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Introduction

N on-financial reporting (NFR) originated from CSR 
and environmental disclosure to evolve towards 

a complex communication to various stakeholders. It de-
livers a complete picture of company’s multidimensional 
performance and reveals interdependencies between 
business, society and environment. Non-financial report-
ing represents the development of corporate commu-
nication towards groups of stakeholders and constitutes 
a  strategic response to social, cultural, institutional and 
regulatory pressures. Non-financial disclosure allows to 
operationalise principles of sustainability and supports its 
implementation in the organisational context. Academic 
studies as well as business reports document the growing 
number of non-financial reporting in different versions 
and formats. According to the data from the data base of 
Global Reporting Initiative (GRI) the number of compa-
nies which deliver sustainability repots reveals a constant 
growth from 11 companies in 1999, 385 in 2005, 2019 in 
2010 to 4347 in 2016 (GRI, 2017). Statistics on S&P500 
companies show the same pattern – the number of com-
panies disclosing non-financial data increased from 20% 
in 2011 to 82% in 2016 (Governance & Accountability 
Institute Research Results, 2017). 

In this paper we draw upon the adoption of non-finan-
cial reporting viewed as the result of the stakeholder pres-
sure and the implementation of a new regulation. Specif-
ically, the aim of the paper is to present the evolution of 
non-financial reporting and refer it to the practice of listed 
companies in Poland. We discuss this topic in the context 
of selected theoretical frameworks which are adopted in 
the existing literature to analyse the emergence and the 
impact of non-financial reporting with reference to both 
institutional environment and organizational characteris-
tics. We also present the regulatory framework addressing 
the standards provided by the Global Reporting Initiative 
and new rules as enacted by the 2014/95/UE Directive.  
Finally, we address the evolution of nonfinancial reporting 
in the context of understudied emerging and post-transi-
tion countries which lag behind the practice of Western  
Europe and North America. We provide the evidence on 
the evolution of non-financial reporting by companies list-
ed on the Warsaw Stock Exchange discussing prior studies 
(Aluchna, Roszkowska-Menkes, 2018). In addition, we 
complement these studies by examining the results of the 
empirical analysis conducted in the whole population of 

the WSE listed companies and we present the evidence on 
non-financial reporting by these firms in years 2015–2016. 

The article has the following structure. First, the con-
cept of non-financial reporting is discussed in the context 
of existing theories which provide a conceptual framework 
to understand the motives for its emergence and drivers 
for its further development. Then, we present the most 
important standards of non-financial reporting which are 
adopted by companies worldwide to report social and en-
vironmental information. In the third section, we present 
the evidence on Poland, referring to the specific case of 
companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Final 
remarks are presented in the conclusion section.

The concept of non-financial reporting

T he term of non-financial reporting refers to the volun-
tary, solicited or mandatory disclosure of social, eco-

nomic and governance information of a company. Gray et 
al. (1987, ix, quoted in Kotonen, 2009) define non-finan-
cial reporting as „the process of communicating the social 
and environmental effects of organisations’ economic 
actions to particular interest groups within society and to 
society at large”. Non-financial reporting is viewed as the 
important innovation in the disclosure of company’s op-
eration and performance providing a  multidimensional 
picture of its social and environmental impact. 

The existing literature offers a  wide range of terms 
to describe the practice of reporting non-financial in-
formation related to the impact the company exerts on 
society and environment (Kotonen, 2009). Non-finan-
cial reporting includes various terms such as (Aluchna, 
Roszkowska-Menkes, 2018) CSR reporting, social and 
environmental reporting, sustainability reporting, ESG 
standards, social accounting, social and environmental 
disclosure, sustainability disclosure, social auditing, social 
review. While these terms are used to describe a similar 
communication of social and environmental data by com-
panies, the form of this disclosure may differ with respect 
to size, format and adopted standards. 

For the purpose of the paper we are using the terms 
of CSR/ sustainability reporting as well the non-financial 
reporting addressing the disclosure of social and environ-
mental information in general. However, it must be em-
phasised that in several studies as well as business reports 
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the term of CSR/ sustainability reporting refers mostly to 
the structure of reports in accordance with GRI stand-
ards (Milne, Gray, 2013; Searcy, Buslovich, 2014; Zimara,  
Eidam, 2015; Lock, Seele 2016). While non-financial re-
porting is a broader and more general term, it is very often 
used with the reference to a disclosure prepared according 
to the regulation enacted by 2014/95/UE Directive. In ad-
dition, the term of integrated reporting refers to commu-
nication based on the IIRC standards and based on the 
scheme to integrate and show mutual interdependencies 
of 6  capitals (financial, production, intellectual, human, 
social and relational, natural) which are used to create 
value by a company. 

The existing studies perceive non-financial reporting as 
the corporate response to stakeholder pressure resulting 
in the changing paradigm for business role in economy 
and society (Fernandez-Feijoo et al., 2014). For many 
years corporate reporting has been focusing on the com-
munication of financial performance, addressing the 
expectations of shareholders and investors in line with 
the predominant goal of the company to maximize share-
holder value. With the growing role of stakeholders often 
functioning in organized forms of pressure (functioning 
as associations or organizations, communicating via so-
cial media), the need for the multidimensional disclosure 
has increased. There is a growing understanding amongst 
individuals and institutions that corporate impact is much 
more compound that its sole financial performance. As 
a  consequence, companies have been pressured to dis-
close a  wider picture of their operation and to report 
also on the social and environmental dimensions of their 
performance. 

In addition, while the concept of corporate social re-
sponsibility (CSR) and sustainable business emerged and 
has been adopted by several companies, both sharehold-
ers and various stakeholders have been lacking detailed 
measures to access whether the principles of responsible 
business are implemented at the company level. The 
understanding that companies need to critically recon-
sider business models motivates them to implement new 
structural and organisational arrangements to create 
shared value (Porter, Kramer, 2006) and redevelop their 
operation towards a  low-emission and resource-efficient 
economy. Prior studies reveal that the initial communi-
cation on social and environmental initiatives remained 
very descriptive and lacked criteria for a  critical assess-
ment. Thus, the standards of non-financial reporting offer 
the operationalisation of sustainability and CSR as well as 
stakeholder management and triple bottom line (Thorne 
et al., 2014). In this sense, non-financial reporting con-
stitutes a  transition from financially focused short-term 
thinking to long-term sustainable value-based business 
philosophy (Ballou et al., 2012).

Finally, the development of non-financial reporting is 
also viewed as a reaction of accounting practice to develop 
formal ways in order to capture the value of intangible as-
sets. It addresses the stakeholder-agency perspective that 
assumes there is growing number of social and environ-
mental factors that influence firm’s ability to create value 

in the long term, and they should be addressed by manag-
ers in their strategies and reporting. With the use of many 
different indicators non-financial reporting also allows to 
understand how the value for stakeholders is created and 
captured (Milne, Gray, 2013).

Conceptually, non-financial reporting is placed 
within different theoretical frameworks. The existing 
studies discuss NFR mostly in the context of agency 
theory, stakeholder-agency theory and stakeholder the-
ory. These theories address differences in preference 
and goals of various shareholders and stakeholders. The 
principal-agent theory originally focuses on conflicting 
interests between principals (shareholders) and agents 
(executives), who reveal conflicting interests and tend to 
maximize their own wealth (Jensen, Meckling, 1976). The 
information asymmetry causes natural and unavoidable 
conflicts and the so called agency costs. The governance 
mechanism need to be adopted to mitigate these conflicts 
and increase the efficiency of company’s operation. The 
stakeholder-agency framework and stakeholder theory 
address interactions between functional groups of stake-
holders, including shareholders (Hill, Jones, 1992) who 

„affect or are affected by the achievement of the organiza-
tions’ objectives” (Freeman, 1984). Both shareholders and 
stakeholders differ in their expectations and goals due to 
differences with respect to their identity, different invest-
ment horizons, goals and possibilities to diversify risks as 
well as the power and possibility to influence corporate 
actions. The adoption on non-financial reporting can be 
viewed as a managerial decision which is made in accord-
ance with the shareholder preferences (Birt et al., 2006) 
and which requires engagement of resources. This leads 
to unavoidable tensions and conflicts between different 
stakeholders as well as between shareholders of various 
types. In the organisational context shareholder primacy 
driven by the fiduciary duty bounds board directors to 
model stakeholder relations and to legitimise creation of 
firm value (Sundaram, Inkpen, 2004). The existing litera-
ture predominantly addresses the tensions between share-
holder and stakeholders (Sundaram, Inkpen, 2004) who 
juxtaposition financial performance with environmental 
and social performance. 

In recent years scholars have also adopted the neo-in-
stitutional theory (Thorne et al., 2014) as well as signalling 
and legitimacy perspectives (Deegan, 2002) to study the 
practice of non-financial reporting in the organisational 
and environmental contexts. According to the neo-in-
stitutional theory organisational response to the institu-
tional change is different and some factors determine the 
reaction of companies to the new practice. Organisations 
need to incorporate changes and translate them into their 
strategy and operations to adjust to the expectations of 
widely understood stakeholders such as shareholders, 
customers, employees, regulators, media, NGOs and 
communities etc. Yet, the organizational response to the 
institutional change and the patterns of adaptation of 
new practice depend on the organisational characteristics 
and the exogenous forces. These strategies are embedded 
in the organisational context (DiMaggio, Powell, 1983) 
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which defines determinants of organisational flexibility 
and change. The interplay of actors’ interests and power 
determines the organisation’s strategy to adapt to the 
institutional environment and to respond to institution-
al pressure. The practice of non-financial reporting and 
specifically the differences between companies with re-
spect to the scope, size and quality of non-financial dis-
closure represents different organisational patterns of the 
diffusion and institutionalisation of change in formal or-
ganisational structure. The adoption of non-financial re-
porting may be driven by coercive, mimetic or normative 
isomorphism and may serve the rational improvements 
of efficiency or the enhancement of legitimacy amongst 
constituencies (Mizruchi, Fein, 1999). Communicating 
information about corporate actions and performance de-
manded by different stakeholder signals compliance with 
certain desired standards and norms and creates organisa-
tional legitimacy (Deegan, 2002).

Selected reporting standards 
and their scope

D uring the last years more and more companies all over 
the world have become interested in sustainability 

disclosure while demonstrating the responsibility for their 
impact on society taking into consideration stakeholders’ 
demand for transparency and accountability. The world 
community has also been very active in this direction, 
especially towards creating the conventional standards. 
The most important sustainability reporting standards 
launched during the period of 2000–2017 have been pre-
sented in the Table 1. Moreover, these standards are most 
commonly used by companies worldwide.

United Nations Global Compact 
(UNGC), Sustainable Development 
Goals (SDGs), Directive 2014/95/EU

Launched in 2000, the United Nations Global Compact 
is the world’s largest corporate sustainability initiative 
(UNGC, 2014). The UNGC supports companies to do 
business responsibly by aligning their strategies and oper-
ations with Ten Principles on human rights (2 principles), 
labour (4 principles), environment (3 principles) and an-
ti-corruption (1  principle); and take strategic actions to 
advance broader societal goals, such as the UN Sustainable 
Development Goals, with an emphasis on collaboration and 
innovation. The UNGC requires participating companies 
to produce an annual Communication on Progress (COP) 
that details their work to embed the Ten Principles into 
their strategies and operations, as well as efforts to support 
societal priorities. The Ten Principles of the UNGC are 
derived from: the Universal Declaration of Human Rights, 
the International Labour Organization’s Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work, the Rio 
Declaration on Environment and Development, and the 
United Nations Convention Against Corruption. In such 
case the UN Global Compact is a leadership platform for 
the development, implementation and disclosure of re-
sponsible corporate policies and practices (UNGC, 2018).

On 1  January 2016, the 17 Sustainable Development 
Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development 
(2030 Agenda) officially came into force. The SDGs, also 
known as Global Goals, build on the success of the Millen-
nium Development Goals (MDGs) and aim to go further 
to end all forms of poverty. The SDGs and targets (169) are 
integrated and indivisible, global in nature and universally 
applicable, taking into account different national realities, 
capacities and levels of development and respecting nation-
al policies and priorities (UN, 2015, Transforming). SDGs 
balance the three dimensions of sustainable development: 
the economic, social and environmental. They recognise 
that ending poverty must go hand-in-hand with strategies 
that build economic growth and addresses a  range of so-
cial needs including education, health, social protection, 
and job opportunities, while tackling climate change and 
environmental protection. While the SDGs are not legally 
binding, governments are expected to take ownership and 
establish national frameworks for the achievement of the 17 
Goals (UN, 2015, Sustainable). Each Government will also 
decide how these aspirational and global targets should be 
incorporated into national planning processes, policies and 
strategies (UN, 2015, Transforming). Countries have the 
primary responsibility for follow-up and review of the pro-
gress made in implementing the Goals, which will require 

Table 1. Evolution of selected reporting standards

Year Standards and Guidelines

2000

Launch of United Nations Global Compact (UNGC)

Global Reporting Initiative (GRI) launched the First 
version of Sustainability Reporting

2002 GRI G2 Guidelines launched

2004 Launch of Communication on Progress (COP)

2006 GRI G3 Guidelines launched

2010 The International Integrated Reporting Council (IIRC) 
launched

2011 GRI G3.I Guidelines launched

2013

International Integrated Reporting framework launched

GRI G4 Guidelines launched

2014

The Global Compact is mentioned in the European Union’s 
Directive on disclosure of non-financial and diversity 
information as one of the recommended reporting 
guidelines

2015
United Nations General Assembly adopted the 2030 Agenda 
for Sustainable Development that includes 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs)

2016

17 Sustainable Development Goals officially came into force

GRI Sustainability Reporting Standards launched

2017 European Commission published its Guidelines on the 
European Union Non-Financial Reporting Directive 

Source: own work based on the analysis of official websites of 
the United Nations, the Global Reporting Initiative, the Europe-
an Commission, the International Integrated Reporting Council
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quality, accessible and timely data collection. The regional 
follow-up and review will be based on national-level anal-
yses and contribute to follow-up and review at the global 
level (UN, 2015, Sustainable).

The European Union’s law also requires large compa-
nies to disclose certain information on the way they oper-
ate and manage social and environmental challenges (EC, 
2017, Non-financial). The directive 2014/95/EU (EC, 2014) 
lays down the rules on disclosure of non-financial and 
diversity information by large companies. This directive 
amends the accounting the directive 2013/34/EU. Com-
panies are required to include non-financial statements 
in their annual reports from 2018 onwards. Under the 
directive 2014/95/EU, large companies have to publish 
reports on the policies they implement in relation to: envi-
ronmental protection; social responsibility and treatment 
of employees; respect for human rights; anti-corruption 
and bribery; diversity on company boards (in terms of age, 
gender, educational and professional background). The 
directive 2014/95/EU gives companies significant flexibil-
ity to disclose relevant information in the way they con-
sider most useful. For instance, they can rely on: the UN 
Global Compact; the OECD guidelines for multinational 
enterprises; ISO 26000 (EC, 2017, Non-financial).

Furthermore, in June 2017 the European Commis-
sion published its guidelines to help companies disclose 
environmental and social information (EC, 2017, Com-
munication). These guidelines are not mandatory and 
companies may decide to use international, European or 
national guidelines according to their own characteristics 
or business environment (EC, 2017, Non-financial).

Global Reporting Initiative (GRI)

The Global Reporting Initiative is an independent inter-
national organization that has pioneered sustainability 
reporting since 1997 aimed to help businesses and gov-
ernments worldwide understand and communicate their 
impact on critical sustainability issues such as climate 
change, human rights, governance and social well-being. 
The Global Reporting Initiative Sustainability Reporting 
Standards (GRI Standards) were the first and most wide-
ly adopted global standards for sustainability reporting 
which have transformed from a  niche practice to the 
one that is now adopted by a  growing majority of or-
ganisations. The GRI Standards are developed with true 
multi-stakeholder contributions and rooted in the public 
interest. They feature a  modular, interrelated structure, 
and represent the global best practice for reporting on 
a  range of economic, environmental and social impacts 
(GRI, 2017, About). 

An organisation is required to apply the Reporting Prin-
ciples if it wants to claim that its sustainability report has 
been prepared in accordance with the GRI Standards. The 
Reporting Principles are fundamental for achieving high 
quality sustainability reporting. The Principles are divided 
into two groups: Principles for Defining Report Content 
(Stakeholder Inclusiveness; Sustainability Context; Mate-
riality; Completeness) and Principles for Defining Report 
Quality (balance; comparability; accuracy; timeliness; 

clarity; reliability). Besides, the GRI Standards include: 
Reporting requirement; Reporting recommendations; 
and Guidance. The GRI Standards are structured as a set 
of interrelated standards. The latest version of GRI Stand-
ards (G4 Sustainability Reporting Guidelines (GRI G4)) is 
divided into four series. The 100 series includes three Uni-
versal Standards: GRI 101: Foundation (starting point for 
using the GRI Standards), GRI 102: General Disclosures 
(to report contextual information about an organization), 
and GRI 103: Management Approach (to report the man-
agement approach for each material topic). The 200, 300, 
and 400 series include numerous Topic-specific Standards 
(select from these to report specific disclosures for each 
material topic): 200 series (Economic topics), 300 series 
(Environmental topics), and 400 series (Social topics). The 
GRI Standard is issued by the Global Sustainability Stand-
ards Board (GSSB) (GRI, 2016, Consolidated)

Besides, in September 2016, GRI and the United Nations 
Global Compact would launch SDG Leadership through 
Reporting, a  new initiative to promote and advance cor-
porate reporting on the Sustainable Development Goals 
(SDGs). The two organizations would work together to 
develop a  list of disclosures for tracking business contri-
butions to the SDGs and they were supposed to release 
a publication on SDG-reporting (GRI, 2016, GRI and UN).

The International Integrated 
Reporting Council (IIRC)

Launched in 2010, The International Integrated Reporting 
Council is a worldwide coalition with the mission to main-
stream integrated thinking and reporting and to change 
the corporate reporting system. It is a broad-based frame-
work for business and investment decisions that are long 
term, inclusive and with purpose (IIRC, 2017). Integrated 
Reporting (<IR>) brings together material information 
about an organization’s strategy, governance, performance 
and prospects in a  way that reflects the commercial, so-
cial and environmental context within which it operates. 
It provides a clear and concise representation of how an 
organization demonstrates stewardship and how it creates 
and sustains value (IIRC, 2011). According to The <IR> 
Framework an integrated report is prepared under the 
following Guiding Principles: strategic focus and future 
orientation; connectivity of information; stakeholder re-
lationships; materiality; conciseness; reliability and com-
pleteness; consistency and comparability. Additionally, an 
integrated report includes eight Content Elements that are 
fundamentally linked to each other and are not mutually 
exclusive: organisational overview and external environ-
ment; governance; business model; risks and opportuni-
ties; strategy and resource allocation; performance; out-
look; basis of presentation (IIRC, 2013).

Furthermore, GRI and the IIRC have announced 
a collaboration that will help clarify how companies can 
use both the GRI Standards and the International <IR> 
Framework in their integrated reporting –  by working 
with the companies themselves, through the 2017  GRI 
Corporate Leadership Group on integrated reporting 
(CLGir 2017) (GRI, 2017, Corporate). CLGir 2017 aims 
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to clarify how the GRI Standards and the International 
<IR> Framework can be used together to provide insights 
into value creation across the six capitals (financial, man-
ufactured, intellectual, human, social and relationship and 
natural) and drive transparency (GRI, 2017, GRI works).

Under the abovementioned sustainability disclosure 
reveals company’ vision, mission, values and governance 
model, as well as demonstrates the link between its strate-
gy and its involvement into the development of a sustain-
able global economy. In such a case sustainability disclo-
sure can help companies to make stronger relationships 
with their investors and clients. And as result, it can have 
a positive impact on the companies’ image formation.

The practice of non-financial 
reporting – the evidence from 
the Warsaw Stock Exchange
Motivation, sample and methodology

A  growing interest in non-financial reporting can be ob-
served worldwide. Yet, a comparative analysis suggest 

that Polish companies lag behind in terms of the scope, size 
and quality of social and environmental disclosure. While 
there is a  significant gap in the literature on the practice, 
evolution and drivers for the development of non-financial 
reporting, prior reports and studies indicate that on average 
ca. 40% (Mikulska, Michalczuk, 2014 based on Ranking of 
Responsible Firms by Gazeta Prawna with the sample of 69 
companies) or 27% (of 500 companies ranked by Polityka) 
of Polish companies disclose non-financial information. 
According to CSRInfo over 10 years (2007–2016) the total 
of 317 reports were published in Poland of which 67% were 
prepared according to the GRI standards (CSRInfo, 2017). 
Aluchna and Roszkowska-Menkes (2018) investigated the 
whole population of companies listed on the Warsaw Stock 
Exchange in years 2010–2014 and revealed that the num-
ber of firms which published CSR/ sustainability reports 
equalled to 17 in 2010, 19 in 2011, 21 in 2012, 26 in 2013 
and 27 in 2014. This means 4.4% of listed companies for 
2010–2011, 4.7% in 2012 and 5.7% for 2013–2014, which 
remains a very low number. 

We would like to complement still scarce literature 
on non-financial reporting in emerging and post-tran-
sition countries. The goal of the research was to iden-
tify the practice of non-financial reporting amongst 
Polish listed companies. Specifically, we analysed how 
many of all the companies listed on the Warsaw Stock 
Exchange published non-financial reports in years 
2015–2016. We also examined how many of them were 
CSR/ sustainability or environmental reports, integrat-
ed reports and how many were audited by an external 
independent organisation. For the purpose of the study 
we formulated two research questions:
1. What is the non-financial reporting activity of listed 

companies in Poland? 
2. What is the practice of non-financial reporting in Po-

land with respect to: CSR/ environmental reports, Inte-
grated reports, Other. 

To address these questions, we visited the corporate 
website of every company listed on the Warsaw Stock 
Exchange and analysed whether the company published 
the report with non-financial information for a given year. 
Then, by analysing the existing corporate documents we 
hand collected the data on the publication, the format, the 
use of reporting standards and the type of the report. 

Results and discussion

The analyses based on the collected data for 2015–2016 
have been presented in Table 2.

Table 2. Number of companies disclosing non-financial informa-
tion from WSE

Criteria 2015 2016

Disclosure of non-
financial data in form of 
a report

29
(5.8%)

25
(4.9%)

Non-financial data 
adopting GRI standards 27 16

Corporate social 
responsibility report 11 9

Sustainable business 
report 6 5

Responsible business 
report 3 1

Report of corporate 
impact 1 1

Environmental report 1 1

Integrated report 10 10

Source: own work based on the analysis of corporate websites of 
all companies listed on the Warsaw Stock Exchange

As shown in Table 2  the number of companies list-
ed on WSE which disclose non-financial information 
remains relatively stable as compared to prior studies 
with the percentage of reporting companies not ex-
ceeding 6%. This data shows a slight increase from 2014 
(Aluchna, Roszkowska-Menkes, 2018) to 2015. How-
ever, we noted a decline from 29 reports in 2015 (5.8% 
of the overall population) to 25 reports in 2016 (4.9% 
of the overall population). The analysis also revealed 
a  decline in the quality of the reports –  number of re-
ports prepared in accordance with the Global Reporting 
Standards dropped from 27 in 2015 to 16 in 2016. This 
is a surprising observation, contradicting the worldwide 
trend and the growing regulatory pressure. It also raises 
concerns with respect to the direction of the strategic 
development, the quality of communication and the 
inclusiveness of stakeholder expectations. While three 
cases of companies which ceased non-financial report-
ing are related to significant changes in the ownership 
structure and financial distress, in several cases we do 
not find methodological explanations for the lack of non- 

-financial reporting. Almost a  half of non-financial re-
ports published by WSE companies are corporate social 
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responsibility reports. 6 in 2015 and 5 in 2016 were pub-
lished as sustainable business report. Less popular types 
of communication include responsible business report, 
report of corporate impact and environmental report. 
Interestingly, 10 companies publish integrated reports 
and this number remained stable over the analysed 
period.

In general, the number of non-financial reports 
published by companies listed on the Warsaw Stock 
Exchange remains very low. This confirms prior studies 
and suggests that non-financial disclosure is at an early 
stage of development in Poland (Aluchna, Roszkowska- 

-Menkes, 2018). Yet, a  very small group of companies 
which publish non-financial report have improved the 
quality of this communication and decided to adopt the 
GRI standards. This analysis also suggests that Polish 
companies are expected to face challenges while adopt-
ing the Directive 2014/95/EU. The Directive obliges 
companies to publish non-financial information as 
a part of annual reports for 2017 what means that 2018 
will be a very important year for the practice of corpo-
rate disclosure. This constitutes an interesting direction 
for further research. 

Conclusions

T he existing literature documents a significant growth 
in non-financial reporting by companies worldwide 

in response to regulatory and shareholder pressure and 
in reaction to the necessity for redevelopment of busi-
ness models. The goal of this article was to present the 
evolution of the concept and the theoretical framework 
of non-financial reporting. We also attempted to refer 
the existing literature on non-financial reporting to the 
practice of the companies listed on the Warsaw Stock 
Exchange. Our analysis, complementing earlier stud-
ies on this topic, indicates that as long as for 2015 the 
trend of non-financial reporting remained stable and 
was estimated at merely 6% of the overall population 
of the WSE listed companies, 2016 brought a decline in 
the frequency of reporting to 4.9%. While this evidence 
contradicts worldwide trends, it is likely that companies 
anticipating the new regulation of the Non-Financial 
Reporting Directive are preparing a  long term strategy 
of the disclosure to be commenced in 2018. 
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Rozwój raportowania pozafinansowego w Polsce

Streszczenie

Raportowanie pozafinansowe (NFR) odnosi się do 
ujawnień informacji społecznych i  środowiskowych. 
Jest ono postrzegane jako kompleksowa komunikacja 
skierowana do różnych interesariuszy, która dostarcza 
wieloaspektowego spojrzenia na wyniki działalności 
przedsiębiorstwa. W  artykule przedstawiono koncepcję 
raportowania pozafinansowego wraz z  omówieniem 
obowiązujących standardów oraz nowych regulacji 
wynikających z  Dyrektywy 2014/95/UE. Przedstawiono 
także wyniki badań empirycznych nad praktyką 
raportowania pozafinansowego przez spółki notowane na 
GPW w Warszawie w latach 2015–2016, odnosząc się do 
wcześniejszych analiz.

Słowa kluczowe

raportowanie pozafinansowe, raportowanie społecznej 
odpowiedzialności/ zrównoważonego rozwoju, Global 
Reporting Initiative, Dyrektywa 2014/95/EU
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(NIE)ZMIENNOŚĆ WARTOŚCI W ZARZĄDZANIU 
PRZEDSIĘBIORSTWAMI RODZINNYMI 
W PROCESIE SUKCESJI I CYKLU ICH ŻYCIA

Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Wprowadzenie

F irma rodzinna1 rozumiana jako system firma-rodzina- 
-jednostka łączy trzy obszary wartości. Wartości, uczu-

cia i procesy intelektualne definiujące wewnętrzny świat 
rodzinny oraz procesy zachodzące wewnątrz organizacji 
przenikają się i  są  wzajemnie zależne. Jeśli ich wartości 
są  zbieżne, a  członkowie podsystemów działają według 
podobnych reguł w dążeniu do realizacji celów, powstaje 
efekt synergii. Wyróżnikami firmy rodzinnej są  takie ce-
chy, jak własność, wartości, relacje i sukcesja (Boyd i  in., 
2014; Więcek-Janka, 2013). Specyfika firm rodzinnych 
polega na tym, że rodzina właścicielska kształtuje przed-
siębiorstwo w taki sposób, w jaki nie są w stanie tego czy-
nić członkowie rodzin w przedsiębiorstwach niebędących 
własnością rodziny (Lansberg, 1983). Właśnie specyfika 
zaangażowania rodziny w prowadzenie biznesu powoduje, 
że przedsiębiorstwo rodzinne jest inne od pozostałych 
i istnieje potrzeba prowadzenia badań naukowych w tym 
zakresie.

Wartości wyznawane przez właścicieli i  sukcesorów 
firmy rodzinnej mają wpływ na sposób zarządzania firmą, 
a  ten powinien zapewnić jej ciągłość i  długoterminowe 
działanie. Zatem definiowanie firmy rodzinnej nie może 
opierać się wyłącznie na kryteriach obiektywnych, takich 
jak typ własności, wielkość czy sposób zarządzania, ale 
musi również uwzględniać czynniki subiektywne, jak 
wartości i postawy reprezentowane przez właściciela i jego 
rodzinę, finansową odpowiedzialność za firmę, zaangażo-
wanie rodziny w  prowadzenie biznesu oraz planowanie 
sukcesji (Marjański, 2012). Wartości rodzinne w  firmie 
są elementem integrującym struktury, procesy i strategie 
w  celu osiągnięcia maksymalnej wartości (Martini i  in., 
2017), wpływają na wybór kierownictwa. Historia rodziny 
tworzy historię firmy, spójny system wartości firmy jest 
jednym ze źródeł sukcesu firm rodzinnych (Parada i  in., 
2010). Znaczenie wartości w  procesie zarządzania firmą 
rodzinną i  zapewnienia jej długoterminowego działania 
uzasadnia prowadzenie badań empirycznych dotyczących 
identyfikacji wartości oraz ich stabilności w  procesie 
sukcesji.

Głównym celem badań była identyfikacja kluczowych 
wartości w  firmach rodzinnych, istotnych dla właścicie-
li-nestorów i  dla sukcesorów oraz analiza ich trwałości 
w procesie sukcesji. Sformułowano następujące hipotezy: 
1) wartości są  jednym z kluczowych elementów funkcjo-
nowania firmy rodzinnej na każdym etapie rozwoju firmy; 

2) wraz z procesem sukcesji mogą się zmieniać cele strate-
giczne firmy rodzinnej; 3) wartości w firmach rodzinnych 
nie zmieniają się wraz z pierwszą sukcesją.

Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych 
w 2016 r. wśród właścicieli (300 osób) i ich potencjalnych 
sukcesorów2 (300 osób) firm rodzinnych funkcjonujących 
w Polsce (próba była kwotowana ze względu na etap cyklu 
życia przedsiębiorstwa (25% w każdej grupie): narodziny, 
młodość, dojrzałość i schyłek. W badaniach ilościowych 
wykorzystano technikę wywiadu bezpośredniego (ang. 
Paper and Pencil Interview – PAPI)3.

Znaczenie i struktura wartości 
w firmach rodzinnych

E lementem charakterystycznym dla firm rodzinnych 
i  ich wyróżnikiem decydującym o  przewadze kon-

kurencyjnej jest to, że opierają się na zasadach etycznych 
i wartościach, określając często, że bez wartości nie ma 
firmy. W  firmie rodzinnej kluczowe dla jej funkcjono-
wania i  spójności działań są  wartości założyciela. Jego 
postrzeganie i  interpretacja tego, co jest najistotniejszą 
wartością wnoszoną do biznesu, integruje wszystkie dal-
sze działania. Właściciele znacząco wpływają na firmę, 
kierując się osobistymi celami i  preferencjami w  taki 
sposób, aby znalazły odzwierciedlenie w  celach firmy 
(Szczepańska-Woszczyna, Kurowska-Pysz, 2016; Tàpies, 
Fernández Moya, 2012). Jeśli dojdzie do nałożenia się 
obu systemów (rodzina i biznes), powstaje swego rodza-
ju hybryda, która może czerpać zarówno z wiedzy bizne-
sowej jak i z rodzinnych wartości, dzięki czemu powstaje 
efekt synergii (Lewandowska, 2013). Badania wskazują, 
że to właśnie sfera wartości i  kultury organizacyjnej 
odróżnia firmy rodzinne od nierodzinnych, podczas 
gdy nie odróżniają się cechami strukturalnymi, takimi 
jak wielkość, liczba pracowników, wielkość przychodów, 
prowadzone inwestycje i  plany rozwoju (Martyniuk, 
Stańczak-Strumiłło, 2012). 

C. Aronoff i J. Ward (2016) twierdzą, że wartości w fir-
mach rodzinnych są powiązane z różnymi obszarami jej 
funkcjonowania, w  tym: są  „tłem” dla kultury organi-
zacyjnej, determinują planowanie strategiczne i  wyzna-
czanie celów, określają sposób podejmowania decyzji, 
realizację strategii, alianse strategiczne, są inspiracją dla 
rozwoju i osiągania najlepszych wyników, są elementem 
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rekrutacji i  utrzymania pracowników. Podkreśla się, że 
wartości w  firmach rodzinnych są  ważne także dla po-
konywania bieżących kryzysów, w  czasach niepewności 
mogą zapewnić ciągłość podejmowania decyzji.

Przedsiębiorstwo rodzinne, łącząc obszary rodziny 
i  biznesu, musi także uwzględniać jeszcze jeden obszar: 
obszar rozwoju indywidualnego. Każda jednostka, która 
jest członkiem rodziny i  jednocześnie pracownikiem fir-
my, realizuje trzy rodzaje wartości: rodziny (wartości gru-
powe), biznesowe (grupowe i indywidualne) oraz własne 
(wartości indywidualne):

• za wartości biznesu uznaje się rozwój firmy, utrzyma-
nie (lub/i zwiększanie) zysku,

• za wartości rodziny uznaje się utrzymanie jej stabilno-
ści i bezpieczeństwa,

• za wartości indywidualne uznaje się możliwość reali-
zacji wartości indywidualnych i  swobodnego wyboru 
drogi życiowej (Więcek-Janka, 2013).
W  zarządzaniu firmą rodzinną można wyróżnić trzy 

poziomy wartości: wartości biznesowe, wartości kulturo-
we oraz wartości godnościowe. Do wartości biznesowych 
w  firmie rodzinnej zalicza się przede wszystkim, przede 
wszystkim stabilne i długoletnie funkcjonowanie firmy na 
rynku, tworzenie miejsc pracy dla dzieci założycieli firmy, 
zysk w  długim okresie czasu (właściciele nie chcą szyb-
kich zysków za wszelką cenę i nie za cenę istnienia firmy) 
(Marjański, 2012; Arregle i in., 2007; Miller i in., 2008; Bli-
kle, 2015). Ciągłość, wybór następców to kluczowe deter-
minanty działania właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych, 
stąd rozkładają oni plany na wiele lat i dlatego są bardziej 
skłonni do reinwestycji. Ich motywacje do takiego działa-
nia wynikają zarówno z konieczności utrzymywania rodzin 
zależnych od prosperity przedsiębiorstwa, jak i  z  chęci 
utrzymania, utrwalenia czy też pomnożenia majątku 
dla przyszłych pokoleń (Jeżak i  in., 2004). Wartością jest 
także zewnętrzne doświadczenie, które można będzie wy-
korzystać z korzyścią dla firmy (Deloitte, 2016). Wartości 
kulturowe w firmach rodzinnych to przywiązanie do swo-
jego kulturowego wizerunku i  niechęć do nagłej zmiany 
wizerunku marki, brak akceptacji deprecjacji marki. Firmy 
rodzinne charakteryzują się wysoką przedsiębiorczością, 
solidarnością w  działaniu, motywującą rodzinną kulturą 
organizacyjną, która – poprzez swoją autentyczność – może 
stać się w  sposób naturalny ogniwem tworzącym tożsa-
mość firmy i  istotnym elementem konkurowania. Wśród 
wartości w  firmach rodzinnych wymieniane są  także: do-
bra jakość, zaufanie, współpraca, uczciwość, wytrwała pra-
ca, integracja, zadowolenie interesariuszy (Lewandowska, 
2013; Stawicka, 2010). Wartości godnościowe łączą honor 
firmy z  honorem rodziny. Zakładają budowanie dobrego 
wizerunku rodziny w  otoczeniu (Safin, 2007). Oznaczają 
również brak zgody na nieuczciwe działania wobec klienta, 
pracownika i kontrahenta (Marjański, 2012). Są one deter-
minowane przez społeczną grupę odniesienia i otoczenie 
kulturowe (Tàpies, Fernández Moya, 2012). W firmach ro-
dzinnych podejmowanie działań jest często warunkowane 
przez osobiste wartości człowieka, takie jak: pracowitość, 
prostota, lojalność, radość, szlachetność, odwaga. Podkre-
ślić należy też konieczność godzenia jednocześnie kilku 

ról, podzielnej tożsamości. Różne są przy tym historie ży-
cia ludzi, emocjonalne zaangażowanie, specyfika rodziny, 
światopogląd i kultura (Stawicka, 2010).

