


W 2018 roku, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej obchodzi 
25 rocznicę rozpoczęcia działalności naukowo-dydaktycznej. W 1993 roku 

ówczesny Minister Edukacji Narodowej powołał Instytut Zarządzania i Marketingu, 
który w 2001 roku został przekształcony w Wydział Zarządzania. W roku 2017 wy-
dział zmienił nazwę na obecnie obowiązującą – Wydział Inżynierii Zarządzania.

W  ramach obchodów 25-lecia Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Bia-
łostockiej w  dniu 8  czerwca 2018 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. 
Horyzonty Zarządzania 4.0. 

Współorganizatorami konferencji są:

• Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk 

• Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk 

• Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 

• Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją 

• International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering 

W  Programie konferencji naukowej pt. Horyzonty Zarządzania 4.0, prze-
widziane zostały następujące wystąpienia: Wydział Inżynierii Zarządzania 
2035 – wizja rozwoju Wydziału (dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.); Kierunki 
rozwoju nauk o zarządzaniu (prof. dr hab. Bogdan Nogalski); Inteligentny 
rozwój gospodarczy w układzie transnarodowym – doświadczenia pro-
jektu GoSmart BSR (dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw); Digital Transfor-
mation: An Academic Perspective (prof. Dimitris Karagiannis); Kompetencje 
menedżera i inżyniera 4.0 (prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazar-
ko oraz dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw.) 

Szczegółowe informacje o obchodach 25-lecia Wydział Inżynierii Zarządzania 
Politechniki Białostockiej znajdziecie na stronie: www.wiz.pb.edu.pl

W imieniu Kolegium Dziekańskiego, Rady Wydziału i wszystkich pracowników ser-
decznie zapraszam  do udziału w konferencji Horyzonty Zarządzania 4.0.

dr hab. Inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.
Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania

http://www.wiz.pb.edu.pl
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Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE WYDZIAŁU NAUK 
EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA 
KOPERNIKA W TORUNIU
Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego 
z Jerzym Boehlke — dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

S tanisław Brzeziński: Panie Profesorze, głównym 
powodem naszej rozmowy jest przypadająca w tym 

roku pięćdziesiąta rocznica utworzenia Instytutu Eko-
nomicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Przygotowując się do tej rozmowy, zauwa-
żyłem, że była to pierwsza jednostka utworzona prak-
tycznie od podstaw na prawach wydziału na tej Uczel-
ni po  II wojnie światowej. Pozostałe pięć Wydziałów 
Uniwersytetu powstało na fundamentach dziedzictwa 
pochodzącego głównie z  Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w  Wilnie. Proszę zatem powiedzieć Czytelnikom 
Przeglądu Organizacji, jakie były początki tej toruń-
skiej ekonomii?

Jerzy Boehlke: Rzeczywiście tak było. Wydziały, które 
istniały przed utworzeniem Instytutu Ekonomicznego, 
jednostki działającej na prawach szóstego wydziału Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, powstały ze znaczącym 
udziałem uczonych znakomitych polskich uniwersytetów 
Stefana Batorego w Wilnie i Jana Kazimierza we Lwowie. 
Niektórzy z  nich pracowali jeszcze w  czasie początków 
Instytutu. Tradycja tamtejszych uczelni, a zwłaszcza Uni-
wersytetu Stefana Batorego, została mocno zakorzeniona 
w naszej Almae Matris Thorunensis i jest odczuwalna do 
dnia dzisiejszego. W przypadku Wydziału, którym mam 
zaszczyt obecnie kierować, dołączyła jeszcze tradycja wy-
soko cenionej poznańskiej szkoły ekonomii. Obowiązki 
organizatora Instytutu Ekonomicznego UMK, a później 
jego dyrektora zostały powierzone profesorowi Jerzemu 
Liczkowskiemu, przeniesionemu służbowo do Torunia 
z  Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu. W  pierwszym 
roku istnienia Instytutu dołączył profesor Jerzy Tomala, 
obejmując funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, a  na-
stępnie kilku doktorantów tej zacnej uczelni. Zatem 
można powiedzieć, że Instytut Ekonomiczny, a obecnie 
Wydział Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania wzrastał 
na szczególnych fundamentach, których mogłaby po-
zazdrościć niejedna szkoła wyższa. Początki były bardzo 
trudne. Wydział rozpoczynał z  garstką pracowników, 

w  wyjątkowo trudnych warunkach lokalowych, bardzo 
skromną własną biblioteką i niewielkim zasobem litera-
tury ekonomicznej w bibliotece uniwersyteckiej.

SB: Tak więc przyzna Pan Profesor, co pragnę podkreślić, 
że z mało liczącej się jednostki powstał jeden z najbardziej 
znaczących ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycz-
nych w Polsce. Jakie są źródła tego sukcesu?
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JB: Słowa „mało liczącej się jednostki” mogłyby być 
uznane za nieuzasadniony komplement dla ośrodka 
naukowo-badawczego i dydaktycznego, jakim był Insty-
tut Ekonomiczny w okresie pierwszych lat istnienia. Na 
początku zatrudniał w różnym wymiarze czasu pracy 22 
nauczycieli akademickich, tylko w  części ekonomistów. 
Jego strukturę tworzyło siedem zakładów, z  których je-
dynie cztery miały kierownika. Nabór na studia odbył się 
już we wrześniu 1968 roku. Była to historyczna rekruta-
cja nie tylko dlatego, że pierwsza, ale przede wszystkim 
z uwagi na nadspodziewaną liczbę osób przystępujących 
do egzaminów wstępnych. Na jedno miejsce przypadało 
około 10 kandydatów. W  kolejnych latach także liczba 
starających się o  przyjęcie na studia znacząco przewyż-
szała liczbę miejsc. Selekcja kandydatów sprawiła, że 
studia rozpoczynali dobrzy absolwenci szkół średnich, 
a  nawet rzec można posiadający wysoki potencjał inte-
lektualny. Ich studia, odbywane z  udziałem niezwykle 
zaangażowanych, ambitnie wykonujących obowiązki 
dydaktyczne nauczycieli akademickich, przyniosły efekt 
w  postaci dobrego przygotowania zawodowego. W  ten 
sposób powstał i utrwalał się wizerunek bardzo wysokie-
go poziomu prowadzonych w  Toruniu studiów ekono-
micznych. Niełatwą drogę rozwoju naukowego musieli 
przejść także zatrudnieni w  Instytucie młodzi pracow-
nicy nauki i to nie tylko za sprawą trudnych warunków 
materialnych, dużych obciążeń dydaktycznych, ogra-
niczeń w  odbywaniu staży naukowych itp., ale przede 
wszystkim z uwagi na konieczność przeprowadzania po-
stępowań związanych z  uzyskaniem stopni naukowych 
poza macierzystą uczelnią. Nie ma jednak tego złego, co 
by na dobre nie wyszło. Gdy „szlify zdobywa się w boju”, 
są one tym cenniejsze, im bój jest trudniejszy.

Wydział otrzymał prawo nadawania stopnia naukowego 
doktora dopiero w 1988 roku. Dzisiaj posiada pełne upraw-
nienia akademickie, do czego przyczynili się w dużej mierze 
pierwsi asystenci. Niewątpliwie źródeł sukcesów osiągnię-
tych przez Wydział należy poszukiwać w  niezwykłej de-
terminacji i oddaniu jego pionierów, ale także w panującej 
tu szczególnej atmosferze. Jako świadectwo tego przytoczę 
wypowiedź profesora Stanisława Sudoła, pierwszego dzie-
kana Wydziału, w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Rady 
Wydziału zwołanego dla uczczenia 90-lecia Jego urodzin 
w styczniu br. Profesor, mówiąc o trudach swoich podróży 
do Torunia z Warszawy, wspomniał propozycję pracy, jaką 
otrzymał ze Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obec-
nie SGH) i dylemat, który musiał rozstrzygnąć – co wybrać? 
Z  jednej strony praca w  miejscu zamieszkania, w  uczelni 
uznawanej dość powszechnie za najlepszą w kraju, prawdo-
podobnie za wyższe wynagrodzenie, z drugiej pozostanie 
na naszym Wydziale, gdzie atmosfera pracy była niespoty-
kana. Wybrał Toruń …

SB: Przyzna Pan Profesor, że użyję tych słów, „to-
ruńska ekonomia” wsławiła się niezwykłą aktywnością 
w  zakresie badań empirycznych dotyczących polskiej go-
spodarki. Które z badań prowadzonych przez ten Wydział 
uważa Pan Dziekan za wpisujące się w sposób szczególny 
w dorobek naukowy w tej dziedzinie?

JB: Jest to trudne pytanie, gdyż Wydział prowadził i pro-
wadzi bardzo szeroko zakrojone badania empiryczne 
i niełatwo wskazać te z nich, które w sposób szczególny 
zaznaczyły się w  jego dorobku naukowym. Jeżeli pan 
redaktor pozwoli, ograniczę swoją odpowiedź do wska-
zania, jako przykładu, kilku z  cyklicznie realizowanych 
projektów. Od początku lat dziewięćdziesiątych, pod kie-
runkiem prof. S. Sudoła, zespoły pracowników Wydziału 
przeprowadziły pionierskie badania zachowań przed-
siębiorstw w  procesie transformacji polskiej gospodarki, 
zakończone projektem dotyczącym czynników rozwoju 
i  przyczyn upadku polskich przedsiębiorstw w  ostatniej 
dekadzie minionego wieku. W tym też czasie zespoły kie-
rowane przez prof. M.J. Stankiewicza podjęły cieszące się 
wysokim uznaniem badania dotyczące konkurencyjności 
i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Od dwudziestu lat pracownicy Wydziału, pod kierun-
kiem prof. W. Karaszewskiego, prowadzą bardzo cenione 
badania międzynarodowych przepływów kapitału w  po-
staci inwestycji bezpośrednich z udziałem Polski. Znacząco 
do dorobku Wydziału wpisują się badania rynku pracy pro-
wadzone pod kierunkiem prof. Z. Wiśniewskiego. Poświę-
cone są one głównie analizie czynników wpływających na 
zwiększenie ryzyka długotrwałego bezrobocia i opracowa-
niu metodologii profilowania bezrobotnych. Także wysokie 
uznanie zyskały badania zespołu prof. W. Kosiedowskiego, 
prowadzone w ramach funkcjonującego na Wydziale Cen-
trum Badań Europy Środkowej i  Wschodniej. Ich proble-
matyka dotyczy przedsiębiorczości i  innowacyjności jako 
czynnika rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschod-
niej w kontekście wspólnotowej polityki spójności. Warto 
też wskazać badania prof. D. Dziawgo dotyczące stowarzy-
szeń indywidualnych inwestorów i klubów inwestycyjnych 
oraz możliwości ich wykorzystania w  procesie integracji 
Polski z międzynarodowym rynkiem finansowym. W nurt 
ten wpisują się także badania prof. L. Dziawgo dotyczące 
wykorzystania rynku kapitałowego w  celu finansowania 
proekologicznej transformacji gospodarki. Istotnym obsza-
rem badań Wydziału jest kwestia przywództwa i społecznej 
odpowiedzialności biznesu. W nurcie tym warto wskazać 
badania prof. R. Karaszewskiego dotyczące przywództwa 
w środowisku biznesu korporacyjnego.

Nie sposób także nie wspomnieć szeregu sukcesów 
pracowników Wydziału w  zakresie pozyskiwania różnych 
grantów, finansowanych w ramach projektów Narodowego 
Centrum Nauki w konkursach Preludium, Opus, Sonata czy 
Sonata bis. Z pozyskanych tą drogą środków finansowane 
są badania: prof. T. Kufla – w obszarze prognozowania cy-
klu koniunkturalnego za pomocą modeli progowych; prof. 
M. Osińskiej, których przedmiotem jest ekonometryczna 
analiza czynników przyspieszonego wzrostu w europejskich 
gospodarkach rynkowych; profesorów UMK: P. Fiszedera 

–  w  zakresie modelowania i  prognozowania zmienności; 
A.  Glińskiej-Neweś –  dotyczące innowacji między ludźmi 
oraz pozytywnej zmiany społecznej w  organizacji; M. Za-
stempowskiego, obejmujące problematykę innowacyjności 
małych i  średnich przedsiębiorstw; J. Bruzdy –  z  obszaru 
modeli falkowych; doktorów habilitowanych: W. Orzeszko 

– dotyczące prognozowania nieliniowej dynamiki procesów 
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finansowych: M. Polasika –  w  zakresie wpływu rozwoju 
FinTech na innowacje na rynku usług płatniczych, a także 
doktorów: M. Pietrzaka – w ramach zagadnienia Modifiable 
Areal Unit Problem i M. Ryczkowskiego – w obszarze kre-
dytu i zmian cen nieruchomości widzianych z perspektywy 
analizy falkowej.

Uczestniczymy także bardzo aktywnie w badaniach 
naukowych, prowadzonych w  ramach strategiczne-
go programu badań naukowych i  prac rozwojowych 

–  GOSPOSTRATEG –  realizowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i  Rozwoju. Zespoły kierowane przez 
profesorów UMK A. Glińską-Neweś oraz M. Zastem-
powskiego, uczestnicząc w  konsorcjum badawczym, 
będą realizowały zadania badawcze, których celem 
jest wypracowanie metod i  instrumentów wsparcia ze 
strony samorządów lokalnych na rzecz wzrostu kon-
kurencyjności i  innowacyjności kujawsko-pomorskich 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

SB: Według mnie, widoczna jest też duża aktywność 
Wydziału na rzecz upowszechniania wiedzy o  ekonomii 
i  gospodarce, zwłaszcza wśród uczniów szkół średnich. 
Proszę podzielić się doświadczeniami w tym zakresie.

JB: Wydział nasz prowadzi szereg przedsięwzięć ukie-
runkowanych na podnoszenie poziomu wiedzy i świado-
mości znaczenia problemów ekonomicznych młodzieży 
oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych. Znaczna 
część realizowanych cyklicznie wydarzeń jest obecnie 
zintegrowana wokół inicjatywy pod nazwą Akademia 
Przyszłego Menedżera, projektu prowadzonego przez 
Wydział od 2010 roku we współpracy z najlepszymi szko-
łami średnimi z: Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Gru-
dziądza i Inowrocławia oraz z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W  ramach tego 
przedsięwzięcia regularnie organizowane są dla uczniów 
wykłady, prezentacje, warsztaty oraz debaty poświęcone 
aktualnym problemom ekonomicznym. Biorą w  nich 
udział nie tylko nauczyciele akademiccy Wydziału, ale 
także przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji oto-
czenia biznesu oraz organizacji studenckich, takich jak 
AISEC, czy działające na Wydziale studenckie koła nauko-
we. W ramach dotychczasowych ośmiu edycji Akademii 
udało się zorganizować około 100 spotkań odbywających 
się zarówno w szkołach, jak i na Uniwersytecie. Posiadają-
cym długą historię obszarem aktywności Wydziału w za-
kresie upowszechniania wiedzy ekonomicznej są konkur-
sy organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
w tym przede wszystkim Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Soko-
łowskiego oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachun-
kowości. Pierwszy z nich nosi imię jednego z pionierów 
naszego Wydziału, wybitnego ekonomisty oraz niezwy-
kłego pedagoga i wychowawcy, i jest organizowany już od 
blisko dwudziestu lat. Odbyło się 20 edycji tego konkursu 
(pierwsza w  1999 roku). Uczestniczyło w  nich około 10 
tysięcy osób, których 360 zostało jego laureatami. Histo-
ria Konkursu Wiedzy z Rachunkowości sięga 2001 roku. 
Siedemnaście dotychczasowych jego edycji zgromadziło 

łącznie blisko 4  tysiące uczestników, spośród których 
wyłonionych zostało 132 zwycięzców. Laureaci konkur-
sów otrzymują maksymalną liczbę punktów w  procesie 
rekrutacji na dowolny kierunek studiów prowadzony 
przez Wydział oraz nagrody rzeczowe. Warto ponadto 
wskazać, że Wydział prowadzi, na podstawie zawartych 
porozumień, współpracę z wybranymi szkołami średnimi, 
a także opiekę naukowo-dydaktyczną nad klasami o pro-
filu ekonomicznym.

SB: Myślę, że bez przesady można powiedzieć, że Wy-
dział jest znakomitym ośrodkiem dydaktycznym, który 
wykształcił liczną rzeszę cenionych absolwentów. Proszę 
podzielić się z  Czytelnikami naszego miesięcznika naj-
ważniejszymi osiągnięciami dydaktycznymi, sukcesami 
studentów i absolwentów.

JB: Pierwsza grupa absolwentów, licząca 47 osób, zakończy-
ła studia w 1972 roku. Od tego czasu Wydział wykształcił 
prawie 34 tysiące osób. Prowadzimy obecnie kształcenie na 
sześciu kierunkach studiów: ekonomia (w językach polskim 
i angielskim), studia potrójnego dyplomu z Uniwersytetem 
w Angers i Uniwersytetem w Maceracie, finanse i rachun-
kowość, komunikacja i  psychologia w  biznesie, logistyka, 
matematyka i ekonomia (studia dwudyplomowe z Wydzia-
łem Matematyki i  Informatyki), zarządzanie (w  językach 
polskim i angielskim), studia dwudyplomowe z Uniwersy-
tetem w Angers oraz studia dwudyplomowe z Uniwersyte-
tem Pablo de Olavide w Sewilli). Wydział systematycznie 
doskonali jakość kształcenia, czego potwierdzeniem 
są  międzynarodowe i  krajowe akredytacje. Jako pierwsza 
w Polsce publiczna uczelnia uzyskaliśmy w roku 2015 pre-
stiżową światową akredytację szkół biznesu AACSB (The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business). Trzy 
kierunki studiów prowadzone na Wydziale: zarządzanie 
(2010), finanse i rachunkowość (2015) i ekonomia (2018) 
uzyskały akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej z oce-
ną wyróżniającą. Podstawą sukcesu Wydziału jest wykształ-
cenie własnej kadry nauczycieli akademickich, wśród której 
ośmiu profesorów tytularnych oraz dwudziestu doktorów 
habilitowanych to jego absolwenci. Absolwenci Wydziału 
odnoszą sukcesy nie tylko jako menedżerowie i pracownicy 
różnych podmiotów gospodarczych – korporacji ponadna-
rodowych, banków i instytucji finansowych oraz jednostek 
administracji państwowej i  samorządowej, ale także jako 
właściciele prywatnych przedsiębiorstw. Wydział szczyci się 
licznymi sukcesami swoich studentów. Największym z nich, 
a  zarazem jednym z  największych sukcesów studentów 
polskich szkół wyższych kształcących ekonomistów, było 
zwycięstwo w prestiżowym światowym konkursie L’Oreal 
e-Strat Challenge i zdobycie w jednej z jego edycji przez ze-
spół Wydziału tytułów mistrzów Europy i mistrzów świata. 
W innej edycji tego konkursu studenci Wydziału weszli do 
grona finalistów. Zostali też finalistami konkursu Skandia 
Poland Opportunity Program. Nasi studenci uzyskali wy-
różnienia i  nagrody w  licznych konkursach na najlepsze 
prace dyplomowe organizowane przez m.in.: Prezesa NBP, 
Instytut Pracy i  Spraw Socjalnych, PZU SA, Polską Fede-
rację Rynku Nieruchomości, Konferencję Przedsiębiorstw 
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Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskie-
go w  Warszawie. Uczestniczyli z  sukcesami, otrzymując 
wyróżnienia na konferencjach naukowych oraz konkur-
sach z zakresu finansów, rachunkowości i biznesu organi-
zowanych m.in. przez: Santander Universidades, Akademię 
Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława A. Pagi, 
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Są człon-
kami Akademii European Financial Congress.

SB: Wspomniał Pan Profesor o  akredytacji AACSB. 
Tym certyfikatem, uznawanym za jeden z  najbardziej 
prestiżowych, może poszczycić się jedynie 5% szkół wyż-
szych na świecie, w tym z Polski dwie – Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie i Wydział Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania UMK. Proszę przybliżyć naszym Czy-
telnikom znaczenie tej akredytacji.

JB: AACSB International to najdłużej działająca na świe-
cie organizacja akredytująca szkoły wyższe, realizujące 
programy nauczania z  zakresu ekonomii, zarządzania 
oraz finansów i  rachunkowości na studiach licencjac-
kich, magisterskich i  doktoranckich. Jej głównym celem 
jest reformowanie i  doskonalenie edukacji oraz badań 
naukowych w  obszarze nauk ekonomicznych. AACSB 
International łączy instytucje edukacyjne, studentów 
i biznes, aby stworzyć nową generację liderów. Inspiruje 
do wprowadzania innowacji i  podnoszenia jakości. Sty-
muluje także do wzmacniania zaangażowania i  wpływu 
na otoczenie. Fundamentem siły tej organizacji jest róż-
norodność poglądów i  zobowiązanie do nieustannego 
ulepszania istniejącego stanu rzeczy. Symbol „AACSB 
Accredited” stanowi rozpoznawalny na całym świecie znak 
jakości oznaczający, że dana instytucja edukacyjna spełnia 
najwyższe światowe normy. Potwierdza on jednocześnie 
jej przywiązanie do ciągłego samodoskonalenia i rozwoju. 
Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, które 
otrzymały akredytację AACSB, mają pewność, że przy-
jęci do pracy kandydaci są świetnie przygotowani i będą 
sprawnie i skutecznie wykonywać powierzone im zadania.

Obecnie akredytację AACSB posiada elitarne grono, któ-
re tworzy niespełna 5% wszystkich szkół biznesu na świecie: 
łącznie 810 instytucji z 53 krajów, w tym takie renomowane 
uczelnie, jak: Columbia University, Harvard University 
czy Yale University, a  także MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) oraz 10 najlepszych (zgodnie z rankingiem 
Financial Times 2017) europejskich szkół biznesowych.

Uzyskanie akredytacji AACSB International wiąże się 
z  wieloma korzyściami, osiąganymi zarówno przez samą 
instytucję edukacyjną, jej pracowników, jak i przez studen-
tów, kształcących się na wszystkich szczeblach nauczania. 
Do najważniejszych należy zaliczyć: nowe możliwości pro-
mocji, jakie niesie większa rozpoznawalność Wydziału na 
międzynarodowym rynku edukacyjnym; kompatybilność 
realizowanych standardów z  obowiązującymi w  najlep-
szych szkołach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych; 
możliwości nawiązania szerokiej współpracy międzynaro-
dowej, zwłaszcza w zakresie badań, publikacji naukowych, 
dydaktyki i  wymiany; podniesienie konkurencyjności na 
krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

SB: Wiem, że Wydział jest bardzo aktywny w realizacji 
procesu internacjonalizacji studiów. Proszę powiedzieć 
o Państwa ofercie dydaktycznej dla studentów z zagrani-
cy, a także możliwościach odbywania studiów za granicą 
przez polskich studentów.

JB: Internacjonalizacja Wydziału, jako element naszej 
strategii, jest konsekwentnie realizowana od lat w ramach 
sześciu filarów:
1. Uzyskanie nowych i  utrzymanie posiadanych między-

narodowych akredytacji (oprócz wspomnianego wcześ- 
niej AACSB Wydział przystąpił do procedury akredy-
tacyjnej EQUIS i AMBA).

2. Nawiązywanie współpracy z  liczącymi się ośrodkami 
naukowymi, biznesem i  organizacjami otoczenia biz-
nesowego za granicą (naszym celem jest posiadanie 
strategicznych partnerów we wszystkich krajach euro-
pejskich oraz w najważniejszych krajach poza Europą, 
m.in. USA, Kanadzie, Chinach, Japonii.

3. Budowanie na Wydziale klimatu organizacyjnego 
sprzyjającego internacjonalizacji, tzn. jak najpełniej-
szego uczestnictwa pracowników i  studentów w  dzia-
łaniach podejmowanych w tym zakresie.

4. Poszerzanie i doskonalenie oferty dydaktycznej w języ-
ku angielskim.

5. Promocja Wydziału na arenie międzynarodowej.
6. Rozwój Wydziałowego Biura Programów Międzynaro-

dowych.
Trzy ostatnie wiążą się najściślej z  pytaniem pana re-

daktora. Rzeczywiście, wspomniana wyżej oferta naszego 
Wydziału dotycząca studiów w  języku angielskim jest 
bardzo bogata. Do udziału w programach studiów prowa-
dzonych w  tym języku rekrutowani są  studenci z  Polski 
i z zagranicy, głównie z Unii Europejskiej i innych krajów 
Europy, ale też coraz częściej z  Chin, Indii, krajów afry-
kańskich i  Ameryki Południowej. W  oparciu o  wymie-
nione kierunki studiów realizujemy również programy 
określane mianem podwójnych i  potrójnych dyplomów. 
Partnerami w  ich realizacji są: Uniwersytet w  Angers 
(Francja) i Uniwersytet w Maceracie (Włochy).

Oprócz pełnych cykli kształcenia w  naszej ofercie 
znajdują się też tzw. krótkie formy, tzn. przyjmujemy 
studentów zagranicznych w ramach umów bilateralnych, 
obejmujących wymiany jedno-  lub dwusemestralne. Or-
ganizujemy także tygodniowe lub dwutygodniowe inten-
sywne programy, takie jak na przykład International Week 
lub Summer Camp.

Warto także dodać, że obecnie nasi studenci mogą wy-
jechać do ponad 60 uczelni w Unii Europejskiej i ponad 
30 w  krajach poza Europą. Wspieramy także ich udział 
w krótkich formach (typu International Week) organizo-
wanych przez naszych partnerów zagranicznych.

SB: Dziękuję za rozmowę

Stanisław Brzeziński
Redaktor Naczelny
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NAUKI O ZARZĄDZANIU W ŚWIETLE 
PARADYGMATÓW
Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska

Wprowadzenie

P ojęcie nauki ma charakter wieloznaczny, co związane 
jest zarówno z jej rozumieniem, jak i definiowaniem, 

a także wynika z różnorodności desygnatów tego terminu. 
Nauka może być rozpatrywana jako system wiedzy, przy-
czyniający się do obiektywnego i adekwatnego poznania 
świata. Dlatego też naukę w  jej szerszym znaczeniu poj-
muje się jako całokształt historycznie ukształtowanej, na-
rastającej, rozszerzającej i pogłębiającej się wiedzy o  rze-
czywistości, która spełnia obowiązujące w danym czasie 
i  w  danym zakresie warunki naukowości (Borowiecki, 
Siuta-Tokarska, 2017, s. 207). W nauce ważną rolę pełnią 
tzw. paradygmaty, które rozumiane są  jako zespół pojęć 
i  teorii powszechnie akceptowanych przez środowisko 
naukowe w danej dziedzinie, a także jako swoisty, obowią-
zujący światopogląd, stanowiący sposób widzenia świata 
w danej nauce, ze wskazaniem na najważniejsze problemy 
zmieniającej się rzeczywistości tego świata.

Celem niniejszej publikacji jest wskazanie na zakres 
powiązań między zagadnieniem paradygmatu a naukami 
o  zarządzaniu, a  także próba określenia obecnego etapu 
rozwoju tej dyscypliny naukowej w kontekście podjętych 
rozważań. Biorąc pod uwagę perspektywę zarządzania 
wyrażoną poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: „jak 
powinno być?”, autorzy w  opracowaniu zwrócili uwagę 
na wyłaniającą się szczególną rolę zarządzania na rzecz 
realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju. Nie jest to 
jednak ujęcie deskryptywne, a mające charakter postula-
tywny. Stąd też podjęto się eksplikacji tego postulatu jako 
metaparadygmatu współczesnych nauk o zarządzaniu1.

Nauki o zarządzaniu – zarys 
problematyki

Z arządzanie można określić słowami Seneki „artes 
serviunt vitae, sapientia imperat”2, gdzie „ars”, czyli 

„sztuka” zarządzania –  odnosi się do praktyki gospodar-
czej, zaś „sapientia”, czyli „mądrość” zarządzania – do jej 
pojmowania (poznawania) i wyjaśniania poprzez naukę3. 
Można nawet pokusić się o stwierdzenie, iż nauki o zarzą-
dzaniu – jako nauka – są „sztuką poznawania i budowania 
gmachu wiedzy człowieka” zarówno w  odniesieniu do 
głębi, jak i zakresu jej materii (Misiek, 2010, s. 211).

Przyjmując za K. Ajdukiewiczem, iż nauka określana 
jest jako „rzemiosło uczonych, czyli ogół czynności wy-
konywanych przez uczonych (...) wytwór tych czynności, 

a więc system twierdzeń, do których uznania doszli ucze-
ni w swym dążeniu do poznania rzeczywistości” (Ajdukie-
wicz, 1975 za: Apanowicz, 2003, s. 15), za początek nauk 
o zarządzaniu przyjmuje się pierwsze lata XX wieku, kiedy 
to F.W. Taylor wprowadził pojęcie naukowego zarządza-
nia (Sudoł, 2012, s. 11).

Nauki o zarządzaniu stanowią – w myśl dychotomicz-
nego podziału nauki – część nauk empirycznych (rys. 1).

Jako rdzeń zainteresowań nauk o zarządzaniu przyjmu-
je się łączenie podejścia deskryptywnego z normatywnym 
i koncentrację uwagi na poznawaniu oraz na doskonaleniu 
organizacji i działań ludzi w organizacji (Sułkowski, 2012, 
s.  57). Warto w  tym miejscu podkreślić, iż budowanie 
tożsamości nauk o zarządzaniu dokonywało się w relacji 
do innych nauk, co wiązało się z sięganiem po określone 
idee, perspektywy badawcze i metodyki z innych dziedzin, 
jak również dyscyplin, w  tym m.in. przyrodoznawstwa, 
nauk technicznych, czy innych nauk humanistycznych/ 
społecznych (Sułkowski, 2012, s. 57).

W  tym też aspekcie autorzy niniejszej publikacji pra-
gną zauważyć, iż rola nauk o zarządzaniu w nauce ogółem, 
przejawia się po pierwsze w rozpoznaniu rzeczywistości 
i  jej odpowiednim opisie, a  po  drugie –  i  co ważniejsze 
w kontekście charakteru tych nauk, jako nauk empirycz-
nych –  w  tworzeniu rozwiązań praktycznych. Stąd też 
punktem wyjścia dla oceny „wartości” tych nauk przyjmu-
je się kryterium praktycznej stosowalności (Kaleta, 2016, 
s. 76).

Nauki o  zarządzaniu są  wskazywane jako wpływowa 
dyscyplina w obszarze nauk społecznych, łącząca wszyst-
kie aspekty funkcjonowania współczesnej organizacji, 
a  mimo to wciąż uwidaczniają się w  niej problemy cha-
rakterystyczne dla nauk humanistycznych i  społecznych 
(Sułkowski, 2012, s. 34; Szarucki, 2015, s. 362), stanowiąc 
równocześnie wyzwanie dla tych nauk. Problemy te doty-
czą m.in.:

• poprawnego zdefiniowania podstawowego przedmiotu 
badań,

• wypracowania właściwej metodologii,
• tworzenia prawzoru rzeczy zmiennych –  w  myśl idei 

platońskiej czy „zastosowania splecionych teoretycz-
nych i metodologicznych poglądów, pozwalających na 
wybór, ocenę i  krytykę” (Kuhn, 1968), w  nauce rozu-
mianych jako modelowe problemy oraz rozwiązania 
w kontekście tzw. paradygmatów w nauce.
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Istota paradygmatu

S pojrzenie na dany problem naukowy w  kontekście 
filozofii nauki i  możliwości jego opisu, na przykład 

w  ujęciu uogólnionym matematycznie, ma znaczenie 
poznawcze w  sensie teoretycznym i  rodzi określone 
implikacje praktyczne. Badacz podejmujący metaana-
lizy informacji „dochodzi do poziomu wiedzy i  buduje 
zasoby informacyjne na poziomie teorii” (rys. 2), na co 
składają się osiągnięcia cząstkowych teorii zarówno nauk 
formalnych, jak i empirycznych (Gospodarek, 2009, s. 16). 
W konsekwencji rozwój nauki wiąże się z zagadnieniem 
jej demarkacji, tj. kryteriów rozróżniania nauki od innych 
dziedzin ludzkiej aktywności, konstruktywną krytyką 
myśli i poglądów naukowców, dokumentowaniem obser-
wacji, jak i wprowadzeniem opisów cząstkowych.

Można wskazać za T. Kotarbińskim, iż „wspólną cechą 
nauk jest rzetelne poszukiwanie prawdy” (Czerwiński, 
1996, s. 59), zaś proces ku temu prowadzący winien być 
realizowany przy odpowiednim powiązaniu filozofii danej 
nauki, obejmującej zagadnienia ontologiczne, epistemolo-
giczne, metodologiczne i aksjologiczne tak, aby wyżej wy-
mienione fundamenty nauki stanowiły jej trwałe spoiwo 
(rys. 2).

Naukę można zatem określać jako ogół twierdzeń waż-
nych, odpowiednio uzasadnionych i usystematyzowanych, 
które są na tyle odrębne i bogate, by mówić o danej dyscy-
plinie czy specjalności.

Można zatem wskazać, iż zbiór podstawowych teorii, 
na podstawie których budowane są  teorie szczegółowe, 
poddawane procesom testowania i weryfikacji, określa się 

jako naukowy paradygmat (Brycz, Dudycz, 2010, s.  53). 
Wyznacza on kierunki w  myśleniu i  badaniach nauko-
wych, stanowiąc swoistego rodzaju wzór dla uczonych 
(Sudoł, 2012, s. 87).

Pojęcie paradygmatu ma swój początek już w pracach 
starożytnych Greków, bowiem Platon przedstawiał go 
jako pewną ideę lub formę, zaś Arystoteles określił jako 
eidos kai paradeigma, czyli formę i wzór, a zatem „jakąś 
daną formalną przyczynę” zaistnienia określonych rzeczy.

Kuhnowska koncepcja paradygmatu, przedstawiona 
w publikacji Struktura rewolucji naukowych (Kuhn, 1968), 
przyczyniła się do ukształtowania współczesnej refleksji 
nad nauką. Według T. Khuna, w  każdej „dojrzałej” dys-
cyplinie naukowej występuje podzielany zespół poglądów 
wśród naukowców, określany mianem paradygmatu, który 
może być pojmowany jako (Bieszczad, 2013, s. 100–102):

• stanowiący sentencję consensus omnium5, przedstawia-
jący całościową wizję świata i kontekst badań związany 
z tą wizją – ujęcie szerokie,

• ale także jako pewien wzorzec rozwiązywania proble-
mów w danej specjalności – ujęcie węższe.
Należy podkreślić, iż naukowy paradygmat winien 

spełniać co najmniej kilka formalnych kryteriów, tzn. być 
(Gospodarek, 2009, s. 28):

• spójny logicznie,
• prosty pojęciowo (bez zbędnych informacji i pojęć),
• inspirujący (inspirować do tworzenia nowych teorii 

cząstkowych),
• transformowalny (podlegać ulepszeniom).

Niektórzy filozofowie nauki wskazują, iż paradygmat 
stanowi swoistego rodzaju tradycję badawczą, pewien 

Rys. 1. Miejsce nauk o zarządzaniu pośród nauk humanistycznych/społecznych4

Źródło: (Siuta-Tokarska, 2017, s. 97)
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kierunek myślenia, z  którym wiążą się wskazówki: jak 
podchodzić do badań, jak je analizować, czego można 
oczekiwać, jakich metod używać czy jak interpretować 
wyniki uzyskane podczas eksperymentów, pełniąc tym 
samym funkcję normatywną: „co i jak badać?” (Grochmal, 
2016, s. 87).

Konkludując dotychczasowe rozważania na temat pa-
radygmatu, można wskazać, iż pojmuje się go jako ogólnie 
uznane osiągnięcia naukowe, powiązane z określonym ze-
społem pojęć i teorii, który może ulegać zmianie w czasie, 
stanowiąc w  ujęciu historycznym „zmienną jednomyśl-
ność” (consensus omnium). Takie spojrzenie prowadzi ku 
postępowi w dotychczasowej wiedzy i rozwiązywaniu ko-
lejnych problemów, dostarczając modelowych rozwiązań 
w pewnym okresie w danej dziedzinie nauki.

Jednakże istota paradygmatu nie odnosi się wyłącz-
nie do samych pojęć i  teorii, lecz przedstawia określone 
spojrzenie na świat, otaczającą nas rzeczywistość, poka-
zując, co jest i  co mogłoby być, aby świat lepiej poznać 
i  (lub)  móc zmieniać go na lepsze. Oznacza to, że dany 
paradygmat winien posiadać:

• swój punkt odniesienia,
• znaczenie (refleksję naukową) oraz
• przesłanie, tj. ideę, która z nim się wiąże.
• W  tym szerokim znaczeniu paradygmat można rozu-

mieć jako spojrzenie na świat, mające swe korzenie 
i  owoce w  „filozofii” danej dziedziny czy dyscypliny 
naukowej.

Paradygmaty w naukach o zarządzaniu

W  okresie życia danej dyscypliny naukowej (stadia roz-
woju nauki) wyróżnia się jej trzy etapy (Bieszczad, 

2013, s. 102; Płoszajski, 1985, s. 33; Maik, 2015, s. 103):
• etap przedparadygmatyczny, charakterystyczny dla 

większości nauk humanistycznych i społecznych, który 
określany jest również jako „empiryczno-zbieracki”,

• etap trwania paradygmatu, określanego także jako etap 
teoretyczno-wyjaśniający oraz

• etap postparadygmatyczny, w  którym może funkcjo-
nować wiele rywalizujących wzorców, co objawia się 
szeroką krytyką aksjologiczną oraz nasileniem tenden-
cji do kształtowania wartości poznawczej (relatywizm 
poznawczy). Ostatecznie jednak żaden z tych wzorców 
nie ma statusu paradygmatu.
W  zakresie nauk o  zarządzaniu uwidacznia się pewien 

dyskurs na temat stadium rozwoju tych nauk, nie ma bo-
wiem jednego stanowiska badaczy w tym względzie. Niektó-
rzy autorzy wskazują na etap przedparadygmatyczny (Go-
spodarek, 2009, s. 27; Sułkowski, 2012, s. 105), ale są i tacy, 
którzy mówią o  etapie postparadygmatycznym (Clegg, 
Hardy, 1997, s. 5–17). Analiza dorobku nauk o zarządzaniu, 
jako stosunkowo młodej wiekowo dyscypliny wiedzy, po-
mimo wyraźnej jej dynamiki, pozwala autorom niniejszej 
publikacji przyjąć stanowisko o uznaniu nauk o zarządzaniu 
jako nauk wieloparadygmatycznych w stadium rozwoju, bez 
ukształtowanego wspólnego i trwałego metaparadygmatu.

Rys. 2. Model warstw logicznych podziału problemów naukowych w naukach o zarządzaniu dla celów budowania wiedzy
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Gospodarek, 2009, s. 15)
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Należy zauważyć, iż z licznych rozważań na temat para-
dygmatów w naukach o zarządzaniu wysuwają się określo-
ne założenia z tym związane (tab. 1), wskazujące na wie-
lość spojrzeń na dany problem w obrębie analizowanych 
teorii czy szkół. Z jednej strony wieloparadygmatyczność 
tych nauk przynosi korzyści poznawcze, np. otwartość, 
dopuszczającą posługiwanie się teoriami, metaforami, 
ideologiami i  interpretacjami, a  z  drugiej strony ma też 
swoje ograniczenia, jak np.: niejednoznaczność, nie- 
współmierność rezultatów czy niższy stopień rygoryzmu 
metodologicznego (Sułkowski, 2016, s.  142; Borowiecki, 
2016, s. 45).

