budować zdolności analityczne poprzez ustawiczne szkole-
nia pracowników, a także permanentną rekrutację.

Dynamiczne zdolności analityczne organizacji obej-
mują cały zestaw umiejętności i  technologii, stanowiąc 
syntezę wielu zróżnicowanych umiejętności, technologii 
i  strumieni wiedzy reprezentowany przez wszystkich 
pracowników, tworząc określony system. W  ten sposób 
tworzy się zintegrowany zestaw zdolności analitycznych 
o dużej synergiczności działań tworzących wyróżniające 
zdolności analityczne organizacji. Tak rozumiane zdol-
ności analityczne organizacji mają stanowić podstawę 
do funkcjonowania na rynkach przyszłości, czyli takich, 
które zapewnią przedsiębiorstwu rozwój.

Na dynamiczne zdolności organizacji ma wpływ wiele 
grup czynników, są to zarówno czynniki mikroekonomicz-
ne, jak i czynniki makroekonomiczne. Na potrzeby niniej-
szego opracowania przyjęto, że wpływ na kształtowanie się 
dynamicznych zdolności analitycznych organizacji mogą 
mieć następujące grupy czynników (Mason, 2014):
•	Dane (Data)
•	Technologia (Technology)
•	Ludzie (People)
•	Kultura (Culture)
•	Zarządzanie (Governance)
•	Procesy (Processes)

Każdy z wymienionych obszarów czynników, mógłby 
stanowić przedmiot odrębnego opracowania, zarówno 
w aspekcie ich charakterystyki, jak i relacji zachodzących 
między nimi. W  dalszej części uwagę skupiono głównie 
na czynnikach wpływających na dynamiczne zdolności 
analityczne.

Mapa dynamicznych zdolności 
analitycznych organizacji

j ak już wcześniej wspomniano, organizacje, aby móc 
efektywnie korzystać z zalet analityki, muszą jednak 

sprostać pewnym wymaganiom odnośnie do: danych, 
technologii informatycznych, struktury organizacyjnej, 
realizowanych procesów czy kultury organizacyjnej. 
Najważniejsze jednak dla aspirujących do miana orga-
nizacji analitycznych jest zidentyfikowanie w organizacji 
pracowników posiadających określone zdolności ana-
lityczne, gdyż tacy pracownicy będą mieć bezpośred-
nie przełożenie na dynamiczne zdolności analityczne 
organizacji. Pracownicy ci są  pracownikami różnych 
szczebli organizacji i przyczyniają się do podejmowania 
przez organizacje lepszych decyzji i  osiągania lepszych 
wyników biznesowych. Organizacje, które osiągają suk-
ces na polu analitycznym, posiadają grupy analityków 
biznesowych, w  których działają specjaliści o  różnych 
profilach i umiejętnościach, np. matematycy biznesowi, 
specjaliści obróbki danych w Microsoft Excel, specjaliści 
od rachunkowości i  innych, którzy regularnie pracują 
z danymi i mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
całej organizacji (Harris i in., 2010). Grupy analityków 
powinny być efektywnie zaangażowane i zarządzane, tak 
aby osiągać jak najlepsze rezultaty i wypracowywać efek-
ty synergiczne dla organizacji.

Prace analityczne wymagają specjalistycznych umie-
jętności, a wymagania odnośnie do umiejętności szybko 
się zmieniają wraz z  pojawieniem się nowych narzędzi 
czy technik analitycznych. Dlatego też konieczne jest 
dbanie o techniczne umiejętności pracowników i ciągły 
ich rozwój, bo przykładowo zdolność tworzenia równań 
regresji czy manipulowania arkuszem kalkulacyjnym to 
dopiero początek drogi do osiągnięcia sukcesu. Skuteczni 
analitycy są biegli nie tylko w pracy z danymi, ale posia-
dają także określone zdolności do współpracy z ludźmi. 
Dlatego organizacje powinny inwestować w  rozwój nie 
tylko umiejętności technicznych swoich pracowników, 
ale także umiejętności miękkich niezbędnych do osią-
gnięcia sukcesu.

Konieczne jest zarządzanie zdolnościami analityczny-
mi organizacji, gdyż pracownicy powinni wiedzieć, gdzie 
ich zdolności analityczne w organizacji będą najbardziej 
przydatne. Aby móc to ocenić, powinni być zaznajomie-
ni ze strategią organizacji, procesami w  organizacji, jej 
strukturą i  funkcjonowaniem poszczególnych jednostek 
organizacji. Powinni także rozumieć wyróżniające zdol-
ności organizacji i powinni wiedzieć, jak analityka może 
przyczyniać się do tworzenia wartości biznesowej. Tylko 
wtedy będą potrafili skutecznie identyfikować szanse 
wykorzystania analityki do celów biznesowych. Analitycy 
muszą stale pogłębiać swoją wiedzę i  umiejętności, tak 
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aby unikać kosztownych dla organizacji błędów (eksperci 
oceniają, że ok. 20–40% arkuszy kalkulacyjnych zawiera 
błędy) (Harris i  in., 2010). Wiele błędów wynika z  fak-
tu, że pracownicy nie rozumieją danych lub nie potrafią 
poprawnie wykorzystać narzędzi analitycznych bądź 
oprogramowania.

Analitycy biznesowi powinni mieć rozwinięte także 
umiejętności miękkie. W  analityce niezwykle ważne 
są  umiejętności wchodzenia w  relacje międzyludzkie, 
zdolności komunikacyjne czy konsultacyjne. Organiza-
cje, które chcą być postrzegane jako analityczne, muszą 
dbać o to, aby ich analitycy potrafili współpracować i ko-
munikować się z  klientami, pozostałymi pracownikami 
czy kierownictwem. Analitycy powinni być w stanie wy-
pracować koncepcję, określić specyfikację, przedstawić 
i  wdrożyć rozwiązania czy aplikacje analityczne. Muszą 
również posiadać zdolności doradcze, negocjacyjne czy 
zarządzania oczekiwaniami, wymaganiami. Od anality-
ków wymaga się również, aby byli w  stanie zaprezento-
wać wyniki swoich analiz, czy dokonać wymiany najlep-
szych praktyk z innymi organizacjami oraz, aby potrafili 
współpracować z  klientami, dostawcami bądź innymi 
organizacjami.

Rysunek 1 prezentuje zestaw dynamicznych zdolności 
analitycznych organizacji z  uwzględnieniem czynników 
wpływających na ich kształtowanie w organizacji.

Aby skutecznie móc realizować analitykę biznesową, 
konieczne jest wprowadzenie odpowiednich usprawnień 
w  organizacji. Analiza literatury pozwala stwierdzić, że 
dynamiczne analityczne zdolności organizacji nie idą 

w  parze z  możliwościami, jakie oferują narzędzia anali-
tyczne. Dlatego też większość organizacji powinna pod-
nieść swoją „erudycję analityczną” (Olszak, 2014).

Do głównych zadań zarządzania zdolnościami orga-
nizacji, również analitycznymi, należą przede wszystkim 
identyfikacja – ukierunkowana na wykorzystanie zgodnie 
ze specyfiką organizacji – a także transfer oraz rozwój zdol-
ności analitycznych pracowników. Ma to na celu trwałe 
zwiększenie ekonomicznej siły działania całej organizacji. 
Pomocne w  tym celu mogą się okazać np.: przyporząd-
kowanie zdolności analitycznych odpowiednim stanowi-
skom, projektowanie portfeli zdolności analitycznych czy 
analizowanie potrzeb pracowników. W  literaturze przed-
miotu znajdują uznanie opracowania uniwersalnej listy 
zdolności, kompetencji menedżerskich, które znalazłyby 
zastosowanie we wszystkich organizacjach, stanowiąc 
o ich potencjale niematerialnym. Z powodu różnych, swo-
istych cech organizacje starają się tworzyć samodzielne li-
sty kompetencji, dostosowując je do rodzaju prowadzonej 
przez siebie działalności i przynależności do danej branży. 
Listy te obejmują najczęściej cztery podstawowe katego-
rie: zdolności i  cechy osobowości, kompetencje ogólne, 
kompetencje specyficzne, kompetencje techniczne.

Opierając się na tej koncepcji, proponujemy własną 
specyfikację dynamicznych zdolności analitycznych orga-
nizacji. Nasza propozycja powstała na podstawie kweren-
dy bibliograficznej oraz własnych doświadczeń i obserwa-
cji. Specyfikacja dynamicznych analitycznych zdolności 
organizacji została opisana za pomocą mapy myśli, która 
jest efektywnym narzędziem wizualizacji (rys. 2).

Rys. 1. Wybrane dynamiczne zdolności analityczne organizacji
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Mapa dynamicznych zdolności analitycznych organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Batko K., w przy-
gotowaniu)

Mapa myśli to innowacyjny sposób przedstawiania 
niektórych zagadnień w celu usprawnienia ich percep-
cji. Mapa powinna być przejrzysta, czytelna, zwracają-
ca uwagę na najważniejsze aspekty. Stworzona w  ten 
sposób sieć powiązań ułatwia aktualizację informacji 
oraz nowych koncepcji. W niniejszym opracowaniu, ze 
względu na ograniczenia edycyjne prezentacji ilustracji, 
mapa dynamicznych zdolności analitycznych organiza-
cji została uproszczona do formy diagramu hierarchii 
i  okrojona do poziomu drugiego. Rozwinięcie mapy, 
czyli konkretne dynamiczne zdolności analityczne za-
warte zostały w tabelach 1 i 2.

Na zdolności analityczne organizacji mogą składać się:
•	Umiejętności pracowników oraz ich talenty (element 

miękki),
•	Wiedza  (element twardy) –  ogół wiarygodnych in-

formacji o  rzeczywistości wraz z  umiejętnością ich 
wykorzystywania.

•	Kwalifikacje  (element twardy) –  formalne potwier-
dzenie nabytych umiejętności i wiedzy (dyplomy, cer-
tyfikaty, uprawnienia).
Cechy psychofizyczne  (element miękki) mogą być 

wrodzone lub nabyte; to cechy, takie jak: osobowość, 
inteligencja, odporność na stres, reakcje i zachowania 
w  określonych sytuacjach czy kultura osobista. W  ni-
niejszej propozycji dynamiczne zdolności analityczne 
organizacji zostały podzielone na dwie grupy: zdol-
ności miękkie i  twarde. Zdalności analityczne twarde, 
czyli umiejętności techniczne i  ilościowe, stanowią 
cechy mierzalne pracowników, niezbędne do wyko-
nywania danej pracy. Zdolności techniczne  to przede 
wszystkim zdolności do posługiwania się  wiedzą, me-
todami, technikami w  wyspecjalizowanej dziedzinie. 
Do tej grupy kompetencji zaliczamy przede wszystkim 
posiadaną wiedzę i  umiejętności.  Z  kolei zdolności 
miękkie dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności 
społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowie-
ka, postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede 
wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz 
umiejętności interpersonalnych.

W  ramach twardych zdolności analitycznych orga-
nizacji proponujemy wyszczególnić: zdolności stricte 
analityczne, informatyczne, statystyczne, matematycz-
ne, analizę finansową, pracę z  danymi, raportowanie, 
specjalistyczną wiedzę, analizę otoczenia, analizę 
wskaźników ekonomicznych oraz elementy zarządza-
nia (rozumiane jako zdolność dopasowania rezultatów 
analiz do celów organizacji).

Przedstawiona mapa może i powinna być pomocna 
w  kreowaniu przedsiębiorczości współczesnych orga-
nizacji. Na obecną chwilę stanowi jedynie koncepcję, 
która wymaga dalszych prac, a  zwłaszcza jej weryfi-
kacji w  praktyce. Należy mieć nadzieję, że weryfika-
cja pozwoli z  jednej strony na modernizację samej 
mapy, a z drugiej strony będzie stanowić podstawę do 
dynamicznych zdolności analitycznych organizacji. 
Zagadnienia te będą stanowiły kolejny etap prac nad 
prezentowaną problematyką.
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W ramach miękkich zdolności analitycznych organiza-
cji wyróżniamy zdolności: konceptualne, interpersonalne, 
komunikatywność, analityczne myślenie, negocjacje, 
pracę grupową, kreatywność, innowacyjność, uczenie się 
oraz podejmowanie decyzji.

Podsumowanie

W ostatnich latach coraz większą uwagę przykłada 
się do rozwoju organizacji, pobudzania jej krea- 

tywności i wprowadzania innowacji. Dlatego też coraz 
bardziej na uznanie zyskują teorie zarządzania ekspo-
nujące wewnętrzny potencjał, jakim dysponują orga-
nizacje, tj. zasobowe podejście do zarządzania organi-
zacją oraz teoria dynamicznych zdolności organizacji. 
Skupianie uwagi na wewnętrznych zasobach, umie-
jętnościach, kompetencjach nie deprecjonuje w  żaden 
sposób oddziaływania otoczenia na funkcjonowanie 
organizacji, gdyż wywiera ono bardzo duży wpływ na 
kształtowanie się czynników decydujących o potencjale 
organizacji. Niemniej jednak wypracowanie odpowied-
niego zestawu dynamicznych zdolności analitycznych 
może być dla organizacji kluczowe w usprawnieniu jej 
działalności oraz dostosowywaniu się do zmian turbu-
lentnego otoczenia.

W  niniejszym opracowaniu dokonano charaktery-
styki dynamicznych zdolności analitycznych organiza-
cji. Zidentyfikowane zostały również grupy czynników 
wpływających na kształtowanie się dynamicznych zdol-
ności analitycznych organizacji. Podsumowaniem roz-
ważań na temat dynamicznych zdolności analitycznych 

Tab. 1. Twarde dynamiczne zdolności analityczne organizacji

Zdolności 
analityczne twarde Uszczegółowienie

Analiza wskaźników 
ekonomicznych

Umiejętność wykorzystania różnego 
rodzaju wskaźników ekonomicznych 
i wnioskowania na ich podstawie

Analiza otoczenia 
zewnętrznego 
i wewnętrznego

Budowanie reputacji organizacji
Analiza trendów
Analiza klientów
Analiza konkurencji
Analiza organizacji
Analiza i monitoring otoczenia

Zarządzanie

Controlling
Zarządzanie informacjami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie projektem
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie zasobami materialnymi

Wiedza
Wiedza specjalistyczna
Funkcjonowanie działów
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Zdolności stricte 
analityczne

Projektowanie procesu badawczego
Umijętność zbierania wymagań
Monitorowanie
Korekta
Analizy operacyjne
Identyfikacja problemów
Wizualizacja danych i procesów
Rozwiązywanie problemu 
krok po kroku

Zdolności tworzenia 
raportów, prognoz 
i wyznaczania trendów

Tworzenie raportów
Prognozowanie
Analiza i przewidywanie trendów

Zdolności pracy z danymi

Przygotowanie danych do analizy
Big Data
Przetwarzanie danych
Pozyskiwanie i przechowywanie danych
Gromadzenie danych
Wyszukiwanie danych

Zdolności informatyczne

Narzędzia komunikacyjne
Systemy wspomagania decyzji
Infrastruktura informatycza
Eksploracja danych
Systemy agentowe
Wnioskowanie przez przypadki
Systemy ERP
Business Intelligence
Systemy analityczne
Systemy operacyjne
Bazy danych i hurtownie danych
Projektowanie technologii
Programowanie

Zdolności statystyczne

Metody analizy jakościowej
Metody analizy ilościowej
Analiza korelacyjna
Rozkłady zmiennych
Analizy parametryczne 
i nieparametryczne
Statystyki opisowe i ich interpretacja
Zasady wnioskowania statystycznego
Statystyczny opis struktury 
zebranych danych

Zdolności matematyczne

Rachunek prawdopodobieństwa
Algorytmika
Metody i algorytmy eksploracji danych
Wydobywanie wiedzy z danych
Szeregi czasowe i prognozowanie
Estymacja i testowanie hipotez
Matematyka finansowa 
i ubezpieczeniowa

Zdolności analizy 
finansowej

Analiza sprawozdań finansowych
Ustalenie i ocena przepływów 
pieniężnych
Analiza czynników kształtujących 
wynik finansowy
Diagnoza kondycji organizacji

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 2. Miękkie dynamiczne zdolności analityczne organizacji

Zdolności 
analityczne miękkie Uszczegółowienie

Zdolności konceptualne

Wprowadzanie nowych idei, 
koncepcji, pomysłów
Koordynowanie i integracja 
wszystkich aspektów istotnych 
w działalności danej organizacji

Negocjacje Umiejętność prowadzenia negocjacji

Praca grupowa

Kontrola
Wyznaczanie celów
Zarządzanie zepołem
Współpraca
Delegowanie i grupowe po-
dejmowanie decyzji

Analityczne myślenie

Myślenie systemowe
Rozwiązywania problemów
Podejmowanie decyzji
Wnioskowanie
Uczenie się
Kreatywność

Innowacyjność
Zdolność do tworzenia nowych 
koncepcji, idei, produktów
Innowacyjne myślenie

Zdolności interpersonalne

Zaufanie
Solidność
Koordynacja
Zarządzanie czasem
Słuchanie
Entuzjazm
Elastycznosć
Determinacja

Zdolności kierownicze

Tworzenie zepołowego umysłu
Stymulowanie procesu uczenia
Rozwijanie know-how pracowników
Przywództwo
Zarządzanie zespołem

Komunikatywność

Wywiady
Określenie wymagań
Ustne wystąpienia
Pisanie
Umiejętność prezentacji

Źródło: opracowanie własne
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Przypis

1) Przedsiębiorczość nie jest kategorią jednolicie rozumia-
ną przez badaczy. Wynika to z  faktu jej wieloaspektowości. 
W przedsiębiorczości wyróżnia się trzy, ściśle ze sobą powią-
zane i  uzupełniające się aspekty, takie jak: postawa, zacho-
wanie i proces. Na potrzeby tego opracowania przyjmuje się 
najbardziej popularne ujęcie przedsiębiorczości, a mianowi-
cie ujęcie procesowe, które oznacza tworzenie i  kreowanie 
nowych przedsięwzięć (Piecuch, 2010). Najogólniej rzecz 
ujmując przedsiębiorczość to przede wszystkim rozpozna-
wanie i wykorzystywanie szans.
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Dynamic Analytical Capabilities in Organizations 
as a Factor of Entrepreneurship Creation

Summary

The paper is aimed at a presentation the issues associated 
with dynamic analytical capabilities of the organization. 
Developing an appropriate set of dynamic analytical ca-
pabilities for organizations can be crucial in improving 
its operations and adopt to changes in turbulent environ-
ment. Moreover, in this paper the issue of business intel-
ligence and business analytics, with its division into three 
phases of development was characterized. Furthermore, 
the groups of factors influencing the process of creation of 
dynamic analytical capabilities in organization. As a sum-
mary of the deliberations on dynamic analytical organiza-
tion’s capabilities authors present their own propositions 
of map of dynamic analytical capabilities of organization.

