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Wprowadzenie

W

spółcześnie realizowane procesy pracy warunkowane są wieloma czynnikami, m.in.: innowacjami technologicznymi, rozwojem gospodarki cyfrowej
(urządzania mobilne, drukowanie 3D, Internet Rzeczy,
BigData), zmianami w globalnym podziale pracy (w tym
offshoringiem), zmianami w sposobie organizacji firm
i instytucji rynkowych, zmianami demograficznymi,
zmianami modeli konsumpcji (OECD, 2017a, s. 12). Kluczową jednak determinantą zmian otoczenia biznesowego jest postęp technologiczny, który wpływa na: procesy
społeczno-gospodarcze (Avant, 2014), rozwój sektorów
gospodarki opartej na wiedzy (Godin, 2006), innowacje produktowe i procesowe, ale także procesy i modele
biznesowe (Blaschke i in., 2017) oraz struktury przedsiębiorstw (Snow i in., 2017). Współcześnie dokonujący się
postęp w technologiach produkcji dóbr i usług wiązany
jest z nastaniem nowej ery, określanej w literaturze przedmiotu jako: druga era maszyn (Brynjollfsson, McAfee,
2014), trzecia rewolucja przemysłowa (Rifkin, 2011) czy
Przemysł 4.0 (Schwab, 2017). Bez względu na występujące w literaturze przedmiotu określenia zachodzących
zmian w otoczeniu przedsiębiorstw należy przyjąć, że
postęp technologiczny zmienia treść pracy wykonawców
zaangażowanych w realizację procesów produkcyjnych
i administracyjno-biurowych (Autor, 2015; Martyniak,
1992; Mokyr, 2002), modyfikuje popyt na wiele zawodów
i profesji, generując jednocześnie zupełnie nowe obszary
aktywności człowieka (OECD, 2017a). Zagadnienie to
staje się szczególnie istotne w dobie aktualnej automatyzacji procesów produkcji dóbr i usług. Automatyzuje
się bowiem już nie tylko procesy produkcyjne, ale coraz
powszechniej procesy administracyjno-biurowe, w tym
lokowane w tzw. centrach usług wspólnych.
Celem artykułu jest przedstawienie społecznych i biznesowych uwarunkowań automatyzacji procesów pracy
oraz barier i zakresu stosowania tego typu rozwiązań
z perspektywy treści pracy. W ramach tak zdefiniowanego
zamierzenia wyjaśniono znaczenie pojęcia automatyzacji także w konfrontacji z terminami korespondującymi.
Na bazie badania bibliometrycznego ukazano rosnącą
liczbę publikacji dotyczących koncepcji automatyzacji.
Dokonano także identyfikacji zjawisk wyjaśniających
wpływ postępu technicznego na treść pracy, w szczególności wymagania stawiane pracownikom w procesach
pracy. Zaprezentowano także podejścia umożliwiające

szacowanie z jednej strony potencjalnego zakresu automatyzacji procesów pracy, z drugiej zaś barier automatyzacji z perspektywy treści pracy1.

Automatyzacja — istota
i pojęcia pokrewne

A

utomatyzacja w sensie ogólnym odnosi się do zastępowania pracy człowieka przez maszyny i urządzenia, w szczególności substytucji ręcznych czynności
prowadzenia (kierowania, sterowania) procesów technologicznych czynnościami samoczynnymi (bez udziału
człowieka) (Brzeziński, 2002). Substytucja ta może dotyczyć pewnych czynności człowieka, względnie grup czynności wypełniających funkcje stanowiska pracy i/lub fazy
produkcji dóbr i usług. W takim znaczeniu automatyzacja jako rezultat dokonującego się postępu technicznego
procesów pracy, koresponduje z pojęciami: mechanizacja
i robotyzacja.
Pojęcie mechanizacji stosowali już przedstawiciele
tzw. okresu przedtaylorowskiego. Przykładowo Ch. Babbage (1832) i A. Ure (1835) mechanizację wiązali z substytucją przez maszyny i urządzenia niebezpiecznych
i bardzo męczących fizycznie prac człowieka. Natomiast
zgodnie z współczesną literaturą przedmiotu, mechanizacja oznacza wprowadzenie do produkcji dóbr i usług
maszyn zastępujących siłę człowieka, w tym pracę
ręczną lub silę pociągową zwierząt. Polega na stosowaniu urządzeń mechanicznych, dzięki czemu człowiek
oddziałuje na maszynę zasilaną przez odrębne źródło
energii, obrabiającą przedmiot pracy (Biczyński, Miedziński, 1991, s. 84). A zatem mechanizacja odnosi się do
instrumentalizacji umożliwiającej realizację pewnych
czynności wykonawczych i umysłowych (heurystycznych) w procesach pracy (Martyniak, 1992, s. 84). Natomiast robotyzacja oznacza zastępowanie pracy ludzkiej
robotami i to zarówno w procesach produkcyjnych,
jak i administracyjno-biurowych. Roboty stosowane
w procesach technologicznych to roboty przemysłowe,
obejmujące manipulator z napędami oraz układ sterowania z panelem programowania i interfejsem komunikacyjnym (Pilat i in., 2018). Natomiast oprogramowanie
komputerowe umożliwiające zautomatyzowany transfer
i przetwarzanie informacji w środowisku wirtualnym
określane jest jako RPA (Robotic Process Automation)
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(Sobczak, 2019). W obydwu przypadkach sterowanie
dokonuje się poprzez wprowadzony przez człowieka
program bądź przez zbiór ogólnych reguł, które za pomocą technik sztucznej inteligencji zostają przełożone
na działania robota.
W takim znaczeniu automatyzację można interpretować jako etap następujący po mechanizacji (Noble, 1984,
s. 36; Martyniak, 1992, s. 17; Simon, 2007, s. 200). A zatem mechanizacja występuje, gdy stosowane są maszyny
w celu zmniejszenia obciążenia pracą robotnika, natomiast automatyzacja wówczas, gdy maszyna całkowicie
przejmuje zadania wykonywane przez robotnika (Richard, 2005). Automatyzacja może być częściowa lub pełna, gdy zapewniony jest samoczynny, a także elastyczny
przebieg procesu wytwórczego bez ingerencji człowieka
(Musso, 2013, s. 301). W związku z tym robotyzacja oznacza pełną automatyzację, tj. zautomatyzowane wykonanie
określonych zadań oraz procesów.
Na marginesie warto jednak wspomnieć, że popularyzacja pojęcia automatyzacji nastąpiła w latach 50.
X X wieku, zwłaszcza na skutek działalności Ford Motor Company. I tak, w 1947 roku uruchomiono w tej
korporacji Automation Department odpowiedzialny za
projektowanie elektromechanicznych, hydraulicznych
i pneumatycznych mechanizmów przemieszczania
komponentów i części umożliwiających połączenie
autonomicznych maszyn oraz zwiększenie tempa pracy.
Natomiast w 1950 roku uruchomiono pierwszą automatyczną fabrykę silników (Noble, 1984, s. 67). Wprawdzie
automatyzacja w tym przypadku odnosiła się jedynie
do przemieszczania środków pracy, niemniej jednak
popularyzacja tego zjawiska zaowocowała intensyfikacją
badań naukowych oraz szerszą publiczną dyskusją na
temat skutków postępującej automatyzacji. Przykładowo P. Naville (1968), na podstawie przeprowadzonych
badań w latach 1958–59, dokonał identyfikacji społecznych skutków automatyzacji w przemyśle francuskim,
natomiast J. Bright (1958) przeprowadził podobne
badania w odniesieniu do przemysłu amerykańskiego.
Z kolei 19 sierpnia 1964 roku prezydent USA Lyndon
B. Johnson powołał komisję (National Commision on
Technology, Automation, and Economic Progress), której
celem była identyfikacja wpływu rozwoju technologii,
w tym sztucznej inteligencji na gospodarkę i rynek pracy.
Rezultaty prac komisji opublikowano w 1966 roku, a ich
kluczowym wnioskiem była konstatacja, że automatyzacja i rozwój technologii, w tym sztuczna inteligencja, nie
muszą eliminować pracy dla człowieka, dodatkowo jeśli
tylko właściwie się do niej przygotować, wówczas zjawiska te mogą wspierać wzrost gospodarczy i społeczny
dobrobyt (Autor, 2015).

Koncepcja automatyzacji w świetle
analizy bibliometrycznej

O

ceny rozwoju koncepcji automatyzacji dokonano
na podstawie badań bibliometrycznych, które przeprowadzono w odniesieniu do pojęć automatyzacji oraz
korespondujących, tj. mechanizacja i robotyzacja. Dane

wejściowe do badań pozyskano z baz publikacji naukowych Scopus (www.scopus.com) i Sciencedirect (www.
sciencedirect.com) w okresie od 24 kwietnia do 4 maja
2021 roku. Przeprowadzone badania obejmowały dwa
okresy, tj. lata 1959–2020 dla publikacji indeksowanych
w bazie Scopus oraz lata 1998–2020 dla publikacji w bazie
Sciencedirect (niemożliwe było pozyskanie kompletnych
danych dla analiz bibliometrycznych za lata wcześniejsze).
Badania przeprowadzono w języku angielskim.
Na etapie planowania badań niezbędne stało się rozstrzygnięcie kilku istotnych kwestii. Pierwsza dotyczyła
wyboru jednego z dwóch występujących w języku angielskim tłumaczeń terminu mechanizacja (‘mechanization’
– American English i ‘mechanisation’ – British English).
I tak, w badaniu zastosowano słowo ‘mechanization’,
które występuje zdecydowanie częściej w publikacjach
naukowych. Kolejną kwestią było przyjęcie terminu ‘robot’ jako podstawa wyszukiwania publikacji naukowych
dotyczących robotyzacji. Rozstrzygnięcie to stało się
niezbędne, aby do zbioru identyfikowanych w badaniach
publikacji włączyć także te odnoszące się do terminów
zbieżnych znaczeniowo z robotyzacją, tj. ‘robotic’, ‘robot’,
‘robotized’, ‘robotised’, ‘robotization’, ‘robotisation’. Wreszcie
w celu ograniczenia liczby publikacji jedynie do tych z zakresu nauk o zarządzaniu zdecydowano identyfikować
tylko te, które mają w swoim opisie bibliograficznym, tj.
w tytule, słowach kluczowych i streszczeniu, także wyrażenie ‘management’.
W konsekwencji badanie bibliometryczne przeprowadzono dla następujących trzech par terminów: ‘automation and management’, ‘mechanization and management’, ‘robot and management’ (rys. 1). Dla pogłębienia
prowadzonych analiz podjęto także próbę zawężenia
otrzymanych wyników do kilku obszarów badawczych,
tj. ‘Business, Management and Accounting’, ‘Decision
Sciences’, ‘Social Sciences’, ‘Economics, Econometrics and
Finance’. Przy czym o ile w bazie Scopus możliwe okazało się grupowanie publikacji względem wszystkich wytypowanych obszarów badań (rys. 2), tak w przypadku
bazy Sciencedirect nie można było zawęzić publikacji do
obszaru badań ‘Economics, Econometrics and Finance’
(rys. 3).
Przeprowadzone analizy wskazują na stały wzrost
liczby publikacji naukowych w bazach Scopus i Science
direct dotyczących badanego zakresu tematycznego
w całym analizowanym okresie. Przy czym od początku
lat 80. XX wieku daje się zauważyć wzrastającą dynamikę
liczby publikacji odnoszących się do terminów: ‘automation and management’, natomiast z początkiem XXI wieku liczbę publikacji zawierających terminy: ‘robot and
management’. Z przeprowadzonych analiz wynika, że
stosunkowo najmniejszym zainteresowaniem o umiarkowanej względnie stałej dynamice wzrostu cechowała
się tematyka wyznaczona przez publikacje zawierające
terminy: ‘mechanization and management’ (rys. 1), także po zawężeniu ich do poszczególnych analizowanych
obszarów badawczych (rys. 2 i 3). Natomiast publikacje
naukowe odpowiadające terminom: ‘automation and
management’ znacznie przewyższają liczbę publikacji
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Rys. 1. Liczba zidentyfikowanych publikacji w bazach Scopus i Sciencedirect dla terminów: ‘automation and management’, ‘robot and
management’, ‘mechanization and management’
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Liczba zidentyfikowanych publikacji w bazie Scopus dla terminów: ‘automation and management’, ‘robot and management’,
‘mechanization and management’ zawężonych dla obszarów: Business, Management and Accounting, Decision Sciences, Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance
Źródło: opracowanie własne

naukowych zawierających pozostałe analizowane terminy, tj. ‘mechanization and management’ oraz ‘robot and
management’, także w odniesieniu do poszczególnych
obszarów badawczych. Jedyny wyjątkek w tym względzie
stanowią publikacje naukowe zidentyfikowane w bazie
Scopus dla 2020 roku odnoszące się do obszaru Social
Sciences, w szczególności w 2020 roku liczba publikacji
dla terminów ‘robot and management’ przewyższyła
liczbę publikacji zawierających terminy ‘automation and
management’ (rys. 2).