Przyjmując, iż celem nadrzędnym nauk o zarządzaniu 
jest dostarczenie wiarygodnej i solidnej wiedzy (Czakon, 
2014, s.  51), to głównym jej zadaniem jest zatem niesie-
nie aktywnej pomocy jednostce ludzkiej w  codziennym 
zmaganiu się z szybkością i nieprzewidywalnością zmian 
otoczenia (Popowicz, 2004, s. 211). Jeśli bowiem wskazać 
na to, iż „fundamentalnym wyzwaniem współczesności 
dla ziemskiego globu i  zamieszkującej w nim społeczno-
ści ludzkiej jest ich przetrwanie” (Gawor, 2006, s. 84) – to 
priorytetowe znaczenie ma problematyka zrównoważone-

go i trwałego rozwoju. Koncepcja ta jest wskazywana jako 
paradygmat nauk ekonomicznych (Bojarski, 2009, s. 121– 

–133) i podkreśla się, iż winna stanowić metaparadygmat 
nauk o  zarządzaniu w  kontekście myślenia integralnego 
(Hull, 2003, s. 19).

Zrównoważony rozwój to koncepcja, w  której w  spo-
sób kompleksowy podejmowany jest problem długo-
trwałej zdolności współczesnej gospodarki do rozwoju 
z  uwzględnieniem kryterium międzypokoleniowego za-
spokojenia ludzkich potrzeb6.

Za takim sformułowaniem metaparadygmatu nauk 
o  zarządzaniu w  XXI wieku przemawiają następujące 
fakty i  argumenty odniesione do zagadnień środowisko-
wych, społecznych i gospodarczych (Living Planet, 2016, 
s. 18–19, 58–59; Human Development Report, 2016, s. 30, 
77, 198–219, 264–267; Raport z realizacji ..., 2015, s. 1–3; 
The Sustainable Development Goals Report, 2017, s. 3–11; 
Knapińska, 2017, s. 42–55, World Trade Statistical Review, 
2017, s. 5):
1. W odniesieniu do występujących problemów dotyczą-

cych aspektu środowiskowego/ przyrodniczego należy 
wskazać:

Tabela 1. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu – wybrane aspekty opisu

Lp. Kryterium Opis

1 Consensus omnium Paradygmat dotyczy fundamentów poznawczych, które są akceptowane 
przez daną grupę badaczy.

2 Wspólne postulaty
Paradygmaty dotyczą natury rzeczywistości organizacyjnej, sposobu 
jej poznawania, kryteriów prawdy naukowej, stosunku do wartości, 
identyfikacji badaczy, stosunku do praktyki zarządzania.

4
Pluralizm 
epistemologiczny 
i metodologiczny

Dopuszczalne jest stanowisko wieloparadygmatyczne przy postulowanej 
triangulacji metodologicznej w sferze badawczej.

5 Metodyka Wskazuje się na zasadność polimetodyczności, związanej z wykorzystaniem 
zróżnicowanych metod ilościowych i jakościowych.

6 Podział Możliwość wyróżnienia metaparadygmatu, paradygmatów ogólnych 
oraz paradygmatów szczegółowych.

7 Spojrzenie meta Dopuszcza się stanowisko metaparadygmatyczne oraz wskazuje się na 
pożądaną refleksyjność i pogłębianie świadomości epistemologicznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sułkowski, 2015, s. 245; Brzezin, 1999, s. 20–21)

Rys. 3. Postulat metaparadygmatu wobec innych paradygmatów nauk o zarządzaniu
Źródło: opracowanie własne
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• globalny wskaźnik życia planety Ziemi (Living Planet 
Index –  LPI7) zmniejszył się w  latach 1970–20128 aż 
o  ponad połowę –  58%, w  tym dla gatunków słodko-
wodnych o 81%, dla gatunków lądowych o 38%, a dla 
gatunków morskich o 36%;

• od początku ery przemysłowej poziom dwutlenku wę-
gla w atmosferze wzrósł o około 40%9  (dominującym 
składnikiem śladu ekologicznego człowieka na Ziemi 
w 2012 r. w 60% jest dwutlenek węgla, pochodzący ze 
spalania paliw kopalnych);

• według światowych danych za 2014 r., aż 9 na 10 osób 
mieszkających w miastach oddychało powietrzem nie-
spełniającym norm Światowej Organizacji Zdrowia 
w zakresie jakości powietrza (PM 2,5);

• zwiększa się zużycie nawozów sztucznych z  poziomu 
0 mln ton w 1900 r. do ponad 160 mln ton w 2012 r.;

• zwiększa się zużycie słodkiej wody z poziomu ponad 
0,5 tys. km3 w 1900 r. do ok. 4 tys. km3 w 2012 r. (wzrost 
o 800%). Niedobory wody dotykają około 40% miesz-
kańców Ziemi;

• następuje utrata lasów tropikalnych o  blisko 27% od 
1700 r.;

• zwiększają się połowy ryb z ok. 15 mln ton w 1950 r. do 
ok. 65 mln ton w 2012 r. (wzrost o ponad 400%);

• zwiększa się ilość pojazdów transportowych w świecie. 
W 2012 r. ich liczba wyniosła ponad 1200 mln szt.;

• wielkość śladu ekologicznego człowieka na Ziemi, 
wskazującego, ile zasobów naturalnych z  lądu i  wody 
jest niezbędne, aby zaspokoić potrzeby ludzkie, a  tak-
że ile potrzebuje natura, żeby zaabsorbować wyprodu-
kowany dwutlenek węgla jednoznacznie dowodzi, iż 
przy utrzymaniu dotychczasowych trendów w  zakre-
sie wzrostu liczby ludności, poziomu konsumpcji na 
osobę oraz sposobu wykorzystania zasobów natural-
nych, w 2020 r. człowiek potrzebowałby nie jednej, lecz 
dwóch planet do życia. W efekcie działalność człowie-
ka i nadmierne wykorzystywanie przez niego zasobów 
naturalnych spowodowało, iż warunki środowiskowe 
nie tylko nie sprzyjają rozwojowi i  wzrostowi gospo-
darczemu, lecz wręcz zaczynają się pogarszać.
Argumenty te (dotyczące ładu środowiskowego/ przy-

rodniczego) stanowią warunek sine qua non dla istnienia 
pozostałych ładów, tj. społecznego i  gospodarczego, bo-
wiem bez zapewnienia życia na Ziemi (świat przyrody) 
nie będzie mowy o  istnieniu życia społecznego i  gospo-
darczego. Warunek środowiskowy/przyrodniczy należy 
zatem uznać za fundamentalny, a przy tym bezpośrednio 
powiązany z pozostałymi dwoma10.
2. W odniesieniu do aspektu społecznego należy wskazać 

na następujące zasadnicze problemy i zagrożenia:
• w 2016  r. w  skrajnym ubóstwie żyło na Ziemi ponad 

800 mln ludzi (za mniej niż 1,25 $ dziennie), z czego 
63% osób mieszka w  krajach Subsaharyjskich i  Azji 
Południowej;

• według danych za 2016 r., szacuje się, iż około 155 mln 
dzieci w wieku poniżej 5 lat cierpiało na skarłowacenie, 
wśród 52 mln występowała niedowaga, a 41 mln cier-
piało na nadwagę. Problemy te odzwierciedlają wystę-
pujące zagrożenia z jednej strony niedożywienia dzieci 

(szczególnie Kraje Trzeciego Świata), a  z  drugiej stro-
ny obrazują styl życia w  krajach wysokorozwiniętych 
(mało ruchu, niezdrowe odżywianie);

• według światowych danych za 2015  r., liczba kobiet, 
które zmarły w  czasie ciąży lub porodu, wyniosła 
303 000, a liczba dzieci poniżej 5 roku – około 6 mln. 
W znacznym stopniu jest to spowodowane bezpośred-
nio brakiem lub ograniczonym dostępem do fachowej 
pomocy medycznej;

• szacuje się, że w  2012  r. około 4,3  mln osób zmarło 
wskutek zanieczyszczenia powietrza, spowodowane-
go stosowaniem niewłaściwego paliwa i  technologii 
w  gospodarstwach domowych, a  równocześnie około 
3  mln osób zmarło z  powodu zanieczyszczeń powie-
trza z  tytułu działalności przemysłowej, emisji spalin 
z pojazdów mechanicznych, a także spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych;

• biorąc pod uwagę płeć, wykazano, że jedna na pięć ko-
biet w  wieku 15–49 lat, będących w  związku małżeń-
skim lub partnerskim, doświadczało w nim przemocy 
fizycznej i/lub seksualnej, natomiast z  badań dotyczą-
cych przemocy wśród dzieci według danych dla 76 
krajów świata za lata 2005–2016 wynika, że aż 8  na 
10 dzieci w wieku 1–14 lat doświadczało regularnych 
form psychologicznej i/lub fizycznej agresji;

• w  latach 2012–2014 wykryto ponad 570 różnych ro-
dzajów handlu ludźmi, z  czego najczęściej ofiarami 
były kobiety i dziewczęta (71% w 2014 r.), a ponad ¼ 
stanowiły dzieci;

• widoczny jest nierówny dostęp płci do edukacji, ko-
biety częściej dotknięte są  ubóstwem niż mężczyźni, 
a dyskryminacja kobiet w pracy i w życiu publicznym 
(tylko 1 na 5 parlamentarzystów to kobiety) wciąż jest 
problemem globalnym. Ponadto według danych za lata 
2000–2016 przeciętnie kobiety poświęcały trzykrotnie 
więcej czasu niż mężczyźni na nieodpłatne prace do-
mowe, jak również nieodpłatną opiekę nad członkami 
rodziny;

• w latach 2013–2015 udział osób, które znajdowały się 
w  areszcie bez procesu sądowego lub wyroku w  ich 
sprawie, wyniósł 31%;

• w 2015 r. około 9% ludności świata nie miało dostępu 
do źródła zdrowej wody pitnej;

• proporcja ludności miejskiej żyjącej w  tzw. slumsach 
w krajach rozwijających się wyniosła aż 30% w 2014 r.;

• w 2015 r. co trzecia osoba na świecie nie miała dostępu 
do odpowiednich sanitariatów;

• w 2014 r. około 1,6 mld ludzi na świecie nie miało do-
stępu do elektryczności.

3. W  zakresie aspektu gospodarczego występują nato-
miast następujące zagrożenia i problemy:

• w skali globalnej odnotowuje się długookresowy wzrost 
PKB, co ma również swoje przełożenie na poziom PKB 
per capita. Wartość PKB per capita w świecie zwiększy-
ła się z 9347,4 USD w 1996 r. do 15 415 USD w 2015 r., 
co należy ocenić pozytywnie, jednakże wykazywane 
są  znaczące zróżnicowania regionalne w  tym wzglę-
dzie, co przekłada się na poziom życia ludności w tych 
regionach. Według danych za 2010 r., PKB per capita 
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na mieszkańca USA wyniósł 30 500 USD, a łącznie we 
wszystkich krajach kontynentu afrykańskiego zaledwie 
2034 USD, co odzwierciedla istniejący w  świecie roz-
kład „bogactw narodów”, przy występujących długoter-
minowych tendencjach ich utrzymywania się w czasie 
(wyjątek właściwie stanowią Chiny, dla których wy-
kazano znaczące zmiany w kształtowaniu się PKB per 
capita);

• globalna dystrybucja dochodów w świecie wskazuje na 
wciąż występujące i utrzymujące się nierówności w do-
chodach ludności świata, wyrażające się blisko 75% 
udziałem w  redystrybucji dochodów wśród 1/5  lud-
ności świata, przy równoczesnym nieznacznie powyżej 
1% udziale 1/10 osób najuboższych11;

• w  1948  r. wartość światowego eksportu towarowe-
go w  świecie wyniosła 59 mld USD (ceny bieżące), 
a w 2016  r. już 16 bln USD (ceny bieżące), przy rów-
noczesnym zwiększeniu udziału eksportowych zero-
wych stawek z krajów rozwijających się z poziomu 49% 
w 2005 r. do 65% w 2015 r. Zmiany te mają swoje prze-
łożenie na tzw. wskaźnik konsumpcji materialnej (śladu 
materiałowego człowieka12) w świecie, który zwiększył 
się z 48,5 mld ton w 2000 r. do 69,3 mld ton w 2010 r., 
przy czym najwyższą jego wartość odnotowano w kra-
jach rozwiniętych (wartość wskaźnika w  przeliczeniu 
na osobę w 2010 r. w Australii i Nowej Zelandii wynio-
sła 35 ton, w Europie i Ameryce Płn. – 20 ton, a w Sub-
saharyjskiej Afryce – 2,5 tony);

• wzrost produktywności pracy (PKB na pracownika) 
zmniejszył się znacząco ze  średniorocznego poziomu 
2,9% w latach 2000–2008 do 1,9% w latach 2009–2016,

• wskaźnik światowego poziomu bezrobocia co praw-
da zmniejszył się z 6,1% w 2010 r. do 5,1% w 2016 r., 
jednak pomimo tego wśród osób młodych (15–24 lat) 
wskaźnik ten był blisko trzykrotnie wyższy niż dla po-
zostałych wyższych wiekiem grup osób bezrobotnych, 
stanowiąc 12,8%;

• w 2012 r. aż 168 mln dzieci w wieku 5–17 lat (1 na 10 
dzieci) pracowało, w tym aż ponad połowa z nich wy-
konywała pracę niebezpieczną;

• udział odnawialnych źródeł energii w  całkowitej jej 
konsumpcji wzrósł nieznacznie z 17,5% do 18,3% w la-
tach 2010–2014;

• globalny wskaźnik wydajności energii wzrósł o  2,1% 
rocznie w okresie 2012–2014, jednakże jest to wzrost 
niewystarczający, aby było możliwe podwojenie tego 
wskaźnika w ujęciu globalnym (według przyjętych ce-
lów w ramach zrównoważonego rozwoju);

• według danych za lata 2005–2016 w ponad 18% przed-
siębiorstw na świecie zgłoszono przynajmniej jedno 
żądanie zapłaty łapówki (w krajach o niskim i średnio-
niskim dochodzie było to 25%, a w krajach o wysokim 
dochodzie – 4%);

• odnotowuje się występowanie kryzysów już nie tyl-
ko mających kontekst regionalny, lecz globalny (np. 
globalny kryzys ekonomiczny rozpoczęty w  2007  r. 
w  USA), co oddziałuje na całą gospodarkę świa-
tową, wprowadzając ją w  stan zawirowań i  chaosu 
gospodarczego.

Przedstawione dane, wskazujące na życie ponad stan 
współczesnego człowieka (przy równoczesnym wysokim 
zróżnicowaniu poziomu życia ludzi w  poszczególnych 
częściach świata) i wynikające z  tego tytułu bezpośrednie 
skutki dotyczące kapitału przyrodniczego, jednoznacznie 
potwierdzają potrzebę dokonania radykalnych zmian, ma-
jących na celu realizację „rozwoju zrównoważonego, to jest 
takiego rozwoju, w  którym potrzeby obecnego pokolenia 
mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych 
pokoleń na ich zaspokojenie”, zgodnie z  zapisem raportu 

„Nasza Wspólna Przyszłość” Światowej Komisji ds. Środo-
wiska i Rozwoju, ogłoszonego w 1987 r.

Idea i rozwijana koncepcja zrównoważonego i trwałe-
go rozwoju, stanowiąca paradygmat światowej ekonomii 
już XX wieku – jak widać – jest wciąż aktualna i wymaga 
radykalnego wprowadzenia w życie (Żmija, Żmija, 2017, 
s. 973–979; Górka i in., 2016, s. 51–65; Górka, Thier, 2017, 
s.  192–201). Jednakże, jak dowodzi empiria, nawet naj-
lepsze planowanie, jeżeli nie jest konsekwentnie realizo-
wane, nie zdaje egzaminu. Dane statystyczne i wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju, dotyczące realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, przedstawionych w  Agen-
dzie Rozwojowej 2030 Transforming Our World, a obej-
mujące m.in. ograniczenie ubóstwa i głodu, zapewnienie 
dobrego zdrowia i jakości życia, dobrej jakości edukacji, 
równości płci i mniejszych nierówności wśród ludzi na 
świecie, czystą wodę i  dostęp do energii, wzrost gospo-
darczy i godną pracę, odpowiedzialną konsumpcję i pro-
dukcję, podjęcia działań służących poprawie w zakresie 
klimatu, życia pod wodą i na lądzie oraz inne – wydają 
się być daleko odbiegające od ścieżki zrównoważonego 
i trwałego rozwoju, a co dopiero od wkroczenia na drogę 
do zrównoważonego i trwałego rozwoju. Wskazują na to 
wyraźnie dominujące trendy w tym zakresie.

Wszystkie przedstawione wcześniej argumenty pro-
wadzą ku wnioskom, iż zapewnienie możliwości reali-
zacji potrzeb życiowych przyszłych pokoleń wymaga 
radykalnych, konkretnych i skutecznych działań dzisiaj, 
które mogą być podjęte tylko i wyłącznie na drodze wła-
ściwego zarządzania (samo ustanowienie celów zrów-
noważonego rozwoju jest jedynie początkiem, pierwszą 
funkcją zarządzania ku ich osiągnięciu).

Powiązanie trzech kapitałów: ekonomicznego, spo-
łecznego i przyrodniczego, jest niezbędne w tym procesie, 
zaś uwzględniając znaczenie i wagę zachodzących zmian 
w świecie, jawi się postulat przyjęcia i uznania „zarządza-
nia na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju” jako 
metaparadygmatu współczesnych nauk o zarządzaniu.

Podsumowanie

Z arządzanie jest rozpatrywane jako nauka, której 
efekty wiążą się ze społecznie użyteczną wiedzą 

ujętą w  określone, ustalone prawidłowości życia spo-
łeczno-gospodarczego, a  także teorii, które tłumaczą 
rzeczywistość i  (lub) dostarczają określone projekty do 
zastosowania, wspomagając tym samym racjonalizację 
otaczającej rzeczywistości. Można równocześnie uznać, 
iż współcześnie „zarządzanie stało się jednym z  najważ-
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niejszych czynników rozwoju” (Sudoł, 2007, s. 8). W tym 
też aspekcie ma ono swoje unikatowe znaczenie dla rea- 
lizacji zmian prowadzących ku postępowi, a  także ku po-
lepszeniu życia człowieka, z  uwzględnieniem poszanowa-
nia środowiska przyrodniczego, w którym on żyje.

Znaczącą rolę w  zarządzaniu jako nauce pełnią para-
dygmaty, które pojmowane są  jako swoisty, obowiązujący 
światopogląd, stanowiący sposób widzenia świata, w  tym 
ze wskazaniem na najważniejsze problemy w zmieniającej 
się jego rzeczywistości. Wśród globalnych problemów we 
współczesnym świecie wskazuje się na problem braku zrów-
noważenia i trwałości rozwoju w gospodarce światowej.

Cele przedstawione w  Agendzie Rozwojowej 2030 
Transforming Our World, przyjęte podczas szczytu ONZ 
w 2015 r., a związane z uznaniem znaczenia wymiaru środo-
wiskowego dla zapewnienia wzrostu potencjału na świecie 
i  tworzenia odpowiednich warunków życia dla obecnych 
i  przyszłych pokoleń, winny znaleźć swoje bezpośrednie 
przełożenie w  implementacji koncepcji zrównoważonego 
i  trwałego rozwoju świata oraz być należycie realizowane. 
Dotychczasowe działania w  tym zakresie są  absolutnie 
niewystarczające. Wskazany zatem przez autorów opraco-
wania postulat uznania „zarządzania na rzecz zrównoważo-
nego i trwałego rozwoju” jako metaparadygmatu nauk o za-
rządzaniu w XXI wieku znajduje swe uzasadnienie zarówno 
w  aspekcie teoretycznym, jak i  praktycznym rozumienia 
celowości i istoty tych nauk jako nauk empirycznych.
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e-mail: borowier@uek.krakow.pl

dr hab. Barbara Siuta-Tokarska, prof. UEK
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Przypisy

1) Publikacja powstała w  związku z  badaniami naukowymi re-
alizowanymi w  Katedrze Ekonomiki i  Organizacji Przedsię-
biorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach 
dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku.

2)  „Sztuka służąca życiu (w służbie życiu), którą włada mądrość” 
(Stone, 2005, s. 10).

3) Sama nauka może być pojmowana jako sztuka: Pitagoras 
w  nauce upatrywał sposób na udoskonalenie ludzkości, zaś 
R. Bacon wskazywał, że nauka uszlachetnia człowieka [Smo-
luk, 2014, s. 87]. J. Misiek (2010, s. 208–209) podkreśla zna-
czenie nauki jako twórczości, zwracając uwagę, iż żaden eks-
peryment sam w  sobie nie wyznacza jednoznacznie nowej 
teorii, a  badacz musi „wyjść poza dane doświadczenie”, aby 
daną teorię stworzyć, zaś działalność teoretyczna nauki posia-
da wszystkie te cechy, które wiodą ją ku sztuce.

4) Zgodnie z  obowiązującym w  Polsce Rozporządzeniem Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. 
w  sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i  sztuki oraz dys-

cyplin naukowych i  artystycznych (Dz.U. 2011, Nr 179, poz. 
1065) nauki o  zarządzaniu jako dyscyplina naukowa są  ujęte 
w  obrębie dwóch dziedzin, tj. nauk ekonomicznych (obszar 
nauk społecznych) oraz nauk humanistycznych (obszar nauk 
humanistycznych). Jednakże należy wskazać, że nauki o  za-
rządzaniu, uwzględniając ich rozwój oraz samą historię (naukę 
liczącą obecnie ponad sto lat) – w sposób szczególny nawiązu-
ją do nauk ekonomicznych i w tychże naukach są gruntownie 

„osadzone”.
5)  „Consensus omnium” – w ujęciu filozoficznym rozumiane jest 

poprzez przyjmowanie zgodności poglądów jako kryterium 
ich prawdziwości.

6) Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało wyjaśnione m.in. 
w  Światowej Strategii Ochrony Przyrody Międzynarodowej 
Unii Ochrony Przyrody i  Jej Zasobów. W  dokumencie tym 
zapisano, że „przekształcenie biosfery i  wykorzystanie zaso-
bów ludzkich, ekonomicznych oraz zasobów przyrody nie-
ożywionej i  ożywionej dla zaspokojenia potrzeb ludzi i  po-
prawy jakości ich życia, które uwzględnia czynniki społeczne, 
ekologiczne i ekonomiczne, wielkość zasobów przyrody oraz, 
w przypadku możliwości wyboru jednej z opcji rozwoju, ko-
rzyści i straty wynikające z tego wyboru w bliższej i odległej 
przyszłości”.

7) LPI mierzy różnorodność biologiczną w  świecie. Globalny 
wskaźnik LPI opiera się na danych naukowych w  zakresie 
14 152 monitorowanych populacjach 3706 gatunków kręgow-
ców, tj. ssaków, ptaków, ryb, płazów i gadów.

8) Przyjmując, że wartość LPI dla 1970 r. = 1.
9) Emisja dwutlenku węgla od 1990 r. wzrosła o 50%.
10) Jak zauważa B. Commoner, problemy z zachowaniem odpo-

wiedniego stanu środowiska naturalnego są tym większe, im 
większa jest liczba ludności, poziom konsumpcji na jednego 
mieszkańca oraz im bardziej stosowane technologie przyczy-
niają się do zanieczyszczania środowiska (Commoner, 1972, 
s. 83–98).

11) Wykres w postaci „kieliszka szampana” – dane za lata 1988– 
–2008 wg PPP z 2005 r. w USD.

12) Ślad materiałowy (Material footprint – MF) to miernik, ob-
razujący zużycie materiałów do produkcji konkretnego kon-
sumowanego dobra, zaproponowany przez grupę badaczy 
(Wiedman i in., 2013, s. 1–6).
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Management Sciences and the Paradigms

Summary

The Authors of the article paid special attention to the 
problems of multidimensionality and multithreading 
of management sciences as well as the new need to 
formulate paradigms, which enables making knowledge 
progress without the necessity to come back to previously 
solved scientific problems. Despite many different, but 
at the same time, very important problems existing in 
management sciences one might pose a question whether 
management sciences are multiparadigm sciences or 
they are based, or should be based on one fundamental 
paradigm or as some postmodernists claim these sciences 
are in the postparadigmatic stage.
The problems of connections between management 
sciences with the paradigms discussed by the Authors 

of this article lead the reader to acknowledge the 
management toward the sustainable development a kind 
of metaparadigm in these sciences in the 21st century. 
Both problems: of lack of sustainability and lack of 
durability in the present day economy constitut one of the 
most important global problems to be solved immediately, 
that is why justification of the requirement to treat the 
management towards the sustainable development as 
a  metaparadigm of the contemporary management 
sciences results from the advisability and the essence of 
these sciences as the empirical ones. Their value expressed 
by the criterion of practical application has a  unique 
meaning not only in case of problems concerning a single 
human being but also in case of the whole mankind.

Keywords

science, management, paradigm, sustainable development

KREATYWNOŚĆ W ORGANIZACJACH 
NON-PROFIT — PERSPEKTYWA 
PERSONALISTYCZNA
Jarosław Domański

Wprowadzenie

O d początków XXI wieku świat wkroczył w  zupełnie 
nową erę – w czasy coraz szybciej i w bardziej nieprze-

widywalny sposób zmieniającego się otoczenia. Ph. Kotler 
i J. Caslione (2009) postawili wręcz tezę, że burzliwe czasy 
nie są żadną aberracją, lecz stanowią nowe oblicze normal-
ności. Narastające tempo zmian zachodzących w otoczeniu 
przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla praktyki 
zarządzania oraz stanowi wyzwanie dla nauki. Źródeł 
tych zmian poszukiwać można w  zmianach społecznych, 
politycznych, demograficznych czy też w postępie techno-
logicznym. Zarówno menedżerowie, jak i naukowcy coraz 
częściej zadają sobie pytanie: Jak zarządzać organizacją 
w czasach turbulentnie zmieniającego się otoczenia?

Wydaje się, że jedną z klarownych odpowiedzi udzielił 
S. Sudoł (2007, s.  21), twierdząc, że „podstawowym wa-
runkiem przetrwania organizacji w warunkach burzliwe-
go otoczenia jest jej elastyczne przystosowanie się do nie-
go”. Nie sposób wyobrazić sobie urzeczywistnienia tego 
postulatu bez przeprowadzania w organizacjach ciągłych 
zmian, które niejako mają „nadążyć” za zmieniającym się 
otoczeniem. Jednakże samo podążanie za zmianami już 
nie wystarcza. Podobnie jak analizowanie zachodzących 
zmian w  otoczeniu, gdyż oparte jest z  założenia na opi-

sie jego stanów teraźniejszych lub wręcz przeszłych. Dziś 
potrzebna jest w organizacjach umiejętność przewidywa-
nia, prognozowania, a nawet przepowiadania przyszłości 
i warunków, w jakich przyjdzie nam działać za dwa, trzy 
czy pięć lat. Zmieniająca się w turbulentny sposób rzeczy-
wistość wymusza zatem położenie szczególnego nacisku 
na kreatywność w organizacjach. Umiejętność przewidy-
wania przyszłości oraz zdolność do kreatywnej zmiany 
szczególnie istotne są  dla przetrwania organizacji poza-
rządowych, chociażby z uwagi na ich zazwyczaj niewielkie 
zasoby, które nie chronią je przed aberracjami otoczenia.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pro-
pozycji ujęcia zjawiska kreatywności w  perspektywie 
personalistycznej. Personalizm afirmuje człowieka, jego 
godność, wolność, odpowiedzialność, dobro i prawa. Zda-
niem autora, ten nurt filozoficzny może być źródłem in-
spiracji w dzisiejszych, po-postmodernistycznych czasach, 
z którego czerpać mogą również nauki o zarządzaniu.

Propozycja ta została odniesiona w artykule do organi-
zacji non-profit, które różnią się od organizacji komercyj-
nych przede wszystkim tym, że ich nadrzędnym celem nie 
jest osiąganie zysku. W  centrum swojego oddziaływania 
stawiają zazwyczaj dobro człowieka, co uzasadnia przyjęcie 
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do ich analizowania perspektywy personalistycznej. Zagad-
nienia kreatywności organizacji komercyjnych są szeroko 
badane i  opisywane, natomiast w  odniesieniu do orga-
nizacji pozarządowych istnieje ich zauważalny niedosyt. 
Jednocześnie podmioty trzeciego sektora, podobnie jak 
firmy komercyjne zmagają się z nieustannie zmieniającym 
się otoczeniem i problematyka kreatywności jest dla nich 
równie istotna i warta rozważań.

Do realizacji celu posłużyła głównie analiza literatury 
z  zakresu nauk o  zarządzaniu w  odniesieniu do pojęcia 
kreatywności. Sposób, w  jaki kreatywność organizacji 
jest rozumiana i  definiowana, przedstawiono z  punktu 
widzenia organizacji komercyjnych z uwagi na fakt, iż to 
w odniesieniu do nich pojęcie to pierwotnie zostało wpro-
wadzone. Następnie zarysowano stan wiedzy dotyczący 
organizacji non-profit, zwłaszcza dostępne wyniki badań 
empirycznych. W skrócie przedstawiono założenia perso-
nalizmu i wynikającą z nich wizję człowieka w organizacji. 
Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że wdrożenie tej 
wizji w organizacji, zwłaszcza pozarządowej, sprzyjać po-
winno zwiększeniu jej kreatywności.

Rozumienie kreatywności

Z agadnienie kreatywności rozważane jest w nauce od 
drugiej połowy XX w. Początkowo zainteresowanie 

tym terminem było domeną psychologii, następnie socjo-
logii, by dość szybko znaleźć poczesne miejsce również 
w  naukach o  zarządzaniu. Zwłaszcza w  odniesieniu do 
kreatywności w  organizacji, jej roli w  innowacyjności, 
w budowaniu i rozwijaniu tej cechy w pracownikach.

Jedną z podstawowych i najszerzej cytowanych definicji 
kreatywności w  odniesieniu do organizacji sformułował 
M.  Rhodes (1961, s.  305–310), podając, że „kreatywność 
jest słowem oznaczającym fenomen, w którym człowiek za-
szczepia nowy pomysł, ideę czy koncepcję będącą produk-
tem”. Opisał ten termin (nawiązując zapewne do powstającej 
niemal równolegle koncepcji 4P McCarthy’ego) za pomocą 
następujących elementów (Rhodes, 1961, s. 305–310):

• Person (człowiek) – poszukując optymalnych dla krea- 
tywności cech osobowościowych, takich jak inteligen-
cja, intelekt, temperament, doświadczenia, system war-
tości, ciekawość, otwartość;

• Process (proces) – przykładając uwagę do właściwego 
sformułowania problemu, motywacji, percepcji, ucze-
nia się, myślenia i komunikowania;

• Press (kontekst lub klimat) – skoncentrowany na rela-
cjach pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, np. miejsce 
pracy, które zachęca do kreatywności indywidualnej, 
grupowej i organizacyjnej;

• Products (produkty, idee) –  podkreślając, że pierwot-
nym efektem kreatywności jest idea, pewien nowy, 
oryginalny pomysł, który wpierw zostaje przekazany 
innym, a  gdy przybierze postać materialną, staje się 
produktem. Produkt kreatywności można oceniać, od-
nosząc się do stopnia jego nowości oraz/lub do odbior-
ców, dla których jest on ową nowością. Możemy mieć 
zatem do czynienia z niekoniecznie nowym produktem, 
ale dla którego został znaleziony nowy rynek odbiorców.

W  zasadzie wszystkie późniejsze określenia kreatyw-
ności odnosiły się do jednego z tych czterech elementów 
w  zależności, z  jakiej perspektywy były tworzone lub 
wykorzystywane. Perspektywa marketingowa kazała 
podkreślać znaczenie produktu w  kreatywności. Stąd 
spotykamy takie określenie: „kreatywność programu 
marketingowego to stopień, w  jakim działania podjęte 
w odniesieniu do produktu na rynku (np. zmiana opako-
wania) są  znacząco różne od innych praktyk marketin-
gowych” (Andrews, 1996; Taewon, Hochang, 2005). Inni 
badacze, np. E. Skrzypek (2014), dostrzegają bardziej 
perspektywę człowieka, podając: „kreatywność to zdol-
ność człowieka do generowania nowych idei, koncepcji 
lub nowych skojarzeń i  powiązań z  istniejącymi już 
ideami oraz koncepcjami”. Obszerna literatura dotyczy 
procesu kreatywności. Kreatywność rozumiana jest jako 
proces, w  którym pracownicy tworzą pomysły i  roz-
wiązania, aby wykreować, ulepszyć lub zmodyfikować 
produkty organizacji, jej polityki lub procedury (Ama-
bile i in., 1996). Eksplorowany jest termin „zarządzanie 
kreatywnością” (Bakker i in., 2006). Łączona jest często 
z pojęciem i procesami innowacyjności, poprzez słuszne 
spostrzeżenie, że wszystkie innowacje zaczynają się od 
kreatywnych pomysłów (Amabile i in., 1996). Inspiracją 
dla wielu badaczy były prace T. Amabile, która opraco-
wała w  1988 roku pierwszy (Amabile, 1988), a  w  2016 
roku poprawiony (Amabile, Pratt, 2016) model kreatyw-
ności i innowacyjności w organizacji. Przedstawiając go 
w ogromnym skrócie, można zauważyć, że łączy w sobie 
elementy:

• procesu innowacji organizacyjnych wraz z uwydatnie-
niem wynikających ze środowiska wewnętrznego orga-
nizacji takich elementów, jak motywacja do innowacji, 
zasoby oraz umiejętności w zarządzaniu innowacjami,

• indywidualnego procesu twórczego (kreatywnego), 
uwzględniając komponenty indywidualne, takie jak 
wewnętrzna i zewnętrzna motywacja, umiejętność rea- 
lizacji zadań oraz umiejętności i  wewnętrzne predys-
pozycje do myślenia kreatywnego,

• wielu zidentyfikowanych powiązań pomiędzy tymi 
dwoma procesami.
Reasumując, zagadnienie kreatywności, zarówno pra-

cowników, jak i  w  odniesieniu do całej organizacji, jest 
w  dużym stopniu eksplorowane przez naukę już co naj-
mniej od 60 lat. Poszukiwane w  tym obszarze są  źródła 
przewagi konkurencyjnej, remedium na kryzysy, inspira-
cje do innowacji, działania i przetrwania przedsiębiorstwa. 
Postulowane jest nawet swoiste wyniesienie kreatywności 
do miana nowego paradygmatu zarządzania (Mazurkie-
wicz, 2011). Do dalszych rozważań przyjęto przytoczone 
rozumienie kreatywności sformułowane przez M. Rhode-
sa z  uwagi na wskazany wyżej jej kompleksowy charak-
ter. Definicja ta była stosowana w  badaniach nie tylko 
dotyczących organizacji komercyjnych, ale również non-

-profit. Wskazuje także na rolę człowieka w kreatywności 
organizacji, traktując go jednak jako jeden z  elementów, 
co w  świetle przyjętej w  artykule perspektywy persona-
listycznej wydaje się wartym co najmniej ponownego 
przemyślenia.
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Kreatywność w badaniach 
organizacji non-profit

S tudia literaturowe dotyczące zarządzania i  badania 
działalności organizacji pozarządowych pokazują 

pewną prawidłowość: i w zakresie naukowych rozwiązań, 
i stosowanych technik zarządzania organizacje non-profit 
są opóźnione w stosunku do sektora biznesu o około 15 lat. 
Przykładowo, literatura dotycząca planowania strategicz-
nego w przedsiębiorstwach pojawiła się w połowie lat 60. 
XX w., natomiast analogiczna tematyka dotycząca sektora 
non-profit przypada na koniec lat 70. XX w  (Courtney, 
2002, s.  110). Podobnie rzecz się ma i  w  tematyce doty-
czącej kreatywności. Jedną z pierwszych publikacji wprost 
dostrzegających to zagadnienie w  organizacji non-profit 
jest artykuł A.T. Hollingswortha (1989), zamieszczony 
w  periodyku „Nonprofit World” o  charakterze bardziej 
poradnikowym niż naukowym. Podkreśla w nim koniecz-
ność zaadoptowania kreatywności do działań organizacji 
nieprzynoszących zysku i  proponuje następujący proces 
składający się z pięciu kroków (Hollingsworth, 1989):

• Przygotowanie. Najpierw dokładnie zbadaj problem, 
aby upewnić się, że rozumiesz wszystkie jego aspekty.

• Koncentracja. Po drugie, skup całą energię organiza-
cyjną na rozwiązaniu problemu.

• Inkubacja. Następnie zrób sobie przerwę, zrelaksuj 
się i  pozwól swojej podświadomości pracować nad 
problemem.

• Iluminacja. To jest uczucie „Eureka!” –  to cudowne 
uczucie, które pojawia się, kiedy twój umysł informuje 
cię, że rozwiązało twój problem.

• Weryfikacja. Na koniec sprawdź rozwiązanie lub po-
mysł, który odkryłeś.
Zainteresowanie współczesnych badaczy trzeciego 

sektora tematyką kreatywności nie jest wciąż zbyt duże. 
Interesującym wątkiem w  badaniach jest poszukiwanie 
czynników wzmacniających kreatywność pracowników. 
Wśród nich identyfikowane jest środowisko i  miejsce 
pracy. Kreatywność w miejscu pracy to proces, w którym 
pracownicy generują pomysły na tworzenie, ulepszanie 
lub modyfikowanie produktów, zasad lub procedur orga-
nizacyjnych (Lutz Allen i in., 2013). Jest to zatem prosta 
adaptacja definicji podanej wcześniej przez T.M. Amabile.

K. Jaskyte i  inni (2010) podają, że środowisko pracy 
zespołowej, struktura organizacyjna, przywództwo i  kul-
tura organizacyjna są czynnikami oddziałującymi na krea- 
tywność. Z kolei analizując wpływ przywództwa na krea- 
tywność, autorzy ci identyfikują, że wśród konkretnych 
zachowań przywódczych, które mają znaczący wpływ na 
kreatywność pracowników, są: zachęcanie pracowników 
do wyrażania swoich opinii; dostarczanie aktualnych 
i  konstruktywnych informacji zwrotnych; zapewnianie 
autonomii; zapewnienie wysokiego poziomu wsparcia 
społecznego; wyrażanie troski o  uczucia pracowników; 
równoważenie swobody i  odpowiedzialności pracowni-
ków; ułatwianie rozwoju umiejętności (Jaskyte, Kisieliene, 
2006). Badając style przywództwa w  organizacjach non-

-profit i  odnosząc je do zdolności do kreatywności Lutz 
Allen i  inni (2013) wykazali, że styl transformacyjny ma 

bezpośredni pozytywny związek z klimatem psychologicz-
nym, który sprzyja gotowości do zmiany organizacyjnej 
i  kreatywności organizacyjnej, podczas gdy przywódcy 
reprezentujący styl laissez faire mają negatywny związek.