Keywords

dynamic analytical capabilities of organization, the analytics 
3.0, map of the dynamic analytical capabilities, business 
intelligence

ROLA mIERNIKóW EfEKTyWNOŚCI PROCESóW 
W PERSPEKTyWIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
Agnieszka Bitkowska

wprowadzenie

I mplementacja koncepcji zarządzania procesowego wiąże 
się z  koniecznością podnoszenia efektywności poszcze-

gólnych procesów, a w konsekwencji całej organizacji. Aby 
realizować postawione cele i złożenia strategiczne, współcze-
sne organizacje powinny tworzyć system pomiaru procesów 
w  celu dalszego ich doskonalenia. Wprowadzenie systemu 
mierników efektywności procesów umożliwia analizowa-
nie i  ocenianie wyników poszczególnych działań, wspiera 
podejmowanie decyzji w  organizacjach, a  w  konsekwencji 
zasila w dane system zarządzania wiedzą w organizacji. Pro-
blematyka zarządzania procesowego powiązana jest bowiem 
z  koncepcją zarządzania wiedzą i  technologiami informa-
cyjnymi oraz odpowiada na nowe wyzwania stawiane przez 
gospodarkę opartą na wiedzy (Bitkowska, Weiss, 2015, s. 23). 

Istota efektywności 
procesów w organizacji 

E fektywność najczęściej postrzegana jest w  ujęciu eko-
nomicznym. Uznawana jest za miarę, która określa 

relacje między osiąganymi efektami a  wykorzystanymi 
zasobami, poniesionymi nakładami (Penc, 1997, s.  99). 
Jednak na przestrzeni lat następowała powolna, ale syste-
matyczna ewolucja treści i  zakresu pojęcia efektywności 

–  od technicznego i  ekonomicznego do humanistycznego 
i  ekologicznego (Holstein-Beck, 2001, s.  149). W  literatu-
rze wskazuje się na różne podejścia do istoty efektywności 
w powiązaniu z następującymi pojęciami: sprawność, sku-
teczność, wydajność, produktywność czy ekonomiczność 
(Bielski, 1996, s. 103; Duchniewicz, 2010, s. 542). Wymienia 
się efektywność: organizacyjną, menedżerską czy procesów 
zachodzących w  organizacji. Efektywność organizacyjna 
stanowi miarę służącą do oceny działań zorganizowanych 
i rozpatrywana jest z punktu widzenia dwóch nurtów opi-
sujących podejścia do organizacji: celowościowego oraz 
systemowego (Czekaj, 2009, s.  97). W  pierwszym ujęciu 
efektywność rozumiana jest jako stopień osiągania zało-
żonych celów, natomiast w  drugim oznacza ocenę wyko-
rzystania zasobów oraz posiadanej pozycji w stosunku do 
innych elementów otoczenia (Ziębicki, 2008, s. 49). 
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Efektywność organizacyjną należy odnieść do trzech 
następujących poziomów: funkcjonowania organizacji, 
procesów i  stanowiska pracy (Rummler, Brache, 2000, 
s. 137). Podniesienie efektywności działania jest bowiem 
możliwe w  sytuacji, gdy efektywność wszystkich trzech 
poziomów będzie osiągnięta. W  przypadku procesów 
zasadniczą płaszczyzną oceny efektywności jest porów-
nanie rezultatów (wyjścia) do nakładów (wejścia). Ocena 
efektywności procesów powinna zatem obejmować na-
stępujące elementy zasilenia (oceniając potencjały wej-
ściowe, przekształcane przez proces w  jego zamierzone 
rezultaty): zużycie zasobów w trakcie transformacji oraz 
rezultaty, będące zasileniami powiększonymi o  wartość 
dodaną uzyskaną w  trakcie transformacji (Grajewski, 
2003, s. 143–144).

System mierników efektywności 
procesów w perspektywie 
kreowania wiedzy

a utorzy A.G. Rummler i  A.P. Brache zaproponowali 
procedurę budowy systemu miar w  organizacji po-

przez następujące etapy: 
•	określenie powiązania między wynikami organizacji, 

procesów i stanowisk pracy,
•	zidentyfikowanie kluczowych kryteriów opisujących 

każdy z wyników organizacji, 
•	opracowanie miar oceny każdego z  kluczowych 

kryteriów, 
•	sformułowanie standardów dla każdej z  miar, czyli 

granicznego poziomu spełniania oczekiwań (Rummler, 
Brache, 2000, s. 181). 
Odpowiednio zdefiniowany system mierników wspo-

maga organizację w osiąganiu celów długookresowych, jak 
również operacyjnych (Grycuk, 2010). W  celu pomiaru 
efektywności procesów w  organizacjach identyfikuje się 
kryteria, takie jak: koszt, czas realizacji, elastyczność oraz 
jakość procesu. Następnie kryteria te stanowią podstawę 
miar pozwalających definiować tzw. kluczowe wskaźniki 
efektywności (Key Performance Indicators/ Key Perfor-
mance Measures/ Key Success Indicators). Są to finansowe 
i niefinansowe wskaźniki w odniesieniu do procesów, wy-
korzystywane przez organizacje, stosowane do pomiaru 
stopnia realizacji wyznaczonych celów. Następnie okre-
ślone są dla nich wartości docelowe. Dobór odpowiednich 

parametrów oceny efektywności procesów jest uzależniony 
od przyjętych celów strategicznych, czynników sukcesu 
w otoczeniu konkurencyjnym oraz strategii konkurowania. 
Aby zdefiniować kluczowe mierniki efektywności, należy 
zrozumieć przebieg procesu, jego poszczególne działania, 
cel, klientów, produkty, wejścia i wyjścia oraz wykorzysty-
wane zasoby (Ziębicki, 2008, s. 62). Mierniki i ich wartości 
stanowią źródło informacji wykorzystywanej w  systemie 
kontrolingu, a  w  szczególności w  systemie zarządzania 
wiedzą. Ponadto pełnią funkcję motywacyjną w  odniesie-
niu do pracowników, a także stanowią podstawę ich oceny 
oraz szkoleń. Wskaźniki efektywności procesów odgrywa-
ją istotną rolę w  budowaniu kontaktów kooperacyjnych, 
stając się także ważnym elementem kompleksowej oceny 
w procesie wyboru dostawców. Stanowią również podstawę 
wprowadzania zmian, umożliwiają zdefiniowanie odpowie-
dzialności menedżerów i pracowników oraz wspierają cią-
głe doskonalenie organizacji. Cele implementacji systemu 
wskaźników efektywności procesów prezentuje rysunek 1.

W  praktyce wyodrębnienie parametrów i  mierników 
efektywności procesów jest specyficzne dla każdej organi-
zacji, a często ich formułowanie napotyka na wiele trudno-
ści, szczególnie gdy dotyczy na przykład korzyści płynących 
z  rozwoju przywództwa, zaangażowania pracowników, 
świadczonych usług czy zadowolenia klientów i  pracow-
ników. Dlatego też konieczne jest tworzenie dodatkowych 
kryteriów oceny, wykraczających poza zbiór gotowych roz-
wiązań. Ocena efektywności procesów wymaga wykorzy-
stania zarówno mierników oceny efektywności ekonomicz-
nej, jak i  organizacyjnej (Czekaj, 2009, s.  207). Pomiędzy 
wskaźnikami powinna istnieć współzależność, a ich liczba 
powinna być niewielka. W wielu organizacjach stosowane 
jest porównywanie wyników oraz wykorzystanie bench-
markingu procesów. W sytuacji zmiany celów organizacji 
i strategii i w konsekwencji zmiany architektury procesów 
konieczne jest korygowanie systemu wskaźników. Mierniki 
efektywności mogą mieć charakter ilościowy, wartościowy 
lub jakościowy. Precyzują one cele i  zakres odpowiedzial-
ności poszczególnych pracowników, ułatwiają koncentra-
cję na najważniejszych dla organizacji działaniach w celu 
tworzenia wartości dodanej dla klienta wewnętrznego 
i  zewnętrznego (Bitkowska, 2009, s.  67). Generują dane 
zasilające systemy zarządzania wiedzą, w których następuje 
gromadzenia wiedzy o procesach w tzw. repozytoriach wie-
dzy procesowej.

Rys. 1. Cele implementacji systemu wskaźników efektywności procesów
Źródło: opracowanie własne
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Pomiar efektywności procesów 
a zarządzanie wiedzą

P omiar rezultatów procesów dokonywany jest za po-
mocą zestawu mierników, które odzwierciedlają wy-

niki generowane przez procesy (Zabierowski, 2011, s. 317). 
Omawiane zagadnienia wpisują się w system kontrolingu 
menedżerskiego, który jest narzędziem diagnostycznym, 
służącym do kierowania przedsiębiorstwem z  wykorzy-
staniem analizy wskaźników, likwidowania najsłabszych 
ogniw, uwzględniając wymagania rynku i  konkurencji 
(Kuc, 2015, s. 75). Na poziomie strategicznym kontroling 
procesów realizuje założenia strategiczne organizacji. Na-
tomiast na poziomie operacyjnym wspiera utrzymanie od-
powiedniego poziomu efektywności i wydajności podczas 
realizacji procesów. Kontroling procesów zakłada monito-
rowanie kluczowych wskaźników efektywności procesów 
biznesowych oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 
pomiar i ich raportowanie. 

Aby możliwe było wyznaczenie wartości miar procesów, 
konieczne jest pozyskiwanie oraz ewidencjonowanie da-
nych niezbędnych do ich obliczenia. Dane te powinny być 
selekcjonowane i grupowane w łatwo dostępnych systemach 
informatycznych bądź repozytoriach procesów. Tak przy-
gotowane dane są  wykorzystywane do obliczania wartości 
mierników, czyli następuje ich przekształcenie w informację 
użyteczną dla właścicieli procesów. Następnie jest ona uzu-
pełniana innymi informacjami dotyczącymi wartości plano-
wanych i historycznych oraz trendu miernika i raportowania 
wyników procesów (Skrzypek, Hoffman, 2010, s. 130).

Ocena ta jest dokonywana przez ustalenie wartości (prze-
działów) dla kluczowych wskaźników efektywności, które na 
poziomie strategicznym zapewniają kontrolę nad realizacją 
celów, natomiast na poziomie operacyjnym wspierają utrzy-
manie odpowiedniego poziomu efektywności i wydajności 
procesu. Takie podejście pozwala zapewnić ciągłe sprzężenie 
zwrotne pomiędzy podejmowanymi działaniami a ich przy-
datnością dla przedsiębiorstwa i systemem zarządzania wie-
dzą. Systematyczne podnoszenie efektywności procesów ma 
na celu podniesienie efektywności organizacji i osiągnięcie 
wyższego poziomu dojrzałości procesowej. Zdefiniowanie 
parametrów określających rezultat procesu i  opracowanie 
systemu monitorowania powinno być wdrożone w postaci 
rozwiązań informatycznych z  uwzględnieniem częstotliwo-
ści ich pomiaru. Rozwój technologii informacyjnych oraz 
umacnianie się paradygmatu organizacji opartych na wiedzy 
tworzą bowiem nowe możliwości realizacji przedsięwzięć 
biznesowych z  uwzględnieniem nowych modeli (Nowicki, 
Jelonek, 2013, s. 5; Jelonek, Turek, 2013, s. 6). Narzędzia in-
formatyczne wspierające zarządzanie procesowe pozwalają 
zdefiniować podstawowe parametry procesu, a  także pro-
gnozować, w  jaki sposób zmiany wprowadzane w  jednym 
procesie mogą wpływać na parametry innych, powiązanych 
z  nim procesów. Ponadto umożliwiają symulację, jak rów-
nież optymalizację procesów.

Właściwie zdefiniowany system mierników wspoma-
ga organizację w  osiąganiu celów długookresowych, jak 
również operacyjnych. Opracowanie zestawu kluczowych 
wskaźników pozwala szybko reagować na niekorzystne 

zmiany na zewnątrz oraz wewnątrz organizacji. Najważniej-
sze korzyści wynikające z zastosowania mierników dotyczą: 
monitorowania wyników, pomiaru realizacji osiągniętych 
celów, wsparcia procesu uczenia się organizacji, odniesienia 
parametrów działania organizacji do wyznaczonych para-
metrów działania przedsiębiorstw z branży (benchmarking). 
Powyższe mierniki umożliwiają szybką identyfikację zagro-
żeń i  informowanie osób odpowiedzialnych na podstawie 
ustalonych (ostrzegawczych) poziomów kluczowych wskaź-
ników oceny przedsiębiorstwa. Bardzo istotna jest właściwa 
korelacja wskaźników efektywności na poziomie strategii 
przedsiębiorstwa oraz na poziomie operacyjnym poprzez 
implementację Strategicznej Karty Wyników.

Konieczne jest zatem monitorowanie i  raportowanie 
mierników procesów w  organizacji. Natomiast największe 
pojawiające się problemy w  tym zakresie dotyczą: braku 
systematycznego pomiaru mierników procesu, jakości anali-
zowanych danych, czasu oraz kosztów pozyskania informacji. 
Procesy powinny być poddawane systematycznej ocenie pod 
względem osiąganych rezultatów i możliwych odchyleń od 
przyjętych założeń. Istotne jest wsparcie ze strony systemów 
informatycznych w zakresie definiowania wskaźników, okre-
ślenia cykliczności pomiaru oraz wartości bazowej. Ważne 
jest wyznaczenie miejsca pomiaru, zakresu zbieranych da-
nych oraz założeń dotyczących tworzenia raportów, jak rów-
nież zastosowanie tzw. pulpitu managerskiego (Dashboard).

Niestety, w większej części przedsiębiorstw pomiar wyni-
ków procesów dokonywany jest w sposób fragmentaryczny, 
a nie kompleksowy, nie ma też metodycznego podejścia do 
kwestii planowania, pomiaru i  raportowania wyników pro-
cesów (Skrzypek, Hoffman, 2010, s. 128). Każdy pracownik 
powinien być przeszkolony w zakresie funkcjonowania sys-
temu wskaźników efektywności procesów. Należy przepro-
wadzić szkolenia z zaprezentowaniem jak największej liczby 
przykładów wskaźników i  konkretnych korzyści, wynikają-
cych z sytemu pomiaru wskaźników. 

Rzetelna ocena efektywności procesów organizacji 
może być przeprowadzona jedynie dzięki analizie różno-
rodnych aspektów funkcjonowania organizacji w  ujęciu 
ilościowym i  jakościowym. Podejmowanie działań zwią-
zanych z nią napotyka wiele przeszkód, które skutecznie 
uniemożliwiają zdyskontowanie korzyści wynikających 
z zastosowania tej metodyki (Cyfert, 2009, s. 162). W wielu 
przypadkach niewłaściwe wdrożenie, brak szkoleń i przy-
gotowania pracowników może spowodować zniechęcenie 
pracowników i opór wobec zmian. Ponadto istotną barierę 
mogą stanowić koszty implementacji systemu mierników 
oraz wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych. 
Najczęściej problemy wynikają z niewłaściwej jakości da-
nych, czasu i kosztów pozyskania tych informacji. Często 
pomiar wyników procesów dokonywany jest w  sposób 
wybiórczy, nie wyznacza się odpowiedzialnych osób czy 
komórek. Kolejny problem związany jest z  pomijaniem 
przez kierowników etapu identyfikacji celów procesu, co 
przyczynia się do tworzenia mierników, niemających swo-
jego odzwierciedlenia w celach organizacji. Zastosowanie 
wskaźników efektywności procesów w organizacjach o niż-
szym stopniu zaawansowania w zakresie systemów infor-
matycznych jest znacznie utrudnione. W tym przypadku  
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wskaźniki są  naliczane w  sposób okresowy i  stanowią 
ogólną informację dla właściciela procesu oraz zarządu 
firmy w zakresie rozwoju danego procesu. 