Interesujące wnioski można sformułować, analizując
wzajemną dynamikę wzrostu publikacji naukowych
dla analizowanych par terminów w odniesieniu do poszczególnych obszarów badawczych. I tak, w obszarze
Economics, Econometrics and Finance dominują publikacje odnoszące się do terminów: ‘automation and management’, jednocześnie ilość publikacji dla pozostałych
analizowanych terminów jest marginalna. W obszarze
Decision Sciences w ramach bazy Scopus odnotowano
stosunkowo znikomą liczbę publikacji zawierających
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Rys. 3. Liczba zidentyfikowanych publikacji w bazie Sciencedirect dla terminów: ‘automation and management’, ‘robot and management’, ‘mechanization and management’ zawężonych dla obszarów: Business, Management and Accounting, Decision Sciences, Social
Sciences w latach 1998–2020
Źródło: opracowanie własne

terminy: ‘mechanization and management’, natomiast
w bazie Sciencedirect nie udało się zidentyfikować
żadnej publikacji plasującej się w tym obszarze badawczym. Z przeprowadzonych analiz wynika także, że
począwszy od 2016 roku daje się zauważyć dynamiczny
przyrost publikacji odnoszących się do terminów ‘robot
and management’, w tym zwłaszcza w obszarach: Business, Management and Accounting oraz Social Sciences.
Dodatkowo w 2020 roku w obydwu tych obszarach
identyfikowanych w ramach bazy Scopus zanotowano
obniżenie liczby publikacji zawierających terminy: ‘automation and management’ przy jednoczesnym wzroście
liczby publikacji odnoszących się do terminów: ‘robot
and management’.

Wpływ postępu technicznego
na treść pracy

A

utomatyzacja stanowi odwzorowanie postępu technicznego w procesach pracy, a zatem możliwe jest
na bazie bogatej literatury przedmiotu zidentyfikowanie
zjawisk opisujących wpływ postępu technicznego, a ściślej automatyzacji na treść pracy, tj. wymagania stawiane
pracownikom w procesach pracy, w tym:
• tzw. unskill-biased technical change,
• tzw. skill-biased technical change,
• tzw. talent-biased technical change.

Efekt pierwszy (tzw. unskill-biased technical change)
dotyczy postępu technicznego dokonującego się zwłaszcza w XIX wieku, który powodował wzrost produktywności pracowników o stosunkowo niskich umiejętnościach
(Autor i in., 2003). Na skutek wdrażanych technologii
warsztat rzemieślniczy zastąpiono fabryką z wymiennymi
częściami i linią montażową, natomiast wykwalifikowanych rzemieślników pracownikami o stosunkowo niskich
umiejętnościach (Mokyr, 2002). Efekt ten możliwy jest
także do zidentyfikowania we współczesnych sektorach
bazujących na niskokwalifikowanych pracownikach
(Esposto, 2008), względnie gdy analizowane są poszczególne grupy zawodowe. Przykładowo, koszt przygotowania i przeszkolenia operatora maszyn i urządzeń niskiego
i średniego poziomu mechanizacji w porównaniu do operatora maszyn sterowanych numerycznie wynosi około 12
do 1, co oznacza, że jeżeli cztery lata zajmuje przeszkolenie
operatora tradycyjnych maszyn i urządzeń, to operatora
maszyn sterowanych numerycznie można przyuczyć do
wykonywania pracy w ciągu czterech miesięcy (Bravermann, 1998, s. 139–144). Przeprowadzone badania we
Francji w latach 1958–1959 nad rozwojem automatyzacji w przemyśle wykazały, że zatrudnieni bezpośrednio
w procesach produkcji to w 80% niewykwalifikowani
pracownicy (Naville, 1968, s. 18–35). Podobne wnioski
sformułowano w badaniach przeprowadzonych w USA,
w szczególności analizowano zmianę treści pracy na po-
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szczególnych 17 stopniach mechanizacji i wykazano, że
umiejętności operatorów początkowo rosną (1–5 poziom
mechanizacji), a następnie istotnie się obniżają (6–17 poziom mechanizacji) (Bright, 1958, s. 181).
Efekt tzw. skill-biased technical change został zidentyfikowany w amerykańskim przemyśle z początkiem XX
wieku. W szczególności zaawansowanie technologiczne
związane z przejściem z systemu produkcji z końca XIX
wieku na systemy fabryczne z silnikami elektrycznymi
pozwoliło na automatyzację operacji, zwłaszcza w zakresie przemieszczania surowców i półproduktów (transport,
linia produkcyjna), tj. operacji dotychczas wykonywanych
przez niewykwalifikowanych pracowników (Goldin, Katz,
1996). Na skutek wdrażania w przemyśle maszyn kontrolowanych przez pracownika zmysłem wzroku i słuchu
następował wzrost umiejętności pracowniczych wymaganych na stanowiskach produkcyjnych, rosnący popyt na
umiejętności konserwacyjne zapewniające bezawaryjność
maszyn i urządzeń, wzrastające zapotrzebowanie na wysokokwalifikowanych inżynierów i techników (O’Connor,
Lunati, 1999). Wzrost wymagań w zakresie umiejętności
pracowniczych warunkowany jest także rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, które zwiększają
produktywność pracowników wykonujących zadania stanowiskowe polegające na: abstrakcyjnym myśleniu, krea
tywności i rozwiązywaniu problemów (Autor, Acemoglu,
2011). Efekt ten można zilustrować skutkiem wdrażania
bankomatów w amerykańskim sektorze bankowym. Otóż,
bankomaty zaczęto wdrażać w latach 70. XX wieku i tylko
w latach 1995–2010 ich liczba wzrosła czterokrotnie – z ok.
100 000 do ok. 400 000 szt. Można by przypuszczać, iż
zmiany te ograniczyły zatrudnienie w tym sektorze. Okazało się jednak, że w tym okresie zatrudnienie pośród kasjerów bankowych wzrosło z 500 000 do 550 000, aczkolwiek
ich udział w zatrudnieniu ogółem się obniżył. Stosowanie
bankomatów pozwoliło wyeliminować prace rutynowe na
stanowiskach kasjerów z jednoczesnym wzbogaceniem
zadań stanowiskowych o zadania związane ze sprzedażą,
marketingiem i relacjami z klientami (Autor, 2015, s. 6–7).
Efekt tzw. talent-biased technical change polega na
diagnozowanym aktualnie wzroście zapotrzebowania
na ekspertów i utalentowanych pracowników, zwłaszcza
w obszarze robotyki, sztucznej inteligencji i analizy informacji (Brynjolfsson, McAfee, 2014). Postępy w technologii informacyjno-komunikacyjnej ostatnich kilku dekad
zapewniły pracodawcom tańsze maszyny i oprogramowanie, które mogą zastąpić ludzi w zadaniach wymagających
średnich umiejętności, tj. księgowość, praca biurowa
i powtarzalne zadania produkcyjne, które coraz częściej
realizowane są przez komputery, roboty i inne technologie cyfrowe (OECD, 2017b, s. 10). Aktualne technologie
umożliwiają automatyzację wielu umiejętności, które
jeszcze niedawno były domeną jedynie aktywności człowieka. Na przykład przeprowadzone badania wykazały, że
komputery osiągają 97% skuteczność w czytaniu z ruchu
ust, podczas gdy człowiek tylko 52% (Manyika i in., 2017,
s. 12). W takim znaczeniu substytucja pracy człowieka
przez technologie jest oczywista, choć istotniejsza wydaje
się komplementarność. Na przykład stosowanie bezzało-

gowych dronów w lotnictwie wojskowym wyeliminowało
szereg zadań wcześniej wykonywanych przez ludzi (piloci,
mechanicy itp.). Jednocześnie powstało wiele nowych zadań w zakresie konserwacji, zdalnego sterowania, analizy
danych i cyberbezpieczeństwa. Przykładowo obsługa bezzałogowego drona typu Predator czy Reaper sił powietrznych USA, przelatujących nad Syrią, wymaga 30-osobowego personelu, natomiast analiza danych zebranych
przez drony wymaga pracy kolejnych co najmniej 80 osób.
W 2015 r. amerykańskie siły powietrzne nie dysponowały
odpowiednio wyszkolonym personelem, który mógłby obsadzić wszystkie te stanowiska, dlatego mieli do czynienia
z paradoksalnym kryzysem: nie mogli zapewnić załogi
bezzałogowym dronom (Harari, 2018, s. 51).

Potencjalny zakres automatyzacji
procesów pracy

W

spółczesna literatura przedmiotu zawiera podejścia
umożliwiające szacowanie potencjalnego zakresu
automatyzacji (Autor i in., 2003) oraz ryzyka automatyzacji poszczególnych zawodów (Frey, Osborne, 2013).
D. Autor, F. Levy i R. Murnone (2003) opracowali
metodologie szacowania potencjalnego zakresu prac podlegających automatyzacji. Zgodnie z proponowanym podejściem, w grupie realizowanych zadań stanowiskowych
można wyszczególnić: prace rutynowe oraz nierutynowe.
Prace rutynowe, charakterystyczne dla wielu stanowisk
robotniczych i administracyjno-biurowych odnoszą się do
działań sekwencyjnych, ustrukturalizowanych, opartych
na regułach i procedurach oraz posiadają stosunkowo
wysoki potencjał automatyzacji. Coraz częściej są kodyfikowane w oprogramowaniu komputerowym i zlecane do
wykonywane przez maszyny lub przesyłane drogą elektroniczną do innych podmiotów otoczenia lub zagranicznych
placówek poprzez outsourcing i offshoring. Prace nierutynowe, w tym: poznawcze (abstrakcyjne) i ręczne, polegają
na: rozwiązywaniu problemów, kreatywności, wymagają
adaptacji interpersonalnej i środowiskowej do określonych zmiennych sytuacyjnych oraz oceny informacji. Prace nierutynowe nie podlegają automatyzacji, gdyż trudno
jest jak na razie zapisać je w formie instrukcji wielowariantowych sposobów pracy maszyny (Autor, Acemoglu, 2011,
s. 1076–1079). Przyjęta typologia prac umożliwia identyfikację 4 grup stanowisk względnie jednorodnych z punktu
widzenia treści pracy (tab. 1).
Z przeprowadzonych badań wynika, że w gospodarce
USA w latach 1959–2012 nastąpił wzrost udziału zatrudnienia na stanowiskach, gdzie praca jest nierutynowa,
w tym: ręczna i poznawcza, oraz spadek zatrudniania na
stanowiskach administracyjno-biurowych, sprzedawców
i stanowiskach produkcyjnych, gdzie praca jest rutynowa (Autor, 2015). Podobne tendencje diagnozowane
są w odniesieniu do innych rozwiniętych gospodarek2,
np. Niemiec (Dustmann i in., 2009), Danii (Terzidis i in.,
2017), Australii (Coelli, Borland, 2016), Kanady (Green,
Sand, 2015) oraz grup gospodarek badanych łącznie, np.
31 krajów europejskich (Wang i in., 2015), USA, Japonii
i 9 krajów UE (Michaels i in., 2014).
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Tabela 1. Typologia prac
Rodzaj prac

Grupy stanowisk

Funkcja główna grup stanowisk

Nierutynowe abstrakcyjne

Menedżerowie, specjaliści, technicy

Rozwiązywanie problemów, ocena informacji, kreatywność

Rutynowe poznawcze

Sprzedawcy, pracownicy
administracyjno-biurowi

Proste prace z informacjami polegające na: organizowaniu,
przechowywaniu, odzyskiwaniu i manipulowaniu informacjami

Rutynowe ręczne

Stanowiska produkcyjne, naprawcze,
rzemieślnicze

Bazujące na regułach i algorytmach działania fizyczne

Nierutynowe ręczne

Sektor usługowy

Prace fizyczne wymagające zdolności adaptacji interpersonalnej
i środowiskowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Autor, Acemoglu, 2011, s. 1077
Tabela 2. Czynniki i zmienne stanowiskowe stanowiące bariery automatyzacji
Bariery
automatyzacji

Percepcja
i manipulacja

Zmienna
Zręczność palców

Zdolność do precyzyjnego koordynowania ruchów palców jednej lub obu rąk do
uchwycenia, manipulowania lub złożenia bardzo małych przedmiotów

Zręczność manualna

Możliwość szybkiego poruszania dłonią, dłonią z ramieniem lub dwoma rękami, aby
uchwycić, manipulować lub zmontować obiekty

Ciasna przestrzeń, niewygodna
pozycja ciała

Częstotliwość realizacji zadań stanowiskowych w niewielkiej przestrzeni, przy niewygodnej
pozycji ciała

Oryginalność

Możliwość wymyślania nowych pomysłów na dany temat lub sytuację, lub udoskonalenie
sposobów rozwiązania problemów

Sztuki piękne

Znajomość teorii i technik wymaganych do komponowania, wykonywania utworów muzyki,
tańca, sztuki wizualnej, dramatu i rzeźb

Spostrzegawczość społeczna

Świadomość reakcji innych i zrozumienie, dlaczego reagują w określony sposób

Negocjowanie

Znajdowanie konsensusu i podejmowanie prób godzenia różnic

Perswazja

Przekonywanie innych, aby zmienili zdanie lub zachowanie

Pomoc i troska o innych

Zapewnienie pomocy osobistej, pomocy lekarskiej, emocjonalnej, wsparcie lub opieka
osobista dla innych, tj. współpracowników, klientów, pacjentów

Kreatywność

Inteligencja
społeczna

Charakterystyka

Źródło: Frey, Osborne, 2013, s. 31

W badaniach diagnozuje się także ryzyko automatyzacji poszczególnych zawodów. Wykorzystuje się w tym
zakresie metodologię autorstwa C. Freya i M. Osborne’a
(2013), polegającą na: identyfikacji czynników oraz
zmiennych stanowiących bariery automatyzacji (tab. 2),
a następnie w oparciu o te czynniki klasyfikacji zadań
w ramach zawodów ujętych w bazach danych rynków
pracy poszczególnych gospodarek. Zgodnie z niniejszą
metodologią, szczególnie trudno automatyzacji podlegają
prace wymagające stosunkowo wysokiego poziomu:
• percepcji i manipulacji przedmiotami i informacjami,
• kreatywności oraz
• inteligencji społecznej.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w kolejnych
dwóch dekadach 47% wszystkich zatrudnionych w gospodarce USA będzie się plasować w grupie wysokiego
ryzyka związanego z automatyzacją (Frey, Osborne,
2013). Podobnie odsetek ten dla innych gospodarek
kształtuje się na względnie wysokim poziomie, np. Finlandia – 35%, Norwegia – 33% (Pajarinen i in., 2015),
Europa 54% (Bowles, 2014), Singapur – 25% (Lee, 2017).