Istotne badania przeprowadzili H. Barett, J. Balloun 
i A. Weinstein (2005). Badali wpływ kreatywności na efek-
tywność organizacji non-profit. Uzyskali 267 wywiadów 
z 23 organizacji pozarządowych reprezentujących dwa sek-
tory: ochronę zdrowia oraz edukację. Zidentyfikowali kilka 
czynników wpływających na efektywność organizacji, ta-
kich jak: orientacja rynkowa, orientacja na naukę, przedsię-
biorczość i elastyczność organizacyjna, które potraktowali 
jako zmienne zależne od działań zarządu. Jako zmienną 
ogniskową przyjęli „Klimat kreatywności”, który pokrywa 
się z  opisanym wcześniej elementem „Press”, wskazanym 
przed M. Rhodesa. Wykazali, że wszystkie z  tych zmien-
nych są silnie skorelowane z efektywnością badanych orga-
nizacji. Sformułowali też istotne i uniwersalne wnioski dla 
organizacji non-profit, które powinny (Barett i in., 2005):

• Rozwijać swój klimat twórczy i orientację na uczenie 
się, rozumiejąc, że ten pierwszy wzmacnia i wykorzy-
stuje to ostatnie.

• Nieustannie skanować swoje otoczenie w  poszukiwa-
niu istotnych informacji rynkowych, postępować zgod-
nie z  tymi informacjami i  rozpowszechniać wiedzę 
o nich w całej organizacji.

• Działać aktywnie, aby wykorzystać tę wiedzę jako 
punkt wyjścia do wprowadzania nowych, nowator-
skich programów, które przyniosą korzyści swoim od-
biorcom i/lub donatorom.

• Tworzyć i  angażować wielofunkcyjne, kompetentne 
zespoły do analizowania, tworzenia i  rozwijania oraz 
realizacji strategicznych działań marketingowych w co-
raz bardziej dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
Podobne badanie wśród koreańskich organizacji prze-

prowadzili S. Taewon i S. Hochang (2005). Badali wzajem-
ną zależność pomiędzy takimi czynnikami, jak: kreatyw-
ność organizacji, wewnętrzna motywacja pracowników, 
wsparcie organizacyjne dla twórczej pracy, efektywność 
organizacji, orientacja organizacji na uczenie się. Badania 
przeprowadzili zarówno wśród organizacji non-profit, jak 
i komercyjnych. Uzyskali ciekawe wyniki wskazujące, że 
żadne zmienne nie mają znaczącego wpływu na wydaj-
ność pracy w przypadku organizacji działającej dla zysku, 
a  tylko wewnętrzna motywacja pozytywnie wpływa na 
wydajność pracy w organizacjach non-profit. Wnioskują 
zatem, że istnieje szereg różnic w zakresie kreatywności, 
wydajności pracy i ich korelacji pomiędzy organizacjami 
non-profit a organizacjami komercyjnymi.

Wniosek ten powinien zachęcać badaczy do większe-
go zainteresowania analizami zagadnienia kreatywności 
w organizacjach non-profit. Wspiera to tezę H. Anheiera 
(2000) o  konieczności wypracowania zupełnie nowych 
modeli zarządzania dla organizacji non-profit. Dla orga-
nizacji non-profit potrzebne jest zupełnie nowe, odmien-
ne od dotychczasowych podejście, które uwzględniałoby 
ich charakterystykę. Taką propozycją dopasowania spoj-
rzenia na kreatywność organizacji non-profit może być 
perspektywa personalistyczna.
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Kreatywność – perspektywa 
personalistyczna

Z a fundament do rozważań zagadnień kreatywności 
w organizacji proponuje się przyjęcie normy persona-

listycznej, której wykładnię dał K. Wojtyła (2000) między 
innymi w  książce Miłość i  odpowiedzialność. Norma ta 
głosi, iż każda bez wyjątku osoba ludzka jest obdarzona 
niezbywalną godnością i zasługuje na to, by nie być trak-
towanym wyłącznie jako środek do nawet najbardziej 
wzniosłego celu. Ponadto cele te muszą być etyczne 
i  kształtowane z  zachowaniem prymatu etyki nad tech-
niką. Elementem stałej refleksji powinno być dążenie do 
tego, aby „bardziej być” aniżeli „bardziej mieć”. A zasada 
sprawiedliwości nie zawsze jest wystarczająca zwłaszcza 
w  odniesieniach osobowych, stąd konieczność prymatu 
miłosierdzia.

Z  normy tej można wysnuć personalistyczną wizję 
człowieka w organizacji, która zakłada m.in. (Domański 
i in., 2014):

• nadrzędną wartość człowieka wobec uwarunkowań 
społeczno-ekonomicznych,

• podkreślanie godności człowieka, która jest oparta na 
szacunku do osoby,

• człowiek ma prawo do wolności, życia w  prawdzie, 
sprawiedliwości, miłosierdzia, poszanowania własno-
ści (w tym własności intelektualnej),

• człowiek ma prawo, aby stawiane mu cele były mo-
ralne i  w  konsekwencji służyły jemu lub drugiemu 
człowiekowi,

• człowiek nie może być w organizacji poddawany „ideo- 
logii walki” zarówno w odniesieniu do drugiego czło-
wieka, jak i innych (konkurencyjnych) organizacji,

• człowiek ma prawo, również w  środowisku pracy, do 
odrzucenia materializmu i dążenia do samorozwoju,

• człowiekowi należy się pole do odpowiedzialności,
• życie społeczne powinno być podporządkowane dobru 

człowieka.
Kreatywność jako cecha ludzka może się efektywnie 

rozwijać w organizacji, w której podzielana jest powyższa 
wizja człowieka. Można wówczas stworzyć wspólnotę 
ludzi, którzy wykorzystują swą mądrość i wiedzę, którzy 
się wzajemnie szanują, ufają sobie, mają wspólne wartości 
w celu realizacji własnych dążeń, a przy tym realizują cele 
organizacji jako całości. Organizacja wówczas nie uznaje 
i nie epatuje wewnątrz i na zewnątrz ideologią walki. Jest 
świadoma swej misji w  społeczeństwie, nie afirmuje zy-
sku, lecz traktuje go co najwyżej jako środek do realizacji 
celów zaangażowanych w  nią pracowników oraz całego 
społeczeństwa. Dążenie do innowacyjności oraz kreatyw-
ności realizowane jest przez pryzmat dobra człowieka 
i  zasad etyki, a  nie przez imperatyw walki i  przewagi 
konkurencyjnej oraz rozwoju techniki często niesłużącej 
człowiekowi.

Organizacje non-profit są chyba najbliżej przedstawio-
nej wyżej wizji organizacji. Osoby zaangażowane w dzia-
łalność stowarzyszeń i  fundacji łączą wspólne wartości, 
które mają swoje odzwierciedlenie w  misji. Misja tych 
organizacji jest niemal zawsze inspirująca i pobudzająca 

do kreatywności. W sytuacji gdy przedsiębiorstwa muszą 
z dużym wysiłkiem poszukiwać sformułowania misji, któ-
ra będzie inspiracją dla swoich pracowników – organiza-
cje non-profit mają to niejako „z urodzenia”. Ponadto czło-
wiek jako osoba jest zazwyczaj w centrum ich uwagi. Jest 
tak czy to w  organizacjach edukacyjnych, gdzie dziecko 
jest podmiotem działań, czy to w charytatywnych, skon-
centrowanych na pomocy konkretnym ludziom chorym, 
żyjącym w ubóstwie, czy też w organizacjach sportowych, 
w  których również uwaga skupiona jest na poszczegól-
nych sportowcach, czasem wchodzących w skład drużyny. 
W  przeciwieństwie do nich, w  organizacjach komercyj-
nych działania skupiają się na mniej lub bardziej wirtual-
nym „kliencie”, na segmentach grupujących klientów itp. 

–  nawet wobec postulowanej indywidualizacji podejścia, 
lub większego otwarcia się na inny, obok zysku, cel, jakim 
jest podniesienie dobra społecznego. Dla organizacji po-
zarządowych człowiek stanowi nadrzędną wartość, nieza-
leżnie od uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a ich 
działania podporządkowane są jego dobru.

Pojęcie kreatywności bardzo silnie związane jest z czło-
wiekiem, z pracownikiem organizacji. Wśród cytowanych 
definicji kreatywności duża ich część skoncentrowana jest 
właśnie na człowieku, na jego zdolnościach do kreacji, na 
warunkach, jakie menedżerowie powinni w organizacjach 
stworzyć, aby sprzyjać twórczemu klimatowi. Jednakże 
w rozumieniu, M. Rhodesa człowiek jest zaledwie jednym 
z elementów kreatywności. To spojrzenie należy doprecy-
zować i pozostałe elementy potraktować jako uzupełnia-
jące do – będącej w centrum uwagi – osoby ludzkiej. To 
człowiek jest kreatorem, bez niego nie można mówić o ja-
kiejkolwiek działalności twórczej. Procesy powinny być 
ukierunkowane na stworzenie sprzyjających Człowiekowi 
okoliczności, warunków pracy –  Klimatu czy Kontekstu 

– w których mógłby tworzyć nowe idee i koncepcje będące 
Produktami procesu kreacji.

Podsumowanie

W spółczesne, turbulentnie, a więc niezmiernie szyb-
ko i  w  sposób nieprzewidywalny zmieniające się 

otoczenie organizacji wymusza niejako jej nastawienie 
na kreatywność. Jest to jedno z narzędzi, które może być 
wykorzystywane, aby zmieniając organizację (produkty, 
procesy, struktury), nadążyć za zmianami w otoczeniu.

Znaczenie kreatywności zostało dostrzeżone już w  po-
łowie XX wieku. W nauce powstało wiele propozycji defi-
niujących to pojęcie, wyjaśniających główne jego składowe, 
jakimi są: Człowiek, Proces, Produkt i Klimat. Znakomita 
jednak większość piśmiennictwa odnosi się do organizacji 
komercyjnych. Podmioty trzeciego sektora w  niewiel-
kim stopniu były w  tym zakresie diagnozowane. Główne 
kierunki tych nielicznych badań skoncentrowane były na 
poszukiwaniu czynników wspierających kreatywność pra-
cowników w organizacji, wśród których eksponowane było 
przywództwo. Zostały one przedstawione w  niniejszym 
artykule i to na te właśnie elementy powinni zwracać szcze-
gólną uwagę zarządzający organizacjami non-profit, chcąc 
zwiększyć kreatywność swoich organizacji.
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Rekomendacją, jaką przynosi ten artykuł, jest również 
zastosowanie perspektywy personalistycznej do budowa-
nia kreatywności w  organizacjach, począwszy być może 
od organizacji non-profit. Postuluje się przyjęcie jako 
podstawy w  optyce działania prymatu osoby człowieka 
nad rzeczą, etyki nad techniką, miłosierdzia nad spra-
wiedliwością oraz dążenia, aby „bardziej być” aniżeli 

„bardziej mieć”. W tak zbudowanej organizacji ludzie będą 
być może bardziej kreatywni. Konieczne jest do tego pod-
jęcie przez menedżerów prób implementacji wskazanej 
w artykule personalistycznej wizji człowieka w organiza-
cji, która Go afirmuje, podkreśla jego godność, wolność, 
odpowiedzialność, dobro i  prawa. Zastosowanie takiego 
podejścia wydaje się trudne w praktyce, zwłaszcza w od-
niesieniu do organizacji komercyjnych, dużych korporacji 
i  funkcjonujących na wysoce konkurencyjnych rynkach. 
Będzie znacznie łatwiejsze w  odniesieniu do organizacji 
niedziałających dla zysku.

Postulatem, jaki można sformułować dla badaczy, 
którzy zajmują się tematyką kreatywności organizacji, 
jest takie modelowanie wskazanych przez M. Rhodesa 
elementów (Procesów, Kontekstu oraz Idei), które po-
stawi Człowieka w  centrum uwagi. Doprecyzowanie tej 
koncepcji może stać się przedmiotem dalszych dociekań 
dotyczących perspektywy personalistycznej w kreatywno-
ści organizacji, ale także w badaniu zarządzania organiza-
cjami w szerszym rozumieniu. Przyjęcie założeń persona-
listycznych, jako pewnej podstawy filozoficznej, sposobu 
patrzenia na człowieka i organizację może przyczynić się 
do rozwoju nauk o zarządzaniu, a jednocześnie do lepsze-
go funkcjonowania organizacji.

dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. PW
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
e-mail: Jaroslaw.Domanski@pw.edu.pl
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Creativity in Non-profit Organizations 
— A Personalistic Perspective

Summary

The purpose of this article is to propose the phenomenon 
of creativity of non-profit organizations in a personalistic 
perspective. The main assumptions of the personalistic 
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norm have been outlined in it, the consequence of which 
is the vision of a man in the organization. According to 
this vision, man is a supreme value over socio-economic 
determinants, his dignity, freedom, responsibility, 
goodness and rights are underlined. The recommended 
implementation of this vision, both in practice and in 
the management theory, will contribute to building an 
organization in which a person can be more creative and 

the organization more effective. The notion of creativity 
and basic research directions in this field have also been 
characterized in the context of non-profit organizations.

Keywords

creativity, personalism in management, non-profit 
organizations, man in organization

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI OTOCZENIA 
BIZNESU I UCZELNI WYŻSZYCH  
W OBSZARZE EDUKACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ
Adam Sadowski, Angelika Andrzejczyk

Wprowadzenie

W   obecnym systemie szkolnictwa wyższego w  pro-
cesie edukacji przedsiębiorczej uczelnie w  znacz-

nym zakresie kształcą studentów niezależnie od instytu-
cji wsparcia przedsiębiorczości. Dzieje się tak pomimo 
faktu, iż w  otoczeniu społeczno-gospodarczym istnieje 
wiele takich instytucji, jak również instrumentów wspie-
rających rozwój przedsiębiorczości, które mogłyby istot-
nie wzbogacić wspomnianą edukację, zwłaszcza w kon-
tekście edukacji praktycznej. W  związku z  powyższym, 
dostrzegając ważny obszar naukowo-badawczy, jakim 
jest edukacja przedsiębiorcza młodzieży akademickiej 
oraz współpraca uczelni wyższych i  szeregu instytucji 
działających na rzecz przedsiębiorczości, przeprowa-
dzono dyskusję panelową będącą jednocześnie częścią 
autorskiego, obszernego badania A. Andrzejczyk doty-
czącego wpływu edukacji na rozwój przedsiębiorczości 
młodzieży akademickiej, realizowanego w  ramach Dia-
mentowego Grantu MNiSW1. Omówiony w  niniejszej 
pracy fragment badań obejmuje dyskusję z grupą podla-
skich specjalistów z Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) 
(przedstawiciele: Parku Naukowo-Technologicznego, 
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, fundacji wspierającej przed-
siębiorców, banku itp.), podczas której omówiono ich 
rolę w  edukacji i  rozwoju przedsiębiorczości i  zebrano 
opinie na temat problemów IOB z potencjalnymi przed-
siębiorcami, którzy korzystają z ich usług. Celem niniej-
szego opracowania jest przedstawienie wyników panelu 
w  kontekście opracowań innych naukowców, poznanie 
przyczyn i  charakteru współpracy młodych lub poten-
cjalnych przedsiębiorców z  instytucjami otoczenia biz-
nesu, poszukiwanie sposobów na lepsze przygotowanie 
studentów w  drodze edukacji do założenia i  prowadze-

nia własnej działalności gospodarczej oraz poszukiwanie 
obszarów i  sposobów współpracy uczelni i  IOB w  celu 
poprawy przygotowania studentów i  ich zachęcenia do 
samozatrudnienia, ale również w  szerszym kontekście 
w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych2.

Przedsiębiorczość i edukacja

Z jawisku przedsiębiorczości przypisuje się dynamizo-
wanie wzrostu gospodarczego, stwarzanie nowych 

miejsc pracy oraz rozwój regionalny (Cassia i  in., 2014, 
s.  378), zaś samym przedsiębiorcom odgrywanie klu-
czowej roli w przedsiębiorstwie oraz bycie aktywatorem 
postępu ekonomicznego (Sudoł, 2006, s.  20). Definicja 
przedsiębiorczości jako procesu zakładania i  prowadze-
nia przedsiębiorstwa nie oddaje charakteru i  pełnego 
spektrum znaczeń współcześnie przypisywanych temu 
pojęciu. Przedsiębiorczość może przejawiać się bowiem 
również w kontekście np. przeprowadzenia odkryć, rea- 
lizowania pionierskich rozwiązań dla gospodarki czy ak-
cji charytatywnych. Aktywność przedsiębiorcza polega 
również na wykorzystaniu dostrzeganych w  otoczeniu 
możliwości poprzez realizację własnych przedsięwzięć 
mogących przynieść efekty ekonomiczne i/lub pozaeko-
nomiczne (Dembińska, 2012, s. 214–215). Przedsiębior-
czość jest szczególnym rodzajem aktywności, przyno-
szącym wymierne korzyści zarówno dla otoczenia, jak 
i człowieka (Korpysa, 2016).

Powoduje to rosnące zainteresowanie tym zagadnie-
niem, a  wręcz wznowienie dyskusji nad determinan-
tami rozwoju przedsiębiorczości w  dobie globalizacji 
i modelu gospodarki opartej na wiedzy. Można wskazać 
wiele czynników oddziałujących na kształt przedsiębior-
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czości w  danym kraju, wśród nich często wymieniane 
są: system społeczno-ekonomiczny, regulacje prawne, 
demografia, wychowanie, kultura, wykształcenie, kom-
pleksowy proces edukacji. Natomiast samo powiązanie 
przedsiębiorczości z  edukacją różnych grup społecz-
nych, w  tym przypadku młodzieży akademickiej, bywa 
traktowane jako remedium na przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego.

To właśnie edukacja przedsiębiorcza odgrywa współ-
cześnie coraz istotniejszą rolę w  kreowaniu wielowy-
miarowej przedsiębiorczości: kształceniu potencjalnych 
przedsiębiorców, kształceniu osób przedsiębiorczych 
społecznie bądź wyjątkowo aktywnych pracowników. 
Wskazując na trzy misje uczelni wyższych –  badania 
(Jaffe 1989, s.  976–968), edukację i  wsparcie biznesu 

–  uniwersytety stają się ważnymi ośrodkami wsparcia 
rozwoju regionalnego w  obszarze gospodarczym i  spo-
łecznym, stając się jednocześnie jednym ze źródeł bu-
dowania przedsiębiorczego społeczeństwa (Cassia i  in., 
2014, s.  378). Instytucje edukacji wyższej utożsamiane 
są  z  centrami generowania wiedzy w  społeczeństwie 
(Odora, 2015, s.  278), stąd też pojawiają się postulaty, 
aby to w szczególności uczelnie wyższe świadczyły usługi 
edukacyjne w obszarze kształtowania przedsiębiorczości, 
odpowiadając na regionalne zapotrzebowanie gospodar-
ki oraz dążąc do przeciwdziałania recesji. Warto jest bo-
wiem kształtować w społeczeństwie cechy oraz budować 
rozwiązania instytucjonalne, które w  oczywisty sposób 
pomogą rozwijać przedsiębiorczość w społeczeństwie.

Różne są  jednak podejścia do edukacji przedsiębior-
czej. W literaturze znajdziemy wiele podziałów edukacji 
przedsiębiorczej prezentowanych przez autorów z  róż-
nych krajów. W niniejszym opracowaniu zostanie przy-
toczony jedynie jeden z nich, najczęściej spotykany obec-
nie w  literaturze, tj. dzielący edukację przedsiębiorczą 
na: edukację o  przedsiębiorczości, edukację dla przed-
siębiorczości oraz edukację przez przedsiębiorczość 
(Wach, 2013, s.  249; Jensen, 2014, s.  353). W  obszarze 
edukacji o  przedsiębiorczości główny nacisk kładziony 
jest na aspekty teoretyczne, czyli głównie przekazywanie 
wiedzy teoretycznej z zakresu zakładania i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. Mianem edukacji dla 
przedsiębiorczości określane jest kształtowanie prak-
tycznych umiejętności, które są  uważane za potrzebne 
przedsiębiorcom w  prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej. Natomiast edukacją przez przedsiębior-
czość określa się dokształcanie już funkcjonujących 
przedsiębiorców w  zakresie umiejętności biznesowych 
(Wach, 2013, s. 249). Ten ostatni rodzaj edukacji przed-
siębiorczej w  nielicznych przypadkach spotykany jest 
również w szkołach, gdzie realizowane jest to w postaci 
edukacyjnych gier biznesowych lub prowadzenia fak-
tycznych biznesów pod okiem doświadczonych osób.

Metoda badawcza

N a przełomie lat 2015 i  2016 przeprowadzono sześć 
paneli ze specjalistami z  różnych branż i  dziedzin 

związanych z  przedsiębiorczością. Był to ostatni etap 

badań przeprowadzonych przez A. Andrzejczyk –  lau-
reatkę Diamentowego Grantu MNiSW. W  panelach 
wzięli udział specjaliści z różnych obszarów związanych 
z  przedsiębiorczością, przy czym na każdą dyskusję 
zapraszano inną grupę rozmówców dobieraną celowo. 
Każdy panel trwał ok. 2  godzin, a  paneliści byli przed 
spotkaniem informowani o  obowiązującym scenariu-
szu dyskusji. W  niniejszym opracowaniu skupiono się 
na wynikach panelu dyskusyjnego z grupą specjalistów 
reprezentujących wybrane przez badaczkę instytucje 
otoczenia biznesu (banku, Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości, Białostockiego Parku Naukowo-

-Technologicznego, Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, firm konsul-
tingowych). Panele miały na celu uzupełnienie danych 
zebranych pozostałymi dwoma technikami badawczymi 
(ankiety wśród studentów i  wywiady wśród przedsię-
biorców) oraz opracowanie wniosków i  rekomendacji 
w  zakresie usprawnienia i  wzrostu efektywności edu-
kacji przedsiębiorczej skierowanych do edukatorów 
oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. 
W wielu aspektach wyniki rozmów ze specjalistami sta-
nowią treści mogące zainspirować i  zainicjować dalsze 
badania mobilizacji przedsiębiorczej w ramach edukacji.

Wyniki dyskusji w ramach panelu 
eksperckiego z przedstawicielami IOB

J ednym z  zadań parków naukowo-technologicznych 
jest zapewnianie warunków do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej przede wszystkim w  wymia-
rze wysokiej jakości infrastruktury, możliwości transferu 
wiedzy, technologii i komercjalizacji badań. Zadanie to 
jest realizowane niezależnie od stadium rozwoju przed-
siębiorstwa, które chciałoby skorzystać z  oferty wybra-
nego parku. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny 
(BPNT) w  swych działaniach wspiera głównie przed-
siębiorców stawiających dopiero swoje pierwsze kroki, 
zatem nawiązanie szerszej współpracy tej instytucji 
z podlaskimi uczelniami w zakresie promowania przed-
siębiorczości i  aktywizowania młodzieży mogłoby być 
bardzo korzystne dla studentów. I chociaż w badaniach 
PARP-u  (2005) wskazano, że trudno jest nawiązać rela-
cje przedsiębiorcom stacjonującym w  parkach z  insty-
tucjami badawczymi, takimi jak uczelnie, to raczej nie 
dotyczy to młodzieży akademickiej, która naturalnie 
wykazuje powiązanie ze swoją uczelnią, a dodatkowo na-
leży pamiętać, że w większości parki są bezpośrednio lub 
pośrednio powiązane z wyższymi uczelniami i zacieśnie-
nie współpracy w proponowanym zakresie nie powinno 
stanowić problemu.

Poszukując wsparcia, przedsiębiorcy zgłaszający się 
do BPNT, zazwyczaj pytają o  źródła finansowania po-
mysłu biznesowego. Może to świadczyć o tym, że nadal 
za największą barierę w  realizacji własnych pomysłów 
uważany jest brak środków finansowych. Co więcej, 
lokatorzy parków często korzystają jedynie z infrastruk-
tury, a nie są zupełnie zainteresowani innymi usługami 
parku, współpracą czy transferem wiedzy i  technologii. 
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W ten sposób park staje się jedynie adresem, pod którym 
prowadzona jest działalność gospodarcza.

Z badań PARP-u płyną inne wnioski, a mianowicie, że 
nawiązywanie przez lokatorów parku współpracy z inny-
mi przedsiębiorcami (zwłaszcza tymi z siedzibą w parku) 
jest dostrzegane. Ta rozbieżność opinii może być podyk-
towana tym, jakie podmioty podlegały badaniom, na 
jakim etapie ich rozwoju, oraz tym, kto i  w  jakim celu 
prowadził badania.

Co więcej, ekspert biorący udział w  dyskusji przyto-
czył problemy Parku, które pokrywają się z  tymi, wska-
zanymi w Raporcie PARP-u jako bariery rozwoju parków 
naukowo-technicznych w  Polsce: „niski poziom przed-
siębiorczości akademickiej, brak tradycji współpracy 
na linii nauka – biznes, systemowe bariery dla rozwoju 
przedsiębiorczości, a także słabość otoczenia (instytucji 
finansowych i naukowych” (PARP, 2005).

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) 
oferują narzędzia potrzebne do założenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. Jednak grupa, którą najczęściej 
przyciągają, to IT-owcy, informatycy, deweloperzy itd. 
Największą zaletą AIP jest to, że zakładając działalność 
w  Inkubatorze, można przetestować pomysł, nie trze-
ba od razu zakładać swojej działalności gospodarczej 
w  urzędzie. Zamknięcie działalność w  inkubatorze nie 
pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

Klienci Inkubatora są  zainteresowani zabezpiecze-
niem swoich interesów i  pytają o  kwestie prawne, fi-
nansowe i organizacyjne. Pojawiała się przy tym bardzo 
szeroka gama pytań. Należy stwierdzić, że młodzi start- 
upowcy nie posiadają wiedzy na temat przebiegu pro-
cesu inwestycyjnego. Wielu z  nich szuka w  tej sprawie 
pomocy, kiedy jest już za późno, tj. po zawarciu umowy 
i oddaniu 49% firmy już na początku prowadzenia swojej 
działalności. Ten błąd komplikuje pozyskiwanie kolej-
nych finansowań. Można zatem stwierdzić, że AIP jest 
miejscem, gdzie potencjalni przedsiębiorcy pozyskują 
podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. Na podobne obszary działania in-
kubatorów wskazuje Komisja Europejska, tj. w zakresie: 
szkolenia z  przedsiębiorczości (często „preinkubacji”), 
doradztwa biznesowego, wsparcia finansowego i  wspar-
cia technologicznego, a  nie tylko w  zakresie „obsługi” 
prawnej i  księgowej (Centre for Strategy & Evaluation 
Services, 2002).

Z  usług Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(SSSE) korzystają klienci bardziej dojrzali, już potra-
fiący prowadzić w  jakiś sposób swój biznes. Ma to 
związek z  wymogami inwestycyjnymi w  tym obszarze 
(m.in. minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych 

– 100 000 EUR), których spełnienie dla początkującego 
przedsiębiorcy byłoby trudne. Cechami łączącymi SSSE 
z poprzednio omawianymi instytucjami są motywy zgła-
szania się klientów, tj. braki w wiedzy czy też orientacji 
w zakresie pozyskiwania środków pomocowych. Mimo 
upływu wielu lat, od momentu integracji i  wdrożenia 
programów pomocowych, przedsiębiorcy, nawet do-
świadczeni, nadal pytają o  możliwości uzyskania dofi-
nansowania z tych źródeł.

Jak wskazuje opracowanie P. Krzemińskiego (2009, 
s. 222–224), samo powstanie specjalnej strefy istotnie sprzy-
ja rozwojowi przedsiębiorczości również w wymiarze licz-
bowym –  wzrasta bowiem liczba mniejszych podmiotów, 
które obsługują w wielu dziedzinach (zwłaszcza transport, 
budownictwo) przedsiębiorstwa funkcjonujące w  ramach 
SSE, oraz odnotowywany jest wzrost siły nabywczej i popy-
tu na różne produkty, co dodatkowo pozytywnie przekłada 
się na liczbę przedsiębiorstw. Zmienia się również eduka-
cja, gdyż zwłaszcza szkoły zawodowe mogą dostosowywać 
profil nauczania do nowych miejsc pracy w strefie. Reakcja 
uczelni wyższych na powstanie SSE jest znacznie mniej ela-
styczna (najkrótsze studia to bowiem nadal 2 lata edukacji), 
dlatego też współpraca tych dwóch podmiotów w zakresie 
edukacji przedsiębiorczej powinna raczej opierać się na 
rozwoju kompetencji młodzieży akademickiej i  poznawa-
niu lokalnego rynku za pośrednictwem lokatorów SSE.

Przedsiębiorców, którzy zgłaszają się do Podlaskiej Fun-
dacji Rozwoju Regionalnego (PFRR), można podzielić na 
kilka grup. Pierwsza to młodzi przedsiębiorcy, którzy za-
czynają działalność i wykazują mieszaną postawę składającą 
się zarówno z pokory, ciekawości, trochę marzycielstwa, jak 
i poczucia idei. Z drugiej strony są przedsiębiorcy dojrzali, 
ale mało pokorni. Nie czują oni potrzeby dokształcania czy 
zdobywania nowych kwalifikacji, są bowiem przeświadcze-
ni o  tym, że w wielu kwestiach wiedzą najlepiej, co robić. 
O  tym, że warto szukać pomocy, przekonują się dopiero 
w  sytuacjach kryzysowych, np. w  obliczu utraty płynno-
ści finansowej. Okazuje się, że zazwyczaj powodem złej 
sytuacji przedsiębiorstwa są: brak pieniędzy, brak pokory 
i  brak umiejętności (występujące niekoniecznie w  takiej 
kolejności).

Do PFRR zgłasza się jeszcze przedsiębiorców chcących 
jedynie uzyskać dotacje unijne –  często nie wiedzą oni, 
czym chcieliby się zająć, ale zgłaszają się z prośbą o infor-
macje, jaki projekt napisać, żeby tylko te środki otrzymać. 
Ostatecznie istnieje fałszywe przeświadczenie, że braki 
w wiedzy nie stanowią problemu – wystarczy uzyskać do-
finansowanie i każdy rodzaj działalności przyniesie sukces. 
Z drugiej strony, analizując powody podejmowania przez 
przedsiębiorców (również potencjalnych) współpracy 
z  IOB, można również wskazać, że główną przyczyną na-
dal jest brak środków finansowych, a  dopiero w  dalszej 
kolejności (czwarta pozycja) korzystanie z  doradztwa 
(Domańska, 2013, s.  66). Należy jednak pamiętać, że jest 
to spojrzenie klientów IOB, którzy mogą nie oceniać swych 
potrzeb obiektywnie.

W  przypadku banków instrumenty wsparcia są  dosyć 
ograniczone i sprowadzają się właściwie do różnego rodza-
ju kredytów, które nie są przyznawane, np. dla startupów. 
Dlatego też z oferty banków korzystać mogą przedsiębiorcy 
już funkcjonujący na rynku z  udokumentowaną historią 
finansową. Trudności w pozyskaniu środków finansowych 
od instytucji bankowych dodatkowo przyczyniają się do 
wzrostu zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców 
pomocą IOB w tym zakresie. Dylematy klientów IOB w za-
kresie sfinansowania rozpoczęcia lub początkowej fazy roz-
woju przedsiębiorstwa potwierdzają również inne badania 
(Domańska, 2013, s. 67).
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Firmy doradcze prezentują szeroki wachlarz usług. 
Na co dzień zajmują się pomocą zarówno potencjalnym, 
jak i  już funkcjonującym przedsiębiorcom. Przedstawi-
ciele tych firm również najczęściej odpowiadają na py-
tania klientów o  możliwości pozyskania pieniędzy. Ale 
przychodzą do nich także przedsiębiorcy posiadający 
odpowiednie fundusze, a poszukujący sposobów na ich 
pomnożenie. Co ciekawe, bardzo często przedsiębiorcy 
zasięgający opinii w  IOB są  przeświadczeni o  wyjątko-
wości swoich problemów, bowiem dotyczą one konkret-
nej branży czy specyfiki działalności. Ostatecznie okazu-
je się jednak, że wszystkie problemy są w gruncie rzeczy 
podobne bądź nawet takie same, a w otoczeniu istnieje 
bardzo wiele różnych rozwiązań.

W  opinii ekspertów, przedsiębiorcom (również po-
tencjalnym) brakuje wielu cech i umiejętności. Zdecydo-
wanie brakuje otwartości, umiejętności autoprezentacji, 
skutecznej komunikacji, przekazywania w prosty sposób 
swoich oczekiwań i mówienia językiem korzyści, który 
dotrze do partnera biznesowego, brakuje też zdolno-
ści przywódczych, umiejętności budowania zespołów, 
współpracy w  zespołach i  niestandardowego myślenia. 
Do podstawowych niedostatków można zaliczyć również 
wiedzę z  zakresu badania rynku, pozyskiwania klienta, 
a nawet wiedzę z zakresu przedsiębiorczości – potencjal-
ni przedsiębiorcy nie wiedzą bowiem, jak zacząć własną 
działalność i do kogo mogą się udać, skąd wziąć środki 
finansowe na swój pomysł, z  jakich form reklamy sko-
rzystać, czy też jak je dopasować do realizowanego po-
mysłu. Co więcej, nadal typowe jest ukrywanie swojego 
pomysłu przed innymi z obawy o jego kradzież. Taka po-
stawa niesie ze sobą negatywne konsekwencje, bowiem 
pomysł, który jest trzymany w  tajemnicy, często nigdy 
nie zostaje zrealizowany. Istotnym działaniem staje się 
zatem pielęgnowanie w młodych ludziach wielu cennych 
cech, takich jak: kreatywność, inicjatywa, pewność sie-
bie, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, ale 
także budowanie zaufania społecznego. Takie stanowi-
sko prezentuje również Komisja Europejska (European 
Commission, 2008).

Obecnie w  systemie gospodarczym dostępne są  róż-
norodne instrumenty wspierania przedsiębiorców, które 
były różnie oceniane. W poprzedniej perspektywie było 
organizowanych wiele szkoleń (w tym z przedsiębiorczo-
ści), z których znaczna część była nastawiona jedynie na 
zysk dla podmiotu organizującego a wyłącznym efektem 
miało być po prostu uzyskanie określonych wskaźników. 
Można dostrzec również niedobór szkoleń specjalistycz-
nych, często bardzo drogich. Remedium stanowiłoby 
realizowanie szkoleń z  zachowaniem minimum formal-
ności, ale ze współfinansowaniem ze strony beneficjen-
ta (nawet na poziomie 50%), ponieważ obecnie jakość 
szkoleń spada i często ich organizacja polega głównie na 
podpisywaniu kolejnych list poświadczających zjedzenie 
obiadu, odebranie materiałów itp.

Zajmowanie się organizacją szkoleń należy jednak 
do trudnych zadań ze względu na często specyficzne 
wytyczne co do ich uczestników, np. mają to być osoby 
po  50. roku życia, długotrwale bezrobotne, niepełno-

sprawne, i dodatkowo wskazywany jest często warunek 
zapewnienia im zatrudnienia (przy czym dodatkowo 
wśród zatrudnionych po  szkoleniach uczestników ma 
być np. 15% z powiatu białostockiego, 15% sokólskiego 
itd.). Podejście to określane jest jako nieodpowiedzialne 
i niezgodne z naturą rynku. Również z punktu widzenia 
przedsiębiorców lepiej jest nie podejmować się zatrud-
nienia osób po unijnych szkoleniach, jeśli nie wiadomo, 
kim będą beneficjenci szkoleń, lub wiadomo, że może to 
być „grupa krytyczna”. Właściwym działaniem byłoby 
motywowanie ludzi do podejmowania pracy i  dawanie 
pracy tym, którzy faktycznie chcą ją wykonywać. Jeszcze 
lepszym rozwiązaniem wydaje się wspomaganie poten-
cjalnych przedsiębiorców w założeniu własnej działalno-
ści gospodarczej, ale bez sztucznego ograniczania benefi-
cjentów pomocy (tak jak wyżej: do osób po 50 roku życia, 
trwale bezrobotnych, niepełnosprawnych itd.). Ważne 
jest kierowanie pomocy do tych, którzy chcą faktycznie 
prowadzić działalność gospodarczą.

Szkolenia w zakresie kompetencji miękkich oraz wie-
dzy z przedsiębiorczości mogą stanowić punkt wspólny 
IOB i uczelni. Połączenie wiedzy teoretycznej oferowanej 
przez wykładowców uczelnianych z praktycznymi aspek-
tami, które mogłyby zapewnić instytucje IOB, znacznie 
podniosłyby jakość edukacji przedsiębiorczej dostępnej 
na rynku. Gdyby w  szkoleniach w  ramach dotacji unij-
nych mających motywować do założenia własnej dzia-
łalności gospodarczej grupą preferowaną byli studenci 
i  młodzież, efektywność takich szkoleń wydaje się, że 
byłaby znacznie wyższa niż w grupach krytycznych.

Wśród omawianych instrumentów finansowych 
są  również dotacje, które mimo ciągłej ewolucji, oce-
niane są  przez ekspertów coraz gorzej. Może mieć to 
związek z tym, że w przeszłości dominowała idea, że na 
programie przedakcesyjnym PHARE wszyscy się nauczą 
formuły i postępowania, przez co w następnych progra-
mach będzie tylko lepiej. Niestety, okazuje się, że tak się 
nie stało. Sam fakt, że wcześniej, po  złożeniu wniosku 
o  dofinansowanie, czekało się jedynie 43 dni na podpi-
sanie umowy o dofinansowanie, a obecnie, taki termin 
oczekiwania pozostaje w  sferze marzeń, mówi sam za 
siebie. Nie to stanowi jednak największą wadę tego in-
strumentu wsparcia, bowiem najgorsze są  nadmierne 
wymogi w  zakresie dokładnego planowania działań. 
Powoduje to znaczne trudności w  elastycznym reago-
waniu na zmiany na rynku. System dotacji finansowych 
powinien zmierzać w  kierunku mniejszej formalizacji 
i mniejszego opierania się na ideologii urzędniczej. Co 
ciekawe, jak wskazują badania, to właśnie dotacje są naj-
częstszym instrumentem wsparcia, z którego korzystają 
klienci IOB (Domańska, 2013, s. 68).

W  opinii ekspertów niemożliwa okazuje się zgodna 
ocena sfery B+R. Niezgoda w tym obszarze polegała na 
tym, że część panelistów określiła środki inwestowane 
w  innowacje, badania i  rozwój dobrą inwestycją, jako 
poszukiwanie czegoś, co mogłoby przyczynić się do 
istotnego rozwoju cywilizacyjnego. Pozostali eksperci 
uważali, że nawet prosta produkcja i  sprzedaż pomo-
gą w  podniesieniu pozycji konkurencyjnej krajowych 
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przedsiębiorstw na globalnym rynku. Wiele korporacji 
bazuje na prostych rozwiązaniach, a  mimo to są  one 
odpowiedzialne za znaczną część obrotu międzynarodo-
wego. W  dobie możliwości zakupu zagranicznych tech-
nologii koncentrowanie wysiłków i ogromnych środków 
oraz poświęcanie czasu na sam proces samodzielnego 
wytwarzania technologii zostało określone jako nieprzy-
noszące takich korzyści, jakie były zakładane. Proces ten 
nie zawsze przyniesie pozytywne efekty. Niepoprawne 
jest zatem założenie, że kiedy są  środki, można badać 
wszystko –  pozostaje bowiem pytanie, czy takie podej-
ście ma w ogóle sens?