Pomiar i analiza efektywności 
procesów w praktyce

W organizacji zarządzanej procesowo konieczne jest 
zdefiniowanie i pomiar procesów. W artykule posłu-

żono się przykładem kluczowych mierników efektywności 
w odniesieniu do procesu szkolenia pracowników w przed-
siębiorstwie telekomunikacyjnym. Proces szkolenia składa 
się z 4 etapów: rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, 
opracowanie planu szkolenia pracowników, realizacja szko-
lenia z uwzględnieniem różnych metod (np. na stanowisku 
pracy, poza stanowiskiem pracy, e-learningu) oraz ocena 
przebiegu i  efektów przedsięwzięć szkoleniowych. Do cha-
rakterystycznych cech tego procesu należy łączenie różnych 
stanowisk pracy, co umożliwia współpracę specjalistów z róż-
nych pionów, trenerów wewnętrznych, partnerów bizneso-
wych, specjalistów ds. e-learningu, jak również pracowników. 
Proces szkolenia jest powiązany z  innymi podprocesami 
zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. z procesem rekrutacji 
i  selekcji, oceny czy motywacji. W  procesie szkoleń wyko-
rzystywane są zasoby: rzeczowe (m.in. sprzęt komputerowy, 
tablice, rzutniki), ludzkie (m.in. trenerzy i ich kompetencje), 
finansowe (budżety) i informacyjne pochodzące z otoczenia 
wewnętrznego i  zewnętrznego. Proces szkolenia bowiem 
jest ukierunkowany zarówno na klientów wewnętrznych, np. 
w zakresie rozwoju kompetencji pracowników, jak i klientów 
zewnętrznych w  zakresie zaspokajania potrzeb odbiorców 
usług telekomunikacyjnych, budowania relacji z dostawcami 
i kontrahentami. 

Szkolenie pracowników jest procesem realizowanym cy-
klicznie, co wynika między innymi ze zmian zachodzących 
w  otoczeniu, jak również w  samym przedsiębiorstwie (np. 
wprowadzenie przez konkurencję nowych usług mobilnych, 
pojawienie się nowych dostawców, zatrudnienie nowych 
pracowników czy też przemieszczenie zatrudnionych 
w  strukturze). W  procesie szkolenia zdefiniowano parame-
try, a następnie kluczowe wskaźniki efektywności (tab. 1 i 2). 
Wartości wskaźników są na bieżąco monitorowane, a raporty 
trafiają do właściciela procesu szkolenia, który wykorzystuje 
je w procesie zarządzania personelem. Raportowanie warto-
ści mierników procesu szkolenia odbywa się raz w miesiącu. 
Menedżer procesu jest również odpowiedzialny za realizację 
celów procesu szkolenia oraz za jego doskonalenie. Informa-
cje o potrzebach/oczekiwaniach klientów najczęściej uzyski-
wane są z baz danych – systemów wiedzy. System mierników 
efektywności jest częścią sytemu kontrolingu, wspieranego 
systemami informatycznymi, jak również skorelowany 
z  systemami zarządzania wiedzą. W  przedsiębiorstwie wy-
korzystuje się benchmarking w celu identyfikacji możliwości 
usprawnień i zwiększania efektywności procesu. 

W  niniejszych rozważaniach należy przywołać wyniki 
przeprowadzonych badań dotyczące pomiaru procesów 
z  wykorzystaniem wskaźników oceny efektywności proce-
sów w Polsce. Ponad połowa badanych organizacji wskazała 
na wdrożenie systemu mierników efektywności procesów 

Tab. 1. Wybrane parametry poziomu efektywności szkoleń 
w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym

Parametry 
procesu 

szkolenia 
pracowników

Charakterystyka

Koszty 

Obejmują zarówno:
• koszty bezpośrednie: koszty pracy, koszty 

materiałów szkoleniowych, 
• koszty pośrednie: związane z  utrzymaniem 

infrastruktury IT, zatrudnieniem dodatkowych 
osób

Pod uwagę brana jest także ilość m.in. osób 
szkolących, dni szkoleniowych w kontekście roku 
kalendarzowego, co jest związane z  budżetowa-
niem godzin, jak też funduszy przeznaczonych na 
szkolenie. 

Czas 

Określa długość trwania poszczególnych etapów 
i czynności. Każda czynność ma ustalony termin 
realizacji, który dotyczy m.in. długości: zbierania 
informacji, planowania i organizowania szkolenia 
(liczby modułów/sesji szkolenia rozłożonych 
w czasie lub jednodniowe szkolenie), poszukiwa-
nia kompetentnego trenera/firmy szkoleniowej, 
stosowania danej metody (instruktaż na stanowi-
sku pracy, coaching), przygotowania materiałów, 
dojazdu na szkolenia (np. wyjazd szkoleniowo-in-
tegracyjny, sala szkoleniowa).

Jakość 

Podstawą pomiaru są badania odnośnie do ocze-
kiwań i  potrzeb klientów. Potrzebne informacje 
najczęściej uzyskiwane są z hurtowni danych, sys-
temów CRM. Po zrealizowaniu szkolenia i prze-
niesieniu nabytych sprawności przez pracowni-
ków na ich stanowiska pracy, dokonywana jest 
ocena poziomu satysfakcji/zadowolenia klientów 
w kontekście efektów danego szkolenia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przedsię-
biorstwa telekomunikacyjnego

Tab. 2 Wybrane wskaźniki pomiaru efektywności szkoleń 
w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym

Parametr wSKAŹNIK Charakterystyka

KOSZT

Wskaźnik kosztu 
szkolenia

całkowite koszty szkolenia
liczba przeszkolonych 

pracowników

Wskaźnik kosztu 
szkolenia 
e-learningowego

uśredniony koszt szkolenia 
e-learningowego

koszty szkolenia klasycznego

Koszt szkolenia 
w przeliczeniu 
na 1 godz.

całkowity koszt szkolenia
całkowity czas szkolenia 

(w godz.)

JAKOŚĆ Wskaźnik 
satysfakcji klienta

Sk = wartość dostarczana 
klientowi – wartość 
oczekiwana przez klienta

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przedsię-
biorstwa telekomunikacyjnego
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(51,0%) (Bitkowska, 2013, s. 170). Oznacza to, że w połowie 
analizowanych organizacji procesowych nie zostały ziden-
tyfikowane mierniki. Przedsiębiorstwa, które wykorzystują 
system wskaźników, stosują je w  odniesieniu do procesów 
głównych (94,3%), w  mniejszym zakresie do procesów po-
mocniczych (60,4%), natomiast w  najmniejszym stopniu 
wskaźniki odnoszą się do procesów zarządczych (54,7%) 
(Bitkowska, 2013, s.  170). Takie podejście jest uzasadnione, 
gdyż procesy podstawowe są  najistotniejsze z  punktu wi-
dzenia funkcjonowania organizacji, decydują o  przewadze 
konkurencyjnej i pozycji na rynku. Wskaźniki efektywności 
procesów najczęściej wykorzystują przedstawiciele kadry za-
rządzającej: właściciele, kierownicy ds. projektów, najwyższe 
kierownictwo, właściciele procesów. Wsparcie w zakresie mo-
nitorowania i raportowania stanowią często powołane do tego 
celu działy oraz jednostki wewnętrzne, takie jak: komórka ds. 
procesów, Biuro Planowania i Kontrolingu oraz Biuro Strate-
gii i Rozwoju, Zespół Raportowania i Informacji Zarządczych.

Badania przeprowadzone wśród polskich przedsiębior-
ców wskazują kilka kluczowych problemów związanych 
z  podnoszeniem efektywności procesów biznesowych. 
Przede wszystkim realizowane są  niewielkie zmiany w  sys-
temach kontrolingu w  myśl koncepcji ciągłego doskonale-
nia (Nowosielski, 2014, s.  58). Ponadto wykorzystywanie 
ogólnych i  nie zawsze spójnych celów strategicznych, brak 
mechanizmów zapewniających kompleksowe doskonalenie 
i optymalizacje procesów, często działania związane z pod-
noszeniem efektywności są  realizowane fragmentarycznie 
i w krótkookresowej perspektywie. Projektowanie procesów 
w wielu organizacjach sprowadza się bowiem wyłącznie do 
opracowań graficznych modeli bez wiedzy dotyczącej ich 
wykorzystania. W wielu przypadkach brak pomiaru proce-
sów wynika z braku sformułowania wskaźników efektywno-
ści oraz odpowiednich dedykowanych narzędzi informatycz-
nych i związanych z nimi systemów zarządzania wiedzą.

Podsumowanie

I mplementacja systemu mierników efektywności pro-
cesów stanowi podstawę do rozwoju przedsiębiorstwa 

i reagowania na niekorzystne tendencje w otoczeniu oraz 
wewnątrz organizacji. Odpowiednio zdefiniowany system 
mierników pozwala organizacji osiągać cele operacyjne, 
które są  skorelowane z  długookresowymi zamierzeniami 
organizacji. Implementacja kluczowych wskaźników efek-
tywności działania wspiera procesy decyzyjne, pozwala 
mierzyć, analizować i oceniać wyniki pracy poszczególnych 
jednostek biznesowych, działów oraz pracowników. Tutaj 
także znajdują zastosowanie systemy zarządzania wiedzą. 
Istotne jest wdrożenie narzędzi informatycznych umoż-
liwiających gromadzenie i  przetwarzanie danych w  taki 
sposób, aby dawały one rzetelną informację na temat efek-
tywności realizowanych procesów. Jest to przedsięwzięcie 
wiążące się często z wysokimi kosztami, realizacją szkoleń 
przeznaczonych dla menedżerów procesów i pracowników. 
Menedżerowie powinni być przygotowani do wykorzysty-
wania wskaźników w  działaniach zarządczych, aby nie-
ustannie doskonalić organizację, rozwijać kompetencje pra-
cowników i w ten sposób wygrywać walkę konkurencyjną.
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The role of Key Performance Indicators 
in the Knowledge Management Perspective

Summary

Implementation of process management concept involves the 
necessity of improving the efficiency of individual processes. 
as a consequence the entire organization. In order to achieve 
their goals and make a strategic today’s organizations should 
develop a system for measuring processes in order to improve 

it. This article aims to identify the importance of defining 
and measuring key performance indicators metrics in the 
perspective of knowledge management. Because the level of 
efficiency of the processes, reflects the efficiency of the entire 
organization. The reference to the practice of participants 
with knowledge on a  structured, practical approach to 
defining and implementing key indicators showing the 
efficiency of the processes in the organization.

Keywords

measures of the processes efficiency, process management, 
knowledge management

USłUGI mObILNE APLIKACjI bANKOWyCH 
DLA UżyTKOWNIKA INDyWIDUALNEGO
witold Chmielarz
Konrad Łuczak

wprowadzenie

n ajważniejszym i najbardziej dynamicznie rozwijającym 
się obecnie rodzajem elektronicznej bankowości jest 

bankowość mobilna. Pomimo iż dystrybucja produktów 
i usług bankowych w kanale mobilnym jest przedmiotem ba-
dań naukowych oraz praktyki bankowej od ponad dekady, to 
jednak dopiero obecnie, dzięki stworzeniu w ostatnich latach 
możliwości technologicznych, zyskała ona nowy i niespoty-
kany dotąd wymiar. W związku z rozwojem infrastruktury 
teleinformatycznej, a  przede wszystkim spopularyzowaniu 
się w ciągu ostatnich 2–3 lat na masową skalę smartfonów 
i  tabletów powstał ogromny rynek dla aplikacji mobilnych, 
które praktycznie wyparły wykorzystywane wcześniej w tym 
kanale technologie, takie jak WAP, SMS czy USSD. Banko-
wość mobilna w Polsce rośnie wyjątkowo szybko, a klienci 
bardzo chętnie korzystają z możliwości kontaktu z bankiem 
za pomocą smartfonów i tabletów. W Polsce, na tle 21 kra-
jów świata, największy jest odsetek interakcji z  bankiem 
realizowany w kanale mobilnym poprzez smartfony i tablety, 
wynoszący ponad 40% (Raport Bain&Company, 2014), co 
jest prawie równe sumie interakcji za pomocą bankomatów, 
telefonów i wizyt w oddziałach razem wziętych. Wyprzedza-
my w tym względzie Australię (niespełna 40%), Francję (ok. 
38%), USA (ok. 36%), Hiszpanię, Wielką Brytanię czy Chiny 
(po około 35%). Wykorzystywanie całej wiedzy wynikającej 
z  innowacji technologicznych, a  także psychologicznych 
uwarunkowań w zachowaniu konsumentów daje impuls do 
budowania ściślejszej relacji pomiędzy bankiem i klientem. 
Kanał komunikacji mobilnej oparty o  aplikacje stanowi 
dziś główny kierunek rozwoju elektronicznej bankowości 
detalicznej. 

Roczny 19% przyrost liczby użytkowników bankowo-
ści mobilnej jest prawie czterokrotnie większy niż przyrost 
internautów korzystających z  kont bankowych (ok. 5%), 
których na koniec 2014 roku było ok. 25 mln, z czego tyl-
ko 13 mln aktywnych. Na koniec 2014 roku liczba aktyw-
nych użytkowników kanału mobilnego, tj. aplikacji mobil-
nych i lekkich, mobilnych wersji serwisów www polskich 
banków, wynosiła ok. 3,5  mln (Raport PRnews.pl  (a), 
2014), w  tym dla pięciu największych banków było to: 
mBank (892 tys.), PKO BP (667 tys.), Pekao S.A. (596 tys.), 
BZWBK (483 tys.), ING Bank Śląski (420 tys.). Kluczem 
do komercyjnego sukcesu aplikacji mobilnych jest coraz 
niższa cena i  tym samym większa powszechność urzą-
dzeń mobilnych, które już na dobre zagościły w polskich 
kieszeniach. W 2012 r. smartfon miało 25% Polaków, rok 
później było to już 33%, a w 2014 r. liczba ta wzrosła do 
44% i Polska osiągnęła tym samym poziom średniej euro-
pejskiej. Szacuje się, że w 2015 roku ponad 60% Polaków 
może posiadać smartfony. W ujęciu globalnym, w drugim 
kwartale 2014 r. rynek smartfonów zwiększył się o  25% 
w stosunku do drugiego kwartału 2013 roku, a  ilość wy-
produkowanych urządzeń wyniosła ponad 335 milionów 
sztuk (Raport IDC, 2014). Producenci przewidują, że do 
2019 r. w Europie będzie blisko 760 mln smartfonów, a na 
świecie będą one stanowiły ponad 80 proc. wszystkich 
telefonów komórkowych (Raport Forbes, 2015).

Zważywszy. że na 38,5 mln obywateli Polski ponad 67% 
(25,7 mln) to internauci, a 41% (15,9 mln) to aktywni inter-
nauci mobilni, przy czym czas spędzany codziennie przed 
ekranem telefonu na surfowanie po Internecie wynosi dla 
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nich 1 godz. 49 min, nasuwa się pytanie – czy użytkownicy 
urządzeń mobilnych mają świadomość istnienia i przydat-
ności aplikacji mobilnych oraz możliwości realizowanych 
z ich pomocą usług. Na to pytanie ma między innymi od-
powiedzieć niniejsza analiza i uzyskane dzięki niej rezultaty. 
Jak wykazują inne badania prowadzone przez autorów 
(Chmielarz, Łuczak, 2015), choć urządzenia mobilne nadal 
najczęściej są  używane do połączeń i  wysyłania krótkich 
wiadomości (po około 30%), to coraz większy ich odsetek 
używany jest także do niestandardowych funkcji (19%), 
w tym korzystania z bankowości mobilnej ok. 45% czy za-
kupów w Internecie ok. 17%.