Przykładowo zawody najbardziej narażone na automatyzację to telemarketerzy – 99%, księgowi i audytorzy
– 94%, sprzedawcy detaliczni – 92%, agenci nieruchomości – 86%, edytorzy tekstu i maszynistki – 81% oraz
pracownicy sektora rolnego. Najniższe ryzyko występuje
w przypadku ustawodawców i wyższych urzędników oraz
pracowników nauk biologicznych i służby zdrowia (Frey,
Osborne, 2013, s. 68–72).
Ostatnie szacunki w oparciu o metodologię C. Freya
i M. Osborne’a wskazują, że w gospodarce USA do 5%
wszystkich zawodów może zostać zautomatyzowane całkowicie przy użyciu aktualnych technologii, natomiast
około 60% wszystkich stanowisk ma co najmniej 30%
zadań poddających się automatyzacji (rys. 4). Działania
najbardziej podatne na automatyzację obejmują czynności fizyczne w wysoce ustrukturyzowanych i przewidywalnych środowiskach, a także gromadzenie i przetwarzanie danych. W USA tego typu prace stanowią 51%
prac realizowanych w gospodarce (Maryika i in., 2017,
s. 8). Przykładowo gromadzenie danych (64% potencjał
automatyzacji i 17% czasu pracy w gospodarce) i ich
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Rys. 4. Potencjalny zakres automatyzacji pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Maryika i in., 2017

przetwarzanie (69% potencjał automatyzacji i 16% czasu pracy w gospodarce) są realizowane w prawie wszystkich sektorach, a polegają na: administrowaniu danymi
kadrowymi, płacowymi, transakcyjnymi, umieszczaniu
danych w formularzach instytucji ubezpieczeniowych,
kredytowych, bankowych, zdrowotnych (Maryika i in.,
2017, s. 44).
W oparciu o metodologię C. Freya i M. Osborne’a (2013)
szacowane jest także ryzyko automatyzacji procesów biurowych ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego, w tym tzw. centrów usług wspólnych. Dotychczas
bowiem upowszechniony był pogląd, iż automatyzacja
w tym sektorze eliminuje przede wszystkim proste prace
z informacjami wymagające niskich kompetencji, aktualnie jednak dostrzegalny jest także spadek zatrudnienia
wśród profesjonalistów sektora finansowego. Przykładowo
liczba bankierów, handlowców, traderów i innych pracowników na Wall Street, tzw. front office, w okresie 2010–2014
obniżyła się o 16%. A przewidywania KPMG donoszą, że
do 2026 roku do 100 mln tej grupy pracowników zostanie
zastąpionych zautomatyzowanymi procesami (Cline i in.
2016, s. 14). Z przeprowadzonych analiz wynika, że automatyzacja stanowi zagrożenie dla wielu zawodów sektora
finansowego, jednak to księgowi w największym stopniu
są zagrożeni postępującą robotyzacją procesów biurowych.
Analizy Deloitte pozwoliły zidentyfikować stanowiska
w zakresie funkcji finansowej o niskim, średnim i wysokim
ryzyku automatyzacji. I tak (Nagarajah, 2016):
• niskie prawdopodobieństwo automatyzacji dotyczy
prac wymagających wyższych kompetencji, polegających na: planowaniu i doradztwie strategicznym,
analizach i controllingu finansowym, w tym stanowisk: specjalistów w zakresie zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi, dyrektorów i menedżerów finansowych,
• średnie prawdopodobieństwo automatyzacji wiąże się
ze stanowiskami: kierownicy i dyrektorzy zakupów,

wysokie prawdopodobieństwo automatyzacji odnosi się do relatywnie prostych prac w obszarze księgowości, związanych z: rozliczaniem transakcji, wierzytelności i płatności, w tym stanowisk: menedżer
płac, administrator finansowy, kontroler kredytowy,
kierownik kont finansowych, technicy finansowi
i księgowi, menedżer finansowy.
W obliczu postępującej automatyzacji księgowi, aby
minimalizować ryzyko uznania ich profesji za możliwą
do automatyzacji, powinni być zorientowani na pełnienie
w większym zakresie ról strategicznych i analitycznych.
Automatyzacja zmienia charakter pracy współczesnego specjalisty ds. finansów, w szczególności w miejsce
zredukowanych prac rutynowych pojawiają się zadania
strategiczne, wymagające interakcji z interesariuszami,
a obejmujące ocenę informacji i formułowanie wniosków
w celu poprawy wyników biznesowych.
•

Podsumowanie

P

rzeprowadzone badania bibliometryczne oraz analiza
literatury przedmiotu potwierdzają rosnące zainteresowanie badawcze automatyzacją, zwłaszcza od lat 80. XX
wieku, natomiast robotyzacją w ostatnich dwudziestu latach.
Aktualnie wysoka ranga automatyzacji z perspektywy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz całych sektorów
gospodarki powoduje, że coraz częściej traktuje się ją jako
szczególny rodzaj zmiany organizacyjno-technologicznej.
Zmiana ta przekształca warunki funkcjonowania przedsiębiorstw oraz stymuluje pojawienie się nowych warunków
pracy dla człowieka i zespołów ludzkich. Automatyzacja
powoduje zastąpienie umiejętności człowieka maszynami,
które to maszyny jednocześnie wymagają jeszcze więcej
umiejętności człowieka w zakresie ich obsługi, konserwacji
czy napraw. Wraz z postępem automatyzacji praca człowieka uległa istotnym zmianom. Przykładowo początkowo
człowiek był odpowiedzialny za bezpośrednią produkcję
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dóbr i usług, później za obsługę maszyny i urządzeń produkcyjnych, wreszcie aktualnie coraz częściej staje się projektantem systemów nadzorujących pracę maszyn i urządzeń.
Inżynier przestał pracować przy maszynach i urządzeniach,
zaczął natomiast poprzez programy i algorytmy wydawać
komendy, jakie części określona maszyna ma zaprojektować i wyprodukować. Praca menedżera w coraz mniejszym
zakresie polega na bezpośrednim nadzorowaniu procesów
produkcyjnych, w tym pracy zespołów ludzkich. W coraz
większym zakresie odnosi się do pracy z informacjami, m.in.
liczbami, raportami czy systemami operacyjnymi umożliwiającymi podejmowanie decyzji.
W sensie ogólnym zadania niepodlegające substytucji
przez dokonującą się automatyzację należy traktować jako
komplementarne. Zasoby ludzkie jako relatywnie rzadsze
na tle stosowanej technologii, stawać się będą cenniejsze
w całym łańcuchu tworzenia wartości. Rodzi to jednak
pewne konsekwencje z perspektywy sprawności systemu
zarządzania, zwłaszcza zasobami ludzkimi organizacji.
Menedżerowie motywowani normatywem optymalizacji
kosztów działalności, podejmując decyzję o automatyzacji poszczególnych procesów pracy, stają w obliczu
podejmowania decyzji kadrowych związanych z jednej
strony z przesunięciami pracowników, których praca zastępowana jest przez stosowane unowocześnienie. Zmiana
organizacyjno-technologiczna wiąże się również z koniecznością włączenia w procesy pracy zasobów ludzkich
reprezentujących wyższe czy też nowe umiejętności, niestosowane dotąd w organizacji. W takim znaczeniu szczególnie użyteczne może się okazać narzędzie diagnostyczne
umożliwiające szacowanie potencjalnego zakresu prac
podlegających automatyzacji oraz identyfikację czynników
i zmiennych stanowiskowych stanowiących bariery automatyzacji. Wypracowanie takiego narzędzia w formie metodyki, następnie stosowanej w organizacji w zestawieniu
z planami automatyzowania procesów pracy może okazać
się pomocne w projektowaniu rozwiązań umożliwiających
dostosowanie zasobów ludzkich organizacji do antycypowanych zmian technologicznych. Rozwiązań, które pozwolą skutecznie wdrażać obrane warianty technologiczne,
minimalizując negatywne społeczne skutki automatyzacji.
dr hab. Marek Jabłoński, prof. uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ORCID: 0000-0002-5464-7147
e-mail: marekj@uek.krakow.pl
Przypisy
1)

2)

Źródło finansowania: dotacja na utrzymanie potencjału badawczego Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wzrost udziału zatrudnienia pośród zarówno nisko, jak i wysoko kwalifikowanych pracowników identyfikowany począwszy od lat 90. XX literatura przedmiotu odnosi także do zjawiska polaryzacji pracy (Goos i in., 2007, Terzidis i in., 2017, s. 5).

Bibliografia
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

Autor D.H., Levy F., Murnane R.J. (2003), The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 116, No. 4,
pp. 1279–1333.
Autor D.H. (2015), Why Are There Still so Many Jobs? The
History and Future of Workplace Automation, „Journal of
Economic Perspectives”, Vol. 29, No. 3, pp. 3–30.
Autor D., Acemoglu D. (2011), Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings, [in:]
O. Ashenfelter, D. Card (eds.), Handbook of Labor Economics, Elsevier, Vol. 4B, pp. 1043–1171.
Avant R. (2014), The Third Great Wave, The Economist,
The World Economy Special Report, October 4th.
Babbage Ch. (1832), On the Economy of Machinery and
Manufactures, Charles Knight, London.
Biczyński S., Miedziński B. (red.), (1991), Słownik Ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Blaschke M., Cigaina M., Riss U.V., Shoshan I. (2017),
Designing Business Models for the Digital Economy, [in:]
G. Oswald, M. Kleinemeier (eds.), Shaping the Digital Enterprise: Trends and Use Cases in Digital Innovation and
Transformation, Springer International Publishing, Cham,
pp. 121–136.
Bowles J. (2014), The Computerisation of European Jobs, In
Bruegel, July, http://bruegel.org/2014/07/the-computerisation-of-european-jobs, access date: 17.01.2019.
Bravermann H. (1998), Labor and Monopoly Capita. The
Degradation or Work in the Twentieth Century, Monthly
Review Press, New York.
Bright J. (1958), Automation and Management, Division
of Research Graduate School of Business Administration,
Harvard University, Boston.
Brynjolfsson E., McAfee A. (2014), The Second Machine
Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant
Technologies, W.W. Norton & Company, New York-London.
Brzeziński M. (2002), Organizacja i sterowanie produkcją.
Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cline B., Henry M., Justice C. (2016), Rise of the robots,
KPMG 2016, https://home.kpmg/content/dam/kpmg/
my/pdf/Rise%20of%20the%20robots.pdf, access date:
13.11.2020.
Coelli M., Borland J. (2016). Job Polarisation and Earnings Inequality in Australia, „Economic Record”, Vol. 92,
No. 296, pp. 1–27.
Dustmann C., Ludsteck J., Schonberg U. (2009), Revisiting
the German Wage Structure, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 124, No. 2, pp. 843–881.
Esposto A. (2008), Skill: An Elusive and Ambiguous Concept in Labour Market Studies, „Australian Bulletin of Labour”, Vol. 34, No. 1, pp. 100–124.
Frey C.B., Osborne M.A. (2013), The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization? Working Paper Oxford Martin School, September 17.
Godin B. (2006), The Knowledge-Based Economy: Conceptual Framework or Buzzword? „The Journal of Technology
Transfer”, Vol. 31, No. 1, pp. 17–30.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI | 11
Goldin C., Katz L.F. (1996), The Origins of Technology–
Skill Complementarity, NBER Working Paper, No. 5657.
[20] Goos M., Manning A., Salomons A. (2009), Recent Changes in the European Employment Structure: The Roles of
Technological Change, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/256315/1/, access date: 25.01.2018.
[21] Green D., Sand B. (2015), Has the Canadian Labor Market
Polarised? „Canadian Journal of Economics”, Vol. 48, No. 2,
pp. 612–646.
[22] Harari Y.N. (2018), 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo
Literackie.
[23] Lee K.F. (2017), Automation, Computerisation and Future
Employment in Singapore, Munich Personal RePEc Archive
Paper, No. 79961.
[24] Manyika J., Chui M., Miremadi M., Bughin J., George K.,
Willmott P., Dewhurst M. (2017), A Future That Works:
Automation, Employment, and Productivity, McKinsey Global Institute, www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/mgi, access date: 25.01.2018.
[25] Martyniak Z. (red.), (1992), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
– Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków.
[26] Michaels G., Natraj A., van Reenen J. (2014), Has ICT
Polarized Skill Demand? Evidence from Eleven Countries
over 25 Years, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 96,
No. 1, pp. 60–77.
[27] Mokyr J. (2002), The Gifts of Athena: Historical Origins of the
Knowledge Economy, Princeton University Press, Princeton.
[28] Musso S. (2013), Labor in the Third Industrial Revolution,
[in:] G. Dosi, L. Galambos (eds.), The Third Industrial
Revolution in Global Business, Cambridge University Press,
pp. 300–325.
[29] Nagarajah E. (2016), Hi Robot. What does Automation
Mean for the Accounting Profession? „Accountants Today”,
July/August, pp. 34–37.
[30] Naville P. (1968), Społeczne skutki automatyzacji. Problemy
pracy i automatyzacji, Książka i Wiedza, Warszawa.
[31] Noble D.F. (1984), Forces of Production: A Social History of
Industrial Automation, Knopf-Random House, New York.
[32] O’Connor D., Lunati M.R. (1999), Economic Opening and
the Demand for Skills in Developing Countries: A Review of
Theory and Evidence, Working Paper, No. 149, OECD Development Centre, OECD-OCDE.
[33] OECD (2017a), Getting Skills Right: Skills for Jobs Indicators, OECD Publishing, Paris.
[34] OECD (2017b), The Next Production Revolution: Implications for Governments and Business, OECD Publishing, Paris.
[35] Pajarinen M., Rouvinen P., Ekeland A. (2015), Computerization Threatens One-Third of Finnish and Norwegian
Employment, ETLA Brief 34, pp. 1–8.
[36] Pilat Z., Klimasara W., Pachuta M., Słowikowski M., Smater
M., Zieliński J. (2018), Możliwości praktycznego wprowadzania robotów współpracujących w różnych technologiach
wytwórczych realizowanych w środowisku przemysłowym,
„Pomiary-Automatyka-Robotyka”, Nr 1, s. 59–65.
[37] Richard R.B. (2005), Industrialised Building Systems: Reproduction Before Automation and Robotics, „Automation
in Construction”, Vol. 14, No. 4, pp. 442–451.
[19]