Eksperci zgodzili się co do tego, że edukacja przedsię-
biorcza zaczyna się już nawet nie w  przedszkolach, ale 
w domu. Edukacja mylnie kojarzona jest prawie wyłącz-
nie ze szkołą, a to przecież przede wszystkim dom, rodzi-
ce, a później oczywiście pozostałe instytucje, w których 
człowiek uczestniczy, kształtują postawy przedsiębiorcze. 
Natomiast w przypadku zorganizowanym instytucjonal-
nie edukacja przedsiębiorcza powinna pojawiać się jak 
najwcześniej, już od przedszkola, przez szkołę podsta-
wową, gimnazjum itd. Przy czym, w początkowych eta-
pach chodzi o kształtowanie cech charakteru, a dopiero 
na dalszych etapach zdobywanie wiedzy i umiejętności. 
Nie powinno się bowiem ograniczać edukacji przedsię-
biorczej do nauki teorii czy praktyki gospodarczej. Są to 
w  końcu również cechy charakteru (np. odpowiedzial-
ność, kreatywność, nieszablonowe myślenie) i  umiejęt-
ności (np. praca indywidualna czy zespołowa).

Wiedza ciągle ulega dezaktualizacji, w  związku 
z  czym trudno jest nauczyć się teorii przedsiębiorstw, 
wiedzy o  procedurach czy modelach funkcjonowania 
biznesu. Łatwiejsze i  bardziej efektywne jest uczenie 
młodych ludzi zaradności, budowanie w  nich przed-
siębiorczych postaw i kształtowanie umiejętności. Jako 
przykład doskonałej metody nauczania przedsiębior-
czości podano prowadzenie sklepiku szkolnego, ga-
zetki szkolnej czy udzielanie się w  harcerstwie, które 
są lepszą lekcją podstaw i postaw przedsiębiorczych niż 
teoretyczne zajęcia.

Instytucje otoczenia biznesu muszą włączać się w edu-
kację w sposób zorganizowany, otwierając się na współ-
pracę. Jedną z takich akcji mogą być wizyty w zakładach 
produkcyjnych i  usługowych, pomoc w  nawiązywaniu 
współpracy czy też działalność promocyjna, nawet 
wśród najmłodszych. W działalności popularyzatorskiej 
ważne są media, które zamiast przedstawiania negatyw-
nego obrazu przedsiębiorców, powinny zwrócić uwagę 
na pozytywne aspekty ich działalności. Powinny być 
ukazywane w dobrym świetle: pracowitość, racjonalność, 
odpowiedzialność. W edukacji przedsiębiorczej i współ-
pracy instytucji w tym obszarze powinno się łączyć sys-
tem promocji z  jak największą liczbą działań praktycz-
nych, w  tym po  prostu wysokiej jakości, dopracowane 
praktyki dla uczniów/studentów. Należy podejmować 
wspólne przedsięwzięcia uczelni i IOB, tak by przybliżyć 
młodzież do realizacji własnych pomysłów. Nauka musi 
wynikać z praktyki. Kiedy człowiek coś faktycznie robi, 
to tak naprawdę najszybciej się wtedy uczy.

Obecnie, w większości, obszerniejsze kursy i zajęcia 
z przedsiębiorczości obejmują głównie kierunki ekono-
miczne. W przypadku kierunków pozaekonomicznych 
są one w minimalnym zakresie godzinowym i są raczej 
niskiej jakości. Nawet na kierunkach ekonomicznych 
trudno o  to, by zajęcia poprowadzili praktycy, czy to 
posiadający własne przedsiębiorstwo, czy też pracują-
cy w  obszarze wsparcia przedsiębiorczości. Edukacja 
przedsiębiorcza jest specyficznym obszarem, trudnym 
w realizacji bez wsparcia praktyków. Paneliści zgodzili 
się, że aby była ona efektywniejsza, warto jest też uczyć 
w  kreatywny sposób, w  zabawie, w  nauce, tak by roz-
budzać w  uczniach pasję. Warto bowiem ćwiczyć, jak 
zrobić biznes w sposób problemowy, a nie teoretycznie. 
Po takiej edukacji student niekoniecznie musi zostać 
przedsiębiorcą, może pracować u  kogoś, ale będzie 
wykazywał zarówno przedsiębiorcze cechy, jak i  po-
siądzie cenne umiejętności. Co ciekawe, stwierdzono, 
że im wyższy stopień edukacji, tym bardziej skostniałe 
są  jej struktury i stosowane są gorsze wzorce edukacji 
przedsiębiorczej. Aby je poprawić, warto zapraszać na 
gościnne wykłady specjalistów z IOB, którzy wzbogacą 
zajęcia o praktyczne aspekty z życia gospodarczego.

Niewłaściwe jest upowszechnianie mitu, że najważ-
niejszy w biznesie jest innowacyjny pomysł. Okazuje się, 
że pomysł nie musi być przełomowy, ale taki, którego 
realizacja przyniesie spełnienie pomysłodawcy. Warto 
nagłaśniać medialnie, że za sukcesem przedsiębiorczym 
często kryją się bardzo przyziemne rzeczy: odpowiednia 
sprzedaż, marketing, dobry produkt i bardzo dużo mrów-
czej, technicznej pracy, o której później rzadko się mówi.

Instytucje otoczenia biznesu powinny uzupełniać 
niedobory w  wiedzy, w  kompetencjach, w  postawach, 
które nie zostały zagospodarowane w  systemie eduka-
cji. Zaproponowano w  tym celu studia podyplomowe 
z  praktykami z  przedsiębiorstw oraz instytucji otocze-
nia biznesu oraz wprowadzenie przedmiotu o  nazwie 

„inkubatory przedsiębiorczości”, w którym na początku 
przez dwa miesiące uczono by teorii (uzależnionej od 
potrzeb uczniów, np. jak stworzyć sklep internetowy), 
by następnie przez kolejne miesiące wprowadzać po-
mysły w życie. Umożliwiłoby to realne przetestowanie 
chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej 
jako formy organizacji własnej pracy, spróbowanie, jak 
to wygląda w praktyce.

Dyskusja wyników badań

W  jednym z badań studentów okazało się, że „uczel-
nia jest postrzegana jako podmiot, który nie 

jest zainteresowany tym, aby oni (studenci) rozwijali 
własną działalność” (Prochorowicz, 2009, s. 71). I choć 
sama autorka przekonuje, że z  tym stwierdzeniem ra-
czej nie do końca można się zgodzić, gdyż „studenci 
nie interesują się działalnością uczelni i nie wiedzą na-
wet, jakie agendy czy organizacje działają na uczelni”, 
to jednak taka opinia o młodzieży akademickiej może 
wskazywać na istotny problem, którego rozwiązanie 
może przyczynić się do wzrostu świadomości oraz za-
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interesowania nauczaną przedsiębiorczością, w tym we 
współpracy z innymi podmiotami.

Edukacja przedsiębiorcza to przede wszystkim dom, 
rodzice, a  później pozostałe instytucje, w  których 
człowiek uczestniczy. Nie znaczy to jednak, że można 
marginalizować znaczenie tych instytucji. Należy pra-
cować nad intensyfikowaniem współpracy instytucji 
otoczenia biznesu i uczelni.

Elementy kształtowania postaw przedsiębiorczych 
powinny być wplecione w  każdy przedmiot kształco-
ny na każdym poziomie edukacji. Edukacja przedsię-
biorcza powinna trwać do studiów wyższych włącznie 
z dalszą edukacją uzupełniającą, a instytucje otoczenia 
biznesu powinny uzupełniać te luki, niedobory w wie-
dzy, w kompetencjach, w postawach, które nie zostały 
zagospodarowane w  systemie edukacji. Co więcej, na 
każdym etapie edukacji instytucje wspierające mogą 
angażować się i przypominać również rodzicom, żeby 
kształcili aktywne postawy w swoich dzieciach.

Przedsiębiorcy zaczynają biznes z  niewłaściwej 
strony. Wiedzą, co wyprodukują, wiedzą, że na tym 
zarobią –  kupią tanio albo wyprodukują tanio, sprze-
dadzą drogo – ale na pytanie, komu to sprzedadzą, nie 
potrafią odpowiedzieć. To jest kluczowy brak wiedzy. 
Taką elementarną wiedzę studenci powinni wynieść 
najpierw ze szkoły, a  później, poszerzoną już, z  uczel-
ni, jednak tak się często nie dzieje. Takie wnioski 
powinny zmotywować uczelnie wyższe do lepszego 
przygotowywania sylabusów i  prowadzonych zajęć. 
Aby dodatkowo zwiększyć jakość prowadzonych zajęć, 
wykładowcy powinni zapraszać na gościnne wykłady 
specjalistów z IOB. Równie przydatne byłyby konsulta-
cje z otoczeniem biznesowym w zakresie kształtowania 
praktycznych programów kształcenia, realizowanych 
na uczelniach.

IOB są  otwarte na przedsiębiorców, zwłaszcza mło-
dych i niedoświadczonych, którzy dopiero rozpoczynają 
pierwszą działalność gospodarczą, albo jeszcze są  na 
etapie planowania założenia własnej działalności gospo-
darczej. W  tej grupie znajdują się również absolwenci 
i  młodzież, ale według badań PARP-u, w  wielu ośrod-
kach jedynie ok. 3% ofert jest do nich kierowanych. 
Mimo to wśród podmiotów publicznych i grup społecz-
nych korzystających z  oferty IOB ponad 18,2% to wła-
śnie młodzi ludzie (Burdecka, 2004, s. 12–14). Warto za-
tem pracować nad poszerzeniem dotychczasowej oferty 
usługowej o  rozwiązania kooperacyjne z  uczelniami 
i szkołami, ale też przedsiębiorcami już istniejącymi na 
rynku oraz szerzej je promować wśród młodych ludzi.

Analizując problemy dostrzegane przez przedstawi-
cieli z  instytucji otoczenia biznesu, warto zastanowić 
się, dlaczego przedsiębiorcy najczęściej zgłaszają się 
z pytaniami o możliwości dofinansowań, porady praw-
ne czy też podstawowe informacje o  procesach zakła-
dania i  funkcjonowania przedsiębiorstw. W  obecnym 
systemie kształcenia, mimo obowiązkowych przedmio-
tów z przedsiębiorczości, wiele wskazuje na to, że są to 
przedmioty prowadzone bez większego zaangażowania 
i uzyskiwania konkretnych efektów: zdobywania prak-

tycznej wiedzy i  umiejętności przez ich uczestników. 
IOB ze swoimi praktycznymi doświadczeniami mogą 
istotnie przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości 
w  procesie edukacji. Wskazane byłoby przy tym, aby 
współpraca ta dotyczyła już wyższych szczebli eduka-
cji, takich jak szkoły zawodowe, średnie, a  zwłaszcza 
uczelnie wyższe. Ma to związek z  dojrzalszym podej-
ściem studentów i  większą szansą na sprecyzowanie 
przez nich kierunku swojej kariery.

Studenci, podczas realizacji toku studiów (nieza-
leżnie od podjętego kierunku studiów), powinni mieć 
możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności ważnych 
w  prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. 
Wiele praktycznych aspektów, nieprzekazywanych na 
wykładach na uczelni, mogą przedstawić studentom 
pracownicy IOB podczas szkoleń organizowanych 
w  ramach współpracy. Ważne, żeby studenci uzyska-
li wcześniej ogólne przygotowanie merytoryczne na 
uczelni. Najważniejsze wydaje się skupienie uwagi 
na długotrwałym procesie kształtowania aktywnej, 
przedsiębiorczej postawy oraz rozwijaniu praktycz-
nych umiejętności, ponieważ te efekty najtrudniej 
jest osiągnąć. Cennym źródłem wiedzy mogą być też 
praktyki w  Instytucjach Otoczenia Biznesu –  bezpo-
średni kontakt z  przedsiębiorcami może pozytywnie 
wpłynąć na wybór własnej kariery przez studentów; 
oraz praktyki w przedsiębiorstwach współpracujących 
z  IOB, podczas których nabywane byłyby praktyczne 
umiejętności zawodowe. Posiadanie umiejętności 
i  odpowiednich kwalifikacji sprzyja założeniu jed-
noosobowej działalności gospodarczej ze względu na 
możliwość wykonywania, przynajmniej na początku, 
usług samodzielnie.

Paneliści wskazywali na braki w  umiejętnościach 
młodych ludzi. Niestety, znacznie łatwiejszym zada-
niem jest przekazywanie wiedzy niż umiejętności, 
a najtrudniejsze jest kreowanie postaw nastawionych 
na przedsiębranie. Grupowe zajęcia mogą być ele-
mentem współpracy uczelni z  Inkubatorami Przed-
siębiorczości, gdzie można byłoby stworzone na 
zajęciach z biznesplanu przedsięwzięcia przetestować 
w praktyce.

Niestety, brakuje zaufania i nadal typowe dla przed-
siębiorców jest ukrywanie swojego pomysłu. W zacho-
waniu zarówno doświadczonych, jak i młodych przed-
siębiorców pojawiają się także braki pokory, co może 
prowadzić do poszukiwania pomocy „po fakcie”. W ta-
kich sytuacjach IOB nie zawsze jest w stanie pomóc.

Podsumowanie

N a etapie kształcenia obowiązkowego powinna być 
budowana w  społeczeństwie pozytywna postawa 

wobec pracy oraz kształtowana świadomość gospo-
darcza: sił rynkowych, ryzyka, a  także rozbudzana 
kreatywność. Trzeba również uświadamiać młodzież, 
że powinna ostrożnie podchodzić do innowacyjności, 
gdyż zarobić można też na prostych pomysłach, niewy-
magających kosztownych inwestycji.
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Oprócz wspólnych działań uczelni wyższych i IOB na 
rzecz edukacji przedsiębiorczej, bezpośrednio do IOB 
można kierować studentów szczególnie zainteresowa-
nych rozwojem swojej kariery drogą własnej działalno-
ści gospodarczej czy też wykazujących się szczególnymi 
cechami charakteru wskazującymi na potencjał przed-
siębiorczy. Wzajemne partnerstwo i  ścisła kooperacja 
jednostek naukowych oraz szkół z IOB i innymi partne-
rami ma duże znaczenie, gdyż przełoży się na znacznie 
lepsze wyniki kształcenia praktycznego, kreowanie po-
staw, a może w dłuższej perspektywie na popularyzację 
własnej działalności gospodarczej jako drogi kariery.
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Przypis

1) Szerzej o przeprowadzonych badaniach można przeczytać 
w raporcie A. Andrzejczyk (2016).

2) Praca naukowa finansowana ze środków Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na utrzymanie po-
tencjału badawczego przyznanej Wydziałowi Ekonomii i Za-
rządzania Uniwersytetu w Białymstoku. 
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Cooperation of Business Support 
Institutions and Universities in the Field 
of Entrepre-neurial Education

Summary

In recent years, linking the education of academic youth 
with shaping entrepreneurial attitudes has been treated as 
a  means of economic growth acceleration. Entrepreneurial 
education plays an increasingly important role in creating 
multidimensional entrepreneurship, i.e. educating potential 
entrepreneurs, but also educating socially entrepreneurial 
people, or outstandingly active in their workplaces. In the 
implementation of these assumptions an important area is 
the cooperation of universities with supporting institutions, 
named broadly Business Support Institutions (science and 
technology parks, academic business incubators, special 
economic zones, foundations supporting entrepreneurs, 
banks, etc.). The study presents the opinions of Podlaskie 
Voivodeship specialists from these units, which are the effect 
of a discussion held in 2016. The main goal was to search for 
the areas and ways of cooperation between universities and 
BSIs to improve student background and encourage them to 
self-employment, and to shape their entrepreneurial attitudes.
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preneurial education

mailto:adamsad%40poczta.onet.pl?subject=
mailto:angelika.andrzejczyk%40gmail.com?subject=
http://mikroekonomia.net/system/publication_files/368/original/20.pdf?1314957341
http://mikroekonomia.net/system/publication_files/368/original/20.pdf?1314957341


ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 27

RECEPCJA TEMPORALNEGO MODELU 
DOJRZAŁOŚCI DO BIG DATA WŚRÓD 
MENEDŻERÓW — BADANIA WSTĘPNE
Maria Mach-Król

Wprowadzenie

U zyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej w  dużej 
mierze zależy od zdolności analitycznych przedsię-

biorstwa (Davenport, Harris, 2007). Badania dowiodły, 
że przedsiębiorstwa, które opierają się w  działaniu o  za-
awansowane analizy danych, radzą sobie znacznie lepiej 
niż inne zarówno pod względem finansowym, jak i opera-
cyjnym (McAfee, Brynjolfsson, 2012).

W ostatnich latach pojawiło się nowe istotne źródło wie-
dzy, określane mianem Big Data, a przedsiębiorstwa stanęły 
przed problemem efektywnego składowania, analizy i zro-
zumienia dużych danych. Wynika to z cech Big Data, które 
najczęściej opisywane są jako 5V (z ang.: Volume, Velocity, 
Variety, Veracity, Value) (Erl i  in., 2016). W opinii autorki 
niniejszej publikacji cechą sprawiającą najwięcej proble-
mów w  procesie analizy jest szybkość napływu danych 
(velocity), a zatem temporalny wymiar Big Data. Powoduje 
on, że firmy muszą odpowiadać na nowe możliwości i wy-
zwania analityczne w czasie niemal rzeczywistym. Według 
Syncsort (2016), narzędzia IT pozwalające uchwycić złożo-
ność Big Data i usprawnić procesy analityczne są obecnie 
jednymi z  najbardziej pożądanych rozwiązań wspierają-
cych przedsiębiorstwa.

Różnorodność źródeł określanych jako Big Data oraz 
ilość tych danych wymagają od organizacji nowych po-
dejść do przetwarzania danych. Oznacza to konieczność 
koordynacji działań w wielu obszarach – technologii, za-
rządzania, zasobów ludzkich itd. – aby stworzyć warunki 
do wdrożenia nowych podejść do pracy z danymi.

Podstawowym założeniem, jakie przyświecało stwo-
rzeniu temporalnego modelu dojrzałości do Big Data, 
jest to, że przedsiębiorstwa nie prowadzą odpowiedniej 
temporalnej analizy tych danych, ponieważ nie są do tego 
wystarczająco dojrzałe, a  także nie dysponują odpowied-
nimi narzędziami analitycznymi. Tak wynika z wywiadów 
przeprowadzonych z polskimi menedżerami w 2016 roku 
(Mach-Król, 2017; Mach-Król, Modrzejewska, 2017). 
Dlatego potrzebują drogowskazu – w postaci modelu doj-
rzałości – który pozwoli im wdrożyć temporalną analitykę 
Big Data i dopasować model biznesowy do nowych źródeł 
danych i nowych wyzwań rynkowych.

Problemem badawczym w  artykule jest ustalenie, czy 
proponowany nowy model odpowiada potrzebom analitycz-
nym współczesnych organizacji. Głównym celem artykułu 
jest sprawdzenie, jak nowy model dojrzałości organizacji do 
Big Data, dla którego podstawowym wymiarem jest czas, jest 

odbierany przez menedżerów. Zatem pytania badawcze to: 
jaką rolę odgrywa wymiar czasu w podejmowaniu decyzji 
menedżerskich oraz w  prowadzeniu zaawansowanych ana-
liz biznesowych (w tym analiz Big Data)? czy przewidziane 
w  temporalnym modelu dojrzałości rozwiązania z  zakresu 
danych/wiedzy, systemów IT oraz ich funkcjonalności odpo-
wiadają potrzebom analitycznym organizacji?

Rezultaty prezentowane w artykule są wynikiem badań 
przeprowadzonych w  2016 roku przy wykorzystaniu stu-
diów przypadków. Metodą zbierania danych były wywiady 
częściowo ustrukturyzowane, przeprowadzone w  15 pol-
skich przedsiębiorstwach.

Powiązane prace

N a gruncie polskim o wykorzystaniu modeli dojrzałości 
w organizacji pisała np. A. Wodecka-Hyjek (2011), jed-

nak odnosząc się do obszaru outsourcingu. Jeszcze wcześniej 
M. Juchniewicz (2009) wskazywał na możliwość zastosowa-
nia modeli dojrzałości projektowej organizacji w zarządzaniu.

W  obszarze oceny zdolności organizacji do skorzy-
stania z  możliwości Big Data najczęściej proponuje się 
klasyczne modele CMM i/lub CMMI. Takie podejście 
prezentuje np. J. Woo (2013). Z kolei J. Spaletto (2013) su-
geruje wykorzystanie modelu CMM do oceny strategii Big 
Data w  organizacji i  standardów zarządzania wzrostem 
wolumenu danych.

Pierwszy model stricte do oceny gotowości organizacji 
do przyjęcia i wykorzystania Big Data opracowany został 
przez The Data Warehousing Institute. Tak zwany TDWI 
Big Data Maturity Model opisuje kroki, jakie musi wykonać 
organizacja przy podejmowaniu inicjatyw Big Data. Model 
składa się z pięciu poziomów (TDWI, 2013): niemowlęcy 
(Nascent), przedadopcyjny (Pre-adoption), wczesna adop- 
cja (Early Adoption), adopcja korporacyjna (Corporate Ad-
option) i dojrzałość/wizjonerstwo (Mature/Visionary).

Radcliffe Advisory Services (2014a; 2014b) proponuje 
Big Data Maturity Model, którego celem jest uporządko-
wanie pojęć związanych z Big Data, ocena bieżącego stanu 
organizacji oraz zbudowanie wizji wykorzystania Big Data 
w przyszłości. Model ten jest podobny do innych i składa się 
z sześciu poziomów: pięciu głównych i jednego dodatkowe-
go, oznaczonego jako „poziom 0” („w ciemnościach” – „in 
the Dark”), kiedy to organizacje nawet nie zdają sobie spra-
wy z istnienia Big Data. Następne poziomy to: doganianie  
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(Catching Up), pierwsze jaskółki (First Pilots), wartość 
taktyczna (Tactical Value), dźwignia strategiczna (Strategic 
Leverage) oraz optymalizacja i rozszerzanie (Optimize and 
Extend). Model Radcliffe jest dość ogólny, firma ta oferuje 
jedynie zestaw wskazówek odnoszących się do Big Data, 
które mogą pomóc organizacjom w  przechodzeniu po-
szczególnych poziomów dojrzałości (Radcliffe, 2013).

Z kolei B.  Schmarzo (2013) zaproponował Big Data 
Business Model Maturity Index. Jak wskazuje nazwa, jest 
to narzędzie oceny dojrzałości modelu biznesowego orga-
nizacji w kontekście wykorzystania Big Data.

Nowsze modele dojrzałości w odniesieniu do pełnego 
wykorzystania Big Data w  organizacjach to np. model 
Notta (2014) czy Hortonworks (2016).

Należy w  tym miejscu zauważyć, że żaden z  istnieją-
cych modeli dojrzałości dla Big Data, omówionych wyżej, 
nie bierze pod uwagę tak istotnego czynnika jak czas. Zaś 
wymiar temporalny jest kluczowy ze względu na zmien-
ność i  szybkość napływu Big Data. Prędkość strumienia 
nieustrukturyzowanych danych powoduje, że nie dają się 
one ująć w  tradycyjnych systemach analitycznych. Dla-
tego przewaga nowego modelu, poddanego weryfikacji 
w  trakcie przedstawionych w  niniejszym artykule badań 
nad istniejącymi rozwiązaniami polega na jawnie ujętym 
wymiarze czasu. Temporalność w  prezentowanym mode-
lu to element uzupełniający inne modele, co umożliwia 
uwzględnienie wszystkich pięciu „V” charakteryzujących 
Big Data. Istniejące modele w rzeczywistości biorą pod uwa-
gę tylko 4V – Volume, Veracity, Value i Variety, podczas gdy 
proponowany model ujmuje też piąte V – Velocity. W ten 
sposób dzięki dodaniu nowego wymiaru, model TBDMM  
okazuje się bardziej kompletny niż modele istniejące.

W  Polsce były już prowadzone badania związane ze 
świadomością menedżerów w odniesieniu do zjawiska Big 
Data. Można tu wymienić artykuł autorów I. Chomiak-Or-
sy i  B. Mrozka (2017) –  poświęcony aspektowi analiz Big 
Data dotyczącemu pozyskiwania wiedzy o klientach z sieci 
społecznościowych, czy pracę A. Weinerta (2016). Badania 
prezentowane w  niniejszym artykule różnią się od badań 
A. Weinerta przede wszystkim metodologią (por. punkt 
Metodyka badań). Zdecydowano, iż wybrana technika po-
zyskania danych najtrafniej odzwierciedli odczucia i ocenę 
respondentów. Kolejna ważna różnica tkwi w  ukierunko-
waniu pytań badawczych – w prezentowanych w niniejszym 
artykule badaniach skupiały się one na tym, jakie są potrzeby 
menedżerów w kwestii możliwych rozwiązań IT wraz z ich 
funkcjonalnościami, w kontekście analityki Big Data i w po-
wiązaniu z proponowanym nowym modelem dojrzałości.

Temporalny model dojrzałości 
– zarys podejścia

O d strony formalnej model dojrzałości to instrument po-
zwalający zidentyfikować silne i słabe strony organizacji 

w pewnej dziedzinie, ocenić organizację (lub jej część) i okre-
ślić dla niej drogę rozwoju (Lahrmann, Marx, 2010; Rajterič, 
2010). Głównym celem stosowania modeli dojrzałości jest 
skodyfikowanie wiedzy o dobrych praktykach, działaniach, 
procesach, o kryteriach ich oceny, jak również wypracowa-

nie spójnego sposobu oceny dziedziny (Mircea, 2012, s.  1; 
Juchniewicz, 2009, s. 26). Także w obszarze Big Data model 
dojrzałości może stanowić narzędzie oceny zdolności orga-
nizacji do skorzystania z tego nowego zjawiska.

Prezentowany menedżerom nowy Temporalny Model 
Dojrzałości do Big Data (TBDMM –  Temporal Big Data 
Maturity Model) to środek oceny gotowości organizacji do 
pełnego wykorzystania możliwości analiz Big Data. Pozwala 
on mierzyć bieżący stan zasobów Big Data i narzędzi anali-
tycznych w organizacji, a także planować ich przyszły rozwój. 
Model ten w sposób jawny ujmuje wymiar czasu, stając się 
kompletnym narzędziem do oceny gotowości organizacji do 
przetwarzania temporalnych danych i/lub wiedzy, jakie moż-
na znaleźć we współczesnych źródłach, takich jak źródła Big 
Data. Model został dokładnie omówiony w pracy M. Mach-

-Król (2015).
Model składa się z  pięciu poziomów dojrzałości, skoor-

dynowanych z  poziomami temporalności, omówionymi 
w opracowaniu M. Mach-Król (2015). Poziomy dojrzałości 
noszą następujące nazwy: atemporalny (Atemporal), przed-

-temporalny (Pre-Temporal), częściowo temporalny (Partly 
Temporal), przeważająco temporalny (Predominantly Tem-
poral) oraz temporalny (Temporal). Na każdym z poziomów 
dojrzałość oceniana jest względem trzech kluczowych aspek-
tów: danych/wiedzy podlegających przetwarzaniu, zaimple-
mentowanych rozwiązań IT oraz zapewnianych przez nie 
funkcjonalności. Taka trójwarstwowa perspektywa pozwala 
badać najważniejsze czynniki mające wpływ na gotowość 
organizacji do wdrożenia temporalnej analityki Big Data. Po-
ziomy dojrzałości numerowane są począwszy od 0, ponieważ 
na początku organizacja nie wykorzystuje Big Data w ogóle, 
nie przetwarza również danych/wiedzy temporalnych. Sche-
mat Temporalnego Modelu Dojrzałości do Big Data przed-
stawia rysunek 1. Jak widać, im wyższy poziom dojrzałości 
organizacji do Big Data, tym więcej źródeł, funkcjonalności 
oraz narzędzi IT o charakterze temporalnym.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że utożsamienie Big Data 
na poziomie 4  modelu (kolumna Dane/Wiedza –  rys.  1) 
z  danymi społecznościowymi jest pewnym uproszcze-
niem. Wynika ono z ograniczonego miejsca, jednak przede 
wszystkim z  faktu, iż analityka danych społecznościowych, 
zarówno odnoszących się do opinii klientów, jak i do infor-
macji o konkurentach czy trendach rynkowych, ma funda-
mentalne znaczenie dla osiągnięcia przez firmę przewagi 
konkurencyjnej – jak wspomniano we wprowadzeniu. Tylko 
w  takim kontekście Big Data zostają zawężone do danych 
społecznościowych.

Istotną cechą prezentowanego modelu TBDMM jest to, 
że pozwala on w  sposób płynny i  spójny zintegrować roz-
wiązania klasy BI z rozwiązaniami dla Big Data, ponieważ 
rozpatruje różne rozwiązania IT i funkcjonalności.

Metoda badawcza

O pracowany model dojrzałości został zaprezentowany 
menedżerom podczas wywiadów osobistych typu 

CAPI. Wywiady były nagrywane i zostały zapisane w pli-
kach .mp3. Przeprowadzono je w okresie od kwietnia do 
września 2016 roku.
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Obiektem badawczym byli menedżerowie z instytucji: 
usługowych, produkcyjnych i  badawczych z  sektora ma-
łych, średnich i dużych.

Próbę badawczą oparto o  zasadę doboru celowego, 
próba badawcza: N=15. Zmiennymi niezależnymi, które 
wzięto pod uwagę przy weryfikacji, były: rodzaj prowa-
dzonej działalności przez organizację, w  której respon-
dent pracuje, liczba pracowników, którą zatrudnia ten 
podmiot, średni roczny obrót za ostatnie trzy lata prowa-
dzonej działalności, struktura kapitałowa danego przed-
siębiorstwa, stanowisko, na jakim pracuje badany, sektor, 
w którym działa dane przedsiębiorstwo, długość działania 
danej firmy na rynku.

Największą grupę w  próbie badawczej stanowiły pod-
mioty o profilu usługowym (7). Dwa to przedsiębiorstwa 
produkcyjne, natomiast 6  respondentów określiło profil 
działalności jako „inny”, czyli np. badania i  rozwój, ban-
kowość czy rozwój oprogramowania.

Są to w przeważającej części organizacje średnie i duże: 
8  z  nich należy do jednej z  tych dwóch kategorii. Kate-
gorię firmy małej można przypisać do 7  wybranych or-
ganizacji. Do badań nie wybrano podmiotów z kategorii 
mikroprzedsiębiorstw.

Większość badanych przedsiębiorstw to te z kapitałem 
krajowym –  10 wskazań. Respondenci to w  większości 
członkowie kadry kierowniczej (8 osób), a także menedże-
rowie/specjaliści ICT – 2 lub osoby pełniące inne funkcje 
w  organizacjach, np. główny technolog, menedżer działu 
analiz, specjalista SEO, specjalista ds. walidacji modeli.

Pod względem sektora działalności najliczniej repre-
zentowane są przedsiębiorstwa z sektora ICT (4 wskazania, 

przy czym produkcję ICT oraz usługi/wsparcie ICT potrak-
towano łącznie). Następne grupy to sektory naukowo-tech-
niczny (3 wskazania) i finansowy (2 wskazania).

Autorka artykułu ma świadomość, że uzyskana pró-
ba – 15 wywiadów – jest nieliczna, jednak przyczyną jest 
jeszcze małe spopularyzowanie zagadnienia i  rzadkość 
występowania Big Data, zwłaszcza w  połączeniu z  anali-
tyką temporalną, w  polskich firmach. Jednak z  uwagi na 
merytoryczną wartość tych badań, mimo niewielkiej próby, 
zdecydowano się na ich spisanie i opublikowanie.

W marcu 2016 roku skonstruowano narzędzie badawcze 
w postaci kwestionariusza wywiadu częściowo ustruktury-
zowanego. Kwestionariusz ten składał się z 15 pytań i 7 py-
tań metryczki. Zastosowano pytania zamknięte i otwarte.

W badaniach skupiono się na sprawdzeniu, jakie – zda-
niem respondentów – są potrzeby analityczne organizacji 
w zakresie danych/wiedzy, rozwiązań IT i ich funkcjonal-
ności. Ze względu na jakościowy charakter badań trudno 
było określić precyzyjne wskaźniki recepcji modelu, zwró-
cono zatem uwagę na to, czy respondenci widzą potrzebę 
stosowania zawartych w  prezentowanym temporalnym 
modelu rozwiązań.

Wybrane wyniki badań
Czynnik czasu w decyzjach menedżerskich

P odstawową kwestią było sprawdzenie poprawności 
i  zasadności fundamentalnego założenia modelu, 

a mianowicie jawnego umieszczenia w nim wymiaru cza-
su. W tym celu badani zostali poproszeni o określenie, na 
ile ważna jest rola czynnika czasu w analizach i decyzjach 

Rys. 1. Struktura Temporalnego Modelu Dojrzałości do Big Data
Źródło: opracowanie własne
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menedżerskich. Dla 11 badanych czas ma znaczenie duże, 
a dla 4 – bardzo duże (rys. 2). Zatem wszyscy respondenci 
dostrzegają temporalność wykonywanych analiz bizneso-
wych i  podejmowanych decyzji. Oznacza to, że przyjęcie 
w BDTMM czynnika czasu jako kluczowego wyznacznika 
osiągania kolejnych poziomów dojrzałości w zakresie anali-
tyki Big Data było w pełni uzasadnione i poprawne.

Rys. 2. Rola czynnika czasu w analizach biznesowych i w podej-
mowaniu decyzji
Źródło: opracowanie własne

Aspekt danych/wiedzy 
podlegających przetwarzaniu

Kolejne pytanie odnosiło się do tego, jakie rodzaje da-
nych i/lub wiedzy są użyteczne – zdaniem respondentów 

–  w  zaawansowanej analityce biznesowej. Menedżerom 
przedstawiono zamknięty zbiór przykładów, połączony 
z pięciostopniową skalą Likerta następującej postaci:

• Zdecydowanie nie,
• Raczej nie,
• Ani tak, ani nie,
• Raczej tak,
• Zdecydowanie tak.

Ze względu na fakt, iż nie wszyscy respondenci byli 
specjalistami IT, zatem niektóre pojęcia mogły być dla 
nich nowe, tabela odpowiedzi zawierała dodatkową ko-
lumnę „Nie spotkałem/am się z takim pojęciem”. Oczywi-
ście badani mogli też w trakcie wywiadu dodawać własne 
komentarze. Sumarycznie odpowiedzi respondentów 
w  kwestii danych/wiedzy w  zaawansowanych analizach 
przedstawia rysunek 3.

Prawie wszyscy badani (14 osób) uznali, że wiedza 
znakowana czasowo (np. szeregi czasowe) jest niezbędna 
przy sporządzaniu zaawansowanych analiz biznesowych. 
Ten czynnik jest ściśle związany z  branżą, w  której pro-
wadzi swoją działalność organizacja, jest to również ściśle 
uzależnione od rodzaju projektu, dla jakiego sporządzane 
są zaawansowane analizy biznesowe.

Dla większości przedstawicieli przedsiębiorstw (12 
osób) biorących udział w  badaniu wiedza dynamiczna 
(zmienna) jest niezwykle istotna dla organizacji przy spo-
rządzaniu zaawansowanych analiz biznesowych.

Należy zwrócić uwagę na wysoką pozycję takich rodza-
jów danych i wiedzy, jak: wiedza znakowana czasowo, wie-
dza dynamiczna (zmienna w czasie), dane nieustruktury-
zowane, w tym dane z sieci społecznościowych. Świadczy 
to, że menedżerowie widzą celowość i potrzebę skorzysta-
nia z danych osadzonych w wymiarze czasu, w tym z da-
nych określanych jako Big Data. To ostatnie określenie 
nie pojawiło się w wypowiedziach respondentów expressis 
verbis, jednak dostrzeganie potencjału analitycznego ta-
kich źródeł, jak: Internet, sieci społecznościowe, czujniki, 
strumień kliknięć itp. wyraźnie wskazuje na zaintereso-
wanie menedżerów tak zwanymi dużymi danymi.

Aspekt zaimplementowanych rozwiązań IT

Następnie respondentów poproszono o  określenie, z  ja-
kich rozwiązań IT powinna korzystać organizacja pod-
czas sporządzania zaawansowanych analiz biznesowych. 
Podobnie jak w przypadku pytania poprzedniego, respon-
denci otrzymali zamknięty zestaw propozycji wraz z pię-
ciostopniową skalą Likerta, uzupełnioną o kolumnę „Nie 
spotkałem/am się z takim pojęciem”, oraz mieli możliwość 
swobodnego dodawania komentarzy i uwag.

Prawie wszyscy (13) przedstawiciele organizacji objętych 
badaniem uznali system klasy Business Intelligence za nie-
zbędne narzędzie informatyczne, które ma istotne znacze-
nie w sporządzaniu zaawansowanych analiz biznesowych.

Podobnie, prawie wszyscy badani (14 osób) uznali, że 
zastosowanie narzędzi Web Mining w analityce biznesowej 
dokonywanej przez organizacje jest niezwykle istotne.

Hadoop i  inne tego typu narzędzia ICT pełnią funkcję 
wspierającą dla organizacji, które w swojej działalności wy-
korzystują zaawansowane analizy biznesowe – uznało tak 
10 respondentów.

Rys. 3. Najistotniejsze dla zaawansowanej analityki biznesowej dane/wiedza
Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowanie odpowiedzi dotyczących pożądanych 
rozwiązań ICT dla zaawansowanej analityki biznesowej 
przedstawia rysunek 4.

Podobnie jak w przypadku źródeł analitycznych, również 
w  przypadku postrzegania przez menedżerów rozwiązań 
informatycznych na pierwszy plan wysuwają się te związa-
ne z czasem i z Big Data. Respondenci widzą – w kontekście 
zaawansowanej analityki biznesowej – konieczność i celo-
wość wykorzystywania narzędzi drążenia www czy tekstu, 
narzędzi przeznaczonych dla analiz Big Data (Hadoop czy 
inne – jak np. data lake) czy wreszcie rozwiązań o jawnym 
charakterze temporalnym (np. temporalne systemy z bazą 
wiedzy). Obraz ten jest spójny z obrazem wyłaniającym się 
z poprzednich pytań, który ukazuje potrzebę uwzględnia-
nia czasu i Big Data w analizach i decyzjach menedżerskich.

Aspekt funkcjonalności 
zaimplementowanych systemów IT

W nawiązaniu do wcześniejszych kwestii badawczych kolej-
ny obszar wywiadów dotyczył funkcjonalności, jakie według 
menedżerów powinny być zapewniane przez narzędzia IT, 
aby sprostać wymaganiom zaawansowanej analityki bizneso-
wej. Pytanie było skonstruowane jak w poprzednich dwóch 
przypadkach.