Ewolucja potrzeb klientów banków, którzy są  jedno-
cześnie użytkownikami serwisów mobilnych, oraz częste, 
dynamiczne zmiany oferty bankowej są  procesami, które 
niewątpliwie mają znaczący wpływ na rozwój aplikacji mo-
bilnych oferowanych klientom detalicznym. Dlatego do-
piero teraz, dzięki umasowieniu się technologii mobilnych 
jako nośnika dla nowoczesnych usług bankowych badania 
mobilnego kanału dystrybucji bankowości elektronicznej 
mają sens, gdyż dotyczą faktycznych reakcji konsumenc-
kich w skali masowej. W tym wymiarze jest to jeszcze zjawi-
sko nierozpoznane i niezdefiniowane do końca. Jednocześ- 
nie jako zjawisko już powszechne jest atrakcyjne zarówno 
dla banków, jak i dla klientów. Celem artykułu jest zapre-
zentowanie wyników oraz analiza badania ankietowego 
dotyczącego usług bankowości mobilnej oferowanej przez 
banki komercyjne dla klienta indywidualnego. Dotyczyło 
ono wykorzystywania usług i produktów bankowych ofero-
wanych w kanale mobilnym oraz poznania opinii użytkow-
ników indywidualnych na ich temat. W badaniach ocenie 
poddane zostaną szczegółowo usługi i produkty bankowe 
oraz funkcjonalność aplikacji oferowanych przez banki.

Założenia prowadzonych badań 
i metodyka badania ankietowego

Z asadniczym celem niniejszego badania ankietowego 
jest poznanie opinii użytkowników aplikacji ban-

kowych na temat serwisów oferowanych im przez banki 
detaliczne w Polsce. Przedmiotem badań są zatem z jednej 
strony różnego rodzaju użytkownicy urządzeń mobilnych 
(będący jednocześnie klientami banków), używający apli-
kacji bankowych na systemach operacyjnych, takich jak: 
Android, iOS, WindowsPhone, a z drugiej strony – doko-
nywana przez nich ocena użyteczności usług oferowanych 
przez banki w ramach tych aplikacji.

W  prezentowanej publikacji skoncentrowano się na 
analizie ogólnej wykorzystania aplikacji bankowych. Pro-
cedura badawcza była tu następująca: wybór i uzasadnienie 
próby badawczej, skonstruowanie ankiety na temat oceny 
użytkowania aplikacji bankowych, wykorzystanie do ana-
lizy porównawczej standaryzowanej metody punktowej, 
analiza i dyskusja wyników oraz konsekwencje wynikające 
z badań.

Ankieta w  części dotyczącej bankowych aplikacji mo-
bilnych składała się z  części oceniającej oraz postulatyw-
nej. W  części oceniającej ustosunkowano się do zakresu 
realizowanych przez banki usług w kanale mobilnym oraz 

użyteczności aplikacji. Każdy z ankietowanych oceniał su-
biektywnie poszczególne kryteria. W części postulatywnej 
respondenci wskazywali na te funkcjonalności lub usługi, 
których – ich zdaniem – brakuje w oferowanych przez ban-
ki rozwiązaniach. Oceny były następnie sumowane, doko-
nywana była ich strukturyzacja i ocena bezwzględna oraz 
wskaźnikowa. Dla analizy uzyskanych danych zastosowano 
metodę prostej analizy punktowej. Do oceny niektórych 
kryteriów zastosowano uproszczoną, standaryzowaną skalę 
punktową R. Likerta (Likert, 1932). 

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Com-
puter Associated Web Interview) w dniach 27 lutego – 18 
marca 2015 roku wśród członków panelu badawczego 
epanel.pl. Narzędziem badawczym był wystandaryzowany, 
elektroniczny kwestionariusz ankietowy, umieszczony na 
serwerach ARC Rynek i Opinie rozprowadzony tylko w po-
staci internetowej. Wybór respondentów należał do doboru 
losowo-celowego. Respondentami były osoby spełniające 
następujące kryteria: osoby korzystające z  Internetu, po-
siadające konto bankowe, posiadające urządzenie mobilne 
działające na jednym z trzech systemów operacyjnych: An-
droid, iOS lub WindowsPhone, korzystające z bankowych 
aplikacji mobilnych.

Do badania zostało zaproszonych 15 933 respondentów. 
Zaproszenia zostały wysłane drogą elektroniczną (poprzez 
e-mail). 5145 osób rozpoczęło wypełnianie ankiety, z czego 
3620 osób nie zakwalifikowało się do badania na podstawie 
przyjętych kryteriów rekrutacyjnych, w tym: 85 nie posia-
dało żadnego konta w banku, 5 żadnego telefonu komórko-
wego ani tabletu, a 485 tylko klasyczny telefon komórkowy. 
Telefony 584 osób miały inny niż wymagany system opera-
cyjny, a 2461 osób posiadających odpowiednie urządzenia 
mobilne nie korzystało z bankowych aplikacji mobilnych. 
Ostateczna liczebność próby wyniosła N  =  1525 respon-
dentów i  tyle otrzymano poprawnie wypełnionych ankiet. 
Wśród ankietowanych było 53% kobiet i  47% mężczyzn 
i były to głównie osoby młode – ponad połowa (56%) była 
w wieku 25–34 lata. Co piąta pełnoletnia osoba miała po-
niżej 24 lat, a osoby w wieku 35–44 stanowiły 17% próby. 
Osób powyżej 45 roku życia było 6%. Dominowało wy-
kształcenie wyższe (48%) oraz średnie (29%). Licencjat lub 
niepełne wyższe zadeklarował co piąty badany. Wykształ-
cenie zasadnicze lub podstawowe zadeklarowało tylko od-
powiednio 2 i 1% osób. Szczegółowe dane dotyczące próby 
znajdują się w innych publikacjach.

Analiza uzyskanych wyników

R espondenci wskazali aplikacje mobilne 19 banków 
detalicznych, obejmujących swoim zasięgiem ponad 

90% rynku kont indywidualnych. Wskazane przez respon- 
dentów banki posiadają łącznie około 90% aktywów całe-
go sektora bankowego w Polsce.

Aplikacje mobilne i strona internetowa banku zdomino-
wały sposoby sprawdzania stanu konta, przy czym kolejność 
była tym razem odwrotna, tj. 79% respondentów używa do 
tego aplikacji, a nieznacznie mniej Internetu (78%). Ponad 
1/10 respondentów korzysta z bankomatu, a co dwudziesty 
z wirtualnego oddziału banku. Warto zauważyć, że aż 69% 
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respondentów sprawdzało stan konta 8 razy w miesiącu lub 
częściej, w związku z czym można wnioskować, że wygoda 
kanałów zdalnych dostępu do rachunku oraz niższe koszty 
transakcji mają duże znaczenie dla respondentów. Oprócz 
tych dwóch podstawowych kanałów saldo sprawdzano tak-
że przez bankomat (13%), przez wirtualny oddział banku 
(6%), za pomocą SMS (4%) czy w oddziale lub telefonicznie 
(po 2%). 

Badanie wykazało, że ponad połowa respondentów wcale 
nie korzysta z lokat terminowych (54%), a 1/5 badanych za-
kłada tylko jedną lokatę na rok. W sumie 27% respondentów 
robi to częściej niż raz do roku. Jeśli ktoś decyduje się na lo-
katę, to wśród badanej grupy najczęstszym kanałem jej zakła-
dania był Internet banking (prawie 3/4 wskazań), następnie 
oddział banku (prawie 1/3), a przez bankową aplikację mo-
bilną dyspozycję założenia lokaty złożyła 1/4 badanych. Poza 
tymi trzema kanałami lokatę zakładano poprzez oddział 
wirtualny (7%), telefonicznie kontaktując się z konsultantem 
(6%), za pomocą e-maila, SMS, i IVR (po 2%). 

Ankietowani najczęściej rzadko (29%) lub nigdy (61%) 
nie wnioskują o kredyt. Pozostałe 10% respondentów, któ-
rzy korzystają częściej z tego rodzaju usługi, korzysta z niej 
średnio co dwa miesiące. Najchętniej składają wniosek 
o kredyt w oddziale (44%) lub poprzez stronę internetową 
banku (41%). 1/3 z nich zadłuża się w poczet karty kredy-
towej – co tłumaczyć może 6% wskazań na branie kredytu 
7 i więcej razy w roku – a ponad 1/10 ankietowanych czyni 
to z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Pozostali korzysta-
ją z kontaktu telefonicznego (9% – suma kontaktów z kon-
sultantem oraz przez IVR), wirtualnego oddziału (5%) 
i sporadycznie e-mailem (2%). 

Badaniu poddano również korzystanie z  bankowych 
aplikacji mobilnych. Dla znakomitej większości responden-
tów (81%) najważniejszą przyczyną, która skłoniła ich do 
rozpoczęcia swojej przygody z bankowością mobilną oraz 
pobrania ze sklepu i zainstalowania na urządzeniu mobil-
nym aplikacji bankowej, była wygoda i oszczędność czasu. 
Podobnie było z  powodem dalszego korzystania z  banko-
wości mobilnej, przy czym odsetek ten był już o 10% więk-
szy i  wynosił 88%. Innymi powodami do zainstalowania 
aplikacji była ciekawość (prawie połowa wskazań) oraz bez-
pieczeństwo (prawie jedna piąta). Niewiele mniej słuchało 
rekomendacji znajomych lub członków rodziny (13%) lub 
liczyło na promocje dostępne tylko w tym kanale komuni-
kacji z  bankiem (12%). Bezpośrednie działania marketin-
gowe pracowników lub reklamę banków wskazała niewiele 
ponad jedna dziesiąta ankietowanych, a prawie tyle samo 
osób kierowało się modą i trendami na rynku. Dla osób już 
korzystających z aplikacji na drugim miejscu, ze znacznie 
mniejszą liczbą wskazań, znalazło się bezpieczeństwo prze-
prowadzanych operacji (ponad 1/5 respondentów), chociaż 
i tak było to dwa razy więcej niż kolejny wynik dotyczący 
rekomendacji członka rodziny lub znajomego, który korzy-
sta z takiego lub podobnego serwisu (niewiele ponad 1/10). 

Następnie wzięto pod uwagę udział poszczególnych ban-
ków w całkowitej liczbie rachunków osobistych z dostępem 
przez aplikację mobilną wśród badanych respondentów. 
Zdecydowanie najpopularniejszym bankiem był mBank, 
w którym rachunek z dostępem przez aplikację posiadała 

ponad ¼ ankietowanych. Drugi był ING Bank Śląski (ze 
wskazaniem 15%), trzeci z nieco gorszym wynikiem Bank 
Zachodni WBK (14%). Dwa największe w Polsce banki deta-
liczne, tj. PKO BP oraz Pekao S.A. (grupa Unicredito), zajęły 
kolejne miejsca z odpowiednio 9% i 6% wskazań, a ich dość 
wysoki udział w statystyce bierze się zapewne z dużej liczby 
prowadzonych rachunków osobistych (Raport PRNews (b),  
2014), co pozwoliło na udostępnienie bankowości mobilnej 
jako alternatywnego kanału dotychczasowym klientom. Na 
koniec 2014 roku PKO BP prowadził 6 660 000, Pekao S.A. 
3 618 926, mBank 2 882 631, ING 2 265 000, BZ WBK 2 911 
942 rachunków osobistych. Na szczególną uwagę zasługuje 
wynik badania w przypadku T-Mobile Usługi Bankowe (5% 
respondentów wskazało ten bank) oraz znajdującym się tuż 
za nim Alior Bank (4%). Pamiętając, że usługi finansowe 
operatora komórkowego T-Mobile są  wdrożone na bazie 
Sync Bank, który jeszcze przed rokiem był wirtualnym 
bankiem z grupy Alior (Raport T-mobile.pl, 2014), to gdy-
by te dwa banki sklasyfikować razem, to zajęłyby wysokie 
4 miejsce – za BZ WBK i przed PKO BP.

Wyniki badania wskazują, że znakomita większość re-
spondentów korzystała z aplikacji bankowej działającej na 
systemie operacyjnym Android (82%), a najmniej aplikacji 
bankowych było używanych na iOS Apple (8%). Wyniki 
prezentowanego badania potwierdzają tylko w części zgod-
ność ze światowymi trendami sprzedaży urządzeń koń-
cowych w  podziale na poszczególne systemy operacyjne. 
Google ze swoim Androidem zajmuje niekwestionowaną 
pozycję lidera sprzedaży w ujęciu globalnym z wynikiem 
ponad 85% (Raport IDC, 2014). Urządzenia z  systemem 
iOS to ok. 12% światowej sprzedaży. W przeciwieństwie do 
wyników naszego badania, gdzie 1/10 respondentów ko-
rzystała z urządzeń z WindowsPhone, to globalnie jest ich 
najmniej, bo ok. 3%. Różnica ta może mieć podłoże eko-
nomiczne, gdyż marka telefonów komórkowych Nokia za-
kupiona przez Microsoft jest mocno reklamowana i subsy-
diowana przez polskich operatorów komórkowych, a więc 
bardziej dostępna niż iPhone czy iPad. W przeciwieństwie 
do drogich urządzeń iOS, WindowsPhone jest instalowany 
również w urządzeniach ze średniej półki cenowej, przez co 
jego powszechność w Polsce jest większa.

Kolejnym elementem badań było poznanie opinii ankieto- 
wanych na temat oferty usług bankowych dostępnych 
poprzez aplikacje mobilne. Badanie wykazało, w  jakim 
stopniu spełnione są  oczekiwania klientów w  poszczegól-
nych kategoriach i jakie motywy kierują klientami podczas 
wyboru banku. I  tak, najwyższą ocenę otrzymała wygoda 
korzystania z serwisu (59% bardzo dobrych wskazań) oraz 
dostępność do konta w  dowolnej chwili i  miejscu (58% 
bardzo dobrych i 37% dobrych, co dało największą liczbę 
bezwzględną pozytywnych odpowiedzi dla tej kategorii). 
Niewiele ponad 1/3  respondentów doceniła najwyższą 
oceną niezawodność i  szybkość działania aplikacji, a  bo-
gactwo oferty zawartych w niej usług prawie 1/5 badanych. 
Najsłabiej oceniona została sama oferta finansowa wynika-
jąca z tabeli prowizji i opłat – ponad połowa respondentów 
uznała ją za przeciętną lub złą (w sumie 53%), a 5% za bar-
dzo złą. Można zatem uznać, że respondenci byli zadowole-
ni z jakości usług, jak też formy ich oferowania (dostępność, 
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wygoda, szybkość działania), ale najmniej satysfakcjonują 
ich ceny, jakie oferował im bank za swoje usługi.

Interesujące wyniki uzyskano w  zakresie badania wy-
korzystania poszczególnych produktów i  usług banku. 
W  badaniach skupiono się możliwie na jak najprecyzyj-
niejszym określeniu listy czynności bankowych. Respon-
denci wskazali te usługi, które są dla nich najważniejsze 
i  stanowić mogą podstawę do tworzenia aplikacji ban-
kowej (powyżej 1/3  badanych), a  tym samym stanowić 
mogą podstawy do budowania bankowości mobilnej. Do 
tej grupy należą: sprawdzanie salda rachunku bankowego 
(wskazali na to prawie wszyscy ankietowani), dokony-
wanie przelewów w  Polsce (ponad 4/5  ankietowanych), 
sprawdzanie salda kart płatniczych (ponad 2/3  ankieto-
wanych), sporządzanie historii operacji na rachunku (po-
nad połowa ankietowanych), wyszukiwanie bankomatów 
i  placówek banku (prawie połowa ankietowanych). Na 
szczególną uwagę zasługuje doładowanie telefonów GSM 
(tzw. telefony na kartę, inaczej pre-paidowe) –  usługa, 
która była dość powszechnie wykorzystywana przez re-
spondentów (nieznacznie mniej niż przez ich połowę), co 
wskazuje na wykorzystywanie aplikacji bankowej do płat-
ności ad-hoc i potwierdza model zachowań użytkowników 
urządzeń mobilnych wymagających natychmiastowego 
dostępu do usług – w tym przypadku dostępu do środków 
finansowych koniecznych do zasilenia przedpłaconego 
konta na rzecz usług telekomunikacyjnych. Usługa doła-
dowania telefonów na kartę wskazywana była prawie dwa 
razy częściej niż usługa dokonania zleceń stałych płatno-
ści, w tym abonamentowych (1/4 respondentów). Biorąc 
pod uwagę, iż usługa doładowania telefonów na kartę jest 
jedną z kluczowych usług systemów płatności mobilnych, 
to uzyskany wynik badania stanowi potwierdzenie faktu 
potrzeby konwergencji usług bankowych i  płatniczych 
w jednej aplikacji.

Ponadto w  grupie szeroko wykorzystywanych usług 
znalazły się jeszcze usługi o  charakterze informacyjnym  
(tj. powiadomienia, aktualności i komunikaty – 41%), moż-
liwości dokonywania opłat w Internecie (40%) oraz zarzą-
dzanie kartami (zmiana PIN, limity, blokady – prawie 40%).