Rifkin J. (2011), The Third Industrial Revolution. How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy and the
World, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
[39] Schwab K. (2017), The Fourth Industrial Revolution, Penguin, London.
[40] Simon H.A. (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzania
ludźmi w biznesie i administracji, wydanie IV, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
[41] Snow Ch., Øystein C., Fjeldstad D., Langer A.M. (2017),
Designing the Digital Organization, „Journal of Organization Design”, Vol 6., No. 7, pp. 1–13.
[42] Sobczak A. (2019), Developing a Robotic Process Automation Management Model, „Informatyka Ekonomiczna
– Business Informatics”, Vol. 2, No. 52, s. 85–100.
[43] Terzidis N., van Maarseveen R., Ortega-Argiles R. (2017),
Employment Polarization in Local Labor Markets: The
Dutch Case, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy
Analysis, CPB Discussion Paper, No. 358.
[44] Ure A. (1835), Philosophy of Manufactures, H.G. Bohn,
London.
[45] Wang J., Caminada K., Goudswaard K., Wang Ch. (2015),
Decomposing Income Polarization and Tax – Benefit
Changes Across 31 European Countries and Europe Wide
2004–2012, Leiden University, Department of Economics,
Leiden.
[38]

Barriers and the Scope of Automation
from the Perspective of Work Content
Summary
The aim of the paper is to identify the importance and
scope of work process automation. As part of the defined
in this way intention, the concept of automation has been
explained, referring in this regard to terms corresponding to the concept of automation. An increase in the
number of publications on automation, robotisation and
mechanisation has been shown based on the bibliometric study. On the basis of the review of the literature on
the subject, phenomena describing the impact of technical progress on the content of work have been identified.
In particular, the requirements imposed on employees
in work processes and so the essence of three effects
have been presented, including unskill-biased technical
change, skill-biased technical change and talent-biased
technical change. Next, the approaches enabling the
estimation of the potential scope of automation of work
processes and the risk of automation of individual professions have been indicated. These approaches may
constitute a starting point for the development of a diagnostic tool enabling estimation of the potential scope of
work subject to automation and identification of factors
and job variables constituting barriers to automation of
work processes.
Keywords
automation, robotisation, technical progress, work content
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Wprowadzenie

G

lobalna strategia sprowadza się do polityki i planów
opracowanych przez organizację w celu osiągnięcia
wzrostu wykraczającego poza wyznaczone ograniczenia
i obszary (Wolfmayr, 2020). Realizacja strategii globalnej
przez dane przedsiębiorstwo jest jednym z warunków
funkcjonowania przedsiębiorstwa globalnego (Kucharski,
Majewski, 2006). Tego typu firmy prowadzą skoordynowane działania, które polegają na integracji strategii
lokalnej i międzynarodowej oraz jej implementacji na
poziomie globalnym poprzez maksymalnie skuteczne
wykorzystanie swoich zasobów. Jednym z kluczowych zasobów każdego przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki, który
odzwierciedla zbiór kompetencji, wiedzy i umiejętności
pracowników.
Pracownicy to najcenniejszy zasób każdej organizacji
(Wisse i in., 2018) i w związku z tym stanowią ważny
element realizacji globalnej strategii przedsiębiorstwa.
Zakłada się, że świadomość pracowników w obszarze
prowadzonych w ich przedsiębiorstwach działań i celów
na skalę międzynarodową zwiększa skuteczność realizacji
globalnej strategii. Dokonana niżej analiza literatury wykazała, że rozważania w tym temacie są dość powszechne
i częste, jednakże nie ukazują one problemu z punktu
widzenia kadry pracowniczej zatrudnionej na różnych
szczeblach zarządzania organizacją. Dlatego za cel artykułu przyjęto zbadanie poziomu wiedzy pracowników
dużych przedsiębiorstw w zakresie realizowanej w ich
podmiocie strategii zarządzania na poziomie globalnym.

Przegląd literatury
Przedsiębiorstwa na globalnym rynku

G

lobalizacja rynków spowodowała, że wiele przedsiębiorstw znalazło nowe źródło przychodów za granicą. Rynek globalny oferuje znaczące potencjalne korzyści,
takie jak przystępne warunki obniżenia kosztów, dostęp
do nowych klientów i konsumentów czy też dywersyfikację ryzyka. Z uwagi na budowaną i permanentnie
rozwijaną sieć współpracy relatywnie największy udział
w obcych rynkach mają duże przedsiębiorstwa. Pracują
one nad globalną strategią nie tylko po to, aby zdobywać
przewagę konkurencyjną i osiągać wysokie wyniki finansowe, ale także aby budować swoją markę na światowym
rynku (Addison i in., 2020). Większość organizacji działa
globalnie, ponieważ zwiększa to ich rentowność i poziom

sprzedaży (Chisholm i in., 2018). Spośród nich wyróżnić
można:
• przedsiębiorstwa globalne definiowane jako organizacje, które posiadają swoje obiekty, tj.: przedstawicielstwa, centra dystrybucyjne i fabryki w różnych
krajach na całym świecie (Banacki, Gorynia, 2013);
• przedsiębiorstwa międzynarodowe, których produkty sprzedawane są na całym świecie, mimo że
ich zakłady działają tylko w kraju macierzystym
(Haller, 2016).
Niezależnie od charakteru, obydwa typy przedsiębiorstw muszą realizować określoną strategię o zasięgu
globalnym, aby zapewnić efektywność działalności na
rynkach zewnętrznych. Co więcej stanowi ona odpowiedź na współzależny charakter rynków globalnych, na
których konkurencja powinna być rozpatrywana jednolicie bez uwzględniania jej wielonarodowości.
Strategia globalna w świetle zarządzania
dużym przedsiębiorstwem
Możliwość generowania zysków z zewnątrz wymaga
podjęcia konkretnych i skutecznych działań o zasięgu
globalnym, za które odpowiada globalna strategia zarządzania przedsiębiorstwem (Lisiński i in., 2012). Ma ona
na celu zwiększenie sprzedaży za granicą i wzrost wymiany handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych
krajów przez systematyczny rozwój i wdrażanie planu
ustalonego dla międzynarodowej lub wielonarodowej
dystrybucji towarów lub usług. W odniesieniu do rodzaju
organizacji strategia globalna ma cztery główne cele (Carpenter i in., 2003):
1) globalne wzmocnienie, wdrożenie i rozwój;
2) wzrost intensywności działań rzeczywistych;
3) wdrażanie polityki regionalnej i międzynarodowej;
4) ustanawianie zaangażowania pomiędzy wszystkimi
sektorami.
Realizacja globalnej strategii zarządzania w organizacji
niosie ze sobą liczne korzyści widoczne w możliwości
nawiązywania kontaktów z producentami z całego świata,
kreowaniu partnerstwa z organizacjami międzynarodowymi, zabezpieczaniu kursów wymiany walut, inwestycjach zagranicznych oraz imporcie usług lub towarów
w celu poprawy wyników na rynku krajowym. Dzięki
współpracy z międzynarodowymi partnerami, do których
należą klienci, dostawcy i dystrybutorzy, oraz zdobytym
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na jej drodze licznym informacjom poprawie ulega potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa (Iqbal, Hameed, 2020).
Co więcej, organizacje działające na rynku międzynarodowym posiadają lepszą gotowość do zmian w przypadku
niekorzystnych warunków biznesowych występujących
na danym rynku (Wiśniewska-Placheta, 2005). Badania
K. Krzywickiej-Szpor (2003) udowodniły, że takie działanie powoduje wzrost osobistego zaangażowania i zmotywowania kadry do realizacji zadań opartej na wzajemnej
współpracy. Skłania to do zbadania poziomu świadomości i zaangażowania pracowników w realizację globalnej
strategii ich przedsiębiorstwa.
Rola kapitału ludzkiego w realizowaniu
skutecznej strategii globalnej przedsiębiorstwa
Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że świadomość pracowników na temat wdrażanych planów
i projektów odgrywa istotną rolę w dążeniu do sukcesu
organizacji (Lukitowati, Ramli, 2020; Rotvold, 2008).
Wydaje się więc konieczne, aby pracownicy zatrudnieni
w przedsiębiorstwie działającym na skalę globalną posiadali także wiedzę na temat globalnej strategii zarządzania.
Osobiste zaangażowanie pracowników w proces wdrażania globalnej strategii organizacji ma na celu maksymalizację osiąganych przez nią wyników finansowych. Proces
ten wymaga dobrej znajomości umiejętności i kompetencji zasobów ludzkich, co umożliwia lepsze wykorzystanie
posiadanego potencjału i zwiększa morale całego zespołu.
W tym celu realizowana jest także odrębna strategia alokacji zasobów, której celem jest nawiązanie pozytywnych
relacji między pracownikami poprzez kreowanie przyjaznego środowiska pracy. Pracownicy przechodzą wstępne
szkolenie, które pozwala im poznać i przygotować się
na potrzeby i wymagania swojego pracodawcy (Tahir
i in., 2014) w celu rozwijania i prowadzenia działalności
między innymi na rynkach zagranicznych. Podejmowane
w tym zakresie działania mają pobudzać pracowników do
zwiększania własnej produktywności, która przekłada się
na wydajność całej organizacji.
W kontekście tym ujawnia się potrzeba zarządzania
wiedzą prowadzona przez przedsiębiorstwo, która ma
decydujące znaczenie dla kształtowania świadomości pracowników i pomaga kreować głębokie związki pomiędzy
organizacją i jej pracownikami (Al-Dmour i in., 2020).
Pracownicy posiadający niezbędną wiedzę na temat ogólnego funkcjonowania swojej organizacji są jednocześnie
w sposób uporządkowany i przejrzysty informowani
o swoich funkcjach i efektywności pracy. Świadomość
zadań związanych z realizacją globalnej strategii motywuje kadrę do lepszego wykorzystania swojego potencjału
w celu rozwoju całego przedsiębiorstwa. Z kolei pracownicy, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat
globalnej strategii swojej organizacji, mogą wykazywać
mniejsze zaangażowanie w jej realizację.
Zaangażowanie jest kluczowym elementem utrzymania żywotności organizacji, jej przetrwania i zapewnienia
rentowności (Albercht i in., 2015; Farndale, Murrer, 2015).
T. Stoyanova i I. Iliev (2017) w swoich badaniach skupiają
się na metodach angażowania pracowników, którzy są nie-

zbędni w dążeniu do realizacji celów organizacyjnych
i dlatego powinni być połączeni fizycznie, psychicznie
i emocjonalnie z organizacją, w której pracują. Z kolei
M. Michna (2016) zauważa, że zasoby ludzkie to ważny
czynnik przewagi konkurencyjnej, który stanowi kluczowy
cel strategii globalnej. Motywowanie zasobów ludzkich do
rozwoju poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska
pracy wpływa na zwiększenie poziomu wydajności całego
przedsiębiorstwa, ale wymaga także odpowiedniego przygotowania kadry opartego na procedurach i długoterminowych wynikach (Vosloban, 2012; Malewska, Sajdak, 2020).
Analiza literatury wykazała, że temat zarządzania
zasobami ludzkimi jest najczęściej sprzężony z ogólną
strategią zarządzania przedsiębiorstwem. W licznych badaniach zwraca się szczególną uwagę na zaangażowanie
pracowników w rozwój firmy, nie skupiając się konkretnie
na wdrażaniu strategii globalnej. Rozważania te pozwalają
zakładać, że wiedza i świadomość pracowników są kluczowymi czynnikami przewagi konkurencyjnej firmy także w skali globalnej. Konstatując, w dalszej części podjęto
badania w zakresie identyfikacji poziomu świadomości
pracowników w odniesieniu do strategii globalnej przedsiębiorstw, w których są oni zatrudnieni.