Prawie wszyscy badani (14 osób) uznali, że wielowy-
miarowa analityka/raportowanie Business Intelligence ma 
ogromne znaczenie jako istotna funkcjonalność, jaką powin-
ny oferować systemy ICT, które wspomagają zaawansowane 
analizy biznesowe. Taka sama liczebnie grupa respondentów 
wyraziła taką opinię co do Data Mining (drążenia danych).

Systemy ICT powinny również oferować w  ramach 
posiadanych funkcjonalności porządkowanie w  czasie 
zdarzeń (np. z  otoczenia konkurencyjnego), ponieważ to 
w istotny sposób wpłynie na ich przydatność w zaawanso-
wanej analityce biznesowej. Uważa tak 12 respondentów.

Opisywanie zmian wiedzy to funkcjonalność systemu in-
formatycznego, która jest bardzo istotna przy sporządzaniu 
zaawansowanej analizy biznesowej – uznało tak 10 badanych.

Według 14 przedstawicieli organizacji biorących udział 
w badaniu, systemy ICT powinny zawierać funkcjonalność 
związaną z  wnioskowaniem uwzględniającym czas, aby 
wspierać zaawansowaną analitykę biznesową.

Podsumowanie odpowiedzi w  zakresie pożądanych 
funkcjonalności systemów ICT prezentuje rysunek 5.

Podobnie jak we wcześniejszych obszarach, także w ob-
szarze funkcjonalności systemów IT przeznaczonych do za-
awansowanych analiz biznesowych na czoło wysuwają się 
takie rozwiązania, jak drążenie danych, w  tym zaawanso-
wane (czyli np. drążenie danych temporalnych), analizy Big 
Data czy funkcjonalności związane z  temporalnym aspek-
tem analiz, jak opisywanie zmian w danych czy wiedzy, opi-
sywanie ciągów zdarzeń (analizy przyczynowo-skutkowe) 
i automatyczne wnioskowanie w wymiarze czasowym.

Dyskusja wyników badań

P odczas prowadzenia wywiadów zwracano uwagę na te 
obszary (źródła, narzędzia i funkcjonalności IT), któ-

re wcześniej zostały umieszczone w proponowanym Tem-
poralnym Modelu Dojrzałości do Big Data. Szczególną 
uwagę poświęcono wymiarowi czasu, jednak interesujące 
było również, czy elementy umieszczone w  weryfikowa-
nym modelu na niższych szczeblach dojrzałości respon-
denci uznają za pożądane.

Porównując zaprezentowany na rysunku 1  model z  wy-
powiedziami respondentów, można łatwo zauważyć, że po-
jawiają się w  nich właściwie wszystkie pojęcia/rozwiązania 
zawarte na wszystkich poziomach dojrzałości modelu. Zatem 
umieszczenie w nim rozwiązań o charakterze ustrukturyzo-
wanym, statycznym –  czyli nieodnoszących się do szybko 

Rys. 4. Najistotniejsze dla zaawansowanej analityki biznesowej rozwiązania IT
Źródło: opracowanie własne
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napływających dużych danych – było zasadne. Jednocześnie 
warto zwrócić uwagę, że w kontekście „zaawansowanej ana-
lityki biznesowej” –  a  do takiej zaliczamy analizy Big Data 

– znacznie większa grupa odpowiedzi odnosi się do rozwiązań 
uwzględniających temporalność i dane nieustrukturyzowane. 
Można zatem powiedzieć, że im bardziej gotowa (dojrzała) 
jest organizacja do efektywnego skorzystania z analityki Big 
Data, tym silniej opiera się na temporalnych, nieustruktu-
ryzowanych źródłach, a także narzędziach IT i oferowanych 
przez nie temporalnych funkcjonalnościach.

Podsumowując zatem wypowiedzi respondentów odno-
szące się do ich świadomości i potrzeb w zakresie analityki 
Big Data oraz porównując je z konstrukcją proponowanego 
nowego modelu dojrzałości, można uznać, że recepcja pro-
ponowanego nowego Temporalnego Modelu Dojrzałości 
do Big Data jest pozytywna, a  jego układ odpowiada po-
trzebom analitycznym współczesnych przedsiębiorstw.

Jak wspomniano wyżej, wywiady były przeprowadzane 
w 2016 roku, co zapewne częściowo tłumaczy to, że zarówno 
samo pojęcie Big Data, jak i pojęcia z nim powiązane, a wy-
stępujące w modelu dojrzałości (np. analityka nieustruktu-
ryzowanych Big Data) nie były jeszcze czasami prawidłowo 
rozumiane przez respondentów, zwłaszcza tych spoza bran-
ży IT (Mach-Król, 2017). Częste były też obawy związane 
z jakością i wiarygodnością nowych danych. Respondenci 
nie zawsze również widzieli bezpośrednie powiązanie po-
między zaawansowaną analityką biznesową –  w  tym Big 
Data – a przewagą konkurencyjną.

Należy również zauważyć, że pojęcia, takie jak „tem-
poralna baza wiedzy”, „wiedza sekwencyjna”, „temporalne 
drążenie danych” i  inne związane z  temporalnością nie 
są  ani powszechnie znane, ani rozumiane. Badani mene-
dżerowie nie stanowili w  tym względzie wyjątku. Często 
prosili podczas wywiadu o objaśnienie tych pojęć, a następ-
nie uznawali rozwiązania temporalne za bardzo użyteczne 
dla zaawansowanej analityki biznesowej we współczesnym 
dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym.

Dlatego wydaje się, że warto podjąć wysiłek populary-
zacji wśród kadry menedżerskiej wiedzy na temat analityki 
temporalnej czy temporalnych rozwiązań IT i  ich możli-

wości. Można – zdaniem autorki – przypuszczać, że mając 
już taką wiedzę, menedżerowie będą bardziej skłonni do 
implementowania temporalnych rozwiązań analitycznych 

– w tym powiązanych z Big Data – w swoich organizacjach. 
Dzięki temu organizacje zyskają głębszy wgląd i zrozumie-
nie dynamicznego otoczenia, w jakim działają. Już w 2007 
roku wskazano bowiem na istotną rolę, jaką może odegrać 
analiza otoczenia przedsiębiorstwa wspomagana przez sys-
temy z temporalną bazą wiedzy (Mach, 2007).

Jest oczywiste, że implementacja nowych rozwiązań 
będzie musiała wiązać się z  odpowiednimi szkoleniami. 
Zawartość merytoryczna takich szkoleń może również sta-
nowić interesujący kierunek badawczy.

Podsumowanie

M odele dojrzałości są  powszechnie stosowane jako 
narzędzie pozwalające ocenić – zależnie od dziedziny, 

której dotyczy model –  na jakim etapie jest projekt, orga-
nizacja, grupa oraz co musi zrobić, aby udoskonalić swoje 
działanie. Innymi słowy –  co organizacja musi zrobić, aby 
udoskonalić się w danej dziedzinie.

Jak wskazano we wprowadzeniu, umiejętnie prowadzo-
ne zaawansowane analizy biznesowe, w  tym analizy Big 
Data, mogą znacząco przyczynić się do osiągnięcia przez 
organizację trwałej przewagi konkurencyjnej. Zatem osta-
tecznym celem tworzenia i stosowania modeli dojrzałości 
do Big Data jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wy-
nikającej z  efektywnego zaadaptowania na potrzeby orga-
nizacji bogatego źródła danych, informacji i wiedzy, jakim 
są tak zwane duże dane.

Przeprowadzone wywiady pozwoliły stwierdzić, że me-
nedżerowie są  świadomi istnienia zjawiska Big Data i  jego 
potencjału analitycznego (Mach-Król, Modrzejewska, 2017). 
Jednak wyraźnie potrzebują narzędzia – swego rodzaju dro-
gowskazu – który pozwoliłby im zbadać aktualną gotowość 
organizacji do wykonywania analiz Big Data oraz w sposób 
skoordynowany wdrożyć kolejne rozwiązania w  celu po-
prawienia efektywności tych analiz. Wniosek taki płynie ze 
sposobu, w jaki menedżerowie oceniają bariery dla procesu 

Rys. 5. Pożądane funkcjonalności systemów IT w zaawansowanych analizach biznesowych
Źródło: opracowanie własne
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analityki Big Data. W trakcie wywiadów wymieniali oni ta-
kie bariery, jak m.in.: brak odpowiednio wykwalifikowanej 
kadry, brak odpowiedniej strategii wdrażania analityki Big 
Data czy wreszcie losowość, niska jakość i niska wiarygod-
ność dużych danych.

Wykorzystanie modelu dojrzałości organizacji do Big 
Data może pomóc pokonać te bariery.

Jednocześnie należy podkreślić, że ze względu na rolę 
czasu w  analizach i  decyzjach menedżerskich, wdraża-
jąc w  organizacji analitykę Big Data, trzeba ten aspekt 
wysunąć na pierwszy plan. Istniejące modele dojrzałości 
nie traktują wymiaru czasu jako podstawowego. Opraco-
wany nowy Temporalny Model Dojrzałości do Big Data 
wypełnia tę lukę.

Przeprowadzone badania pozwalają wstępnie stwier-
dzić, że TBDMM spotka się z pozytywnym przyjęciem 
przez praktyków biznesu. Jednak hipoteza ta musi zo-
stać potwierdzona, innymi słowy –  model musi zostać 
poddany weryfikacji. W tym celu planowane są badania 
w  formie wywiadów pogłębionych, prowadzonych na 
grupie co najmniej 150 przedsiębiorstw, wybranych 
metodą doboru celowego. W  każdym z  nich wywiady 
będą przeprowadzone z dwiema osobami: menedżerem 
wysokiego szczebla i osobą prowadzącą analizy danych.

Planowane badania będą przeprowadzone dwukrot-
nie. Za pierwszym razem celem wywiadów będzie roz-
poznanie potrzeb analitycznych przedsiębiorstw. Duża 
próba umożliwi sprawdzenie, na ile informacje na ten te-
mat pozyskane w 2016 roku (Mach-Król, Modrzejewska, 
2017) są  aktualne, co się zmieniło. Wyniki wywiadów 
zostaną wykorzystane do aktualizacji Temporalnego 
Modelu Dojrzałości do Big Data.

W drugiej turze wywiadów zaktualizowany TBDMM 
zostanie poddany weryfikacji. Jeśli przebiegnie ona po-
zytywnie, to kolejnym etapem prac badawczych będzie 
opracowanie metodologii wdrażania zaawansowanej 
analityki temporalnej w przedsiębiorstwach.

Kompletne modele dojrzałości są  uzupełniane o  na-
rzędzia samooceny, ułatwiające skorzystanie z  modelu 
poprzez odpowiedź na szereg pytań. Tak jest np. w przy-
padku modelu TDWI. Również do TBDMM zostało 
takie narzędzie opracowane i  przedstawione w  pracy 
M.  Mach-Król (2016). Kolejnym krokiem badawczym, 
jaki musi zostać wykonany, jest weryfikacja tego formu-
larza samooceny.
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Reception of Big Data Temporal Maturity Model 
among Managers — Preliminary Research

Summary

The main aim of the paper is to check out the reception 
of the new Big Data maturity model, characterized by 

time as the main dimension, among managerial staff. The 
research problem is to establish whether the new model 
responds to the analytical needs of modern organizations. 
Hence, the research questions are: what is the role of time 
factor in managerial decisions, and in advanced business 
analytics?; do the IT solutions forming the subsequent 
levels in the proposed maturity model respond to the 
analytical needs of modern organization? The results 
presented in the paper were collected during the research 
in 2016 in the form of case studies. Data was collected 
during semi-structured interviews in 15 Polish enterprises. 
The main research conclusions are: time is a  very 
important dimension of advanced business analytics 
and managerial decisions; managers find temporal IT 
solutions for Big Data analytics purposeful, and reveal 
the need of a guidepost how to implement these solutions 
effectively. The new Big Data Temporal Maturity Model 
was well received, and its construction responds to the 
analytical needs of modern organizations.

Keywords

maturity model, big data, time

MODEL ELIMINACJI ZJAWISKA ZANIŻANIA 
CELÓW W PROCESIE BUDŻETOWANIA
Krzysztof Kluza

Wprowadzenie

P roces formułowania celów oraz przyporządkowywania 
ich pracownikom poszczególnych szczebli przedsię-

biorstwa stanowi istotny element zarządzania organizacją. 
Odbywa się on zazwyczaj cyklicznie, w okresach planowania 
rocznego i  wieloletniego, zwanego potocznie budżetowa-
niem. Jego znaczenie rośnie wraz ze wzrostem wielkości 
organizacji oraz stopniem jej złożoności, na skutek rosną-
cych dysproporcji w posiadanej wiedzy pomiędzy różnymi 
szczeblami zarządczymi i  działami w  organizacji. W  nie-
właściwy sposób opracowane cele bądź o  nieadekwatnym 
poziomie ambitności zamiast wspierać rozwój organizacji, 
mogą bowiem stać się kontrproduktywne. Istotne dla wła-
ścicieli jest więc opracowanie mechanizmów, które wpływają 
na ujawnianie przez kadrę kierowniczą oraz pracowników 
niższego szczebla realistycznych poziomów celów w procesie 
budżetowania, a  następnie umożliwiają wprowadzenie ich 
do systemów motywacyjnych (Locke, Latham 2002).

Niniejsze opracowanie poświęcone jest problematyce 
formułowania celów w  przedsiębiorstwie w  ramach pro-
cesu budżetowego, tak aby eliminować zjawisko określane 
jako sandbagging. Zjawisko to polega na tym, iż pracownicy 
ulegają pokusie negocjacji zaniżonych celów do swoich bu-

dżetów, aby później przy niższym wysiłku uzyskać ponad- 
proporcjonalnie wysokie premie. W  konsekwencji prowa-
dzi ono do spadku efektywności całego przedsiębiorstwa.

W  artykule zaproponowano autorski mechanizm, któ-
ry zmniejsza podatność organizacji na przyjmowanie do 
systemów motywacyjnych przedsiębiorstwa (np. w ramach 
rocznego planu rzeczowo-finansowego) zaniżonych bądź 
nierealistycznych celów. Przedstawiona koncepcja została 
wypracowana w oparciu o przegląd literatury przedmiotu 
oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe autora w zarzą-
dzaniu obszarami finansów i strategii w instytucjach finan-
sowych i przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawio-
na koncepcja została zastosowana w  praktyce w  dużym 
przedsiębiorstwie.

Budżetowanie a proces 
formułowania celów

O rganizacje uzyskują wymierne korzyści dzięki posia-
daniu prawidłowo opracowanych budżetów, syste-

mów motywacyjnych opartych o cele budżetowe, a także 
dzięki sprawnej realizacji samego procesu budżetowania. 

http://www.syncsort.com/en/HP2017
http://www.syncsort.com/en/HP2017
http://tdwi.org/Articles/2013/11/20/TDWI-Launches-Big-Data-Maturity-Model-Assessment-Tool.aspx?Page=
http://tdwi.org/Articles/2013/11/20/TDWI-Launches-Big-Data-Maturity-Model-Assessment-Tool.aspx?Page=
http://tdwi.org/Articles/2013/11/20/TDWI-Launches-Big-Data-Maturity-Model-Assessment-Tool.aspx?Page=
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Korzyści, jakie przedsiębiorstwo osiąga dzięki temu, że 
posiada właściwie opracowany budżet, są szeroko opisane 
w  literaturze (Nowak, 2010; Libby, Lindsay, 2010; Uyar, 
Bilgin, 2011). Z perspektywy ‘strategicznej’ dzięki budże-
towi realizowane są  m.in. takie funkcje zarządcze, jak: 
zdefiniowanie priorytetów oraz określenie celów w ujęciu 
liczbowym, dokonanie alokacji zasobów organizacji zgod-
nie z  ustalonymi priorytetami oraz zapewnienie koordy-
nacji i spójnego kierunku działań pomiędzy bieżącą dzia-
łalnością operacyjną i portfelem inicjatyw strategicznych. 
Z perspektywy ‘operacyjnej’ i rocznego horyzontu plano-
wania budżet umożliwia prowadzenie kontroli wydatków 
i poprawę efektywności działań, pomaga w dekompozycji 
celów rocznych na krótkoterminowe plany, przyporząd-
kowuje odpowiedzialność za cele do właścicieli poszcze-
gólnych części budżetu oraz umożliwia alokację zasobów 
operacyjnych. Budżet jest również użytecznym narzę-
dziem w konstrukcji systemów motywacyjnych dla kadry 
menedżerskiej i podległych jej pracowników, a także służy 
do monitorowania i końcowej oceny wyników ich pracy.

Badania wskazują na występowanie korzyści rów-
nież z  samego przeprowadzania procesu budżetowania 
w  przedsiębiorstwie. W  szczególności dzięki niemu po-
wstaje platforma służąca do komunikowania i konfronto-
wania oczekiwań, historycznych wyników i celów między 
wszystkimi szczeblami w  organizacji oraz pomiędzy po-
szczególnymi jej działami. Dzięki temu zarówno zmniej-
szana jest asymetria informacji w danym podmiocie, jak 
i  zwiększane jest zaangażowanie pracowników dzięki 
poprawie ich partycypacji i  zrozumienia celów przedsię-
biorstwa (Joshi i in., 2003).

Jednakże, w trakcie realizacji procesu budżetowego wystą-
pić może wiele błędów i nieefektywności, które mogą spowo-
dować, że w końcowym rezultacie proces ten stanie się kontr- 
produktywny dla organizacji. Główne problemy wiążące się 
ze stosowaniem budżetów są  przedstawione m.in. w  pra-
cach następujących autorów: A. Neely i  in. (2001, s.  6–9), 
S.C.  Hansen i  in. (2003), T.R. Libby, M. Lindsay (2010), 
Ż.  Pietrzak (2013, s.  260–262). W  szczególności przygoto-
wanie budżetu i  raportowanie jego wykonania może być 
bardzo pracochłonne i czasochłonne, występuje manipula-
cja doborem i wysokością celów przez menedżerów, którzy 
maksymalizują własne korzyści, a nie korzyści organizacji 
oraz brak jest elastyczności w  modyfikacji przydziału za-
sobów w zatwierdzonym budżecie, co utrudnia reakcję na 
zmiany w otoczeniu.

W  ostatnich latach najbardziej znana krytyka stosowa-
nia tradycyjnych budżetów została przeprowadzona przez 
J. Hope i  R. Frasera (2003). Autorzy ci wskazują m.in. na 
problem ustalania sztywnych wartości celów w  ramach 
budżetu (np. zysk, koszty, ROE), a następnie tworzenie sys-
temów motywacyjnych z zachętami do przekroczenia tych 
celów. W efekcie takie systemy same dostarczają zachęt do 
manipulacji poziomami celów przez menedżerów (corpora-
te gaming) bądź do zachowań niezgodnych z prawem (zob. 
przykłady w publikacji M.C. Jensena (2003, s. 383)).

Jako odpowiedź na te problemy J. Hope i R. Fraser (2003) 
proponują zastosowanie koncepcji Beyond budgeting, a jej 
aktualny opis prezentuje M. Kowalewski (2015). W skrócie, 

koncepcja ta postuluje przejście na cele względne oparte 
np. o benchmarki i udziały rynkowe oraz ocenę wykonania 
celów w ramach uznaniowych przeglądów dokonywanych 
przez reprezentantów różnych części organizacji. Choć po-
dejście proponowane przez J. Hope i R. Frasera (2003) sku-
tecznie eliminuje niepewność wynikającą ze zmian otocze-
nia rynkowego przy rozliczaniu celów, to w ograniczonym 
stopniu jest skuteczną odpowiedzią na problemy związane 
z asymetrią informacji pomiędzy wyższym kierownictwem 
a pozostałymi pracownikami.

Badania firmy Deloitte (Horton i in., 2014) potwierdza-
ją, że proces budżetowy silnie absorbuje zasoby przedsię-
biorstw oraz często nie przynosi pożądanych rezultatów 
w  motywowaniu pracowników do rozwoju działalności. 
Pracownicy oceniani za realizację celów zapisanych w bu-
dżecie decydują się na negocjowanie dla siebie zaniżonych 
celów budżetowych, tak aby przy niezmienionym lub wręcz 
niższym wysiłku uzyskać ponadproporcjonalnie wysokie 
premie (tzw. sandbagging). Paradoksalnie, podmioty z wy-
soką kulturą negocjacji i otwartością na wymianę poglądów, 
co jest oceniane jako korzystny model przez zwolenników 
teorii partycypacji w  budżetowaniu (Raghunandan i  in., 
2012; Locke, Latham, 2002) –  popadają tu w  pułapkę za-
niżania planowanych przychodów lub zawyżania planowa-
nych kosztów, co w efekcie hamuje rozwój tych podmiotów.

Na analogiczne ryzyko wskazuje firma IBM w  opraco-
waniach dotyczących najlepszych praktyk budżetowych. 
Podkreślony jest tu dodatkowo wpływ na pracowników hi-
storycznych doświadczeń odnośnie do rozliczania celów bu-
dżetowych. Jeśli przeszłość nauczyła ich, że budżet zapewne 
ponownie dostarczy przy rozliczeniu powodów do wstydu 
i upokorzeń, to pracownicy proces jego tworzenia zaczynają 
traktować jako grę z  pracodawcą i  swoimi współpracowni-
kami, której celem jest uzyskanie jak najniższych celów na 
nadchodzący rok. Silniejszy sandbagging daje gwarancję, iż 
w ciągu roku uda się ukryć nieefektywności w swym działa-
niu, a nawet uzyskać dodatkową premię (IBM, 2009).

Corporate gaming nie zawsze jest następstwem nie-
etycznych postaw menedżerów. Czasem to efekt awersji do 
ryzyka u uczciwych menedżerów. Wyraża się ona z prze-
konaniem, iż odpowiedzialny menedżer nie obiecuje za 
wiele, żeby nie rozczarować później przełożonych. Zasada 

„to underpromise and overdeliver” pomimo dobrych inten-
cji przynosi jednak negatywne skutki dla rozwoju przed-
siębiorstwa, zbliżone do efektów sandbaggingu.

W  wielu przypadkach kierownictwo bądź właściciel 
organizacji są  świadomi ryzyka wystąpienia procesu za-
niżania celów i  starają się temu przeciwdziałać poprzez 
narzucanie ambitnych celów i  ich twardą negocjację 
w  trakcie procesu budżetowania. Zazwyczaj jednak kie-
rownictwo nie ma wiedzy, jaka jest skala sandbaggingu 
w przedsiębiorstwie, co może doprowadzić do narzucania 
zbyt ambitnych celów. W  dłuższym okresie stanowi to 
przeszkodę dla rozwoju przedsiębiorstwa, gdyż systema-
tyczny brak możliwości realizacji celów i uzyskania premii 
przez rzetelnie pracujących pracowników skutkuje ich 
demotywacją i odejściami z pracy. Dotyczy to szczególnie 
najlepszych pracowników, którzy stosunkowo łatwo mogą 
znaleźć zatrudnienie w innym podmiocie.
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Pomimo opisanych powyżej problemów związanych 
ze stosowaniem budżetów m.in. w  procesie wyznaczania 
celów, żadna licząca się organizacja nie decyduje się na 
rezygnację z procesu budżetowego. Prowadzenie działalno-
ści bez ustrukturyzowanego planu rzeczowo-finansowego 
generuje zbyt wiele ryzyk m.in. związanych z niekontrolo-
wanym wzrostem kosztów lub zatarciem się odpowiedzial-
ności i obszarów kompetencji decyzyjnych u menedżerów. 
Badania potwierdzają, że budżetowanie jest tu powszechnie 
wykorzystywane, nawet jeśli ma status zła koniecznego  
(Libby, Lindsay, 2010; Rodríguez Rivero, 2013).

Eliminacja sandbaggingu 
– podstawowa koncepcja

P oniżej przedstawiona jest logika proponowanej 
koncepcji na uproszczonym przykładzie organizacji 

wprowadzającej tylko jeden cel do systemu motywacyjne-
go szefów poszczególnych jednostek. Typowym celem do 
realizacji dla komórki, która jest centrum zysków, może 
być np. wielkość marży na sprzedaży, EBIT bądź zysk 
netto. Proponowany system premiowania oparty jest na 
iloczynie trzech parametrów, określających oprócz pozio-
mu realizacji planu i powiązanych z nim stawek wynagro-
dzenia, także skalę ambitności przyjętych do planu celów. 
Istotą postulowanego rozwiązania jest określenie ex ante 
poziomu ambitności celów, czyli już na etapie zatwierdza-
nia planu. Formuła dla określania premii (np. rocznej) B 
ma wówczas postać:

B = a ∙ p ∙ g  (1)

gdzie:
a – miara ambitności planu,
p – poziom wykonania planu,
g –  stawki wynagrodzenia przyznawane za określone 

wykonanie planu (bonus grades).
Wartości poszczególnych parametrów odczytywane 

są z przyporządkowanych im macierzy. Typowa macierz 
dla parametrów a i g jest dwuwymiarowa, a dla parametru 
p jednowymiarowa.

Parametr a, czyli miara ambitności planu, jest kluczowy, 
aby uniknąć problemu z  zaniżaniem celów rocznych. Jego 
wprowadzenie pozwala na połączenie oczekiwań wyższego 
kierownictwa (podejście top-down) z bardzo precyzyjną ich 
oceną i  subiektywną decyzją menedżerów, na jaki poziom 
celów chcą się zdecydować na nadchodzący okres (podejście 
bottom-up). Poprawnie określony zakres parametrów ambit-
ności powinien wynikać z  minimum dwuwymiarowej ma-
cierzy, tzn. różnicować ambitność w zależności od wielkości 
lub dojrzałości danego biznesu –  przykładową ilustrację 
zawiera tabela 1. Jeżeli ambitność celów mierzona jest dyna-
miką zmian, to wówczas w sposób oczywisty wysokie dyna-
miki łatwo są osiągalne dla nowych jednostek, o historycznie 
małej skali działania, a  trudnoosiągalne dla największych 
działów. W  przypadku mierzenia ambitności przyrostami 
wielkości nominalnych jest zaś odwrotnie. Przykładowo dla 
działu, który generuje 100 mln zł przychodu ze sprzedaży, cel 
przyrostu o 2 mln zł zazwyczaj nie stanowi trudności, nato-
miast dla nowego działu ze sprzedażą np. 0,5 mln zł przyrost 
w ciągu roku o 2 mln zł może być zupełnie nieosiągalny.

Należy podkreślić, że w przedstawionym w tabeli 1 przy-
kładzie wielkości parametru a nie zmieniają się w sposób 
liniowy. W przeciwieństwie do przedstawionych przez M.C. 
Jensena (2003) postulatów stosowania systemów motywa-
cyjnych wyłącznie o charakterze liniowym i ciągłym, autor 
niniejszej publikacji uważa, iż w wielu sytuacjach nielinio-
wy sposób ustalania i rozliczania celów jest pożądany. Przy-
kładowo cele związane z dyscypliną kosztową powinny być 
premiowane w sposób asymetryczny, tzn. silniej karać za 
przekroczenie kosztów niż nagradzać za ich ograniczenie, 
aby uniknąć sytuacji silnych cięć kosztów szkodliwych dla 
rozwoju działalności w  długim okresie, a  maksymalizu-
jących premię danego menedżera w rocznym horyzoncie 
czasu.

Drugim komponentem proponowanego systemu jest 
parametr oceny realizacji celów przyjętych do planu (p). 
Obliczany jest on po zakończeniu okresu, na który zostały 
wyznaczone cele. Jest to typowy komponent wszystkich 
systemów motywacyjnych. Projektując system motywacyjny, 
należy zauważyć, że prosta liniowa ocena wykonania planu 
zazwyczaj nie jest właściwa (np. 40% realizacji planu = oce-

Tabela 1. Macierz określająca wysokość współczynnika ambitności planu (a)

dynamika planu zysku na 
sprzedaży (na 

okres t):
zysk na sprzedaży 
w okresie t-1:

poniżej 5% <-5%; 0%) <0%; 5%) <5%; 15%) <15%; 30%) od 30%

poniżej 5 mln zł 0 0 0 0,1 → 0,2 0,4 → 0,6 0,8

<5; 10) 0 0 0,1 → 0,2 0,4 → 0,6 0,7 → 0,9 1,0

<10; 20) 0 0 0,2 → 0,4 0,6 → 0,8 1,0 → 1,2 1,3

<20; 50) 0 0,2 → 0,4 0,5 → 0,7 0,8 → 1,0 1,2 → 1,4 1,5

od 50 mln zł 0,1 → 0,2 0,3 → 0,5 0,6 → 0,9 1,0 → 1,2 1,4 → 1,6 1,7

Uwaga: przykładowo zapis ‘0,1 → 0,2’ dla drugiego wiersza i trzeciej kolumny macierzy oznacza, że jeśli menedżer zadeklaruje 0% 
dynamikę wzrostu, to otrzyma współczynnik ambitności a = 0,1, jeśli zadeklaruje 5% dynamikę wzrostu, to uzyska a = 0,2 natomiast 
dla wartości pośrednich pomiędzy 0% i 5% wartość współczynnika a zostanie wyliczona proporcjonalnie w przedziale między 0,1 i 0,2
Źródło: opracowanie własne
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na na 40%; 160% realizacji planu = ocena na 160%), gdyż 
wówczas, biorąc pod uwagę korzystniejsze współczynniki 
ambitności dla agresywnych planów, zachęcałoby to do kon-
strukcji bardzo optymistycznych, wręcz nierealistycznych 
planów. Generalnie wskazana jest ocena skokowo-liniowa 
posiadająca dwie cechy:

• wprowadzenie obszaru niepremiowanego za niską rea- 
lizację planu –  eliminuje to nierealistyczne planowanie 
w celu uzyskania wysokich współczynników ambitności,

• wprowadzenie stałego, maksymalnego współczynnika 
premii dla realizacji planu przekraczającej określony po-
ziom (np. 150%), tak aby zniechęcić do asekuracyjnego 
planowania, które w skrajnych przypadkach dużych prze-
kroczeń mogłoby dać wyższe premie, pomimo niskiego 
współczynnika ambitności.
Przedziały oceny realizacji planu zależą od charakteru 

celu, który jest oceniany. W  przypadku działającego już 
i  względnie stabilnego biznesu poziom przyznania premii 
zaczyna się od minimum 75% realizacji planu. Znaczenie 
ma tu wiele czynników. Przykładowo, jeśli dany biznes skła-
da się z  transakcji wieloletnich, to wówczas plan powinien 
być nałożony np. na uzyskanie wyniku wyłącznie z nowych 
klientów lub na przyrost wyniku pomiędzy latami.

Trzecim komponentem proponowanego systemu 
są stawki przyznawane za realizację określonego poziomu 
planu (g). Co do zasady komponent ten może przybrać 
jedną z  dwóch form –  przyznania konkretnych kwot 
pieniężnych za osiągnięcie danych celów (wariant przed-
stawiony w  tabeli 2) lub powiązanie kwot jako odsetka 
rocznego wynagrodzenia stałego danego pracownika. 
Jeśli g jest wyrażone w  sposób względny, jako odsetek 
wynagrodzenia menedżera, to prawa strona formuły (1) 
powinna zostać dodatkowo pomnożona przez indywi- 
dulany poziom wynagrodzenia danego menedżera.

Przy parametrze g można również wprowadzić do-
datkowe rozróżnienie na wielkość zarządzanego bizne-
su, powiązać wysokość premii z  wartością wytworzoną 
dla przedsiębiorstwa (odpowiednik udziału w  zyskach), 
a także premiować za przyrosty marży lub wyniku, a nie 
ich poziom absolutny. Przykład macierzy stawek wyna-
grodzenia zawiera tabela 2.

Należy zauważyć, iż zbyt niskie przyjęcie maksymalnej 
wartości dla parametru g powoduje zachętę do przesuwania 
transakcji na późniejszy okres przez tych, którzy już osiągnęli 
maksymalny pułap swojego celu. Z tego powodu należy albo 
zaprojektować szeroki zakres na przekroczenie celów dla pa-
rametru p, albo dla parametru g. Analogicznie, w przypadku 
menedżerów zagrożonych niską realizacją planu nielinio-
wość systemu oceny zachęca ich do przekwalifikowywania 
transakcji na wcześniejszy okres (tzw. backdating).

Dopasowanie parametrów modelu 
do specyfiki przedsiębiorstwa

S zereg czynników w organizacji ma wpływ na to, jaką 
wysokość parametrów a, p i g należy przyjąć do przed-

stawionego w  niniejszym artykule systemu. Zależą one 
m.in. od:

• skali zaniżania celów
W sytuacji gdy istnieją historyczne dowody na wystę-

powanie sandbaggingu (np. plany są  stosunkowo mało 
ambitne, a przy tym systematycznie przekraczane), należy 
odpowiednio zmodyfikować parametr a. W szczególności 
należy podnieść korzyść z  ambitnego planowania oraz 
przypisać niskie wartości współczynnika za zachowawcze 
planowanie. Można również wprowadzić niską tolerancję 
na odchylenia parametru wykonania planu p – zarówno 
w przypadku jego przekroczeń, jak i zbyt niskiej realizacji.

• agresywności planów i oczekiwań właścicieli
Poziom agresywności oczekiwań stanowi istotne 

uwarunkowanie systemów motywacyjnych. Niniejszy 
model z łatwością jest do niego dostosowywalny, przede 
wszystkim poprzez zmniejszanie zróżnicowania parame-
tru a przy niskim poziomie agresywności oczekiwań lub 
poprzez jego zwiększanie w przeciwnej sytuacji.

• upowszechnienia kultury silnego wynagradzania za 
wyniki
Niezależnie od poziomu agresywności oczekiwań organi-

zacja może mieć różną skłonność do stosowania zmiennych 
komponentów wynagrodzenia. Dopasowanie modelu od-
bywa się przede wszystkim poprzez modyfikację parametru 
g, który będzie przyjmował niskie wartości w  przypadku 

Tabela 2. Przykładowe stawki wynagrodzenia (g) przyznawane za osiągnięcie określonych poziomów celu z budżetu; wartości w tys. zł

przyrost zysku 
na sprzedaży 
w okresie t:

zysk na sprzedaży 
w okresie t-1:

poniżej 
– 2,0 mln zł

<-2,0; 0) 
mln zł

<0; 2,0) 
mln zł

<2,0; 4,0) 
mln zł

<4,0; 6,0) 
mln zł od 6 mln zł

poniżej 5 mln zł 0 0 20 → 40 50 → 80 100 → 125 150

<5; 10) 0 0 20 → 40 50 → 80 100 → 125 150

<10; 20) 0 0 20 → 40 50 → 80 100 → 125 150

<20; 50) 0 0 → 15 15 → 30 40 → 60 80 → 100 150

od 50 mln zł 0 0 → 15 15 → 30 40 → 60 80 → 100 150

Uwaga: przykładowo zapis ‘50 → 80’ dla drugiego wiersza i czwartej kolumny macierzy oznacza, że jeśli menedżer uzyska przyrost zysku na 
sprzedaży o 2 mln zł w roku t, to jego współczynnik g wyniesie 50 tys. zł, jeśli uzyska przyrost 4 mln zł, to g = 80 tys. zł, natomiast dla war-
tości pośrednich pomiędzy 2 mln zł i 4 mln zł wartość współczynnika g zostanie wyliczona proporcjonalnie w przedziale między 50 i 80 tys. zł
Źródło: opracowanie własne
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jednostek, gdzie wynagrodzenie zmienne stanowi niewielką 
część całkowitego wynagrodzenia oraz wysokie wartości 
w  jednostkach, gdzie wynagrodzenie zmienne dominuje 
w całkowitym wynagrodzeniu.

• potrzeby eliminacji niepożądanych zachowań lub budżetów
Właściwie opracowany system motywacyjny to rów-

nież taki, który wspiera już sam proces budżetowy. Po-
przez wprowadzenie macierzy dla parametru a  oraz dla 
parametru g w proponowanym modelu można bez trudu 
określić menedżerom, jakiego rodzaju propozycje celów 
są niepożądane. Zawiera je zazwyczaj lewa kolumna ma-
cierzy, gdzie dla określonych wartości z planu i/lub jego 
wykonania parametr a  i/lub g ma przyporządkowaną 
wartość 0.

• etapu rozwoju przedsiębiorstwa lub jego wybranego 
działu
Proponowany system jest w pełni dostosowany do tego 

zagadnienia poprzez wprowadzenie wielowymiarowości 
ocen dla parametrów a i g – każda z tabel może posiadać 
kilka wierszy, zawierających różne wartości parametrów 
w  zależności od poziomu rozwoju bądź wielkości danej 
jednostki w przedsiębiorstwie.

Wartości dla poszczególnych parametrów z tabel 1 i 2 na-
leży systematycznie monitorować w cyklu rocznym lub kwar-
talnym (jeśli cele są kwartalne), czy nie są zbyt agresywne lub 
łagodne i odpowiednio je modyfikować. Dzięki temu system 
stopniowo konwerguje do optymalnych wartości parame-
trów. Przykładowo, jeśli po  starcie systemu menedżerowie 
decydują się zawsze na warianty bezpieczne i potem je prze-
kraczają, to należy zwiększyć kary ze niewybieranie warian-
tów agresywniejszych lub poprawić wysokość nagród za nie. 
Jeśli wyniki pokazują natomiast, że menedżerowie zdecydo-
wali się w dużym stopniu na warianty agresywne, a następnie 
ich nie realizują, to oznacza to, iż system może zbyt mocno 
zachęcać do ambitnego planowania i  to w dwojaki sposób 

– poprzez zbyt małe kary, jeśli się pomylą, lub zbyt wysoką 
wartość oczekiwaną przyszłych nagród (ważoną ryzykiem 
niepowodzenia), która zachęca do ryzykowania wysokich 
celów, nawet jeśli jest niska szansa ich realizacji.

Proponowany system ma więc zdolność do samouczenia 
się. Co istotne, jego dostosowania wynikają nie ze zmiany 
oczekiwań kierownictwa organizacji, tylko z obserwacji za-
chowań i osiąganych wyników przez pracowników niższego 
szczebla.

Konstrukcja modelu w  przypadku 
występowaniu wielu celów

P rzedstawione powyżej rozwiązanie można dostoso-
wać do bardziej złożonego procesu budżetowania 

i okoliczności strategicznych. W szczególności dotyczy to 
typowej sytuacji, gdy dany menedżer lub dział otrzymują 
więcej niż jeden cel roczny. Zazwyczaj celów finansowych 
i  efektywnościowych jest kilka –  należą do nich między 
innymi: wielkość EBIT, marża na sprzedaży, przepływy 
pieniężne z  działalności operacyjnej, zysk netto oraz 
wskaźniki, jak np. koszty do dochodów, jakość portfela 
należności itp. Wówczas formuła wyliczania premii dla 
danego menedżera przyjmuje poniższą postać:

B =  wi ai pi gi   (2)

gdzie:
i = indeks kolejnego celu; łącznie jest od 1 do n celów,
w = waga przypisana do i-tego celu.
Pozostałe parametry zgodnie z opisem przy wzorze (1).
Typowa wartość dla n nie przekracza 10. Suma wag wi 

powinna wynosić 1 dla czytelności systemu motywacyjne-
go, choć nie jest to warunek niezbędny.