J. Tàpies i M. Fernández Moya (2012) zidentyfikowali 
trzy różne grupy wartości w zależności od ich wpływu na 
długowieczność przedsiębiorstwa: 1) mające wpływ na 
spójność rodziny: szacunek, lojalność, uczciwość i  repu-
tacja, 2)  mające wpływ na zrównoważony rozwój firmy: 
przedsiębiorczość, doskonałość, ciężka praca, roztrop-
ność, jakość i rentowność, 3) wspierające przekazywanie 
podstawowych wartości: odpowiedzialność społeczna, 
transparentność zarządzania. Od pracowników oczekuje 
się posiadania takich cech i umiejętności, jak: etyka i lojal-
ność; odpowiedzialność, zaangażowanie; samodzielność; 
otwartość na uczenie się i  ciągły rozwój; umiejętność 
pracy pod presją czasu; elastyczność i  umiejętność przy-
stosowania się; empatia (Ciasullo, Troisi, 2015; Szcze-
pańska-Woszczyna, Kurowska-Pysz, 2016; Szczepańska-

-Woszczyna i in., 2015).
Nierozerwalna spójność obszarów biznesu i  rodziny 

założycielskiej przedsiębiorstw rodzinnych może po-
wodować także występowanie sprzeczności, konfliktów, 
zachowań destrukcyjnych czy słabości zarządczych. Kon-
sekwencją kryzysu w rodzinie może być kryzys w przed-
siębiorstwie, który z kolei może zakończyć się likwidacją 
firmy czy spowolnieniem jej rozwoju. Kryzys może być 
wywołany przez rozpad spójności rodziny (śmierć założy-
ciela, rozwód itp.), chęć przejęcia zarządu w firmie przez 
następne pokolenie. Kryzysy mogą być również związane 
z fazą życia człowieka, koniecznością przejścia na emery-
turę. Źródłem kryzysu mogą być także trudności w godze-
niu czasu pracy z czasem poświęconym rodzinie, wysokie 
obciążenia wynikające z  kosztów pracy. Najczęstszymi 
powodami konfliktów w  firmach rodzinnych są  obszary 
funkcjonowania: firma a  rodzina, rodzina a  własność, 
własność a firma, rozszerzanie zatrudnienia o osoby z ze-
wnątrz (Stawicka, 2010; Safin, 2007). 

(Nie)zmienność wartości 
w procesie sukcesji

D ziałania założyciela w pierwszym etapie życia przed-
siębiorstwa rodzinnego (w fazie zakładania) są deter-

minowane jego indywidualnymi wartościami i  istotnie 
wpływają na kreowanie wspólnych wartości wraz z  pra-
cownikami. Na tym etapie wartości są często niezidenty-
fikowane i intuicyjne. W kolejnej fazie – w fazie wzrostu 
firmy konieczna staje się świadoma identyfikacja wartości. 
Na kolejnych etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa 
ważne jest natomiast umiejętne zarządzanie wartościa-
mi. Zarządzanie przez wartości to proces przekazywania 
głównych wartości organizacji z pokolenia na pokolenie 
jako elementu kultury organizacyjnej, „który staje się 
podstawą zaangażowania pracowników oraz (...) jest wy-
znacznikiem kierunku rozwoju organizacji” (Blanchard 
i in., 1997).

Szczególnym momentem dla funkcjonowania firm 
rodzinnych jest sukcesja. Sukcesja to dynamiczny proces 
zachodzący między dwiema generacjami, którego celem 
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jest transfer do młodszego pokolenia wiedzy, władzy 
i  własności z  zachowaniem indywidualnych dla danego 
biznesu i rodziny wartości, ważnych dla obu stron procesu. 
Kiedy zarząd i własność przedsiębiorstwa przekazywane 
są kolejnej generacji rodziny, jeśli rodzina zaczyna się roz-
praszać z  upływem czasu, wartości poprawiają spójność 
członków rodziny, wzmacniają kulturową bazę biznesu 
(Aronoff, Ward, 2016). W czasie zmiany pokoleniowej fir-
my rodzinne mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, wiążą-
cej się często z konfliktem pomiędzy poszanowaniem dla 
tradycji i wartości oraz chęcią ich dalszego kultywowania 
a potrzebą dostosowania i modernizacji przedsiębiorstwa 
zgodnie ze zmianami zachodzącymi w  jego otoczeniu. 
Kolejni sukcesorzy muszą zidentyfikować i  utrzymać te 
wartości, które tworzyły swoistą istotę firmy. Interesariu-
sze firmy często oczekują, by zachowane zostały standardy, 
do jakich zostali przyzwyczajeni przez poprzednich wła-
ścicieli. Jednocześnie, co jest wyzwaniem dla sukcesorów 

– obok wartości osadzonych na tradycji, ważne są również 
takie, które pozwalają na innowacyjność i wyprzedzanie 
zmian rynkowych. 

Zdania badaczy na temat (nie)zmienności wartości 
wraz z  ewolucją firmy rodzinnej nie są  jednolite. J. Kli-
mek uważa, że o  ile firma rodzinna ewoluuje w  czasie 
wraz z  kolejnymi pokoleniami, to sprawdzone ponad-
czasowe wartości pozostają nienaruszone (Lewandowska, 
2013). Podobnie uważają sukcesorzy firm biorący udział 
w  badaniu Family company is a  brand: „Wartości firmy 
rodzinnej, niezależnie od tego, w którym znajduje się ona 
pokoleniu, zawsze powinny pozostawać te same. (...) DNA 
firmy to coś stałego, trwałego i ponadczasowego, możliwe 
są jedynie nieznaczne modyfikacje w przypadku zmienia-
jącego się otoczenia.”; „(...) firma rodzinna reprezentuje 
rodzinne wartości, którym początek dał założyciel i które 
przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Ich waga w miarę 
upływu czasu wzrasta. W miarę jak (...) firma przechodzi 
ekspansję, wspólne wartości stają się coraz ważniejszym 
czynnikiem spajającym”. Zdaniem A. Lewandowskiej 
(2013), podstawą skutecznej sukcesji jest wdrożenie mo-
delu 4W. Nestorzy powinni przekazać kolejnej generacji: 
Wiedzę, Władzę i  Własność, opierając się przy tym na 
wyznawanych Wartościach. Obecność pierwszych trzech 
elementów nie gwarantuje sukcesu, a podstawą, na której 
opierać się muszą pozostałe trzy  filary, są  wartości. To 
one budują tożsamość firmy rodzinnej, to nimi kieruje 
się założyciel i pracownicy. Gdy są  spójne i  zgadzają się 
z nimi zarówno dzieci, jak i rodzice, mamy do czynienia 
z sytuacją idealną. J. Tàpies i M. Fernández Moya (2012) 
podkreślają, iż respondenci wyrażali przekonanie, że 
wartości ewoluują w  procesie przekazywania ich kolej-
nym generacjom. Trwałe, stabilne wartości mogą jednak 
hamować i  ograniczać przedsiębiorczość i  strategiczną 
zmianę (Fletcher i in., 2012).

Stosunek do trwałości wartości w  procesie sukcesji 
ilustrują także wyniki badań4 przeprowadzonych wśród 
należących do młodego pokolenia przedstawicieli firm 
rodzinnych z 19 krajów w regionie EMEA, które wskazują, 
iż sukcesorzy są zdecydowani na: zachowanie rodzinnego 
charakteru działalności i rodzinnych wartości, zapewnie-

nie rozwoju przedsiębiorstwa w  szybko zmieniającym 
się otoczeniu biznesowym i  gospodarczym, zachowanie 
niezależnej własności przedsiębiorstwa, choć 40% respon-
dentów nie wyklucza otwarcia się na zewnętrznych inwe-
storów. Jednocześnie młode pokolenie właścicieli firm ro-
dzinnych zamierza wprowadzić zmiany po ich przejęciu: 
80% twierdzi, że ich styl przywódczy będzie inny niż styl 
poprzedniego pokolenia, 56% zmieni strategię firmy ro-
dzinnej, 56% zmieni struktury ładu korporacyjnego, 51% 
zamierza podejmować ryzyko częściej niż ich poprzedni-
cy, ale w bardziej kontrolowany sposób (Deloitte, 2016).

Metoda badawcza

D o realizacji przyjętych celów od strony empirycznej 
pozyskano dane drogą badań bezpośrednich, prze-

prowadzonych techniką wywiadu bezpośredniego (ang. 
Paper and Pencil Interview –  PAPI). Kwestionariusz 
wywiadu składał się z  21 pytań merytorycznych oraz 14 
pytań metryczkowych. Były to pytania zamknięte lub 
półzamknięte oraz pytania w  formie tablic. W pytaniach 
wykorzystano skale porządkowe, dwubiegunowe, sied-
miostopniowe. Rzetelność skal sprawdzono testem alfa 
Cronbacha (Nunnally, Bernstein, 1994). W artykule zapre-
zentowano wybraną część badań5. Próbę badawczą dobra-
no w  sposób celowy, na podstawie znajomości populacji 
badanej6, kryterium doboru próby był status przedsiębior-
stwa rodzinnego (z  wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) 
znajdującego się w fazie7: narodzin, młodości, dojrzałości 
lub schyłku, zarządzanego przez właściciela posiadającego 
przynajmniej jednego sukcesora. W posiadaniu właścicie-
la musi się znajdować minimum 51% udziałów kapitału 
przedsiębiorstwa. Wielkość próby badawczej określono 
na 300 przedsiębiorstw rodzinnych, znajdujących się na 
różnych etapach rozwoju firmy rodzinnej (narodziny, mło-
dość, dojrzałość, schyłek). Łącznie przeprowadzono 600 
wywiadów (300 z właścicielami i 300 z członkami rodzin 
właścicieli mających w  przyszłości przejąć zarządzanie 
przedsiębiorstwem (sukcesorami)). Wśród firm rodzin-
nych poddanych badaniu były: przedsiębiorstwa usługowe 
(54,3%), handlowe (20,8%) i produkcyjne (17,7%), w więk-
szości prowadzące działalność na rynku dóbr i  usług 
konsumpcyjnych (86,7%). Przedsiębiorstwa małe (10–49 
pracowników) stanowiły 82,3% próby, średnie przedsię-
biorstwa w próbie (zatrudnienie 50–250 osób) to 15%, na-
tomiast duże przedsiębiorstwa (zatrudnienie 250 i więcej 
osób) to niespełna 3% badanych firm rodzinnych. Badania 
przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 2016 r.8 Badania 
miały charakter badań ogólnokrajowych (Polska).

Wyniki badań

Z daniem A. Marjańskiego (2012), wartości właścicieli 
i sukcesorów firmy rodzinnej determinują model za-

rządzania firmą. Wyniki badań wskazują, że znajomość 
i  respektowanie wartości firmy przez właścicieli oraz 
budowanie w oparciu o te wartości celów firmy to jedna 
z  zasad zarządzania firmami rodzinnymi, która została 
przez właścicieli oceniona najwyżej (mediana opinii 
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wyniosła 6  w  skali 7-stopniowej9 porządkowej, dwubie-
gunowej; współczynnik alfa Cronbacha dla skali 0,885). 
Etap rozwoju firmy nie różnicuje wypowiedzi (tab. 1). 
Można twierdzić, że te wartości mogą stanowić podstawę 
zarządzania firmą.

Analiza korelacji opinii właścicieli i sukcesorów co do 
zasad funkcjonowania firm rodzinnych pokazuje, że dla 
większości zasad związki są  statystycznie istotne (przy 
poziomie istotności p≤0,05). Najsilniej skorelowany 
związek wystąpił pomiędzy respektowaniem wartości 
firmy a  transparentnymi obowiązkami (r=0,56, p<0,05) 
oraz respektowaniem wartości a podziałem zysku (r=0,44, 
p<0,05), a  także ładem rodzinnym i  konstytucją firmy 
rodzinnej (r=0,45, p<0,05). Jeśli zatem właściciel zgadza 

się z jedną zasadą, to zgadza się także z tą drugą. Nie za-
notowano negatywnych korelacji. Statystycznie nieistotny 
związek zanotowano dla zasady respektowania wartości 
firmy a  posiadania gremium nadzorczego (r=0,03), po-
siadania konstytucji firmy rodzinnej (r=0,09), transpa-
rentnych obowiązków wobec interesariuszy a posiadania 
gremium nadzorczego (r=0,08), a  także między posiada-
niem gremium nadzorczego a podziałem zysku (r=0,01). 
Wyniki przedstawiano w tabelach 2 i 3.

W przypadku korelacji w opiniach sukcesorów (tab. 3), 
podobnie jak w  przypadku właścicieli, najsilniej sko-
relowany związek wystąpił pomiędzy respektowaniem 
wartości firmy a  transparentnymi obowiązkami (r=0,47, 
p<0,05) oraz podziałem zysku (r=0,42), a  także ładem 

Tabela 1. Znaczenie wartości wśród przyjętych zasad funkcjonowania firm rodzinnych w ocenie właścicieli (n=300)

Zasady funkcjonowania firm rodzinnych
Mediana

(1) (2) (3) (4)

1. Właściciele powinni znać i respektować wartości firmy; w oparciu o nie budować 
cele firmy. 7 6 7 6

2. Obowiązki właścicieli wobec interesariuszy są jednoznacznie określone. 6 6 7 6

3. Firma powinna posiadać gremium nadzorcze doradzające i kontrolujące 
kierownictwo. 4 4 4 5

4. Właściciele kierują firmą, respektując umowę spółki oraz regulamin organizacyjny, 
uwzględniający przyjęte wartości, cele i zdefiniowany plan sukcesji. 6 6 5 5

5. Podział zysku powinien uwzględniać bezpieczeństwo kapitałowe firmy oraz 
utrzymanie płynności finansowej. 6 6 7 6

6. W firmie rodzinnej powinna istnieć możliwość przenoszenia własności. 6 6 6 6

7. Sukcesja w firmie powinna przebiegać zgodnie z zasadą koncentracji własności. 6 6 6 5

8. Właściciele powinni opracować jednoznacznie zdefiniowany ład rodzinny (Family 
Governance), zapisany w formie konstytucji firmy rodzinnej10. 5 5 6 5

9. Konstytucja firmy rodzinnej powinna być najważniejszą wytyczną funkcjonowania 
i rozwoju przedsiębiorstwa, respektowaną przez wszystkich właścicieli, sukcesorów 
i pracowników.

5 5 5 5

Objaśnienie zmiennych: w grupie badanej (n) wyodrębniono cztery podgrupy (o liczebności n), tj. przedsiębiorstwa będące w fazie: (1) 
narodzin (n=75), (2) młodości (n=75), (3) dojrzałości (n=75), (4) schyłku (n=75)
Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Zasady funkcjonowania firmy rodzinnej — opinie właścicieli (analiza korelacji)

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1

2 ,56** 1

3 ,03 ,08 1

4 ,29** ,29** ,33** 1

5 ,44** ,34** ,01 ,25** 1

6 ,26** ,26** ,21** ,17** ,27** 1

7 ,19** ,23** ,20** ,24** ,25** ,29** 1

8 ,21** ,21** ,33** ,20** ,12* ,28** ,27** 1

9 ,09 ,11* ,37** ,23** ,13** ,14** ,27** ,45** 1

n=300. **p<0,05, *p<0,01. Do oceny siły i kierunku zależności wykorzystano nieparametryczny miernik tau-b Kendalla
Źródło: opracowanie własne
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rodzinnym a  posiadaniem konstytucji firmy rodzinnej 
(r=0,42), p<0,05). Jeśli zatem sukcesor zgadza się z jedną 
zasadą, to zgadza się także z  tą drugą. Negatywną kore-
lację ujawniono dla zasad posiadania gremium nadzor-
czego a podziałem zysku (r=-0,18, p<0,05). Statystycznie 
nieistotny związek zanotowano dla zasad: posiadania 
gremium nadzorczego a  respektowania wartości firmy  
(r=-0,04) i  transparentnych obowiązków wobec intere-
sariuszy (r=-0,01), a  także posiadania konstytucji firmy 
rodzinnej a respektowania wartości firmy (r=-0,07) i po-
działu zysku (r=-0,06).

Dla właścicieli/założycieli firm rodzinnych, którzy 
najczęściej z  ostrożnością podchodzą do rozwoju, naj-
ważniejsza jest długofalowość funkcjonowania. Nato-

miast młode pokolenie –  sukcesorzy widzą jako swoje 
wyzwanie ekspansję rynkową budowaną na bazie osią-
gnięć poprzedników oraz maksymalizację zysku (tab. 4). 
Budowanie wartości firm rodzinnych nie jest celem 
strategicznym. Ważniejsze jest zapewnienie długofalo-
wego funkcjonowania, na którym budowane są wartości 
ekonomiczne i ekspansja (wzrost udziału w rynku, zysk). 
Różnice w  odpowiedziach pomiędzy właścicielami 
a  sukcesorami (na poziomie istotności p≤0,05) zanoto-
wano tylko w  opiniach dla celu strategicznego pozycja 
lidera na rynku. W  pozostałych przypadkach, ze staty-
stycznego punktu widzenia, właściciel i  sukcesor opi-
niowali podobnie co do ważności celów strategicznych 
firmy rodzinnej.

Tabela 3. Zasady funkcjonowania firmy rodzinnej ― opinie sukcesorów (analiza korelacji)

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 

2 ,47** 1 

3 ,04 -,01 1 

4 ,28** ,26** ,31** 1 

5 ,42 ,31** -,18** ,12** 1 

6 ,31** ,26** ,11* ,18** ,30** 1 

7 ,17** ,18** ,17** ,27** ,21** ,26** 1 

8 ,19** ,24** ,25** ,27** ,17** ,26** ,29** 1 

9 ,07 ,12** ,32** ,26** ,06 ,12** ,25** ,42** 1 

n=300. **p<0,05, *p<0,01. Do oceny siły i kierunku zależności wykorzystano nieparametryczny miernik tau-b Kendalla
Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Cele strategiczne firmy rodzinnej w opinii właścicieli i sukcesorów badanych przedsiębiorstw oraz według etapów ich rozwoju (w %)

Cele strategiczne firmy rodzinnej Właściciel
(n=300)

Sukcesor 
(n=300)

Firmy według etapów rozwoju 
(opinie właścicieli, n=300)

narodziny
(n=75)

młodość
(n=75)

dojrzałość
(n=75)

schyłek
(n=75)

Długofalowość funkcjonowania 31,1 27,0 41,3 25,3 33,3 24,0

Maksymalizacja zysków 22,3 28,7 16,0 28,0 17,3 28,0

Wzrost udziału w rynku 15,0 17,7 5,3 10,7 17,3 26,7

Wzrost jakości obsługi klienta 7,3 8,3 9,3 10,7 4,0 5,3

Pozycja lidera na rynku 6,0 2,7 6,7 5,3 9,3 2,7

Wytwarzanie społecznie użytecznych dóbr i usług 5,3 2,7 6,7 5,3 2,7 6,7

Utrzymanie firmy w rękach rodziny 4,0 4,7 6,7 4,0 1,3 4,0

Odpowiedzialność społeczna firmy 3,7 1,3 5,3 5,3 2,7 1,3

Reputacja rodziny właściciela firmy 2,0 2,7 1,3 1,3 5,3 -

Wartość firmy rodzinnej 2,0 2,3 - 2,7 4,0 1,3

Dobro pracowników niebędących członkami 
rodziny właściciela firmy 1,3 1,7 1,3 1,3 2,7 -

Źródło: opracowanie własne
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Doświadczenie jako wartość w firmie rodzinnej wskazywa-
na jest na pierwszym miejscu bez względu na etap jej rozwoju. 
To wartość, na której opiera się rozwój i długofalowość działa-
nia przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność jako wartość wskazy-
wało ponad 40% badanych firm bez względu na etap rozwoju. 
Kategoria zysku jako wartości w firmie rodzinnej wśród firm 
znajdujących się w pierwszych trzech etapach rozwoju znajdu-
je się na dość odległej pozycji w hierarchii wartości, natomiast 
wśród firm będących w etapie schyłku zajmuje czwartą lokatę 
z 36,0% wskazań. Oceny właścicieli i sukcesorów są wyraźnie 
zbieżne. Wśród najważniejszych wartości według właścicieli 
są aż cztery najważniejsze wartości sukcesorów. Właściciele za 
ważne uważają odpowiedzialność, natomiast sukcesorzy do-
datkowo zaufanie. Największą różnicę w poglądach dotyczą-
cych wartości zaobserwowano dla kategorii odpowiedzialność 
(12,4%). Z kolei różnicę wynoszącą 11,6% zaobserwowano dla 
wartości doświadczenie. W  obu przypadkach to właściciele 
częściej uważali te kategorie za najważniejsze wartości firmy 
rodzinnej niż sukcesorzy. Największa różnica we wskazaniach 
sukcesorów i  właścicieli dotyczących najważniejszych warto-
ści firmy dotyczyła zaufania (11,3%) i zysku (7,3%) (tab. 5).

W przypadku korelacji celów strategicznych firmy rodzin-
nej i  deklarowanych wartości w  firmie rodzinnej najsilniej 
skorelowany związek wystąpił pomiędzy celem reputacja 
rodziny właściciela firmy a wartością honor firmy (r=0,248,  

p <0,05) oraz długofalowością funkcjonowania a  dobrą at-
mosferą (r=0,157, p <0,05). Negatywną korelację ujawniono 
dla maksymalizacji zysku i dobrych relacji pomiędzy człon-
kami rodziny (r=-0,174, p<0,05) oraz dążenia do dobrej 
atmosfery w firmie (r=-0,146, p <0,01). 

Podsumowanie

Znajomość i  respektowanie wartości firmy przez wła-
ścicieli oraz budowanie w  oparciu o  te wartości celów 

firmy to jedna z  najważniejszych zasad zarządzania firma-
mi rodzinnymi, która została wskazana przez właścicieli 
i  sukcesorów. Firmy rodzinne uwzględniają w budowaniu 
swojego modelu zarządzania zarówno wartości biznesowe, 
jak i  rodzinne. Są to następujące wartości: doświadczenie, 
odpowiedzialność, dobra atmosfera, rzetelność, dobre rela-
cje pomiędzy członkami rodziny, stabilizacja, dziedzictwo 
i  trwałość, zysk, wspólne cele dla firmy i  poszczególnych 
członków rodziny właścicieli oraz całej rodziny, zaufanie, 
reputacja rodziny, honor rodziny, uczciwość wobec intere-
sariuszy, wykształcenie, dobro pracowników spoza rodziny, 
intuicja. Te rezultaty pokrywają sie w  części z  wynikami 
badań takich autorów, jak: E.  Stawicka (2010),  K.  Safin 
(2007), J. Tàpies, M. Fernández Moya (2012). Wartości, na 
których oparty jest rozwój i  długoterminowość działania 

Tabela 5. Najważniejsze wartości w firmie rodzinnej w opinii właścicieli i sukcesorów badanych przedsiębiorstw oraz według etapów 
ich rozwoju (w %)

Wyszczególnienie Właściciel
(n=300)

Sukcesor 
(n=300)

Firmy według etapów rozwoju 
(opinie właścicieli, n=300)

narodziny
(n=75)

młodość
(n=75)

dojrzałość
(n=75)

schyłek
(n=75)

Doświadczenie 62,3 50,7 68,0 61,3 57,3 62,7

Odpowiedzialność 47,7 35,3 52,0 52,0 44,0 42,7

Dobra atmosfera 42,0 46,3 45,3 49,3 45,3 28,0

Rzetelność 40,0 38,0 44,0 36,0 46,7 33,3

Dobre relacje pomiędzy członkami rodziny 38,0 37,7 34,7 37,3 37,3 42,7

 Stabilizacja 32,0 25,3 34,7 33,3 34,7 25,3

Dziedzictwo i trwałość 28,7 24,0 21,3 28,0 34,7 30,7

Zysk 25,7 33,0 25,3 25,3 16,0 36,0

Wspólne cele 25,0 32,0 18,7 25,3 28,0 28,0

Zaufanie 24,0 35,4 26,7 26,7 22,7 20,0

Reputacja rodziny 23,7 20,0 17,3 22,7 25,3 29,3

Honor firmy 17,7 16,7 10,7 8,0 25,3 26,7

 Uczciwość wobec interesariuszy 16,7 16,3 18,7 12,0 20,0 16,0

Wykształcenie 12,3 13,3 16,0 16,0 2,7 14,7

Dobro pracownika niebędącego członkiem 
rodziny właściciela 12,3 13,3 14,7 5,3 16,0 13,3

Intuicja 8,0 11,0 5,3 6,7 8,0 12,0

Respondenci mogli udzielić wielokrotnych odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne
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firmy rodzinnej, to doświadczenie i  odpowiedzialność. 
Lecz o  ile te dwie wartości są  charakterystyczne dla firm 
rodzinnych niezależnie od etapu cyklu jej życia, o  tyle po-
zostałe mogą się częściowo zmieniać wraz z ewolucją firmy. 
Taki wynik badań jest zbieżny z wynikami, które uzyskali 
J. Tàpies i M. Fernández Moya (2012). Wartości w firmach 
rodzinnych mają też związek zarówno z zasadami będącymi 
podstawą funkcjonowania tych firm, jak i z wyborem celów 
strategicznych. Cele strategiczne firm rodzinnych mogą się 
zmieniać wraz z procesem sukcesji. Sukcesorzy są zdecydo-
wani zachować rodzinny charakter działalności i rodzinne 
wartości przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju (a  nie 
tylko długofalowej stabilizacji) przedsiębiorstwa. Taki wy-
nik badań jest zbieżny z wynikami uzyskanymi przez PwC 
(2016). Przedsiębiorstwa rodzinne to organizacje nastawio-
ne na biznes i w przypadku konieczności wyboru pomiędzy 
rodziną czy firmą stawia się na firmę. Sukcesorzy chcą 
rozwijać firmę w  warunkach zmieniających się wyzwań 
gospodarczych (innowacje, internacjonalizacja, cyfryzacja 
i in.), a jednocześnie chcą utrzymać najważniejsze wartości 
ich rodzinnego biznesu i  wcześniejszych pokoleń. Firmy 
rodzinne muszą zachowywać równowagę pomiędzy reali-
zacją celów biznesowych (takich jak rozwój, innowacyjność 
i zatrudnianie utalentowanych pracowników) i rodzinnych 
(takich jak np. zachowanie rodzinnych wartości i ochrona 
rodzinnego majątku). Badania wykazały, że największymi 
wyzwaniami dla liderów rodzinnego biznesu będą: wierność 
rodzinnym wartościom, planowanie sukcesji oraz rozwój 
profesjonalizacji rodzinnej działalności.

Ograniczenia interpretacji wyników badań zawartych 
w opracowaniu związane są z zastosowaną w badaniach bez-
pośrednich metodą badawczą, jaką jest wywiad. Zgromadzo-
ne informacje opierają się na deklaracjach badanych, a nie na 
obserwacji ich rzeczywistych zachowań (metoda nieodpor-
ne na proces samoprezentacji i kreowania się respondentów). 
Ponadto na prawdziwość uzyskanych odpowiedzi wpływ 
mogły mieć efekt ankietera oraz zmienna aprobaty społecz-
nej, a  także różnorodne doświadczenia menedżerów, które 
mają wpływ na percepcję i ocenę sytuacji firmy. 

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna,  
prof. AWSB
Akademia WSB
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: kszczepanska@wsb.edu.pl

Przypisy

1) Charakteryzują się koncentracją własności, kontroli oraz 
utrzymywaniem kluczowych stanowisk w  strukturze zarzą-
dzania przez członków rodzin nawet po tym, gdy wycofali się 
założyciele firm (Bertrand, Schoar, 2006).

2) Określenia „właściciel” („nestor”) oraz sukcesor oznaczają oso-
by zarządzające firmą z następujących po sobie kolejnych gene-
racjach rodziny: założycieli oraz członków ich rodzin mających 
w przyszłości zarządzać firmą.

3) Wykorzystano, za zgodą dra Jerzego Bara, dane wynikowe za-
mieszczone w  Raporcie z  badań nt. „Modele zarządzania firm 

rodzinnych – z uwzględnieniem ich cyklu życia” prezentowane 
w tabelach 1–5 artykułu.

4) Badania przeprowadzone przez Centrum Deloitte ds. Firm 
Rodzinnych w  Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i  Afryki 
(EMEA) w 2016 r.; łącznie przeprowadzono 92 osobiste wywia-
dy pogłębione.

5) Kwestionariusz obejmował pytania dotyczące charakteru or-
ganizacyjnego firm rodzinnych, stosowanych koncepcji zarzą-
dzania firmą rodzinną, własności, wartości, relacji oraz sukcesji 
w firmie rodzinnej.

6) Wykorzystano bazy danych m.in. GUS, Instytutu Firm Rodzin-
nych, Instytutu Biznesu Rodzinnego.

7) 1) faza narodzin – przedsiębiorstwo małe i proste, zarządzane 
przez jedną osobę, działające na rynku 10–15 lat, głównym 
celem jest przetrwanie i utrzymanie się na rynku; strategia za-
kłada szybkie wykorzystanie szans i unikanie zagrożeń; 2) faza 
młodości –  przedsiębiorstwo charakteryzuje się adaptacyjno-
ścią, szybkością działania, innowacyjnością i  kreatywnością; 
działa na rynku 15–25 lat i jest kierowane przez kilkuosobowy 
zarząd, w tym już potencjalnych sukcesorów; następuje wzrost 
i  ekspansja; firma notuje szybkie zwiększenie zysku; profesjo-
nalizacja działalności oraz zwiększenie rozmiarów organizacji; 
3) faza dojrzałości –  stabilizacja obrotów, przedsiębiorstwo 
przestaje się rozrastać; działa na rynku od 20 lat i więcej, ma 
wypracowaną pozycję na rynku, czerpie korzyści z osiągnięte-
go poziomu wzrostu, uzyskuje planowane zyski, niskie koszty 
działalności dzięki ekonomii skali; 4) faza schyłku – brak roz-
woju, pomysłu na dalszy biznes; przedsiębiorstwo w kryzysie, 
który zagraża jego pozycji na rynku, zdolności generowania 
zysku, egzystencji.

8) Badania w terenie przeprowadzone zostały przez pracowników 
Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Zespół ankieterów liczył 40 osób. 

9) Odpowiedź 1  oznaczała odpowiedź „całkowicie się nie zga-
dzam”, 7 – odpowiedź „całkowicie się zgadzam”.

10) Konstytucja firmy rodzinnej (też zwana konstytucją rodziny, 
deklaracją rodzinną) rozumiana jako forma regulacji relacji ro-
dzinnych w kontekście dbałości o rozwój firmy rodzinnej, w za-
kresie nadzoru własności w  rodzinie, zarządzania majątkiem, 
biznesem i relacjami w ramach wspólnie wypracowanych reguł 
i procedur. Ład rodzinny – odnoszący się do członków rodziny 

– wskazuje reguły postępowania wspólne dla nestorów, rodzin 
dzieci, wnuków i dalszych zstępnych; określa wartości i zasady 
nadrzędne, umożliwiające efektywne zarządzanie czy rozwią-
zywanie konfliktów, implementowane w  odpowiednią formę 
prawną, strukturę i  treść dokumentów statuujących firmę ro-
dzinną, m.in. skład zarządów czy rad nadzorczych, umowy 
o pracę czy umowy managerskie zgodne z zasadami zatrudnie-
nia i wynagradzania członków rodziny, związane z lokowaniem 
rodzinnych funduszy i in. (Martyniec, Rataj, 2016, s. 23–36).
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(Un)changeability of Values  
in the Management of Family Businesses  
in the Process of Succession  
and their Life Cycle

Summary

Values of the family business determine the management 
model, which should ensure its continuity and long-
term operation. The study investigates values   that are 
most important for family businesses, their importance 
at various stages of company’s life cycle, the scope of 
their change along with succession. We have conducted 
a  quantitative research by means of the Paper and 
Pencil Interview (PAPI) among the owners of family 
businesses (300 people) and their potential successors 
(300 people), in businesses at each of the four stages of 
family business development (birth, youth, maturity, and 
decline). The results indicate that various strategic goals 
such as long-term operation and profit maximization 
are important for owners and their successors. Values   
that underlie the development and long-term operation 
of a  family business are experience and responsibility, 
good atmosphere, reliability, good relationships between 
family members, stability, heritage and longevity, and 
profit. For the successors, the key values are also trust, and 
common goals. Family businesses are business-oriented 
organizations and if a  choice is needed, the business is 
chosen.
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MODELE EKONOMETRYCZNE 
W KONSTRUOWANIU MODELI 
BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTW

Adam Jabłoński

Wprowadzenie

D ynamika zachodząca w  konstruowaniu bytów on-
tologicznych wyznacza nowe perspektywy rozwoju 

nauk o  zarządzaniu. Te perspektywy determinują ich 
nowe obszary eksploracji i  eksploatacji. Zwłaszcza doty-
czy to obecnie mechanizmów zarządzania strategicznego 
skoncentrowanych na modelowaniu biznesu w kierunku 
osiągania przez organizacje wysokiej efektywności. Owe 
modelowanie związane jest szczególnie z konceptualizacją 
i operacjonalizacją modeli biznesu jako złożonych, wielo-
wymiarowych konstruktów o  cechach spójności i  skalo-
walności. Ale sama konstrukcja modelu biznesu już nie 
wystarcza, trzeba bowiem zwiększać poziom wzajemnych 
relacji i powiązań w samym modelu dla uzyskania maksy-
malnej wydajności tego modelu biznesu. Wydajność mo-
delu biznesu będzie mierzona zdolnością tego modelu do 
jego monetyzacji. Zatem szczególnego znaczenia nabiera 
nie tylko dobór komponentów w samym modelu biznesu, 
ale przede wszystkim zachodzące w konfiguracyjnym po-
dejściu jego interfejsy. Te interfejsy wraz z samymi kom-
ponentami tworzą przestrzeń modelu biznesu o  pewnej 
i  solidnej strukturze opartej na paradygmacie systemo-
wym bądź sieciowym. Jak zatem pomierzyć tę przestrzeń 
i zachodzące w niej relacje? Wydaje się, że obecnie to pyta-
nie wobec wzajemnego konkurowania modelami biznesu 
organizacji otwiera dyskusję naukową nad odpowiednim 
doborem narzędzi służących do konstruowania tych 
modeli biznesu. Według autora artykułu, istotne obecnie 
jest umiejętne i  rozważne wykorzystanie modeli ekono-
metrycznych do konstruowania spójnych i skalowalnych 
modeli biznesu. Celem artykułu jest określenie miejsca 
i roli modeli ekonometrycznych w konstruowaniu modeli 
biznesu przedsiębiorstw. Powyższy cel zostanie osiągnięty 
między innymi poprzez przedstawienie mechanizmów 
operacjonalizujących wykorzystanie modelu ekonome-
trycznego do konstruowania modeli biznesu wraz ze zde-
finiowaniem ograniczeń utrudniających ten proces.

Model ekonometryczny jako 
narzędzie wspomagające mechanizmy 
podejmowania decyzji w zarządzaniu

P rzyjęta logika rozumienia pojęcia modelu wyzna-
cza trajektorię podejmowania kolejnych kroków 

eksploatowania tego pojęcia w  obszarach koncepcji 
modeli biznesu. Postępowaniu badawczemu w naukach 

o  zarządzaniu często towarzyszą modele, w  tym teore-
tyczne i konceptualne, badawcze czy statystyczne. Model, 
ogólnie rzecz biorąc, oznacza hipotetyczną konstrukcję 
myślową, tj. układ założeń, pojęć i  zależności między 
nimi, pozwalający opisać (modelować) w  przybliżony 
sposób jakiś aspekt rzeczywistości (Gospodarek, 2009, 
s. 61–63). Modele ekonometryczne to modele opisujące 
wzajemne zależności między badanymi cechami, które 
umożliwiają lepsze zrozumienie mechanizmów rządzą-
cych analizowanym fragmentem rzeczywistości, a także 
przewidywanie zachowania modelowanych procesów. 
Modelowanie ekonometryczne wymaga od ekonome-
tryka uwzględnienia specyfiki analizowanego problemu. 
Dobór odpowiedniej postaci analitycznej modelu eko-
nometrycznego, właściwych testów statystycznych to 
klucz do sukcesu (Gładysz, Mercik, 2007, s.  1). Model 
ekonometryczny charakteryzuje się wysoką adekwatno-
ścią prognostyczną, jeśli na podstawie zadanych wartości 
zmiennych objaśniających pozwala on dostatecznie do-
kładnie przewidywać przyszłe wartości zmiennych obja-
śnianych przez poszczególne równania modelu (Biolik, 
2015, s. 9). Elementy i relacje w modelach teoretycznych 
mają charakter latentny –  ich istnienie i  przypisywane 
znaczenia wynikają jedynie z  leżącej u ich podstaw teo-
rii. Ich trafność treściowa wynika najczęściej z użytecz-
ności danego pojęcia dla opisu i  wyjaśniania złożonej 
natury zjawisk. Problem testowania modelu wiąże się 
zatem z  koniecznością znalezienia adekwatnej meto-
dy, pozwalającej na obserwację latentnych składników 
rozwiniętej koncepcji (Światowiec-Szczepańska, 2016, 
s. 351). Zmienne objaśniające w  liniowym modelu eko-
nometrycznym z formalnego punktu widzenia powinny 
odznaczać się następującymi własnościami:

• mieć odpowiednio wysoką zmienność,
• być silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą,
• być słabo skorelowane ze sobą,
• być silnie skorelowane z innymi zmiennymi niepełnią-

cymi roli zmiennych objaśniających, króre zmienne 
objaśniające reprezentują (Nowak, 1994, s. 11).
Zależności między zmiennymi w modelu badawczym 

stanowią podstawę do sformułowania hipotez badaw-
czych. Należy przy tym pamiętać, że hipotezy wywodzą 
się z teorii, a następnie testuje się je na podstawie danych 
empirycznych za pomocą metod analizy ilościowej. Nie-
dopuszczalne z metodologicznego punktu widzenia jest 
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formułowanie hipotez po poznaniu wyników i ustaleniu 
związków między zmiennymi (Zakrzewska-Bielawska, 
2018, s. 15). Zależności pomiędzy zdarzeniami i czynno-
ściami określają np. strukturę logiczną modelu sieciowe-
go, która może być zdeterminowana, jeśli w trakcie reali-
zacji przedsięwzięcia wszystkie czynności przedstawione 
w sieci są zrealizowane, lub stochastyczna, jeśli w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia bierze udział tylko część czyn-
ności przedstawiona w  sieci, z  określonym, większym 
od zera prawdopodobieństwem (Jędrzejczyk i  in., 2002, 
s.  180). Należy pamiętać, iż wtedy gdy stawiamy hipo-
tezy badawcze, to często optymalnym rozwiązaniem 
w  obszarze nauki jest zastosowanie badań ilościowych 
z wykorzystaniem liniowego modelu ekonometrycznego. 
Warto także zwrócić uwagę, że nie można utożsamiać 
modelu ekonometrycznego z modelem ekonomicznym, 
gdyż są to dwa odmienne pojęcia. 