Metoda badawcza

C

el badania został zrealizowany w wyniku przeprowadzenia analizy i oceny danych pierwotnych (Chan i in.,
2019). Dane te zostały zebrane za pomocą kwestionariusza
ankiety w okresie jednego miesiąca wśród pracowników dużych firm (zatrudniających więcej niż 250 osób), które posiadają główną siedzibę w Polsce. Zgodnie z danymi COIG,
w Polsce swoją działalność prowadzi ponad 4 tys. dużych
przedsiębiorstw sektora prywatnego (Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej, 2021). Stanowią one około 0,2%
wszystkich firm w Polsce i w przeważającej większości prowadzą działalność na rynku międzynarodowym. Pytaniem
determinującym dobór przedsiębiorstwa do próby było zadeklarowanie wdrażania strategii globalnej w danej firmie,
które zadano wybranym losowo pracownikom spośród
350 podmiotów (minimalna wielkość próby dla 5% błędu
maksymalnego i α = 0,95). Na podstawie wstępnego etapu
doboru próby jedynie w 200 przedsiębiorstwach zadeklarowano stosowanie strategii globalnej i to do nich skierowano
finalnie pełny kwestionariusz badawczy drogą elektroniczną (Altaf i in., 2019). W odpowiedzi zwrotnej uzyskano 82
kompletne kwestionariusze badawcze. W każdym ze zbadanych podmiotów odpowiedzi udzielał jeden delegowany
do tego pracownik.
Kwestionariusz badawczy został podzielony na
dwie główne części, które obejmowały metryczkę oraz
kluczowe dla realizacji celu pytania. Pozyskane w ten
sposób dane wykorzystano do dalszej szczegółowej
analizy częstotliwości wskazań. Zaprezentowano strukturę odpowiedzi i ich analizę w aspekcie oceny poziomu
świadomości pracowników w obszarze globalnej strategii
przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy sposobów
angażowania i informowania pracowników o planach
i celach przedsiębiorstwa.
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Wyniki badań
Analiza próby badawczej

Z

godnie z otrzymanymi wynikami, najczęściej udział
w badaniu brali pracownicy z przedsiębiorstw handlowych (31%), a następnie kolejno z przedsiębiorstw
transportowych (24%), usługowych (21%) i produkcyjnych (20%). Najmniejszą liczbę przedsiębiorstw w próbie badawczej stanowiły te z sektora budowlanego (2%)
i wydobywczego (2%). Jednocześnie okres pracy w firmie
dla większości respondentów wynosił od 3 miesięcy do
5 lat (64%). Co piąty badany pracownik zatrudniony jest
w swoim przedsiębiorstwie ponad 5 lat (20%), a najmniej
badanych pracowników pracuje w nim krócej niż 3 miesiące (8%). Większość osób udzielających odpowiedzi
zajmowała stanowisko specjalisty (46%). Nieco mniej
odpowiedzi udzieliła grupa pracowników najniższego
szczebla (29%). Osoby na stanowiskach kierowniczych
oraz kadra zarządzająca stanowiła odpowiednio 18% i 6%
ogółu badanej próby. Wysoki udział pracowników spoza
kadry kierowniczej umożliwia zidentyfikowanie świadomości realizacji strategii globalnej wśród pracowników,
którzy posiadają najmniejszy dostęp do zasobów firmy.
Staż pracy, jak też stanowisko pracownika przekładają się
na dostęp do danych firmy oraz zdobyte doświadczenie
i kompetencje, co może oddziaływać na posiadaną wiedzę
pracowników o wdrażanej strategii globalnej.
Poziom strategii globalnej
Zadaniem kolejnej części badania było określenie podstawowej wiedzy pracownika z zakresu międzynarodowej
działalności przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony.
Pozyskane z kwestionariusza wyniki pozwoliły zaobserwować, że więcej niż 95% badanych podmiotów realizuje
współpracę z partnerami zagranicznymi (tab. 1).

Tabela 1. Zakres współpracy badanych przedsiębiorstw z zagranicznymi partnerami

Rodzaje partnerów zagranicznych

Struktura
wskazań [%]

Klienci

80,49

Dostawcy

78,05

Usługodawcy logistyczni

67,07

Inni usługodawcy zewnętrzni

48,78

Przedsiębiorstwo nie współpracuje
z zagranicznymi partnerami

4,88

Źródło: opracowanie własne

Według opinii przebadanych pracowników, ich przedsiębiorstwa najczęściej współpracują z zagranicznymi
klientami (80% wskazań), co argumentuje konieczność
podjęcia właściwej strategii marketingowej zależnie od
potrzeb danego rynku. Drugim z kolei najczęściej wybieranym partnerem zagranicznym są dostawcy (78%) oraz
usługodawcy logistyczni (67%). Świadczy to o tym, że
przedsiębiorstwa te chętnie rozwijają swoją sieć biznesową

na poziomie międzynarodowym celem poszukiwania
przewagi konkurencyjnej. Ponad połowa pracowników
wskazała na kooperację ich pracodawcy z zagranicznymi
dostawcami innych usług niż logistyczne (48%). Jedynie
niecałe 5% pracowników twierdzi, że ich firma nie kooperuje z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Oznacza to,
że pracownicy ci nie posiadają świadomości o tego rodzaju
współpracy i w związku z tym nie mają oni wiedzy na temat
celów dotyczących ekspansji ich firmy na obce rynki.
Zdecydowana większość pracowników była w stanie
określić, że firma, w której pracują, posiada globalną
strategię (76%). Niestety, duży odsetek pracowników nie
był w stanie określić, czy ich przedsiębiorstwo realizuje
taki rodzaj strategii (17%) lub zdecydowanie zaprzeczyła,
aby tak faktycznie było (6%). Oznacza to, że co czwarty
badany pracownik nie jest w pełni świadomy, jak i na jaką
skalę przebiega rozwój jego organizacji.
Analizując strukturę odpowiedzi (rys. 1) odnośnie do
postrzegania przez pracownika globalnej strategii, zauważa się, że zdecydowana większość z nich pozytywnie ocenia konieczność jej wdrażania w swoim przedsiębiorstwie
(średnio 68% udziału w kategorii odpowiedzi: zgadzam
się i całkowicie się zgadzam). Co piąty pracownik nie potrafi wyrazić konkretnej opinii na ten temat (średnio 20%
udziału w kategorii odpowiedzi: ani się zgadzam, ani się
nie zgadzam). Jedynie około 10% badanej kadry (średni
udział wskazań w kategorii całkowicie się nie zgadzam
i nie zgadzam się) nie widzi potrzeby wdrażania działań
dedykowanych rozwojowi na rynku globalnym.
Analizując wyniki zawarte na wykresie, obserwuje się, że
według ponad połowy badanych pracowników wdrażana
w ich przedsiębiorstwie globalna strategia jest odpowiednio
dostosowana do współczesnych trendów marketingowych
(62% wskazań w kategorii „całkowicie się zgadzam” i „zgadzam się”). Prawie co dziesiąty pracownik ma przeciwne
zdanie, uważając, że realizowana strategia nie odpowiada
aktualnym potrzebom rynku (10% wskazań w kategorii
„całkowicie się nie zgadzam” i „nie zgadzam się”). Jednocześnie dla mniej niż połowy zatrudnionych świadomość
wdrażania w ich firmie globalnej strategii wpływa na ich
motywację do pracy (41% pozytywnych wskazań). Z kolei
co piąty pracownik przyznaje, że świadomość ta nie zmienia jego podejścia do wykonywanej pracy (20%). Zdecydowana większość respondentów uważa, że lokalizacja
biznesu jest ważna w kontekście globalnej strategii (72%
pozytywnych wskazań). Ponad 8% pracowników uznaje
z kolei miejsce realizacji działalności za nieznaczące przy
planowaniu i wdrażaniu globalnej strategii. Jeszcze więcej
pracowników przyznaje, że posiadanie globalnej strategii
jest korzystne (85% pozytywnych wskazań) i ważne (87%
pozytywnych wskazań) dla przedsiębiorstwa. Jedynie
około 8% (łączny udział negatywnych wskazań dla obu
odpowiedzi) badanej kadry stwierdza z kolei, że strategia
ta jest niekorzystna lub nieważna w działalności podmiotu.
Niewiele więcej niż połowa pracowników badanych dużych organizacji wykazuje jednocześnie zainteresowanie
jej globalną strategią (54% pozytywnych wskazań). Prawie
co piąty pracownik (18% wskazań) nie widzi potrzeby angażowania się w realizację globalnej strategii firmy.
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Rys. 1. Postrzeganie koncepcji strategii globalnej przez pracowników dużych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne
Tabela 2. Główne cele globalnej strategii w badanych przedsiębiorstwach
Cele globalnej strategii

Struktura wskazań [%]

Liczba wskazań

Ekspansja na nowe rynki

28

23

Budowanie marki

20

16

Wdrażanie innowacji

20

16

Efektywność i wyniki

16

13

Adaptacja

6

5

Zarządzanie ryzykiem

5

4

Dywersyfikacja dostawców

4

3

Świadczenie usługi na wysokim poziomie

1

1

Moje przedsiębiorstwo jest lokalnym graczem, nie ma
strategii globalnej

1

1

100

82

Razem
Źródło: opracowanie własne

Wstępne wyniki pokazują, że pracownicy dużych firm
są świadomi wdrażania globalnej strategii przez ich pracodawców oraz jej znaczącego wpływu na działalność. Mimo
to świadomość istnienia strategii nie wpływa istotnie na
większe zaangażowanie pracowników do realizacji zadań
z nią związanych. Jednocześnie w przypadku prawie co
trzeciego pracownika obserwuje się niezdecydowanie co
do opinii na temat dostosowania strategii globalnej ich
firmy do współczesnego marketingu. Może to świadczyć
o niskim poziomie wiedzy na temat wdrażanych planów
i działań na rynkach międzynarodowych.

Jednocześnie pracownicy pytani o główny cel globalnej
strategii ich przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości
nie mieli problemu ze wskazaniem konkretnej odpowiedzi (tab. 5). Najczęściej wskazywali chęć ekspansji ich
firmy na nowe rynki (28%).
Ekspansja międzynarodowa to sposób na znaczne przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa, stąd udział w międzynarodowych rynkach badanych przedsiębiorstw stanowi
najważniejszy kierunek ich działania. Co piąty pracownik
wskazywał także na cel budowania marki lub wdrażania innowacji (średnio 20% wskazań). Świadczy to o potrzebie bycia
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Tabela 3. Najważniejsze warunki realizacji globalnej strategii w przedsiębiorstwie
Warunki realizacji globalnej strategii

Struktura wskazań [%]

Liczba wskazań

Wdrażanie innowacji

34

28

Dążenie do zrównoważonego rozwoju

26

21

Zaawansowana infrastruktura technologiczna

20

16

Integracja obszarów

10

8

Uczenie się przez całe życie

10

8

Konsekwencja w dążeniu do celów

1

1

100

82

Struktura wskazań [%]

Liczba wskazań

Wzrost zysku

18

39

Rozpoznawanie marki

17

37

Lepsza jakość produktów i programów

16

34

Wzrost sprzedaży

16

34

Zwiększona efektywność w odniesieniu do realizacji potrzeb klienta

14

29

Redukcja kosztów

10

21

Zwiększony efekt dźwigni konkurencyjnej

8

18

100

212

Razem
Źródło: opracowanie własne
Tabela 4. Najważniejsze zalety stosowania globalnej strategii
Zalety globalnej strategii

Razem
Źródło: opracowanie własne

przez firmę rozpoznawalną na globalnym rynku, ale i chęci
dorównania światowej konkurencji poprzez ciągłe wdrażanie
nowych rozwiązań. Duży udział wskazań miała także chęć
dążenia do efektywności i osiągania lepszych wyników (16%)
zarówno w obszarze finansów, jak i ogólnej wydajności działalności badanych przedsiębiorstw. Zdecydowanie rzadziej
celami globalnej strategii w badanych przedsiębiorstwach
były adaptacja w międzynarodowym otoczeniu (6%), zarządzanie ryzykiem (5%) czy dywersyfikacja dostawców (4%).
Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że większość zatrudnionych uważa za najważniejszą w realizacji
globalnej strategii działalność innowacyjną (34%), która
stanowi jednocześnie jeden z częstszych celów tej strategii.
Kolejnym istotnym czynnikiem według badanej grupy jest
dążenie do zrównoważonego rozwoju (26%). Co piąty
pracownik za istotne uznaje także zapewnienie odpowiedniego zaawansowania infrastruktury technologicznej
wykorzystywanej w działalności operacyjnej swojego
przedsiębiorstwa (20%). Nieco rzadziej za ważny warunek
skutecznej realizacji strategii globalnej uznano integrację
obszarów i uczenie się przez całe życie (średnio 10%).
Uzyskane wyniki świadczą o konieczności wdrażania
innowacji jako podstawowego warunku rozwoju przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym z uwzględnieniem działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego
rozwoju, który nie tylko koncentruje się zarówno na
potrzebach przedsiębiorstwa, jak i ochronie zasobów
ludzkich i naturalnych. Uzupełnieniem tych działań jest
dostępność odpowiedniego zaplecza technologicznego,
która zapewnia wysoką jakość produktów i usług.