Zaleca się, aby w systemie motywacyjnym oddzielić cele 
finansowe i efektywnościowe od celów wynikających z rea- 
lizacji portfela projektów i innych inicjatyw strategicznych. 
Te drugie powinny być definiowane głównie w  oparciu 
o kamienie milowe przeprowadzanej zmiany lub pokrewne 
praktyki zarządzania projektami i nie powinny zależeć od 
ambitności lub innych aspiracji zespołu projektowego bądź 
kierownictwa organizacji. Zazwyczaj cele te są  oceniane 
oddzielnie w  ramach zarządzania przez cele. Stosowana 
jest też czasem praktyka, szczególnie w  przypadku mene-
dżerów, którzy głównie posiadają zadania projektowe, że 
realizacja tych celów może stanowić warunek konieczny do 
uruchomienia premii związanej z celami finansowymi.

Podsumowanie

O rganizacje biznesowe mierzą się nieustannie z  pro-
blemem mocodawcy i  podwładnego (principal and 

agent). Występuje on również w  ramach procesów budże-
towych w przedsiębiorstwie, kiedy to pojawiają się zachęty 
dla pracowników do ukrywania informacji o  faktycznych 
możliwościach rozwoju biznesu i  do negocjowania jak 
najniższych celów (sandbagging), tak aby maksymalizować 
poziom uzyskiwanych przez nich premii przy możliwie ni-
skim włożonym wysiłku. Zarazem w procesie budżetowym 
występuje też zachęta dla kierownictwa przedsiębiorstwa do 
narzucania pracownikom bardzo ambitnych celów, trudno- 
osiągalnych nawet jeśli teoretycznie wysoko nagradzanych 
w systemie premiowym w przypadku ich realizacji. Oba te 
zjawiska są szkodliwe i  skutkują w kilkuletnim horyzoncie 
czasu wolniejszym rozwojem organizacji oraz wyższymi 
zmiennymi kosztami wynagrodzeń lub frustracją pracowni-
ków i ich zwiększoną rotacją. Problem ten narasta wraz ze 
wzrostem wielkości i złożoności organizacji ze względu na 
rosnącą asymetrię w posiadanej wiedzy i utrudnioną komu-
nikację pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania.

Niniejszy tekst przedstawia konstrukcję systemu motywa-
cyjnego, która wprowadza mechanizm neutralizujący, na po-
czątkowym etapie wdrożenia, wspomniane wyżej negatywne 
zjawiska. Jego istotą jest wprowadzenie do mechanizmu pre-
miowania parametru ambitności i powiązanie wypłacanych 
premii nie tylko od osiągniętych wyników, ale też od ex ante 
zadeklarowanych aspiracji menedżera. W oparciu o ogólną 
macierz z wytycznymi najwyższego kierownictwa menedżer 
ustala, na jaki poziom celów się zdecyduje, mając świado-
mość, że zbytnia zachowawczość zmniejsza wysokość jego 
premii lub całkowicie go jej pozbawia. Optymalną strategią, 
jaką powinien przyjąć menedżer, jest zgłaszanie celu na po-
ziomie zgodnym z jego prawdziwymi możliwościami, o ile 
oczywiście współczynniki macierzy ambitności nie premiują 
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dodatkowo agresywności lub, odwrotnie, zachowawczości 
przy ustalaniu celów.

Niniejszy system, po wprowadzeniu w przedsiębiorstwie, 
należy regularnie przeglądać pod kątem jego parametrów, tak 
aby uniknąć sytuacji, iż jego uczestnicy regularnie uzyskują 
zbyt niskie lub zbyt wysokie poziomy realizacji planu. Jego 
dodatkową zaletą jest to, iż zachęca menedżerów do ujawnia-
nia ich prawdziwych preferencji, przez co prowadzi również 
do samouczenia się jego wszystkich uczestników. W  przy-
padku gdy dany menedżer widzi, że wciąż zbytnio zaniża 
swoje cele (np. z wrodzonej zachowawczości), to docelowo 
sam wyeliminuje takie zachowanie, gdyż racjonalność nakaże 
mu maksymalizować swą korzyść. W najgorszym razie, jeśli 
sandbagging będzie się utrzymywał oraz zarówno pracownicy, 
jak i wyższe kierownictwo będą z uporem (nieracjonalnym) 
obstawać przy niezmienionych parametrach systemu, to 
poskutkuje on zmniejszeniem kosztów w przedsiębiorstwie 

– nastąpią oszczędności w wypłacanych premiach w stosunku 
do wariantu bez wprowadzenia tego systemu.

Zaletą opisanego rozwiązania jest jego uniwersalność. 
Może mieć ono zastosowanie do różnego rodzaju działów 
przedsiębiorstwa i zawierać nie tylko cele finansowe, ale rów-
nież rynkowe, mierniki efektywnościowe itp. Model może 
być stosowany zarówno do celów kwartalnych, rocznych, jak 
i  planowania wieloletniego. W  przypadku komórek o  cha-
rakterze centrów zysku stosowanie tego systemu warto po-
łączyć z rozliczaniem celów na bazie wpływu gotówki, a nie 
fakturowanej sprzedaży. Umożliwi to uniknięcie większości 
problemów i nieprawidłowości, jakie występują w dużych or-
ganizacjach przy ustalaniu i rozliczaniu celów budżetowych.

dr Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Analiz Ekonomicznych
e-mail: kkluza@sgh.waw.pl
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A Model for the Elimination  
of Goal Understating  
in the Budgeting Process

Summary

Several inefficiencies emerge during the budgeting 
process in companies. Their negative impact grows 
along with the size of the company. One of the common 
phenomenon is the hiding by the employees information 
regarding the real possibilities of business development 
in order to negotiate the lowest possible goals for their 
incentive systems. This directly hinders the development 
of the company or increases its operating costs. In this 
paper, we present a model which prevents the occurrence 
of understating goals in the planning process due to 
introduction of the ex ante determined ambitiousness 
parameter. An accurate choice of parameters regarding 
the ambitiousness factor, the evaluation of plan execution 
and the bonus grades for variable remuneration mean 
that the best strategy for employees is to report for the 
budget goals that are accordant with their actual ability 
to put them in practice.

Keywords

budgeting process, goal setting, motivation systems, 
understating goals
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BADANIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO 
REGIONU W KONTEKŚCIE IDENTYFIKACJI 
INTELIGENTNYCH SIECI
Anna Wiśniewska-Sałek

Wprowadzenie

G lobalizacja i związane z nią analityczne podejście do 
znajomości ekonomicznej gospodarki sprawia, że 

coraz częściej poszukuje się przemysłu, który może kon-
kurować z  gospodarkami światowymi. W  krajach, gdzie 
znaczącą część jej zasobów produkcyjnych stanowią 
przedsiębiorstwa z sektora MŚP, dostrzega się konieczność 
eksploracji obszarów mniejszych. Związane jest to ściśle 
z  poznaniem ich infrastruktury oraz potencjału wytwór-
czego. Światowe gospodarki wykorzystały potencjał ma-
łych regionów poprzez utworzenie klastrów branżowych. 
Pozwalają one na tworzenie korzystnych relacji pomiędzy 
rozdrobnionym (w  sensie wielkości firm), ale tożsamym 
przemysłem a  instytucjami mogącymi je wspierać (za-
równo okołobiznesowymi, jak i  naukowo-badawczymi). 
Artykuł ma na celu, na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy regionu, przedstawić potencjał ekonomiczny regionu 
w kontekście próby identyfikacji przesłanek do utworzenia 
inteligentnych sieci. Metodologia badań koncentruje się na 
wykorzystaniu pięciu mierników specjalizacji regionu, po-
kazane w perspektywie 2010 i 2016 roku pod kątem zmian 
(korzystnych lub negatywnych), jakie mogły zaistnieć. 
Wyniki analizy pozwolą oszacować możliwości utworzenia 
sieci powiązań, która przy założeniu spełnienia wymagań 
może zostać zidentyfikowana jako sieć inteligentna.

Przegląd literatury

S ieć przedsiębiorstw stanowi dynamiczny proces, pod-
czas którego następuje formowanie się skupiska branżo-

wego mającego miejsce na lokalnym bądź też regionalnym 
rynku. Sieć przedsiębiorstw bardzo często traktowana jest 
jako swobodne zjawisko, które charakteryzuje duża zmien-
ność czynników i dla którego konkurencyjność utożsamia-
na jest z  zasobami oraz umiejętnościami poszczególnych 
podmiotów w niej uczestniczących. Sytuacja taka sprawia, 
że zaangażowanie regionalnych graczy w  tę formę współ-
pracy jest ograniczone. Jednym z największych problemów 
w tworzeniu sieci (klastrów), a tym samym we współpracy, 
jaką podejmują podmioty, są zagrożenia, które mogą mieć 
wpływ na strukturę relacji. Aby je zminimalizować, należy 
w procesie tworzenia klastra, a ściślej na etapie tworzenia 
jego zasad uwzględnić procesy efektywnego zarządzania 
ryzykiem. Pozwolą one podmiotom podejmować decyzje, 
które przyniosą korzyści dla współpracy w  klastrze (Ha-
vierniková i in., 2016, s. 83).

Sieci klastrowe to jedna z odmian relacji (współpracy) 
– również w koncepcji jej decyzyjności (Sałek, 2014) – mają-
ca miejsce pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, ale rów-
nież pomiędzy jednostkami, które znajdują się w  najbliż-
szym otoczeniu. Głównym ich zadaniem (sieci) jest dążenie 
do rozwoju podmiotów, które przekładać się będzie w póź-
niejszym etapie progresu całego obszaru, na jakim funkcjo-
nują. Ścisła i  dobrze prosperująca (przynosząca korzyści 
wszystkim uczestnikom) sieć w  ramach jednej branży na 
niewielkim lokalnym/regionalnym terenie może stanowić 
przesłanki do utworzenia specjalizacji przemysłowej.

Klastry, a ściślej ich popularyzacja w kierunku wspierania 
rozwoju gospodarczego i innowacyjności w skali regional-
nej przypisywana jest w literaturze M.E. Porterowi (1990). 
Najbardziej rozpowszechniona definicja klastrów określa je 
jako „geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących 
usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związa-
nych z  nimi instytucji (uniwersytetów, komitetów norma-
lizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych 
dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również 
współpracujących” (Porter, 2001, s.  245). W  polskim pra-
wodawstwie pojęcie klastra widnieje od 2006 roku w Roz-
porządzeniu Ministra Gospodarki w  sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej niezwiązanej z  programami operacyjnymi, na-
dając mu następujące brzmienie: „przez  klaster rozumie 
się przestrzenną i  sektorową koncentrację podmiotów 
działających na  rzecz rozwoju gospodarczego lub  inno-
wacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, 
wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego 
lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współ-
pracujących w  tych samych lub  pokrewnych branżach 
oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym 
i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę 
podmiotów funkcjonujących w  ramach klastra stanowią 
przedsiębiorcy” (Dz.U. Nr 226, poz. 1651 z dnia 11 grudnia 
2006 r., § 13, punkt 2).

E. Bojar i  K. Pylak (2009, s.  154) opisują klaster jako 
kilka wymiarów będących składową ogólnego założenia 
dotyczącego koncentracji przestrzennej, która ze względu 
na bliskość przestrzenną sprzyja rozwijaniu się innowacji, 
poszerzaniu współpracy oraz tworzeniu, kształtowaniu 
i  pogłębianiu pożądanych relacji partnerskich. Poszcze-
gólne składowe dotyczą: po  pierwsze –  współpracy oraz 
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konkurencji pomiędzy partnerami klastra (kumulatywna 
analiza daje szansę na rozwijanie oraz wzmacnianie poten-
cjału innowacyjnego), po drugie – koncentracji sektorowej. 
Trzecią składową stanowią: specjalizacja, umożliwiająca 
organizacjom poprawę elastyczności operacyjnej, wraz 
z  potrzebą rozwijania powiązań kooperacyjnych oraz 
współzależność (jakość i intensywność wzajemnych korela-
cji, jak również dynamiczne interakcje uczestników klastra 
stanowią o jego efektywności ekonomicznej).

Identyfikacja znaczącego udziału grup małych i  śred-
nich podmiotów w  gospodarce skłania rządzących do za-
oferowania rozwiązań chociażby właśnie w formie klastrów. 
Polityka klastrów, a więc wszelkie wysiłki rządu w zakresie 
tworzenia i  wspierania klastrów (Hospers, Beugelsdijk, 
2002, s.  382) stanowią wykładnię dla gospodarek rozwi-
niętych, ale również dla przejściowych i rozwijających się. 
Zauważyć można pewien pozytywny trend zarówno wśród 
rządów krajowych, jak i  lokalnych/regionalnych, wspoma-
gający kadrę zarządzającą w klastrze czy po prostu organi-
zacje klastrowe. Wsparcie dotyczy m.in. pogłębiania wiedzy 
z zakresu realizacji oczekiwań konsumentów regionalnych 
oraz podejmowania działań kompatybilnych ze strategią 
rozwoju lokalnego (Păuna, 2016, s. 177).

System ekonomiczny, nastawiony na realne przełoże-
nie osiągnięć naukowo-badawczych do  gospodarki oraz 
na koncentrację inwestycji w  regionach zapewniających 
zwiększenie wartości dodanej gospodarki, poszukuje roz-
wiązań związanych ze specjalizacją przemysłową. Krajowe 
Inteligentne Specjalizacje (KIS) wpisują się w system udzie-
lania wsparcia rozwoju prac: badawczych, rozwojowych, 
innowacyjności, odnoszących się do nowej –  finansowej 
perspektywy w Polsce na lata 2014–2020 (www.mr.gov.pl).

Definicję inteligentnej specjalizacji zaproponowali D. Fo-
ray i inni (2009, s. 2), opisując ją jako przedsiębiorczy proces 
identyfikacji obszarów nauki i  technologii, który ujawni 
specjalizację. Ona bowiem stanowi potencjał, z  którego 
może korzystać wybrany region poprzez odkrywanie jego 
lokalnych/zasobowych/wytwórczych możliwości. Inteligent-
na organizacja cechuje się sformalizowaną strategią rozwoju, 
uwzględniając przy tym politykę zarządzania kapitałem 
intelektualnym. Czynniki te określają długoterminowe cele 
rozwojowe, jak również sposoby ich osiągnięcia, mając na 
względzie aspekt wymiany wiedzy z otoczeniem. Wiedza po-
zwala usprawnić procesy decyzyjne oraz relacje zachodzące 
pomiędzy ludźmi w  organizacji, w  korelacji z  otoczeniem, 
poprzez co sama organizacja posiada zdolność do rozwiązy-
wania problemów (Brzeziński, Bubel, 2016, s. 88).

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji jest 
procesem dynamicznym. Obejmuje 20 inteligentnych 
specjalizacji wobec 5  głównych działów (stan na lipiec 
2016 r.): Zdrowe Społeczeństwo; Biogospodarka Rol-
no-Spożywcza, Leśno-Drzewna i  Środowiskowa; Zrów-
noważona Energetyka; Surowce Naturalne i  Gospo-
darka Odpadami; Innowacyjne Technologie i  Procesy 
Przemysłowe (http://krajoweinteligentnespecjalizacje.
pl/). Ostatni dział identyfikowany jest m.in. przez In-
teligentne Sieci i  Technologie Geoinformacyjne, które 
odnoszą się do tworzenia powiązań pomiędzy różnorod-
nymi infrastrukturami. Zgodnie z  powyższym działem 

zdefiniowane zostało pojęcie inteligentnych sieci. Iden-
tyfikuje się je jako „technologie i  systemy teleinforma-
tyczne stosowane w różnorodnych infrastrukturach (np. 
energia, transport, telekomunikacja, zdrowie, fabryki, 
domy, miasta, pojazdy) w  celu zapewnienia m.in. opty-
malizacji działania, oszczędności zasobów w tym energii, 
ochrony środowiska, ergonomii użytkowania, korzyści 
wynikających ze wzajemnej komunikacji i  wymiany in-
formacji. Inteligentne sieci i systemy charakteryzują się 
następującymi cechami: autonomicznością, zdolnością 
do samoorganizacji, adaptacji i  podejmowania decyzji, 
odpornością na błędy i  awarie, skalowalnością, prze-
widywalnością zapewniania jakości usług, otwartością 
architektury, bezpieczeństwem teleinformatycznym” 
(www.krajoweinteligentnespecjalizacje.pl).

Metoda badawcza

B adany obszar to gminy powiatu kępińskiego nale-
żącego do regionu kaliskiego umiejscowionego we 

wschodniej części województwa wielkopolskiego w Polsce.
Zakres PKD2007 dla przemysłu meblarskiego obej-

muje: 31.01 – Produkcja mebli biurowych i sklepowych; 
31.02 – Produkcja mebli kuchennych; 31.09 – Produkcja 
pozostałych mebli.

Zakres czasowy badań dotyczy danych na koniec 2010 
i 2016 roku, co stanowiło punkt wyjściowy do porówna-
nia poszczególnych wyników.

Podczas badania wykorzystano kilka wybranych me-
tod identyfikacji skupiska przedsiębiorstw produkujących 
meble na obszarach sobie podległych (w kontekście admi-
nistracyjnego podziału):
1. Współczynnik L –  pozwala wykazać poziom aktyw-

ności odnoszący się do jednostek sobie podlegających. 
Wartość współczynnika przekraczająca 1,25 rozpozna-
je specjalizację obszarową bądź też znaczącą przewagę 
wybranej dziedziny gospodarczej, odnosząc się do oto-
czenia, na jakim funkcjonuje (Skawińska, Zalewski, 
2009, s. 193).

2. Współczynnik Florence’a  (F) –  jest miarą względną, 
która powiązana jest ze strukturą podmiotów gospo-
darczych, reprezentujących jednostki niższego szcze-
bla (administracyjnego) w  relacji ze strukturą całego 
badanego zbioru (regionu). Wartość współczynnika 
przekraczająca 0,5  identyfikuje lokalizację wybranego 
obszaru jako wysoką (Szymańska, 2009, s. 74).

3. Indeks aglomeryzacji Ellisona i  Glassera (γ) –  mia-
ra wykorzystywana do opisania stopnia geograficznej 
koncentracji przemysłu. Wartości równe jedności in-
terpretuje się jako przemysł skoncentrowany terytorial-
nie (Ellison, Glaeser, 1997, s. 905).

4. Współczynnik aglomeracji (Sk) –  charakteryzuje 
rozproszenie przemysłu w poszczególnych regionach. 
Wartości zbliżone do zera sugerują, że określony 
przemysł rozproszony jest proporcjonalnie w  regio-
nie, natomiast wartości przekraczające jedność suge-
rują większą koncentrację przemysłu w kilku mniej-
szych lokalizacjach badanego obszaru (Lindqvist i in., 
2003, s. 14).

http://www.mr.gov.pl
http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/
http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/
http://www.krajoweinteligentnespecjalizacje.pl
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5. Indeks klastrowy (CI) –  jest miarą pozwalającą ziden-
tyfikować region w kierunku utworzenia przemysłowe-
go klastra (rozumianego jako geograficznie skoncen-
trowanej grupy przedsiębiorstw obsługujących ten sam 
lub pokrewny sektor gospodarczy; Porter, 1998, s. 78). 
Wartości przekraczające jedność pozwalają na stwier-
dzenie, że przemysł na  wybranym obszarze nie jest 
rozproszony, sugeruje się jednak, że aby region mógł 
spełniać założenia utworzenia klastra to CI=4  (Stern-
berg, Litzenberger, 2004, s. 779).
Powyższe metody stanowią kilka wybranych miar opi-

sujących zależności przemysłowe w kontekście ich udziału 
w tworzeniu branżowej specjalizacji regionu, która stanowi 
podstawę do utworzenia sieci powiązań między podmio-
tami. Wysoki udział jednej branży na niewielkim obszarze 
jest podstawą do zidentyfikowania sieci inteligentnej pod 
warunkiem spełnienia założeń jej powstania.

Z  uwagi na brak dokładnych danych dotyczących za-
trudnienia (GUS posiada informacje dotyczące zatrudnie-
nia wg klas wielkości) obliczono szacunkowe ich wartości, 
przyjmując 3  przedziały dla każdej grupy zatrudnienia. 
Obliczone wartości pokazały, że kolejne przedziały nie róż-
niły się od siebie znacząco, dlatego analiza została oparta 
o wartości przedziału środkowego jako wartość przeciętna.

Tabela 1 przedstawia zmienność kluczowych czynników 
branych pod uwagę podczas charakterystyki specjalizacji 
regionu. W zestawieniu zawarte zostały procentowe zmiany 
w celu zobrazowania różnic, jakie miały miejsce w 2016 roku 
w porównaniu z danymi z roku 2010.

Charakterystyka wybranych czynników ekonomicznych 
opisująca poszczególne regiony pozwala wnioskować, iż 
na przestrzeni sześciu lat nie dokonały się bardzo znaczące 
zmiany. Wyjątek stanowią gminy Rychtal i Baranów, które 
biorąc pod uwagę przedsiębiorstwa należące do sekcji prze-
mysłowej zanotowały wzrost na poziomie 30–40%. Odmien-
na sytuacja ma miejsce w przypadku specyfikacji przemysłu 
meblarskiego. Warte podkreślenia są sytuacje, gdzie wzrost 
liczby przedsiębiorstw sekcji C-31 koreluje ze spadkiem 
przeciętnego zatrudnienia zarówno na poziomie niższego 
szczebla (gminy: Łęka Opatowska, Bralin i  Baranów, jak 
również powiat kaliski i kępiński), jak i  samego wojewódz-
twa i  podregionu. Pozytywnym zjawiskiem na przestrzeni 
czasu jest zwiększenie udziałów aktywnych przedsiębiorstw 
z branży, sugeruje to, iż pomimo tak niewielkiego obszaru, 
jakim jest powiat kępiński (680 km2), cały czas rośnie liczba 
firm będących w tej samej branży. Można wnioskować zatem, 
iż gospodarka w tym regionie jest bardzo rozwinięta. Zasta-
nawiąjący z kolei jest brak wzrostu zatrudnienia, co można 
uzasadnić brakiem wykwalifikowanych pracowników lub 
zautomatyzowaniem produkcji.

Rozkład badanego zjawiska

Pierwszy etap badań zakłada porównanie współczynni-
ków określających poziom aktywności gospodarczej pod 
kątem jej specjalizacji w odniesieniu jednostek niższego 
szczebla (np. gmin) do jednostek szczebla wyższego (np. 
powiatu). Tabela 2 przedstawia współczynniki lokalizacji 
L oraz F, porównując ich wartości z  roku 2010 do roku 

Tabela 1. Dynamika zmian obszarowych; porównanie wartości z lat 2016 i 2010

Jednostka terytorialna
Liczba 

przedsiębiorstw 
przemysłowych

Zaludnienie 
 os./km2

Liczba 
przedsiębiorstw 

przemysłu 
meblarskiego

Średnie 
zatrudnienie 
w przemyśle 
meblarskim

Polska 105% 100% 107% -

woj. wielkopolskie 105% 101% 111% 96%

podregion-kaliski 109% 100% 121% 95%

po
dr

eg
io

n-
ka

lis
ki

 (p
ow

ia
ty

) jarociński 113% 100% 98% 92%

kaliski 105% 100% 165% 100%

kępiński 115% 100% 123% 92%

krotoszyński 101% 100% 102% 106%

ostrowski 111% 101% 123% 109%

ostrzeszowski 113% 100% 138% 117%

pleszewski 112% 100% 126% 131%

Po
w

ia
t k

ęp
iń

sk
i (

gm
in

y)

Baranów 132% 102% 134% 98%

Bralin 114% 101% 123% 91%

Kępno 106% 97% 109% 102%

Łęka Opatowska 122% 101% 140% 70%

Perzów 116% 98% 135% 101%

Rychtal 142% 98% 170% 170%

Trzcinica 103% 102% 112% 107%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GUS
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2016. Wynik badania zobrazuje wstępne natężenie prze-
mysłowe w regionach, co pozwala na stwierdzenie, czy re-
gion jest uprzemysłowiony oraz czy występuje wzmożona 
aktywność przemysłu meblarskiego.

Analiza współczynników lokalizacji sugeruje znaczącą 
specjalizację regionu. Zestawiając ze sobą ogólne uprzemy-
słowienie (F), widać jednoznacznie, że powiaty wykazują 
bardzo silny obszar produkcyjny w odniesieniu do podre-
gionu kaliskiego, albowiem wskaźnik ten przekraczający 
0,5  sugeruje wysoką lokalizację, a  w  obu latach przekra-
czał on wartość 30. Mniejsze parametry ma sama branża 
meblarska, lecz ich wartości na poziomie F=1,6  (2010) 
i F=2,1 (2016) na szczeblu gminy w stosunku do powiatu 
kępińskiego wskazują na sytuację analogiczną do obszaru 
uprzemysłowionych powiatów. Sytuację wzrostu branżo-
wego z ujemnego na F=1,3 w przypadku powiatów można 
uzasadnić dużym przyrostem podmiotów produkujących 
meble widocznym na etapie analizy zawartej w  tabeli 1. 
Współczynnik określający specjalizację regionu pozwolił 
na wychwycenie konkretnych powiatów i  gmin, które 
wykazują znaczący udział branży meblarskiej w  przemy-
śle ogólnie. Na poziomie podregionu powiat kępiński 
osiągnął wskaźnik L=3,5; przy konieczności jego przekro-

czenia L>1,25. Natomiast na terenie powiatu, dominujące 
obszary, gdzie skoncentrowany jest przemysł branżowy, 
stanowią gminy Baranów i Łęka Opatowska (w roku 2016 
wskaźnik zwiększył się z LB=1,4 na LB=15, a w LŁO=1,2 na 
LŁO=14,1). Informacje te pozwalają postawić wstępną tezę, 
że badany obszar wykazuje ścisłą lokalizację i wysoką spe-
cjalizację przemysłu meblarskiego w regionie wschodniej 
Wielkopolski z ukierunkowaniem na powiat kępiński.

Stopień koncentracji geograficznej przemysłu

Kolejne badanie ma na celu sprawdzenie, czy szacunki 
lokalizacji są  potwierdzone ich koncentracją geograficz-
ną. Tabela 3  prezentuje współczynnik aglomeracji SK, 
który pozwala wstępnie na określenie potencjału regionu 
w kontekście utworzenia klastra – zgodnie z założeniami 
klastrów szweckich. Indeks Ellisona i Glassera wykazuje 
skoncentrowanie wybranego przemysłu na badanym ob-
szarze. Rozproszenie przemysłu pozwala na uniknięcie 
przypadkowej lokalizacji firm danej branży przy jedno-
czesnej charakterystyce jej proporcjonalności.

Na podstawie powyższych danych, bazując na war-
tościach indeksu, można wyraźnie zauważyć znaczącą 
koncentrację przemysłu meblarskiego zarówno na terenie 

Tabela 2. Zmiany obszarowe dla współczynników lokalizacji; porównanie wartości z lat 2016 i 2010

Jednostka 
terytorialna

WSPÓŁCZYNNIK LOKALIZACJI

L Florence’a

2010
C1, C-312

2016
C, C-31

2010 2016

C C-31 C C-31

woj. wielkopolskie 1,372 1,424 - - - -

podregion-kaliski 1,238 1,287 - - - -

po
dr

eg
io

n-
ka

lis
ki

 (p
ow

ia
ty

)

jarociński 0,933 0,740

30,780 -0,105 34,600 1,345

kaliski 0,244 0,348

kępiński 3,561 3,469

krotoszyński 0,635 0,583

ostrowski 0,559 0,562

ostrzeszowski 0,942 1,041

pleszewski 0,450 0,458

Po
w

ia
t k

ęp
iń

sk
i (

gm
in

y)

Baranów 1,436 15,122

4,550 1,625 5,320 2,140

Bralin 0,849 9,465

Kępno 0,873 9,306

Łęka Opatowska 1,193 14,087

Perzów 0,677 8,175

Rychtal 0,950 11,758

Trzcinica 0,958 10,756

1 PKD 2007 – Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
2 PKD 2007 – Sekcja C – Dział 31 – Produkcja mebli
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GUS
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powiatów, jak i  gmin. Uzasadnione jest to, sugerowanym 
w jego teorii, przekroczeniem wskaźnika o wartość jedności. 
Sytuacja rozproszenia wskazuje, iż teren gmin jest o wiele 
bardziej rozłożony proporcjonalnie aniżeli w powiecie, co 
potwierdzałoby wyniki badań zaprezentowanych w tabeli 2. 
Analiza danych ukazana w tabeli 3 pozwala wnioskować, iż 
przemysł meblarski na terenie gmin powiatu kępińskiego 
jest wysoko skoncentrowany geograficznie.

Gęstość lokalizacji

Trzeci etap badań powala wskazać konkretny obszar 
spełniający przesłanki do utworzenia klastra wg M.E. 
Portera (1998). Tabela 4 wskazuje lokalizację geograficzną 
koncentracji firm z jednej branży oraz ich zmienność na 
przestrzeni sześciu lat. Analiza pozwala finalnie stwier-
dzić wielkość potencjału gospodarczego konkretnego 
przemysłu, stanowiąc odniesienie do poprzednich badań.

Indeks klastrowy, którego wartość CI>1, spełnia założe-
nie o regionie, w którym przemysł branżowy jest skoncen-
trowany. Analiza tego wskaźnika sugeruje, iż żaden powiat, 
z wyjątkiem kępińskiego, nie spełnia jego warunków. Sytu-
ację odmienną zauważyć można na poziomie gmin, gdzie 
aż ponad połowa z badanej populacji przekracza jedność. 
Tabela 4 wskazuje jednoznacznie kierunek geograficzny 

skoncentrowanych przedsiębiorstw produkujących meble. 
Indeks, którego wartość jest wyższa niż 4, charakteryzuje 
klastrowo obszar. Na podstawie powyższego można suge-
rować, iż powiat kępiński (CI=25), wskazuje gminy Bara-
nów (CI=22) oraz Łęka Opatowska (CI=6), jako regiony 
spełniające założenia dla utworzenia potencjalnego klastra 
branży meblarskiej dla obu zakresów czasowych.

Wyniki badań

A naliza potencjału gospodarczego wybranych obszarów 
wskazuje ścieżkę wyboru regionów w  celu określenia 

ich specjalizacji ekonomicznej. Wyniki powyższych badań 
wyróżniają powiat kępiński jako obszar o wzmożonej aktyw-
ności przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego, gdzie gmina 
Baranów stanowi jego centrum. Koncentracja i specjalizacja 
regionów potwierdzona została na wszystkich etapach.

Poszczególne miary koncentracji oraz specjalizacji poka-
zały, iż przemysł meblarski w roku 2016 w odniesieniu do 
2010 charakteryzował się niewielką dynamiką, albowiem 
zmienność poszczególnych wartości potwierdziła silną po-
zycję skoncentrowanego obszarowo przemysłu meblarskiego.

Rezultatem przeprowadzonych badań jest sformułowa-
nie tezy mówiącej, że wykorzystanie metodologii identyfi-
kacji potencjalnego klastra pozwala na wskazanie obszarów 
wzmożonej działalności jednego przemysłu. Posiadanie 
takiej informacji skłania w  dalszej kolejności do  odnie-
sienia siły branżowej do realnego zapoczątkowania relacji 

Tabela 3. Zmiany obszarowe dla współczynnika aglomeracji 
i aglomeryzacji; porównanie wartości z lat 2016 i 2010

Jednostka 
terytorialna

Indeks 
aglomeryzacji

Współczynnik 
aglomeracji

2010 2016 2010 2016

PODREGION-KALISKI

1,132 1,115 0,374 0,370

powiat jarociński

powiat kaliski

powiat kępiński

powiat krotoszyński

powiat ostrowski

powiat ostrzeszowski

powiat pleszewski

POWIAT KĘPIŃSKI

1,277 1,063 0,099 0,104

gmina Baranów

gmina Bralin

gmina Kępno

gmina Łęka Opatowska

gmina Perzów

gmina Rychtal

gmina Trzcinica

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych 
z GUS

Tabela 4. Zmiany obszarowe dla indeksu klastrowego; porówna-
nie wartości z lat 2016 i 2010

Jednostka terytorialna
Indeks klastrowy

2010 2016

powiat jarociński 0,188 0,142

powiat kaliski 0,182 0,266

powiat kępiński 26,850 25,315

powiat krotoszyński 0,109 0,098

powiat ostrowski 0,160 0,178

powiat ostrzeszowski 0,467 0,629

powiat pleszewski 0,039 0,054

gmina Baranów 20,233 22,410

gmina Bralin 1,924 1,842

gmina Kępno 0,405 0,399

gmina Łęka Opatowska 7,401 6,190

gmina Perzów 1,168 1,404

gmina Rychtal 0,038 0,096

gmina Trzcinica 0,373 0,377

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych 
z GUS
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pomiędzy lokalnymi podmiotami. Stworzenie takiej sieci 
powiązań pozwala zainicjować proces tworzenia inteligent-
nych sieci, które bazować będą na solidnym podłożu skon-
centrowanych gospodarczo i geograficznie przedsiębiorstw.

Wyniki badań nad regionem pozwalają jednoznacznie 
wskazać, iż potencjał przemysłowy występuje, co pozwala 
zainicjować proces tworzenia inteligentnych sieci. W  od-
niesieniu do przeprowadzonej analizy i uzyskanych wnio-
sków można podjąć próbę interpretacji budowania inteli-
gentnych sieci, uwzględniając jej informatyczne założenia 
w  przełożeniu na wymiar przemysłowy. Kryteria inteli-
gentnych sieci opierają się na różnorodnych technologiach 
i  systemach stosowanych w  infrastrukturze przemysłowo-

-gospodarczej, które mają na celu zoptymalizować wspólne 
przedsięwzięcia branżowe, oszczędzając energię i  racjo-
nalnie wykorzystując zasoby naturalne, dbając o  ochronę 
środowiska poprzez wymianę informacji w  ramach wza-
jemnej komunikacji. Inteligentna sieć cechuje się autono-
micznością (każdy podmiot może być aktywny w ramach 
własnych przedsięwzięć), zdolnością do  samoorganizacji 
i decyzyjności (każdy uczestnik sieci decyduje, jaka część 
jego działalności przeznaczona jest dla sieci tak, aby była 
ona kompatybilna ze strukturą podmiotu) oraz zapewnie-
niem jakości i bezpieczeństwem teleinformatycznym (pod-
mioty muszą reprezentować porównywalną – wysoką – ja-
kość produktu, mając jednakowy dostęp do innowacyjnych 
rozwiązań, nie zapominając o zabezpieczeniu informacji).

Podsumowanie

Z ałożenia sieciowości można odnaleźć na wielu eta-
pach budowania powiązań w  łańcuchu gospodar-

czym. Ważne jest, aby relacje pomiędzy uczestnikami 
były silne i nie ograniczały się tylko do przedsiębiorstw. 
Solidne powiązania są  możliwe do zrealizowania na 
obszarze, którego polityka rozwoju wspiera działania 
każdej jednostki prowadzącej swoją aktywność. Relacje 
te są tym większe, im celowość działań prowadzi do osią-
gnięcia podobnych korzyści. Wykorzystanie metod iden-
tyfikacji klastrów pozwala odnaleźć regiony o  dużym 
skoncentrowaniu branżowym, a  następnie zainicjować 
współpracę z jednostkami mogącymi je wspierać w roz-
woju i innowacyjności.

Zanalizowany w pracy region już w roku 2010 charak-
teryzował się silnym ugruntowaniem przemysłu meblar-
skiego, a sześć lat później umocnił swoją pozycję. Utwo-
rzenie sieci powinno być tym łatwiejsze, że Regionalna 
Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015–2020 
(RIS3), przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopol-
skiego, przemysł meblarski ma wpisany jako inteligentną 
specjalizację. W związku z powyższym, posiadając wie-
dzę o  takim potencjale regionalnym, należy rozważyć 
utworzenie klastra w kontekście inteligentnej sieci.

dr Anna Wiśniewska-Sałek
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
e-mail: anna.wisniewska-salek@wz.pcz.pl
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Study of Region’s Economic Potential in the 
Context of Intelligent Network Identification

Summary

Globalization and the related analytical approach to 
economic knowledge economy makes it increasingly 
looking for industry that can compete with world 
economies. In countries where a significant part of its 
production resources are enterprises from the SME 

sector, it recognizes the need to explore smaller areas. 
This is closely related to knowing their infrastructure 
and manufacturing potential. World economies have 
exploited the potential of small regions by creating 
industry clusters. They allow for creation of good 
relationships between the fragmented (in the sense of 
the size of companies) but the same industry and the 
institutions that can support them (both business and 
scientific).This article presents an analysis of a region 
that has economic potential in the context of an 
attempt to identify the premises for creating intelligent 
networks. The study is based on regional specialization 
indicators, presented in 2010 and 2016 with respect 
to the changes (positive or negative) that could have 
occurred.

Keywords

economic potential, region, intelligent network

OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW 
RÓŻNYCH POKOLEŃ DOTYCZĄCE 
WYBRANYCH ELEMENTÓW SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACODAWCY
Aleksandra Zaleśna

Wprowadzenie

N a rynku pracy występują cztery pokolenia osób: baby 
boomers (pokolenie osób urodzonych w latach 1946– 

–1963), X (pokolenie osób urodzonych w  latach 1964– 
–1979), Y (osoby urodzone w latach 1980–1994) i Z (oso-
by urodzone po 1994 r.), stąd „pracodawcy zmuszeni są do 
zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem 
zróżnicowania pokoleniowego” (Baran, Kłos, 2014, s. 923). 
Można przypuszczać, że osoby z  różnych generacji mają 
odmienne oczekiwania wobec pracodawcy. Pokolenie 
Z określa się mianem „Re-generation” od angielskich słów, 
takich jak: „responsibility, recycling, renewable energy, resour- 
ce limitations” (Erickson, 2010, s. 59). Takich określeń nie 
spotyka się w odniesieniu do pokoleń X i Y. Wskazuje się 
zatem, że to najmłodsi pracownicy chcą, aby pracodawca 
postępował w sposób społecznie odpowiedzialny. Czy tak 
jest w  istocie? Celem artykułu jest poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytania badawcze: czy w  Polsce studenci jako 
potencjalni kandydaci do pracy oczekują od pracodawcy 
działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu 
i czy ich oczekiwania różnią się w zależności od pokolenia 

(X, Y i Z)? Dla realizacji celu przeprowadzono sondaż przy 
użyciu kwestionariusza ankiety na grupie N = 153 studen-
tów jednej z uczelni w Warszawie.

Zainteresowanie przedsiębiorstw 
koncepcją CSR

I stnieją różne definicje wyjaśniające, czym jest społeczna 
odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibi-

lity, CSR). W literaturze często jest przywoływany model 
CSR autorstwa A.B. Carrolla. Definiuje on CSR jako ocze-
kiwania względem przedsiębiorstwa formułowane przez 
społeczeństwo w danym czasie w wymiarach: ekonomicz-
nym, prawnym, etycznym i filantropijnym (Carroll, 1979, 
s.  500). Definicję tę A.B. Carroll (2016, s.  2) przytoczył 
ponownie w  artykule z  2016 r.. Definicja ta posłuży do 
potrzeb artykułu i analizy wyników badań.