Kolejną grupę usług, które były wykorzystywane przez 
mniej niż 1/3  badanych, stanowią m.in.: wyszukiwanie 
ofert rabatowych i lokalizacje na mapie (24%), zakładanie 
i zrywanie lokat terminowych (22%), przelewy na numery 
telefonu lub e-mail (21%), zamawianie kart płatniczych 
i kredytowych (18%), korzystanie z rachunku walutowego 
i kalkulatora (17%), token mobilny do Internet bankingu 
(16%), przelewy zagranicę (15%), złożenie wniosku o kre-
dyt (12%). Pozostałe usługi, m.in.: produkty ubezpiecze-
niowe, doradztwo przy zaciąganiu zobowiązań, przelewy 
za pomocą QR kodów, archiwizacja paragonów za usługi 
płatnicze, akceptacja kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego, fundusze inwestycyjne i emerytalne, stanowią poniżej 
10% wskazań respondentów i  można przyjąć, że obecnie 
nie wpływają na intensywność korzystania z  bankowych 
aplikacji mobilnych oraz ich ocenę przez ankietowanych.

W kolejnej części ankiety respondenci odnieśli się do 
brakujących w aplikacji usług. Prawie połowa ankietowa-
nych nie odczuwa braku żadnej usługi w serwisie swojego 

banku. Natomiast usługi, których brak był najbardziej 
odczuwalny, wynikały wprost z  funkcjonalności samych 
aplikacji, takich jak przesyłanie numeru konta SMS-em 
i e-mailem, stworzenie skrótów do najczęściej wykonywa-
nych operacji, nawigowanie i integracja z serwisami typu 

„Street view” do bankomatów, placówek banku i sieci part-
nerskich oferujących promocje. Wartym podkreślenia jest, 
że znaczna liczba respondentów wskazała na konieczność 
poszerzenia aplikacji o  usługi typowo płatnicze, w  tym 
archiwizację paragonów, opłacanie e-faktur, skanowanie 
dokumentów i  rachunków OCR, wyszukiwanie ofert ra-
batowych i wskazanie ich lokalizacji. 

Charakteryzując profil klienta bankowości mobilnej, 
należy zwrócić uwagę na staż i częstotliwość korzystania 
przez niego z aplikacji. Badania wykazały, że ponad 44% 
respondentów korzystało z  bankowych aplikacji mobil-
nych od ponad roku. Można przyjąć, że są  to doświad-
czeni użytkownicy, których wyrażone w  ankiecie opinie 
zasługują na szczególną uwagę, gdyż mogą oni być skłon-
ni do korzystania z  nowych i  bardziej zaawansowanych 
usług za pośrednictwem aplikacji. Jak wykazują badania 
lojalności i  satysfakcji klientów banków (Stodulny, 2007, 
s.  145), ogólna ocena jakości usług może spadać wraz 
z  okresem korzystania z  usług, co oznacza, że w  miarę 
wydłużania okresu współpracy z  bankiem rosną oczeki-
wania klientów lub spada rzeczywisty poziom świadcze-
nia usługi przez bank, który przywiązuje większą wagę do 
pozyskania nowych niż usatysfakcjonowania i  utrzyma-
nia stałych klientów. Jednocześnie 35% ankietowanych 
korzystało z  aplikacji krócej niż pół roku, co stanowić 
może o  dużej dynamice pozyskiwania nowych użytkow-
ników bankowości mobilnej. Choć należy pamiętać, że 
duża część użytkowników w tym kanale to dotychczasowi 
klienci banków, którzy zaczęli korzystanie z aplikacji jako 
kolejnego kanału komunikacji z bankiem.

Sprzyja temu zmniejszający się koszt opłat za trans-
misję danych dla urządzeń mobilnych. Operatorzy  
komórkowi łączą usługi głosowe w  pakiety z  transmisją 
danych oraz stosują zasadę obniżenia prędkości transmisji 
po przekroczeniu wykupionego limitu transferu, a nie zu-
pełnego odcięcia konsumenta od usług. W  konsekwencji 
oznacza to, że dostęp do bankowości mobilnej nie wiąże się 
z  ponoszeniem dodatkowych kosztów. Sytuacja ta działa 
stymulująco, zachęcając konsumentów do wypróbowania 
nowego sposobu komunikacji z  bankiem. Ma to niewąt-
pliwy wpływ na wyniki prezentowanego badania, gdzie 
klienci bankowości mobilnej byli bardzo aktywnymi użyt-
kownikami i ponad 21% z nich zadeklarowało korzystanie 
z  aplikacji bankowej przynajmniej raz dziennie, w  tym 
prawie 9% kilka razy dziennie. Największą grupę wśród 
badanych stanowili użytkownicy korzystający z  aplikacji 
kilka razy w tygodniu (41%), a zaraz po nich z wynikiem 
30% wskazań znaleźli się korzystający kilka razy w miesią-
cu. Wyniki te mogą stanowić podstawę stwierdzenia, że 
klienci bankowości mobilnej są bardzo lojalnymi klientami, 
którzy znacznie częściej niż w przypadku innych kanałów 
dystrybucji korzystają z usług swojego banku.

Najczęściej kontakt z  bankiem odbywa się w  domu, 
prawie 2/3  ankietowanych, oraz w  pracy, ponad połowa 
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wskazań. Można przyjąć, że oba te miejsca zapewniają 
najlepsze warunki, takie jak bezpieczeństwo oraz pouf-
ność, sprzyjające dokonywaniu operacji finansowych. 
W  dalszej kolejności (ponad 1/3  wskazań) respondenci 
wskazywali spacer na dworze i  wakacje. W  miejscach 
publicznych, takich jak komunikacja miejska, przystanek 
czy kawiarnia, z  aplikacji bankowych korzysta około ¼ 
ankietowanych. Natomiast warunki w podróży służbowej 
czy na uczelni osiągnęły najniższą liczbę wskazań i można 
zakładać, że raczej nie sprzyjają korzystaniu z bankowości 
mobilnej.

Podsumowanie

R ezultaty badania wskazują rzeczywistą hierarchię 
potrzeb i preferencji konsumentów, a  są  to kluczowe 

czynniki dla banków w  przygotowaniu strategii ofero-
wania bankowości mobilnej klientom. Uzyskane wyniki 
sugerują, że korzystniejsza jest strategia konkurowania 
jakością usługi, jej wygodą –  a  więc kwestiami budowy 
samej aplikacji i  interfejsu użytkownika, które dają klien-
towi poczucie oszczędności czasu – niż stosowanie prostej 
konkurencji cenowej wspieranej klasycznymi działaniami 
marketingowymi. Należy przy tym zaznaczyć, że korzysta-
nie z aplikacji w świecie mobilnym nieodłącznie kojarzy się 
z przerywanym jej użytkowaniem (korzysta się z niej w tak 
różnych, często nietypowych dla innych kanałów komuni-
kacji miejscach) i z większym zaangażowaniem klienta niż 
w  przypadku serwisów internetowych. Przede wszystkim 
użytkownik najczęściej świadomie sam decyduje się na 
zainstalowanie aplikacji na urządzeniu i to stanowi często 
już pierwsze doświadczenie tego, jak będzie on postrzegał 
korzystanie z tego serwisu w przyszłości. Dlatego badając 
sukces aplikacji, powinniśmy mierzyć nie tylko ilość jej 
pobrań ze sklepów, ale również kontrolować jej rzeczywiste 
użycie przez klienta. 

Proces ubankowienia klientów detalicznych w  Polsce 
jest dynamiczny i  zaobserwowano, że na przestrzeni 10 
lat (tj. od 2001–2010) liczba kont bankowych wzrosła 
dwukrotnie z 0,45 konta na 1 mieszkańca w roku 2001 do 
0,93 w  roku 2010 i  był to zdecydowanie szybszy wzrost 
niż wśród większości krajów europejskich. Jednocześnie 
można zaobserwować ogólny spadek lojalności wśród 
klientów banków. Fakt ten potwierdzają wyniki prezen-
towanego badania, gdzie duża liczba klientów korzystała 
z usług w dwóch (1/4 próby) lub więcej niż dwóch ban-
kach (co siódmy badany), co daje w  sumie prawie 40% 
z  wszystkich 3986 respondentów, którzy zgłosili się do 
badania i zadeklarowali posiadanie smartfona oraz konta 
bankowego. Uzyskane w  badaniu wyniki dla responden-
tów korzystających z  bankowej aplikacji mobilnej mogą 
jednak stanowić podstawę stwierdzenia, że klienci banko-
wości mobilnej są  bardziej lojalnymi klientami niż ogół. 
Badanie wykazało, że jedynie 25% wszystkich klientów 
bankowości mobilnej (dla próby 1525 respondentów) 
posiadało dwa lub więcej rachunków bankowych. Po-
twierdza to tezę o wyższym poziomie lojalności klientów 
bankowości mobilnej wobec ogółu klientów banków deta-
licznych. Powodem takiego stanu rzeczy może być zarów-

no charakterystyka klientów mobilnych, takich jak osoby 
o  nieco wyższych od przeciętnej dochodach i  wyższym 
wykształceniu, jak i  specyfika świadczenia usług drogą 
dostępu radiowego, gwarantująca większy zasięg usług 
i brak konieczności dostosowywania się klienta do czasu 
i miejsca pracy banku. Choć posiadanie kilku rachunków 
bankowych jest możliwe ze względu na prostotę samej 
operacji ich otwarcia oraz braku zobowiązań dla klientów 
z tytułu ich posiadania, to dodatkowy krok potrzebny na 
zainstalowanie aplikacji na smartfonie powoduje już na 
wstępie większe zaangażowanie klienta, przez co staje się 
on bardziej świadomym użytkownikiem serwisu, a więc 
i bardziej lojalnym. W tym kontekście jakość oferowanej 
aplikacji banku odgrywa kluczową rolę w  pozyskaniu 
i utrzymaniu prosumenta.

Wyniki badania są szczególnie interesujące dla T-Mobi-
le Usługi Bankowe (poprzednio Sync Bank), który wybrało 
5% respondentów. Potwierdzają one tezę, że w przypadku 
usług bankowych opartych głównie o  kanał elektronicz-
ny, w naszym przypadku mobilny, bank wirtualny może 
mieć statystycznie lepsze wyniki (większą liczbę wskazań 
ankietowanych) niż jego „naziemna”, świadcząca w  mo-
delu wielokanałowym spółka-matka, tj. Alior Bank (4% 
wskazań). Warto przy okazji zwrócić uwagę, że postrze-
ganie banku w kontekście jego wiarygodności i pozycji na 
rynku pozostaje często w sferze wyobrażeń przeciętnego 
klienta, kształtowanych przez zasłyszane opinie od rodzi-
ny i  znajomych. Obserwowany trend budowy własnych 
banków przez przedsiębiorstwa spoza sektora finanso-
wego (w tym wypadku telekomunikacji), które posiadają 
własne, wielomilionowe bazy klientów indywidualnych 
i rozpoznawalną markę, doczekał się już kilku rynkowych 
implementacji (Łuczak, 2015, s.  103–116). Rezultaty ba-
dania w tym wypadku dowodzą, że własna bankowa apli-
kacja mobilna może być znakomitym elementem budowy 
strategii poszerzania portfela usług o produkty finansowe 
przez podmioty z innych branż, np. ICT.

prof. dr hab. witold Chmielarz
Uniwersytet warszawski
wydział Zarządzania
e-mail: witold@chmielarz.eu

mgr Konrad Łuczak
Uniwersytet warszawski
wydział Zarządzania
e-mail: konradluczak@op.pl

Bibliografia

[1] Chmielarz W., Łuczak K. (2015), Analysis of the Use of Mo-
bile Operators’ Websites in Poland, accepted for publication, 
The 12-th International Conference on Information Mana-
gement, Gdańsk.

[2] Likert R. (1932), A Technique for the Measurement of Attitu-
des, Archives of Psychology, No. 140, s. 1–55.

mailto:witold%40chmielarz.eu?subject=
mailto:konradluczak%40op.pl?subject=


32 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 8/2015

[3] Łuczak K. (2013), Impact of Customer Bases on Building Re-
lations Between Banks and Universal Service Providers, [in:] 
Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland 
and East European Countries, Research papers of Wroclaw 
University of Economics 2013, s. 103–116.

[4] Raport Bain&Company (2014), Bain/Research Now  NPS 
Surveys, http://www.bain.com/publications/articles/ cu-
stomer-loyalty-in-retail-banking-2014-global.aspx, data 
dostępu: 15.04.2015 r. 

[5] Raport Forbes (2015), http://www.forbes.pl/w-2015-po-
nad-60-proc-polakow-bedzie-mialo-smartfona,artykuly, 
191272,1,1.html, data dostępu: 30.04.2015 r.

[6] Raport IDC (2014), http://www.idc.com/prodserv/smart-
phone-os-market-share.jsp, data dostępu: 15.01.2015 r.

[7] Raport PRnews.pl  (a) (2014), Rynek bankowości mobilnej 
–  IV kwartał 2014, http://prnews.pl/raporty/raport-prnew-
spl-rynek-bankowosci-mobilnej-iv-kw-2014–6550333.
html, data dostępu: 21.12. 2014 r.

[8] Raport PRNews.pl (b) (2014), Rynek kont osobistych IV 2014, 
http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-kont-osobi-
stych-iv-kw-2014–3311877.html, data dostępu: 21.12. 2014 r.

[9] Raport T-mobile.pl  (2014): https://www.t-mobilebanko-
we.pl/informacje-dla-klientow-alior-sync, data dostępu:  
16.12 2014 r.

[10] Stodulny P. (2007), Analiza satysfakcji i lojalności klientów ban-
kowych, CeDeWu, Warszawa.

Mobile Banking Applications 
Services for Individual User

Summary

The objective of this article is to present and analyze the 
findings of a survey concerning mobile banking services 
offered by commercial banks to individual clients. The 
study conducted by the authors examines the use of 
banking products and services offered in the mobile 
channel and the opinions of individual customers on the 
subject. The findings presented in the article focus on 
mobile banking applications offered by universal banks in 
Poland available for mobile devices running the Android, 
iOS and WindowsPhone operating systems. The paper 
presents general assumptions of the study, description 
of the methodology and research sample as well as the 
analysis of the obtained findings and their discussion. The 
quantitative study was conducted on a  selected sample 
of respondents with the application of a  standardized 
evaluation method used for the assessment of selected 
banking products and services.
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CLOUD COmPUTING A TRANSfORmACjA 
ROLI DZIAłóW IT
Beata Butryn
Małgorzata Sobińska

wprowadzenie

c loud computing staje się coraz wyraźniejszym i sys-
tematycznie zyskującym na znaczeniu elementem 

funkcji IT większości organizacji. Potwierdzają to bada-
nia prowadzone m.in. przez L.P. Willcocksa i M.C. Lacity 
(2012, s. 279) zarówno wśród dostawców cloud compu-
tingu, integratorów systemów, jak i użytkowników usług 
chmurowych. Wiele mówi się o technologicznych aspek-
tach związanych z  rozwiązaniami chmurowymi, lecz 
wciąż słabo rozpoznane są pozostałe implikacje chmury 
w obszarze prowadzenia biznesu. 

Bardzo ważne jest, aby firmy nie decydowały się 
na rozwiązania chmurowe, kierując się wyłącznie 
modą i  silną promocją tego typu usług. Implemen- 
tacja rozwiązań chmurowych powinna być raczej 
kontynuacją strategii outsourcingowej dla IT danej 
organizacji, wykorzystującą rozwój technologiczny, 
umożliwiający daleko idącą wirtualizację usług, bez 

konieczności posiadania przez organizację wewnętrz-
nej infrastruktury informatycznej lub posiadania jej 
w minimalnym zakresie. Zarządzający muszą zauważyć, 
że w  cloud computingu nie będą już kupować rzeczy 
rozumianych do tej pory jako produkty (np. aplikacje, 
oprogramowanie), tylko usługi, które wymagać będą 
integracji podobnie jak w przypadku klasycznych usług 
outsourcingowych.

W  artykule uwaga zostanie skupiona na zarządza-
niu współpracą z  zewnętrznymi dostawcami cloud 
computingu. Celem głównym rozważań będzie próba 
pokazania transformacji roli działów IT wraz z  prze-
chodzeniem na tę nowoczesną formę sourcingu usług 
IT. Wskazane zostaną najważniejsze praktyki/zasady 
zarządzania działami IT z uwzględnieniem zarówno re-
lacji z dostawcami rozwiązań chmurowych, jak i relacji 
z jednostkami wewnątrz przedsiębiorstwa.
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Artykuł powstał na bazie analizy piśmiennictwa oraz 
wyników własnych badań empirycznych, obejmujących 
zagadnienia zarządzania relacjami sourcingowymi w  ob-
szarze IT.