W realizacji każdej strategii ważną rolę odgrywa zaangażowanie pracownika, co może oddziaływać na finalne
wyniki całego przedsiębiorstwa (rys. 2).
Według zebranych opinii, pracownicy badanych przedsiębiorstw najczęściej potrzebują zaufania i zaangażowania
ze strony pracodawców (93% wskazań w kategorii „bardzo
ważne i „ważne”) oraz informowania ich o zrealizowanych
etapach lub działaniach podejmowanych na rzecz realizacji
globalnej strategii (91% wskazań pozytywnych). Tylko nieco
rzadziej istotne było stosowanie motywacyjnego systemu wynagrodzeń opartego na celach globalnej strategii firmy (84%
wskazań pozytywnych), procesu wspierającego porównywalną pracę za granicą (84% wskazań pozytywnych) oraz wybór
języka używanego w strukturach przedsiębiorstwa (81%).
Co więcej, według badanych pracowników najważniejszą
zaletą stosowania globalnej strategii w ich przedsiębiorstwie
(tab. 4) jest jej wkład w zwiększenie zysków (18%), rozpoznawalność marki (17%), wzrost sprzedaży (16%) oraz
lepsza jakość produktów i programów (16%). Zwiększoną
efektywność w odniesieniu do realizacji potrzeb klientów na
skutek wdrożenia strategii dostrzega 14% badanych. Jedynie
co dziesiąty pracownik zaobserwował redukcją ogólnych
kosztów działalności (10%). Najmniejsze korzyści płynące
z globalnej strategii zauważane są w obszarze zwiększonej
dźwigni konkurencyjnej (8%).
Ponad połowa pracowników otrzymuje wsparcie ze strony pracodawcy na rzecz poszerzania swojej wiedzy na temat
globalnej strategii realizowanej w ich przedsiębiorstwie (66%).
Pozostali nie potrafią tego ocenić (18%) lub wyraźnie deklarują, że ich pracodawca takiej możliwości im nie oferuje (16%).
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Rys. 2. Działania wspierające pracowników w realizacji globalnej strategii
Źródło: opracowanie własne
Tabela 4. Najważniejsze zalety stosowania globalnej strategii
Struktura wskazań [%]

Liczba wskazań

Wzrost zysku

Zalety globalnej strategii

18

39

Rozpoznawanie marki

17

37

Lepsza jakość produktów i programów

16

34

Wzrost sprzedaży

16

34

Zwiększona efektywność w odniesieniu do realizacji potrzeb klienta

14

29

Redukcja kosztów

10

21

Zwiększony efekt dźwigni konkurencyjnej
Razem

8

18

100

212

Źródło: opracowanie własne
Tabela 5. Sposoby rozpowszechniania wiedzy o strategii, wizji, misji, nowościach i zmianach w badanych przedsiębiorstwach
Sposoby rozpowszechniania strategii

Struktura wskazań [%]

Liczba wskazań

Wewnętrzny system informacyjny

36

29

Wiadomości e-mail

32

26

Media społecznościowe (FB, Instagram)

15

12

Powiadomienia ustne – odbierane i przekazywane przez pracowników

7

6

Od bezpośredniego przełożonego

7

6

Inne (zebrania firmowe)

2

2

Inne (Wszystkie źródła wykorzystujące Internet)

1

1

100

82

Razem
Źródło: opracowanie własne

Świadomość i wiedza pracownika z zakresu realizowanej strategii globalnej w jego przedsiębiorstwie, na którą
składają się różnego rodzaju działania, plany i wizje, może
być rozwijana różnymi kanałami komunikacyjnymi, które uwzględniają zarówno pośrednią, jak i bezpośrednią
wymianę komunikatów (tab. 5).
Najczęściej wiedza o strategii, wizji, misji, nowościach
i zmianach w badanych przedsiębiorstwach rozpowszech-

niana jest poprzez wykorzystanie wewnętrznego systemu
informacyjnego (36% wskazań). Komunikatory korporacyjne stanowią jeden ze skuteczniejszych kanałów wymiany informacji między pracownikami różnych szczebli i stanowisk.
Ważne miejsce zajmuje także procesy wymiany informacji
drogą mailową (32%). Są to dwa najbardziej powszechne
kanały komunikacji. Zdecydowanie rzadziej pracownicy
dowiadują się o planach i działaniach swojego pracodawcy
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poprzez media społecznościowe (15%), które stanowią

obecnie ważne narzędzie promocji w sieci. Najrzadziej informacje przekazywane są ustnie (7%), w drodze od bezpośredniego przełożonego (7%) czy na zebraniach firmowych (2%).

Podsumowanie

Z

realizowane badania pozwoliły dokonać pewnych
obserwacji, które w ogólnym ujęciu wykazały, że
większość pracowników badanych dużych przedsiębiorstw
posiada świadomość realizowania współpracy międzynarodowej przez ich firmę poprzez wdrażanie odpowiedniej
strategii globalnej. Jej celem najczęściej jest ekspansja na
nowe rynki i budowanie marki oraz wspieranie działalności innowacyjnymi rozwiązaniami. Skuteczność wdrażanej
strategii obserwuje się głównie w poziomie generowanych
zysków i rozpoznawalności marki na świecie. Większość
pracowników otrzymuje czynne wsparcie w zakresie pogłębiania wiedzy z zakresu realizowanej strategii zazwyczaj
poprzez wykorzystanie wewnętrznego systemu obiegu
informacji w organizacji. Oznacza to, że większość pracowników dużych firm posiada świadomość realizowania
strategii globalnej i zna szczegóły tego procesu.
Przeprowadzone badania udowodniły, że duże przedsiębiorstwa zmierzają w kierunku globalnej strategii, czego
świadomość posiada zdecydowana większość zatrudnionych w nich kadry. Niemniej jednak pewna niewielka część
pracowników wskazuje, że nie mają oni pojęcia o strategii
globalnej swoich przedsiębiorstw. Wśród dużych podmiotów można zidentyfikować niewielką część kadry, która nie
posiada wiedzy o działalności ich firmy na rynku globalnym, co może negatywnie wpływać na skuteczny proces
ekspansji. Średnio co piąty pracownik nie jest w stanie
określić, czy i jak jego przedsiębiorstwo realizuje strategię
globalną i co więcej, nie widzi on potrzeby angażowania
się w realizację globalnej strategii firmy. Z kolei około jedna
trzecia pracowników nie potrafi ocenić pozytywnego wpływu strategii na działalność ich firmy. Brak wiedzy wśród
części kadry na temat przebiegu oraz skutków wdrażania
założeń i celów organizacji na rynku globalnym może być
uwarunkowane brakiem wsparcia ze strony pracodawcy
z zakresu rozpowszechniania informacji na temat realizowanej strategii globalnej.
Jednocześnie świadomość posiadania globalnej strategii pozwala wpływać na poziom motywacji pracowników.
Zidentyfikowano, że zwiększenie zaangażowania kadry

w realizację celów i wizji przedsiębiorstwa na rynku globalnym wymaga przede wszystkim zaufania i zaangażowania ze strony pracodawców oraz bieżącego informowania
kadry o zrealizowanych etapach lub działaniach podejmowanych na rzecz realizacji globalnej strategii. Mniej istotny
jest za to motywacyjny system wynagrodzeń oparty na
celach globalnej strategii podmiotu. Rekomenduje się, aby
w celu promowania strategii globalnej wśród swoich pracowników firma pracowała nad podniesieniem wydajności
wewnętrznego systemu informacyjnego i obsługi mediów
społecznościowych. Przeprowadzone badania ukazały, że
mimo istoty świadomości celów i planów realizowanych
wśród większości pracowników dużych przedsiębiorstw,

nadal pozostaje wśród nich grupa, która nie posiada żadnej
lub ograniczoną świadomość na temat realizowanej w ich
przedsiębiorstwie globalnej strategii. Może to negatywnie
wpływać na skuteczną ekspansję podmiotu na globalny rynek, dlatego wymaga większej uwagi pracodawcy celem zaangażowania pracownika w wizje i misję przedsiębiorstwa.
Przeprowadzone badanie niesie za sobą implikacje
teoretyczne i praktyczne w zakresie oceny świadomości
globalnej strategii wśród pracowników dużych przedsiębiorstw. Dotychczasowe analizy literaturowe nie ujmują
istoty globalnej strategii z perspektywy kadry, dlatego uzyskane wyniki stanowią nowy wkład teoretyczny do dotychczasowych zasobów wiedzy. Wyniki badania mogą okazać
się pomocne dla praktyków w kształtowaniu świadomości
pracowników w zakresie strategii globalnej poprzez zastosowanie najlepszych metod motywacji i informowania
o wdrażanych celach i planach w przedsiębiorstwie w celu
osiągnięcia korzyści na skalę globalną.
Badanie posiada pewne ograniczenia. Niewątpliwie
ograniczeniem badawczym jest relatywnie niewielka próba badawcza, dlatego w przyszłości należy przeprowadzić
uzupełniające analizy przekrojowe świadomości pracowników różnych szczebli w przedsiębiorstwie w kontekście
globalnej strategii przedsiębiorstwa wraz z uwzględnieniem wyników działalności badanych przedsiębiorstw.
Interesującym przyszłym kierunkiem badań może być
również analiza poziomu realizacji celów przedsiębiorstwa
w kontekście świadomości pracowników na temat globalnej strategii przedsiębiorstwa.
dr Mariusz Urbański
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Global Corporate Strategy in the Context
of Employee Awareness
Summary
In the era of industrialisation, the company’s global strategy plays a significant role in surviving in a competitive
environment. Global strategy is a major advantage that
allows you to compete with the competition and achieve
a higher level of operational efficiency. In this context, the
awareness of the global strategy among employees is of
key importance. However, in most companies the level of
awareness among employees is low, which has a negative
impact on the global strategy. Hence, the aim of this study
is to analyse the level of awareness among employees in
relation to the global strategy of the company. Large enterprises operating in Poland were selected for the purpose
of the study. A questionnaire was used to obtain the data.
Finally, after collecting the data, 82 verified questionnaires
were received with responses that were used in the data
analysis performed. The survey results show a high level
of employee awareness in relation to the global strategy of
enterprises. According to employees, a global strategy is
important for brand building, innovation and expansion
into new markets. The employees believe that the main
benefits of the global strategy include: improving the
quality of products, increasing sales, promoting brand
recognition, increasing profit, increasing the number of
customers.
Keywords
global strategy, employee awareness, large enterprises,
knowledge management
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Wprowadzenie

Z

godnie z badaniami The Standish Group (2016), na
przestrzeni ostatnich ponad 20 lat współczynnik
sukcesu w przedsięwzięciach informatycznych wahał się w granicach od 16% do 41%, tj. poprawiał się
w mniejszym stopniu, niż można się było tego spodziewać, uwzględniając wiele inicjatyw popularyzujących
sposoby skutecznego zarządzania (Wachnik, 2016, s. 52;
Chmielarz, 2013). Rejestrowany wysoki współczynnik
niepowodzeń poniekąd wynika z dość restrykcyjnego
założenia, że niepowodzenie jest każdym odchyleniem od
niezrealizowania podstawowych kryteriów projektu (np.
przekroczenie budżetu, niedotrzymanie terminów lub
niepełne zrealizowanie zakresu prac). Rezultatem ewolucji w odniesieniu do definicji powodzenia przedsięwzięcia
informatycznego jest uwzględnienie w badaniach innych
kryteriów oceny, jak jakość lub satysfakcja użytkowników.
Badania The Standish Group (2016) wykazały, że w latach
1994–2016 średni współczynnik sukcesu wynosił 32%
mimo postępu technologicznego oraz intensywnego rozwoju przedsięwzięć informatycznych w obszarze nauki
i praktyki. Dlatego zaczęto zwracać uwagę na czynniki,
które wydawały się dotąd nieistotne wobec technologii,
procedur, metodyk, a do nich należały: zwinne podejście projektowe, eliminacja dokumentacji projektowej,
efektywne prototypowanie, udoskonalenie komunikacji
i ewolucje metod transferu wiedzy między konsultantami
dostawcy oraz systemem klienta w trakcie przedsięwzięcia informatycznego (Lech, Zamojska, 2017).
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na sukces
przedsięwzięcia informatycznego może być zjawisko luki
informacyjnej występującej u wybranych członków grupy
projektowej klienta (Wachnik, 2020) oraz dostawcy. Relacja
dwóch luk informacyjnych u interesariuszy wewnętrznych
oraz zewnętrznych określa zjawisko asymetrii informacji
w przedsięwzięciach informatycznych (Auksztol, 2010).
Problem ten występuje w większości rodzajów projektów zewnętrznych, w tym w przedsięwzięciach budowlanych (Głodziński, 2017a, s. 170) czy projektach B+R (Yang i in., 2020).
Jednakże jest on bagatelizowany szczególnie w przypadku
przedsięwzięć informatycznych, m.in. ze względu na częste
złudne przekonanie kadry kierowniczej klienta o możliwości
redukcji asymetrii informacji przez własne działy IT. Należy

jednak zauważyć, że luka informacyjna bądź asymetria informacji nie są najczęściej wskazywane jako kryteria sukcesu
projektów informatycznych (Hussain i in., 2016, s. 308).
Analiza literaturowa teorii luki informacyjnej, jak również obserwacja praktyki gospodarczej w ramach działalności biznesowo-doradczej wskazują, iż zbyt mało uwagi
poświęca się jakościowej analizie luk informacyjnych
w konkretnych zagadnieniach wykorzystania systemów
informatycznych.
Dlatego głównym celem artykułu jest identyfikacja
komponentów informacyjnych kierownika projektu ze
strony dostawcy (integratora) w ramach informatycznego
przedsięwzięcia wdrożeniowego (IPW), polegającego na
implementacji systemów klasy ERP lub CRM. Identyfikacja tych komponentów, a następnie ich wykorzystanie
przez kierownika projektu powinny zmniejszyć lukę informacyjną dostawcy i klienta. Komponenty informacyjne należy rozumieć szeroko. Mogą one (Wachnik, 2020,
s. 88–89):
• mieć charakter narzędziowy (metody, techniki zbierania danych i informacji),
• stanowić kompetencje kierownika projektu,
• opisywać zbiór zagadnień rekomendowanych
w procesie podejmowania decyzji.
Po identyfikacji komponentów informacyjnych dostawcy nastąpi ich porównanie z komponentami informacyjnymi klienta.
W związku z powyższym postawiono następujące pytania badawcze:
PB1: Jakie komponenty informacyjne występują z perspektywy kierownika IPW dostawcy oraz klienta, w ramach których mogą występować luki informacyjne?
PB2: Jakie istotne cechy jakościowe różnicują zidentyfikowane komponenty informacyjne u kierownika projektu ze strony klienta, a jakie u dostawcy?
Opracowanie nawiązuje do publikacji B. Wachnika
(2020), w której przedmiotowa problematyka została
zbadana z perspektywy kierownika IPW ze strony klienta
(zamawiającego). Zbadanie tego samego problemu z perspektywy kierownika projektu ze strony dostawcy (integratora) stanowić powinno dopełnienie wiedzy na temat
każdej ze stron zjawiska asymetrii informacji.
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a rysunku 1 przedstawiono lukę informacyjną jako integralny element zjawiska asymetrii informacji w IPW,
które szerzej zostało opisane w publikacji B. Wachnika
(2016).
Specyfika występowania zjawiska luki informacyjnej
w poszczególnych komponentach dla dwóch interesariuszy,
jakimi są kierownicy IPW ze strony klienta i dostawcy, ma
wpływ na wielkość zjawiska asymetrii informacji. Zjawisko
to jest potęgowane zróżnicowaną strukturą celów w projektach, tj. w przypadku dostawcy dominuje kryterium efektywności ekonomicznej projektu, a w przypadku klienta
kryterium skuteczności projektu oraz efektywności ekonomicznej produktu (systemu IT) (Głodziński, 2017b, s. 197).
Żeby uwzględnić czas realizacji, stopień skomplikowania, szeroki i specjalistyczny zakres działań oraz udział
zasobów w strukturze sieciowej, wykorzystano definicję
„przedsięwzięcia informatycznego” opracowaną przez P.
Lecha. „Przedsięwzięcie informatyczne wspomagające
zarządzanie to ogół działań i zasobów oraz powiązań między nimi mających na celu rozwiązanie problemu technologii informatycznej” (Lech, 2007, s. 9–11). W badaniach
autorzy artykułu ograniczyli się do informatycznych
przedsięwzięć wdrożeniowych bazujących na gotowym
oprogramowaniu aplikacyjnym wspomagającym zarządzanie klasy ERP i CRM (Thuy i in., 2016).
Termin „przedsięwzięcie informatyczne” dotyczy
wszystkich etapów całego cyklu życia informatycznego
przedsięwzięcia wdrożeniowego, tj. przygotowawczego,
wdrożeniowego oraz eksploatacyjnego. Wykorzystanie
tego terminu pozwala odróżnić ogół działań od projektu, który z perspektywy integratora stanowi jedynie etap
realizacji. W ten sposób unika się błędu polegającego na
nieprzywiązywaniu należytej wagi w analizie badanego
zjawiska do etapów przygotowania i eksploatacji, które
mają co najmniej takie znaczenie jak etap realizacji.
Podejmowanie decyzji w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych zależy od umiejętności decy-