Model biznesu jako model

M odelowanie, jako budowa modelu, jest naukową 
metodą poznawania różnych układów poprzez 

tworzenie ich modeli zachowujących pewne podstawo-
we właściwości badanego przedmiotu (obiektu), a także 
poprzez badanie funkcjonowania modeli i przenoszenie 
uzyskiwanych dzięki temu informacji na przedmiot ba-
dań (Pszczołowski, 1978, s. 120). Model to teoria skon-
struowana w taki sposób, aby można było operatywnie 
manipulować zmiennymi wchodzącymi w  jej skład 
(Zieleniewski, 1979, s.  45). Model to przedmiot złożo-
ny (także abstrakcyjny), odwzorowujący dla celów po-
znawczych lub praktycznych bardziej od niego złożony, 
istniejący albo projektowany, fragment rzeczywistości 
(Pszczołowski, 1978, s. 119). Model stanowi spójny lub 
zupełny układ argumentów werbalnych, ciągów logicz-
nych wnioskowania, równań matematycznych lub reduł 
obliczeń, które odpowiadają prototypowi opisywanego 
obiektu lub zdarzenia (Gospodarek, 2012, s. 78). Modele 
są  przedstawieniami stanów, przedmiotów lub zdarzeń. 
Prostota modeli w porównaniu z rzeczywistością wynika 
stąd, że uwzględniają one tylko te własności rzeczywisto-
ści, które w  danym przypadku są  istotne (Ackoff, 1969, 
s.  142). Według Z. Martyniaka (1973, s.  22), model to 
teoria naukowa, wzorzec i odwzorowanie służące do ba-
dania stanu faktycznego obiektu oraz jego zachowania. 
Modele w  badaniach naukowych są  specyficzną formą 
poznania, pełniąc z  jednej strony funkcje teoretyczne 
przez dostarczenie szczególnego obrazu rzeczywistości, 
z  drugiej zaś –  funkcje praktyczne, będąc narzędziami 
w  prowadzeniu badań empirycznych (Szarucki, 2016, 
s. 113). T. Gospodarek (2009, s. 61–63) zwraca uwagę, że 
jednym z krytycznych elementów semantycznego ujęcia 
teorii jest pomijanie pozycji modelu w strukturze nauki. 
Modele są  generalnie niezależne od teorii, ale również 
teoria nie podaje algorytmów tworzenia modeli. Zwykle 
bowiem modele umożliwiają użycie funkcji, które nie 
byłyby możliwe do użycia w  ścisłym ujęciu semantyki 
obowiązującej teorii. Warto jednak zauważyć, że model 
może być dobrym paradygmatem lub teorią wspoma-

gającą. W  końcu nie ma żadnych przesłanek w  logice 
poznania naukowego, aby określony model semantyczny 
nie mógł falsyfikować teorii. T. Gospodarek (2009, s. 61– 

–63) klasyfikuje między innymi modele jako:
1. Model jako dopełnienie teorii.
2. Modele upraszczające zbyt skomplikowaną teorię.
3. Model jako paradygmat lub teoria przedwstępna.

Budowanie modeli w zarządzaniu powinno uwzględ-
niać specyfikę charakteryzującą teorię i  praktykę zarzą-
dzania. Modelowanie w  zarządzaniu to tworzenie okre-
ślonego wzorca, który pozwoli wyjaśnić istotę zjawisk 
zachodzących w  praktyce zarządzania, a  tym samym 
określić tok postępowania umożliwiający realizację ce-
lów zarządzania. Podobnie jak ma to miejsce w innych 
dziedzinach wiedzy, modele z zarządzaniu uwzględniają 
określone ograniczenia oraz założenia metodyczne, któ-
re pozwalają opracowany model zastosować w praktyce 
(Szarucki, 2016, s.  113). Modele biznesu natomiast nie 
są recepturami lub modelami naukowymi ani modelami 
skali i ról. Odgrywają one wszystkie – lub wszystkie – te 
role, często w tym samym czasie (Baden-Fuller, Morgan, 
2010). W tabeli 1 przedstawiono wykaz wybranych defi-
nicji modelu biznesu wraz z odniesieniem do kluczowej 
sekwencji słownej nawiązującej do pojęcia modelu.

Dokonując analizy tabeli 1, można stwierdzić, iż 
w  wielu przedstawionych definicjach modeli biznesu 
określanych zarówno przez polskich, jak i  międzyna-
rodowych autorów zawiera się odniesienie do pojęcia 
modelu. Szczególnie dotyczy to takich sekwencji słow-
nych, jak architektura, odwzorowanie, wyobrażenie czy 
kompozycja. Niemniej jednak warto zaznaczyć, iż wielu 
autorów prawdopodobnie konstruując własną definicję 
modelu biznesu, nie zastanawiało się nad logiką definicji 
w kontekście pojęcia samego modelu.

Wobec powyższych rozważań autor podaje własną 
definicję modelu biznesu rozumianego jako swoiste 
uproszczenie i  odwzorowanie rzeczywistości biznesu 
skontruowane w  oparciu o  precyzyjnie opracowany 
model ekonometryczny kształtujący wzajemne relacje 
między jego kluczowymi komponentami wyrażonymi 
w ujęciu konfiguracyjnym. 

Model ekonometryczny jako źródło 
konstruowania modelu biznesu 

J ak wcześniej zostało powiedziane, obecnie kluczowe 
staje się nie tylko zaprojektowanie struktury modelu 

biznesu i  interfejsów zachodzących w  niej, lecz przede 
wszystkim określenie wzajemnych korelacji zachodzących 
pomiędzy poszczególnymi komponentami modelu biz-
nesu wraz z  określeniem wzajemnych sił oddziaływania. 
Można to zrealizować poprzez definiowanie zmiennych 
zależnych i  niezależnych w  konstruowanym modelu biz-
nesu oraz określenie zmiennej objaśnianej i  zmiennych 
objaśniających w  tym modelu biznesu. Warto przy tym 
zwrócić uwagę, że jeśli w  procesie zarządzania strate-
gicznego menedżerowie stawiają hipotezy, to najczęściej 
powinno się je udowadniać za pomocą badań ilościowych 
z  wykorzytaniem przyjętego modelu ekonometrycznego. 
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Tabela 1. Wykaz wybranych definicji modelu biznesu wraz z odniesieniem do kluczowej sekwencji słownej nawiązującej do pojęcia modelu

Lp. Autor (Źródło) Definicja modelu biznesu Kluczowe odniesienie 
do pojęcia modelu

1 P. Timmers (1998, s. 4)
E-model biznesu to architektura dla produktów, usług i strumie-
ni informacji zawierająca opis różnych biznesowych działalności 
i ich role.

 Architektura

2 G. Hamel (2000, s. 74) Model biznesu to powiązana z klientami kompozycja kluczowej 
strategii, strategicznych zasobów oraz sieci wartości. Kompozycja

3 R. Amit, C. Zott (2012)
Model biznesu to system połączonych i współzależnych działań, 
określający sposób prowadzenia działalności biznesowej ze swo-
imi klientami, partnerami i dostawcami.

System

4 A. Osterwalder, Y. Pigneur,  
C.L. Tucci (2005)

Model biznesu jest konceptualnym narzędziem wyrażającym 
biznesową logikę firmy i zawierającym zbiór przedmiotów, pojęć 
i relacji z celem.

Konceptualne narzędzie

5 B. Nogalski (2009)
Model biznesu to ogólna koncepcja, formułująca ramy logiki 
prowadzenia biznesu i  takich jego cech, jak innowacyjność czy 
konkurencyjność.

Koncepcja

6 A. Jabłoński (2008, s. 19)

Model biznesu rozumiany jest jako odwzorowanie w  danym 
miejscu, czasie i  przestrzeni biznesowej struktury powiązań 
czynników gwarantujących spełnienie aktualnych, wewnętrz-
nych i  zewnętrznych potrzeb grup interesariuszy, która umoż-
liwia obecne osiąganie przewagi konkurencyjnej przez przed-
siębiorstwo oraz stanowi kreację przyszłej platformy wzrostu 
i rozwoju przedsiębiorstwa zapewniającej ciągłość prowadzenia 
biznesu.

Odwzorowanie

7 J. Niemczyk (2010, s. 203–207)
Model biznesu jest mieszanką strategii, taktyki i działań opera-
cyjnych, będącą w danym okresie kluczem do odniesienia sukce-
su w określonej grupie biznesów.

Mieszanka

8 D.J. Teece (2010)

Model biznesu przedstawia logikę tworzenia i dostarczania przez 
biznes wartości do klientów. Określa też architekturę dochodów, 
kosztów, korzyści związanych z  biznesowym przedsięwzięciem 
dostarczającym tę wartość.

Logika, architektura

9 J. Muehlhausen (2018, s. 30)

Model biznesu to takie rusztowanie składające się z zasad i mo-
ralnych wytycznych, na bazie których działa firma. Zapewnia on 
krótkoterminowy i długoterminowy kontekst strategiczny. Defi-
niuje i podkreśla intencje strategiczne, które są wspólnym celem 
i  źródłem motywacji na wszystkich poziomach zarządzania 
strategicznego (Misje, Cele, Strategie, Taktyki). Kombinacja tych 
czterech aspektów staje się kompasem i  źródłem praw, według 
których organizacja porusza się po świecie, oraz klejem spajają-
cym wszystko razem.

Rusztowanie

10 T. Falencikowski (2013, s. 37)

Model biznesu to względnie odosobniony wieloskładnikowy 
obiekt konceptualny opisujący prowadzenie biznesu przez arty-
kułowanie logiki tworzenia wartości dla klienta i przechwytywa-
nia części tej wartości przez przedsiębiorstwo.

Względnie odosobniony obiekt 
konceptualny

11 M. Jabłoński (2013, s. 29)
Model biznesu stanowi specyficzną kombinację aktywów mate-
rialnych i kapitału intelektualnego służącą realizacji odpowied-
niej dla danej sytuacji rynkowej strategii wzrostu wartości.

Specyficzna kombinacja

12 P. Banaszyk (2004, s. 9) Model biznesu jest mniej lub bardziej rozwiniętym wyobrażeniem 
o pożądanym rozwoju przedsiębiorstwa i jego uwarunkowaniach. Wyobrażenie

13 M. Morris i in. (2005)

Model biznesu jest zwięzłym przedstawieniem, w jaki sposób po-
wiązane ze sobą decyzje w zakresie strategii, ryzyka, architektury 
zasobów i  ekonomii są  wykorzystywane do tworzenia trwałej 
przewagi konkurencyjnej na określonych rynkach.

Zwięzłe przedstawienie 

14 T. Gołębiowski i in. (2008)

Model biznesu jest nowym narzędziem koncepcyjnym, zawiera-
jącym zestaw elementów i relacji między nimi, które przedstawia 
logikę działania danego przedsiębiorstwa w określonej dziedzi-
nie (biznesie).

Narzędzie koncepcyjne

Źródło: opracowanie własne
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Zmienne zależne to takie zmienne, które badacz chce 
wyjaśnić (oznaczane jako zmienne Y). Stanowią one 
skutek w  określonym badaniu i  ulegają zmianom w  za-
leżności od oddziaływania zmiennych niezależnych. 
Z  tego względu stanowią one podstawę modeli badaw-
czych, a badacz poszukuje przede wszystkim ich związku 
z  tymi zmiennymi, od których zależą. Zmienne nieza-
leżne to takie zmienne, które oddziałują na zmienne 
zależne i  które wyjaśniają badane zjawisko (oznaczane 
jako zmienne X). Są one przyczyną zmian w zmiennych 
zależnych, które są ich skutkiem (Zakrzewska-Bielawska, 
2018, s. 14).

Wybór zmiennych objaśniających odbywa się za po-
mocą metod statystycznych: 
1. Na podstawie wiedzy merytorycznej sporządza się 

zestaw tzw. potencjalnych zmiennych objaśniających 
(zmiennych pierwotnych), którymi są  wszystkie naj-
ważniejsze wielkości oddziałujące na zmienną obja-
śnianą.

2. Zbiera się dane statystyczne będące realizacjami 
zmiennej objaśnianej i potencjalnych zmiennych obja-
śniających.

3. Eliminuje się potencjalne zmienne objaśniające odzna-
czające się zbyt niskim poziomem zmienności.

4. Oblicza się współczynniki korelacji między wszystkimi 
rozatrywanymi zmiennymi.

5. Przeprowadza się redukcję zbioru potencjalnych 
zmiennych objaśniających za pomocą wybranej proce-
dury statystycznej (Nowak, 1994, s. 11).
J. Hozer (2014, s. 62) zwraca uwagę, jakie mogą być reper-

kusje losowości i nielosowości zmiennych objaśniających: 
1. Ta sama zmienna może być losowa i nielosowa jedno-

cześnie, a zależy to od punktu widzenia. 
2. Losowe zmienne objaśniające utrudniają wykorzysta-

nie oszacowanych relacji do prognozowania. W takiej 
sytuacji prognozy opierają się na innych prognozach. 
Zmienna nielosowa często występuje w związkach ce-
lowych, a więc ich wartości są wynikiem podejmowa-
nych decyzji. Realizacja zmiennej objaśnianej, produk-
cja, popyt są wynikiem kalkulacji decydenta. 

3. Przyjęcie założenia o losowości zmiennych objaśniają-
cych w  modelowaniu ekonometrycznym (oprócz nie-
losowości innych zmiennych objaśniających) powodu-
je, że procesy szacowania parametrów nie są obarczone 
tak rygorystycznymi założeniami. Po prostu przyjęte 
założenia są bardziej realne, mimo że musimy się zado-
wolić gorszymi własnościami parametrów. 

4. Wykorzystanie modeli związków do prognozowania 
natrafia na bariery. Jedną z  nich jest prognozowanie 
zmiennej objaśnianej na podstawie prognozowania 
zmiennych objaśniających, co może dawać niezbyt za-
dowalające efekty, gdy prognozujemy za pomocą mo-
deli związków przyczynowych. Druga bariera polega 
na wykorzystaniu do prognozowania modeli związków 
celowych z  nielosowymi zmiennymi i  wartości które 
określa decydent. Być może w  praktyce trudności te 
często powodują duże błędy prognoz, które zniechęcają 
do stosowania modeli ekonometrycznych do progno-
zowania.

Warto także pamiętać, że w  naukach o  zarządzaniu 
badania często są prowadzone na jednej lub na kilku or-
ganizacjach. Pojawia się zatem pytanie, czy w  takich sy-
tuacjach mogą znaleźć zastosowanie jakiekolwiek metody 
wnioskowania statystycznego, czyli probabilistycznego 
uogólniania wyników z  próby na populację. Oczywiście 
wszystko zależy od tego, jakie zjawisko badamy i z czego 
na co chcemy uogólniać. Co jest badaną populacją, a co 
jest próbą (Chybalski, 2017, s. 67). P. Kufel zwraca uwagę, 
że rzeczywiste zależności ekonomiczne mogą wykazywać 
charakter liniowy albo nieliniowy. Badacz nie posiada do-
kładnej wiedzy na temat rzeczywistej zależności między 
wykorzystywanymi w  badaniu procesami ekonomiczny-
mi. Różne teorie ekonomiczne dają pewne wskazówki 
postaci zależności, jednakże w  teoriach tych przyjmuje 
się wiele założeń, które nie muszą być spełnione w  rze-
czywistości. Dlatego już na etapie specyfikacji modelu 
przyjmowane są subiektywne założenia badacza. Ponadto 
bardzo często na dane zjawisko ekonomiczne ma wpływ 
wiele czynników, które nie są  uwzględniane w  modelu 
ekonometrycznym z  powodu np. braku odpowiednich 
danych empirycznych, braku możliwości lub znaczących 
trudności w mierzeniu tych czynników bądź innych. Ko-
lejne ważne czynniki, jakie muszą być brane pod uwagę 
w  trakcie modelowania ekonometrycznego, to odpo-
wiednie własności estymatorów, poprawna weryfikacja 
modelu oraz zadbanie o zależności o charakterze czysto 
statystycznym (Kufel, 2011, s. 234).

Operacjonalizacja modelu  
biznesu opartego na modelu 
ekonometrycznym

K luczowym wyzwaniem w  realizacji procesów zwią-
zanych z budową modelu biznesu jest jego właściwa 

operacjonalizacja. Aby go dobrze zoperacjonalizować, 
czyli wdrożyć w życie, ważne jest takie określenie zacho-
dzących w nim relacji, korelacji, aby można było spojrzeć 
na niego w  ujęciu holistycznym wraz z  wyznaczeniem 
jego odpowiednich interfejsów w  celu zachowania jego 
spójności i  skalowalności. Te interfejsy powinny być po-
mierzone, aby model biznesu nie był tylko wyobrażeniem, 
ale przede wszystkim odwzorowaniem i  uproszczeniem 
prognozowanej rzeczywistości.

Rysunek 1 pokazuje ogólną strukturę dynamiki modelu 
biznesu, która musi być dostosowana, zmierzona i przebu-
dowana zgodnie ze specyficznymi cechami strategicznymi 
oraz organizacyjnymi obserwowanego biznesu. Podczas 
gdy bloki zawarte w interfejsach dynamiki modelu biznesu 
to wstępnie ustawione sekcje, które służą jako podstawa do 
przeprowadzania analiz porównawczych względem modelu 
biznesu, dynamika systemu to model nakreślony wewnątrz 
tego interfejsu, który jest skalibrowany zgodnie z  jego 
organizacyjnymi i  strategicznymi cechami. Te elementy 
dynamiki modelu biznesu są modelowane pod względem 
zmiennych dynamiki systemu. W  szczególności zmienne 
wspomagające identyfikują kluczowe zasoby, kluczowe 
procesy i  segmenty klientów. Jako taki na przykład kapi-
tał własny definiowany jest jako zmienna wspomagająca,  



22 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 10/2018

która akumuluje/obniża jego wartość w  czasie zgodnie 
z wynikami ekonomicznymi osiągniętymi w czasie (tj. do-
chód netto, który stanowi przepływ netto do kapitału wła-
snego). Propozycje wartości, struktura kosztów i  strumie-
nie przychodów obejmują zmienne przepływu, ponieważ 
odpowiadają one wynikom  związanym z  zarządzaniem 
działalnością, która generuje się z biegiem czasu. Zmienne 
wejściowe definiują różne decyzje, które może podejmo-
wać przedsiębiorca w celu poprawy wydajności biznesowej, 
a tym samym umożliwienia modelującym zmiany strategii 
biznesowej (np. poprzez ustanowienie różnych cen produk-
tów) (Consenz, Noto, 2018, s. 127–140).

Przedstawiony przykład wskazuje, iż obecnie od mo-
delu biznesu wymaga się czegoś więcej niż tylko zdefinio-
wania samych jego komponentów. Wymaga się określenia 
mierzalnych i  zwizualizowanych wzajemnych powiązań. 
To jest związane już z dynamiką modelu biznesu. 

Dynamika modelu biznesu oznacza ciągłą, szybko 
zmieniającą się w  czasie zdolność modelu biznesu do 

przesunięć lub istotnych zmian w  obszarze konfiguracji 
modelu biznesu z  uwzględnieniem zachodzących zmian 
w  otoczeniu zewnętrznym (Jabłoński, 2015, s.  130). Za-
tem w takiej interpretacji szczególnego znaczenia nabiera 
stopień relacji, korelacji, a  jej siła wpływu staje się deter-
minantą systemów podejmowania decyzji przez mene-
dżerów w kontekście zarządzania strategicznego.

Przesłanki do zastosowania modelu ekonometrycznego 
do konstruowania modelu biznesu mogą być następujące:
1. Złożona struktura prowadzenia biznesu wynikająca 

z silnych zależności konkurowania.
2. Skomplikowana grupa posiadanych zasobów strate-

gicznych organizacji o rozproszonym charakterze.
3. Układ przedmiotowo-podmiotowy budowy modelu 

biznesu.
W  tym miejscu zdefiniowano wykaz czynności ope-

racjonalizujących mechanizmy wykorzystania modelu 
ekonometrycznego do konstruowania modeli biznesu 
(tab. 2).

Rys. 1. Struktura dynamicznego modelu biznesu
Źródło: (Cosenz, Noto, 2018, s. 131)
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W tak przedstawionym ujęciu model ekonometryczny 
jest platformą do skonstruowania modelu biznesu, który 
jest jednocześnie jego wypadkową. Poniżej zdefiniowano 
zestaw rekomendacji wspierających zastosowanie modelu 
ekonometrycznego do konstrukcji modelu biznesu:
1. Należy ograniczyć zachowania menedżerów do prób 

intuicyjnego konstruowania modelu biznesu.
2.  Model ekonometryczny powinien być jednym z pod-

stawowych źródeł konstruowania modelu biznesu.
3. Konstruowany model biznesu powinien być wspierany 

przez precyzyjne wykorzystanie do jego budowy mo-
delu ekonometrycznego, gdy potrzebna jest wykazana 
wzajemna korelacja między jego poszczególnymi kom-
ponentami.

4. Zmienne osadzone w modelu ekonometrycznym mogą 
stanowić komponenty wynikowego modelu biznesu.

5. Stopień korelacji i  ich siła w  modelu ekonometrycz-
nym pomiędzy zmiennymi powinny wyznaczać zasa-
dy podejmowania decyzji przez menedżerów w ujęciu 
strategicznym i taktyczno-operacyjnym.
Ograniczenia wynikające ze stosowania modelu eko-

nometrycznego do budowy modelu biznesu mogą być 
następujące:
1. Złożoność zagadnienia i wymóg posiadania odpowied-

niej wiedzy do zastosowania modelu ekonometrycznego.
2. Skomplikowana procedura budowy modelu ekonome-

trycznego.
3. Trudności z  interpretacją relacji i korelacji w modelu 

ekonometrycznym.

Przykłady empiryczne 
konstruowania modeli biznesu 
przedsiębiorstw z zastosowaniem 
modeli ekonometrycznych

P rzykładem modelu biznesu będącego modelem eko-
nometrycznym może być model zrównoważonego 

biznesu (rys. 2). Głównymi elementami modelu zrówno-
ważonego biznesu zbudowanego w  układzie podmioto-
wo-przedmiotowym są czynniki strategiczne związane z:

1) łączną realizacją koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności biznesu oraz zarządzania wartością przedsiębior-
stwa,

2) równoważeniem potencjałów przedsiębiorstwa,
3) połączeniem koncepcji interesariuszy i  koncepcji ak-

cjonariuszy, które to koncepcje są silnie związane także 
ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (interesariu-
sze) oraz z  zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa 
(akcjonariusze),

4) polityką zrównoważonych dywidend.
Model zrównoważonego biznesu, zapewniający długo-

terminową wartość przedsiębiorstwa odpowiedzialnego 
społecznie, to model zbudowany poprzez łączne wyko-
rzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa, gwarantują-
cy spełnienie potrzeb akcjonariuszy oraz innych grup inte-
resariuszy, za pośrednictwem umiejętnego równoważenia 
potencjałów przedsiębiorstwa, w  kierunku generowania 
wartości rozdysponowanej w  sposób zrównoważony, 
umożliwiający ciągłość zarządzania przedsiębiorstwem. 
Model zrównoważonego biznesu jest modelem hybry-
dowym, tzn. modelem zbudowanym w  układzie pod-
miotowo-przedmiotowym. Komponentami tego modelu 
są podmioty skupione wokół przedsiębiorstwa, tworzące 
wzajemne relacje, wpływające na nośniki wartości przed-
siębiorstwa oraz czynniki strategiczne związane z  teorią 
społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania 
wartością przedsiębiorstwa, teorią interesariuszy, teorią 
akcjonariuszy funkcjonujących we wzajemnym związku 
relacyjnym opartym na zasadach zrównoważenia (Jabłoń-
ski A., 2013, s. 400–403).

Kolejnym przykładem zastosowania metod ekonome-
trycznych w  konstruowaniu modeli biznesu może być 
propozycja M. Jabłońskiego (rys. 3). 

Na podstawie badanych spółek notowanych na New-
Connect został opracowany uogólniony kształt konfigura-
cji modelu biznesu sprzyjającej kreacji wartości. Stanowi 
on obraz badanych podmiotów opisujący wpływ poszcze-
gólnych elementów na kreację (bądź destrukcję) wartości 
przedsiębiorstwa. Do badania wpływu poszczególnych 

Tabela 2. Czynności operacjonalizujące mechanizmy wykorzystania modelu ekonometrycznego do konstruowania modeli biznesu

Lp. Nazwa kroku

1 Zdefiniowanie podstaw teoretycznych niezbędnych do określenia założeń modelu ekonometrycznego niezbędnego do skonstruowania 
modelu biznesu

2 Sformułowanie opisu modelu wraz z wyborem odpowiednich zmiennych (niezależnych, zależnych, objaśniających, objaśnianych, 
kontrolnych, innych)

3 Wybór postaci matematycznej modelu (liniowa,potęgowa, inna)

4 Zebranie niezbędnych danych statystycznych z wielu źródeł

5 Selekcja zmiennych (uproszczenie modelu)

6 Estymacja kluczowych parametrów modelu (strukturalnych, stochastycznych)

7 Weryfikacja modelu

8 Interpretacja modelu

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Holistyczny model zrównoważonego biznesu 
Źródło: (Jabłoński A., 2013, s. 401)

zasobów

Rys. 3. Uogólniony kształt modelu biznesu sprzyjającego kreacji wartości
Źródło: (Jabłoński M., 2013, s. 337)

komponentów modelu biznesu na kreację wartości wyko-
rzystano uproszczony model z wyliczonymi czynnikami. 
Wyniki odnośnie do wpływu poszczególnych komponen-
tów na kreację wartości przedstawiono w tabeli 3. 

Metodą analogii jest możliwe dostrajanie modeli biz-
nesu do liderów rynku (benchmarking modeli biznesu).

Znajomość konfiguracji modelu biznesu, takiej, która 
przyczynia się do wzrostu wartości spółki i wzajemnych 
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zależności między komponentami go kształtującymi, 
pozwala zrozumieć istotę sukcesu lub porażki przedsię-
biorstwa. Umiejętność pomiaru tych komponentów, które 
mają kluczowe znaczenie dla kreacji wartości, upraszcza 
system pomiarowy i czyni go zrozumiałym dla wszystkich 
członków przedsiębiorstwa. W ten sposób menedżerowie 
mogą koncentrować swoje wysiłki w  obszarze pomiaru 
i monitorowania na te komponenty modeli biznesu, które 
mają największy wpływ na kreację wartości, zwiększając 
przy tym efektywność modelu biznesu (Jabłoński M., 
2013, s. 337).

W  prezentowanych modelach zastosowano współ-
czynnik determinacji R² stanowiący jedną z  podstawo-
wych miar jakości dopasowania opracowywanego mode-
lu. Informuje on o tym, jaka część zmienności zmiennej 
objaśnianej (w  tej sytuacji kreacji wartości) została 
wyjaśniona przez model. Jest on miarą stopnia, w jakim 
model wyjaśnia kształtowanie się zmiennej objaśnianej. 
Współczynnik determinacji należy rozpatrywać łącznie 
ze współczynnikiem zbieżności. Współczynnik zbież-
ności z  kolei określa, jaka część zmienności zmiennej 
objaśnianej nie została wyjaśniona przez przedmiotowy 
model. Współczynnik zbieżności wskazuje zatem tę część 
zmienności zmiennej objaśnianej, która wynika z  jej za-
leżności od innych czynników niż te, które uwzględniono 
w wyznaczonym modelu. Spośród wielu mierników, jakie 
mają zastosowanie w analizie korelacji, najważniejszy jest 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona (oznaczany 
zazwyczaj rxy). Jak wskazuje jego nazwa, powinien być 
stosowany do opisu współzależności liniowej między 
dwiema zmiennymi (Pułaska-Turyna, 2005, s. 243).

Podsumowanie

P odjęta tematyka rozważań naukowych dotycząca 
wzajemnych źródeł wykorzystania modeli ekonome-

trycznych do budowania modeli biznesu ma charakter 
złożony. Stopień złożoności wynika z jednej strony z intui- 
cyjnego konstruowania modeli biznesu przez menedże-
rów, a z drugiej strony z materializowania wiedzy nauko-
wej do operacjonalizacji modeli biznesu w praktyce. Tak 
postawiony problem wymaga kompleksowych ujęć i per-

spektyw. W artykule podjęto się próby określenia miejsca 
i roli modeli ekonometrycznych w konstruowaniu modeli 
biznesu. Taka logika polega nie tylko na zbudowanie mo-
delu biznesu, ale przede wszystkim na próbie maksymali-
zowania stóp zwrotu z jego wyznaczenia.

Złożoność zarządzania i  wysoki stopień konkurencyj-
ności między poszczególnymi modelami biznesu wzmac-
nia bowiem wzajemne potrzeby jakości relacji i korelacji 
w poszczególnych komponentach modelu biznesu. Takie 
ujęcie zagadnienia otwiera nowe perspektywy efektywne-
go wykorzystania koncepcji modeli biznesu do generowa-
nia wartości z  wykorzystaniem ujęcia konfiguracyjnego. 
Ponadto istotne jest, aby model biznesu był oparty na 
mocnych podwalinach teoretycznych. Tylko wtedy jest 
możliwe osiągnięcie pełnej konceptualizacji i operacjona-
lizacji modeli biznesu. Wymaga to jednak dużej wiedzy 
od menedżerów, którzy w  zarządzaniu strategicznym 
i  taktyczno-operacyjnym potrafią czerpać wiedzę zarów-
no z teorii, jak i praktyki zarządzania.
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Econometric Models in Constructing 
Enterprise Business Models

Summary

The dynamics taking place in the construction of ontological 
entities sets new perspectives for the development of manage-
ment sciences. These perspectives determine their new areas. 
This is particularly true for strategic management mechanisms 
aimed at business modeling towards achieving high efficiency 
by organizations. In the view of the paper’s author, it is now 
important to use skillful and prudent econometric models to 
construct coherent and scalable business models. The aim of 
the article is to determine the place and role of econometric 
models in the construction of enterprise business models. 
The above-mentioned objective will be achieved, among  
others, by presenting the mechanisms for the operationalisa-
tion of the use of the econometric model to construct business 
models with defined constraints that hinder this process.

Keywords

econometric models, business model, ontological existence
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JAKOŚĆ ORGANIZACJI PRACY A POZIOM 
SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK 
I PIELĘGNIARZY W POLSCE

Danuta Kunecka

Wprowadzenie

W spółcześnie uznaje się, że troska o  optymal-
ny poziom satysfakcji zawodowej pracownika 

przynosi wymierne korzyści nie tylko pracownikowi, 
ale, co ważne w  przypadku specyfiki usługowej oraz 
specyfiki sektora ochrony zdrowia, także pracodaw-
cy, a  co najważniejsze pacjentom, ponieważ może on 
odgrywać istotną rolę w procesie budowania ich satys-
fakcji. Zatem dbałość o optymalny poziom satysfakcji 
i  zadowolenia z  pracy uzyskiwany wśród przedstawi-
cieli środowiska pielęgniarskiego w Polsce powinna być 
traktowana jako jedno z  najważniejszych wyzwań sto-
jących przed kadrą zarządzającą, zaś szczególnie nale-
żałoby koncentrować uwagę na jednej z jej składowych, 
czyli jakości organizacji pracy. Obecnie, w  dobie już 
odnotowywanych, zarówno w  naszym kraju, jak i  na 
świecie, trudności w zabezpieczeniu optymalnej liczby 
kadry pielęgniarskiej pozytywne postrzeganie jakości 
organizacji miejsca pracy może determinować poziom 
odczuwanej satysfakcji zawodowej przez pracownika, 
może tym samym przełożyć się na wymiar skuteczno-
ści i efektywności kadry zarządzającej. Dotychczasowe 
wyniki badań w  tym obszarze, realizowane na przeło-
mie ostatnich lat, w  odniesieniu do grupy pielęgnia-
rek/pielęgniarzy w Polsce (Jończyk, 2013, s.  127–164), 
świadczą o  występujących trudnościach w  zabezpie-
czeniu optymalnych warunków organizacyjnych, jakże 
istotnych w  procesie świadczenia usług medycznych. 
Co może dziwić, ponieważ aktualnie twierdzenie, że 
przyjazne środowisko pracy sprzyja satysfakcji z pracy, 
a satysfakcja z pracy przekłada się na dobrą pracę i za-
dowolenie pacjentów z  opieki (Wiscow, 2003), to już 
truizm. Za przykład takiego środowiska mogą posłużyć 
Szpitale Magnesy (Magnet Hospitals) (Aiken i in., 2000, 
s. 457–461), uznawane za miejsca pracy, w których two-
rzy się przyjazne dla pracowników warunki pracy, ma-
jąc na uwadze również i jakość świadczonej tam opieki.

Prezentowany w  poniższym opracowaniu mate-
riał stanowi niepublikowany dotychczas fragment 
wyników badań uzyskanych w  projekcie badawczym, 
stanowiącym kompleksowy opis zjawiska satysfakcji 
zawodowej polskich pielęgniarek/pielęgniarzy, w ujęciu 
modelowym, w  którym jako metodę badawczą wyko-
rzystano modelowanie ścieżkowe. W  skonstruowanym 
modelu ujęto pięć płaszczyzn, wśród których znalazła 
się opisywana w  poniższym opracowaniu płaszczyzna 

„jakość organizacji pracy”. Za cel opracowania przyjęto 
zbadanie, jakie czynniki, spośród przypisanych do ww. 
płaszczyzny i  zgrupowane w  czterech obszarach tema-
tycznych, tj.: „warunki pracy”, „kontrola”, „wsparcie 
organizacyjne” oraz „zadania”, w  opinii polskich pielę-
gniarek/pielęgniarzy, mają największy wpływ na ogólny 
poziom satysfakcji zawodowej, uzyskiwanej w tej grupie 
zawodowej. Zaś jako cel szczegółowy przyjęto doko-
nanie charakterystyki ww. wpływu w oparciu o wyniki 
analiz statystycznych. Podejmując działania badawcze 
autorka przyjęła następującą hipotezę: w ocenie respon-
dentów obszary charakteryzujące płaszczyznę „jakość 
organizacji pracy” w  znacznym stopniu determinują 
ogólny poziom satysfakcji zawodowej w badanej grupie 
zawodowej. Niniejsze opracowanie uzupełnia dotych-
czas opublikowany już materiał (Kunecka, 2015; 2016; 
Kunecka, Skowron, 2018) stanowiący autorski komplek-
sowy opis zjawiska satysfakcji zawodowej osób repre-
zentujących profesję pielęgniarską w Polsce.

Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto defini-
cję satysfakcji zawodowej według M. Juchnowicz (2014, 
s. 16), w której oznacza ona „pozytywny stosunek pra-
cowników do powierzonych im zadań, warunków pracy 
oraz przełożonych i  współpracowników, wymagający, 
by praca stwarzała intelektualne wyzwania, poczucie 
sukcesu, radości z rozwoju zawodowego i samorealiza-
cji oraz pełnej identyfikacji z wykonywaną pracą i/lub 
organizacją”.

Metoda badawcza

M etodą badawczą był sondaż diagnostyczny, narzę-
dziem –  autorski kwestionariusz ankiety, przygo-

towany na podstawie polskiej wersji Indeksu Satysfakcji 
i  Motywacji Pracowników –  ISMP (Skowron, 2011, 
s. 90–98). Kwestionariusz ankiety w wersji papierowej 
składał się z trzech zasadniczych części, wśród których 
część II zawierała pytania dotyczące poszczególnych 
składowych mogących stanowić potencjalny czynnik/
stwierdzenie, warunkujący ogólny poziom satysfakcji 
zawodowej respondenta. Zostały one podzielone na 
5  płaszczyzn problemowych, wśród których wyodręb-
niono łącznie 15 obszarów tematycznych, opisanych 
w  67 stwierdzeniach. Terminologia przyjęta w  opra-
cowaniu podyktowana była przede wszystkim analizą 
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materiału źródłowego. Również konstrukt modelu 
empirycznego bazuje na założeniach opisywanego 
w  literaturze „modelu trójczynnikowego”. Jednak nie 
jest z nim tożsamy, co powodowane było koniecznością 
uwzględnienia w  procesie tworzenia modelu, specyfi-
ki sektora usług zdrowotnych. Nie bez znaczenia był 
również fakt ewentualnej możliwości porównywania 
wyników badań własnych z  wynikami uzyskiwanymi 
przez innych badaczy, czego konsekwencją było za-
adaptowanie do celów badawczych standaryzowanych 
narzędzi badawczych, w których odpowiedzi udzielano 
w dziesięciostopniowej skali Likerta.

W analizie statystycznej zastosowano metody opiso-
wo-wyjaśniające, z których istotne dla osiągnięcia zało-
żonego celu badań były: Structural Equation Modelling 

–  SEM przy użyciu Partial Least Squares –  PLS (Abdi, 
2007, s.  740–744; Rakowska, Mącik, 2016, s.  48–58), 
analiza współczynnika determinacji R2 oraz wskaźni-
ków: Average Variance Extracted – AVE/Communality, 
Composite Reliability – CR, Alfa Cronbacha oraz wyniki 
analizy z zastosowaniem regresji liniowej. Rozpoczęto 
od uporządkowania zgromadzonego materiału badaw-
czego oraz opracowania go w  formie zestawień tabe-
larycznych, ilustrujących uzyskane w  poszczególnych 
grupach rozkłady procentowe udzielanych odpowiedzi. 
Analizy statystyczne zebranego materiału wykonano 
w oparciu o arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel oraz 
pakiet statystyczny Statsoft, Inc. (2010) STATISTICA 

9.1. Badania zrealizowano w  2015 roku. Udział w  ba-
daniach był dobrowolny i  anonimowy. Autorka była 
zarówno pomysłodawcą, jak i ich realizatorem. W fazie 
opracowania statystycznego zgromadzonego materiału 
skorzystano z  pomocy agencji badawczej Total Effect, 
która wykonała analizy statystyczne, w oparciu o które 
autorka przygotowała zestawienia tabelaryczne dla ce-
lów poniższego opracowania.

Próba badawcza

M ateriał badawczy stanowiły uzyskane zwrotnie kwe-
stionariusze ankiet. Autorka, bazując na posiadanej 

wiedzy o  badanej populacji –  pielęgniarek/pielęgniarzy 
w  Polsce, zdecydowała się na dobór próby w  drodze 
celowo-losowo-przypadkowej z  zachowaniem zasad 
poprawności metodologicznej każdej z  nich. Zwrotnie 
uzyskano 1066 kwestionariuszy ankiet (co stanowi 75,6% 
ogółu badanych, zakwalifikowanych do badania, określo-
nego listami obecności uczestników różnorodnych form 
kształcenia podyplomowego, w  czasie których realizo-
wano badania). Uczestnikami badania w  zdecydowanej 
większości były kobiety (prawie 97% ogółu badanych), 
w wieku 31 – 45 lat (ok. 42% ogółu badanych), pracujące 
w zawodzie ponad 16 lat (ponad połowa ogółu badanych), 
posiadające dyplom licencjata (prawie połowa ogółu ba-
danych). W większości były to osoby zatrudnione w opar-
ciu o umowę o pracę na czas nieokreślony (przeszło 50% 

Tabela 1. Struktura socjodemograficzna uczestników badania (N=1066)

Zmienna Charakterystyka zmiennej Wartość N Wartość %

Wiek 

30 lat i poniżej 272 25,5

31–45 lat 447 41,9

46 lat i powyżej 341 32,0

Brak odpowiedzi 6 0,6

Staż pracy

5 lat i poniżej 257 24,1

6–15 lat 165 15,5

16–25 lat 310 29,1

26 lat i powyżej 283 26,5

Brak odpowiedzi 51 4,8

Wykształcenie 

Liceum medyczne 327 30,7

Studium medyczne 113 10,6

Licencjat 514 48,2

Magister 125 11,7

Brak odpowiedzi 1 0,1

Forma zatrudnienia

UoP*, czas określony oraz inne 399 37,4

UoP*, czas nieokreślony 568 53,3

Brak odpowiedzi 99 9,3

* „UoP” oznacza umowa o pracę
Źródło: opracowanie własne
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ogółu badanych). Jako miejsce pracy wskazywano naj-
częściej placówki opieki stacjonarnej (ponad 80% ogółu 
badanych). Zaś jako zajmowane stanowisko wskazywano 
pielęgniarkę/pielęgniarza odcinkową/odcinkowego (pra-
wie 70% ogółu badanych). Szczegółową charakterystykę 
badanej grupy przedstawiono w tabeli 1.

Rozkłady procentowe uzyskane w  badanej grupie od-
zwierciedlają zbliżone proporcje do ogółu pracowników 
zatrudnionych w  szpitalach w  Polsce (Raport Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i  Położnych, 2015). Nieznaczne od-
stępstwa odnotowano jedynie w  zakresie zmiennych: 
wiek oraz staż pracy respondenta, co należy tłumaczyć 
kryterium kwalifikacji do udziału w  badaniu, ogranicza-
jąc je do osób –  uczestników różnych form kształcenia 
podyplomowego.

Wyniki badań

O becnie w  praktyce badawczej dominującym mo-
delem stosowanym w  klasyfikowaniu czynników 

determinujących satysfakcję zawodową jest model trój-
czynnikowy, którego podstawę stanowi przyjęcie złożono-
ści zjawiska satysfakcji zawodowej i  rozumienie jej jako 
wynik relacji zachodzących pomiędzy człowiekiem a oto-
czeniem, w którym funkcjonuje (Bańka i in., 2002, s. 12). 
Model ten uznaje za jednakowo ważne dla uzyskania 
optymalnego poziomu satysfakcji zawodowej wszystkie 
jej źródła, w tym m.in. „jakość organizacji pracy”, stano-
wiącą przedmiot opracowania. W związku z powyższym 
model ten stał się swoistym wzorcem dla konstruktu mo-
delu przyjętego przez autorkę.

Wyniki wybranych analiz statystycznych w obrębie opi-
sywanych w modelu empirycznym obszarów, determinu-
jących poziom satysfakcji zawodowej polskich pielęgnia-
rek/pielęgniarzy, stosując jako wiodącą metodę badawczą, 
modelowanie ścieżkowe, przedstawiono w tabeli 2. 

W dalszej części opracowania w formie tabelarycznej zo-
stały ujęte szczegółowe wyniki uzyskane w danym obszarze 
problemowym, stanowiącym element w modelu empirycz-
nym zjawiska satysfakcji zawodowej polskich pielęgniarek/
pielęgniarzy. Wyniki przedstawiono w tabeli 3. 

W ramach obszaru „Warunki pracy” wyniki pozwalają 
na sformułowanie następujących wniosków: zagadnienie 
mówiące o konieczności pracy po godzinach charakteryzu-
je się jedynie marginalnym wpływem na ocenę omawia-
nego obszaru. Sugeruje to, iż respondenci problem pracy 
po  godzinach traktują jako integralną część swoich obo-
wiązków, które są niejako aspektem oczywistym, z którym 
badani muszą się liczyć, wykonując zawód pielęgniarski. 
Wszystkie pozostałe poruszane w  ramach omawianego 
obszaru kwestie problemowe w istotnym ze statystyczne-
go punktu widzenia stopniu wpływają na kształtowanie 
opinii respondentów odnośnie do całego analizowanego 
obszaru. Można jednakże zauważyć, iż kwestie problemo-
we opisujące jakość organizacji prac w firmie, zapewnienia 
odpowiednich warunków do realizacji zadań oraz organi-
zacji stanowiska pracy w perspektywie zapewnianego bez-
pieczeństwa należy traktować jako kluczowe determinanty 
kształtowania ostatecznej opinii respondentów na temat 

„warunków pracy” w  swoich firmach (miary wag wyzna-
czonych metodą PLS dla omawianych zagadnień kształ-
tują się w przedziale od 0,337 do 0,331). Dla wszystkich 
analizowanych zagadnień wskaźniki odchylenia standar-
dowego przekraczają poziom 2,5, co w przypadku wyko-
rzystywanej skali 1–10 wskazuje na bardzo niski poziom 
jednorodności wyrażanych przez respondentów opinii. 
Należy dodatkowo zauważyć, iż dla zagadnienia koniecz-
ności pracowania po godzinach wskaźnik ten kształtuje się 
na najwyższym poziomie przekraczając pułap 3 punktów 
(dokładnie 3,24), co sugeruje skrajnie niski stopień jedno-
myślności respondentów co do wyrażanych opinii w oma-
wianej kwestii problemowej. Uzyskane poziomy braków 
odpowiedzi nieprzekraczające 5% dla każdej z badanych 
kwestii problemowych pozwalają w sposób jednoznaczny 
stwierdzić, iż wszystkie spośród poruszanych zagadnień 
są  dobrze znane i  łatwe w  ocenie dla respondentów 
badania.

W  ramach obszaru „Kontrola” prezentowane zesta-
wienie danych pozwala na wyciągnięcie następujących 
wniosków: zagadnienie mówiące o  potrzebie wdrożenia 
bardziej rygorystycznego systemu kontroli w opinii respon-
dentów cechuje się jedynie marginalnym wpływem na 

Tabela 2. Wyniki wybranych analiz statystycznych w zakresie opisywanych w modelu obszarów, determinujących poziom satysfakcji 
zawodowej pielęgniarek/pielęgniarzy w Polsce (N=1066)

Obszar Indeksy 
obszarów 

Wartości 
zależności 
ścieżko-

wych

Miary dopasowania modelu Wyniki analizy 
regresji liniowej

AVE/Com-
munality

Composite  
Reliability

Cronbachs  
Alpha B „p”

Warunki pracy 6,54 0,047 0,532 0,807 0,669 0,007 0,828

Kontrola 6,56 -0,001 0,649 0,822 0,66 -0,047 0,072

Wsparcie organizacyjne 7,36 0,018 0,495 0,517 0,389 -0,015 0,625

Zadania 7,37 0,108 0,54 0,853 0,784 0,144 0,000

SATYSFAKCJA ZAWODOWA 7,07 ---- 0,424 0,912 0,896 ---- ----

Źródło: opracowanie własne
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ocenę omawianego obszaru. Wszystkie pozostałe poru-
szane w ramach omawianego obszaru kwestie problemo-
we w  porównywalnym oraz istotnym ze statystycznego 
punktu widzenia stopniu wpływają na kształtowanie 
opinii respondentów odnośnie do obszaru „Kontrola” 
(miary wag wyznaczonych metodą PLS dla omawianych 
zagadnień kształtują się w przedziale od 0,366 do 0,342). 
Dla wszystkich analizowanych zagadnień wskaźniki 
odchylenia standardowego przekraczają poziom 2,7, co 
w  przypadku wykorzystywanej skali 1–10 wskazuje na 

bardzo niski poziom jednorodności wyrażanych przez 
respondentów opinii. Ponadto można dostrzec, iż dla 
zagadnienia opisującego potrzebę wdrożenia bardziej ry-
gorystycznego systemu kontroli uzyskano wynik przekra-
czający poziom 3  (dokładnie 3,14), co sugeruje bardzo 
wysoki poziom rozbieżności respondentów, co do wyra-
żanych opinii w omawianej kwestii problemowej. Można 
zatem stwierdzić, iż respondenci w  swojej pracy spoty-
kają się z bardzo odmiennymi procedurami kontrolnymi. 
Dane dotyczące ilości braków odpowiedzi pozwoliły na 

Tabela 3. Wyniki badań własnych, uzyskane w opisywanych obszarach, determinujących poziom satysfakcji zawodowej w środowisku 
pielęgniarskim w Polsce (N=1066)

OBSZAR

Czynniki warunkujące uzyskiwany 
poziom satysfakcji zawodowej, 
sklasyfikowane w płaszczyźnie 

„Jakość organizacji pracy”

N odp. Braki 
odp.

Wartość 
średnia SD* Waga 

(PLS)**

WARUNKI PRACY

Organizacja pracy w mojej firmie jest właściwa 1046 1,9% 5,90 2,52 0,337

Zapewniono mi wszystko, co jest potrzebne do 
realizacji zadań 1023 4,0% 6,05 2,63 0,334

Organizacja stanowiska pracy zapewnia mi 
bezpieczeństwo 1037 2,7% 6,58 2,62 0,331

Mój czas pracy jest jasno określony 1015 4,8% 7,95 2,69 0,204

Często muszę pracować po godzinach 1036 2,8% 4,12 3,24 -0,01

KONTROLA

Proces kontroli w firmie jest prowadzony uczciwie 
i rzetelnie 990 7,1% 6,58 2,74 0,342

Kontrola ze strony przełożonych jest sprawiedliwa 1010 5,3% 6,35 2,84 0,366

Poziom kontroli w organizacji jest właściwy 984 7,7% 6,51 2,71 0,357

Firma potrzebuje bardziej rygorystycznego systemu 
kontroli 954 10,5% 5,53 3,14 -0,08

WSPARCIE 
ORGANIZACYJNE

W firmie istnieje odpowiedni przepływ informacji 1024 3,9% 5,94 2,69 0,432

Moi przełożeni służą mi pomocą w wykonywaniu 
zadań 1030 3,4% 6,32 2,84 0,422

Przełożeni utrudniają mi realizację zadań 1014 4,9% 4,01 2,80 -0,14

Moi współpracownicy służą mi pomocą 
w wykonywaniu zadań 1033 3,1% 7,58 2,33 0,353

Współpracownicy utrudniają mi realizację zadań 1030 3,4% 3,50 2,72 -0,06

ZADANIA

Znam cele i misję mojej firmy 1026 3,8% 8,43 2,10 0,225

Moje zadania są sensowne i potrzebne 1025 3,8% 8,36 2,01 0,274

Mam swobodę w definiowaniu moich zadań i celów 1033 3,1% 7,16 2,48 0,291

Uczestniczę w podejmowaniu decyzji w moim miejscu 
pracy 1030 3,4% 6,38 2,92 0,278

Uważam, że przyjęty podział pracy jest sprawiedliwy 1033 3,1% 6,14 2,84 0,289

* SD oznacza wartość odchylenia standardowego, ** PLS oznacza wartości wag uzyskanych po zastosowaniu metody Partial Least Squares
Źródło: opracowanie własne
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wyznaczenie dwóch grup zagadnień: pierwsze trzy na-
leży uznać za kwestie, które okazały się być stosunkowo 
łatwymi do ocen dla badanych osób (poziomy braków 
odpowiedzi w  przedziale od 5,3 do 7,7%) oraz obszar, 
opisujący potrzebę wdrożenia bardziej rygorystycznego 
systemu kontroli, który okazał się być stosunkowo trudną 
do oceny kwestię problemową dla analizowanej grupy 
respondentów (braki odpowiedzi na poziomie 10,5%).

W ramach obszaru „Wsparcie organizacyjne”, analizu-
jąc uzyskane wyniki, można wyciągnąć następujące wnio-
ski: prezentowane w tabeli 3 miary wskaźników istotności 
poszczególnych poruszanych w  ramach analizowanego 
obszaru kwestii problemowych pozwalają zauważyć na-
stępujące prawidłowości: grupę zagadnień o  kluczowej 
roli w procesie kształtowania opinii respondentów odno-
śnie do obszaru „Wsparcie organizacyjne” tworzą kwestie 
problemowe dotyczące istnienia w  firmie odpowiedniego 
przepływu informacji oraz poziomu pomocy, jaką dostają 

pracownicy od swoich przełożonych. Zagadnieniem o  wi-
docznie mniejszej sile wpływu od kwestii omówionych 
powyżej (choć wciąż na statystycznie istotnym poziomie) 
jest problem poziomu pomocy, jaką otrzymują badani od 
swoich współpracowników podczas wykonywania zadań. 
Dla zagadnień ocen stopnia, w  jakim przełożeni oraz 
współpracownicy utrudniają realizację zadań, zaobserwo-
wano niewielkie siły oddziaływań relacyjnych o  charak-
terze odwrotnym (wagi PLS przyjmują dla omawianych 
kwestii wartości ujemne, co sugeruje, iż wraz ze zmniej-
szaniem ocen udzielanych w  ramach analizowanych 
zagadnień można spodziewać się wzrostu ogólnej oceny 
omawianego obszaru). Dla wszystkich analizowanych 
zagadnień wskaźniki odchylenia standardowego przekra-
czają poziom 2,3, co w przypadku wykorzystywanej skali 
1–10 wskazuje na bardzo niski poziom jednorodności 
wyrażanych przez respondentów opinii. Prezentowane 
w tabeli 3 dane dotyczące braków odpowiedzi pozwoliły 

Tabela 4. Jakość organizacji pracy w firmie a wiek badanych (N=1066)

Czynnik warunkujący uzyskiwany 
poziom satysfakcji zawodowej

Do 30 lat 31 – 45 lat 46 – 60 lat

M* SD** M SD M SD

Obszar: Warunki pracy

Organizacja pracy w mojej firmie jest właściwa 5,97 2,36 5,71 2,55 6,08 2,61

Zapewniono mi wszystko, co jest potrzebne do realizacji zadań 6,21 2,43 5,86 2,70 6,18 2,71

Organizacja stanowiska pracy zapewnia mi bezpieczeństwo 6,45 2,49 6,43 2,73 6,89 2,56

Mój czas pracy jest jasno określony 8,02 2,42 7,92 2,67 7,92 2,91

Często muszę pracować po godzinach 3,65 2,99 4,04 3,23 4,63 3,41

Obszar: Kontrola

Kontrola w firmie jest prowadzona uczciwie i rzetelnie 6,71 2,39 6,44 2,88 6,71 2,78

Kontrola ze strony przełożonych jest sprawiedliwa 6,57 2,48 6,27 2,89 6,29 3,04

Poziom kontroli w organizacji jest właściwy 6,52 2,32 6,45 2,75 6,58 2,95

Firma potrzebuje bardziej rygorystycznego systemu kontroli 5,07 2,85 5,71 3,23 5,68 3,24

Obszar: Wsparcie organizacji

W firmie istnieje odpowiedni przepływ informacji 6,19 2,48 5,71 2,77 6,06 2,75

Moi przełożeni służą mi pomocą w wykonywaniu zadań 6,52 2,65 6,21 2,87 6,31 2,97

Przełożeni utrudniają mi realizację zadań 3,64 2,57 3,99 2,81 4,33 2,95

Moi współpracownicy służą mi pomocą w wykonywaniu zadań 7,87 2,14 7,33 2,49 7,73 2,20

Współpracownicy utrudniają mi realizację zadań 2,92 2,33 3,57 2,72 3,85 2,94

Obszar: Zadania

Znam cele i misję mojej firmy 8,08 2,10 8,51 2,08 8,65 2,06

Moje zadania są sensowne i potrzebne 8,27 1,79 8,21 2,15 8,68 1,90

Mam swobodę w definiowaniu moich zadań i celów 7,06 2,22 7,04 2,56 7,44 2,56

Uczestniczę w podejmowaniu decyzji w moim miejscu pracy 6,14 2,73 6,38 2,95 6,57 3,03

Uważam, że przyjęty podział pracy jest sprawiedliwy 6,58 2,60 5,91 2,83 6,10 3,01

* M oznacza średnią wartość, uzyskaną w grupie badanej ** SD oznacza wartość odchylenia standardowego
Źródło: opracowanie własne
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stwierdzić, iż wszystkie spośród poruszanych kwestii 
problemowych są  dobrze znane respondentom oraz sto-
sunkowo łatwe do interpretacji i oceny (świadczą o  tym 
bardzo niskie wartości braków odpowiedzi uzyskane dla 
wszystkich badanych zagadnień, nieprzekraczające pozio-
mu 5%).

W ramach obszaru „Zadania” uzyskane wyniki pozwo-
liły na sformułowanie następujących wniosków: analiza 
poziomu istotności poszczególnych kwestii problemowych 
poruszanych w ramach omawianego obszaru wskazuje, iż: 
wszystkie poruszane kwestie problemowe wykazały istotny 

statystycznie poziom wpływu na kształtowanie ogólnej opi-
nii o badanym obszarze. Należy jednakże zauważyć, iż za-
gadnienie znajomości celów i misji firmy wykazuje zauwa-
żalnie niższy poziom istotności w stosunku do pozostałych 
kwestii problemowych (poziom wagi PLS wynosi 0,225); 
pozostałe zagadnienia charakteryzują się porównywalnym 
poziomem wskaźników wag PLS, który dla omawianej 
grupy pytań badawczych kształtuje się w  przedziale od 
0,274 do 0,291. Dla większości analizowanych zagadnień 
wskaźniki odchylenia standardowego przekraczają poziom 
2,0, co w przypadku wykorzystywanej skali 1–10 wskazuje 

Tabela 5. Jakość organizacji pracy w firmie a poziom wykształcenia respondenta (N=1066)

Czynnik warunkujący uzyskiwany 
poziom satysfakcji zawodowej

Liceum 
medyczne

Studium 
medyczne Licencjat Magister

M* SD** M SD M SD M SD

Obszar: Warunki pracy

Organizacja pracy w mojej firmie jest właściwa 5,90 2,76 6,32 2,50 5,84 2,39 5,72 2,40

Zapewniono mi wszystko, co jest potrzebne do 
realizacji zadań 6,03 2,76 6,48 2,61 6,02 2,56 5,83 2,58

Organizacja stanowiska pracy zapewnia mi 
bezpieczeństwo 6,80 2,70 7,00 2,45 6,41 2,61 6,27 2,56

Mój czas pracy jest jasno określony 7,94 2,80 7,94 2,69 8,04 2,57 7,55 2,88

Często muszę pracować po godzinach 4,43 3,41 4,27 3,09 3,81 3,12 4,55 3,34

Obszar: Kontrola

Kontrola w firmie jest prowadzona uczciwie 
i rzetelnie 6,76 2,93 6,56 2,79 6,54 2,59 6,29 2,79

Kontrola ze strony przełożonych jest sprawiedliwa 6,41 3,10 6,82 2,74 6,26 2,70 6,05 2,75

Poziom kontroli w organizacji jest właściwy 6,73 3,00 6,85 2,66 6,39 2,52 6,04 2,65

Firma potrzebuje bardziej rygorystycznego systemu 
kontroli 6,00 3,24 5,62 3,27 5,22 3,07 5,46 2,97

Obszar: Wsparcie organizacji

W firmie istnieje odpowiedni przepływ informacji 6,14 2,83 6,39 2,72 5,81 2,56 5,45 2,81

Moi przełożeni służą mi pomocą w wykonywaniu 
zadań 6,58 3,02 6,75 2,68 6,19 2,72 5,68 2,86

Przełożeni utrudniają mi realizację zadań 4,38 3,04 4,16 2,87 3,71 2,58 4,15 2,89

Moi współpracownicy służą mi pomocą 
w wykonywaniu zadań 7,83 2,35 7,52 2,08 7,53 2,36 7,16 2,34

Współpracownicy utrudniają mi realizację zadań 3,97 3,09 3,92 3,02 3,14 2,36 3,31 2,56

Obszar: Zadania

Znam cele i misję mojej firmy 8,60 2,09 8,21 2,16 8,36 2,11 8,40 2,04

Moje zadania są sensowne i potrzebne 8,61 2,02 8,19 2,20 8,27 1,93 8,13 2,11

Mam swobodę w definiowaniu moich zadań i celów 7,43 2,63 7,14 2,54 7,00 2,38 7,12 2,39

Uczestniczę w podejmowaniu decyzji w moim 
miejscu pracy 6,67 3,04 6,65 2,90 6,10 2,87 6,50 2,71

Uważam, że przyjęty podział pracy jest 
sprawiedliwy 6,14 3,04 6,31 3,01 6,16 2,67 5,79 2,77

* M oznacza średnią wartość, uzyskaną w grupie badanej, ** SD oznacza wartość odchylenia standardowego
Źródło: opracowanie własne
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na niski poziom jednorodności wyrażanych przez respon-
dentów opinii. Ponadto należy zauważyć, iż dla zagadnień 
Uczestniczę w podejmowaniu decyzji w moim miejscu pracy 
oraz Uważam, że przyjęty podział pracy jest sprawiedliwy 
mamy do czynienia z dodatkowo zawyżonymi poziomami 
omawianego wskaźnika (odpowiednio 2,92 oraz 2,84), co 
świadczy o bardzo małym poziomie zbieżności udzielanych 
w ich obrębie ocen. Uzyskane bardzo niskie odsetki braków 
odpowiedzi (poniżej 4% dla każdej z badanych kwestii pro-
blemowych) pozwalają w sposób jednoznaczny stwierdzić, 
iż wszystkie spośród poruszanych kwestii problemowych 
są dobrze znane i łatwe w ocenie dla respondentów badania.

Wyniki przedstawione w  tabelach 4–6  pozwalają na 
dokonanie analizy wpływu wieku, poziomu wykształce-
nia oraz formy zatrudnienia respondenta na ocenę jakości 
organizacji pracy w  firmie, w  kontekście uzyskiwanego 
poziomu satysfakcji zawodowej.

Analiza wyników postrzegania przez respondentów ob-
szaru „Warunki pracy” dowodzi, iż wiek respondenta nie ma 
większego wpływu na ocenę organizacji pracy w  miejscu 
zatrudnienia. Jednocześnie uzyskane wartości średnie mogą 
świadczyć o tym, że respondenci dostrzegają być może pew-
ne nieprawidłowości w organizacji pracy (wartości średnie: 
5,71–6,08), m.in. polegające na niepełnym wyposażeniu 
stanowisk pracy. Wiek nie ma znaczącego wpływu na spo-
sób postrzegania organizacji i  bezpieczeństwa stanowiska 
pracy. Jednak wartości średnie wynoszące od 6,43 do 6,89 
mogą wskazywać brak pełnego poczucia zadowolenia z ana-
lizowanego zagadnienia. Wiek nie ma istotnego wpływu na 
sposób postrzegania jasności zdefiniowania czasu pracy. 
Przy czym stosunkowo wysokie wartości średnie wskazu-
ją, iż respondenci na ogół mają świadomość godzin pracy 
(wartości średnie z przedziału 7,92–8,02). Wraz z wiekiem 
wzrasta oczekiwanie „konieczności” pracy po  godzinach. 

Tabela 6. Jakość organizacji pracy w firmie a forma zatrudnienia (N=1066)

Czynnik warunkujący uzyskiwany poziom satysfakcji zawodowej

Umowa o pracę na 
czas określony

Umowa o pracę na 
czas nieokreślony

M* SD** M SD

Obszar: Warunki pracy

Organizacja pracy w mojej firmie jest właściwa 5,97 2,42 5,76 2,58

Zapewniono mi wszystko, co jest potrzebne do realizacji zadań 6,08 2,53 5,93 2,63

Organizacja stanowiska pracy zapewnia mi bezpieczeństwo 6,39 2,54 6,61 2,64

Mój czas pracy jest jasno określony 7,91 2,63 8,03 2,71

Często muszę pracować po godzinach 3,79 2,99 4,17 3,32

Obszar: Kontrola

Kontrola w firmie jest prowadzona uczciwie i rzetelnie 6,51 2,60 6,49 2,84

Kontrola ze strony przełożonych jest sprawiedliwa 6,44 2,69 6,21 2,93

Poziom kontroli w organizacji jest właściwy 6,48 2,57 6,42 2,81

Firma potrzebuje bardziej rygorystycznego systemu kontroli 5,35 2,97 5,66 3,22

Obszar: Wsparcie organizacji

W firmie istnieje odpowiedni przepływ informacji 5,91 2,58 5,79 2,77

Moi przełożeni służą mi pomocą w wykonywaniu zadań 6,24 2,84 6,27 2,86

Przełożeni utrudniają mi realizację zadań 3,71 2,66 4,15 2,87

Moi współpracownicy służą mi pomocą w wykonywaniu zadań 7,66 2,25 7,53 2,35

Współpracownicy utrudniają mi realizację zadań 3,30 2,62 3,55 2,71

Obszar: Zadania

Znam cele i misję mojej firmy 8,13 2,03 8,54 2,18

Moje zadania są sensowne i potrzebne 8,23 1,90 8,45 2,02

Mam swobodę w definiowaniu moich zadań i celów 7,02 2,35 7,17 2,57

Uczestniczę w podejmowaniu decyzji w moim miejscu pracy 6,00 2,90 6,45 2,95

Uważam, że przyjęty podział pracy jest sprawiedliwy 6,31 2,78 5,93 2,86

* M oznacza średnią wartość, uzyskaną w grupie badanej, ** SD oznacza wartość odchylenia standardowego
Źródło: opracowanie własne
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Jednocześnie należy zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik 
odchylenia standardowego świadczącego o  znacznych róż-
nicach w udzielanych odpowiedziach. 

Analiza zagadnień związanych z obszarem „Kontrola” 
wskazuje, iż: wiek nie ma wpływu ani na ocenę uczci-
wości i rzetelności prowadzenia kontroli w firmie ani na 
sposób postrzegania sprawiedliwości kontroli realizo-
wanej przez zwierzchników. Kwestie te zostały ocenione 
na poziomie wartości średniej nieprzekraczającej 6,71. 
Ponadto wiek nie determinuje również oceny poziomu 
kontroli w organizacji, na co wskazują wyniki w zakresie 
średniej mieszczące się w przedziale 6,45–6,58 oraz wiek 
respondentów nie ma znaczącego wpływu na postrze-
ganie oczekiwanego poziomu rygorystyczności systemu 
kontroli. Jednocześnie wysokie wskaźniki odchylenia 
standardowego sugerują znaczne rozbieżności w  udzie-
lanych odpowiedziach.

Analiza wyników w obszarze „Wsparcie organizacyjne” 
i jej pracowników wskazuje na to, że: kwestia przepływu 
informacji została najniżej oceniona przez responden-
tów z grupy wiekowej 31–45, zaś najwyżej wśród osób do 
30 roku życia. Wiek nie ma wpływu na ocenę chęci po-
mocy ze strony przełożonych. Wartości średnie mieszczą 
się w  przedziale 6,21–6,52, co świadczy o  stosunkowo 
niskim poziomie gotowości zwierzchników do pomocy. 
Respondenci z  grupy wiekowej 31–45 lat najniżej oce-
niają gotowość do pomocy ze strony współpracowników 
(7,33). Jednocześnie pozostałe grupy wiekowe ocenia-
ją tę kwestię podobnie, tj. na poziomie ok. 7,8. Wraz 
z  wiekiem wzrasta przekonanie respondentów co do 
utrudniania realizacji zadań przez współpracowników 
oraz przełożonych. Należy zauważyć, iż respondenci do-
strzegają jedynie pojedyncze sytuacje, o czym świadczą 
niskie wartości średnie, przy czym wartości te są wyższe 
w przypadku przełożonych. 

Analiza wyników w  obszarze „Zadania” dowodzi, iż: 
wraz z  wiekiem zwiększa się świadomość responden-
tów co do celów i  misji miejsca pracy. Warto podkre-
ślić, iż wartości średnie są dość wysokie i kształtują się 
na poziomie 8,08–8,65. W  opinii respondentów wraz 
z  wiekiem nieznacznie zwiększa się ich uczestnictwo 
w podejmowaniu decyzji w miejscu pracy. Jednakże nie 
jest to zjawisko stałe, o czym świadczą wartości średnie 
z przedziału 6,14–6,57. Warto również dostrzec wysoki 
wskaźnik odchylenia standardowego, sugerujący znacz-
ne różnice w  odpowiedziach. Kwestię sprawiedliwości 
przyjętego podziału pracy najniżej oceniły osoby w wie-
ku 31–45 lat (5,91), zaś najwyżej osoby do 30 roku życia.

Po analizie danych zaprezentowanych w  tabeli 5  na-
leży uznać, iż: obszar „Warunki pracy” jest nieco wyżej 
oceniany w  stosunku do pozostałych grup przez absol-
wentów studium medycznego. Najniżej zaś kwestie te 
ocenili respondenci legitymujący się tytułem magistra. 
Uzyskane wyniki świadczą o  umiarkowanym poziomie 
zadowolenia z miejsca pracy. Ponadto wraz ze wzrostem 
poziomu wykształcenia respondenta nieznacznie maleje 
przekonanie respondentów co do uczciwego i rzetelnego 
prowadzenia kontroli w  organizacji. Osoby z  wykształ-
ceniem średnim wyżej oceniają przepływ informacji 

w  organizacji w  stosunku do absolwentów szkół wyż-
szych. Najniżej ten aspekt oceniły osoby ze stopniem ma-
gistra. Z uzyskanych danych wynika, iż poziom pomocy/
wsparcia jest umiarkowany dla ogółu badanych i wraz ze 
wzrostem poziomu wykształcenia zmniejsza się, przyj-
mując obowiązującą aktualnie trzystopniową jego grada-
cję dla zawodu pielęgniarka, tj. poziom średni – liceum 
i  studium medyczne, poziom licencjata oraz poziom 
magistra. Nie odnotowano znaczących różnic w  obsza-
rze „Zadania” wśród ogółu badanych. Na uwagę jednak 
zasługuje fakt, iż najniżej kwestię uczestnictwa w proce-
sie decyzyjnym na tle pozostałych grup (w  przypadku 
których wartości średnie kształtują się na porównywal-
nym poziomie ok. 6,6) oceniły osoby posiadające stopień 
licencjata, co może być efektem aspiracji i oczekiwań tej 
grupy respondentów. Ponadto zdaniem respondentów 
przyjęty podział pracy jest najmniej sprawiedliwy z per-
spektywy osób z wykształceniem wyższym magisterskim.

Analizując dane zawarte w tabeli 6, należy uznać, iż: 
forma zatrudnienia nie wpływa w  istotny statystycznie 
sposób na postrzeganie przez respondentów warunków 
pracy w kwestii: organizacji pracy w wyposażenie miej-
sca pracy oraz bezpieczeństwa na stanowisku pracy (uzy-
skano różnice w wartościach średnich dla obu form za-
trudnienia na poziomie 0,21–0,22). Nie ma ona również 
istotnego statystycznie wpływu na konieczność pracy 
po godzinach (uzyskano różnice w wartościach średnich 
dla obu form zatrudnienia na poziomie 0,38), co w od-
niesieniu do codziennych realiów nieco dziwi. Forma 
prawna podpisanej przez respondenta umowy o  pracę 
nie ma także wpływu na postrzeganie przez niego zagad-
nień związanych z kontrolą w organizacji (uzyskano róż-
nice w wartościach średnich dla obu form zatrudnienia 
na poziomie 0,02–0,31). Nieznacznie natomiast wpływa 
na postrzegany poziom utrudniania realizacji zadań 
przez przełożonych. Przy czym częściej, aczkolwiek 
wciąż są  to incydentalne przypadki, doświadczają tego 
osoby zatrudnione na czas nieokreślony.