Istota i znaczenie cloud computingu 
dla współczesnych organizacji

b adania Cloud Connect i Everest Group z 2014 roku 
przeprowadzone na grupie 214 przedsiębiorstw z ca-

łego świata wykazały, że większość organizacji traktuje 
cloud computing jako strategiczny wyróżnik, umożli-
wiający operacyjną doskonałość i  przyspieszone inno-
wacje, innymi słowy dostrzega propozycję wartości, jaką 
niesie implementacja rozwiązań chmurowych. Blisko 
2/3 firm przeznacza ponad 10% rocznego budżetu IT na 
usługi chmurowe, przy czym wciąż chmury prywatne 
są traktowane jako opcja bezpieczniejsza, dająca większą 
kontrolę nad aktywami i danymi. Wydaje się jednak, że 
dzięki wzmożonym staraniom dostawców cloud compu-
tingu i  poważnym inwestycjom we wzmacnianie archi-
tektury bezpieczeństwa trend ten powinien ulec zmianie. 
Z  badań wynika również, że większość organizacji nie 
posiada wystarczających umiejętności i  wiedzy, aby sa-
modzielnie przejść na model działania oparty na rozwią-
zaniach chmurowych, ponieważ deklaruje, że potrzebuje 
zewnętrznego wsparcia w procesie implementacji chmu-
ry (Enterprise Cloud Adoption Survey, 2014).

W  Polsce rynek przetwarzania danych w  chmurze 
znajduje się w okresie dynamicznego wzrostu, przy czym 
wzrost ten dotyczy trzech głównych modeli korzystania 
z  usługi (Saas, IaaS i  PaaS), a  także modeli wdrożenia 
(chmury prywatnej, publicznej, hybrydowej i  społecz-
nej). Napędzany jest zarówno ze strony klientów końco-
wych, którzy przejawiają coraz większe zainteresowanie 
usługami, jak i dostawców, którzy ponoszą duże nakłady 
na edukację rynku i  promocję samej usługi. M. Ducz-
kowska-Piasecka i in. przewidują, że niezależnie od wad 
i  ryzyka charakteryzującego model cloud computingu 
wzrośnie jego znaczenie. Przesłanką do tego typu wnio-
skowania jest era wielkich zasobów danych (Big Data), 
trendu bring-your-own device (BYOD), mediów spo-
łecznościowych, które w  istotny sposób mogą zmienić 
świat biznesu. Nowe, lepsze technologie umożliwiające 
dostęp do bardzo dużej ilości danych będą mogły po-
magać menedżerom szybko testować konsekwencje ich 
decyzji, co powinno sprzyjać mniejszej liczbie popełnia-
nych błędów i wzrostowi produktywności. Nowoczesne 
komputery przetwarzające coraz większą liczbę danych 
przyczynią się do redukcji średniego szczebla zarządza-
nia, co najprawdopodobniej wpłynie na spadek kosztów 
pracy. Problemem może okazać się jednak gromadzenie 
nieprawdopodobnie dużych zasobów danych. Zakłada 
się, że nie wszystkie przedsiębiorstwa będą w  stanie 
samodzielnie sprostać temu wyzwaniu i mogą być zmu-
szone do wykreowania nowych form aktywności gospo-
darczej i nowych modeli biznesu, które w mniejszym lub 
większym stopniu będą stanowić modyfikację modeli 
typu cloud (Sobińska, 2015, s.  184–185). Rozwiązania 

chmurowe stanowią obecnie jedną z  najszybciej rozwi-
jających się gałęzi usług IT. 

Badania M. Sobińskiej i L.P. Willcocksa (2015) przepro-
wadzone na grupie przedsiębiorstw działających w Polsce 
pokazują, że firmy wykorzystują różnorodne formy so-
urcingu usług IT. Aż 91% badanych odpowiedziało, że 
korzysta z outsourcingu IT, równocześnie 26% wykorzy-
stuje cloud computing, a 13% offshoring usług. Wyniki te 
mogłyby wskazywać, że Polska jest bardzo zaawansowana 
w zakresie korzystania z zewnętrznych usług IT. Rezultaty 
badań dotyczące stopnia wykorzystania usług cloud com-
putingu są podobne do wyników badań w krajach, takich 
jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy, uznawanych za 
zaawansowane w użytkowaniu chmur.

wyzwania związane z implementacją 
rozwiązań chmurowych

P rzed cloud computingiem stoi wiele wyzwań, które 
obejmują kwestie zgodności prawnej i  regulacyjnej, 

zarządzanie relacją kontraktową pomiędzy klientem a do-
stawcą czy zarządzanie samą elastycznością chmury (Will-
cocks, Lacity, 2012, s. 280). Niektóre z nich pojawiały się 
już wcześniej w klasycznych relacjach outsourcingowych 
i zostały dość dobrze rozpoznane zarówno przez praktykę, 
jak i teorię zarządzania. Korzystne byłoby więc wykorzy-
stywanie tej wiedzy, zdobywanej w ciągu ostatnich 20 lat 
w zarządzaniu chmurą.

Dyskusje nad cloud computingiem najczęściej koncen-
trują się na oferowanych korzyściach ze względu na jej 
elastyczność i infrastrukturę technologiczną. Niestety, ko-
rzyści te trudno osiągnąć, gdy jednocześnie rozwiązania 
chmurowe rozważa się wyłącznie w kategoriach oszczęd-
ności wynikających z konsolidacji danych i wirtualizacji.

Wcześniejsze doświadczenia z  klasycznym outso-
urcingiem usług IT pokazują bowiem, że ograniczanie 
wewnętrznej kontroli i  przekazanie zarządzania relacją 
outsourcingową w  ręce dostawców (co jest wygodne 
i  tańsze z  punktu widzenia klienta), jako efekt ograni-
czania kosztów IT, jest obarczone wieloma problemami, 
jeśli brakuje wewnętrznych umiejętności do zarządza-
nia kontraktami z  zewnętrznymi dostawcami usług1. 
Co więcej, jak podkreślają L.P. Willcocks i M.C. Lacity 
(2012, s.  283), istnieje coraz więcej dowodów na to, że 
relacje z  dostawcami oparte na minimalizacji kosztów 
dają znikome prawdopodobieństwo zapewnienia trwałej 
przewagi konkurencyjnej i  rzadko prowadzą do inno-
wacji. Najbardziej efektywne formy długoterminowej 
współpracy outsourcingowej cechuje perspektywa dia-
metralnie inna – skupiona na podziale ryzyka i koopera-
cji między stronami kontraktu.

Zarządzanie w chmurowych 
projektach outsourcingowych

m imo że rynek outsourcingu usług IT rozwija się 
dynamicznie od wielu lat, niektóre kontrakty out-

sourcingowe przynoszą słabe efekty lub są przedwcześnie 
zrywane z powodu złego zarządzania.
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Cloud computing jako szczególna forma outsourcingu 
usług IT powinien zmienić nacisk z zarządzania świadcze-
niem usług i personelem na planowanie, ocenę i zarządza-
nie relacjami z dostawcami usług IT.

Zarządzanie relacją outsourcingową odnosi się do 
procesów i struktur, które powinny zapewnić kompromis 
między strategiami i celami zaangażowanych stron (Oshri 
i in., 2011, s. 178). Organizacje dopiero zaczynają rozwijać 
umiejętności zarządzania i  ustalać zasady funkcjonowa-
nia w oparciu o usługi chmurowe. Kluczowymi aspektami 
w  kontekście zarządzania współpracą z  zewnętrznymi 
dostawcami rozwiązań chmurowych powinny być:
•	monitorowanie, 
•	umowy SLA, 
•	wydajność,
•	solidność oraz
•	dopasowanie do potrzeb biznesowych.

Dostawcy zazwyczaj chwalą się solidnością oferowanej 
infrastruktury, która jest na bieżąco monitorowana, co nie 
powinno zwalniać klienta z  dokonywania wewnętrznie 
monitoringu usług. Relacje z  zewnętrznymi dostawcami 
usług informatycznych, takich jak usługi chmurowe, wy-
magać będą dodatkowych umiejętności i  wiedzy, o  któ-
rych będzie mowa w  dalszej części. Funkcja menedżera 
działu IT opartego na outsourcingu czy cloud computingu 
powinna wykraczać poza samo administrowanie umowy, 
obligując go do dbania o  to, aby współpraca z zewnętrz-
nymi dostawcami usług przynosiła oczekiwane rezultaty 
i  jednocześnie minimalizowała ryzyko wystąpienia nie-
chcianych scenariuszy. 

Należy pamiętać, że outsourcing usług IT i/lub jego 
zwirtualizowana forma, jaką są  usługi chmurowe, nie 
może być celem samym w sobie, tylko narzędziem do rea- 
lizacji innych celów biznesowych. M. Bhogal (2014, s. 9) 
podkreśla, że prawidłowo zaimplementowane rozwiąza-
nia chmurowe zapewniają znacznie bardziej niezawodne, 
skalowalne, wydajne i  dostępne środowisko niż w  przy-
padku tradycyjnego środowiska infrastruktury IT. Ponad-
to mają wpływ na zwiększenie elastyczności, zwinności 
i efektywności, a także rozszerzoną mobilność i globalny 
wpływ na organizację. Osiągnięcie takiego stanu wymaga: 
dobrej długoterminowej strategii działania, głębokiego 
zrozumienia wyzwań stojących przed chmurą, znalezie-
nia odpowiednich partnerów oraz dobrego zarządzania.

Zmiana roli działów IT

T echnologie ewoluują z modelu tworzenia rozwiązań 
na bazie własnej infrastruktury do nabywania infra-

struktury w  formie usługi w chmurze. Rosnąca popular-
ność cloud computingu, z ciągle rozszerzaną ofertą usług, 
stawia nowe wyzwania dla działów IT w zakresie umiejęt-
ności, kompetencji, a co za tym idzie – obowiązków i od-
powiedzialności. Wyzwania te dotyczą przede wszystkim 
optymalizacji procesów biznesowych, redukcji kosztów, 
a także wprowadzania nowych usług lub poprawy już rea- 
lizowanych. Coraz częściej menedżerowie IT poddawani 
są presji przekształcania swych środowisk, aby móc spro-
stać nowym oczekiwaniom (Waszczuk, 2014). Do tej pory 

działy te jedynie zarządzały zasobami, natomiast w dobie 
uelastyczniania środowisk IT biorą odpowiedzialność za 
efekty zarządzania (Zmiana roli IT managerów, 2010). 
Przy czym tak definiowane zarządzanie w większej mierze 
skierowane jest na wyniki aniżeli na posiadane zasoby.

Zarządzanie działem IT opartym zarówno na outso-
urcingu, jak i  na cloud computingu będzie się istotnie 
różniło od zarządzania tylko własnymi zasobami IT. 
Transformację, a zarazem najważniejsze różnice w zarzą-
dzaniu działem IT z wykorzystaniem tych dwóch modeli 
sourcingowych prezentuje tabela 1. 

Zastosowanie technologii cloud computingu pozwala 
na przyspieszenie wdrażania nowych rozwiązań poprzez 
skrócenie czasu kreowania nowych usług biznesowych. 
Ważna staje się tutaj rola działu IT jako doradcy biznesu 
w kwestiach technologicznych. Sprowadza się ona zwykle 
do wskazania właściwych decyzji w zakresie przechodze-
nia do chmury, tak aby nowe rozwiązania technologiczne 
mogły wspierać biznes. Jednocześnie zmiany technolo-
giczne nie zwalniają działu IT od odpowiedzialności za 
usługi wobec klientów. A zatem to w dziale IT powinno 
się: oceniać ryzyko wprowadzenia cloud computingu, 
określać procesy wspierane przez usługę, analizować 
koszty wdrożenia nowej usługi, skupiać się na konsoli-
dacji i innowacjach, a także zaletach konkurowania oraz 
podnoszeniu potencjału działu. W  przypadku dużych 
firm obok obowiązków związanych z bieżącą pracą działu 
IT dochodzą te związane z  wdrożeniem i  obsługą usług 
w modelu cloud computingu. Natomiast w odniesieniu do 
małych, które nie posiadają m.in. centrów danych i  cen-
trów kompetencyjnych, zakup większości usług w chmu-
rze może marginalizować działalność wewnętrznego 
działu IT (Tomkiewicz, 2011). 

 Bez względu jednak na wielkość przedsiębiorstwa 
wymaga się od działów IT, aby wywiązywały się z  trady-
cyjnie nakładanych na nie obowiązków, tj. utrzymywały 
zasoby i  zapewniały ciągłość i  bezpieczeństwo działań 
z jednoczesnym odnajdywaniem się w świecie technologii 
chmurowych, a także ściśle związanych z nimi technologii 
mobilnych i społecznościowych. 

Upowszechnianie cloud computingu sprzyja wzrosto-
wi wymagań technicznych i jakościowych użytkowników 
końcowych, szybkim i  wielowymiarowym przemianom 
technologicznym, a  także dynamicznemu rozwojowi 
procesów biznesowych. Toteż szczególnie działy IT muszą 
mierzyć się z  wyzwaniami odnoszącymi się do podsta-
wowych zmian w  cyklu użytkowania zasobów IT. Dlate-
go ważne jest, aby jednocześnie z  wdrażaniem nowych 
technologii działy IT pośredniczyły w  zakresie powięk-
szających się zasobów usług, a także tworzyły modułowe 
architektury z  jednoczesną ofertą kompletnego serwisu 
ich elementów.

Przy czym należy podkreślić, że to na działach IT spo-
czywa radzenie sobie z rosnącymi możliwościami wyboru 
i dynamicznie zmieniającą się liczbą dostawców rozwiązań 
chmurowych. Nowe środowisko technologiczne determi-
nuje działy IT nie tylko do korzystania z nowych narzędzi, 
ale też do proponowania nowych rozwiązań, aby sprostać 
oczekiwaniom użytkowników tym bardziej, że często 
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Tab. 1. Transformacja zarządzania działem IT

Zarządzanie działem IT (wykorzystanie 
zasobów wewnętrznych) 

Zarządzanie działem IT oparte na klasycznym 
outsourcingu usług/cloud computing2

Rutynowe dostarczanie usług 
IT i zarządzanie kadrami

Koncentracja na kierunkach rozwoju, strategii i implementacji
Planowanie –  krytyczny aspekt współpracy outsourcingowej; błędy w  planowaniu mogą być 
bardzo kosztowne; konieczne zrozumienie potrzeb i celów klienta przez dostawcę usług/ ko-
nieczne precyzyjne zdefiniowanie potrzeb w zakresie usług, które ma dostarczać dostawca
Ocena, szacowanie –  dotyczyć powinno zarówno planów, kosztów, rekomendacji, działań, 
rezultatów na różnych etapach procesu outsourcingu usług IT w  celu ograniczenia kosztów 
„poprawek”
Negocjacje – niezbędny element zarządzania relacjami z zewnętrznymi dostawcami w sytuacji 
wprowadzania jakichkolwiek zmian (nie tylko na etapie tworzenia kontraktu)
Doradztwo –  większa potrzeba korzystania z  usług zewnętrznych konsultantów, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy firma-klient nie ma jeszcze dostatecznego doświadczenia w outsourcingu usług/ 
w przypadku cloud computingu jeszcze silniejsza potrzeba korzystania z doradztwa, jako że usługi 
chmurowe są „nowością” i postrzegane są często jako bardzo ryzykowne

Rozwijanie wiedzy niezbędnej 
do realizacji usług IT 

Zapewnienie w organizacji informacji i wiedzy, umożliwiającej prawidłową ocenę wszystkich 
aspektów związanych z dostarczanymi usługami i pozwalającej na płynne dostosowywanie się 
do zachodzących w otoczeniu i w samej organizacji zmian 
Rozszerzony zakres potrzeb informacyjnych działu IT wraz z  implementacją outsourcingu 
usług/ implementacja cloud computingu rodzi potrzebę ciągłego monitorowania i  szacowania 
potrzeb w zakresie wykorzystania usług chmurowych, śledzenia zmian na rynku dostawców tego 
typu usług i regulacji prawnych w tym zakresie

Motywowanie personelu oparte 
przede wszystkim na bodźcach 
finansowych – premie i nagrody

Motywowanie negatywne (bardzo szczegółowo określony system kar za niewywiązywanie 
się z  warunków umowy) –  podstawowy bodziec motywacyjny w  relacjach z  zewnętrznymi 
dostawcami,
Motywowanie pozytywne, m.in. udział w zyskach firmy-klienta; możliwość rozszerzenia i/lub 
przedłużenia kontraktu, pozytywne referencje
 Ścisłe reguły dotyczące płatności za usługi i kar za niedotrzymywanie warunków umów

Przewaga zarządzania przychodami

Potrzeba dokładnej ewaluacji i zrozumienia rzeczywistych kosztów funkcjonowania IT – nie-
zbędna do podjęcia optymalnej decyzji sourcingowej
Przewaga zarządzania wydatkami; możliwość uzyskania oszczędności kosztów i redukcji nakła-
dów inwestycyjnych na m.in. nowe technologie

Zarządzanie zasobami IT

Zarządzanie zasobami IT
Odpowiedzialność za efekty zarządzania współpracą z zewnętrznym dostawcą/dostawcami
Współpraca z pozostałymi działami organizacji/ doradztwo w zakresie doboru i/lub rozwoju 
usług IT
Skupienie na działalności kluczowej i myśleniu innowacyjnym

Zarządzanie bezpieczeństwem 
własnych zasobów IT

Najczęściej współdzielona odpowiedzialność za zasoby IT/ Odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
zasobów IT przeniesionae na dostawcę/dostawców usług IT (jednakże zaleca się utrzymywanie 
niezależnej, aktualizowanej kopii zapasowej danych, która może się okazać bezcenna w przypad-
ku rezygnacji z usług dostawcy)

Komunikacja – możliwa częsta 
komunikacja bezpośrednia

Zarządzanie oparte na zarządzaniu kontraktem/kontraktami, w szczególności na zarządzaniu 
umowami SLA (dotyczącymi poziomu usług)
Ograniczona lub brak komunikacji bezpośredniej/ w większości przypadków brak komunikacji 
bezpośredniej

Bezpośrednia kontrola i wprowadzanie 
działań naprawczych

Monitorowanie realizacji usług, analiza raportów
Reagowanie na problemy zgodne z zapisami kontraktu

Utrzymywanie i rozwój technologii
Zarządzanie relacjami z dostawcami/zarządzanie danymi i informacją
Wspieranie pozostałych działów biznesowych w zakresie ustalania celów dotyczących usług/
procesów IT

Określanie kierunków rozwoju 
strategii informatyzacji 

Rozwój innowacyjności przede wszystkim dzięki:
możliwości szybkiego reagowania na zmiany technologiczne i organizacyjne dzięki elastycznym 
usługom chmurowym; 
odciążeniu personelu IT poprzez implementację usług chmurowych i wykorzystanie ich potencjału 
dla kluczowych działań

Źródło: opracowanie własne
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zdarza się, że zakup projektów IT dokonywany jest przez 
inne jednostki w firmie bez choćby konsultacji z działem 
IT. W wielu organizacjach panuje przekonanie, że nie ma 
konieczności konsultowania z działem IT decyzji o zaku-
pie usług cloud computingu (np. dział HR kupuje usługi 
cloud dla HR, dział finansowy kupuje usługi dla finansów). 
Jednak wydaje się, że to CIO (ang. Chief Information  
Officer –  menedżer wykonawczy odpowiedzialny za roz-
wój, wdrażanie i eksploatację technologii informatycznych 
zgodnie z polityką danej firmy) powinien odpowiadać za 
migrację danych do różnorodnych dostawców (zgodnie 
z zapotrzebowaniem różnych jednostek firmy), gdyż w ra-
zie problemów, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem 
danych, to CIO odpowiada za ich rozwiązanie.