dentów przewidywania zmian. W literaturze przedmiotu
badacze od wielu lat wskazują, iż przedsięwzięcia informatyczne są realizowane w warunkach ryzyka oraz niepewności (Banister, Remenyi, 2005). W otoczeniu występują
takie wydarzenia, jak klęski żywiołowe, kryzysy finansowe,
ataki terrorystyczne, pandemie, które charakteryzują się
głęboką niepewnością (Marchau i in., 2019). W przypadku
wystąpienia takich wydarzeń eksperci mogą mieć utrudnione warunki do podjęcia właściwych decyzji związanych
z danym obiektem, co może wynikać z: silnej dynamiki wydarzenia wpływającego na obiekt, zewnętrznego kontekstu
obiektu, sposobu działania obiektu i jego granic (Lempert
i in., 2003). Głęboka niepewność wynika również z działań
podejmowanych w trakcie odpowiedzi na nieprzewidywane, ewoluujące wydarzenia (Haasnoot i in., 2013). Badania
z zakresu teorii luki informacyjnej dotyczą głównie nieprobabilistycznych modeli podejmowania decyzji pozwalających ustalić priorytety lub alternatywy wyborów w warunkach głębokiej niepewności (Ben-Haim, 2006; Ben-Haim,
2010; Marchau i in., 2019). Omawiane w literaturze analizy
dotyczące teorii luki informacyjnej mają głównie charakter
ilościowy, dotyczą modeli wspierających podejmowanie
decyzji w warunkach niepewności i ryzyka (Ben-Haim
i in., 2019; Ben-Haim, 2010; Smithson, Ben-Haim, 2015).
Należy jednak zauważyć, że występuje deficyt badań, które
analizują szczegółowo jakościową istotę zjawiska luk informacyjnych w procesie podejmowania decyzji w danych
dziedzinach praktyki gospodarczej, która mogłaby pomóc
ekspertom w przewidzeniu rzeczy często nieprzewidywalnych, charakteryzujących się głęboką niepewnością.
Termin „zarządzanie informacją” (information management), który pojawił się na początku lat 70. ubiegłego
wieku, jest rozumiany w trzech znaczeniach (Babik,
2000):
1) jako zespół czynności, które wykonuje menedżer
systemu,
2) w przedsiębiorstwach jako kierowanie i kontrola,
3) w informacji naukowej jako całokształt zagadnień
związanych ze świadomym sterowaniem procesem
informacyjnym.
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Rys. 1. Luka informacyjna jako element zjawiska asymetrii informacji w IPW
Źródło: Wachnik, 2020, s. 112
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Zarządzanie informacją w IPW polega na planowaniu
i organizowaniu komunikacji, monitorowaniu realizacji
i kontroli wykonania bieżących prac projektowych oraz
zbieraniu danych i informacji na ten temat, administrowaniu informacjami, dostępem do informacji w sposób
zapewniający właściwą ich: aktualność, jakość, spójność
i bezpieczeństwo. Jednocześnie uwzględnienie zakresu
(zbiór zasobów podlegających zarządzaniu: zasoby, strumienie, procesy i technologie informacyjne), horyzontu
czasowego (zarządzanie strategiczne, taktyczne, operacyjne) oraz funkcji zarządzania informacjami (planowanie, organizowanie, kontrola) pozwala na zdefiniowanie
wielowymiarowej przestrzeni zarządzania informacją.
Przestrzeń ta może być określona jako iloczyn kartezjański na elementach zbiorów według relacji:
PZ = × (Z, T, F)
gdzie:
PZ – przestrzeń zarządzania informacją,
Z – zbiór zasobów podlegających zarządzaniu,
T – horyzont czasowy zarządzania informacjami,
F – funkcje zarządzania informacjami.
Istotnym komponentem zarządzania informacją jest
zarządzanie luką informacyjną. We współczesnym społeczeństwie, państwie i gospodarce człowiek, obywatel lub
podmiot społeczno-gospodarczy działają w warunkach
luki informacyjnej między posiadanymi zasobami informacji a informacjami, jakie są niezbędne do racjonalnego,
efektywnego działania w konkretnych sytuacjach (Oleński, 2003). Teoria luki informacyjnej została wykorzystana
m.in. w następujących dziedzinach: inżynierii (Ben-Haim,
2006), zarządzaniu projektami (Zhang, 2011), ekonomii
(Davidovitch, Ben-Haim, 2011; Ben-Haim, 2012; 2014),
bezpieczeństwie (Tansini, Ben-Haim, 2020) i medycynie
(Sentz, Hemez, 2013).
Na rysunku 2 przedstawiono lukę informacyjną kierownika projektu ze strony dostawcy w IPW. Występuje
ona pomiędzy informacją dostępną a informacją pożądaną. Luka ta ma 3 cechy:
1. Luka informacyjna dotyczy kierownika projektu
dostawcy i klienta. Nie można więc badać jej w oderwaniu od konkretnego użytkownika i rozwiązywanych przez niego problemów. Oznacza to, że to właśnie na użytkowniku spoczywa obowiązek ustalenia
własnych potrzeb informacyjnych oraz wymagań
dotyczących jakości informacji.
2. Jest zmienna w czasie. Czas wpływa na treść oraz
uwarunkowania podejmowania decyzji, zmienia
zasób informacji kierownika projektu, co ma bezpośredni wpływ na jego zapotrzebowanie na nową
informację. Potrzeby informacyjne kierownika projektu mogą ulec zmianie pod wpływem zastosowania metod redukcji luki informacyjnej lub dostępności innych informacji.
3. Zbiór informacji pożądanych, lecz niedostępnych
ma granice rozmyte. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można jednoznacznie określić rodzaj informacji potrzebnych do podjęcia decyzji w IPW.

Rys. 2. Luka informacyjna kierownika projektu dostawcy oraz
klienta
Źródło: Wachnik, 2020, s. 31

W dalszej części artykułu zostaną podjęte badania na
rzecz zidentyfikowania komponentów umożliwiających redukcję omawianej luki informacyjnej. Na podstawie przedstawionej analizy literatury przedmiotu1 przyjęto założenie
(Bradley, 2002; Chang, 2004), że przedmiotowa identyfikacja powinna nastąpić z uwzględnieniem zróżnicowania na
kolejne fazy cyklu życia IPW (Esteves, Pastor, 1999) (rys. 3).

Metoda badawcza

P

rowadząc badania dotyczące analizy zjawiska luki
informacyjnej w informatycznym przedsięwzięciu
wdrożeniowym, na początku zidentyfikowano komponenty informacyjne występujące w całym cyklu życia
IPW. Informacje stanowiące komponent informacyjny
nie są oddzielnymi przedmiotami obrotu towarowego,
lecz pojawiają się na rynku jako integralne części realizowanych usług (Oleński, 2003). Z perspektywy dostawcy
zasoby informacyjne składające się z listy komponentów
oraz informacji dotyczącej każdego komponentu są niezbędne do realizacji celów dostawcy, jakimi są:
1) realizacja IPW w zaplanowanym czasie, budżecie
oraz z dochowaniem wymaganych funkcjonalności,
2) planowana rentowność projektu.
Komponenty informacyjne zostały zbadane na podstawie
wyodrębnionych studiów przypadków. Do zbierania danych
wykorzystano metodę obserwacji bezpośredniej, gdzie
badacz reprezentował dostawcę. Poszukując komponentów,
analizowano m.in. przepływy informacyjne między zespołami projektowymi klienta (komitet sterujący, kierownictwo
projektu, konsultanci dziedzinowi w zakresie funkcjonalności oraz technologii) a zespołami projektowymi dostawcy.
W tabeli 1 znajduje się charakterystyka próby badawczej
w poszczególnych IPW stanowiących studia przypadków.
W trakcie projektu badawczego wykorzystano siedem informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
realizowanych w Polsce, w tym trzech polegających na
wdrożeniu systemów klasy CRM oraz czterech polegających na wdrożeniu systemów klasy ERP. Informatyczne
przedsięwzięcia wdrożeniowe były realizowane wśród
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Etap 1

Etap 2

Etap 3

Przygotowawczy

Wdrożeniowy

Eksploatacyjny

8. Faza analizy powdrożeniowej
oraz identyfikacji potrzeb
związanych z eksploatacją

3. Faza inicjacji

1. Faza analizy
przedwdrożeniowej

4. Faza analizy

5. Faza projektowa

2. Faza wyboru
odpowiedniego systemu
oraz odpowiedniego dostawcy

9. Faza wyboru odpowiedniego
dostawcy powdrożeniowych
usług związanych z eksploatacją

6. Faza implementacji

7. Faza uruchomienia

Rys. 3. Cykl życia informatycznego przedsięwzięcia wdrożeniowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wachnik, 2020, s. 45
Tabela 1. Charakterystyka studiów przypadku

Lp.

Czas trwania IPW

Wdrażany
system

Osoba uczestnicząca ze
strony klienta i dostawcy

1

1,5 roku

ERP

Dyrektor finansowy

2

2 lata

ERP

Kierownik działu controllingu

3

1 rok

ERP

Dyrektor ds. logistyki

4

2 lata

CRM

Kierownik działu sprzedaży

5

2 lata

CRM

Dyrektor handlowy

6

2 lata

CRM

Dyrektor handlowy

7

2 lata

ERP

Dyrektor finansowy

Źródło: opracowanie własne

średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Najniższa wartość
kontraktów związanych z realizacją informatycznych
przedsięwzięć wdrożeniowych wynosiła 200 000 zł, najwyższa wartość zaś – 2 mln zł. Zgodnie z założeniami
badawczymi, obserwacje bezpośrednie realizowano
w latach 2018–2021. Wybór studiów przypadku wynikał
z możliwości zapewnienia porównywalności projektów
oraz możliwości pozyskania podobnego zakresu danych.
Głównymi celami badaczy były identyfikacja oraz
charakterystyka komponentów informacyjnych w całym
cyklu życia IPW wspierająca identyfikację i charakterystykę luki informacyjnej kierownika projektu ze strony
dostawcy i klienta w całym cyklu życia informatycznego
przedsięwzięcia wdrożeniowego.