Podsumowanie

P rzeprowadzone badania pozwoliły na osiągnięcie za-
łożonego celu oraz potwierdziły przyjętą na wstępie 

hipotezę, tj. w opinii respondentów obszary problemowe 
charakteryzujące płaszczyznę „jakość organizacji pracy” 
mają wpływ na uzyskiwany przez pielęgniarki/pielę-
gniarzy poziom satysfakcji zawodowej (patrz tabela 2, 
kolumna: wartości zależności ścieżkowych oraz wyniki 
regresji liniowej). Przy czym w  opisywanej płaszczyź-
nie najsilniej warunkującym jest obszar „Zadania”. Co 
w  odniesieniu do badanej grupy, jej specyfiki (samo-
dzielności i  autonomii), charakteryzującej środowiska 
zawodów samorządowych, nie powinno dziwić. Niestety, 
obecna sytuacja organizacyjna w  większości placówek 
w  sektorze ochrony zdrowia w  Polsce świadczyć może 
o  kompletnym niezrozumieniu mechanizmów towa-
rzyszącym zjawisku „satysfakcji zawodowej” (Buchelt, 
Jończyk 2017, s.  51–53), nie tylko wśród pracowników, 
ale co bardziej niepokojące także i  wśród reprezentan-
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tów kadry zarządzającej. Obecnie dość łatwo można 
zaobserwować opisywane już wcześniej w  literaturze 
próby przerzucenia ciężaru problemów organizacyjnych, 
najczęściej będących wynikiem zbyt dużych ograniczeń 
finansowych, na szeregowego pracownika (Takuska-

-Mróz, 2002, s.  275), przez co trudno w  takich okolicz-
nościach będzie o wysoki poziom satysfakcji zawodowej. 
Wymaga to nie tylko zmian organizacyjnych, ale przede 
wszystkim zmiany podejścia względem pracownika i po-
strzeganie pracowników jako najcenniejszego z zasobów, 
nie tylko deklaratywne, ale rzeczywiste, przejawiające się 
w codziennym procesie zarządczym. Jako punkt wyjścia 
dla poprawy skuteczności procesów zarządczych mogą 
posłużyć m.in. wyniki pomiarów uzyskiwanej przez 
pracowników sektora ochrony zdrowia w  Polsce satys-
fakcji zawodowej. By miało to miejsce, należało nie tylko 
wykonywać tego typu pomiary systematycznie, ale co 
ważniejsze każdorazowo poddawać je wnikliwej analizie 
w celu bieżącego udoskonalania i modyfikowania stoso-
wanych metod zarządczych. Cykliczność i  systematycz-
ność pomiarów być może pozwoliłaby dostrzec istotne 
dla uzyskiwanego przez przedstawicieli środowiska pie-
lęgniarskiego poziomu satysfakcji zawodowej specyficz-
nych determinant, warunkując być może konieczność 
poszerzenia wypracowanego już modelu satysfakcji za-
wodowej dla tej grupy zawodowej. Tym samym w świetle 
przeprowadzonych badań należy stwierdzić, iż z punktu 
widzenia zarządczego zasadne wydają się dalsze badania 
w  tym zakresie. Z  uwagi zaś na znaczenie uzyskiwanej 
przez pracownika medycznego satysfakcji zawodowej 
w kontekście satysfakcji z opieki pacjentów oraz jakości 
opieki w ogóle wydają się wręcz konieczne.

dr n. med. Danuta Kunecka
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Nauki o Zdrowiu
e-mail: danuta.kunecka@pum.edu.pl
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Quality of Work Organization and Level 
of Professional Satisfaction of Nurses in Poland

Summary

Professional satisfaction is one of the most important 
elements influencing life quality of every person. Its level 
depends on many factors. The aim of the study was to 
investigate selected factors determining the professional 
satisfaction of Polish nurses. The examined group 
consisted of 1066 professionally active Polish nurses. The 
study was conducted with the use of diagnostic survey 
method, where the standardized questionnaire survey 
had been used as a  main tool. The group of factors 
classified in the area of quality of work organization is 
the weakest among the five groups of factors influencing 
professional satisfaction of Polish nurses in the adopted 
occupational satisfaction model. The most influential 
factor in the respondents’ opinion in this group of factors 
are “tasks”. It has also been ranked third, in the opinion of 
the respondents, among all the elements included in the 
model. The results show that in the group of Polish nurses, 
the factors that are characterized as actual motivators 
significantly influence the level of job satisfaction. 
Therefore, they should be used in daily management 
practice in nursing teams, especially in the process of 
skilful motivation and employee engagement.
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OCENA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH 
— PROPOZYCJA METODYCZNA

Małgorzata Tyrańska

Wprowadzenie

R ozwój nowych nurtów w teorii i praktyce zarządza-
nia, takich jak zarządzanie kapitałem intelektual-

nym i  ludzkim, zarządzanie wiedzą, zarządzanie kom-
petencjami, zarządzanie talentami, wskazuje na rosnącą 
rangę kompetencji menedżerskich i  potrzebę ich sys-
temowego ujmowania i  diagnozowania. Przedsiębior-
stwa działające w  dynamicznym otoczeniu potrzebują 
menedżerów akceptujących wyzwania, kreatywnych 
i gotowych do doskonalenia swoich kompetencji. 

Według takich czasopism, jak Fast Company, For-
tune, prezentujących rankingi najlepszych światowych 
przedsiębiorstw (m.in. Wal–Marta, General Motors, 
General Electric, Procter and Gamble, Philips, Citigro-
up, IBM, Apple), głównym źródłem ich sukcesów nie 
są wyłącznie osiągnięcia techniczne, ale przywódcy na 
wszystkich szczeblach zapewniający wysoki poziom 
zarządzania tymi przedsiębiorstwami. 

Rozbieżności między wymaganym a istniejącym po-
ziomem kompetencji kadry menedżerskiej (tzw. luka 
kompetencyjna) stanowić mogą istotną barierę roz-
woju przedsiębiorstw, a  ponadto utrudniać realizację 
ich bieżących zadań. Pokonanie tej bariery, poprzez 
identyfikację i  ocenę poziomu kompetencji kadry 
menedżerskiej oraz wskazanie kierunków i  sposobów 
ich doskonalenia, stanowi istotę problemu i przedmiot 
publikacji, który wydaje się ważny zarówno z  punktu 
widzenia współczesnej teorii zarządzania, jak i prakty-
ki zarządzania przedsiębiorstwami. 

W  artykule przedstawiono propozycję sposobu 
identyfikacji i analizy poziomu kompetencji menedżer-
skich poprzez prezentację metodyki ich oceny.  Reali-
zacja celu, oparta na przeglądzie literatury z  zakresu 
zarządzania kompetencjami, pozwoliła na wskazanie 
przesłanek i znaczenia zarządzania kompetencjami me-
nedżerskimi dla funkcjonowania współczesnych orga-
nizacji. Na tym tle ukazano założenia własnej koncepcji 
oraz procedurę przeprowadzenia oceny kompetencji 
menedżerkach1. 

Przesłanki i znaczenie zarządzania 
kompetencjami menedżerskimi 

P roblematyka oceny pracy kadry menedżerskiej od 
wielu lat stanowi przedmiot rozważań teoretycz-

nych oraz praktycznych zastosowań opisanych w  pu-

blikacjach zagranicznych i  krajowych (Rischer, 2003; 
Jawahar, Selegna, 2003; Heneman, Le Blanc, 2003; 
Armstrong i in., 2005; Borkowska, 1985; Czubasiewicz, 
2005; Sekuła, 2009). 

Jednym ze współczesnych kierunków badań po-
dejmowanych na gruncie tej problematyki jest kwe-
stia kształtowania wysokości wynagrodzeń kadry 
zarządzającej w  powiązaniu z  wynikami organizacji 
(Carpenter, Sanders, 2004, s.  367–375). W  rozwią-
zaniu tego problemu pomocne okazują się systemy 
płac opierające się na kompetencjach. W  systemach 
tych poziom wynagrodzenia ustala się na podstawie 
wyników oceny zakresu umiejętności menedżerów 
lub liczby zadań, które potrafią wykonać (Lawler i in., 
1993; Lawler, 1996; Lawler, 2002). Na gruncie polskiej 
literatury problematykę wartościowania kompetencji 
menedżerskich rozwijają M. Juchnowicz i  Ł. Sienkie-
wicz (2006), J. Czekaj (2013). 

W rozważaniach literaturowych ocena kompetencji 
kadry menedżerskiej omawiana jest także w  kontek-
ście procesu kształtowania i rozwoju tych kompetencji, 
stanowiąc jeden z jego etapów. Problemy identyfikacji 
struktury kompetencji menedżerskich są  prezentowa-
ne w pracach: B. Nogalskiego i J. Śniadeckiego (1998), 
A. Rakowskiej i  A. Sitko-Lutek (2000), D.D. Duboisa 
i  W.J. Rothwella (2008), P. Hąbek, E. Pawłowskiej 
(2009), M. Jabłońskiego (2009; 2011), C. Zająca (2012), 
W. Jędrzejczyka (2015), L. Kiełtyki (2016).

Innym kierunkiem zainteresowań w  ramach oma-
wianej problematyki jest zagadnienie modelowania 
kompetencji menedżerskich przedstawione w pracach: 
P.A. McLagan (1996); S. Whiddetta i  S. Hollyforde 
(2003), R. Walkowiaka (2004), A. Rakowskiej (2007), 
J. Moczydłowskiej (2008), T. Czapli (2012). 

Badacze koncentrują się w swoich pracach również 
na prezentacji metod oceny kompetencji menedżer-
skich. Charakterystykę metod oceny kompetencji 
menedżerskich zawierają publikacje m.in.: M. Arm-
stronga (2000), Ch. Woodruffe (2003), G. Filipowicza 
(2004), T. Oleksyna (2010), M. Sidor-Rządkowskiej 
(2006), A. Musioł-Urbańczyk (2010).

Z  powyższego przeglądu literatury wynika, że do-
tychczasowe ujęcie oceny kompetencji kadry mene-
dżerskiej jest rozproszone, osobno traktowane są  za-
gadnienia identyfikacji kompetencji, ich modelowania 

DOI: 10.33141/po.2018.10.05
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oraz wyceny z  użyciem metod wartościowania. Brak 
wyraźnego ustrukturyzowania tej problematyki prze-
mawia za potraktowaniem jej jako oddzielnego modu-
łu, który wymaga systemowego ujęcia i operacjonizacji. 

Przydatność menedżera na stanowisku nie może 
być dzisiaj rozpatrywana jedynie przez pryzmat jego 
kwalifikacji i  doświadczenia zawodowego, ponieważ 
nie zawsze wysoki poziom wiedzy i  doświadczenia 
zapewnia osiąganie wysokiej efektywności realizowa-
nych zadań. Dlatego bardziej użyteczna w  ocenie ka-
dry menedżerskiej wydaje się kategoria kompetencji. 
Kompetencje są  pojęciem szerszym niż kwalifikacje, 
ponieważ obejmują one wykształcenie, doświadcze-
nie i  wprawę, uzdolnienia i  predyspozycje oraz inne 
cechy psychofizyczne, a także zachowanie oczekiwane 
przez pracodawcę i ważne w pracy zawodowej (Olek-
syn, 1997, s. 47). Podobnie uważa R. Walkowiak (2004, 
s. 19–20), który stwierdza, że posiadanie kwalifikacji 
nie jest warunkiem wystarczającym do bycia kom-
petentnym. Zasadność takiego podejścia potwierdza 
C. Levy–Leboyer (1997, s. 8). Według autora, kompe-
tencje odnoszą się do praktycznych działań w określo-
nych sytuacjach i  posiadają zdolność do aktualizacji 
w  procesie pracy oraz jako struktura dynamiczna 
ewoluują pod wpływem zmian zachodzących w  go-
spodarce i  w  życiu człowieka. Dlatego też, zdaniem 
J. Bengtssona (1996, s. 34), kompetencje czynią ludzi 
zdolnymi do zmiany zawodów, podnoszą ich poziom 
rozumienia techniki. 

Najogólniej kompetencje stanowią potencjał dane-
go menedżera, obejmujący jego osobowość, wiedzę, 
umiejętności, postawy, doświadczenie i odpowiedzial-
ność, który pozostaje w  związku przyczynowo-skut-
kowym z  zachowaniami decydującymi o  sprawnym 
i  etycznym zarządzaniu. Tak zdefiniowane kompe-
tencje tworzy wiele indywidualnych czynników, które 
powinny być uwzględniane przy ocenie menedżera.

Zauważyć należy, że kompetencje menedżerskie 
jako struktura dynamiczna zmieniają się, jednakże 
kierunek tych zmian nie zawsze musi być pozytyw-
ny i  oznaczać ich rozwój. Kompetencje mogą także 
ulegać dezaktualizacji. Według P. Kazibudzkiego, 
dezaktualizacja kompetencji występuje wówczas, kie-
dy dotychczas zdolny menedżer nie jest już w  stanie 
spełniać oczekiwań przełożonych, zaspokajać potrzeb 
organizacji oraz stracił zdolność przystosowywa-
nia się do zmian. Taka sytuacja znacznie ogranicza 
sprawność jego działania. Autor wskazuje na różne 
formy dezaktualizacji kompetencji, a  mianowicie: 
technologiczną wynikającą z  niedostatku wiedzy; in-
terpersonalną związaną z niedostatkiem umiejętności 
interpersonalnych, niezbędnych do pełnienia danej 
roli organizacyjnej; kulturową wynikającą z  uznawa-
nia tych wartości kulturowych, które pozostają w kon-
flikcie z  aktualnymi normami i  kulturą organizacji; 
polityczną będącą konsekwencją identyfikowania się 
menedżera z poprzednim zarządem, jego filozofią, po-
lityką i systemem działania; ekonomiczną wynikającą 
z jednej lub kilku spośród poprzednio wymienionych 

form dezaktualizacji, w rezultacie której menedżer nie 
osiąga wyników zgodnych z celami organizacji (Kazi-
budzki, 2011, s. 24).

Kompetentni menedżerowie przyczyniają się do 
zapewnienia sukcesu przedsiębiorstwu pojmowane-
go jako tworzenie i  utrwalanie wartości dla klientów, 
zwrot z  zainwestowanego kapitału, powiększanie 
w  dłuższym okresie wartości dla akcjonariuszy. 
M.  Thomas, G. Miles, P. Fisk (2009, s.  13) piszą, że 
odpowiednie kompetencje menedżerskie warunkują 
dobre zarządzanie –  podejmowanie właściwych decy-
zji oraz zaangażowane przywództwo –  zapewniające, 
że podjęte decyzje przełożą się na konkretne działa-
nia przy równoczesnym utrzymaniu w  polu widzenia 
strategicznej perspektywy oraz godzenia imperatywu 
efektywności z przestrzeganiem zasad etyki i odpowie-
dzialności społecznej. 

Z  kolei niekompetencja menedżerów, wynikają-
ca z  niewiedzy, braku doświadczenia w  zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, powoduje nieudolność w  ich 
działaniach, czego skutkiem jest zaniechanie podjęcia 
właściwej decyzji w odpowiednim czasie lub wydanie 
zgody na realizację nietrafionych inwestycji. Niekom-
petencja menedżera powoduje także lęk przed utratą 
posady i związaną z tym niechęć do ryzyka, czego prze-
jawem jest skłonność do realizacji działań zachowaw-
czych, wybieranie sprawdzonych, bezpieczniejszych 
rozwiązań, unikanie trudności, eksperymentowania 
z  nowościami, przyjmowania nowych idei, po  to by 
zminimalizować negatywne, trudne do przewidzenia 
skutki podejmowanych decyzji. Pokonanie wskaza-
nej bariery, czyli ograniczenie oraz likwidacja luki 
kompetencyjnej, może nastąpić poprzez opracowanie, 
wdrożenie i  systematyczne stosowanie systemu oceny 
kompetencji menedżerskich. 

Znaczenie, jakie odgrywa dla efektywności organi-
zacji zapewnienie odpowiedniego potencjału kompe-
tencyjnego, zadecydowało o  wykształceniu się nowej 
koncepcji określanej jako zarządzanie kompetencjami. 
Kompetencje stają się podstawą funkcjonowania całe-
go systemu zarządzania zasobami ludzkimi, pozwalają 
dopasować kompetencje menedżerów i  pracowników 
do celów i  zadań stanowisk pracy, a  w  rezultacie do 
potrzeb przedsiębiorstwa (Woodruffe, 1991, s. 30–33; 
Hayes i  in., 2000, s. 92–105; Woodruffe, 2003, s. 112; 
Whiddett, Hollyforde, 2003, s.  208). Kompetencje 
są  czynnikiem decydującym o  realizacji procesów 
rekrutacji, adaptacji, rozwoju, oceniania, wynagradza-
nia (Dubois, Rothwell, 2008, s. 53; Sidor-Rządkowska, 
2006, s. 17; Oleksyn, 2010, s. 194; Czapla, 2012, s. 41). 
Fakt, że kompetencje są  narzędziem integrującym 
wszystkie procesy kadrowe, prowadzi do spójnej ich 
realizacji oraz wzrostu efektu synergii działań perso-
nalnych. Efekt taki był trudny do osiągnięcia w  kla-
sycznym podejściu do realizacji zarządzania zasobami 
ludzkimi, ponieważ oczekiwania stawiane wobec pra-
cowników wyraźnie różniły się na poszczególnych eta-
pach realizacji funkcji personalnej (Czapla, Malarski, 
2011, s. 270).
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Założenia metodyki oceny 
kompetencji menedżerskich 

P rezentowana koncepcja koncentruje się na cyklu 
postępowania badawczego, który jest właściwy 

dla badań diagnostycznych. W  szczególności, ocena 
kompetencji kadry menedżerskiej została oparta na 
zasadach wielokryterialnej analizy porównawczej (Łu-
niewska, Tarczyński, 2006; Szwabowski, Deszcz, 2001; 
Stabryła, 2013, Tyrańska, 2016). Taka ocena wydaje się 
pełniejsza, bardziej sprawiedliwa niż jednokryterialna 
ocena kompetencji kadry menedżerskiej, realizowana 
przykładowo wyłącznie na podstawie oceny wyników 
ekonomicznych osiąganych przez przedsiębiorstwa. 
Ponadto koncepcja powinna umożliwić wycenę wzor-
cowych profili kompetencyjnych dla stanowisk me-
nedżerskich przy uwzględnieniu obszaru zarządzania 
i  miejsca stanowiska menedżerskiego w  strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz ocenę indywi-

dualnych kompetencji menedżerskich z  perspektywy 
wzorcowych wymagań określonych dla stanowisk 
menedżerskich. 

Rezultatami proponowanej metodyki powinno 
być ustalenie stopnia kompetencyjności ocenianych 
menedżerów oraz identyfikacja luki kompetencyjnej 
na stanowiskach menedżerskich. Stopień kompeten-
cyjności menedżerów stanowi wynik porównania 
rzeczywistego poziomu kompetencji z  poziomem 
wzorcowym ustalonym dla stanowiska menedżerskiego 
przy uwzględnieniu obszaru zarządzania i miejsca sta-
nowiska menedżerskiego w  strukturze organizacyjnej 
przedsiębiorstwa. Zidentyfikowany stopień kompeten-
cyjności służy do oceny spełnienia przez menedżerów 
określonych wymagań, rozumianych jako nieodzowne 
kompetencje posiadane na wymaganym poziomie de-
terminującym sprawność działania. Z  kolei luka kom-
petencyjna jest różnicą pomiędzy pożądanymi a posia-
danymi kompetencjami przez menedżerów. W trakcie 

Tabela 1. Metodyka oceny kompetencji kadry menedżerskiej

Faza Etapy Proponowana metoda realizacji Rezultaty

Dobór kryteriów oceny 
kompetencji kadry 
menedżerskiej

1.1. Dobór rodzajowy 
kryteriów oceny
1.2. Dobór ilościowy 
kryteriów oceny

• analiza statutu, regulaminu 
organizacyjnego, biznesplanu,

• analiza misji, wizji i strategii firmy,
• wywiad z kadrą zarządzającą,
• analiza produktów/usług,
• analiza ekonomiczno-finansowa,
• analiza strategiczna,
• klasyfikator celów,
• analiza kart stanowisk pracy,
• benchmarking kompetencji

• lista kompetencyjna dla stanowisk 
menedżerskich 

Ustalenie rang 
kryteriów oceny 
kompetencji kadry 
menedżerskiej

2.1. Opracowanie modelu 
kompetencyjnego dla 
stanowisk menedżerskich 
2.2. Określenie istotności 
kompetencji w modelu 

• panele eksperckie,
• metoda ekspercka,
• metoda Stiegersa-Reeda

• model kompetencyjny dla stanowisk 
menedżerskich

Pomiar kompetencji 
kadry menedżerskiej

3.1. Ocena statyczna 
kompetencji 
menedżerskich 

• analityczno-punktowa metoda 
wartościowania kompetencji,

• technika analizy skupień,
• analiza porównawcza,
• metody statystyczne,
• metody graficzne,

• wzorcowe profile kompetencyjne dla 
stanowisk menedżerskich,

• szereg rangowy stanowisk 
menedżerskich,

• tabela płac zasadniczych

3.2. Ocena dynamiczna 
kompetencji 
menedżerskich 

• analiza dokumentacji personalnej,
• wywiady z kadrą menedżerską,
• zarządzanie przez cele i wyniki, 
• strategiczna karta wyników,
• zarządzanie wynikami,
• kontrakty menedżerskie,
• model oceny 360 stopni

• regulamin premiowania 
• identyfikacja rzeczywistego poziomu 

kompetencji posiadanych przez 
menedżerów

Kategoryzacja kadry 
menedżerskiej

4.1. Ustalenie stopnia 
kompetencyjności kadry 
menedżerskiej
4.2. Pomiar luki 
kompetencyjnej 

• wskaźnik oceny stopnia posiadania 
kompetencji,

• wskaźnik identyfikacji luki 
kompetencyjnej, 

• analiza porównawcza
• analiza statystyczna

• wyznaczenie kategorii zaszeregowania 
dla danego menedżera,

• identyfikacja przyczyn powstania luki 
kompetencyjnej,

• wskazanie kompetencji wymagających 
doskonalenia,

• podjęcie decyzji kadrowych 

Źródło: opracowanie własne
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pomiaru luki kompetencyjnej orzeka się, jaki jest stan 
rozbieżności między wymienionymi wielkościami, 
identyfikuje jego przyczyny, a także wskazuje na możli-
we sposoby likwidacji. 

Procedura oceny kompetencji 
menedżerskich 

W   związku z  powyższym w  odniesieniu do tego 
szczególnego zadania, którym jest ocena kompe-

tencji kadry menedżerskiej, w  proponowanej procedu-
rze wyróżniono cztery fazy, podzielone na osiem etapów 
(tab. 1). 

W  fazie pierwszej realizowane zadania badawcze 
sprowadzają się do doboru rodzajowego i  ilościowego 
kryteriów oceny kompetencji kadry menedżerskiej. Są 
to kwestie rozstrzygające o  kompleksowości i  ścisłości 
przeprowadzanej analizy diagnostycznej. W  omawia-
nym przypadku kryteriami oceny są  kompetencje, któ-
rych posiadanie jest oczekiwane od kadry menedżerskiej. 
W  konsekwencji tworzą one tzw. listę kompetencji me-
nedżerskich. W  szczególności, dobór rodzajowy kryte-
riów oceny powinien być przeprowadzony ze względu na 
kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa i  jego strategię 
z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki pracy na sta-
nowiskach menedżerskich wynikającej z obszaru działań 
kierowniczych. Wobec tego proponowana lista kompe-
tencji menedżerskich może obejmować kompetencje 
uniwersalne oraz kompetencje specjalistyczne (tab. 2). 

Posiadanie kompetencji uniwersalnych jest wyma-
gane od wszystkich menedżerów w  przedsiębiorstwie. 
Z  kolei kompetencje specjalistyczne są  właściwe dla 
danego obszaru funkcjonalnego, do którego należy sta-
nowisko menedżerskie. 

Dobór kryteriów oceny kompetencji kadry mene-
dżerskiej sprowadza się także do ustalenia ilości sto-
sowanych kryteriów oceny –  tu kompetencji. Należy 
zaznaczyć, że w ostatnich latach przeciętna liczba kom-
petencji w  modelu kompetencyjnym ulega zmniejsze-
niu, z trzydziestu, a nawet większej liczby kompetencji, 
do nie więcej niż dwudziestu, a  w  krańcowych przy-
padkach nawet ośmiu. Bowiem im więcej kompetencji 
zawiera model, tym trudniej go wdrożyć. W przypadku 
rozbudowanych struktur występują trudności z odróż-
nianiem od siebie niektórych kompetencji, zwłaszcza 
jeśli różnice między nimi są niewielkie (Whiddett, Hol-
lyford, 2003, s. 22). 

Celem drugiej fazy proponowanej metodyki jest usta-
lenie rang kryteriów oceny kompetencji kadry menedżer-
skiej. Wielość wyróżnionych kryteriów oceny stwarza 
typową dla ocen wielokryterialnych trudność nie tylko 
pomiaru ich stanów rzeczywistych i  postulowanych, ale 
także integracji ocen cząstkowych w  ocenę syntetyczną 
(końcową). Skłania to do ważenia kompetencji na po-
szczególnych poziomach zarządzania z punktu widzenia 
ich znaczenia dla sprawnego i  etycznego działania me-
nedżera. Ponadto ustalenie wag2, a w konsekwencji rang 
kompetencji jest potrzebne dla opracowania wzorcowych 
profili kompetencyjnych dedykowanych dla stanowisk 
menedżerskich znajdujących się na poszczególnych 
szczeblach zarządzania. Przystępując do obliczenia rang 
kryteriów oceny (tu: wyróżnionych na liście kompetencji 
menedżerskich), należy ustalić średnie wagi kompetencji, 
korzystając ze wzorów:

gdzie:
i – kompetencja menedżerska,
j – szczebel zarządzania (najniższy, średni lub najwyż-
szy szczebel zarządzania), 
wi – waga sumaryczna dla i-tej kompetencji, przy czym 
i = 1,…, m,
wij –  waga, jaką nadali eksperci i-tej kompetencji 
ze względu na j-ty szczebel zarządzania, przy czym 
j = 1,…, n, 

 – średnia waga i-tej kompetencji,
n – liczba ekspertów.
Uśrednienie wag pozwala na uniknięcie arbitralności 

i  uzyskanie zobiektywizowanej ich wartości oraz prowadzi 
do właściwej dyskryminacji (Stabryła, 2013, s. 324). Mając 
wyznaczone średnie wagi dla danej kompetencji, można ob-
liczyć ich rangę w ocenianym zbiorze kompetencji dla dane-
go szczebla zarządzania, korzystając z następującego wzoru:

 
 

przy czym: 

0 ≤ Rij ≥ 1

Tabela 2. Lista kompetencji menedżerskich 

Kompetencje uniwersalne

Kompetencje ogólne Kompetencje przywódcze Kompetencje biznesowe

Kompetencje specjalistyczne

Kompetencje 
marketingowe Kompetencje operacyjne Kompetencje personalne Kompetencje 

finansowe

Źródło: (Tyrańska, 2015, s. 109–114)
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gdzie:
Rij –  ranga i-tej kompetencji dla j-tego szczebla zarzą- 
dzania,

  – suma średnich wag i-tych kompetencji.

Formułę oceny poziomu kompetencji kadry mene-
dżerskiej, ustalonej z  uwzględnieniem ważności kom-
petencji na poszczególnych poziomach zarządzania 
przedstawiono w postaci indeksu punktacji ważonej:

gdzie:
KWsj –  wzorcowy poziom kompetencji dla s-tego sta-
nowiska menedżerskiego na j-tym szczeblu zarządzania, 
przy czym s = 1, …, z,
kij – ocena wzorcowa dla i-tej kompetencji menedżer-
skiej na j-tym szczeblu zarządzania. 
Ustalenie ostatecznej kategorii zaszeregowania dla 

danego menedżera można przeprowadzić, szacując sto-
pień jego kompetencyjności, który jest miarą zgodności 
między stanem faktycznym (rzeczywistym poziomem 
kompetencji, występującym u danego menedżera – KMlsj) 
a  wartością modelową (wzorcowym poziomem kompe-
tencji określonych dla danego stanowiska menedżerskie-
go – KWsj). Formuła wskaźnika stopnia kompetencyjności 
jest wyrażona następująco:

Z założenia:

KMlsj ≥ KWsj

KWsj ≠ 0
gdzie:
PKlsj –  stopień kompetencyjności l-tego menedżera 
na s-tym stanowisku menedżerskim na j-tym szcze-
blu zarządzania, przy czym l = 1, …, t,
KMlsj –  rzeczywisty poziom kompetencji i-tego 
menedżera zatrudnionego na s-tym stanowisku na 
j-tym szczeblu zarządzania.
Jeżeli PKlsj jest równy lub większy od jedności, to 

znaczy, że menedżer posiada wszystkie wymagane 
kompetencje na poziomie: zgodnym ze wzorcowym 
określonym dla danego stanowiska lub przewyższają-
cym poziom wzorcowy. Z  kolei im mniejsze jest PKlsj 
tym niższy jest stopień posiadania przez menedżera 
wymaganych kompetencji. 

Różnica pomiędzy wzorcowym (KWsj) a faktycznym 
poziomem posiadania wymagań kompetencyjnych 
(KMlsj) przez danego menedżera oznacza występujący 
u niego poziom luki kompetencyjnej3 (LKlsj), co można 
zapisać według wzoru:

LKlsj = KWsj − KMlsj

gdzie:
LKlsj –  luka kompetencyjna i-tego menedżera za-
trudnionego na s-tym stanowisku na j-tym szczeblu 
zarządzania.
Przyczyny powstania luki kompetencyjnej mogą wyni-

kać z  nieprawidłowo określonej misji i  wizji organizacji, 
źle zdefiniowanych kluczowych kompetencji organizacji, 
niewłaściwie opracowanego i  realizowanego programu 
rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej. Luka może 
być także wywołana czynnikami zewnętrznymi (np. kry-
zys gospodarczy), na które nie ma wpływu kadra mene-
dżerska, a  które uniemożliwiają osiąganie zaplanowanej 
efektywności organizacyjnej. Może ona zależeć także 
bezpośrednio od danego menedżera, którego kompeten-
cje zdezaktualizowały się lub nie zostały opanowane na 
zakładanym we wzorcowych profilach kompetencyjnym 
poziomie.

Analiza zidentyfikowanej luki kompetencyjnej umożli-
wia zatem: grupowanie ustalonych ocen w przekroju dia-
gnozowanych rodzajów kompetencji lub poszczególnych 
kategorii kompetencji; ustalenie obszarów wymagających 
zmiany; opracowanie planów rozwojowych w kategoriach 
konkretnych działań, które menedżer powinien podjąć, 
by lepiej radzić sobie z  zadaniami określonymi dla zaj-
mowanego przez niego stanowiska; podjęcie konkretnych 
decyzji kadrowych, takich jak: rekrutacja, awans stanowi-
skowy i/lub płacowy, premiowanie, derekrutacja. 

Podsumowanie

Z agadnienie zwiększania sprawności kadry mene-
dżerskiej stanowi jedno z  głównych, stale aktual-

nych, lecz niezwykle złożonych wyzwań związanych 
z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. W praktyce ocena 
sprawności kadry menedżerskiej dokonywana jest 
przez pryzmat oceny wyników ekonomicznych, które 
osiągają przedsiębiorstwa oraz ich jednostki wewnętrz-
ne. Wówczas wynik ekonomiczny stanowi podstawowe, 
czasami jedyne kryterium oceny kadry menedżerskiej. 
Taka ocena kadry menedżerskiej przeprowadzona wy-
łącznie z  perspektywy kryteriów efektywnościowych 
wydaje się niepełna i  powierzchowna chociażby z  po-
wodu wysokiej złożoności pracy kadry menedżerskiej 
oraz dużej zmienności warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Ocena kadry menedżerskiej oparta 
wyłącznie na kryterium efektywnościowym nie wyjaś- 
nia przyczyn osiągniętych rezultatów i  nie wskazuje 
na to, w  jaki sposób wyniki są  osiągane. Należy mieć 
na uwadze, że o  sprawności kadry menedżerskiej de-
cyduje jednocześnie wiele czynników. Zatem komplek-
sowa ocena sprawności kadry menedżerskiej powinna 
obejmować kryteria efektywnościowe oraz kryteria be-
hawioralne, informujące o  sposobie wykonania zadań 
i osiągania celów, czyli powinna być oparta na ocenie 
kompetencji menedżerskich. 

Przedstawiona propozycja metodyki oceny kom-
petencji kadry menedżerskiej ma charakter uogólnio-
nych wskazówek dotyczących tworzenia omawianego 
procesu. Należy podkreślić, że propozycja ta powinna 
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być każdorazowo konkretyzowana i  dostosowywana 
do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Wdrożenie 
metodyki oceny kompetencji kadry menedżerskiej do 
praktyki przedsiębiorstwa wymaga ustalenia zbioru sta-
nowisk menedżerskich, aktualizacji zakresów czynno-
ści, opracowania modelu kompetencji menedżerskich 
oraz arkuszy analizy i  wyceny kompetencji, a  także 
przeszkolenia zespołu oceniającego i  ocenianych me-
nedżerów. Ograniczeniami dla zastosowania metodyki 
może być pracochłonność związana z  opracowaniem 
wzorcowych profili kompetencyjnych oraz czasochłon-
ność przeprowadzenia procesu oceny kompetencji.

Jednakże wdrożenie proponowanej metodyki oceny 
kompetencji kadry menedżerskiej do praktyki przed-
siębiorstwa łączy się z  uzyskaniem wielu wymiernych 
korzyści (Tyrańska, 2015, s.  222). Metodyka zapewni 
identyfikację poziomu kompetencji posiadanych przez 
kadrę menedżerską, istotnych dla sprawnej i  etycznej 
realizacji procesów biznesowych. Wyniki zastosowania 
metodyki posłużyć mogą właściwej realizacji procesów 
kadrowych, precyzyjnemu definiowaniu potrzeb roz-
wojowych poszczególnych menedżerów, zapewnieniu 
obiektywnych decyzji w  zakresie rekrutacji, doboru 
szkoleń, premiowania, awansowania czy zwalniania 
menedżerów niewywiązujących się ze swoich obowiąz-
ków. Ponadto metodyka oceny kompetencji poprzez 
identyfikację stopnia kompetencyjności oraz wielkości 
poziomu luki kompetencyjnej poprawi świadomość 
menedżerów w zakresie stawianych wobec nich oczeki-
wań. Wymienione działania mogą się także przyczynić 
do zwiększenia motywacji kadry menedżerskiej do 
samodoskonalenia.

dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
e-mail: malgorzata.tyranska@uek.krakow.pl

Przypisy

1) Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych 
Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie w  ramach dotacji na utrzymanie potencjału 
badawczego.

2) Wyznaczenie poziomu wag dla ocenianych kompetencji 
proponują: A. Bieńkowska, M. Brol (2013, s. 7–8).

3) A. Rakowska (2007, s. 302) wyróżnia lukę postrzeganą przez 
menedżerów (postrzegane przez menedżerów obszary do-
skonalenia kompetencji) oraz lukę nieuświadomioną (luka 
między pożądanym w nowoczesnej organizacji wizerunkiem 
kompetencji menedżerskich a  postrzeganym przez mene-
dżera wizerunkiem kompetencji menedżerskich).

Bibliografia

[1] Armstrong M., Cummins A., Hastings S., Wood W. 
(2005), Job Evaluation. A Guide to Achieving Equal Pay, 
Kogan Page, London.

[2] Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

[3] Bengtsson J. (1996), Rynki pracy przyszłości: wyzwania 
polityki edukacyjnej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, Nr 
7, s. 24–45.

[4] Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsię-
biorstwie, PWN, Warszawa.

[5] Bieńkowska A., Brol M. (2013), Graphical Presenta-
tion of a Measure of an Employee’s Competence for a Job 
Position, „Operations Research and Decisions”, No.  1, 
pp. 5–16.

[6]  Carpenter M.A., Sanders W. (2004), Top Management 
Team Compensation; The Missing Link between CEO 
Pay and Firm Performance, „Strategic Management Jo-
urnal”, No. 23, pp. 367–375. 

[7] Czapla T.P., Malarski M.J. (2011), Wykorzystanie zarzą-
dzania kompetencjami w systematyzacji narzędzi zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, [w:] M. Czerska, M. Gableta 
(red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi, TNOiK, Toruń, s. 265–370.

[8] Czapla T.P. (2012), Modelowanie kompetencji pracowni-
czych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź.

[9] Czekaj J. (2013), Metody organizatorskie w doskonale-
niu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, War-
szawa.

[10] Czubasiecz H. (2005), Okresowe ocenianie pracowników. 
Konfiguracja i  projektowanie systemu, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

[11] Dubois D.D., Rothwell W.J. (2008), Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice.

[12] Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami za-
wodowymi, PWE, Warszawa.

[13] Hayes J., Rose-Quirie A., Allinson C. (2000), Senior 
Managers Perceptions of the Competencies they Require 
for Effective Performance: Implications for Training 
and Development, „Personnel Review”, Vol.  29, No.  1, 
pp. 92–98.

[14] Hąbek P., Pawłowska E. (2009), Społeczna odpowie-
dzialność organizacji a kompetencje menedżerów, „Prze-
gląd Organizacji”, Nr 2, s. 17–20.