Chociaż można by przypuszczać, że ograniczenie zaso-
bów IT organizacji w związku z przejściem na rozwiązania 
chmurowe osłabi pozycję działu IT, badania pokazują 
coś odmiennego. Wraz z  przechodzeniem od adaptacji 
chmur dla „lekkiej” konsumpcji do adaptacji chmur dla 
krytycznych obciążeń właściciele firm zaczynają zdawać 
sobie sprawę z roli IT dla biznesu. We wspominanym już 
wcześniej badaniu Everest Group i Cloud Connect ponad 
75% przedsiębiorstw uważa, że wraz ze zwiększoną ada-
ptacją rozwiązań chmurowych rola IT rośnie lub pozostaje 
niezmieniona (Enterprise Cloud Adoption Survey, 2014). 

T. Fisher (2014) stwierdza, że dzięki adaptacji rozwiązań 
chmurowych menedżerowie IT mają okazję zmienić rolę 
z „utrzymującego technologię” na „prawdziwego szefa infor-
macji”,  zarządzającego danymi jako aktywami organizacji 
podobnie jak menedżer finansów zarządza finansami orga-
nizacji. Konsumeryzacja IT i biznesu spowodowała absolut- 
ne uzależnienie od technologii – wszystko musi przebiegać 
szybciej, wydajniej i dziać się „on-line”/natychmiast.

A  zatem niezwykle ważne wydaje się inwestowanie 
w nowe kompetencje i umiejętności pracowników działów 
IT. Istotne znaczenie ma także progresja wiedzy związanej 
z nowymi technologiami z  jednej strony, a z drugiej zro-
zumienie oczekiwań biznesu przez pracowników działów 
IT. Powinno odbywać się to poprzez ich bliską współpracę 
z  biznesem, a  także poprzez traktowanie wewnętrznego 
użytkownika jako klienta, bo tylko wtedy dział IT będzie 
dobrze postrzegany, kiedy wewnętrzni klienci będą usa-
tysfakcjonowani (Zborowska, 2013). 

Zmianie podlega także rola, jaką będą pełnili pracow-
nicy działów IT, a mianowicie stają się oni menedżerami, 
którzy przede wszystkim będą zajmować się optymaliza-
cją struktury wynajmowanych zasobów informatycznych, 
a także będą dostarczali elastycznego wsparcia dla działal-
ności operacyjnej przedsiębiorstwa (Łapiński, Wyżnikie-
wicz, 2015). 

W warunkach kiedy usługi są świadczone w chmurze, 
istotne wydaje się przekształcenie działu IT tak, aby sta-
nowił więcej niż tradycyjne wsparcie przez zastosowanie 
nowych modeli wynagradzania i skrócenie czasu wprowa-
dzania produktu na rynek.

Wskazane przemiany będą wyznaczały nowe zadania 
dla pracowników działów IT, związane z  wiedzą i  umie-
jętnościami do tej pory wykorzystywanymi w działaniach 
biznesowych i zarządczych. Obejmują one przede wszyst-

kim: negocjowanie złożonych transakcji, wspomaganie 
wydajności zasobów IT, zarządzanie oczekiwaniami 
wewnątrz przedsiębiorstwa (przy partnerskiej ścisłej 
współpracy z  innymi jednostkami przedsiębiorstwa) na 
wszystkich etapach cyklu użytkowania IT, nieustanny roz-
wój umiejętności organizacyjnych w działaniach w chmu-
rze, a  także znajomość dynamicznie zmieniającej się 
dziedziny IT. Dopiero zmiana obowiązków, umiejętności 
i  kompetencji oraz zakresu odpowiedzialności zwykle 
obarczonego przestarzałymi procesami i nieelastycznymi 
systemami działu IT pozwoli wykorzystać technologie 
cloud computingu do uproszczenia infrastruktury i m.in. 
przeniesienia pracowników do innych, bardziej istotnych 
projektów przedsiębiorstwa.

Integracja, centralizacja i  ujednolicenie elementów 
struktury informatycznej w  ramach cloud computingu 
wiąże się z  pozyskaniem wolnych mocy obliczeniowych 
i zdjęciem z pracowników IT wielu uciążliwych obowiąz-
ków. Rysunek 1 pokazuje, w jakim stopniu chmura może 
wpłynąć na odciążenie działu IT.

Rys. 1. Obciążenie działu IT w rozwiązaniach chmurowych i tra-
dycyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Castellina, 2012, s. 7)

Zwykle następstwem takich zmian jest wcześniej wspo-
mniana poprawa współpracy pomiędzy działem IT a resz-
tą przedsiębiorstwa, a szczególnie z działami biznesowymi, 
takimi jak m.in. sprzedaż (Bielewicz, Prokurat, Pietrzak, 
2015). Prowadzi to do zmiany relacji pomiędzy IT a po-
zostałymi działami przedsiębiorstwa, gdzie inwestycyjny 
model rozwoju IT zostaje zastąpiony przez model usługo-
wy. Dział IT zaczyna być postrzegany przez inne jednostki 
firmy jako ten, który dostarcza nowe usługi i szybko rea- 
guje na nowe potrzeby.

Jak pokazują badania przeprowadzone w 2013 roku przez 
analityków Cisco Consulting Services (CCS) we współpracy 
z  firmą Intel, rola działów IT będzie zmierzać do pośred-
nictwa usług na rzecz pozostałych działów przedsiębiorstwa, 
działając w  charakterze organizatora działań całego przed-
siębiorstwa, a  także nadzorując obsługę, zakup, dostawy 
oraz zapewniając wsparcie techniczne i  bezpieczeństwo 
danych (tak uważa 76% badanych) (Bradley i in., 2015).

Podsumowanie

K orzystanie z chmury rodzi nowe problemy i pytania 
związane m.in. z: integracją, podejmowaniem decy-

zji, w  czym tak naprawdę ma pomóc i  jakiego obszaru 
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dotyczyć, nad czym pozostawić kontrolę i na jakiej infra-
strukturze polegać. Ważne są jednak nie tylko wyzwania 
i pytania natury technologicznej, lecz także ocena wpływu 
rozwiązań chmurowych w  pryzmacie długoterminowej 
strategii firmy. 

Utrata kontroli nad procesami i  usługami IT w  wy-
niku zastosowania modelu chmury może kosztować 
organizację utratę zdolności do powrotu do świadczenia 
usług IT „w biurze”, stąd tak ważne jest odpowiednie za-
planowanie i zarządzanie relacjami z dostawcami usług. 

Właściwe zarządzanie w  relacjach z  dostawcą usług 
chmurowych umożliwia ujednolicenie zmiennego śro-
dowiska IT w  chmurze, obniżkę kosztów operacyjnych 
oraz osiągnięcie kompleksowej wiedzy biznesowej po-
trzebnej do pełnienia roli innowatora.

W  artykule starano się wykazać, że rola i  znaczenie 
działu IT w dobie coraz szerzej wykorzystywanych usług 
cloud computingu nie maleje, lecz można nawet wysu-
nąć hipotezę, że rośnie, jako że stale też rosną potrzeby, 
wymagania i  jednocześnie możliwości technologiczne 
i wyzwania w obszarze IT i biznesu.

Pozyskiwanie usług chmurowych, celem szybkiego 
sprostania zmieniającym się potrzebom biznesu z pomi-
nięciem działu IT nie zawsze stanowi pożądaną prakty-
kę. Angażując dział IT, działy biznesowe mają bowiem 
możliwość wykorzystania potencjału przejawiającego się 
strategicznym podejściem do zaopatrzenia i  zarządza-
nia ryzykiem, projektowania efektu skali, planowania 
łącznych kosztów eksploatacji oraz realizowania spójnej 
strategii (Bradley i in., 2013). 

Przedefiniowanie partnerstwa dla działań bizneso-
wych i  współpraca przy tworzeniu wartości staje się 
koniecznością dla zachowania wpływów działu IT. Użyt-
kowanie zasobów IT będzie zależeć zarówno od działu 
IT, jak i jednostek biznesowych. Przy czym priorytetowe 
znaczenie dla działu IT stanowią umiejętności związa-
ne z  szybkością działania, oferowaniem nowej jakości 
usług, rozwojem innowacji. Dlatego istotne jest, aby do-
konywane zmiany koncentrowały się na następujących 
obszarach: 
•	współpracy działów IT z pozostałymi działami przed-

siębiorstwa, mającymi wpływ na wszystkie etapy 
użytkowania zasobów IT,

•	tworzenia wartości, będąc partnerem dla działań 
biznesowych w  obszarze mechanizmu planowa-
nia, budżetowania, finansowania, ryzyka i  modeli 
zarządzania,

•	innowacyjności w aktywnym poszukiwaniu możliwo-
ści zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, 

•	kreowania IT jako siły napędowej wzrostu.
W niedalekiej przyszłości regułą stanie się traktowanie 

rozwiązań chmurowych jako mechanizmu przekształceń 
działów IT, pomocnego przy przechodzeniu z  pozycji 
myślących taktycznie administratorów systemów do 
roli planujących strategicznie pośredników usług. (Prze-
twarzanie w  chmurze …, 2014). W  działach IT należy 
upatrywać szansę zmiany współpracy z  grupami bizne-
sowymi i wykreowania wpływowych i  skutecznych spe-
cjalistów od przychodów i rozwoju.

dr Beata Butryn
Uniwersytet Ekonomiczny we wrocławiu
wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
e-mail: beata.butryn@ue.wroc.pl
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Przypisy

1) Zarządzanie outsourcingiem IT zostało szerzej opisane 
w  książce: M. Sobińska (2010), Zarządzanie outsourcingiem 
informatycznym, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.

2) Tekst zapisany kursywą będzie odnosił się do modelu zarzą-
dzania wspartego cloud computingiem, przy czym pozostałe 
zalecenia/uwagi będą uniwersalne zarówno dla klasycznej re-
lacji z zewnętrznym dostawcą usług IT, jak i dostawcą usług 
cloudowych.
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Cloud Computing and Transformation 
the Role of IT Departments

Summary

The paper presents:
• the idea of cloud computing and its meaning in mod-

ern enterprises,
• challenges for cloud computing implementation,
• governance in cloud outsourcing projects,
• the impact of cloud services implementation on the 

change of IT department role.
It was made an attempt to demonstrate that the impor-
tance of IT department in an era of widely using cloud 
computing services is not decreasing, but actually in-
creasing, as the needs, demands, technological possibil-
ities and challenges in the IT area and business are also 
constantly growing and changing.
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CSR AND CORPORATE GOVERNANCE: 
IN THE SEARCH fOR COmmON GROUND
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Maria Roszkowska-Menkes

Introduction

o ver the last two decades the business-society relations 
debate has been built fundamentally around the cor-

porate social responsibility (CSR) concept (Carroll, 1999; 
Matten et al., 2003) whereby companies voluntarily inte-
grate social, ethical and environmental concerns into their 
business operations and core strategy in close cooperation 
with their stakeholders (EC, 2011 –  COM 681). The aim 
of CSR is to: – maximise the creation of shared value for 
firms’ owners/shareholders and for their other stakeholders 
and society at large; – identify, prevent and mitigate their 
possible adverse impacts. In this context CSR is understood 
as a business contribution to sustainable development (ISO, 
2013; Marrewijk, 2003). The questions at the heart of CSR 
are as old as business itself, but still cause a lot of controversy. 
Many argue that what has come to be called corporate social  

responsibility has become a  key branding tool for most 
large and medium-sized companies (Fleming, Jones, 2013) 
separated from the core strategy (Freeman, McVea, 2001) 
and limited to cosmetic actions (Porter, Kramer, 2006). 

The recent global financial crisis triggered in 2007 re-
sulted in a significant loss of public trust in corporations 
and their governance, reviving the discussion on the 
role of business in society and economy. Low faith in the 
market economy together with accelerating globalisation 
and increasing stakeholders’ awareness reinforced by the 
advent of ICT indicate the need for more systematic and 
strategic approach to CSR. There have been a  growing 
number of authors convinced that CSR should be inte-
grated with company governance, strategy and operations 
(Husted, Allen, 2007; Vilanova et al., 2008). Strategic 
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approach to CSR is understood as corporate commu-
nity service that simultaneously accomplishes business 
goals. It is not only ethical, in contradiction to altruistic 
approach that since by having negative influence on cor-
porate performance infringes shareholders rights (Lantos, 
2002), but also generate the highest overall social output, 
as more companies are incentivised to invest in social and 
environmental programs (Husted, Salazar, 2006). CSR 
initiatives are gradually advancing from philanthropic 
actions to authentic strategies intended to regain the trust 
of society at large (Jamali et al., 2008) and generate social 
change, by simultaneously creating value for shareholders 
(Porter, Kramer, 2011). Shared value creation requires, 
however, close integration of CSR with core strategy and, 
as we argue in this paper, corporate governance.

At the firm level corporate governance (CG) is defined 
as a  system by which organizations are directed and 
controlled, which specifies decision-making procedures 
and the distribution of rights and responsibilities among 
shareholders and managers (Ayuso, Argandoña, 2007). 
In other words it is a structure to monitor and motivate 
executives to tie their interests with those of shareholders 
and to assure for value creation (Shleifer, Vishny, 1997). 
The growing awareness of the role of business in society 
and the experience of the recent financial crisis, allegedly 
caused by institutional and moral failures (Posner, 2010, 
pp.  40–79), exposed significant shortcomings in corpo-
rate governance (Boerner, 2008, pp.  34–37). The latter 
included information asymmetry between market par-
ticipants, conflict of interest of different institutions such 
as investment funds and rating agencies, lack of objective 
assessment of executives, as well as low effectiveness of the 
board work, and incentive mechanisms, low involvement 
of shareholders in the companies’ operation (Kirkpatrick, 
2009; Clarke, Chanlat, 2009, pp.  1–42). The crunch un-
dermined the basic paradigm of investor protection and 
maximization of shareholder value (MSV) that proved to 
be not only an ineffective approach in pursuing strategic 
goals, but also detrimental to shareholders themselves 
(Stout, 2012). In turbulent and complex environment 
companies cannot be isolated from the expectations of 
the broader stakeholder groups and the assumptions of 
sustainable development.

Not until the last decade the literature on CSR and CG 
has developed separately (Bhimani, Soonawalla, 2005). 
However, as Elkington (2006, p.  522) underlines “it’s 
timely to review the increasingly complex cross-connects 
between the rapidly mutating governance agenda and 
the burgeoning world of corporate responsibility…”. In 
addressing this call, driven by recent studies and imple-
mented reforms, this paper aims at identification of links 
between CSR and various mechanisms of CG. The paper 
is of conceptual character and is organized as follows. The 
strategic implications of corporate social responsibility are 
explored in section one. Section two addresses the con-
cept of corporate governance outlining the best practice in 
the aspects of disclosure, shareholder, board functioning 
and executive compensation. Final remarks are presented 
in conclusion section.