W  literaturze prezentowane są  nowsze modele CSR, 
o których wspominają K. Raczkowski, Ł. Sułkowski i J. Fi-
jałkowska (2016). Ostatnio model A.B. Carrolla został 

http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/innowacyjne-technologie-i-procesy-przemyslowe-w-ujeciu-ho
http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/innowacyjne-technologie-i-procesy-przemyslowe-w-ujeciu-ho
http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/innowacyjne-technologie-i-procesy-przemyslowe-w-ujeciu-ho
http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/innowacyjne-technologie-i-procesy-przemyslowe-w-ujeciu-ho
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Swedish_Clusters_(Feb_2003)_035da0c7-efca-4376-a2fc-3
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Swedish_Clusters_(Feb_2003)_035da0c7-efca-4376-a2fc-3
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Swedish_Clusters_(Feb_2003)_035da0c7-efca-4376-a2fc-3
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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poddany krytyce przez D. Baden (2016), która proponuje, 
aby na pierwszym miejscu wymienić wymiar etyczny, 
a następnie wymiary: prawny, ekonomiczny i filantropijny. 
Pomijając kolejność wymiarów odpowiedzialności, model 
A.B. Carrolla został wybrany, ponieważ obejmuje on ca-
łościowo oczekiwania, jakie społeczeństwo wyraża wobec 
przedsiębiorstwa.

Koncepcja CSR nie jest jeszcze powszechnie stosowana 
w Polsce – jak wynika z raportu KPMG (2014), 54% przed-
siębiorstw dużych i średnich (N = 101) nie prowadzi dzia-
łań w  zakresie CSR. Inne przedsiębiorstwa starają się nie 
tylko raportować rezultaty pozaekonomiczne (tj. w sferach 
społecznej i  ekologicznej), ale również włączać działania 
w obszarze CSR w strategię rozwoju. Odsetek takich przed-
siębiorstw według raportu KPMG (2014) wynosi 18%.

Koncepcji CSR nie należy traktować jako przejściowej 
mody w  zarządzaniu (Balcerak, 2015). Istnieją czynniki 
polityczne, techniczne i kulturowe, które tworzą przestrzeń 
dla działań przedsiębiorstw w  obszarze CSR (Balcerak, 
2015, s.  34–35). Mianowicie w  przedsiębiorstwach istnie-
ją działy odpowiedzialne za CSR. W  mediach ogłaszane 
są  konkursy i  rankingi przedsiębiorstw społecznie odpo-
wiedzialnych (Dziennik Gazeta Prawna, Polityka, Gazeta 
Bankowa). Istnieją organizacje, jak np. Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu czy portale internetowe, jak np. csrinfo.
pl, które propagują ideę CSR. Opracowana jest norma ISO 
26000, która może stanowić propozycję wytycznych dla 
przedsiębiorstw wdrażających koncepcję CSR. Również 
Komisja Europejska oczekuje od organizacji przejrzystości 
informacji społecznych i  środowiskowych. Stąd powstała 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. 
Dostępne w  języku polskim są  wytyczne raportowania 
GRI (Global Reporting Initiative) na stronie Ministerstwa 
Rozwoju (2016). Spółki giełdowe, nie tylko te objęte indek-
sem RESPECT Index na GPW w Warszawie, a także spółki 
pozagiełdowe (np. CEMEX Polska) prezentują już takie 
raporty według standardu GRI (wersja G4).

Niektórzy klienci gotowi są  zapłacić wyższe ceny za 
produkty odpowiedzialne społecznie, czy prowadzić boj-
koty konsumenckie. W  Polsce takim przykładem było 
wezwanie do bojkotu produktów firmy LPP (marki odzie-
żowe Reserved, Mohito), gdy miała ona zamiar przenieść 
swoją działalność na Cypr celem optymalizacji podatkowej. 
P. Płoszajski (2013, s. 14) wskazuje na istnienie nowego inte-
resariusza, z którym muszą liczyć się obecnie przedsiębior-
stwa – jest to usieciowiony, zbiorowy interesariusz, zdolny 
stworzyć rój przy pomocy mediów społecznościowych. 
Tak było w  przypadku utworzenia na Facebooku profilu 
antyNC+ w 2013 r. przez jednego niezadowolonego klienta. 
W krótkim czasie na profilu tym zarejestrowało się 90 tys. 
użytkowników. Zmusiło to firmę ITI Neovision do zmiany 
sposobu komunikacji z klientami i warunków umowy.

Powyższe czynniki powinny wzmacniać zainteresowa-
nie przedsiębiorstw koncepcją CSR. Wśród potencjalnych 
korzyści ze stosowania owej koncepcji przez przedsiębior-
stwa wymienia się m.in. mniejsze ryzyko bojkotów konsu-
menckich, poprawę reputacji (Fombrun, Shanley, 1990) czy 
pozyskiwanie nowych pracowników lepszej jakości (Tur-
ban, Greening, 1997; Schmidt Albinger, Freeman, 2000).

Oczekiwania przedstawicieli pokoleń 
X, Y i Z wobec pracodawców

W  niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania 
jest to, czy w warunkach polskich potencjalni pra-

cownicy oczekują od przedsiębiorstwa działań w obszarze 
CSR. W literaturze przyjmuje się, że CSR wpływa na atrak-
cyjność organizacji jako pracodawcy (Kim, Park, 2011; 
Jones i in., 2014). Jednak w badaniach S. Kim i H. Park 
(2011) i  w  jednym z  badań D.A.  Jonesa i  innych (2014) 
respondenci proszeni są o ustosunkowanie się do hipote-
tycznych firm, które stosują bądź nie stosują praktyk CSR. 
Nie pyta się ich wprost o oczekiwania wobec pracodawcy 
w  świetle koncepcji CSR. Ponadto przytoczone badania 
były prowadzone w odmiennym kontekście kulturowym 
(Kanada, USA).

Na rynku pracy można spotkać przedstawicieli czterech 
generacji: baby-boomers, X, Y i Z (Baran, Kłos, 2014, s. 924). 
W literaturze przyjmuje się, że pracownicy z różnych poko-
leń mają różne oczekiwania względem pracy. Sugeruje się 
przykładowo, że bardziej za równowagą praca-życie (jeden 
z  aspektów CSR) są  przedstawiciele pokolenia Y, a  nie X 
(Grobelna, Tokarz-Kocik, 2016, s. 494; Żarczyńska-Dobiesz, 
Chomątowska, 2016, s. 197). Dla osób z pokolenia X dewi-
zą jest „żyję, aby pracować”, zaś dla pokolenia Y odwrotnie 

–  „pracuję, aby żyć” (Baran, Kłos, 2014, s.  924). Podobne 
podejście pod tym względem może charakteryzować poko-
lenie Z (Bohdziewicz, 2016, s. 57).

W  literaturze nie brak publikacji o  charakterystyce 
pokolenia Y i jej oczekiwaniach wobec pracy i pracodaw-
cy (np. Stachowska, 2012; Gadomska-Lila, 2015). Mniej 
jest natomiast doniesień o  charakterystyce poszcze-
gólnych pokoleń w  odniesieniu do kwestii społecznej 
odpowiedzialności i  oczekiwań w  tym względzie wobec 
przedsiębiorstw. U steru dużych organizacji stoją głównie 
przedstawiciele pokolenia X i baby boomers. To oni wpły-
wają na wyniki przedsiębiorstwa nie tylko o charakterze 
ekonomicznym, ale i  społecznym, a  także podpisują się 
pod raportami odpowiedzialnego biznesu, zamieszczając 
w nich list prezesa. Przykładem menedżerów z generacji 
X i baby boomers jest kierownictwo spółki Budimex, które 
na rynku budowlanym jako pierwsze zainicjowało proces 
oceny dostawców pod względem BHP i ochrony środowi-
ska (Budimex, 2014, s. 6).

Przedstawiciele pokolenia Y to społeczni aktywiści (Nie-
żurawska, Dziadkiewicz, 2017, s.  406). Według doniesień 
amerykańskich, 69% z nich chce wspólnie z przedsiębior-
stwem wprowadzać zmiany społeczne, 78% przy wyborze 
miejsca pracy bierze pod uwagę działania przedsiębiorstwa 
w obszarze CSR (Severson, 2015, s. 11–12). W Polsce u osób 
z  pokolenia Y dostrzega się zainteresowanie raportami 
społecznymi (Klimkiewicz, 2014, s. 102). CSR przyszłego 
pracodawcy ma znaczenie w procesie poszukiwania pracy 

– potencjalni kandydaci są gotowi odrzucić ofertę pracy, gdy 
przedsiębiorstwo zaniedbuje obszar CSR (Klimkiewicz, 
Oltra, 2017). W  ocenie przyszłego pracodawcy istotne 
są dla nich m.in. takie kwestie, jak: perspektywy rozwoju 
zawodowego (91% wskazań, N = 128 studentów), kreowa-
nie warunków pracy z uwzględnieniem zdrowia i godności 
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pracownika (86% wskazań) oraz etyczne postępowanie biz-
nesu (76% odpowiedzi) (Krasodomska, 2013, s. 19). Wielu 
jednak nie bojkotuje firm. Jedynie 32,4% osób w  wieku 
25–35 lat jest do tego skłonna, zwłaszcza w Warszawie (36% 
wskazań) i Poznaniu (30,6% wskazań) (Nowacki, Wasilik, 
2017, s. 288).

Pokolenie Z, tak jak wspomniano wcześniej, można 
określić jako pokolenie „the Re-generation” od angiel-
skich słów: „responsibility, renewable energy, recycling, 
reducing carbon emissions and resource limitations” 
(Erickson, 2010, s.  59; Żarczyńska-Dobiesz, Chomą-
towska, 2016, s. 200). Zwracają oni uwagę na odpowie-
dzialność, odnawialną energię, redukcję emisji CO2 
i ograniczenia zasobów. Można zatem przypuszczać, że 
młode osoby będą popierać ideę CSR i  oczekiwać od 
pracodawcy działań w tym zakresie.

Na podstawie dotychczasowych rozważań można przy-
jąć, że młode pokolenia przyszłych i obecnych pracowników 
będą miały coraz wyższe oczekiwania wobec pracodawcy 
w  kwestii CSR. Celem artykułu jest poznanie oczekiwań 
przedstawicieli pokoleń X, Y i Z wobec przyszłych praco-
dawców w odniesieniu do ich działań w obszarze CSR.

Metoda badawcza

D o poznania oczekiwań uczestników rynku pracy wo-
bec potencjalnego pracodawcy w  świetle koncepcji 

CSR zaadaptowano listę twierdzeń z  badań I. Maignan 
i O.C. Ferrella (2000, s. 291). Są one przedstawione w tabeli 
2. Badacze bazowali na modelu CSR zaproponowanym 
przez A.B. Carrolla (1979, s. 499), który zakłada całościowe 
podejście do odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec 
społeczeństwa w  wymiarach: ekonomicznym, prawnym, 
etycznym i  filantropijnym. Do wymiaru ekonomicznego 

odnosi się oczekiwanie numer 1, do wymiaru prawnego 
– oczekiwanie nr 2 i 3, do wymiaru etycznego – oczekiwania 
o numerach 4–6, do wymiaru filantropijnego – pozostałe 
oczekiwania. Respondentów proszono o  ustosunkowanie 
się do oczekiwań w pięciostopniowej skali Likerta.

Badania przeprowadzono w maju i czerwcu 2017 r., me-
todą sondażu, przy użyciu kwestionariusza ankiety, wśród 
studentów jednej z uczelni warszawskich, podejmujących 
studia w trybie niestacjonarnym, na kierunku „zarządzanie” 
(studia I  stopnia, rok drugi i  trzeci oraz studia II stopnia, 
rok pierwszy) oraz „finanse i  rachunkowość” (studia II 
stopnia, rok pierwszy). Mając na uwadze dostępność osób 
badanych, zastosowano technikę wyboru przypadkowego 
(convenience sampling). Rozdano 184 kwestionariusze. Od-
setek zwrotności wyniósł 96,7%, co jest rezultatem zebrania 
kwestionariuszy podczas zajęć studentów. Studentom za-
pewniono anonimowość. Czas wypełnienia kwestionariu-
sza nie przekraczał 10 minut. Do analizy wyników badań 
przyjęto 153 prawidłowo wypełnione kwestionariusze. 
Dane statystyczne opracowano przy użyciu arkusza Excel 
i programu SPSS (test Kruskala-Wallisa).

Respondentami są głównie kobiety (64,7% ogółu respon-
dentów) niż mężczyźni (35,3%). Wśród respondentów moż-
na wyróżnić przedstawicieli pokoleń X, Y i Z. Pod względem 
wieku rozkład kształtuje się odpowiednio: 31,4% osób ma 
21–23 lata, 26,1% osób ma 24–26 lat, 16,3% osób ma 27–30 
lat, 31–34 lata ma 13,1% osób, taki sam odsetek osób ma 
35 lat i więcej (rys. 1). Umowny rozkład osób w przekroju 
pokoleń X, Y i Z przedstawia tabela 1  (w kwestionariuszu 
przyjęto przedziały wiekowe, nie pytano respondentów o rok 
urodzenia, bardziej dokładne dane przedstawia staż ich pra-
cy). Przeciętny staż pracy dla ogółu respondentów wynosi 
7,4 lat, zaś w przekroju pokoleń X, Y i Z staż pracy wynosi 
odpowiednio: ponad 20 lat, ponad 7 lat i 2,5 roku.

Tabela 1. Charakterystyka respondentów z pokoleń X, Y i Z

Pokolenie Pokolenie X Pokolenie Y Pokolenie Z

Liczba respondentów N = 20 N = 85 N = 48

Udział wśród respondentów 13,1% 55,5% 31,4%

Odsetek osób pracujących 90,0% 90,6% 87,5%

Przeciętny staż pracy 20,3 lata 7,1 lat 2,5 roku

Odchylenie standardowe dla stażu pracy 6,7 lat 3,1 lat 1,6 roku

Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Rozkład respondentów pod względem wieku
Źródło: opracowanie własne
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Wyniki badań

Z najomość terminu CSR deklaruje 51,6% badanych osób. 
Pytanie o znajomość tego terminu umieszczono po pyta-

niu o oczekiwania studentów wobec przyszłego pracodawcy. 
Postąpiono tak celowo, aby nie sugerować, iż twierdzenia 
prezentowane w tabeli 2 odnoszą się do koncepcji CSR.

Wskaźnik alfa Cronbacha dla dziesięciu pozycji opisu-
jących oczekiwania wynosi 0,82, zaś w  przekroju pokoleń 
X, Y i  Z  wartości wskaźnika wynoszą odpowiednio: 0,87, 
0,84 i 0,74. Na tej podstawie można uznać, że wyniki badań 
są rzetelne. W tabeli 2 zestawiono wartości średnie (mean, M) 
i odchylenia standardowe (standard deviation, SD) dla odpo-
wiedzi respondentów w przekroju trzech pokoleń.

Przedstawiciele wszystkich pokoleń najbardziej oczekują 
sprawiedliwej oceny pracowniczej (średnia 4,9  dla ogółu 
respondentów, oczekiwanie nr 5). Oczekują oni również 
tego, że nie będą dyskryminowani w zakresie wynagrodzeń 
i awansów – średnie wartości dla odpowiedzi osób z pokoleń 
X, Y i Z wynoszą co najmniej 4,7. Od przyszłego pracodawcy 
przedstawiciele w każdym pokoleniu oczekują zapewnienia 
równowagi praca-życie (średnia 4,7 dla ogółu respondentów), 
przy czym najwyższe oczekiwania deklarują osoby z  po-
kolenia Y (średnia 4,8). Równie ważne jest dla nich to, aby 
firma była postrzegana jako wiarygodna (średnia dla ogółu 
4,7), przy czym najbardziej tego oczekują osoby z pokolenia 
X (średnia 4,8). Najważniejsze oczekiwania respondentów 
w każdym pokoleniu wiążą się z wymiarem etycznym (ocze-
kiwania nr 4 i 5), prawnym (oczekiwanie nr 3) i filantropij-
nym (zachowanie równowagi praca-życie).

W mniejszym stopniu respondenci ogółem oczekują, aby 
przyszły pracodawca przeznaczał środki na cele charytatyw-
ne (średnia 3,4 dla ogółu respondentów). Niemal tak samo 
respondenci wypowiadają się w odniesieniu do zmniejszania 

przez przedsiębiorstwo zużycia energii i surowców (średnia 
3,5  dla ogółu respondentów). W  przekroju poszczególnych 
pokoleń zauważa się zróżnicowanie poglądów. Im starsze 
pokolenie na rynku pracy, tym większe jego oczekiwania 
wobec przyszłego pracodawcy w tych dwóch aspektach CSR. 
To pokolenie X bardziej się za nimi opowiada (odpowiednio 
średnia 3,8 i 3,7 dla oczekiwań nr 9 i 10) niż pokolenia Y i Z. 
Nadal jednak te dwa aspekty CSR znajdują się na końcu listy 
oczekiwań wśród badanych osób. Obserwuje się ponadto 
zróżnicowanie poglądów respondentów w tych dwóch kwe-
stiach, na co wskazuje odchylenie standardowe (SD=1,1). 
Największe zróżnicowanie opinii występuje u osób z pokole-
nia Z w odniesieniu do zużycia energii i surowców (wskaźnik 
zróżnicowania V = (M/SD)*100% = 36,4%). Innymi słowy, 
są  zarówno respondenci, którzy oczekują, aby przedsiębior-
stwo przeznaczało środki na cele charytatywne i podejmowa-
ło działania w zakresie ochrony środowiska, jak i respondenci, 
którzy się temu przeciwstawiają.

Na podstawie danych w tabeli 2 zauważa się, że im star-
sze pokolenie na rynku pracy, tym większe są  jego ocze-
kiwania wobec przyszłego pracodawcy również w innych 
aspektach CSR, takich jak:

• posiadanie przez kierownictwo długofalowej strategii 
rozwoju firmy (M = 4,4 dla pokolenia X, M = 3,9 dla 
pokolenia Y, M = 4,0 dla pokolenia Z),

• zatrudnianie różnych pracowników pod względem 
wieku, płci itd. (M = 4,3 dla pokolenia X, M = 3,9 dla 
pokoleń Y i Z),

• przekazywanie klientom pełnej informacji (M = 4,7 dla 
pokolenia X, M = 4,4 dla pokolenia Y, M = 4,2 dla po-
kolenia Z),

• wsparcie pracowników w procesie dalszej edukacji (M =  
= 4,8 dla pokolenia X, M = 4,5 dla pokolenia Y i M = 4,7 dla 
pokolenia Z).

Tabela 2. Oczekiwania przedstawicieli pokoleń X, Y i Z wobec potencjalnego pracodawcy

Nr Oczekiwania wobec 
przyszłego pracodawcy

Pokolenie X Pokolenie Y Pokolenie Z Ogółem

M SD M SD M SD M SD

1 Posiadanie przez kierownictwo 
firmy długofalowej strategii 4,4 0,8 3,9 1,0 4,0 0,9 4,0 0,9

2 Zatrudnianie różnych pracowników 
pod względem płci, wieku 4,3 1,3 3,9 1,2 3,7 1,3 3,9 1,2

3 Brak dyskryminacji w zakresie 
wynagrodzeń i awansów 4,8 0,5 4,7 0,8 4,7 0,7 4,7 0,7

4 Firma postrzegana jako wiarygodna 4,8 0,5 4,7 0,6 4,6 0,7 4,7 0,6

5 Sprawiedliwe ocenianie pracowników 4,9 0,3 4,9 0,4 4,8 0,6 4,9 0,4

6 Przekazywanie klientom pełnych informacji 4,7 0,7 4,4 0,8 4,2 0,9 4,4 0,8

7
Wsparcie pracowników
w procesie edukacji

4,8 0,5 4,5 0,8 4,7 0,6 4,6 0,7

8 Zapewnianie równowagi praca-życie 4,6 0,8 4,8 0,5 4,7 0,6 4,7 0,6

9
Przeznaczanie środków
na cele charytatywne

3,8 1,1 3,4 1,1 3,2 1,1 3,4 1,1

10
Redukcja zużycia energii
i surowców

3,7 1,1 3,5 1,1 3,3 1,2 3,5 1,1

Źródło: opracowanie własne
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Ogólnie ujmując, dla potencjalnych kandydatów do 
pracy ważne jest, aby kierownictwo przedsiębiorstwa 
umiało wskazać przyszły kierunek jego rozwoju (oczeki-
wanie nr 1). Szczególnie jest to istotne dla osób z pokole-
nia X, mniej zaś dla osób z pokolenia Y. Prawdopodobnie 
wynika to stąd, iż osoby z pokolenia Y są mobilne w od-
niesieniu do kariery zawodowej. Chętnie „przenoszą się 
z firmy do firmy”, stąd nie jest dla nich istotne długotermi-
nowe związanie się z organizacją (Stachowska, 2012, s. 35).

W kwestii zatrudniania różnych osób pod względem wie-
ku, płci itd. oraz w kwestii przekazywania klientom pełnej 
informacji widać, że u osób z pokolenia Z – w porównaniu 
do wcześniejszych pokoleń – te aspekty CSR zyskują mniej-
sze znaczenie. Wydawałoby się, że zwłaszcza w  pierwszej 
kwestii nowo wchodzący na rynek pracy będą oczekiwali, 
aby przyszły pracodawca stwarzał im szanse zatrudnie-
nia. Jednak nie jest to tak istotne. Prawdopodobnie jedną 
z przyczyn jest to, iż obecnie młodym ludziom łatwo zna-
leźć zatrudnienie. Osoby z pokolenia Z oczekują natomiast 
wsparcia w  procesie dalszej edukacji, co jest zrozumiałe, 
gdyż są w trakcie studiów i na początku drogi zawodowej.

Wsparcia w procesie edukacji oczekują również osoby 
z  pokolenia X. Wynika to stąd, iż respondenci podej-
mują wysiłek zdobywania wykształcenia i  podnoszenia 
kwalifikacji.

Testem Kruskala-Wallisa sprawdzono zależność mię-
dzy wiekiem (pokoleniem) respondentów a ich oczekiwa-
niami wobec przyszłego pracodawcy pod względem jego 
działań w  obszarze CSR. Po przeprowadzonej analizie 
nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mó-
wiącej o  tym, iż wszystkie trzy pokolenia mają pod tym 
względem takie same oczekiwania wobec przyszłego pra-
codawcy (tab. 3). Na poziomie istotności p<0,05 różnice 
pokoleniowe nie są  statystycznie istotne. Innymi słowy, 
wiek respondentów nie różnicuje ich oczekiwań.

Co ciekawe, oczekiwania studentów wobec przyszłego 
pracodawcy, aby ten podejmował działania społecznie 
odpowiedzialne, nie zależą od stanu wiedzy studentów 
na temat CSR (współczynnik korelacji r Pearsona dla obu 
zmiennych wynosi –0,04). Innymi słowy, studenci, którzy 
nie znają terminu CSR, również oczekują od potencjalne-
go pracodawcy podejmowania działań w obszarze CSR.

Podsumowanie

P otencjalni kandydaci do pracy oczekują od przyszłego 
pracodawcy podejmowania działań w obszarze CSR. 

Co więcej, oczekiwania te deklarują osoby niezależnie od 

wieku. Powinno to zachęcać organizacje do bycia społecz-
nie odpowiedzialnym.

Ogólnie ujmując, przedstawiciele z  pokolenia X, czę-
ściej niż osoby z  pokoleń Y i  Z, oczekują od przyszłego 
pracodawcy działań z tego zakresu. Średnie wartości dla 
ich odpowiedzi w  8  na 10 aspektów CSR są  wyższe niż 
u  osób z  pokoleń Y i  Z. Różnice te nie są  jednak staty-
stycznie istotne. Innymi słowy, różnice pokoleniowe nie 
mają znaczenia.

Podobne spostrzeżenia wynikają z  badań M. Baran 
i  M. Kłos (2014). Autorki zauważyły, że np. równowaga 
praca-życie to wartość ważna dla trzech pokoleń na ryn-
ku pracy, tak samo jak możliwość rozwoju i uczestnictwo 
w  programach ciągłego kształcenia (Baran, Kłos, 2014, 
s. 927–928). Pod tym względem wyniki badań są spójne.

Nie jest tak, że tylko pokolenie Z, określane jako „Re-
-generation” (Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska, 2016), 
oczekuje, aby potencjalny pracodawca realizował prak-
tyki na rzecz ochrony środowiska. Te same oczekiwania 
deklarują również osoby z pokoleń X i Y. Trzeba jednak 
dodać, że jest to – obok działań charytatywnych – aspekt 
CSR oczekiwany w mniejszym stopniu.

Osoby z każdego pokolenia jako potencjalni kandydaci 
do pracy oczekują przede wszystkim korzyści dla siebie, 
takich jak: sprawiedliwa ocena osiągnięć, równowaga 
praca-życie, brak dyskryminacji w zakresie wynagrodzeń 
i  awansów oraz wsparcie w  procesie edukacji. Liczy się 
także wiarygodność pracodawcy. Kwestie praktyk prośro-
dowiskowych i działań charytatywnych (wymiar filantro-
pijny) są pożądane, ale w mniejszym stopniu.

Potencjalnym kierunkiem przyszłych badań jest okre-
ślenie, czy oczekiwania przedstawicieli poszczególnych 
pokoleń zmieniają się wraz z upływem czasu. Osoby z po-
kolenia X bardziej niż inni oczekują działań w wymiarze 
filantropijnym (wsparcie działań charytatywnych, prakty-
ki prośrodowiskowe) czy zatrudnienia pracowników bez 
względu na wiek i płeć (por. tab. 2). Czy młodzi z pokoleń 
Y i Z, gdy osiągną wiek 35+ zmienią oczekiwania pod tym 
względem? By odpowiedzieć na to pytanie, należałoby 
przeprowadzić badania panelowe lub badania kohort 
demograficznych na reprezentatywnej próbie. Wnioski 
z  prezentowanych badań dotyczą jedynie grupy studen-
tów jednej z uczelni wyższych w Warszawie.

dr inż. Aleksandra Zaleśna
Uczelnia Jańskiego w Łomży
e-mail: zalesna.aleksandra@wp.pl

Tabela 3. Wyniki analizy testem Kruskala-Wallisa

Nr 
oczekiwania* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

chi kwadrat 5,124 6,712 2,457 6,325 1,610 8,278 7,325 1,605 4,498 2,153

df 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

istotność 0,275 0,152 0,652 0,176 0,807 0,082 0,120 0,808 0,343 0,708

* numeracja oczekiwań, tak jak w tabeli 2
Źródło: opracowanie własne
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Three Generations X, Y, and Z and their Expectations 
of a Prospective Employer Related to CSR

Summary

This paper investigates potential job seekers’ expectations 
of an employer related to CSR and compares the results for 
three generations X, Y, and Z. The Carroll CSR model was 
a  starting point in this study. 153 students were surveyed. 
There are no differences between generations X, Y, and Z. 
The most desirable expectations are fairness during employ-
ee evaluation process, the prevention of discrimination, and 
work-life balance. Potential job seekers also expect compa-
ny’s trustworthiness. The least desirable CSR aspects among 
prospective employees are pro-environmental practices and 
giving donations to charities.
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ASSESSMENT OF THE USE OF APPLICATION 
OF QUALITY MANAGEMENT METHODS 
AMONG THE COMPANIES MANAGERS: 
CASE STUDY OF PODLASIE REGION
Anna Małgorzata Olszewska

Introduction

A n organisation operates in a  dynamic environment, 
which results in the need of constant development and 

improvement in order to survive. To make this development 
possible, there have to be employees who have necessary 
knowledge and ability to look for new solutions concerning 
the improvement of organisations, while being supported 
with technology and resources necessary to conduct the 
changes (Brajer-Marczak, 2015, p.  78). The development 
is noticeable in relation to companies, that pay attention 
to qualification improvement of their staff, invest in their 
development, broaden their knowledge and increase their 
level of engagement (Urbaniak, 2010, p. 45). Orientation of 
employees to this type of activities requires effective man-
agement and such a directing, so that they would want their 
knowledge to grow and expand (Davenport, 2007, p. 162). 
Therefore, in order to improve the organisation, one should 
change not only the employees themselves, but the entire 
organisational culture. Changing the culture is a  difficult 
and long-lasting process and one of its manifestations is 
broadening the knowledge of employees on topics of various 
methods and tools of quality management (Wolniak, 2012, 
p. 281). Managers, in order to properly direct teams involved 
in improvement, should set examples themselves as well as 
possess extensive knowledge, including the one on applica-
tion of quality management tools and methods. This knowl-
edge can contribute to a better understanding of processes 
in the organization (Starzyńska, Hamrol, 2012, p. 577) and 
at the same time make it a mature organization. Qualitative 
maturity is understood as a state in which the company fully 
understands what quality is, and comprehensively achieves it, 
and therefore meets the needs and expectations of stakehold-
ers (Łukasiński, 2016, p. 95).

The purpose of this paper is to determine the level of 
knowledge and the extent to which selected quality man-
agement tools and methods are utilised among management 
personnel in Podlasie enterprises. The research was conduct-
ed in 2016 among the managers from Podlasie enterprises 
and it regarded organisations maturity level evaluation1. In 
this research, one of several discussed issues was the manag-
ers’ knowledge concerning the quality management instru-
ments, the degree of their implementation, and the purpose 
of these methods application.

Quality management instruments imply many different 
principles, strategies, techniques, tools, methods, concepts or 
methodologies of action (Starzyńska, 2013, p.  50; Bamford, 

Greatbanks, 2005, p. 377; Fotopoulos, Psomas, 2009, p. 566; 
Tarί́, Sabater, 2004, p.  271). Numerous attempts have been 
made to classify them, one of them being a distinction of tools, 
methods and principles (Hamrol, 2015, p. 401). On the basis 
of the aforementioned classification, the following groups of 
instruments that support managers work, have been distin-
guished: classic tools, methods, additional tools/methods and 
concepts. The first group included: check sheet, control chart, 
fishbone diagram, flowchart, scatter diagram, histogram, and 
Pareto diagram. The group of methods contained: Quality 
Function Deployment (QFD), Failure Mode and Effects Anal-
ysis (FMEA), Design of Experiments (DOE), Measurement 
System Analysis (MSA), Statistical Reception Inspection, 
Analysis of Requirements and Satisfaction of Customer and 
Statistical tools. The following tools / methods were selected as 
additional ones: poka-yoke, SMED, 5S, Gantt chart, capability 
index, SWOT analysis and brainstorming. The selected con-
cepts included: Lean Management, Six Sigma, Kaizen, TPM, 
Just in time, Benchmarking and Outsourcing.

Research sample

T he study was carried out on 141 managers from 47 or-
ganizations. They came mainly from companies with 

a domestic capital (67% of companies) or foreign one (23%). 
There were not many representatives of cooperatives (6%) or 
state-owned enterprises (4%). They were mostly managers 
working in companies employing 50 to 249 people (42%). 
The number of the remaining respondents, working in the 
enterprises of different sizes (the level of employment of 
0–49, 250–499, 500–1000 as well as 1000 and more) was 
similar (respectively: 17%, 14%, 13%, 14%). The analysis was 
conducted mainly with respect to companies whose main 
activities included: service (35.5% of organisations), trade 
(27.7%) or manufacture (22%). The other ones offered at 
least two of abovementioned forms of activity (Fig. 1).

The study was conducted with the use of PAPI method. 
The choice of enterprises was arbitrary, due to the fact that it 
covered only those organisations, which had agreed for the 
research to be carried out. After granting their approval to 
perform an interview, top management selected three man-
agers, representing different scopes of company’s business, 
who then completed the questionnaire. Those included: (1) 
managers of the departments responsible for contact with 
clients or suppliers, (2) persons inspecting primary activities 
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related to the company’s operation, as well as (3) persons re-
sponsible for internal control or managing human resources.

Research results

O ne part of the survey concerned the level of knowledge 
and implementation of not only tools, but also methods 

and concepts connected with quality management. An over-
view of results has been respectively presented in Figures 2–5.

In Figure 2, the answers of the managers regarding the 
usage of tools called “Golden Seventh” can be observed. 
The most recognisable techniques include check sheets and 
control charts. Those tools were also the most systematically 
used ones from the described scope. Half of the managers 
did not know flowchart diagram, histogram, fishbone dia-
gram or Pareto diagram. Those are also the techniques which 
are rarely implemented. The least known tool from „golden 

seventh” seem to be a scatter diagram – this technique was 
totally unknown by 67% of the survey respondents.

Figure 3  shows how managers responded in regard to 
seven primary quality management methods. The most 
popular among respondents proved to be the analysis of 
customer requirements and satisfaction. Even 16% of or-
ganisations, according to the knowledge of managers, use it 
systematically. More than a third of the respondents are un-
able to use the next method – statistical tools. Other meth-
ods were unknown for the majority of the managers. The 
failure mode and effects analysis were unknown to about 
2/3  of the surveyed, but even more did not know quality 
functions deployment and statistical reception inspection, 
measurement systems analysis and design of experiments.

The next group of tools, presented in Figure 4, covers oth-
er techniques or methods not mentioned in the collections 
above. Among those instruments (as well as all described in 

Figure 1. An overview of analysed companies considering their core activity
Source: own study

Figure 2. A summary of respondents’ answers regarding implementation of the tools from the “Golden Seventh”
Source: own study

Figure 3. A summary of the answers regarding the degree of implementing primary methods of quality management in organisation
Source: own study
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this article) brainstorming is recognised best. Only 11% of 
the managers have not heard of this technique. This method 
is also most often implemented in analysed organisations. 
Even 2/3 of the enterprises implement it systematically, that 
is often or every day. The second, unknown method to the 
surveyed managers, is the SWOT analysis. Almost a  third 
of the managers use it systematically. The next method is 5S, 
which is unknown to almost a half of the surveyed. This is 
the method, which is declared to be used on a daily basis by 
16% of responders. The least known in the considered group 
of instruments are: capability index, Gantt chart, poka-yoke 
method and SMED analysis. Those are also the tools/meth-
ods that are hardly ever used. Almost 11% of the respondents 
admit they implement it frequently or on a daily basis.

The survey also included slightly more extensive methods, 
usually treated as concepts (Fig. 5). Those included: Outsourc-
ing, Just in time, Benchmarking, Lean Management, Six Sigma, 
Kaizen and TPM. The most frequently implemented and best 
known in this scope of methods/concepts is Outsourcing. In 
comparison the least known in this group is TMP.

With regard to indicated methods and tools, managers 
were asked about the purpose of their implementation. 
Among others, a  need for changes, resulting from rapid 
company development was given, as the purpose of their 
implementation for many instruments. Their use was also 
the result of failing to meet the planned objectives, the need 
of processes simplification or the need to improve employee 
productivity or working conditions. It was also indicated that 
the reason for implementing many of the mentioned tools 
and methods is the need to introduce strict quality control 

over products or services, too many loopholes, discrepancies 
and inconsistencies in the processes or the need for customer 
relationship improvement.

Enhanced analysis

I t can be interesting to identify which of the considered 
above tools or methods are used by managers of differ-

ent types of organisations. A question can be asked which 
of the analysed enterprises find the quality management 
instruments to be of everyday importance, and which 
organisations do not introduce them at all. The analysis of 
correspondence was used in order to provide an answer to 
this question. It is a statistical analysis technique dedicated 
for variables presented on nominal or order scale. It allows 
to indicate a simultaneous appearance of variables of certain 
categories (Stanimir, 2005, p. 15). In this case, the answers 
regarding the knowledge and frequency of implementing the 
quality management instruments have been matched with 
the type of activity, capital and size of the organization.

To determine which of the variables shall be included in the 
correspondence analysis, the chi-squared dependence test was 
conducted, the results of which, for each instruments, have 
been presented in Table 1. The software Statistica 12.0  was 
used to perform the calculations. Moreover, for the purpose of 
the subsequent data presentation, the variables describing the 
degrees of familiarity with the certain method were reduced to 
three levels: (1) I am not familiar and I know that it is not used 
in organisation, (2) I am familiar, but it is not used in organisa-
tion, (3) I am familiar and it is used in organisation.

Figure 4. A summary of the answers regarding organisation implementation of the remaining methods/tools of quality management
Source: own study

Figure 5. A summary of the answers regarding organisation implementation of the remaining methods/tools of quality management
Source: own study
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Table 1. Results of the chi-squared dependence test (p-value)

Methods/tools Type of activity Capital Size

Scatter Diagram (Scat.) 0.076 0.019 0.035

Pareto Diagram (Paret.) 0.011 0.001 0.000

Fishbone Diagram (Fish.) 0.002 0.002 0.032

Histogram (Hist.) 0.020 0.010 0.091

Flowchart (Flow.) 0.027 0.007 0.005

Control chart (Cont.) 0.001 0.000 0.021

Check sheet (Check.) 0.047 0.004 0.002

Design of Experiments (DOE) 0.000 0.737 0.117

Measurement System Analysis (MSA) 0.007 0.345 0.013

Statistical Reception Inspection 0.408 0.952 0.159

Quality Function Deployment (QFD) 0.470 0.703 0.166

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 0.000 0.022 0.014

Statistical tools (Stat.) 0.287 0.149 0.002

Analysis of Customer Requirements and Satisfaction (Cust.) 0.063 0.370 0.133

SMED 0.000 0.881 0.595

Poka-yoke (Poka.) 0.000 0.006 0.022

Gantt Chart (Gant.) 0.003 0.179 0.730

Capability index (Capab.) 0.261 0.137 0.003

5S 0.000 0.001 0.010

SWOT 0.009 0.277 0.091

Brainstorming (Brain.) 0.002 0.497 0.847

TPM 0.002 0.708 0.216

Kaizen 0.000 0.000 0.146

Six Sigma (Six.) 0.002 0.038 0.103

Lean Management (Lean.) 0.002 0.039 0.344

Benchmarking (Bench.) 0.068 0.019 0.091

Just in time (Just.) 0.000 0.003 0.133

Outsourcing (Out.) 0.015 0.093 0.516

Source: own study

In Table 1 p-values, that are higher than the threshold value 
of 0.05 were bolded. While analysing the results, it can be no-
ticed that the knowledge and usage of classic tools depends on 
the three given variables (except for the two instances, where 
p-value is close to the threshold value of 0.05 either way). 
Therefore, their knowledge and usage is dependent upon the 
form of activity, property as well as the size, among the studied 
group of enterprises. In case of seven methods, the depend-
ence is noticeable primarily in the context of activity form. 
Statistical tools are the only exception. In addition, in the ana-
lysed group of methods, the usage of a majority of them is not 
dependent on the form of ownership (except FMEA) and the 
size of enterprise (except MSA, FMEA and Statistical Tools). 
In the next group – additional tools and methods, dependence 
upon the type of activity (except capability indices) is also no-
ticeable. The implementation of Poka-yoke and 5S depends on 
the size as well as ownership, while capability index – on size 
only. The use of concepts and more complex methods depends 
mainly upon the form of activity (only Benchmarking reach-
es the p-value, slightly exceeding 0,05) and property (except 
TPM and Outsourcing). The implementation of any of these 
concepts was not dependent on the size of the enterprise.

The correlations obtained in this way served as the basis 
for the subsequent analysis of correspondence. However, due 
to the reduction in content, this publication presents only cu-
mulative perception maps for which, unfortunately the total 
inertia is rather low. However, it should be noted that detailed 
analyses carried out in the two-dimensional analysis of corre-
spondence showed in each analysed case high values of inertia.