[15] Heneman R., Le Blanc P.V. (2003), Developing a  More 
Relevant and Competitive Approach for Valuing Know-
ledge Work, „Compensation & Benefits Review”, July/
August, pp. 12–27.

[16] Jabłoński M. (2011), Kompetencje i modele kompetencji 
pracowniczych w  zarządzaniu, CeDeWu.pl  Wydawnic-
twa Fachowe, Warszawa.

[17] Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. (2006), Jak oceniać pra-
cę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa.

[18] Jurkowski R. (2008), Zarządzanie kompetencjami kie-
rownika (menedżera), [w:] A. Sajkiewicz (red.), Kom-
petencje menedżerów w  organizacji uczącej się, Difin, 
Warszawa, s. 117–152.

[19] Jawahar I.M., Salegna G. (2003), Adapting Performan-
ce Appraisal Systems for a Quality-driven Environment, 

„Compensation and Benefits Review”, Vol.  35, No.  1, 
pp. 64–71.

mailto:malgorzata.tyranska%40uek.krakow.pl?subject=


42 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 10/2018

[20] Jędrzejczyk W. (2015), System zarządzania intuicją me-
nedżerską w  przedsiębiorstwie –  ocena i  weryfikacja, 

„Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 35–40.
[21] Kazibudzki P. (2011), Psychologiczno-społeczne aspek-

ty skuteczności w  biznesie, „Przegląd Organizacji” Nr 9, 
s. 23–26.

[22] Kiełtyka L. (2016), Rola menedżera we współczesnych or-
ganizacjach, „Przegląd Organizacji”, Nr 8, s. 4–11.

[23] Lawler E.E. (2002), Pay Strategies for the Next Economy, 
„WorldatWork Journal”, Vol. 11, No. 1, pp. 6–10.

[24] Lawler E.E., Ledfford G.E., Chang L. (1993), Who Uses 
Skill –Based Pay, and Why, „Compensation and Benefits 
Review”, Vol.25, No, 2, pp. 22–26.

[25] Lawler E.E. (1996), Competencies: A  Poor Foundation 
for the New Pay, „Compensation and Benefits Review”, 
Vol. 28, No 6, pp. 20–26.

[26] Levy-Leboyer C. (1997), Kierowanie kompetencjami. Bi-
lans doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.

[27] Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowy-
miarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, 
WN PWN, Warszawa.

[28] McLagan P. (1996), Competency Models, „Training and 
Development”, Vol. 50, pp. 60–64.

[29] Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami za-
wodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa.

[30] Musioł-Urbańczyk A. (2010), Kompetencje kierownika 
projektu i  możliwości ich kształtowania, Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej, Gliwice.

[31] Nogalski B., Śniadecki J. (1998), Kształtowanie umiejęt-
ności menedżerskich, TNOiK, Bydgoszcz.

[32] Oleksyn T. (1997), Praca i płaca w zarządzaniu, Między-
narodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.

[33] Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami teoria 
i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.

[34] Rakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kom-
petencji menedżerskich, WN PWN, Warszawa.

[35] Rakowska A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry 
kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

[36] Rischer H. (2003), Refocusing Performance Management 
for High Performance, „Compensation & Benefits Re-
view”, November/December, pp. 20–30.

[37] Sekuła Z. (2009), System oceniania w spółce międzynaro-
dowej, „Przegląd Organizacji”, Nr 10, s. 30–33.

[38] Sidor-Rządkowska M. (2006), Kompetencyjne systemy 
ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna Wolters Klu-
wer, Kraków.

[39] Stabryła A. (2013), Wskaźnikowa i  punktowa analiza 
funkcjonalności systemów zarządzania procesowego, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, Nr 910, s. 5–19.

[40] Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w  teorii 
i praktyce, WN PWN Warszawa.

[41]  Szwabowski J., Deszcz J. (2001), Metody wielokryterial-
nej analizy porównawczej. Podstawy teoretyczne i  przy-
kłady zastosowań w  budownictwie, Wydawnictwo Poli-
techniki Śląskiej, Gliwice.

[42] Thomas M., Miles G., Fisk P. (2009), Kompetentny CEO, 
Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.

[43] Tyrańska M. (2016), Wykorzystanie wielokryterialnej 
analizy porównawczej w  wartościowaniu pracy i  ocenia-
niu pracowników, [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), 
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządza-
nia, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 
s. 379–395.

[44] Tyrańska M. (2015), Koncepcja systemu oceny kompeten-
cji kadry menedżerskiej w  przedsiębiorstwie, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

[45] Walkowiak R. (2004), Model kompetencji menedżerów 
organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

[46] Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne 
w  zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomicz-
na, Kraków.

[47] Woodruffe C. (1991), Competent by Any Other Name, 
„Personnel Management”, Vol. 9, pp. 30–33. 

[48] Woodruffe C. (2003), Ośrodki oceny i  rozwoju, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków.

[49] Zając C. (2012), Profil kompetencyjny menedżera w świe-
tle modeli karier kierowniczych w międzynarodowych gru-
pach kapitałowych, [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), 
Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydaw-
nictwo Mfiles.pl, Kraków.

The Assessment of Managerial Competences 
— A Methodological Proposal

Summary

Appropriate competences of managers constitute 
a condition for an efficient implementation of tasks in 
organizations. Therefore, an important issue becomes 
to assess these competences. However, conducting an 
objective assessment of managerial competences is 
a difficult process. This is due to the high complexity of 
managerial staff work and high volatility of enterprise’s 
operating conditions.
The article attempts to solve a  problem of identifying 
and analysing the level of managerial competences by 
presenting the methodology of their assessment. The 
implementation of the objective, which was based on 
a  literature review in the field of competence manage-
ment, has allowed to indicate premises and importance 
of managing managerial competences for well-func-
tioning contemporary organizations.  Against this 
background, the assumptions of the own concept and 
the procedures for conducting a comprehensive assess-
ment of managerial competences have been presented. 
The proposed methodology for assessing competences 
of managerial staff focuses on the research procedure 
cycle, which is appropriate for diagnostic tests, and has 
been based on the principles of multi-criteria compar-
ative analysis.

Keywords

competence management, managerial competences, 
managerial competences assessment
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW DO OCHRONY 
PATENTOWEJ ORAZ UDZIELONE 
PATENTY W POLSCE I W WYBRANYCH 
KRAJACH ŚWIATA — WYNIKI BADAŃ

Justyna Kacprzak, Wiesław Kotarba

Wprowadzenie

W   systemie patentowym na świecie obowiązuje 
zasada terytorializmu (Kotarba, 2012, s. 61; Tra-

ple, 2017, s. 345). Oznacza ona, że patent, czyli prawo 
wyłączne do wynalazku, powstaje tylko na terytorium 
danego kraju, w którym prawa te przyznano. Zakres te-
rytorialny ochrony może jednak rozciągać się na wiele 
krajów, co umożliwia osiąganie większych korzyści 
z komercjalizacji chronionego rozwiązania. Z końcem 
XIX wieku weszła w życie Konwencja paryska o ochro-
nie własności przemysłowej1, w  której w  znacznym 
stopniu ujednolicone zostały zasady systemu paten-
towego. W  ramach tej Konwencji wprowadzono tzw. 
przywilej pierwszeństwa. Polega on na możliwości do-
konania zgłaszania wynalazków w wielu krajach świata 
w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego prawidłowe-
go zgłoszenia wynalazku w dowolnym kraju, który jest 
członkiem Konwencji.

Wynalazek, aby mógł podlegać ochronie prawnej, 
musi spełniać tzw. kryteria zdolności patentowej (Du 
Vall, 2008, s.  185 i  dalsze; Adamczak, Du Vall, 2010, 
s.  84; Adamczak, Gędłek, 2012, s.  11). Do kryteriów 
tych należy zaliczyć przede wszystkim nowość (roz-
wiązanie będące istotą wynalazku nie może być czę-
ścią już istniejącego stanu techniki w skali światowej), 
poziom wynalazczy (czyli twórczy wkład) oraz nada-
wanie się do przemysłowego stosowania (możliwość 
urzeczywistnienia rozwiązania będącego przedmiotem 
wynalazku). Stwierdzenie spełnienia wymienionych 
kryteriów jest związane z  koniecznością przeprowa-
dzenia odpowiednich badań. Badania te są  realizowa-
ne w ramach procedur udzielania ochrony patentowej 
obowiązujących w poszczególnych krajach oraz w mię-
dzynarodowych organizacjach patentowych. Obecnie 
na świecie uzyskanie ochrony patentowej na wynala-
zek możliwe jest w  ramach czterech podstawowych 
rodzajów dostępnych procedur: krajowej, międzynaro-
dowej, regionalnej oraz mieszanej (Pyrża, 2009, s. 162 
i dalsze). 

W  początkowej fazie funkcjonowania systemu pa-
tentowego prawa wyłączne na wynalazki były udzie-
lane tylko przez urzędy patentowe danego kraju (Du 
Vall, 2008, s.  23 i  dalsze; Kotarba, 2012, s.  13; Traple, 
2017, s.  34 i  dalej). W  miarę dynamicznego wzrostu 
zainteresowania patentowaniem w  wielu krajach ko-

nieczne stało się podjęcie działań mających na celu 
ułatwienie uzyskiwania ochrony patentowej na świecie. 
W 1970 roku weszło w życie międzynarodowe porozu-
mienie – Układ o współpracy patentowej2 (ang. Patent 
Cooperation Treaty –  PCT). Porozumienie PCT spo-
wodowało ułatwienie uzyskiwania ochrony patentowej 
w  większej liczbie krajów świata w  oparciu o  jedno 
międzynarodowe zgłoszenie o  ujednoliconej postaci. 
Postępowanie może być prowadzone w wielu językach 
świata: angielskim, niemieckim, francuskim, a  tak-
że w  siedmiu innych językach (The PCT Applicant’s 
Guide). Ocena wynalazków w  zakresie badania stanu 
techniki realizowana jest w  procedurze PCT w  tzw. 
urzędach pełniących funkcję Międzynarodowych 
Organów Poszukiwań3. Ta część procedury zgłosze-
niowo-badawczej określana jest mianem fazy między-
narodowej PCT. Decyzje rozstrzygające o  udzieleniu 
patentu pozostają jednak w kompetencjach krajowych 
urzędów patentowych (krajów wskazanych jako te-
rytoria przyznania ewentualnej ochrony patentowej) 
lub urzędów regionalnych, jeśli tak stanowią porozu-
mienia regionalne. To one w  oparciu o  wyniki badań 
uzyskane w procedurze PCT w fazie międzynarodowej 
i  ewentualne badania własne podejmują, na etapie 
tzw. fazy krajowej/regionalnej, decyzje o ewentualnym 
przyznaniu praw wyłącznych na wynalazek na określo-
nym terytorium. 

Lata 70. XX wieku przyniosły powstanie kolejnych 
porozumień międzynarodowych w  skali regionów 
świata. Powołane zostały regionalne organizacje 
patentowe wraz z  ich urzędami patentowymi. Głów-
ne to Europejski Urząd Patentowy4 i  Euroazjatycki 
Urząd Patentowy. Urzędy te znacząco przyczyniły się 
do dalszego upowszechnienia systemu patentowego 
w  świecie. Rozpatrują zgłoszenia od podmiotów zgła-
szających z dowolnego kraju świata i udzielają patenty 
na rzecz krajów, które reprezentują. W  2016 roku po-
wstała instytucja Wyszehradzkiego Instytutu Patento-
wego5. Osoba zgłaszająca wynalazek do ochrony ma 
zatem możliwość wyboru pomiędzy różnymi dostęp-
nymi sposobami uzyskania ochrony patentowej. Wy-
szczególnione instytucje i procedury mają za zadanie 
usprawnić omawiany proces, w tym zapewnić większą 
skuteczność zgłoszenia i ochrony. 

DOI: 10.33141/po.2018.10.06
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Celem artykułu jest identyfikacja i  określenie zmian 
aktywności wynalazczej mierzonej ilością zgłoszeń wy-
nalazków do ochrony oraz uzyskiwanych na nie patentów 
w Polsce na tle wybranych krajów świata z uwzględnie-
niem możliwych procedur patentowania (tryb krajowy, 
PCT, Patent Europejski). Dopiero uwzględnienie tych 
procedur daje pełny obraz aktywności wynalazczej. Ma 
to szczególne znaczenie przy pomiarze innowacyjności 
i  konkurencyjności gospodarki czy też określonego jej 
sektora. W  pomiarach tych, w  różnym zakresie, wyko-
rzystuje się dane o aktywności wynalazczej.

Metoda badawcza

W  niniejszym opracowaniu zostały przedstawione 
i  zinterpretowane dane statystyczne w  zakresie 

zgłoszeń wynalazków do ochrony patentowej, jak rów-
nież patentów udzielonych w Polsce oraz w wybranych 
krajach świata w  latach 1998, 2004, 2010, 2016. Taki 
dobór analizowanych okresów miał na celu zobrazo-
wanie przemian, jakie dokonały się w  Polsce w  bada-
nym obszarze na tle innych krajów świata. Rok 1998 to 
początek przemian społeczno-gospodarczych. W 2004 
roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i  do  
Europejskiej Organizacji Patentowej, której organem 
jest Europejski Urząd Patentowy. Z kolei dobór państw 
nawiązuje do badań przeprowadzonych wcześniej dla 
roku 2005 (Kotarba, 2007, s. 55–64). 

W opracowaniu wykorzystane zostały statystyki pre-
zentowane przez Światową Organizację Własności Inte-
lektualnej (ang. World Intellectual Property Organiza-
tion –  WIPO). W  pierwszej kolejności przedstawiono 
całościowy obraz aktywności wynalazczej. Ujęto tu 
zgłoszenia dokonane we wszystkich możliwych proce-
durach ubiegania się o uzyskanie ochrony patentowej na 
dany wynalazek, zestawiając dane dotyczące zgłoszeń 
od podmiotów krajowych kierowane bezpośrednio do 
krajowych urzędów patentowych (podmioty ubiegają 
się wyłącznie o ochronę we własnym kraju), zgłoszenia 
dokonane w ramach procedury międzynarodowej PCT 
od podmiotów krajowych, które weszły w fazę krajową 
w danym kraju oraz zgłoszenia od podmiotów poszcze-
gólnych państw kierowane do Europejskiego Urzędu 
Patentowego. W  dalszej części badania podjęto anali-
zę zgłoszeń dokonanych przez podmioty zagraniczne 
w poszczególnych krajach. Zestawiono dane dotyczące 
zgłoszeń dokonywanych przez podmioty zagraniczne 
do urzędu patentowego w danym kraju oraz w ramach 
procedury PCT (faza krajowa) w urzędzie patentowym 
danego kraju. Następnie przedstawiono całościowe 
dane dotyczące zgłoszeń zarówno od podmiotów 
krajowych, jak i  zagranicznych (zgłoszenia od pod-
miotów krajowych do urzędu patentowego w  danym 
kraju oraz dokonane w ramach procedury PCT – faza 
krajowa; zgłoszenia od podmiotów zagranicznych do 
urzędu patentowego w  danym kraju oraz dokonane 
w  ramach procedury PCT –  faza krajowa). Na końcu 
przedstawiono dane statystyczne dotyczące patentów 
udzielonych w  ramach poszczególnych procedur: dla 

podmiotów krajowych (zgłoszenia bezpośrednie oraz 
te, które weszły w  fazę krajową w  ramach procedury 
PCT) przyznane przez urząd patentowy danego kraju, 
dla podmiotów zagranicznych udzielone przez urząd 
patentowy w  danym kraju, a  także patenty przyznane 
przez Europejski Urząd Patentowy dla podmiotów 
z poszczególnych krajów. 

Zgłoszenia wynalazków 
od podmiotów krajowych 

W  tabeli 1 zestawione zostały zgłoszenia dokonane 
w ramach trzech możliwych procedur ubiegania 

się o uzyskanie ochrony patentowej: krajowej, między-
narodowej oraz regionalnej w  poszczególnych pań-
stwach w wybranych latach. 

W  1998 roku do krajowego urzędu patentowego 
w  Polsce wpłynęło 2407 zgłoszeń wynalazków od pod-
miotów krajowych. Średnio liczba tych zgłoszeń kształ-
tuje się na poziomie powyżej 2900 zgłoszeń rocznie. 
Natomiast w przypadku podmiotów krajowych dokonu-
jących zgłoszenia w  ramach procedury PCT widoczna 
jest niska aktywność – 5 zgłoszeń w 2016 roku. Należy 
przy tym zauważyć, że od przystąpienia Polski w  2004 
do Europejskiej Organizacji Patentowej wszystkie (kra-
jowe i  zagraniczne) zgłoszenia dokonywane w  ramach 
procedury PCT z  wyznaczeniem Polski, które weszły 
w fazę krajową, są rozpatrywane przez Europejski Urząd 
Patentowy (The PCT Applicant’s Guide). 

W  1998 roku od podmiotów krajowych z  Polski 
bezpośrednio do Europejskiego Urzędu Patentowego 
trafiło 5 zgłoszeń. W 2004 roku ich liczba wzrosła do 
56 zgłoszeń, natomiast w 2016 roku było już 255 zgło-
szeń. Po przystąpieniu Polski do Europejskiej Organi-
zacji Patentowej widoczna jest tendencja wzrostowa 
również w zakresie zgłoszeń dokonywanych w ramach 
procedury krajowej. W  1998 roku liczba zgłoszeń od 
podmiotów z  Polski w  ramach możliwych procedur 
wynosiła 2412 zgłoszeń. Natomiast w  2016 roku było 
ich już ogółem 4516 (prawie 2 razy więcej).

Wśród krajów, które dominują pod względem 
zgłoszeń wynalazków od podmiotów krajowych do 
krajowego urzędu patentowego, są  Chiny (1  200  383 
zgłoszeń w 2016 r.), Stany Zjednoczone (264 685 zgło-
szeń w  2016 r.), Japonia (238  167 zgłoszeń w  2016 r.) 
oraz Korea Południowa (162  297 zgłoszeń w  2016 r.). 
Na uwagę zasługuje dynamika wzrostu liczby zgłoszeń 
dla Chin. Jest ona ponad 43 razy wyższa w stosunku do 
dynamiki wzrostu w  przypadku USA. Wśród krajów 
europejskich najwięcej zgłoszeń od podmiotów kra-
jowych do krajowego urzędu patentowego pochodzi 
od podmiotów z Niemiec (47 305 zgłoszeń w 2016 r.), 
Rosji (26 715 zgłoszeń w 2016 r.), Francji (14 206 zgło-
szeń w 2016 r.) oraz Wielkiej Brytanii (13 582 zgłoszeń 
w 2016 r.). W każdym z analizowanych krajów widocz-
ne jest zróżnicowanie występujące pomiędzy procedu-
rami krajową vs. regionalną. 

Najwięcej zgłoszeń od podmiotów krajowych do 
Europejskiego Urzędu Patentowego wpływa z Niemiec 
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–  13  721 zgłoszeń w  2016 roku oraz Stanów Zjedno-
czonych –  12  114 w  2016 roku (tab. 1). Zgłoszenia 
od podmiotów pochodzących ze wskazanych państw 
znajdują się na względnie porównywalnym poziomie 

– ponad 10 000 zgłoszeń dokonanych w 2016 roku. Na 
kolejnym miejscu można wskazać zgłoszenia od pod-
miotów krajowych pochodzących z Japonii oraz Francji 

–  odpowiednio 6440 zgłoszeń w  2016 roku oraz 4513 
zgłoszeń w  2016 roku. Na uwagę zasługuje dynamika 
wzrostu w  odniesieniu do podmiotów pochodzących 
z Korei Południowej – wzrost poziomu zgłoszeń z 375 
w 1998 roku do ponad 3,2 tys. w 2016 roku. W przypad-
ku Stanów Zjednoczonych poziom takich zgłoszeń jest 
podobny do tych zgłoszeń z Niemiec. Zauważalny jest 
spadek liczby zgłoszeń od podmiotów z Japonii.

Analizując dane ogółem (kolumna 4 tabeli 1) można 
wyróżnić 5  przedziałów liczbowych zgłoszeń ogółem: 
powyżej 1  000  000 zgłoszeń, od 100 000 do 400  000 
zgłoszeń, od 10 000 do 100 000 zgłoszeń, od 1000 do 
10 000 dokonanych zgłoszeń oraz przedział poniżej 
1000 zgłoszeń. Wśród krajów, które wyraźnie dominu-
ją pod względem liczby zgłoszeń o udzielenie patentu 
ogółem, można wskazać Chiny – 1 206 671 dokonanych 
zgłoszeń w 2016 roku. Na kolejnych miejscach można 
umieścić Stany Zjednoczone, Japonię oraz Koreę Połu-
dniową. Z  kolei wśród krajów europejskich najwięcej 
zainteresowania możliwością uzyskania ochrony paten-
towej wykazują podmioty z Niemiec, Rosji oraz Francji. 
W  przypadku wszystkich państw wyraźnie dominują 
zgłoszenia w ramach procedury krajowej. Krajem domi-
nującym pod względem liczby dokonywanych zgłoszeń 
od własnych podmiotów o udzielenie patentu są Chiny. 
Największe zróżnicowanie w poziomie liczby zgłoszeń 
widoczne jest w  przypadku procedury międzynarodo-
wej (PCT). Dokładna analiza tych danych jest jednak 
istotnie utrudniona przez fakt, że w przypadku krajów 
należących do Europejskiej Organizacji Patentowej 
wszystkie (krajowe i  zagraniczne) zgłoszenia dokony-
wane w ramach procedury PCT z wyznaczeniem tych 
krajów, rozpatrywane są przez Europejski Urząd Paten-
towy (The PCT Applicant’s Guide). 

Zgłoszenia wynalazków od podmiotów 
z zagranicy w wybranych krajowych 
urzędach patentowych oraz 
w ramach procedury PCT 

S zczególnie interesująca z  punktu widzenia oceny 
poziomu rozwoju technicznego i technologicznego 

danego kraju jest analiza wpływu zgłoszeń z  zagrani-
cy. Świadczy ona bowiem o poziomie i perspektywach 
rozwoju tego kraju. Wynika to z faktu, iż patentowanie 
służy osiąganiu korzyści, a  można je uzyskać jedynie 
tam, gdzie istnieje szansa na komercjalizację chronio-
nych wynalazków poprzez np. sprzedaż licencji czy 
praw wyłącznych.

Zestawienie ogółem zgłoszeń od podmiotów za-
granicznych dokonanych do urzędu patentowego 
w  danym kraju w  ramach dwóch różnych procedur 

(do krajowego urzędu patentowego bezpośrednio oraz 
w  ramach procedury międzynarodowej PCT w  fazie 
krajowej) przedstawia tabela 2. 

W przypadku Polski widoczny jest wyraźny spadek 
liczby dokonywanych zgłoszeń od podmiotów zagra-
nicznych bezpośrednio do polskiego urzędu patento-
wego. W 1998 roku ich liczba wynosiła 1228 zgłoszeń, 
natomiast w 2016 roku zmniejszyła się do 95 zgłoszeń. 
Podobnie do Polski przedstawiają się dane dla Czech, 
Hiszpanii oraz Szwecji. Nie oddają one jednak rze-
czywistego obrazu w  zakresie zgłoszeń z  zagranicy. 
Wymagają korekty w związku z możliwością uzyskania 
ochrony patentowej w Polsce za pośrednictwem Euro-
pejskiego Urzędu Patentowego. 

Wśród wyróżnionych krajów najwięcej bezpośred-
nich zgłoszeń od podmiotów zagranicznych trafia do 
Stanów Zjednoczonych – ponad 194 000 zgłoszeń. Na 
kolejnym miejscu znajdują się zgłoszenia kierowane 
do urzędów patentowych Chin, Japonii, Niemiec oraz 
Korei Południowej, odpowiednio ponad 57  000 zgło-
szeń w 2016 roku, ponad 20 000 zgłoszeń w 2016 roku, 
ponad 14 000 zgłoszeń w 2016 roku oraz prawie 9,5 tys. 
zgłoszeń w 2016 roku. W przypadku Japonii oraz Korei 
Południowej widoczny jest ujemny trend, natomiast 
w przypadku Chin widoczna jest tendencja wzrostowa 
w  zakresie dokonywanych zgłoszeń. Na uwagę zasłu-
gują zgłoszenia do Niemiec. Występuje tu wyraźnie ro-
snąca tendencja omawianych zgłoszeń. W  przypadku 
większości wybranych państw widoczny jest ujemny 
trend w  zakresie zgłoszeń od podmiotów zagranicz-
nych do urzędów patentowych w danych krajach.

Wysoki poziom liczby zgłoszeń od podmiotów za-
granicznych w  ramach procedury PCT widoczny jest 
wyraźnie w  odniesieniu do: Stanów Zjednoczonych 
(116 225 zgłoszeń w 2016 roku), Chin (76 457 zgłoszeń 
w 2016 roku), Japonii (37 816 zgłoszeń w 2016 roku), 
Korei Południowej (35  966 zgłoszeń w  2016 roku), 
Kanady (25 487 zgłoszeń w 2016 roku) oraz Australii 
(18 374 zgłoszeń w 2016 roku). 

Z danych przedstawionych w tabeli 2 jednoznacznie 
wynika, iż Stany Zjednoczone stanowią najbardziej 
atrakcyjny kraj w  zakresie ubiegania się o  uzyskanie 
ochrony patentowej. Kolejne miejsce pod względem 
atrakcyjności patentowej dla podmiotów zagranicz-
nych zajmują Chiny.

W  analizowanym zestawieniu ogółem Polska zaj-
muje drugą od końca pozycję. Na uwagę zasługuje 
zarówno ujemna tendencja w  zakresie zgłoszeń od 
podmiotów zagranicznych w  ramach procedury PCT, 
jak i bezpośrednio do polskiego urzędu patentowego.

Zgłoszenia wynalazków od podmiotów 
krajowych oraz z zagranicy

W   tabeli 3  zestawione zostały zgłoszenia od pod-
miotów krajowych oraz od podmiotów zagra-

nicznych łącznie w ramach dwóch możliwych procedur 
ubiegania się o uzyskanie ochrony patentowej: krajowej 
oraz międzynarodowej PCT.
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W  przypadku Polski większe zainteresowanie w  za-
kresie uzyskania praw wyłącznych na wynalazek w kra-
ju wykazują podmioty krajowe – 4261 zgłoszeń w 2016 
roku. W 1998 roku łączna liczba zgłoszeń od podmio-
tów zagranicznych do urzędu patentowego w  Polsce 
oraz w ramach procedury PCT wynosiła 4128 zgłoszeń, 
natomiast w 2016 roku dokonano 135 zgłoszeń. Pozor-
ny spadek ogółem liczby zgłoszeń od podmiotów zagra-
nicznych w  ramach dwóch porównywanych procedur 
wynika z  wyboru Europejskiego Urzędu Patentowego 
jako organu bezpośredniego zgłoszenia. Największą 
aktywnością w  zakresie liczby zgłoszeń o  udzielenie 
patentu wykazują Chiny. Jednocześnie zdecydowa-
na przewaga tego kraju wynika z  największej liczby 
zgłoszeń dokonywanych od podmiotów krajowych 

– 1 204 981 zgłoszeń w 2016 roku. Interesujący przypa-
dek stanowią Stany Zjednoczone, które zajmują drugie 
miejsce w zestawieniu. W latach 1998 oraz 2004 liczba 
zgłoszeń od podmiotów krajowych przewyższała liczbę 
zgłoszeń dokonanych od podmiotów zagranicznych 
(różnica wynosiła wówczas odpowiednio 32  487 zgło-
szeń w 1998 roku oraz 22 129 zgłoszeń w 2004 roku). 
Odwrotna sytuacja natomiast widoczna jest w  2010 
oraz 2016 roku, kiedy liczba zgłoszeń od podmiotów 
zagranicznych zaczęła przewyższać liczbę zgłoszeń od 
podmiotów krajowych. Różnica rzędu 6272 zgłoszeń 
w  2010 roku zwiększyła się i  w  2016 roku wynosiła 
14  917 zgłoszeń od podmiotów zagranicznych więcej 
w  porównaniu do zgłoszeń od podmiotów krajowych. 
Podobna sytuacja, tj. kiedy liczba zgłoszeń od podmio-
tów zagranicznych przeważa nad liczbą zgłoszeń od 
podmiotów krajowych, występuje również w Kanadzie 
oraz Australii. W  obu krajach wspomniana przewaga 
jest wyższa niż w  przypadku Stanów Zjednoczonych 

– odpowiednio 26 589 zgłoszeń w 2016 roku oraz 23 154 
zgłoszeń w 2016 roku. 

Z danych przedstawionych w tabeli 3 jednoznacznie 
wynika, iż Stany Zjednoczone oraz Chiny stanowią naj-
bardziej atrakcyjne kraje do ubiegania się o patent dla 
podmiotów zagranicznych. W  przypadku pozostałych 
państw wysoki poziom liczby zgłoszeń o  uzyskanie 
praw wyłącznych na wynalazek jest w głównej mierze 
warunkowany zainteresowaniem samych podmiotów 
krajowych uzyskaniem ochrony patentowej we wła-
snym kraju.

Patenty udzielone  
przez wybrane krajowe urzędy  
patentowe oraz Europejski 
Urząd Patentowy 

D ane w zakresie przyznanych praw wyłącznych na 
rozwiązania zgłoszone bezpośrednio do danego 

urzędu patentowego oraz w  ramach procedury PCT 
przedstawia tabela 4  –  liczba patentów przyznanych 
przez wybrane krajowe urzędy patentowe dla podmio-
tów krajowych, dla podmiotów zagranicznych, a także 
patenty udzielone przez Europejski Urząd Patentowy 
dla zgłoszeń od podmiotów z poszczególnych krajów. 

Najwięcej patentów dla podmiotów krajowych 
w 2016 roku przyznał urząd patentowy Chin – ponad 
302 000. Kolejno można wyróżnić dwa państwa z liczbą 
udzielonych patentów powyżej 100 000 – są to Japonia 
oraz Stany Zjednoczone. W przypadku Chin widoczna 
jest również wzrostowa tendencja w zakresie udzielania 
patentów dla podmiotów zagranicznych. Jednocześnie 
w latach 1998 oraz 2016 wystąpił tam wzrost liczby pa-
tentów udzielanych przez Europejski Urząd Patentowy, 
co może wskazywać na rosnące zainteresowanie Chin 
uzyskaniem praw wyłącznych na dane rozwiązanie 
na terenie państw europejskich. Z kolei wśród krajów, 
których urzędy patentowe udzieliły najwięcej praw wy-
łącznych dla podmiotów zagranicznych, są Stany Zjed-
noczone oraz Chiny –  odpowiednio ponad 159 000 
przyznanych patentów oraz ponad 102 000 udzielo-
nych patentów. Na uwagę zasługuje wzrost liczby praw 
wyłącznych udzielonych podmiotom zagranicznym 
przez urząd patentowy Stanów Zjednoczonych już od 
2010 roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda w  przy-
padku państw europejskich. W  2016 roku widoczna 
jest wyraźna dominacja procedury europejskiej nad 
krajową w  zakresie przyznawania praw wyłącznych 
na opracowane rozwiązania w  następujących krajach: 
Niemcy, Austria, Szwecja oraz Wielka Brytania. Różni-
ca pomiędzy patentami udzielonymi przez Europejski 
Urząd Patentowy a  krajowy urząd patentowy w  2016 
roku wynosiła odpowiednio 7936 patentów dla pod-
miotów z  Niemiec, 1925 patentów dla podmiotów ze 
Szwecji, 386 patentów dla podmiotów z  Austrii oraz 
34 patenty dla podmiotów z Wielkiej Brytanii. W przy-
padku Polski wyraźnie dominuje procedura krajowa 
pod względem przyznawania praw wyłącznych na 
wynalazki. Interesujące są  dane dotyczące Austrii, 
Czech, Hiszpanii oraz Szwecji, które w  wybranych 
latach wykazują spadek liczby przyznanych patentów 
dla podmiotów zagranicznych przez krajowy urząd 
patentowy. Taka sytuacja może wynikać z  większego 
zainteresowania podmiotów zagranicznych europejską 
procedurą patentowania. 

Podsumowanie 

A naliza danych statystycznych dotyczących pa-
tentowania wynalazków wymaga uwzględnienia 

różnych możliwości uzyskiwania ochrony patentowej. 
Z przeprowadzonych badań danych statystycznych wy-
nika przede wszystkim, że:
1. Największa liczba zgłoszeń od podmiotów krajo-

wych do własnych (krajowych) urzędów patento-
wych ma miejsce w  przypadku Chin, Stanów Zjed-
noczonych oraz Japonii. W  krajach europejskich 
wysoki poziom liczby zgłoszeń kierowanych przez 
podmioty krajowe do krajowych urzędów patento-
wych wykazują Niemcy. Widoczny jest również wy-
raźnie pozytywny trend w  wyborze procedury kra-
jowej przez polskie podmioty. Może to wskazywać 
na zainteresowanie danego podmiotu uzyskaniem 
ochrony patentowej na opracowane rozwiązanie 



KAPITAŁ INTELEKTUALNY | 51

głównie we własnym kraju. Wśród krajów, które 
wyraźnie dominują w  zakresie wyboru procedu-
ry międzynarodowej PCT, są  Stany Zjednoczone 
oraz Japonia. Procedura ta umożliwia dokonywanie 
zgłoszeń ze wskazaniem dowolnej liczby spośród 
152 państw należących do Układu o  współpracy 
patentowej (PCT). Na uwagę zasługuje najwyż-
sza dynamika wzrostu wyboru tej procedury przez 
podmioty krajowe pochodzące z  Chin. Taka sytua- 
cja może świadczyć o  rosnącym zainteresowaniu 
tych krajów rozszerzeniem ochrony aniżeli tylko we 
własnym kraju. W przypadku Polski, podobnie jak 
w  innych państwach Unii Europejskiej (dokładniej 
członków Europejskiej Organizacji Patentowej), or-
ganem właściwym do orzekania w sprawie przyzna-
nia praw wyłącznych na określone rozwiązanie w fa-
zie krajowej procedury PCT jest Europejski Urząd 
Patentowy –  tam jest realizowana faza krajowa tej 
procedury, co może świadczyć o  nieznacznej licz-
bie zgłoszeń kierowanych bezpośrednio do urzędu 
patentowego w  danym kraju w  ramach procedury 
PCT w przypadku niektórych europejskich państw. 
Największą intensywność w  zakresie ubiegania się 
o uzyskanie ochrony patentowej w ramach procedu-
ry regionalnej przed Europejskim Urzędem Paten-
towym wykazują podmioty pochodzące z  Niemiec 
oraz ze Stanów Zjednoczonych. Z danych przedsta-
wionych dla Polski wynika wyraźna tendencja wzro-
stu liczby zgłoszeń w badanym zakresie. Taki efekt 
jest, naszym zdaniem, spowodowany przystąpie-
niem Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej.

2. Biorąc pod uwagę zgłoszenia ogółem od własnych 
podmiotów (z  wykorzystaniem dostępnych proce-
dur), najwyższą aktywność wykazują Chiny. Jed-
nocześnie jest to kraj, w którym widoczna jest naj-
wyższa dynamika wzrostu w zakresie dokonywania 
zgłoszeń od podmiotów krajowych do krajowego 
urzędu patentowego. Chiny znajdują się na drugim 
miejscu po  Stanach Zjednoczonych pod względem 
liczby zgłoszeń podmiotów zagranicznych w  krajo-
wych urzędach, jak i w ramach fazy krajowej PCT. 

3. Najwięcej zgłoszeń od podmiotów zagranicznych 
(z  wykorzystaniem dostępnych procedur) w  2016 
roku wpłynęło do urzędu patentowego w  Stanach 
Zjednoczonych. Na drugim miejscu pod względem 
atrakcyjności dokonywania zgłoszeń od podmiotów 
zagranicznych bezpośrednio do krajowego urzędu 
patentowego znajdują się Chiny. Oba wymienione 
kraje wyraźnie dominują w  uzyskiwaniu w  nich 
ochrony patentowej przez zagraniczne podmio-
ty. Wśród krajów Europy największą intensywność 
zgłoszeń kierowanych przez podmioty zagraniczne 
do urzędu patentowego w  danym kraju wykazują 
Niemcy. W  przypadku Polski można zaobserwo-
wać ujemny trend w zakresie zgłoszeń kierowanych 
bezpośrednio do polskiego urzędu patentowego 
przez podmioty zagraniczne w analizowanym okre-
sie. Taka sytuacja wynika z przystąpienia Polski do 
Europejskiej Organizacji Patentowej oraz z wyboru 

przez podmioty zagraniczne procedury regionalnej 
w zakresie patentu europejskiego.