Strategic implications of CSR

E mpirical studies still provide inconsistent results con-
cerning the relation between firm financial perfor-

mance and CSR (Charlo et al., 2015; Margolis, Walsh, 2003; 
McWilliams et al., 2006; Orlitzky et al., 2003; Revelli, Viviani, 
2015). Reasons for these mixed results include inconsisten-
cy in measuring CSR and firm performance, inconsistency 
in samples, imprecision and inconsistency in research de-
sign, a  lack of methodological rigor, and a  lack of theory 
(Margolis, Walsh, 2003; McWilliams et al., 2006; Wierciński, 
2011). What is more assessment of these studies is difficult 
due to the lack of consensus in understanding of CSR itself. 
On the one hand, some researchers define CSR within an 
altruistic approach focusing on social activities beyond the 
law requirements and interest of the firm (McWilliams et 
al., 2006; see also Baron, 2001). On the other hand, there 
is a  growing number of authors calling for strategic per-
spective (Husted, Salazar, 2006; Kanter, 1999; Lantos, 2002; 
Porter, Kramer, 2011; Visser, 2012), as the separation of so-
cial and business goals resulted in nothing but hypocritical 
and nonchalant approach of business community to CSR 
(Fleming and Jones, 2013). Business does not operate in 
a vacuum, but rather in a specific socio-economic-political 
system and its ability to stay competitive depends largely on 
the condition of this system (Roszkowska-Śliż, 2015). Every 
company is plunged in a universe of complex relationships 
with multiple stakeholders. Thus its long-term success in 
turbulent environment requires finding balance between 
stakeholders expectations and their integration with firm’s 
basic goals (Freeman, 2001).

Strategic CSR can be defined by five principles: 1. cen-
trality – integrating CSR with core strategy; 2. appropria-
bility – capturing value added to the firm from social in-
itiatives; 3. proactivity – searching and identifying social 
issues that create business opportunities; 4. voluntarism 

– carrying out community services beyond those demand-
ed by law; 5. visibility – building stakeholder awareness 
(Burke, Logdson, 1996). 

Compared with altruistic approach, that has been prov-
en to have negative impact on company’s performance 
(Baron, 2001), strategic CSR not only generates the greatest 
business benefits, but also assures for the highest overall 
social output (Husted, Salazar, 2006). Close link between 
CSR activities and core business strategy allows firm to 
use its unique resources and competences, what increases 
the efficiency and effectiveness of social programs. It also 
stimulates the development of rare, hard to imitate and val-
ued resources, such as ethical awareness, ability to manage 
social and environmental issues (Husted, Allen, 2007; Litz, 
1996), enhanced reputation and more productive employ-
ees (McWilliams, Siegel 2011). Strategic CSR also spurs cre-
ation of relational resources, as it helps to built wide, deep 
and trust-based relationships with stakeholders (Du et al., 
2011; Surroca et al., 2009), who are more willing to commit 
personal resources (including knowledge) to the benefit of 
the company (Sen et al., 2006). 

Business benefits stemming from implementation of 
CSR include increased interest of investors, improved 
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relationships with the community, government, public 
administration, employees or increased consumer loyalty 
(Rok, 2004). The latter is reinforced by the growing aware-
ness of customers, who make decisions basing not only on 
product’s price, but also on its social and environmental 
attributes (Bogdanienko, 2011). 

Strategic CSR may be understood as a social investment 
that improves company’s competitive context, by increasing 
access to production factors and resources (i.a. highly qual-
ified employees, dependable suppliers) or demand (i.a. by 
increasing the market or its “quality”) (Porter, Kramer, 2002). 
Other benefits related to integration of CSR with core strategy 
include increased productivity in value chain (Porter, Kramer,  
2006) introduction of new products that address unmet 
social needs or creation of completely new markets (Porter, 
Kramer, 2011; Prahalad, 2006; Grayson, Hodges, 2004).

Scholars point out the mutual dependence of strategic CSR 
and innovation (Ćwik, 2011; Kanter, 1999; Nidumolu et al., 
2009). Addressing societal needs and harms not only allows 
companies to minimize internal costs and operational risks, 
but also broadens search for new business opportunities. It 
has been proven that cooperation with external and internal 
stakeholders, that is viewed as an essential element of corpo-
rate social responsibility (Dahlsrud, 2008; Greenwood, 2007; 
Marrewijk, 2003; Rok, 2011; Waddock et al., 2002), is a valua-
ble source for innovation that contributes to the welfare of the 
social and natural environment (Ayuso et al., 2011; Holmes, 
Smart, 2009). Literature provides numerous examples where 
companies create product, process or business model inno-
vation that support the implementation of their CSR strategy 
(Szumniak-Samolej, 2013). CSR, as based on stakeholder en-
gagement, is expected to enhance company’s ability to access 
and use of external knowledge (Luo, Du, 2014). It enables to 
move away from schematic and narrow thinking about differ-
ent solutions, raises employees’ awareness on social and envi-
ronmental issues, broadens their perspective and stimulates 
innovativeness (Roszkowska-Śliż, 2014).

As indicated before strategic focus results also in greater 
social benefits than altruistic CSR. Under this case compa-
nies are motivated with possibility to create business value 
from their social initiatives and are more willing to engage 
in such actions. Thus, the overall social output by the entire 
business community will be greater than within purely altru-
istic perspective (Husted, Salazar, 2006). 

For best results, it is important that CSR actions are con-
sidered as an investment. Such approach leads to innovation 
and more effective exploitation of social-business opportu-
nities (Wierciński, 2011). The creation of shared value, i.e. 
competitive advantages together with virtuous social change, 
is possible only after the full integration of corporate social 
responsibility with strategic dimensions of company’s func-
tioning including strategic planning and management, deci-
sion-making, and corporate governance. 

Corporate governance

c orporate governance serves as the set of mechanisms 
and institutions, which aim at assuring for effective 

company operation and increasing its value (Monks, Minow, 

2004; Oplustil, 2010). At the country level corporate govern-
ance refers to the political as well as cultural and social norm 
system, that constitutes for the legal framework and insti-
tutional order which sets rules and conditions for company 
functioning (Roe, 2003; Stulz, Williamson, 2003; Doidge et 
al., 2007). At the company level corporate governance tra-
ditionally addresses the natural conflicts between principals 
and agents (Jensen, Meckling, 1976; Koładkiewicz, 1999). 
Providing a set of monitoring and incentives mechanisms it 
attempts to lower the agency costs and in result to increase 
the efficacy of these relationships (Shleifer, Vishny, 1997; 
Tricker, 2012). 

The complexity of corporate governance resulted in the 
emergence of various theoretical frameworks, which offer al-
ternative ways for identification of main issues of the relation 
between shareholders, executives, employees and other con-
stituencies as well as provide different solutions to explain 
company’s behavior and methods to enhance performance. 
The discussion of the theoretical frameworks for corporate 
governance remains beyond the scope of the article, yet the 
most important perspective needs to be mentioned. These 
approaches include principal-agent theory, managerial he-
gemony theory, stewardship theory, property rights theory, 
organizational approach, transaction costs economics, stake-
holder theory, team production theory and resource depend-
ency theory (Mallin, 2004; Aluchna, 2015).

Recognizing the variety of approaches to corporate gov-
ernance and the emergence of competitive perspective, it is 
essential to emphasize that the principal-agent theory proved 
to be the most influential theory having determined the 
dominant stream of research. It also set the understanding 
for functions and tasks of corporate governance focusing on 
the performance, investor protection and firm value creation. 
The principal agent problems refer mostly to conflict be-
tween shareholders and managers of public listed companies 
rooted in the different risk exposure and risk diversification 
possibilities, different horizon and the choice of effort issues 
(Fama, Jensen, 1983a, 1983b; Jensen, Smith, 1985). The sec-
ond crucial conflict addressed by the agency theory, which 
shapes the system of corporate governance refers to the 
so called principal-principal conflict between dominant and 
minority shareholders (Aluchna, 2015). For the purpose of 
mitigating these problems, assuring for investor protection 
and in result improving company performance precisely, 
corporate governance mechanisms are set to include (Mallin, 
2004; Tricker, 2012; Wolf, 1997; Mesjasz, 2011):
•	Control and monitoring mechanisms divided into

 Ò Internal mechanisms such as ownership structure (and 
the possibility of shareholder to exercise their rights 
during annual shareholder meeting), functioning of the 
board, the disciplinary role of the creditor, internal mon-
itoring by employees and whistle blowing system

 Ò External mechanisms such as stock market, market 
for corporate control (hostile takeovers), debt market, 
market for executives, regulation role of the state

•	Incentive mechanisms such as executive compensation with 
variable, performance based component (bonuses, stock op-
tion, restricted shares, long term incentive plan etc.)
Since conflicts between shareholders and managers result 



TECHNOLOGIE INFORMACyJNE | 41

from the separation of ownership and control and the infor-
mation asymmetry, the shareholders face the risk of being 
expropriated by managers who working at the company will 
engage in opportunities behavior and focus on maximizing 
their own interests which may be opposite to shareholders 
expectations (Jensen, Meckling, 1976; Mesjasz, 2011). These 
problems rise under the conditions of dispersed ownership 
when fragmented shareholders have neither necessary 
knowledge and experience nor funds to engage in efficient 
monitoring and oversight over the company (Monks, Minow, 
2004; Shleifer, Vishny, 1997; Tricker, 2012). Therefore the 
classic Anglo-Saxon picture of listed companies is said to be 
characterized by strong managers and weak owners cooper-
ation, ‘shareholders free ride’ and ‘voting by feet’ phenomena 
(Roe, 1994; Monks, Minow, 2004; Koładkiewicz, 1999). Thus, 
from the principal agent approach corporate governance 
focuses on shareholder primacy and strives for maximizing 
shareholders value (Lazonick, O’Sullivan, 2000). The adopt-
ed measures are to tie the interests of managers with those 
of shareholders. This led to the development of corporate 
governance structures as well as codes of best practice which 
aim at the protection of shareholders interest and maximi-
zation shareholder value what is believed to be beneficial for 
the economy and society as a whole (Koładkiewicz, 2013). 
The similar approach of maximizing shareholder value was 
transferred to other corporate governance systems although 
they are characterized by different challenges of concentrated 
ownership, complex control structures and weaker institu-
tional order. The set of best practice cover for instance the 
rules for organizing shareholder meeting (agenda announce-
ment, voting procedures), the functioning of the board 
(appointing directors, stricture, composition, self-evaluation, 
voting procedure), transparency, setting and disclosure of ex-
ecutive compensation, selection of the auditor, formulation 
of risk management policy (Jerzemowska, 2002, 2011). 

However as indicated in the existing literature and ob-
served in business practice the focus on investor protection 
and firm value creation did not result in creating wealth for 
investors (Stout, 2012). Moreover, it led to the misuse of 
corporate governance mechanisms and the emergence of 
significant shortcomings and inefficiencies that are believed 
to contribute to the outbreak of the financial crisis. The 
most problematic practice of corporate governance refers to 
(Isaksson, 2010; Clarke, Chanlat, 2009):
•	Passive and short term oriented shareholders who are not 

interested in engagement and oversight over company 
management

•	Passive and inefficient boards which are unable to iden-
tify risks of the company operation and exercise their 
rights for control and monitoring

•	Inefficient executive compensation motivating for exces-
sive risks and short term orientation in company results 
In line with the identified shortcomings and the expe-

rience of the recent financial crisis corporate governance 
is believed to be forced to change. These reforms not only 
refer to the corporate governance mechanisms and insti-
tutions themselves, but call for a  wider approach of the 
perception of the company, its stakeholders and perfor-
mance (Mayer, 2012; EC, 2012 – COM 740). 

CSR and corporate governance 
— friends or foes?

c orporate governance and corporate social responsi-
bility may seem to propose competing approaches to 

the role of company in business society. These two concept 
address different issues, assume for the primacy of various 
interest groups and stress alternative direction for compa-
ny’s development. Table 1  presents a  brief comparison of 
these two concepts.

Table 1. Comparison of CSR and CG

Aspect CSR Corporate 
governance

Primary focus Various groups of 
stakeholders Shareholder interest

Problems to 
be solved

Conflict between 
business and society 
and between business 
and environment 

Principal-agent 
conflict
Principal-principal 
conflict 

Main task

Incorporation of 
stakeholder interest to 
companies operation, 
transparency 

Investor protection, 
value creation, 
transparency 

Dominant 
performance 
dimension 

Social and 
environmental Financial 

Formalization 
Low
(recommendations, 
guidelines, green papers)

High 
(reporting standards, 
guidelines, hard and 
soft law, fiduciary duty)

Shortcomings 

Lack of regulation, 
weak accountability 
to stakeholders (no 
fiduciary duty)

Short term orientation, 
risk of abuse
Guidelines and 
regulations do not 
solve the fundamental 
problems

Source: own compilation

Recently, the understanding for the need to integrate 
the concepts of corporate governance and corporate social 
responsibility arise both in the academic literature as well 
as in the proposed regulation (Stout, 2012). The evolution 
of corporate governance leads to the dynamic development 
of the company role in business and society that attempts 
to emphasize the need for a more balanced approach in re-
porting and evaluating company performance, incorporat-
ing stakeholder expectations into company strategy and or-
ganizing operations around CSR best practice. Despite, the 
dominance of the investor protection and MSV paradigm 
corporate governance is also addressing a wider perspective 
identifying the need for integrating financial, environmen-
tal and social performance since all these dimensions are 
mutually interdependent and impact company reputation. 
In other words profits are important but need to remain 
sustainable, be based on a  long term perspective and be 
generated within constrains put by society and environ-
ment (Mayer, 2012). On the other hand CSR recognizes its 
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strategic role in the enhancement of economic performance 
balancing the social and environmental dimensions. Figure 
1 illustrates the integration of corporate social responsibility 
and corporate governance.

Figure 1. Integrating corporate social responsibility and corpo-
rate governance
Source: own compilation

The practice of integrated corporate social responsibil-
ity and corporate governance leads to the main following 
changes (Kirkpatrick, 2009):
•	Boards (supervisory boards, boards of directors) are ex-

pected to incorporate a wider perspective for evaluating 
company performance and incorporate both sharehold-
er and stakeholder expectations. Boards are also to be 
more diverse in terms of gender, race, age and experi-
ence of their members, should report on their composi-
tion and performance (EC, 2012 – COM 614)

•	Companies are expected to provide both reporting to 
shareholders (interested mostly in the financial state-
ments) and at the same time disclosing information 
of their social and environmental performance. Inte-
grated reporting is supposed to deliver a bigger picture 
of the company activity and encourage companies to 
combine the incorporation of shareholder and stake-
holder expectations (EU, 2014 – Directive 2014/95/UE)

•	Executive compensation should be structured ade-
quately to combine social, environmental and financial 
performance measure to become an incentive for man-
agers to have a more integrated approach to company 
purpose (EC, 2009 – 2009/385/EC).

Conclusions

T he growing awareness of environmental damage and 
social problems is reshaping the corporate practices 

with the reference to strategy, governance structure, mo-
tivation systems and adopted policies. Both the academic 
literature and business practice recognize the need to adopt 
a wide perspective on company role in business and soci-
ety. CSR dominated by expectations of stakeholders and 
emphasizing the social and environmental performance 
of the company incorporates also the market pressure and 
economic requirements for company survival. Therefore, 
a business case for CSR is viewed as a natural stage of the 
concept development identifying the potential for CSR as 
competitive advantages for companies. Corporate govern-
ance traditionally focused on shareholder interests and 

pursued the maximizing shareholder value paradigm. Re-
cently, confronted with the post crisis reality and social and 
environmental challenges corporate governance to reforms 
board functioning, structuring of executive compensation 
and reporting in order to balance financial, environmental 
and social performance.
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Endnote

1) The article was partially prepared within the research grant 
financed by Narodowe Centrum Nauki on “Corporate gov-
ernance and ownership structure. The case of public listed 
companies”, No. 2011/03/BHS4/01130.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 
a ład korporacyjny – w poszukiwaniu 
wspólnego mianownika

Streszczenie

Przez lata problematyka społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i ładu korporacyjnego rozwijały się oddzielnie. Pierw-
sza odnosiła się do oczekiwań i postulatów interesariuszy 
i  podkreślała znaczenie społecznego i  środowiskowego 
wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Druga z kolei 
koncentrowała się na celach akcjonariuszy i  bazowała na 
paradygmacie maksymalizacji wartości dla akcjonariu-
sza i  ochronie interesów inwestorów. W  ostatnich latach 
natomiast widoczna jest integracja tych dwóch koncepcji, 
prowadząca do rozwoju postrzegania roli przedsiębiorstw 
w gospodarce i społeczeństwie oraz integrująca finansowy, 
społeczny i środowiskowy wymiar funkcjonowania przed-
siębiorstwa. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów 
integrujących społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu 
korporacyjnego w odniesieniu do wymiarów funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa.
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