The first map (Fig. 6) concerned classic quality mana-
gement tools. Three variables were selected, which identify 
the organisations where the managers were employed. Tho-
se included: base activity (Z1), capital (Z2) and size (Z3).

Figure 6 presents a perception map in relation to seven 
primary quality management tools. These techniques are 
known and applied mainly by managers employed in ma-
nufacture companies with foreign capital, employing 250 to 
499 people. They are known, but not applied by those who 
are employed in state-owned enterprises. On the other hand, 
those who are not familiar with given techniques are most 
likely to be found in domestic trade or service companies 
with no more than 249 or more than 500 employees.

The next perception map (Fig. 7) concerned quality of 
management methods. In this summary, two variables have 
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been selected: business type (Z1) and size (Z3). The type of 
capital was omitted, due to lack of dependence among most 
of analysed methods.

These methods are known and used mostly by ma-
nagers of manufacturing companies that employ 250 to 
499 people. Managers employed in enterprises whose 
primary activity is trading or providing services, are those 
ones, who are not familiar with the methods or do not 
implement them. They are familiar with and use two of 
the mentioned methods: statistical tools and customer 
satisfaction analysis.

The next map (Fig. 8) was created for the remaining 
groups of tools and methods. All three variables were se-
lected for dependency indication.

Analysis of perception map of Figure 8 leads to the conc-
lusion, that managers employed in manufacturing organi-
sations with foreign capital, employing 250 to 499 people, 
know and implement following methods: SMED, 5S, Gantt 
chart or Poka-yoka. Managers employed in service or trade 
companies with domestic capital, do not use mentioned 
methods or tools, although in some cases they are familiar 
with them. The methods that are known and implemented 
among those organisations include: Customer Require-
ments Analysis, SWOT Analysis and brainstorming.

The last map was prepared for quality management con-
cepts (Fig. 9). The first and second variables were selected 
for its preparation: business type and origin of capital.

In the last presented map, one can notice areas indica-
ting that concepts are first of all known and implemented 
by manufacturing enterprises with the advantage of foreign 
capital. In service and trade companies with a predominan-
ce of domestic capital, employed managers often did not 
know studied concepts.

Conclusions

I n conclusion, the majority of managers employed in the 
studied companies did not have extensive knowledge of 

methods, tools or concepts of quality management. If they had 
such knowledge, they often did not use it in professional practi-
ce. The most commonly known and implemented instruments 
were: brainstorming, customer requirements and satisfaction 
analysis, control sheets, control charts and Outsourcing. The 
least known included: Design of Experiments (DOE), Quality 
Function Deployment (QFD), Measurement System Analysis 
(MSA), Statistical Reception Inspection, SMED and TPM.

It should also be noted that much more often the know-
ledge on quality management instruments could be found 
among managers employed in manufacturing companies 
employing 250 to 499 people as well as in those with a pre-
dominant share of foreign capital. They were also most often 
implemented in such organizations.

In conclusion it should be noted that the knowledge of em-
ployees, especially managers, is the basis for building a quali-
tatively mature organization. However, in order to reach such 
a maturity, it is necessary, first of all, to have the awareness that 
tools helping to achieve it actually exists. Blikle pointed out 
four levels of knowledge (Blikle, 2017, p. 354), which, related 
to the familiarity with quality management instruments, may 
contribute to the distribution of managers into four groups: 
(1) those who do not even know that such instruments exist, 
so they do not feel the need to get familiar with and imple-
ment them, (2) those who know of their existence, but do not 
use them, (3) those who know and implement them, (4) tho-
se for whom they are a natural part of everyday functioning. 
The resulting survey data revealed that subjected managers 
of Podlasie in the majority belonged to the first group, so the 

Figure 6. Perception map for classic quality management tools
Source: own study
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Figure 7. Perception map for quality management methods
Source: own study

Figure 8. Perception map for remaining quality management methods and tools
Source: own study
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people, who do not know primary as well as advanced me-
thods and quality management tools. However, the need to 
complete the questionnaire made them get promoted from 
the first to second level, which might be an impulse for their 
further development. Nonetheless taking part in the study is 
not enough. The change of the way of thinking among not 
only managers, but all workers is needed. This type of ad-
justment is essential for shaping the awareness about quality 
development necessity. Interest may be prompted by the fact, 
that the same managers, who did not know about described 
instruments, at the same time pointed to the quite high quali-
ty of implemented processes or offered products. That is why 
those types of people need courses and trainings, which wo-
uld acquainted them with knowledge on how to shape quality, 
which techniques to use and what results they bring.

In the context of future studies, determining the level of 
knowledge in all kind of enterprises localised in different 
regions of Poland, not only Podlasie, seems crucial. However, 
the problem of getting information and willingness of manag-
ers to share it, is still relevant. Many managers are absorbed by 
their everyday life, and do not want to participate in this kind 
of studies, treating them as a waste of time. This is also the 
reason why getting representative results is so difficult2.

Anna Małgorzata Olszewska, Ph.D., Eng.
Bialystok University of Technology
Faculty of Management Engineering
e-mail: a.olszewska@pb.edu.pl

Endnotes

1) Presented results are the part of survey research conducted in 2016 
by a research team consisted of: A. Jurczuk, A.M. Olszewska, as 
part of the project financed from Ministry of Science and Higher 
Education funds S/WZ/1/2017.

2) The research was conducted within S/WZ/1/2017 project and 
was financed from Ministry of Science and Higher Education 
funds.
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Support System for Quality Tools and Techniques Selection and 

Figure 9. Perception map for quality management concepts
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Application, „Total Quality Management Business Excellence”, 
Vol. 24, pp. 577–595.

[12] Urbaniak M. (2010), Kierunki doskonalenia systemów zarzą-
dzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lódź.
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Ocena stopnia wykorzystania  
metod zarządzania jakością wśród 
kadry zarządzającej na przykładzie 
podlaskich przedsiębiorstw

Sreszczenie

Pracownicy organizacji stanowią najważniejszy jej zasób, a ich 
wiedza jest podstawą budowania dojrzałości jakościowej 
przedsiębiorstwa. Jednak dojrzałości tej nie można osiągnąć, 

jeżeli menedżerowie nie dysponują odpowiednią wiedzą 
związaną z zarządzaniem jakością, a w szczególności z wyko-
rzystywanymi w niej narzędziami i metodami. Nieznajomość 
metod i  narzędzi staje się podstawową barierą rozwoju pro- 
jakościowego przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie 
poziomu znajomości metod i  narzędzi zarządzania jakością 
wśród kadry menedżerskiej w podlaskich przedsiębiorstwach 
oraz wskazanie stopnia ich wykorzystania. Dane otrzymane 
w wyniku badania ankietowego poddano analizie statystycznej. 
Zastosowano analizę korespondencji, której przeprowadzenie 
pozwoliło wskazać typy organizacji, w których wykorzystuje 
się wiedzę o narzędziach i metodach zarządzania jakością.

Słowa kluczowe

narzędzia i metody zarządzania jakością, wiedza, analiza 
korespondencji, województwo podlaskie

Sylwetka naukowa profesora R.F. Engle

R obert F. Engle1 jest profesorem finansów w Stern Universi-
ty w Nowym Jorku. W 2003 roku otrzymał Nagrodę Ban-

ku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicz-
nych za badania nad modelowaniem warunkowej zmienności, 
które doprowadziły do stworzenia innowacyjnego modelu 
regresji dla warunkowej wariancji znanego pod nazwą modelu 
ARCH. Rozwinął zarówno statystyczną koncepcję modelowa-
nia zmienności warunkowej, proponując szereg modyfikacji 
modelu ARCH, jak i wskazał jej przydatność w analizie wielu 
procesów ekonomicznych, a zwłaszcza finansowych.

Profesor Robert F. Engle urodził się w 1942 r. w Syrakuse 
w  stanie Nowy Jork. Studiował fizykę, uzyskując z  najwyż-
szym wyróżnieniem licencjat w Williams College, zaś tytuł 
magistra w Cornell University. Na tym samym Uniwersyte-
cie w 1969 roku uzyskał stopień doktora ekonomii. W latach 
1969–1975 pracował naukowo w Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), a  następnie został profesoerm Uniwer-
sytetu Kalifonijskiego w San Diego, gdzie pracował przez 25 
lat. W 2000 roku przeniósł się do New York University Stern 
School of Business, z którym związany jest do dnia dzisiej-
szego. Od 2009 r. jest twórcą i dyrektorem opiniotwórczego 
Volatility Institute w Uniwersytecie w Nowym Jorku tworzą-
cego naukowe prognozy dla licznych instrumentów finan-
sowych. Efektem pracy tego instytutu jest także NYU Stern 
Systemic Risk Rankings dla ponad 1000 firm. R.F. Engle jest 
również współtwórcą i  prezydentem Society for Financial 

PROFESOR ROBERT F. ENGLE
LAUREAT NAGRODY NOBLA,  
DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU 
MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Magdalena Osińska

Profesor Robert Franklin Engle
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Econometrics (SoFiE), które powstało w  2007  r. Ponadto 
od 1987 roku jest związany z National Bureau of Economic 
Research (NBER).

Profesor R.F. Engle jest wybitnym ekspertem w zakresie 
analizy i modelowania szeregów czasowych, w szczególności 
obserwowanych na rynkach finansowych. Opublikowany 
w 1982 roku artykuł dotyczący modelu ARCH zapoczątkował 
rozwój nowej subdyscypliny, zwanej ekonometrią finansową. 
Wśród jego dokonań znajdują się tak innowacyjne koncepcje 
i  techniki badawcze, jak: koncepcja kointegracji, model wa-
runkowego czasu trwania (ACD), model CAViaR oraz model 
dynamicznych warunkowych korelacji (DCC). Znaczenie 
modeli finansowych szeregów czasowych polega przede 
wszystkim na tym, że są one wykorzystywane do prognozo-
wania zmienności instrumentów finansowych oraz do zabez-
pieczania portfeli aktywów przed ryzykiem. Z kolei koncepcja 
kointegracji (za którą C.W.J. Granger otrzymał Nagrodę No-
bla wspólnie z R.F. Englem) przyczyniła się do znacznego za-
awansowania modeli i prognoz w skali makroekonomicznej.

Za swoje osiągnięcia naukowe profesor Robert F. Engle 
był wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami oraz 
zaszczytnymi tytułami. Jest on m.in. honorowym człon-
kiem American Finance Association, American Academy 
of Arts and Sciences, American Statistical Association czy 
Econometric Society. Jest doktorem honoris causa Uniwer-
sytetu HEC w Paryżu (2005), Université de Savoie we Fran-
cji (2005), Uniwersytetu Szwajcarii Południowej (2003) 
oraz macierzystego Williams College (2007). Prywatnie, od 
1969 r. Robert Engle jest żonaty z Marianną Eger, z którą 
ma dwoje dorosłych dzieci.

Koncepcje modelowe 
uhonorowane Nagrodą Nobla

L iczba odkryć naukowych Roberta F. Engle’a jest znaczna, 
jednak najczęściej wymienia się dwa, które zostały uho-

norowane Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 r. 
Warto przyjrzeć się bliżej tym dokonaniom i ich niezwykłej 
sile napędowej dającej impuls dla rozwoju ekonometrii fi-
nansowej oraz ekonometrii dynamicznej i stosowanej.

Model ARCH

N ajważniejszym indywidualnym dokonaniem profesora 
R.F. Engle’a  jest niewątpliwie model ARCH (Engle, 

1982). Model ten, oryginalnie zaproponowany do modelo-
wania inflacji, pozwolił na stworzenie nowego podejścia do 
modelowania zmienności i ryzyka na rynkach finansowych. 
Data publikacji tego modelu jest przyjmowana za niefor-
malny początek ekonometrii finansowej, której niezwykle 
dynamiczny rozwój przypada na ostatnie dwie dekady XX 
i początek XXI wieku.

Konstrukcja modelu ARCH jest następująca. Niech mo-
del warunkowej wartości oczekiwanej jest dany jako:

 (1)

gdzie: xt jest (k × 1) wektorem zmiennych objaśnia-
jących, który może także zawierać opóźnione zmienne 

endogeniczne, ξ jest (k × 1) wektorem parametrów; dla 
t = 1, 2, ..., T. Niech zbiór informacji dostępny w momen-
cie t–1 Ψt–1 = [yt–1, xt–1, yt–2, xt–2, ...], wówczas model ARCH 
definiuje rozkład procesu stochastycznego εt warunkowo 
od Ψt-1, czyli:

εt | Ψt–1 ~ N(0, ht) (2)

gdzie:

 (3)

przy założeniach α0 > 0 oraz αi ≥ 0 dla i = 1, 2, ..., q.
Warto podkreślić, że w latach 70. XX wieku ekonometry-

cy poprzestawali na modelu postaci (1), szukając trwałych 
zależności między zmiennymi finansowymi i  fundamental-
nymi. Jak się okazało, znalezienie takich zależności jest często 
niemożliwe, stąd też zwrócenie uwagi na specyficzny szereg 
zmiennej w  czasie wariancji warunkowej, opisanej równa-
niem (3), pozwoliło wskazać na zależności nietrwałe, ale 
niezwykle istotne dla wysokiej zmienności obserwowanej na 
rynkach finansowych. W równaniu (2), będącym oryginalną 
propozycją Engle’a, wskazuje się, że rozkład błędu w modelu 
ARCH jest normalny, jednak z uwagi na brak potwierdzenia 
normalności rozkładów zwrotów na rynkach finansowych 
zakres możliwych rozkładów uległ znacznemu poszerzeniu. 
Wymienić tu należy przede wszystkim: rozkład t-Studenta, 
rozkład GED oraz rozkłady stabilne.

Przykład wykorzystania modelu ARCH oszacowanego 
dla indeksu FTSE100 do zabezpieczenia portfela przed 
ryzykiem ilustruje rysunek 1.

Model ARCH był przedmiotem wielu modyfikacji. 
Należy wśród nich wymienić przede wszystkim: uogól-
niony model ARCH – GARCH (Bollerslev, 1986), model 
APARCH (Ding i in., 1993), model DCC (Engle, 2002) oraz 
model CAViaR (Engle, Manganelli, 2004). Wśród modeli 
opartych na idei ARCH wskazać należy także opracowany 
przez Engle’a  wspólnie z  Russelem model warunkowego 
czasu trwania ACD (Engle, Russel, 1998) dla transakcji 
obserwowanych w czasie rzeczywistym, który wpisuje się 
w rozwój modeli mikrostruktury rynków finansowych.

Przyznać należy jednak, że to właśnie idea ARCH 
zrewolucjonizowała dotychczasowe podejście do analizy 
zmienności oraz przyczyniła się do wykreowania wielu 
metod, stosowanych do zabezpieczenia portfela papierów 
wartościowych przed ryzykiem rynkowym.

Kointegracja i model ECM

I stota kointegracji zawiera się w tym, że pomiędzy pro-
cesami ekonomicznymi da się wyznaczyć pewną długo-

okresową ścieżkę równowagi, niezależną od czasu (steady 
state), natomiast wartości znajdujące się poza nią stano-
wią krótkookresowe odchylenia od stanu równowagi, któ-
re zależą od czasu. Na rysunku 2 została przedstawiona 
ilustracja szeregów skointegrowanych.

R.F. Engle i  G.W. Granger (1987) podali następującą 
definicję formalną kointegracji. Dwa procesy Xt i Yt  są sko-
integrowane rzędu d–b b>0, tzn. Xt , Yt ~ CI (d, b), jeżeli:
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Rys. 1. Warunkowe odchylenie standardowe (kolor szary) oszacowane wg modelu ARCH (3) dla zwrotów FTSE100. Linia dolna dotyczy 
pozycji długiej (strata), linia górna odnosi się do pozycji krótkiej (zysk)

Rys. 2. Szeregi skointegrowane i nieskointegrowane

1. są one zintegrowane tego samego rzędu d,
2. istnieje kombinacja liniowa tych procesów ut = α1 Xt + α2 Yt, 

która jest zintegrowana rzędu d–b. Wektor [α1 α2] nazywa 
się wektorem kointegrującym.
Najbardziej popularnymi testami na wykorzystywanymi 

w badaniu kointegracji są: testy Dickeya i Fullera (Dickey 
i Fuller, 1979) oraz test KPSS (Kwiatkowski i in., 1992).

Jednorównaniowy model dla skointegrowanych szere-
gów czasowych jest modelem z mechanizmem korekty błę-
dem. Model ten składa się z równania długookoresowego 
oraz równania krótkookresowego opartego na przyrostach 
badanych procesów, Jeżeli Xt Yt ~ CI(1, 1), to model korekty 
błędem budowany jest według procedury dwustopniowej:
1. Ustalenie równania kointegrującego

Yt = α0 + α1 Xt + ut (4)

którego parametry przyjmuje się na poziomie z góry zadanym 
lub szacuje na podstawie danych za pomocą klasycznej MNK.

2. Oszacowanie równania krótkookresowego dla przyro-
stów badanych procesów:

ΔYt = β0 + β1Δ Xt + γ (y – α0 – α1X)t–1 + ηt (5)

Wyrażenie w  nawiasie reprezentuje stan równowagi 
długookresowej i  nazywa się mechanizmem korekty 
błędem (ECM –  error correction mechanism). Należy 
zwrócić uwagę, że mechanizm korekty błędem występuje 
z  indeksem t – 1. Oznacza to stan równowagi w okresie 
poprzednim w stosunku do t. Przyrosty zmiennych są in-
deksowane w  czasie t, co sprawia, że parametry stojące 
przy przyrostach zmiennych (w tym przypadku β1), infor-
mują o dostosowaniach krótkookresowych w czasie t do 
stanu równowagi w czasie t – 1. Znak parametru γ powi-
nien być ujemny (γ < 0), gdyż tylko taka relacja zapewnia 
dochodzenie do poziomu równowagi z okresu na okres.

Koncepcja kointegracji i  model ECM stały się impulsem 
dla niezliczonych publikacji. Niewątpliwie najistotniejszym jej 
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rozszerzeniem jest metodyka opracowana przez S. Johansena 
(1988) w odniesieniu do modelu wektorowej autoregresji.

Podsumowanie

R ober F. Engle należy do najwybitniejszych i najbardziej 
wpływowych uczonych zajmujących się ekonometrycz-

nym modelowaniem finansowych szeregów czasowych. Jego 
wspólna praca z C.W.J. Grangerem pt. Cointegration and Error 
Correction – Representation, Estimation and Testing, wydana 
w 1987 roku, doczekała się 8836 cytowań według bazy Web of 
Science, natomiast wspomniany już artykuł pt. Autoregressive 
Conditional Heteroscodasticity with Estimates of the Variance 
of United-Kingdom Inflation z  1982  r. posiada w  tej samej 
bazie ponad 6,5 tys. cytowań. Łączna liczba cytowań 99 arty-
kułów autorstwa profesora R. Engle w WoS wynosi 28 183, co 
przekłada się na wysokość indeksu H równą 46.

Publikacje profesora Roberta F. Engle’a wywarły ogromny 
wpływ na rozwój ekonometrycznych modeli szeregów czaso-
wych, co skutkowało między innymi znaczącym rozwojem 
naukowym Katedry Ekonometrii i  Statystyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w  Toruniu, kierowanej w  latach 1983–
1999 przez prof. dra hab. Zygmunta Zielińskiego, stawiając 
ten ośrodek na wiodącej pozycji w zakresie ekonometrii dy-
namicznej i finansowej w Polsce (Osińska, 2016).

prof. dr hab. Magdalena Osińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
e-mail: emo@umk.pl

Przypis

1) Prof. Robert F. Engle został uhonorowany tytułem doktora 
honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu. 
Uroczystość nadania tego wyróżnienia nastąpi w  dniu 18 
czerwca 2018 r. w Toruniu.
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WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA 
ZARZĄDZANIE — PERSPEKTYWA MICROSOFT 
POLSKA. CZ. 1 — PRZEMYSŁ 4.0
Jarosław Zarychta1

Wprowadzenie

Z miany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, 
mają iście bezprecedensowy charakter. Trudno bo-

wiem doszukać się w historii ludzkości sytuacji, w której 
na przełomie zaledwie jednego czy dwóch pokoleń jakieś 
aspekty życia i pracy zmieniłyby się tak gwałtownie, jak 
ma to miejsce na początku XXI w. Sposób, w jaki podró-

żujemy, komunikujemy się, jak spędzamy czas wolny, jak 
pracujemy, jak zdobywamy wiedzę i  informacje, a  także 
sama ilość danych, z jakimi musimy się uporać, są niepo-
równywalne z obrazem sprzed kilkudziesięciu lat, a  tem-
po i zakres zmian nie spowalnia. Świat sprawia wrażenie 
jakby dotarł w końcu XX wieku do krawędzi trampoliny 
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rozwoju cywilizacyjnego i  jakaś ogromna siła pchała go 
dalej. Trudno w dodatku mówić o wyhamowaniu rozpo-
czętych transformacji, zarówno tych o  charakterze tech-
nologicznym, jak i tych będących często ich następstwem 

–  zmian biznesowych, przemysłowych, demograficznych, 
społecznych, ideologicznych, politycznych i  religijnych. 
Jeszcze trudniej prognozować dziś ich wpływ na nasze 
życie i pracę w dłuższej perspektywie. Wszelkie podejmo-
wane próby kończą się zazwyczaj albo katastroficznymi 
wizjami upadku ludzkiej cywilizacji, albo scenariuszami 
filmów i seriali science fiction. Choć nie brakuje i takich, 
którzy upatrują w trwających zmianach ogromnej szansy 
na poprawę komfortu życia, sposobu wykonywania i  za-
rządzania pracą, spędzania wolnego czasu czy możliwości 
diagnozowania i leczenia poważnych chorób. Ludzie, któ-
rym nauka i postęp technologiczny poszerzają horyzonty 
i  otwierają nowe możliwości, opracowali koncepcję wy-
korzystania nowoczesnych technologii do podniesienia 
efektywności produkcji przemysłowej, która określana 
jest mianem Industry 4.0  (Przemysł 4.0  lub czwarta re-
wolucja przemysłowa). Koncepcja, która jeszcze w  2011 
roku była odpowiedzią specjalistów niemieckiej branży 
produkcyjnej na niskiej jakości dobra wytwarzane na 
Dalekim Wschodzie, stała się obecnie programem roz-
wojowym uprzemysłowionego świata. Warto przyjrzeć się 
bliżej jej założeniom, by zrozumieć, jak może wyglądać 
świat po przejściu tego technologicznego frontu. Poprzed-
nie rewolucje przemysłowe zostały scharakteryzowane 
w pierwszym artykule z tego cyklu.

W  zasadzie trudno jednoznacznie wskazać granicę 
pomiędzy trzecią a czwartą rewolucją przemysłową. Zde-
cydowano się jednak postawić grubą kreskę pomiędzy 
klasyczną automatyzacją i  cyfryzacją procesów produk-
cyjnych, która stała się cechą trzeciego przełomu, a tym, 
co przyniosła koncepcja Przemysłu 4.0. Przenikanie się 
świata fizycznego ze światem cyfrowym – tak w jednym 
zdaniu można scharakteryzować czwartą rewolucję prze-
mysłową. Wyraźna jeszcze dotąd granica pomiędzy tym 
co fizyczne, a tym co cyfrowe powoli zaczyna się rozmy-
wać w  implementacji kolejnych założeń transformacji 
cyfrowej przemysłu, produkcji i  energetyki. Wysokoroz-
winięta technologia nie generuje dziś nowych, przeło-
mowych wynalazków, ale znacznie zwiększa możliwości 
istniejących obiektów, zarówno urządzeń, pojazdów, jak 
i sieci, wdrażając tym samym w życie przełomowe idee.

Internet Rzeczy (Internet of Things) jest niewątpliwie 
jedną z nich. Wizja porozumiewających się ze sobą urzą-
dzeń rozproszonych geograficznie do końca XX w. nie 
opuszczała raczej ekranów kinowych. Dziś w  szybkim 
tempie stała się częścią otaczającej nas rzeczywisto-
ści. Komunikacja M2M (machine to machine) stała się 
realna dzięki rozwojowi technik telekomunikacyjnych, 
standaryzacji protokołów i rozwojowi systemów wbudo-
wanych (embeded systems). To umożliwiło konstrukcję 
i produkcję niezależnych i niepołączonych na stałe urzą-
dzeń, które przez moduły komunikacyjne i sieć Internet 
są w stanie wysyłać i odbierać informacje z innych, często 
odległych urządzeń i tym samym uczestniczyć aktywnie 
w  określonym procesie biznesowym. Dzięki temu pra-

ca jednego urządzenia może być wysterowywana przez 
inne urządzenie, a informacja zwrotna o realizacji zada-
nia lub wystąpieniu problemu może być przekazywana 
tym samym kanałem komunikacyjnym. To wszystko 
bez udziału człowieka, którego rola w  danym procesie 
może ograniczać się do monitorowania wskaźników 
w systemie czasu rzeczywistego (tzw. SCADA). Wyzwala 
to ogromny potencjał w obszarze automatyzacji i zapew-
nieniu większego poziomu bezpieczeństwa. Człowiek 
nie musi już bowiem wykonywać skomplikowanych prac 
w  warunkach zagrażających jego bezpieczeństwu –  np. 
w  strefach zagrożonych wybuchem czy pod napięciem. 
Internet Rzeczy to nie tylko zastosowania przemysłowe, 
lecz także komercyjne. Takim klasycznym przykładem 
w  tej kategorii jest sieć telefonów komórkowych, które 
potrafią za pomocą aplikacji i połączenia GSM komuni-
kować się między sobą bez udziału człowieka. W innym 
przykładzie wyobraźmy sobie sieć połączonych zdalnie 
pojazdów, które ostrzegają się wzajemnie o zagrożeniach 
na drodze, wysyłając pomiędzy sobą predefiniowane 
komunikaty. Komunikacja M2M to również źródło 
cennych danych przemysłowych w  ilościach na niespo-
tykaną dotąd skalę. Skalę, której analizie nie sprosta już 
wyłącznie człowiek.

Przetwarzanie dużych zbiorów danych (Big Data) 
i zaawansowana analityka (advanced analytics) to kolejne 
przełomowe koncepcje, które materializują się we wdro-
żeniach założeń Industry 4.0. Jeszcze do niedawna system 
raportowy kojarzył się przede wszystkim z plikiem Excel 
z  tabelami i wykresami. Taki scenariusz był możliwy do 
zastosowania, gdy przetwarzano dane generowane przez 
człowieka, a  więc o  ograniczonej liczbie. Mogły to być 
dane finansowe, inwentaryzacyjne, dane z  przeglądu 
technicznego itp. Ale w przypadku gdy źródłem danych 
jest urządzenie, a  częstotliwość ich generowania jest 
mniejsza niż 1  sekunda, to trudno analizę takiego zesta-
wu informacji pozostawiać człowiekowi, tym zajmują się 
już zaawansowane algorytmy komputerowe. Umożliwiają 
one precyzyjne wertowanie informacji w  poszukiwaniu 
nieoczywistych ludziom korelacji wskazujących na po-
tencjalne zależności pomiędzy pozornie niezwiązanymi 
ze sobą danymi. Z  pojęciem przetwarzania Big Data 
wiąże się również termin uczenia maszynowego (machine 
learning). Jest to technika polegająca na implementacji 
modelu matematycznego, który następnie w  warunkach 
laboratoryjnych jest uczony wzorcowymi zestawami da-
nych. Dzięki temu taki program uruchomiony w produk-
cyjnym środowisku i zasilony danymi rzeczywistymi jest 
w stanie sygnalizować odstępstwa od wyuczonego wzorca, 
a także uczyć się z czego te odstępstwa wynikają. W efek-
cie takiego ciągłego procesu powstaje model, który jest 
w stanie nie tylko przewidywać pewne zjawiska i sytuacje 

– np. nadchodzącą usterkę jakiegoś elementu urządzenia, 
ale też właściwie na tę sytuację zareagować. Stąd już tylko 
krok do sztucznej inteligencji.

Sztuczna Inteligencja (artificial intelligence) to jeden 
z  działów informatyki zajmujący się cyfrowym modelo-
waniem zachowań inteligentnych i  próbą symulowania 
tychże zachowań przez maszynę (algorytm komputerowy). 
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Choć nie jest to termin nowy, to jednak dopiero ostatnie 
osiągnięcia naukowe dają podstawy do przypuszczeń, że 
nie minie już wiele czasu, kiedy maszyna intelektualnie 
dorówna człowiekowi. Warto podkreślić, że sztuczną in-
teligencją bynajmniej nie są  wyuczone i  przetrenowane 
na określone okoliczności i sytuacje algorytmy. Maszyna 
z zaimplementowanym algorytmem sztucznej inteligencji 
potrafi dynamicznie reagować na niewyuczone parame-
try i  bodźce, jakie odbiera. Do doskonałości w  tym ob-
szarze wciąż wiele jeszcze brakuje, a na dziś muszą nam 
wystarczyć tzw. usługi kognitywne (cognitive services). 
Umożliwiają one zastosowanie mechanizmów rozpozna-
wania głosu, obrazów i dźwięków. Dzięki nim w naszych 
systemach informatycznych i urządzeniach możemy z ła-
twością zaimplementować autentykację poprzez odcisk 
palca czy rozpoznanie twarzy użytkownika lub jego głosu. 
Wiele komercyjnych zastosowań tych technologii już ist-
nieje. Telefon można odblokować nie tylko kodem PIN, 
ale też dotykiem kciuka czy spojrzeniem we wbudowaną 
kamerę, a do jednego z komercyjnych banków zalogować 
głosem. To dopiero początki komercjalizacji w tym obsza-
rze, a możliwości tej technologii ograniczone są już tylko 
ludzką inteligencją i dostępnymi danymi.

Wspomniano, że Przemysł 4.0 to przenikanie się świa-
ta fizycznego ze światem cyfrowym. Trudno o  bardziej 
trafny przykład na tę okoliczność, jak wykorzystanie 
w  przemyśle technologii rozszerzonej rzeczywistości  
(augmented reality). Polega ona na tym, że na otaczający 
nas świat rzeczywisty nakładane są  cyfrowe hologramy 
rozszerzające perspektywę obserwatora lub dostarcza-
jące mu w  ten sposób dodatkowych informacji. Dzięki 
aplikacjom i  urządzeniom do rozszerzonej rzeczywisto-
ści, takich jak np. okulary Microsoft HoloLens, możliwa 
stała się implementacja takiego scenariusza jak cyfrowy 
bliźniak (digital twin). To cyfrowe odwzorowanie fizycz-
nego urządzenia, linii produkcyjnej czy całej fabryki. Taka 
technika ułatwia prototypowanie, zmniejsza koszty testo-
wania gotowego produktu, ułatwia jego projektowanie. 
Technika rozszerzonej rzeczywistości w przemyśle może 
mieć zatem zastosowanie w samym produkcie albo pod-
nosić efektywność w całym łańcuchu wartości.

Transformacja cyfrowa w produkcji i przemyśle to nie 
tylko zmiany technologiczne. To również transformacja 
modeli biznesowych polegająca często na wprowadzaniu 
usług w  miejsce tradycyjnych produktów. Podejście „as 
a  service” to cecha świata, w  którym żyjemy. Wystarczy 
w  tym miejscu podać przykład wynajmu samochodu 
w miejsce kupowania go. Nie inaczej jest w przypadku du-
żych koncernów produkcyjnych, które często zamiast ofe-
rować swoje produkty w sposób tradycyjny, decydują się 
udostępnić swój produkt jako usługę. Taką drogą poszedł 
Rolls Royce, udostępniając lotnicze silniki odrzutowe 
również w formule usługowej, a dzięki technologii chmu-
ry obliczeniowej i  Internetowi Rzeczy firma monitoruje 
swoje urządzenia w  czasie rzeczywistym, identyfikując 
potencjalne awarie. Dodanie do tradycyjnego produktu 
sensorów IoT, takich jak: czujniki, urządzenia do komu-
nikacji itp., generuje dodatkową wartość albo wręcz gene-
ruje nowy produkt lub usługę w portfolio firmy.

Przemysł 4.0 stwarza także możliwości w zakresie po-
ziomej integracji przedsiębiorstwa. Transformacja cyfro-
wa i integracja procesów to droga tych przedsiębiorstw do 
wzrostów efektywności działalności operacyjnej, począw-
szy od zakupu surowców, projektowania produktu, przez 
produkcję, logistykę aż po usługi. Ułatwia też integrację 
pionową wychodzącą poza granice przedsiębiorstwa do 
dostawców, klientów czy partnerów. Opiera się na techno-
logiach umożliwiających monitorowanie obiektów, komu-
nikację i zaawansowaną analitykę zebranych danych.

Pozostaje pytanie o  rolę człowieka w  tak zautomaty-
zowanym, cyfrowym świecie. Najnowsze badania mówią, 
że cyfryzacja, postępująca automatyzacja i  sztuczna inte-
ligencja w ciągu najbliższych 7  lat przyczynią się do wy-
eliminowania 1,8 mln stanowisk pracy, ale jednocześnie 
dzięki technologii stworzonych zostanie 2,4 mln nowych. 
Zatem transformacja w  przemyśle wymusza transforma-
cję w edukacji i HR. Trzeba rozumieć, że wiele zawodów 
i  stanowisk znanych dziś, za dwadzieścia lat przestanie 
istnieć, ale w ich miejsce pojawią się nowe, często wyma-
gające bardziej wyspecjalizowanej wiedzy i  kwalifikacji. 
Przykładem specjalizacji przyszłości jest analityk danych 
(data scientist). Osoba o  tej specjalizacji powinna posia-
dać umiejętności budowy uczących się modeli matema-
tycznych zdolnych rozpoznawać otaczającą rzeczywistość, 
zamodelowaną w  postaci dużych zbiorów danych (Big 
Data). Wiele firm informatycznych powołało już takie ze-
społy w swoich strukturach, chcąc przygotować ofertę dla 
transformującego się przemysłu i innych branż2.

Trudno dziś wyobrazić sobie świat pozbawiony wspar-
cia nowoczesnych technologii. Wydają się one domino-
wać w życiu prywatnym, jak też coraz śmielej dają o sobie 
znać w miejscach pracy. Czy to zagrożenie cywilizacyjne, 
czy jednak szansa, która winna zostać wykorzystana na 
drodze rozwoju o przełomowym charakterze?

Opracowanie:
Jarosław Zarychta
Microsoft Polska
e-mail: jaroslaw.zarychta@microsoft.com

Przypisy

1) Jarosław Zarychta od 6 lat zajmuje się rozwojem biznesu w najwięk-
szych spółkach IT w Polsce, ale pierwsze doświadczenia zawodo-
we zdobywał 12 lat temu, tworząc aplikacje internetowe. Pasjonat 
nowoczesnych technologii informatycznych szczególnie w obsza-
rze przemysłu i energetyki. Autor wielu koncpecji produktowych, 
modeli biznesowych i publikacji prasowych. W firmie Microsoft 
pełni funkcję Dyrektora Rozwoju Rynku i jest odpowiedzialny za 
rozwój oferty firm partnerskich dla biznesu w obszarze rozwiązań 
dostepnych w  chmurze obliczeniowej Microsoft AZURE. Mene-
dżer i ekspert IT. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wyższej 
Szkoły Bankowej i  Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowany 
Project Manager.

2) Każdy artykuł z  tego cyklu zawierał dotąd omówienie naukowe 
(„Optyka naukowa”), tym razem zostanie ono zamieszczone przy 
ostatniej, tj. trzeciej części artykułów Microsoft-Polska.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jedna z najlepszych polskich 
uczelni, zaprasza absolwentów pierwszego stopnia studiów 

ekonomicznych do skorzystania z bogatej oferty studiów II stopnia 
prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
w Toruniu — mieście należącym do najpiękniejszych w Polsce

STUDIA II STOPNIA 

Kierunek: EKONOMIA

Specjalności: Analityka gospodarcza, Ekonomia menedżerska

ECONOMICS, specjalność: International Finance and Economics – studia w j. angielskim 
Studiujący na tym kierunku mogą uzyskać nawet trzy dyplomy w tym samym czasie – polski, 
francuski (Uniwersytetu w Angers) i włoski (Uniwersytetu w Maceracie).

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności: Bankowość i ubezpieczenia, Doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw, 
Inżynieria finansowa, Rachunkowość i audyt finansowy, Rachunkowość w zarządzaniu 
jednostkami gospodarczymi

Kierunek: ZARZĄDZANIE

Specjalności: Informatyka w biznesie, Inwestycje i nieruchomości, Logistyka biznesu, 
Nowoczesny marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie MSP, Zarządzanie turystyką 
i sportem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie eventami

MANAGEMENT – studia anglojęzyczne 
Wybierający ten kierunek, mają możliwość zdobycia dwóch dyplomów jednocześnie 
– polskiego i francuskiego (Uniwersytetu w Angers).

Specjalności: Business Administration, Human Resource Management, Tourism and Sport 
Management

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

Specjalności: Zarządzanie międzynarodowe, Komunikacja biznesowa 
Studiujący na tym kierunku uzyskują niezbędną wiedzę i kompetencje z zakresu finansów, 
ekonomii, marketingu i zarządzania, wymagane na stanowiskach kierowniczych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

• Jesteśmy pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, z prestiżową międzynarodową 
akredytacją AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)

• Kierunki prowadzone przez wydział uzyskały wyróżniające oceny Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej 

• Pracownicy wydziału to naukowcy z sukcesami w świecie biznesu
• Wydział posiada doskonałe relacje biznesowe z największymi przedsiębiorstwami 

w regionie

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.econ.umk.pl
FB https://www.facebook.com/WNEiZ.UMK/

Instagram https://www.instagram.com/teamwneiz/

http://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170511123601&id_kierunku=116
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/ekonomia/analityka-gospodarcza/
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/ekonomia/ekonomia-menedzerska/
http://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170511133424&id_kierunku=118
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http://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170511142154&id_kierunku=125
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/zarzadzanie/informatyka-w-biznesie/
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/zarzadzanie/inwestycje-i-nieruchomosci/
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/zarzadzanie/logistyka-biznesu/
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/zarzadzanie/nowoczesny-marketing/
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/zarzadzanie/przedsiebiorczosc-i-zarzadzanie-msp/
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https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/zarzadzanie/zarzadzanie-turystyka-i-sportem/
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/zarzadzanie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi/
http://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170511142640&id_kierunku=124
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/managment-studia-anglojezyczne/business-administration/
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/managment-studia-anglojezyczne/human-resource-management/
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/managment-studia-anglojezyczne/tourism-and-sport-management/
https://econ.umk.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/studia-stacjonarne/managment-studia-anglojezyczne/tourism-and-sport-management/
http://www.econ.umk.pl
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https://www.instagram.com/teamwneiz/


T oruń swą magiczną starówką, wpisaną na Listę UNESCO, oryginalną 
architekturą gotyckich kamienic, kościołów i ceglanego ratusza budzi 
prawdziwy zachwyt. Nocna panorama miasta jest zaliczana do siedmiu 

cudów Polski. Mimo 800-letniej historii Toruń to miasto 
młodości. Jego piękno, doskonała baza edukacyjna 
i niewygórowane koszty utrzymania zachęciły tysiące 
studentów do wyboru Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
jako miejsca odbycia studiów. 
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