4. Najwięcej patentów dla podmiotów krajowych 
przyznają urzędy patentowe Chin, Japonii oraz Sta-
nów Zjednoczonych. Wśród państw europejskich 
w ramach analizowanej procedury dominują Rosja, 
Niemcy oraz Francja. Niższy niż w przypadku wyżej 
wskazanych krajów poziom udzielonych patentów 
może wynikać z  wyboru procedury europejskiej 
nad krajową w przypadku państw Unii Europejskiej.

5. Stany Zjednoczone przodują w zakresie liczby praw 
wyłącznych przyznanych przez krajowy urząd pa-
tentowy na rzecz podmiotów zagranicznych –  jest 
ich więcej niż udzielanych dla podmiotów krajo-
wych. Na drugim miejscu znajdują się Chiny, co 
może świadczyć również o  znacznej atrakcyjno-
ści tego kraju dla podmiotów zagranicznych pod 
względem uzyskania ochrony patentowej. 

6. Przedstawiona analiza ukazuje wyraźne zróżnico-
wanie pod względem wykorzystywania możliwych 
procedur uzyskiwania ochrony patentowej w  wy-
branych krajach. W związku z licznymi zmiennymi, 
które osoba zainteresowana powinna rozważyć, do-
konując wyboru najwłaściwszej dla siebie procedury 
(np. czas życia rozwiązania podlegającego ochronie, 
działalność konkurencji w innych państwach), trud-
no jednoznacznie zarekomendować najkorzystniej-
szą procedurę patentowania. Szerokie i interesujące 
pole do dalszych badań mogą stanowić dane staty-
styczne w  zakresie dokonanych zgłoszeń oraz uzy-
skanych patentów w  poszczególnych działach tech-
niki wyróżnionych w Międzynarodowej Klasyfikacji 
Patentowej. 
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Przypisy

1) Według Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Kon-
wencja paryska o  ochronie własności przemysłowej zrzesza 
aktualnie 177 krajów członkowskich świata.

2) Według Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Układ 
o  współpracy patentowej zrzesza 152 państwa członkowskie 
świata.

3) Urzędy pełniące funkcje Międzynarodowego Organu Poszu-
kiwań (ISA) wskazuje The PCT Applicant’s Guide, http://www.
wipo.int/pct/en/appguide/ 

mailto:Justyna.Kacprzak%40pw.edu.pl?subject=
mailto:?subject=
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/
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4) Za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego moż-
na obecnie uzyskać patenty w  38 państwach członkowskich 
Europejskiej Organizacji Patentowej. Dodatkowo 5  państw, 
które nie są  członkami Europejskiej Organizacji Patentowej, 
uznaje obowiązywanie patentów europejskich na podstawie 
podpisanych porozumień o rozszerzeniu ochrony.

5) Instytut ten został utworzony przez kraje Grupy Wyszehradz-
kiej. Stanowi Międzynarodowy Organ dla państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, a także pełni funkcję Międzynarodo-
wego Organu Poszukiwań oraz Międzynarodowego Organu 
Badań Wstępnych.
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Patent Applications and Granted Patents 
for the Applications in Poland and 
Selected  Countries – Research Findings

Summary

The article presents interpreted statistical data that concerns 
patent applications for patent protection and granted patents 
for Poland and other selected countries in the years 1998, 2004, 
2010, 2016. The first part of the article includes an analysis of 
the data concerning direct patent applications from domestic 
entities sent to their own patent offices, applications submitted 
within the PCT international procedure and patent applica-
tions which were submitted to the European Patent Office. The 
further part of the study includes an analysis of direct patent 
applications submitted by foreign entities in individual select-
ed countries using specific procedures. Then, this data has 
been analysed with respect to the total number of submissions 
(domestic and foreign entities) in selected countries under se-
lected procedures. The last part of the study presents data con-
cerning patents granted by national patent offices for domestic 
and foreign entities, as well as patents granted by the European 
Patent Office. The analysis shows a differentiation in the use 
of possible procedures for obtaining patent protection. The 
presented data allows to distinguish countries that dominate 
in the field of submitting patent applications, countries that are 
most attractive for foreign entities submitting applications in 
them, and regions with the largest number of granted patents.

Keywords

invention, patent, patent application, exclusive law

ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH 
— STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU

Andrzej Sobczak

Wprowadzenie

L iczni autorzy (m.in. S. Berman, D. Nylén i J. Holm- 
ström) zauważają, że w  ciągu ostatnich kilku lat 

gwałtownie wzrosło znaczenie technologii cyfrowych 
w  realizacji celów biznesowych organizacji. Szerokie 
stosowanie tych technologii często prowadzi także do 

głębokiego przeobrażenia funkcjonowania zarówno 
pojedynczych podmiotów, jak i całych branż (Berman, 
2012, s. 16), (Nylén, Holmström, 2015, s. 57). Zmiany 
te określa się mianem cyfrowej transformacji. Obejmu-
je ona przekształcanie modeli biznesowych organizacji, 
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ich produktów i  procesów, a  także struktur organiza-
cyjnych na skutek użycia zaawansowanych technologii 
cyfrowych (Reis i in., 2018, s. 411). 

Należy podkreślić, że w pierwszym okresie cyfrowa 
transformacja nakierowana była przede wszystkim 
na zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi klienta 
(Berman, 2012, s. 16–17). Obecnie coraz większą uwagę 
poświęca się cyfryzacji procesów operacyjnych i wspar-
cia przedsiębiorstwa niedostarczających bezpośrednio 
wartości klientom (tj. klienci nie są  bezpośrednio za-
angażowani w  te procesy) (Aguirre, Rodriguez, 2017, 
s.  65). W  wielu organizacjach stosowane dotychczas 
wsparcie informatyczne tych procesów ma charakter 
fragmentaryczny, często są  tam używane tzw. systemy 
odziedziczone (legacy systems), a wiele działań polega 
na manualnym przenoszeniu danych przez pracowni-
ków pomiędzy niezintegrowanymi ze sobą systemami 
(Aguirre, Rodriguez, 2017, s. 66).

W celu cyfryzacji procesów operacyjnych i procesów 
wsparcia coraz więcej podmiotów wdraża narzędzia 
informatyczne zaliczane do kształtującej się obecnie 
kategorii RPA (ang. Robotic Process Automation – ro-
botyzacji procesów biznesowych1) (Willcocks, Lacity, 
2016, s.  65–66). Potwierdzeniem ogromnej dynamiki 
rozwoju tego obszaru mogą być analizy, zgodnie z któ-
rymi globalna wartość rynku narzędzi RPA w roku 2017 
szacowana była na 1 mld USD (Lacity, Willcocks, 2018, 
s.  43), natomiast w  roku 2021 może osiągnąć wartość 
2,9 mld USD (Clair i in., 2017)2. 

Ze względu na powyższe obserwacje uznano, że 
uzasadnione jest przeprowadzenie i  zaprezentowanie 
wyników badań – zarówno na poodstawie literatury, jak 
i empirycznych – których celem było: 

• (C1): określenie, jaki jest dotychczasowy dorobek li-
teratury, dotyczący zagadnień związanych z  roboty-
zacją procesów biznesowych, w szczególności w od-
niesieniu do narzędzi RPA; 

• (C2): wstępną ocenę stanu wdrożeń narzędzi RPA 
w  polskich organizacjach, które można zaklasyfiko-
wać jako liderów informatyzacji;

• (C3): identyfikacja możliwego kierunku ewolucji na-
rzędzi RPA.
Realizując cel (C1), dokonano analizy literatury3. 

Skoncentrowano się przede wszystkim na publikacjach 
anglojęzycznych –  książkach i  artykułach opubliko-
wanych w  materiałach recenzowanych. Świadomie 
w  ograniczonym stopniu odnoszono się do raportów 
przygotowywanych przez firmy doradcze ze względu 
na stosunkowo mały rygor naukowy stosowany przy 
ich opracowywaniu. Warto zauważyć, że w  trakcie 
przygotowywania niniejszego artykułu brak było opra-
cowań na ten temat w  recenzowanych publikacjach 
wydawanych w Polsce, co świadczy o nowatorstwie po-
ruszanych zagadnień. Aby zrealizować cel (C2), prze-
prowadzono pilotażowe badania ankietowe wśród wy-
branych pomiotów działających na terenie Polski, które 
można zaklasyfikować jako liderów wdrożeń informa-
tycznych (szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia 

tych badań znajduje się w dalszej części artykułu). Do 
realizacji celu (C3) wykorzystano zarówno badania 
literatury, jak i  wyniki wywiadów częściowo ustruktu-
ryzowanych4, które autor przeprowadził z  przedstawi-
cielami wybranych firm (przy czym autor potraktował 
te wywiady jako komplementarne w stosunku do badań 
ankietowych). 

W związku z powyższym przyjęto następującą struk-
turę pracy. W  następnej części niniejszego artykułu 
zdefiniowano pojęcie robota programowego (software 
robot) oraz narzędzi do robotyzacji procesów bizneso-
wych, wskazano na różnice tego podejścia względem 
innych rozwiązań do automatyzacji, omówiono silne 
i  słabe strony tej klasy rozwiązań informatycznych. 
W dalszej części artykułu przedstawiono – opracowaną 
na podstawie badań literatury i  wywiadów częściowo 
ustrukturyzowanych – możliwą ścieżkę ewolucji narzę-
dzi RPA. Rozważania te osadzono w  kontekście inno-
wacji cyfrowych (digital innovation). W  dwóch kolej-
nych częściach przedstawiono odpowiednio metodykę 
przeprowadzonych pilotażowych badań ankietowych 
oraz uzyskane wyniki. Artykuł kończy podsumowanie 
i omówienie kierunków dalszych badań. Opis procedur 
zastosowanych do przeprowadzenia badań literatury 
oraz wywiadów częściowo ustrukturyzowanych przed-
stawiony został w przypisach końcowych do artykułu.

Kluczowe koncepcje robotyzacji 
procesów biznesowych 

P unktem wyjścia do dyskusji dotyczącej robotyzacji 
procesów biznesowych jest próba zdefiniowania 

pojęcia robota programowego. Według definicji za-
wartej w  pracy (Willcocks, Lacity, 2016, s.  65), jest to 
oprogramowanie automatyzujące określone czynności 
wykonywane przez człowieka (najczęściej wiernie je 
odtwarzające) w  trakcie realizacji danego procesu biz-
nesowego. W  takim ujęciu robot nie jest utożsamiany 
z  urządzeniem technicznym i  nie dysponuje zdolno-
ściami lokomocyjnymi człowieka. Roboty działają na 
podstawie zadanego algorytmu, ale coraz częściej są one 
wzbogacane o  pewne elementy sztucznej inteligencji, 
dzięki czemu są w stanie podejmować bardziej złożone 
decyzje (uczyć się na podstawie udostępnianych danych 

– zarówno ustrukturalizowanych, jak i nieustrukturalizo-
wanych) (Lacity, Willcocks, 2018, s. 26).

Narzędzia do robotyzacji procesów biznesowych 
są  dopiero wyłaniającą się kategorią oprogramowania, 
stosowaną przede wszystkim w  odniesieniu do proce-
sów operacyjnych i  procesów wsparcia przedsiębior-
stwa. Z  tego względu nie wypracowano jeszcze jednej, 
spójnej i  powszechnie obowiązującej ich definicji. 
Autor na bazie studiów literatury (Aguirre, Rodriguez, 
2017; Asatiani, Penttinen, 2016; Lacity, Willcocks, 2016; 
Willcocks, Lacity, 2016) podjął próbę zidentyfikowania 
wyróżników tej klasy rozwiązań informatycznych. Na 
podstawie analizy tych prac można twierdzić, że opro-
gramowanie RPA:
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• automatyzuje, z  wykorzystaniem robota progra-
mowego, działania wykonywane do tej pory przez 
człowieka-operatora;

• działa bezpośrednio na interfejsie użytkowni-
ka systemów informatycznych –  tak, jak to robi 
człowiek-operator;

• podczas jego wdrażania nie jest wymagana zmiana 
(optymalizacja lub reengineering) robotyzowanych 
procesów biznesowych (chociaż jest to postępowa-
nie zalecane);

• podczas jego wdrażania nie jest wymagane tworze-
nie dedykowanych interfejsów programistycznych 
(do wymiany danych pomiędzy poszczególnymi 
systemami);

• podczas jego wdrażania nie jest wymagana inge-
rencja w kod źródłowy aplikacji czy w bazę danych 
aplikacji (implikuje to, że nie jest konieczne posia-
danie wiedzy nt. wewnętrznej konstrukcji aplika-
cji, co jest bardzo istotne w  przypadku systemów 
odziedziczonych);

• wykorzystuje logikę biznesową stanowiącą imma-
nentną część aplikacji, z  którymi pracować będzie 
robot programowy, co eliminuje problem odtworze-
nia tej logiki, występujący w  tradycyjnym modelu 
integracji systemów lub ich rozwoju.
Istotne jest również wskazanie, jak narzędzia RPA 

pozycjonowane są  względem innych, klasycznych 
metod automatyzacji procesów biznesowych –  takich 
jak systemy typu workflow czy narzędzia BPMS (ang. 
Business Process Management System) (Shaw i  in., 
2007, s.  92–94). Można przyjąć, że zarówno RPA, jak 
i  wspomniane rozwiązania klasyczne mają wspólną 
wiązkę celów: zwiększenie efektywności i  minimali-
zację kosztów realizacji procesów biznesowych przy 
zapewnieniu jak najwyższej jakości dostarczanych pro-
duktów tych procesów. Cele te są  jednak realizowane 
zupełnie innymi środkami. Wdrożenie rozwiązań klasy 
workflow czy BPMS wiąże się z przebudową procesów, 
a  wprowadzanie w  nich zmian, już po  zakończeniu 
wdrożenia pociąga za sobą często konieczność doko-
nywania prac programistycznych (do realizacji których 
niezbędny jest czas oraz odpowiednie kompetencje 
informatyczne). Przeciwieństwem tego są  rozwiązania 
RPA. Po pierwsze: ich dostawcy dążą do tego, aby były 
one na tyle intuicyjne w obsłudze, żeby przedstawiciele 
jednostek biznesowych samodzielnie radzili sobie z ich 
obsługą (tj. aby byli w stanie sami stworzyć roboty bez 
wsparcia lub przy minimalnym wsparciu działów IT). 
Dodatkowo, wdrożenie narzędzi RPA nie pociąga za 
sobą konieczności zmian w  już działających w  firmie 
systemach informatycznych i realizowanych procesach 
biznesowych –  co zdecydowanie skraca czas niezbęd-
ny na ich implementację (przekłada się to również na 
niższe koszty i  mniejsze ryzyko niepowodzenia takiej 
implementacji). Pogłębiona analiza podejść do automa-
tyzacji procesów metodą klasyczną i z wykorzystaniem 
narzędzi RPA przedstawiona jest w artykule A. Stolpe 
i innych (2017).

Jednocześnie, podczas wdrażania narzędzi RPA, 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo materializacji 
szeregu czynników ryzyka. Do najważniejszych z nich 
wskazać można m.in. ryzyko niewłaściwego postrze-
gania robotyzacji –  jedynie poprzez pryzmat redukcji 
kosztów związanych z  zasobami ludzkimi, ryzyko 
związane z  niewłaściwym wyborem podejścia do ro-
botyzacji w  danej organizacji, ryzyko związane z  nie-
właściwym wyborem narzędzia do robotyzacji, ryzyko 
związane z  niewłaściwym podejściem do zarządzania 
zmianą w zrobotyzowanych procesach, ryzyko związa-
ne z oporem pracowników zaangażowanych w roboty-
zowane procesy, ryzyko wystąpienia luki kompetencyj-
nej (Lacity, Willcocks, 2017, s. 37–42). 

Dodatkowo autor zidentyfikował, na podstawie wy-
ników przeprowadzonych wywiadów (których sposób 
realizacji przedstawiono we wstępie do niniejszego 
artykułu), szereg barier w  efektywnej implementacji 
rozwiązań RPA:

• Duże zróżnicowanie formy danych wejściowych do 
robotyzowanych procesów – zarówno jeżeli chodzi 
o  postać (maile, formularze webowe, faksy, skany), 
jak i  strukturę (często zdarzało się, że struktury 
dokumentów były nieprzemyślane pod kątem ich 
automatyzacji).

• Ciągle istotna rola (i  wysoki udział) dokumentów 
papierowych wprowadzanych na wejściu do robo-
tyzowanych procesów. Udział ten zależy od branży: 
w  Polsce np. wyższy poziom cyfryzacji procesów 
jest w bankowości, niższy – w obszarze leasingu (co 
wynika m.in. z istniejących uregulować prawnych5).

• Niska jakość danych zgromadzonych w  systemach 
wykorzystywanych w  realizacji procesów, które 
miałby być zrobotyzowane.

• Brak aktualnej i  skodyfikowanej wiedzy na temat 
faktycznego przebiegu procesów biznesowych, 
w  szczególności odnośnie do sposobu pracy z  sy-
tuacjami wyjątkowymi występującymi podczas ich 
realizacji.

• Konieczność dostarczenia na końcu realizacji zro-
botyzowanego procesu wyniku w  postaci papiero-
wej, wysyłanej w formie listu do klienta.
Dodatkowo respondenci w  wywiadach wskazywali, 

że pomimo występowania szeregu korzyści związa-
nych z zastosowania narzędzi RPA, należy uwzględniać 
również szereg słabości tego podejścia. Po pierwsze: 
narzędzia te wprowadzają dodatkową warstwę złożo-
ności do organizacji (poza warstwą istniejących syste-
mów IT i  działających w  nich procesach pojawia się 
warstwa narzędzi RPA). Powoduje to, że brak precy-
zyjnego skoordynowania ewentualnych zmian w  tych 
warstwach skutkuje awaryjnym zatrzymaniem robota 
(następującym często bez świadomości operatora). Po 
drugie: utrwalają one istniejące nieoptymalne rozwią-
zania w organizacji – zarówno w warstwie biznesowej, 
jak i  informatycznej (często występowanie tych nie-
optymalnych rozwiązań określane jest mianem długu 
architektonicznego). Związane jest to z  faktem, że 
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skoro robotyzacja nie wymusza optymalizacji proce-
sów i systemów informatycznych przed implementacją 
narzędzi RPA, i skoro zwykle trudno jest wprowadzać 
skoordynowane zmiany po  robotyzacji –  to organi-
zacje decydują się utrzymywać nieefektywny sposób 
funkcjonowania, zamiast starać się go poprawić. Po 
trzecie: obecnie dostępne na rynku narzędzia RPA 
mają stosunkowo wąski zakres zastosowania –  np. 
poza ich zakresem pozostają procesy złożone, wyma-
gające przetwarzania danych nieustrukturalizowanych. 

Kierunek ewolucji narzędzi 
do robotyzacji procesów  
biznesowych w kontekście 
innowacji cyfrowych

S . Aguirre i A. Rodriguez (2017, s. 66) wskazują, że 
na świecie początek zastosowania systemów klasy 

RPA sięga roku 2010, przy czym praktycznie wykładni-
czy wzrost zainteresowania tą klasą narzędzi na świe-
cie rozpoczął się w  roku 2015, zaś w Polsce –  jak wy-
nika z wcześniej wspomnianych wywiadów częściowo 
ustrukturalizowanych – w roku 2017. Wśród obecnych 
liderów rynku RPA można wskazać takie firmy, jak: 
Blue Prism, UiPath, Automation Anywhere, Work-
Fusion (Forrester, 2018). Wszystkie one dostarczają 
narzędzi RPA, które zaliczyć można do rozwiązań tzw. 
I generacji (w dalszej części tego punktu przedstawio-
na jest wyłaniająca się II generacja tych narzędzi). Są 
one przeznaczone do robotyzacji procesów charakte-
ryzujących się następującymi właściwościami:

• wysoką stabilnością w  czasie –  im mniejsza jest 
zmienność procesu w czasie, tym lepiej;

• małą liczbą wyjątków i  odstępstw –  im mniejsza 
liczba odstępstw i  wyjątków występujących pod-
czas przebiegu procesu, tym łatwiejsze wdrożenie 
i  mniejsze ryzyko, że określona sytuacja nadzwy-
czajna nie zostanie uwzględniona;

• wysoką częstością realizacji procesu –  im wyższa 
jest częstość uruchamiania danego procesu, tym 
lepiej, bo tym większy będzie zwrot z  inwestycji 
w jego automatyzację;

• koniecznością posiadania kompletnej wiedzy na te-
mat obecnego sposobu realizacji procesu, wyrażo-
nej w postaci zbioru jednoznacznych reguł bizneso-
wych. W szczególności oznacza to, że w przypadku 
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej –  tj. nieprzewi-
dzianej podczas przygotowywania robota progra-
mowego –  informacja o  takim zdarzeniu zostanie 
przekazana do człowieka-operatora, który podejmie 
działania adekwatne do zaistniałej sytuacji.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że narzędzia 

RPA będą obecnie podlegać intensywnemu rozwojowi, 
co może doprowadzić do pojawienia się ich II genera-
cji (Anagnoste, 2018). M. Lacity i L. Willcocks (2018, 
s. 26) wskazują, iż przyszłością tej klasy narzędzi jest 
automatyzacja kognitywna (cognitive automation)6, 
czyli taka, w  której automatyzacja jest realizowana 

dzięki oprogramowaniu zdolnemu do skutecznego 
działania w  sytuacjach nieprzewidywanych i  niepew-
nych. Narzędzie (oprogramowanie) do automatyzacji 
ma bowiem możliwość wykorzystania posiadanej 
przez nie informacji w sposób podobny do rozumowa-
nia ludzkiego. Automatyzacja kognitywna wykorzystu-
je algorytmy i podejścia technologiczne wywodzące się 
z  obszaru sztucznej inteligencji, takie jak przetwarza-
nie języka naturalnego, analiza tekstu i eksploracja da-
nych, technologie semantyczne oraz uczenie maszyno-
we (Marshall, Lambert, 2018, s. 200–210). Dzięki nim 
narzędzia informatyczne mogą autonomicznie oceniać 
i interpretować wiedzę. Elementami dodatkowymi, ale 
istotnymi z perspektywy wykorzystania automatyzacji 
kognitywnej będzie dysponowanie odpowiednio duży-
mi zbiorami danych (niezbędnych dla procesów ucze-
nia maszynowego) oraz dostępem do wysokiej mocy 
obliczeniowej. Dlatego automatyzacja kognitywna bę-
dzie występować zazwyczaj w połączeniu z narzędzia-
mi big data oraz przetwarzaniem w chmurze. Ponadto 
część danych przetwarzanych w  ramach zaawansowa-
nej automatyzacji będzie pochodzić (jeszcze przynaj-
mniej przez jakiś czas) z  dokumentów papierowych 
lub zdjęć. Z  tego względu istotne jest wykorzystanie 
oprogramowania do automatycznego, optycznego 
rozpoznawania znaków (ang. Optical Character Reco-
gnition – OCR).

Automatyzacja kognitywna dostarcza zupełnie no-
wych możliwości działania (van der Aalst i  in., 2018, 
s.  271). Po pierwsze: oprogramowanie realizujące ten 
rodzaj automatyzacji ma możliwość uczenia się reakcji 
na pojawianie się nowych obiektów i nowych sytuacji 
(Leopold, van der Aa, Reijers, 2018). Do tej pory ta-
kie przypadki były słabością klasycznej automatyzacji. 
W  przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej 
narzędzia w  najlepszym razie informowały o  tym, 
w najgorszym – podejmowały działania niedetermini-
styczne. Po drugie: oprogramowanie z  automatyzacją 
kognitywną ma możliwość podejmowania decyzji 
złożonych albo takich, w  których występują dwu-
znaczności lub pozornie konkurencyjne rozwiązania 
alternatywne. Wreszcie po  trzecie: oprogramowanie 
tej klasy jest w stanie wykryć i zareagować na sytuacje, 
w których ryzyko i konsekwencje błędu są wysokie.

Podsumowując tę część artykułu, warto zauważyć, 
że zastosowanie w  praktyce gospodarczej narzędzi 
RPA (zarówno tych obecnie funkcjonujących, jak 
i  ich przyszłych generacji) można uznać za przykład 
wdrożenia innowacji cyfrowych. Innowacje te mogą 
być rozumiane jako: a) technologie cyfrowe, b) wy-
nik powstały w  rezultacie użycia tych technologii, c) 
sposób realizacji procesów z użyciem tych technologii, 
zmieniający charakter, strukturę lub sposób dostar-
czania produktów/usług (zarówno klientom zewnętrz-
nym, jak i wewnętrznym – przyp. autora) lub sposób 
tworzenia wartości dla tych klientów (Nambisan 
i  in., 2017, s.  223). W  rezultacie prowadzić to może 
do przekształcenia całych branż (Nambisan, 2017).  
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Wychodząc bowiem od przedstawionych powyżej 
właściwości narzędzi do robotyzacji procesów bizne-
sowych, można stwierdzić, że spełniają one wszystkie 
kryteria innowacji cyfrowych: (1) zaliczane są do tech-
nologii cyfrowych, (2) zmieniają sposób dostarczania 
usług (w szczególności usług wewnętrznych), (3) mogą 
doprowadzić do przekształcenia całych branż (dotyczy 
to np. firm świadczących usługi outsourcingu procesów 
biznesowych (Suri i in., 2017; Willcocks i in., 2017), ale 
również firm audytorskich (Moffitt i in., 2018)).

Zastosowana metoda przeprowadzenia 
badań pilotażowych

W   celu wstępnego określenia zakresu i  sposobów 
wykorzystania narzędzi do robotyzacji proce-

sów biznesowych przez podmioty działające w Polsce 
przeprowadzono pilotażowe badania ankietowe. Ba-
dania te przeprowadzono razem z polskim oddziałem 
CIONET. Jest to międzynarodowa organizacja sku-
piająca osoby zarządzające informatyką (na poziomie 
członków zarządu oraz dyrektorów departamentów 
i ich zastępców). Członkowie zwyczajni tej organizacji 
reprezentują podmioty (zarówno przedsiębiorstwa, jak 
i  jednostki administracji publicznej), w których dział 
IT liczy minimum 10 osób i  które nie są  dostawcami 
usług informatycznych i  doradczych. Wykorzystanie 
tej grupy badawczej pozwoliło na:

• dodarcie do osób z  poziomu decyzyjnego zajmują-
cego się IT;

• dotarcie do organizacji, które można uznać za lide-
rów informatyzacji w  Polsce (wielu członków CIO-
NET otrzymywało nagrody i wyróżnienia na najbar-
dziej innowacyjne wdrożenia systemów IT zarówno 
w Polsce, jak i zagranicą).
Autor ma świadomość, że wyników badań prze-

prowadzonych na tej grupie nie można uznać za 

reprezentatywne w  skali kraju, a  jedynie poglądowe 
(przedstawiające w sposób przybliżony skalę zagadnie-
nia) – zarówno ze względu na ograniczoną liczebność 
próby badawczej, jak i zakres uzyskanych odpowiedzi. 
Jednak z uwagi na nowatorski charakter tematyki zde-
cydowano się na ich analizę i  publikację mimo niere-
prezentatywności próby.

Na podstawie ustaleń z  osobami zarządzającymi 
polskim oddziałem CIONET zdecydowano się prze-
prowadzić badania metodą CAWI (ang. Computer-As-
sisted Web Interview) z wykorzystaniem dedykowane-
go kwestionariusza badawczego. Ponieważ tematyka 
badania mogła być dla części respondentów zupełnie 
nowa, oprócz standardowej metryczki podmiotu i  re-
spondenta, do kwestionariusza badawczego dodano 
załącznik z  definicjami kluczowych pojęć (takich jak 
automatyzacja kognitywna, robot programowy, robo-
tyzacja procesów usługowych) stosowanych podczas 
badania. W  kwestionariuszu zadawano pytania za-
mknięte, dopuszczając jednak dodatkowo możliwość 
udzielenia przez respondentów pogłębionej odpowie-
dzi w formie opisowej. 

Po przygotowaniu wstępnej wersji kwestionariusza 
dokonano jego walidacji (poproszono o  wypełnienie 
pięciu wybranych członków CIONET, od których 
zebrano uwagi dotyczące jego konstrukcji). Po wpro-
wadzeniu zmian zgłoszonych przez te osoby (wskazy-
wano konieczność precyzyjniejszego sformułowania 
niektórych pytań), kwestionariusz został omówiony na 
spotkaniu Rady Konsultacyjnej CIONET, a  następnie 
udostępniony członkom CIONET. Finalna wersja kwe-
stionariusza w części dotyczącej narzędzi RPA składa-
ła się z  6  pytań zamkniętych oraz 2  pytań otwartych 
(liczba pytań w kwestionariuszu stanowiła kompromis 
pomiędzy dociekliwością badawczą a  maksymaliza-
cją szans na wypełnienie kwestionariusza przez re-
spondentów). Samo badanie przeprowadzone zostało 

Rys. 1. Stan wdrażania narzędzi RPA w badanych organizacjach 
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Główne przyczyny wdrażania narzędzi RPA
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Główne bariery we wdrażaniu narzędzi RPA
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Główne działy organizacji, w ramach których wdrażane są narzędzia RPA
Źródło: opracowanie własne
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w marcu-kwietniu 2018 r. Prośba o wypełnienie ankie-
ty była kierowana mailowo, ponadto kontaktowano się 
telefonicznie z  częścią członków CIONET z  dodatko-
wą prośbą o wypełnienie kwestionariusza.

Wyniki badań

B adanie skierowane zostało do 420 członków CIO-
NET. Łącznie wpłynęło 51 prawidłowo wypełnio-

nych kwestionariuszy (poziom zwrotu wyniósł 12,1%). 
W  badaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele 
firm (92,1%), jak i jednostek administracji publicznej 
(7,9%). 

Zgodnie z  udzielonymi odpowiedziami (można 
było zaznaczyć jedną odpowiedź) 15,7% badanych or-
ganizacji wdrożyło produkcyjnie narzędzia RPA i tyle 
samo wdraża je pilotażowo (rys. 1). Biorąc pod uwagę, 
że w  badaniu wzięły udział podmioty, które można 
zaliczyć do liderów informatyzacji w  Polsce, można 
stwierdzić, że faktyczne zastosowanie tych narzędzi 
nie ma charakteru powszechnego.

Na pytanie o  główne przyczyny implementacji 
narzędzi RPA (można było zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź) respondenci wskazywali przede 
wszystkim dążenie do obniżenia kosztów realizacji 
procesów biznesowych (34,6%) oraz poprawę jakości 
świadczonych usług poprzez minimalizację błędów 
występujących w  czasie realizacji procesów dostar-
czających te usługi (26,9%), co przedstawiono na 
rysunku 2.

Poproszeni o  identyfikację głównych barier (moż-
na było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) we 
wdrażaniu narzędzi RPA respondenci na pierwszych 
miejscach wskazywali (rys. 3): brak doświadczenia 
pracowników firmy w  ich implementacji (co po-
średnio potwierdza, że mamy do czynienia z  inno-
wacyjnym rozwiązaniem) oraz dużą liczbę wyjątków 
występujących w  procesach przeznaczonych do robo-
tyzacji (które powodują, że robotyzacja procesu staje 
się mniej opłacalna, zaś koszty zmian w robotach pro-
gramowych wykorzystywanych do jego obsługi mogą 
być znaczące).

Kolejne pytanie zamknięte dotyczyło głównych 
działów organizacji, w których wdrażane są narzędzia 
RPA (można było zaznaczyć więcej niż jedną odpo-
wiedź). Respondenci wskazywali, że RPA jest stosowa-
ne przede wszystkim w działach związanych z monito-
rowaniem i windykacją należności oraz w księgowości 
i  rozliczeniach (odpowiednio po  23,8% odpowiedzi), 
co pokazano na rysunku 4.

Przedostatnie pytanie w kwestionariuszu dotyczyło 
liczby robotów, które wdrożono (pilotażowo i produk-
cyjnie) w organizacji. Według informacji uzyskanych 
od respondentów, średnia liczba robotów przypadają-
cych na organizację wynosi 8, zaś mediana 2. Ostatnie 
pytanie dotyczyło łącznej liczby transakcji realizowa-
nych przez roboty w organizacji w ciągu miesiąca. Ich 
średnia liczba wyniosła około 1,2  mln, zaś mediana 

– 10 tysięcy. Tak duża różnica między średnią i media-
ną była wynikiem podania przez jedną z  firm liczby 
transakcji rzędu milionów wykonywanych miesięcz-
nie przez roboty.

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, 
można zaobserwować, że potwierdzają one eksperckie 
wyobrażenia na temat stanu i podejścia do wdrażania 
robotyzacji procesów. Organizacje, które są uznawane 
za liderów informatyzacji w Polsce, dopiero zaczynają 
wprowadzać u siebie narzędzia RPA. Świadczy o  tym 
niski udział organizacji, które deklarują wdrożenie 
produkcyjne (odpowiedź taką uzyskano tylko od 16% 
respondentów), niska wartość mediany liczby robotów 
w organizacjach i stosunkowo niska wartość mediany 
liczby transakcji realizowanych miesięcznie przez ro-
boty. Natomiast cele wdrażania robotów, miejsca ich 
wdrażania i bariery związane z prowadzonymi imple-
mentacjami pokrywają się z wynikami badań literatu-
ry, przedstawionymi we wcześniejszej części artykułu 
(por. punkt Kluczowe koncepcje robotyzacji procesów 
biznesowych).

Podsumowanie

W   artykule skoncentrowano się tylko na jednym 
aspekcie robotyzacji procesów biznesowych 

–  wykorzystaniu narzędzi RPA w  procesach o  charak-
terze operacyjnym i  wsparcia. Jest to obecnie domi-
nujący sposób wykorzystania takich rozwiązań. Jak 
jednak wynika z  przeprowadzonych przez autora wy-
wiadów częściowo ustrukturalizowanych, część orga-
nizacji po pierwszych, pozytywnych doświadczeniach 
z  robotyzacją rozważa ich wykorzystanie również 
w  odniesieniu do procesów podstawowych (dotyczy 
to np. firm z  branży mediów cyfrowych). Drugim 
kierunkiem rozwoju zastosowania robotów progra-
mowych jest ich użycie na szeroką skalę do bezpośred-
niej obsługi klienta – roboty te określane są wówczas 
jako odpowiednio: chatboty (roboty konwersacyjne),  
voiceboty (roboty głosowe) lub taskboty (roboty reali-
zujące zadania). Dlatego nawiązując do tytułu książki 
M. Forda (2016), można stwierdzić, że jesteśmy u pro-
gu „świtu ery robotów”. 

W odpowiedzi na zmiany będące rezultatem pojawia-
nia się robotów programowych w organizacjach obecnie 
kształtuje się interdyscyplinarny obszar badań zajmujący 
się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i  ro-
botyzacji z  perspektywy ich wpływu na ekonomiczne 
i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw 
(w  szczególności z  sektora usług), który określany jest 
mianem robonomiki (robonomics) (Ivanov, 2017). Jed-
nocześnie niezwykle istotne jest uświadomienie mene-
dżerom i  decydentom, jak głębokie zmiany przyniesie 
robotyzacja organizacji usługowych. Te z  nich, które 
dziś zaniedbają transfer do swoich organizacji innowacji 
cyfrowych z  zakresu robotyzacji, w  najbliższych latach 
mogą spodziewać się znaczącego pogorszenia się swojej 
pozycji rynkowej (Gölpek, 2015). 
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We wstępie do niniejszego artykułu (jego pierwszej 
części) sformułowane zostały trzy cele. W  drugiej 
części artykułu podjęto próbę realizacji pierwszego 
z  nich: przedstawiono wyniki badań literatury na te-
mat narzędzi klasy RPA. Określono cechy tych narzę-
dzi, wskazano, czym różnią się od innych rozwiązań 
automatyzacji procesów biznesowych, wskazano na 
ich mocne i  słabe strony oraz zidentyfikowano ryzy-
ka i bariery w ich wdrażaniu. W trzeciej części pracy 
nakreślono jeden z  możliwych kierunków ewolucji 
narzędzi RPA –  automatyzację kognitywną –  oraz 
wykazano, że nawet wdrożenie ich obecnej generacji 
może być zaliczone do innowacji cyfrowych. Tym 
samym zrealizowano trzeci nakreślony cel. Przy 
czym autor artykułu ma świadomość, że ze względu 
na ograniczenia edytorskie nie wyczerpał wszystkich 
zagadnień związanych z  możliwą ewolucją narzędzi 
RPA, a mianowicie jednym z niezwykle obiecujących, 
a  pominiętych w  artykule obszarów obecnie prowa-
dzonych prac jest łączenie narzędzi RPA z process mi-
ning (Geyer-Klingeberg i  in., 2018; Leno i  in., 2018). 
W  dalszych częściach artykułu omówiono podejście 
do przeprowadzonych badań empirycznych i scharak-
teryzowano obecny stan wdrożeń narzędzi RPA w wy-
branych polskich organizacjach –  realizując w  ten 
sposób cel drugi.

Autor planuje kontynuację badań w  obszarze za-
awansowanej automatyzacji i  robotyzacji organizacji 
usługowych. Po pierwsze, planuje sformułować usys-
tematyzowany zestaw rekomendacji (best practices), 
które byłyby użyteczne dla przedstawicieli firm, które 
zamierzają wdrażać narzędzia RPA. Po drugie, wycho-
dząc od stwierdzenia, że robotyzację procesów można 
uznać za innowacje cyfrowe, w dalszych pracach autor 
zamierza skoncentrować się na zagadnieniu absorpcji 
tych innowacji przez jednostki usługowe. 

dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Analiz Ekonomicznych
e-mail: sobczak@sgh.waw.pl

Przypisy

1) Podczas spotkań branżowych i  w  prasie informatycznej 
pojawia się również tłumaczenie RPA jako „zrobotyzowa-
na automatyzacja procesów” –  por.: Ogólnopolskie Semi-
narium „Robotyzacja procesów, automatyzacja kognityw-
na, inteligencja rozszerzona –  teraźniejszość i  ambicje”, 
Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie, 4  lipca 2018 r.; 
Ogólnopolskie Seminarium „Od prostej automatyzacji do 
robotów księgowych i  sprawozdawczych”, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, 20 września 2018 r.

2) Należy zaznaczyć, że robotyzacja procesów biznesowych 
nie ma związku z  robotyzacją procesów przemysłowych 
realizowaną w  firmach produkcyjnych. Stanowią one od-
rębny zakres tematyczny – zarówno od strony merytorycz-

nej, jak i pod względem stosowanych rozwiązań informa-
tycznych.

3) Punktem wyjścia do doboru publikacji zawartych w  arty-
kule była analiza pozycji, przeprowadzona w  październi-
ku 2018 r., zgromadzonych w Web of Science (WoS) Core 
Collection. Po wprowadzeniu frazy do wyszukiwarki WoS 

„Robotic Process Automation” (wyszukiwania prowadzo-
no w  tytułach artykułów oraz po  tematach) uzyskano 12 
pozycji. Każdą z  nich wstępnie przeanalizowano. Dwie 
zawierały treści całkowicie nieadekwatne do omawianych 
w  artykule zagadnień, 7  uznano za istotne (i  te uwzględ-
niono w artykule), a kolejne 3 zawierały treści odtwórcze. 
Następnie (również w  październiku 2018 r.) analogiczną 
analizę przeprowadzono z  zastosowaniem bazy SCOPUS 
(szukano pozycji zawierających termin „Robotic Process 
Automation”, wykorzystując zarówno tytuły, jak i  słowa 
kluczowe). Łącznie uzyskano 27 pozycji. Każdą z  nich 
wstępnie przeanalizowano. Cztery pozycje zawierały tre-
ści całkowicie nieadekwatne do omawianych w  artykule 
zagadnień, 6  pozycji powtarzało się z  pozycjami uznany-
mi za istotne po analizie WoS, 5 pozycji uznano za istotne 
i niepowtarzające się w WoS (i  te uwzględniono dodatko-
wo w  niniejszym artykule), a  kolejne 11 pozycji zawiera-
ło treści odtwórcze. W ostatnim etapie dokonano analizy 
wydanych książki, dotyczących problematyki robotyzacji 
procesów biznesowych i kierując się kryteriami: zgodności 
z poruszanymi w artykule zagadnieniami, aktualności pre-
zentowanych treści oraz zastosowanego aparatu metodycz-
nego, zdecydowano się trzy z nich uwzględnić w badaniu 
literatury. Autor ma świadomość ograniczeń przyjętej pro-
cedury badawczej, która w  obecnej postaci nie może być 
określona mianem systematycznego przeglądu literatury 
(Mazur, Orłowska, 2018, s. 235–251).

4) Łącznie przeprowadzono 15 wywiadów z przedstawiciela-
mi średnich i dużych firm, reprezentujących 7 branż (ban-
kowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi finansowe, 
usługi dla biznesu (BPO – Business Process Outsourcing), 
informatyka, konsulting). Autor ma świadomość, że pró-
ba 15 wywiadów jest ograniczona, jednak przyczyną tego 
ograniczenia było jeszcze ciągle bardzo małe spopulary-
zowanie robotyzacji procesów biznesowych. Kryterium 
doboru respondentów było przeprowadzenie przez nich 
co najmniej jednego pilotażowego wdrożenia narzędzia 
RPA (na potrzeby własne lub ich klienta). Wywiady te były 
wywiadami typu CAPI (ang. Computer Assisted Personal 
Interview). W  marcu-kwietniu 2018  r. skonstruowano 
narzędzie badawcze w  postaci kwestionariusza wywiadu 
częściowo ustrukturyzowanego. Kwestionariusz składał 
się z 7 pytań merytorycznych i 4 pytań metryczki. Zasto-
sowano pytania zamknięte i otwarte. Wywiady przeprowa-
dzono w okresie kwiecień-wrzesień 2018 r.

5) Jest to pokłosie zapisu art. 7092 Kodeksu Cywilnego, który 
wprowadza do umowy leasingu wymóg zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. Powoduje to, że cyfry-
zacja produktów leasingowych przebiega znacznie wolniej 
niż np. produktów bankowych (Łuniewska, Balicki, 2018).

6) W literaturze tego typu automatyzację określa się również 
mianem automatyzacji kongwistycznej. Czasami można 
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się również spotkać z  określeniami: automatyzacja inteli-
gentna (intelligent automation) lub automatyzacja „spryt-
na” (smart automation).
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IV SYMPOZJUM NAUKOWE 
„INNOWACJE W NAUCE,  
GOSPODARCE I SPOŁECZEŃSTWIE”
LĄDEK-ZDRÓJ, 11-13 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

S ympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę 
Infrastruktury Zarządzania, Wydział Informatyki 

i  Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Spółki Akcyjnej Uzdrowi-
sko Lądek-Długopole. Wzięli w nim udział naukowcy 
z  Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, 
Politechniki Poznańskiej, Politechniki Częstochow-
skiej, Politechniki Opolskiej, Szkoły Głównej Han-
dlowej w  Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Naro-
dowego Uniwersytetu im. I. Miecznikowa w  Odessie, 
Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janki Kupały, SRH 
Hochschule z  Berlina, Inkubatora Przedsiębiorczości 
Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciele dolnoślą-
skiego środowiska biznesowego, w  tym prezes Zarzą-
du SpaceOne sp. z o.o., prezesi spółki z o.o. Sanatoria 
Dolnośląskie, firma konsultingowa ILK Solutions 
z Wrocławia. Sympozjum odbyło się pod patronatem 
Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej 
prof. dra hab. inż. Cezarego Madryasa. 

W  sympozjum wzięło udział ponad 60 osób, a  go-
ściem honorowym był rektor Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kale-
ta. Sympozjum otworzyło wystąpienie prodziekana 
Wydziału Informatyki i  Zarządzania Politechniki 
Wrocławskiej i kierownika Katedry Infrastruktury Za-
rządzania Politechniki Wrocławskiej prof. dra hab. inż. 
Zbigniewa Malary. W  sesji plenarnej wystąpili: prof. 
dr hab. Stanisław Czaja –  Strategia zrównoważonego 
i trwałego rozwoju, a rola uzdrowisk w jej realizacji na 
przykładzie Dolnego Śląska; prof. dr hab. inż. Oleg Ka-
pliński – Innowacyjne wyzwania w budownictwie i ar-
chitekturze; doc. Svetlana Vitun – Innowacje społeczne 
w Republice Białoruskiej; prof. dr hab. Kazimierz Górka 

– Rola ekonomii społecznej w rozwoju przedsiębiorstw; 
dr Agnieszka Thier – Perspektywy rozwoju przemysłu 
czwartej generacji i  sztucznej inteligencji; dr hab. inż. 
Ksera Nermend prof. US – Innowacje w eksperymentach 
naukowych; prof. dr hab. Olena Sadchenko – O socje-
talnym systemie innowacyjnego rozwoju społeczeństwa; 
dr Maryna Chaikovska –  Cechy społeczne kształ-
tujące ekosystem IT w  Ukrainie; dr hab. inż. Marcin  
Łuszczyk –  Perspektywy wykorzystania technologii 
blockchain w  finansach publicznych; doc. Andrei Pra-
nevich –  Modele funkcji produkcyjnych z  innowacyj-
nym komponentem.

Robotic Process Automation ― Current 
State and Future Directions

Summary

The increasing use of digital technologies leads to 
a  deep transformation in the functioning of both 
individual entities and entire industries. These 
changes are referred to as digital transformation. In 
the first period, the scope of transformation focused 
primarily on ensuring the highest quality of customer 
service / customer experience. Currently, more and 
more attention is being devoted to the digitisation of 
operational and business support processes. It turns 
out that in many organisations, the IT tools that have 
been used so  far are fragmentary, and the so-called 
legacy systems are often in use. Many components of 
the processes require employees to manually transfer 
data between systems that are not integrated with each 
other. In order to digitise operational and support 

processes, more and more entities implement IT tools 
classified into the currently developing category of 
RPA (Robotic Process Automation). The objectives of 
the article were (O1): to examine the current literature 
on issues related to business processes robotization, 
in particular with regards to RPA tools; (O2): general 
assessment of the current state of implementing RPA 
tools in Polish organizations, which could be classified 
as leaders in computerisation; (O3): identifying the 
possible direction of RPA tools development. The 
article uses the literature research method and pilot 
questionnaire surveys. In addition, semi-structured 
interviews were conducted with persons who declared 
that they had carried out at least a pilot implementation 
of RPA tools.

Keywords

digital transformation, Robotic Process Automation (RPA), 
robonomics, digital innovations
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Uczestnicy sympozjum

W  trakcie dyskusji moderowanej przez dra hab. inż. 
Waldemara Jędrzejczyka, prof. PCz wystąpili prof. dr 
hab. Cezary Suszyński, prof. dr hab. Stanisław Brzeziń-
ski, dr hab. inż. Piotr Walentynowicz, prof. UG, dr hab. 
Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG, prezes Zbigniew Pio-
trowicz (współorganizator sympozjum), prezes Paweł 
Skrzywanek, prezes Janusz Rybak, dr Jerzy Tutaj, dr inż. 
Jan Skonieczny, dr inż. Adam Świda. Uczestnicy dysku-
sji, odnosząc się do prezentowanych treści wystąpień, 
podkreślali znaczenie innowacji jako podstawy rozwoju 
społecznego, organizacyjnego i gospodarczego. Ponadto 
wskazywali na powiązanie innowacji z pojęciem nowości, 
zmiany i  podkreślali, że innowacjami mogą być różne 
fakty, procesy, praktyki i zjawiska o charakterze zarówno 
technicznym, organizacyjnym, jak i społecznym. 

Uczestnicy sympozjum otrzymali monografię stano-
wiącą pokłosie poprzedniego III sympozjum. Mono-
grafia ta obejmuje zagadnienia z  zakresu szeroko rozu-
mianego obszaru innowacji i  inwentyki. Autorzy prac 
sięgnęli przy tym do wyników własnych badań, opisując 

teoretyczne i praktyczne ustalenia w różnych aspektach 
związanych z innowacjami i przedsiębiorczością. W ten 
sposób powstało względnie komplementarne opracowa-
nie złożone z  22 oddzielnych, acz spójnych publikacji 
w obszarze eksplorowanej problematyki. 

Tak opracowana monografia nie tylko stanowi logiczną 
całość, ale i  przedstawia wedle podejścia hierarchiczne-
go treści i  nadaje im swoistą wartość dodaną względem 
innych opracowań w  obrębie tej ciekawej dla badacza 
tematyki. 

Organizatorzy sympozjum zapowiadają kolejne, piąte 
już spotkanie za rok, sygnalizując udział w nim przedsta-
wicieli nauki i praktyki z kraju i zagranicy.

Opracowanie:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara 

Politechnika Wrocławska 
Wydział Informatyki i Zarządzania

e-mail: zbigniew.malara@pwr.edu.pl

mailto:zbigniew.malara%40pwr.edu.pl?subject=
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XIII KONFERENCJA NAUKOWA
„MULTIMEDIA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI. 
TECHNOLOGIE ICT WE WSPÓŁCZESNYM 
ZARZĄDZANIU”
CZĘSTOCHOWA, 18–19 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

W   dniach 18–19 października 2018 roku na Wy-
dziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 

odbyła się XIII Konferencja Naukowa „Multimedia 
w  biznesie  i  administracji. Technologie ICT we współ-
czesnym zarządzaniu”, zorganizowana przez Instytut 
Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organi-
zacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie. Patronat 
nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Często-
chowskiej oraz Zarząd Główny Towarzystwa Naukowe-
go Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, a patronat 

honorowy –  Komitet Nauk Organizacji i  Zarządzania 
Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja była kontynuacją spotkań nauki i  biz-
nesu z cyklu „Multimedia w zarządzaniu”, które zosta-
ły zapoczątkowane w marcu 1999 r. Celem cyklicznie 
organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń 
na temat teorii i praktyki zarządzania współczesnymi 
organizacjami, przede wszystkim prezentacja tech-
nik i  technologii multimedialnych, usprawniających 
prowadzenie działań gospodarczych i  edukacyjnych. 
Szczególna uwaga została zwrócona na najnowsze 

Przewodniczący konferencji profesor Leszek Kiełtyka otwiera obrady 
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XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ. 
ROZWÓJ I EFEKTYWNOŚĆ W OBLICZU ZMIAN”
KRYNICA-ZDRÓJ, 17-20 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

procedury, systemy i  technologie komunikacyjne, sto-
sowane w administracji i podmiotach gospodarczych. 

Tematyka konferencji obejmowała między innymi 
takie zagadnienia, jak: budowanie wartości organizacji 
w  społeczeństwie informacyjnym, ewolucja w  zarządza-
niu przedsiębiorstwem, zarządzanie informacją i wiedzą, 
organizacje wirtualne i uczące się, multimedialne techno-
logie informacyjne, IT w korporacjach globalnych, sztucz-
na inteligencja w systemach wspomagania decyzji, biznes 
elektroniczny, systemy Business Intelligence w  analizie 
procesów biznesowych, rozwiązania innowacyjne i trans-
fer technologii, systemy obsługi finansowej w  funkcjo-
nowaniu organizacji, systemy informatyczne w  logistyce, 
zastosowanie ICT w administracji, cyfryzacja działalności 
gospodarczej, zarządzanie bezpieczeństwem informacji. 

Konferencję otworzył jej przewodniczący prof. dr hab. 
inż. Leszek Kiełtyka. Przewodniczącym Komitetu Nauko-
wego (podobnie jak we wszystkich wcześniejszych edy-
cjach konferencji) był prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński 
z  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w  Krakowie. W  trakcie uroczystości rozpoczęcia konfe-
rencji głos zabrał prodziekan ds. nauki Wydziału Zarzą-
dzania Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Felicjan 
Bylok, po czym referat plenarny nt. „Kierunki przemian 
w  społeczeństwie informacyjnym” wygłosił prof. zw. dr 
hab. inż. Zbigniew Kierzkowski.

Na podstawie nadesłanych na konferencję artykułów 
wydane zostały dwie monografie:

•  „Współczesne wyzwania przedsiębiorstw. Przegląd 
wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” 

– pod redakcją naukową profesora Leszka Kiełtyki oraz 
dr hab. Klaudii Smoląg, prof. PCz;

•  „Wspomaganie zarządzania z  wykorzystaniem tech-
nologii IT” – pod redakcją naukową profesora Leszka 
Kiełtyki oraz dra inż. Artura Wrzalika.
Dostarczone przed konferencją wszystkim jej uczest-

nikom publikacje zwarte stanowiły kanwę do wymiany 
poglądów oraz dyskusji w  ramach przewidzianych 
przez organizatorów sesji naukowych i biznesowych. 

Konferencja łączyła naukę z  biznesem poprzez dys-
kusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpie-
niami przedstawicieli biznesu. W trakcie sesji biznesowej 
zaprezentowano referaty, w których omawiano rozwią-
zania praktyczne, dotyczące najnowszych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych 
w przedsiębiorstwach i instytucjach: „Machine Learning 
& Rekomendacje AI”, prezentowany w  formie wide-
okonferencji przez przedstawiciela firmy SALESmanago, 

„Polskie firmy hostingowe –  czy wiesz, gdzie naprawdę 
znajduje się Twoja strona www?” wygłoszony przez pre-
zesa Zarządu Smarthost Sp. z  o.o. Wojciecha Babicza 
oraz „Nowoczesne narzędzia wspomagające pracę przed-
siębiorstw i  podmiotów administracji publicznej”, zapre-
zentowany przez Bartłomieja Kohuta Product Owner 

– Iconity Sp. z o.o.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowa-

ne podczas konferencji szkolenie. W ramach dodatko-
wej sesji konferencyjnej Jacek Chmielewski – dyrektor 
ds. operacyjnych firmy Kaspersky Lab Polska –  prze-
prowadził certyfikowane szkolenie dla uczestników, 
studentów oraz przedstawicieli samorządu terytorial-
nego nt. „Bezpieczeństwo danych w sieci Internet”. 

Zarówno sesje naukowe, sesje biznesowa, jak i szko-
lenie odbywały się w  budynku Wydziału Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej. Natomiast szkolenie dla 
przedstawicieli samorządu terytorialnego zorganizo-
wano w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.

Patronat medialny nad konferencją objęły: mie-
sięcznik TNOiK „Przegląd Organizacji” oraz „Forum 
Akademickie”.

Opracowanie:
dr inż. Paula Pypłacz

Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania

e-mail: paula.pyplacz@wz.pcz.pl

funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Atrybutem pro-
cesów rozwoju winno być także stworzenie przedsiębior-
stwu możliwości w  zakresie wzrostu efektywności stano-

R ozwój uznawany za uniwersalny cel przedsiębiorstwa 
stanowi warunek jego przetrwania, a  zarazem możli-

wości realizacji różnych celów wytyczających priorytety 

mailto:paula.pyplacz%40wz.pcz.pl?subject=
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wiącej rezultat racjonalnego gospodarowania. Tego rodzaju 
stwierdzenie stało się przesłanką organizacji XXIII Między-
narodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie restruk-
turyzacją. Rozwój i  efektywność w  obliczu zmian”, która 
odbyła się w Krynicy-Zdroju w dniach 17–20 października 
2018 roku. Jak co roku konferencja ta została zorganizowa-
na przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy 
z  Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. 
Ambicją tegorocznej konferencji było stworzenie forum dla 
szerokiej i  wieloaspektowej dyskusji, wskazującej, w  jaki 
sposób kształtować procesy rozwoju przedsiębiorstw, aby 
mogły się one stać czynnikiem stymulującym wzrost ich 
efektywności, a  tym samym tworzyły korzystne warunki 
dla realizacji oczekiwań ich interesariuszy. Realizacji zało-
żeń konferencji służyła sprawdzona formuła, która oparta 
jest na integracji osiągnięć środowiska akademickiego z do-
świadczeniami praktyki gospodarczej oraz na konfrontacji 
doświadczeń polskich z  doświadczeniami przedstawicieli 
innych krajów. 

W  konferencji uczestniczyło blisko 100 osób re-
prezentujących 20 krajowych uczelni ekonomicznych, 
uniwersytetów, uczelni technicznych i  instytutów na-
ukowo-badawczych, jak również zagraniczne ośrodki 
naukowe z Turcji (Bandirma Onyedi Eylul University), 
Ukrainy (“Lviv Polytechnic” National University oraz 
Lviv Institute of Banking University) oraz Włoch (Uni-
versity of Messina). W  obradach konferencji wzięli 
udział także liczni przedstawiciele środowiska bizneso-
wego oraz instytucji samorządowych. 

Konferencja, jak co roku, postawiła sobie za cel łą-
czenie i  integrowanie wiedzy oraz doświadczeń środo-
wisk akademickich i przedstawicieli praktyki gospodar-
czej. Efektem współpracy organizatorów konferencji ze 
środowiskiem biznesowym było także zaangażowanie 
Partnerów: Generalnego Partnera Konferencji –  TAU-
RON Dystrybucja S.A. oraz pozostałych Partnerów: 
MPWiK S.A. w Krakowie, MPEC S.A. w Krakowie, Air-

-Tech-Bud Sp. z o.o. w Bochni i Grupy PSB S.A. 
W  imieniu organizatorów uczestników i  gości kon-

ferencji powitał kierownik Katedry Ekonomiki i Orga-
nizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK. W  imie-
niu władz Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie 
uczestników powitał i  oficjalnie otworzył obrady kon-
ferencji prorektor ds. organizacji i  rozwoju UEK prof. 
dr hab. Janusz Czekaj. Słowa powitania w imieniu orga-
nizatorów konferencji przekazał także przewodniczący 
Rady Naukowo-Programowej Konferencji prof. dr hab. 
Ryszard Borowiecki.

Tytuł tegorocznej konferencji „Zarządzanie restruk-
turyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian” wy-
tyczył kluczowe problemy zarządzania restrukturyzacją 
procesów gospodarczych ukazywane z perspektywy na-
ukowo-badawczej, jak również przez pryzmat pragma-
tyki współczesnego biznesu. Odzwierciedleniem 
cząstkowych zagadnień wpisujących się w  tematykę 
konferencji były tytuły kolejnych sesji obrad konferen-

cyjnych oraz tematyka podejmowana przez poszczegól-
nych referentów.

Obrady konferencyjne rozpoczęły się od dwuczę-
ściowej sesji plenarnej nt. Zarządzanie i  restrukturyza-
cja w  gospodarce globalnej. W  części pierwszej, której 
przewodniczył prof. dr hab. Henryk Sobolewski z Wyż-
szej Szkoły Logistyki w Poznaniu, referenci koncentro-
wali się na takich wyznacznikach rozwoju współczesnej 
gospodarki, jak: efektywność modeli biznesu opartych 
na ekonomii współdzielenia (dr hab. Marek Jabłoński 
prof. WSB z  Wyższej Szkoły Bankowej w  Poznaniu 

–  Wydział Zamiejscowy w  Chorzowie), koncepcja me-
nedżera zrównoważonego rozwoju (prof. dr hab. Zbi-
gniew Makieła, dr Michał Baran i dr Magdalena Stuss 
z  Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz mechanizmy 
oddziaływania efektów kalendarzowych na giełdach 
papierów wartościowych (mgr Marek Szymański, mgr 
Grzegorz Wojtalik – Uniwersytet Łódzki). 

Druga część obrad wymienionej sesji, odbywających 
się pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Za-
rzeckiego z  Uniwersytetu Szczecińskiego, poświęcona 
została prezentacji wyników badań prowadzonych 
przez przedstawicieli zagranicznych środowisk nauko-
wych. Wyniki swoich badań odnoszących się do wyar-
tykułowanych w  tytule sesji cząstkowych problemów 
zaprezentowali: 

• prof. Rosalba Rizzo, dr Fabio Fragomeni (University 
of Messina, Włochy) – Green Economy – the Case of 
Italy, 

• prof. Vitaliy Rysin (Banking University –  Lviv In-
stitute, Ukraina) –  Features and Purposes of Bank’s 
Resource Policy on the Financial Market in Ukraine, 

• dr Mariia Rysin (Banking University – Lviv Institute, 
Ukraina) – Legal Status of Cryptocurrecies as the Fi-
nancial Instruments, 

• prof. Mustafa Cem Aldağ (Bandirma Onyedi Eylul 
University, Turcja) – How to Use Blockchain Techno-
logy in Agriculture. 
Dalsze obrady konferencyjne odbywały się w ramach 

kolejnych trzech sesji tematycznych, które rozpoczyna-
ły wystąpienia zaproszonych prelegentów. Wystąpienia 
te stały się następnie podstawą do prowadzonej wielo-
wątkowej dyskusji, a  tym samym konfrontacji wiedzy 
i wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień wpisują-
cych się w temat sesji.

Pierwsza z tych sesji zatytułowana Rozwój i doskona-
lenie organizacji miała charakter dwuczęściowy. W czę-
ści pierwszej zaproszeni prelegenci podjęli w  swoich 
wystąpieniach następujące trzy zagadnienia: orientacja 
strategiczna w  rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego 
(dr Andrzej Marjański ze Społecznej Akademii Nauk 
w  Łodzi), współdziałanie przedsiębiorstw w  sieci mię-
dzyorganizacyjnej (dr Marzena Frankowska z  Uniwer-
sytetu Szczecińskiego) oraz kompetencje negocjacyjne 
kierownika projektu (dr hab. Andrzej Kozina, prof. 
UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr 
inż. Stefan Rozmus z  Wojskowej Akademii Technicz-
nej w  Warszawie). Tej części obrad konferencyjnych  
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przewodniczyła dr hab. inż. Beata Skowron-Grabow-
ska, prof. PCz z Politechniki Częstochowskiej. 

W  drugiej części wymienionej sesji, której prze-
wodniczył prof. dr hab. Jerzy Różański z Uniwersytetu 
Łódzkiego, wystąpienia referentów koncentrowały się 
na takich kluczowych zagadnieniach, jak: 

• doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktycz-
na jako kompetencje uczelni publicznych (dr hab. 
Marek Szarucki, prof. UEK z  Uniwersytetu Ekono-
micznego w  Krakowie i  dr hab. inż. Justyna Bugaj 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego), 

• wsparcie crowdfundingu udziałowego (dr Ma-
ciej Woźniak z  Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie), 

• uwarunkowania wdrożenia Instytutu Rzeczników 
Finansowych na Ukrainie (dr Nazar Dobosh i Olena 
Pozniakova z „Lviv Politechnic” National University, 
Ukraina). 
Ostatnia z  sesji tematycznych zatytułowana została 

Determinanty rozwoju organizacji w  obliczu zmian 
– perspektywa sektorowa. Przewodniczył jej dr hab. An-
drzej Jaki, prof. UEK z  Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie. Zaproszeni referenci ukazali w  swoich 
wystąpieniach zagadnienia wpisujące się w temat sesji 
z perspektywy polskich przedsiębiorstw należących do 
dwóch sektorów: spożywczego i elektroenergetycznego. 
W  przypadku pierwszego z  wymienionych sektorów 
analizę przebiegu procesów innowacyjnych w  przed-
siębiorstwach zaprezentował prof. dr hab. Piotr Che-
chelski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego 
w  Warszawie. Strategie rozwoju przemysłu elektro-
energetycznego w Polsce stały się z kolei przedmiotem 
wystąpienia dr. inż. Marka Michalskiego z  Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Ważnym celem, organizowanej od 1994 roku kon-
ferencji jest integrowanie wiedzy oraz doświadczeń 
w  zakresie zarządzania restrukturyzacją procesów 
gospodarczych, które są  udziałem środowisk akade-

mickich i  przedstawicieli biznesu. W  przypadku tego-
rocznej konferencji związane to było przede wszystkim 
z  dwoma następującymi wydarzeniami odbywającymi 
się w jej ramach: 
1. Panelem Praktyków nt. Pragmatyka restrukturyzacji 

– rozwój i efektywność w obliczu zmian pod przewodnic-
twem dr. hab. Jarosława Kaczmarka, prof. UEK z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dedykowaną 
sesją obrad konferencyjnych z udziałem przedstawicie-
li praktyki gospodarczej. 

2. Organizowanym po  raz dziesiąty Konkursem o  Na-
grodę Lidera Restrukturyzacji. Konkurs ma na celu 
dążenie do ściślejszej integracji i współpracy pomię-
dzy środowiskiem nauki a praktyką biznesu poprzez 
nagradzanie i  promowanie najlepszych praktyk re-
strukturyzacyjnych realizowanych w polskich przed-
siębiorstwach. W  bieżącym roku Kapituła nagrody 
doceniła i  uhonorowała działania restrukturyzacyj-
ne podejmowane w Air-Tech-Bud Sp. z o.o. w Boch-
ni, przyznając temu przedsiębiorstwu statuetkę Lide-
ra Restrukturyzacji 2018. 
Bezpośrednim rezultatem konferencji są  monogra-

fie książkowe współtworzone przez jej uczestników. 
Pierwszą z nich – polskojęzyczną, uczestnicy otrzymali 
w trakcie konferencji1. Drugie wydawnictwo – angloję-
zyczne, ukaże się jako publikacja pokonferencyjna. 

Opracowanie:
dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK 

dr Tomasz Rojek 
Wydział Zarządzania 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przypis

1) Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restruktury-
zacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian, UEK – Fundacja 
UEK, Kraków 2018.

WPŁYW SMART GRID 
NA INFORMATYCZNY SYSTEM 
ZARZĄDZANIA  ELEKTROENERGETYKĄ*
Jerzy Stanisław Zieliński

* Sponsorowany tekst popularnonaukowy

Wprowadzenie

P owstające na przełomie XIX i  XX wieku systemy 
elektroenergetyczne (SE) w Europie i USA rozwijały 

się jako trójfazowe systemy prądu przemiennego, będąc 

monopolem naturalnym, zarządzanym hierarchicznie, 
złożonym z dwóch podsystemów: wytwórczego i przesy-
łowego (obecnie nazywanego przesyłowo-rozdzielczym). 
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Podsystem wytwórczy zawiera w większości krajów 
elektrownie cieplne (w  których źródłem energii pier-
wotnej są  paliwa kopalne) oraz elektrownie wodne. 
Po drugiej wojnie światowej rozpoczęto budowę elek-
trowni atomowych w  USA, Rosji, krajach Europy Za-
chodniej i  Japonii. Na początku lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku rozpoczął się kryzys naftowy spowo-
dowany niepokojami w Zatoce Perskiej, tlący się z różną 
intensywnością przez wiele lat, uświadamiając światu 
ograniczoność źródeł paliw kopalnych, zapoczątko-
wując poszukiwanie innych źródeł energii pierwotnej 
niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej.

Na popularności zaczęły zyskiwać lokalne źródła 
energii odnawialnej (OZE), takie jak małe cieki wodne, 
energię wiatru, Słońca i  niewykorzystane odpady pro-
dukcji rolniczej (biomasa). Postęp techniczny umożli-
wił wykorzystanie energii wiatrowej, a od kilkunastu lat 
rozwija się intensywnie przetwarzanie energii słonecz-
nej w elektryczną (fotowoltaika – Photo Voltaic – PV).

Rozwój SE wymagał zabezpieczenia przed skutkami 
zakłóceń wewnętrznych (zwarcia, przerwanie przewo-
dów, obniżki napięcia) i  zewnętrznych (wyładowania 
atmosferyczne). Specyficzną właściwością elektro-
energetyki jest duża prędkość rozchodzenia się zakłó-
ceń wynikająca z  prędkości fali elektromagnetycznej 
(rzędu prędkości światła), wymagająca stałej kontroli 
parametrów energii w  głównych węzłach sieci elek-
troenergetycznej, zapewniona przez system SCADA 
(System Control and Data Acquisition). Od dwudzie-
stu lat postępuje intensywny rozwój systemów Phasor  
Measurement Unit (PMU) stosujących koncepcję fa-
zora (Steinmetz, koniec XIX w.), umożliwiających po-
miar parametrów energii w  wybranych węzłach sieci 
w tym samym czasie, z dokładnością do 1 mikrosekun-
dy (1 μs = 10–6 sekundy) (Bush, 2014).

Smart Grid

Z   początkiem wspomnianego kryzysu naftowego 
w USA i w kilku krajach Europy Zachodniej poja-

wiły się awarie powodujące przerwanie dostaw energii 
elektrycznej milionom odbiorców (blackouty) na wiele 
godzin, spowodowane przeciążeniem SE nieposiada-
jących dostatecznej liczby generatorów energii elek-
trycznej lub niewystarczającej zdolności przesyłowej 
potrzebnej energii. Ponieważ inwestycje w elektroener-
getyce są  kapitało-  i  czasochłonne, postanowiono wy-
korzystać istniejące i powstające nowe odnawialne źró-
dła energii (OZE) oraz zbudować nową sieć nazwaną 
Smart Grid o następujących właściwościach (Matusiak 
i in., 2014, Zieliński, 2015):
1) samoodnawialna po zakłóceniach,
2) umożliwia aktywność odbiorców w  określaniu zapo-

trzebowania na energię elektryczną,
3) działa wyprzedzająco zarówno przeciw atakom fizycz-

nym, jak i cybernetycznym,
4) dostarcza energię o jakości potrzebnej w XXI wieku,

5) akceptuje wszystkie możliwości wytwarzania i  prze-
chowywania energii,

6) umożliwia wprowadzanie nowych produktów, usług 
i rynków,

7) optymalizuje użytkowanie majątku i  jego efektywną 
eksploatację. 
Właściwości druga, a zwłaszcza piąta, oznaczają ko-

nieczność włączania do systemu elektroenergetycznego 
źródeł energii odnawialnej, powodującą stopniowe 
zastępowanie hierarchicznego systemu zarządzania 
elektroenergetyką na rozproszony system zarządzania. 
Natomiast szósta właściwość otwiera możliwość wpro-
wadzania nowych koncepcji efektywnego użytkowa-
nia energii elektrycznej (smart home, smart building, 
smart city, samochody elektryczne i inne).

Idea Smart pozwalająca stosunkowo prosto opano-
wać deficyt energii elektrycznej została więc zaadapto-
wana do innych dziedzin stosujących energię elektrycz-
ną. Do rozliczeń konieczne stało się zainstalowanie 
inteligentnych liczników (Smart Meter) połączonych 
z dostawcą/odbiorcą dwukierunkową linią łączności.

Powstawanie nowych OZE powoduje rozwój lokal-
nych mikrosieci (Microgrid), które mogą pracować 
samodzielnie (w  trybie islanding) lub współpracują 
z  SE (Hatziargyriou, 2014). Niezależnie od rodzaju 
połączenia z SE każda mikrosieć musi być wyposażona 
w  odpowiednie systemy ICT (urządzenia telekomuni-
kacyjne i  informatyczne zapewniające gromadzenie, 
przetwarzanie, udostępnianie informacji w  formie 
elektronicznej z  wykorzystaniem technik cyfrowych 
i  wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej). Mi-
krosieć posiadająca wszystkie właściwości Smart na-
zwana została Smart Microgrid.

Podobnie każdy z  wymienionych systemów typu 
Smart po  to, by spełniać podane wyżej właściwości, 
musi być wyposażony w  odpowiednie urządzenia in-
formatyki, łączności i  automatyki niezbędne do jego 
działania i dla współpracy z całym systemem oraz jego 
modułami.

Warto zwrócić uwagę na dwie następujące 
okoliczności:

• Wprowadzanie nowych systemów i urządzeń Smart 
wiąże się z  zastosowaniem nowych narzędzi in-
formatycznych (np. Internet of Thing/Everything 

– IoT/IoE, Cloud Computing) (Zielinski, 2015).
• Duże koszty modernizacji SE do stanu Smart po-

woduje wprowadzanie nowych rozwiązań organi-
zacyjnych, takich jak Transactive Energy (Zieliń-
ski, 2017) czy Hosting Capacity (Zieliński, 2018b), 
powiększając tym samym liczbę nowych urządzeń 
i systemów ICT (Zieliński, 2018a).

Zakończenie

Z astosowanie koncepcji Smart spowodowało w  elek-
troenergetyce zmianę hierarchicznego systemu zarzą-

dzania na system rozproszony i konieczność wykonania 
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wielu nowych inwestycji powodujących zwiększenie liczby 
nowych systemów informatycznych systemów zarządza-
nia i nowych urządzeń informatycznych. Natomiast prze-
niesienie koncepcji Smart do budowy nowych budynków 
zwiększyło udział odbiorców energii elektrycznej współ-
pracujących z  systemem zarządzania elektroenergetyki 
(Bisadi i  in., 2018). Podobną rolę zwiększenia powiązań 
z rozproszonym systemem zarządzania elektroenergetyką 
odgrywają Smart City.

Powyższe rozważania jednoznacznie uzasadniają 
tytuł artykułu, ponieważ Smart Grid zainicjowało mo-
dyfikację oraz przyczyniło się do intensywnego rozwoju 
rozproszonego informatycznego systemu zarządzania 
w elektroenergetyce.

prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Zieliński
Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
e-mail: jerzy.zielinski@wz.uni.lodz.pl
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Smart Grid Influence  
on Informatics  
Application in Power

Summary

The paper presents reasons, characteristics and results 
of Smart Grid de in power development (smart home, 
smart building, snart city). Traditional hierarchical 
management system resulting from natural monopoly of 
power changes because of smart concept development in 
number of human activity area. In the end the answer on 
title query is presented.
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