Wyniki badań dotyczące komponentów
informacyjnych z perspektywy dostawcy

W

tabeli 2 znajduje się stworzony na podstawie
przeprowadzonych badań katalog komponentów
informacyjnych w całym cyklu życia badanych IPW

z perspektywy kierownika projektu ze strony dostawcy.
Liczbowe oznaczenie komponentów informacyjnych
wskazuje na powtarzające się komponenty w różnych
etapach czy fazach cyklu życia IPW.
Rezultatem przeprowadzonych badań jest zidentyfikowanie 38 różnych komponentów informacyjnych kierownika projektu ze strony dostawcy w poszczególnych fazach
cyklu życia IPW.
Kierownik projektu ze strony dostawcy w etapie
pierwszym (przygotowawczym) skupia swoją uwagę na
identyfikacji potrzeb klienta, określeniu zakresu realizacji
etapu 2, tj. zakresu funkcjonalnego oraz technologicznego,
pracochłonności, zapotrzebowania na licencje oprogramowania oraz zarządzania ryzykiem i niepewnościami
w procesie sprzedaży (pozyskanie klienta). W tym zakresie szczególne znaczenie u dostawcy mają umiejętności
miękkie, przede wszystkim zrozumienia ogólnych potrzeb klienta i negocjacji umów. Zmniejszenie luki informacyjnej ma ścisły związek z doświadczeniem dostawcy
przy realizacji IPW. Należy również pamiętać, że na tym
etapie dostawca ma ograniczone możliwości redukcji luki
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Tabela 2. Struktura komponentów informacyjnych u dostawcy w całym cyklu życia badanych IPW
Etap 1
Faza 1

Faza 2
Kompetencje dotyczące
dostosowania metodyki do
realizacji IPW

Kompetencje dostawcy w zakresie
realizacji IPW
(1)

Kompetencje dostawcy w zakresie
zarządzania IPW
(2)

Kompetencje w zakresie
szacowania budżetu, czasu IPW
(3)

(4)

Szczegółowa metodyka realizacji
IPW
(14)

Faza 4
Metody transferu wiedzy
funkcjonalnej, technologicznej od
dostawcy do klienta w zakresie
analizy funkcjonalnej
(21)

Informacje dotyczące dojrzałości
procesowej i organizacyjnej klienta

Metody zarządzania ryzykiem
oraz niepewnością

(5)

(15)

Metody zbierania wymagań
funkcjonalnych, technologicznych
przez dostawcę w ramach analizy
funkcjonalnej

Wymagania funkcjonalne klienta
wobec systemu (obsługa procesów
gospodarczych, obsługa raportów
i analiz)

Szczegółowy harmonogram
projektu

Metody dokumentowania analizy
funkcjonalnej

(16)

(23)

Informacje dotyczące
zaprojektowania systemu
wspierającego komunikację
w trakcie realizacji IPW

Kompetencje w zarządzaniu
pracochłonnością zadań

(6)

Informacje od producenta
dotyczące struktury licencji
sprzedawanego oprogramowania
(7)
Kompetencje dotyczące
szacowania i przedstawienia TCO
(ang. total cost of ownership) dla
całego cyklu życia IPW
(8)
Informacje dotyczące procesu
podejmowania decyzji wyboru
dostawcy przez klienta
(9)
Informacja dotycząca powodów
podjęcia decyzji o inwestycji
w system informatyczny
wspomagający zarządzanie
(10)
Informacje pozwalające na
określenie harmonogramu
(11)
Informacje pozwalające określić
wiarygodność finansową klienta
(12)
Kompetencje i informacje
pozwalające na określenie
pracochłonności realizowanego
IPW
(13)

Źródło: opracowanie własne

Faza 3

(17)

Określenie grupy projektowej
klienta i dostawcy
(18)
Informacja dotycząca
zaprojektowania systemu transferu
wiedzy od dostawcy do klienta
w zakresie zarządzania projektem
(19)
Kompetencje w zarządzaniu
pracochłonnością zadań
(20)

(22)

(20)

Kompetencje w zakresie
komunikacji w projekcie
w warunkach pracy zdalnej
(24)

Metody zarządzania ryzykiem
oraz niepewnością
(15)
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Etap 2

Etap 3
Faza 5

Faza 6

Faza 7

Faza 8

Faza 9

Kompetencje w zakresie
identyfikacji potrzeb
klienta dotyczących
obsługi serwisowej

Kompetencje związane
z obsługą serwisową
klienta w zakresie
rozbudowy systemu

(36)

(37)

Kompetencje związane
z obsługą serwisową
klienta w zakresie
rozbudowy systemu

Kompetencje związane
z obsługą serwisową
klienta w zakresie
eksploatacji systemu

(37)

(38)

Kompetencje związane
z obsługą serwisową
klienta w zakresie
eksploatacji systemu

Kompetencje w zakresie
zarządzania ryzykiem
i niepewnością

Metody realizacji testów
akceptacyjnych oraz
regulacji systemu

Metody realizacji
końcowej migracji
danych

(30)

(33)

(programowanie)

Metody migracji danych
końcowych

(26)

(31)

Metody uruchomienia
systemu
informatycznego

Metody zarządzania
jakością kastomizacji

Metody transferu
wiedzy od dostawcy
do klienta (instrukcje
stanowiskowe,
szkolenia)

Metody realizacji
wykonania testów
w warunkach skrajnych,
np. przy dużym
wolumenie danych

(32)

(35)

Kompetencje w zakresie
komunikacji w projekcie
w warunkach pracy
zdalnej

Kompetencje w zakresie
zarządzania ryzykiem
i niepewnością

Kompetencje w zakresie
zarządzania ryzykiem
i niepewnością

Kompetencje
w zarządzaniu
pracochłonnością zadań

(15)

(15)

(20)

Kompetencje
w zarządzaniu
pracochłonnością zadań

Kompetencje
w zarządzaniu
pracochłonnością zadań

Kompetencje
w zarządzaniu
pracochłonnością zadań

(20)

(20)

(20)

Kompetencje
w zarządzaniu
pracochłonnością zadań

Metody zarządzania
ryzykiem oraz
niepewnością

(20)

(15)

Kompetencje w zakresie
komunikacji w projekcie
w warunkach pracy
zdalnej

Metody kastomizacji
(parametryzacja)
(25)

Metody kastomizacji

(27)

Metody realizacji
testów wewnętrznych
oraz regulacji systemu
wykonanych przez
dostawcę
(28)
Metody dokumentacji
wykonanej kastomizacji
(29)

Kompetencje w zakresie
zarządzania ryzykiem
i niepewnością
(15)
Kompetencje w zakresie
komunikacji w projekcie
w warunkach pracy
zdalnej
(24)

(24)

(34)

(24)

(38)

(15)
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Tabela 3. Struktura komponentów informacyjnych u klienta w całym cyklu życia badanych IPW
Etap 1
Faza 1

Faza 2

Kultura i organizacja dostawcy
Kompetencje w zakresie
szacowania kosztów posiadania SI
w całym cyklu życia IPW.
(1)

(7)

Faza 3
Metody dokumentacji realizacji
IPW
(14)

Faza 4
Wiedza i doświadczenie
dostawcy mogące usprawnić
organizacje klienta, która wynika
z analogicznych przedsięwzięć
informatycznych u klienta
(18)

Metoda naliczania opłat
licencyjnych za użytkownika SI

Metody zarządzania ryzykiem
i niepewnością projektową

Metody utrzymania kosztów
wdrożenia zgodnie z planem

(8)

(15)

(19)

Kompetencje w realizacji IPW
w stosunku do grupy projektowej
klienta

Prawo do modyfikacji wykonanej
kastomizacji m.in. prawo do
modyfikacji kodów źródłowych.

Harmonogram projektu

Metody dokumentowania analizy
funkcjonalnej

(2)

(9)

Struktura grupy projektowej IPW
oraz rola i odpowiedzialność jej
członków w trakcie realizacji IPW

Szacowany budżet utrzymania SI
w etapie 3 tj. eksploatacji.

(3)

(10)

(12)

(20)

Rola i odpowiedzialność członków
grupy projektowej klienta
w trakcie realizacji IPW

Metody zbierania wymagań
funkcjonalnych przez dostawcę
w ramach analizy funkcjonalnej

(16)

(21)
Metody transferu wiedzy
funkcjonalnej, technologicznej
od dostawcy do klienta w ramach
szkoleń dla kluczowych
użytkowników oraz analizy
funkcjonalnej

Wymagania technologiczne wobec
systemu

Stały budżet realizacji etapu
2 realizacji IPW

Szczegółowa metodyka wdrożenia
IPW

(4)

(11)

(17)

(22)
Metody zarządzania ryzykiem
i niepewnością projektową

Metoda realizacji IPW

Harmonogram projektu

(5)

(12)

Wymagania funkcjonalne systemu

Metoda realizacji IPW

Harmonogram projektu

(6)

(5)

(12)

Kompetencje konsultantów oraz
kierownika projektu ze strony
dostawcy, którzy wezmą udział
w IPW.
(12)
Wykorzystywane metody
w realizacji IPW
(13)
Przyszły rozwój SI producenta oraz
przyszła polityka cenowa licencji
(14)
Spełnienie wymagań
technologicznych
(15)
Prawa autorskie do kastomizacji
(16)
Źródło: Wachnik, 2020, s. 90-91

(15)
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Etap 2

Etap 3
Faza 5

Metody realizacji testów
wewnętrznych wykonanej
kastomizacji przez
dostawcę.

Faza 6

Faza 7

Metody migracji danych

Metoda uruchomienia SI

(28)

(34)

Metody prowadzenia
szkoleń dla końcowych
użytkowników

Metody zarządzania
ryzykiem i niepewnością
projektową

(29)

(15)

Metody opracowania
instrukcji stanowiskowych

Harmonogram projektu

(23)
Metody dokumentacji
zrealizowanej kastomizacji
(24)
Wpływ doboru metod
kastomizacji na całkowity
koszt posiadania SI
(25)
Metody kastomizacji
(programowanie)
(26)

(30)
Metody realizacji regulacji
systemu po uzyskaniu
rezultatów testów
akceptacyjnych

(27)

Metody zarządzania
ryzykiem i niepewnością
projektową

Metody realizacji testów
akceptacyjnych przez
dostawców

(15)

(33)

Harmonogram projektu

Metody zarządzania
ryzykiem i niepewnością
projektową

(12)

(20)
Kompetencje w zakresie
zarządzania ryzykiem
i niepewnością
(15)
Kompetencje w zakresie
komunikacji w projekcie
w warunkach pracy
zdalnej
(24)

(34)

(36)

Ocena ekonomiczna
(ex post) realizacji
przedsięwzięcia
informatycznego

Kompetencje
i doświadczenia dostawcy

(35)

Metody zarządzania
ryzykiem i niepewnością
projektową

(15)

(15)

Harmonogram projektu

Harmonogram projektu

(12)

(12)

Kompetencje
w zarządzaniu
pracochłonnością zadań

Kompetencje
w zarządzaniu
pracochłonnością zadań

(20)

(20)

Kompetencje w zakresie
komunikacji w projekcie
w warunkach pracy
zdalnej
(24)

(37)

Metody zarządzania
ryzykiem i niepewnością
projektową

(15)

(12)

Kompetencje
w zarządzaniu
pracochłonnością zadań

Realizacja usług
powdrożeniowych przez
dostawcę

(32)

Harmonogram projektu

Faza 9

Identyfikacja potrzeb
związanych z rozwojem
funkcjonalnym SI

(31)
Współpraca konsultantów
i użytkowników
w zakresie realizacji testów
akceptacyjnych

Metody kastomizacji
(parametryzacja)

(12)

Faza 8
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informacyjnej, ponieważ jego kontakty często dotyczą
najwyższego szczebla zespołu wdrożeniowego klienta.
W tym przypadku umiejętności szacowania pracochłonności i kosztochłonności mają również istotne znaczenie.
W etapie drugim (realizacji IPW), analizując zidentyfikowane komponenty, kierownik projektu ze strony dostawcy skupia się na transferze wiedzy, realizacji poszczególnych
zadań projektowych, zarządzaniu pracochłonnościami
poszczególnych zadań, aby nie przekroczyły planowanych
budżetów, zarządzaniu ryzykiem i niepewnościami. Kluczowe znaczenie mają tu umiejętności kastomizacji rozwiązania, a te wymagają właściwego zrozumienia procesów
biznesowych podlegających usprawnieniu, perfekcji w zakresie komunikacji z przyszłymi użytkownikami. W tym
etapie komponenty informacyjne w dużej mierze nabierają
charakteru narzędziowego (wykorzystanie metod i technik wspomagających analizę czy zarządzanie projektem).
Z perspektywy etapu realizacji kierownik projektu dąży do
zarządzania pracochłonnością zadań, monitoruje dotychczasowe wyniki, w tym „backlog”, czuwa nad zarządzaniem
ryzykiem. Zmniejszenie luki informacyjnej wymaga również odpowiedniego zaplanowania testów, tj. ich zakresu,
wyboru platformy testowej, uzgodnień z klientem w zakresie jego zaangażowania.
W etapie trzecim (eksploatacji systemu informatycznego,
tj. okresu wsparcia serwisowego klienta przez dostawcę)
analogicznie jak w etapie pierwszym kierownik projektu ze
strony dostawcy skupia się na procesie sprzedaży obsługi
serwisowej oraz innych dodatkowych usług dla klienta.

Kluczowymi kompetencjami jest m.in. administrowanie
umową, tj. właściwe interpretowanie jej zapisów, dzięki

czemu można rozszerzać zakres świadczonych usług (dalsza
rozbudowa systemu), a przez to zwiększać efektywność IPW.

Porównanie komponentów
informacyjnych z perspektywy
dostawcy i klienta

P

orównując cechy charakterystyczne luki informacyjnej
dostawcy i klienta, należy zwrócić uwagę na ich odmienne źródło pochodzenia (początkowy brak znajomości procesów podlegających informatyzacji vs brak technicznej specjalistycznej wiedzy), jak również role realizowane w cyklu
życia IPW (wdrożenie i serwis vs definicja funkcjonalności,
wybór dostawcy i nadzór nad projektem wdrożenia).
W tabeli 3 zaprezentowano katalog komponentów informacyjnych w całym cyklu życia badanych IPW z perspektywy kierownika projektu ze strony klienta, co było przedmiotem wcześniejszych badań (Wachnik, 2020). Liczbowe
oznaczenie komponentów informacyjnych wskazuje na
powtarzające się komponenty w różnych etapach czy fazach cyklu życia IPW, z tym że komponenty w tabelach
2 i 3 są rozłączne.
Porównując obie zaprezentowane perspektywy, można
wyodrębnić ich wspólne i różnicujące istotne cechy jakościowe. Metody, kompetencje czy zakresy danych i informacji zgrupowano w bezpośrednie komponenty informacyjne (tab. 4).

Tabela 4. Istotne cechy jakościowe zidentyfikowanych komponentów informacyjnych u kierowników projektów ze strony dostawcy i klienta
Etapy
IPW

Perspektywa kierownika projektu ze strony dostawcy

Perspektywa kierownika projektu ze strony klienta

1

• Komponenty informacyjne wskazujące na chęć uzyskania
przez dostawcę rentowności projektu w całym cyklu życia
IPW, w szczególności w etapie drugim.
• Komponenty informacyjne wskazujące na próbę identyfikacji
przez dostawcę poziomu dojrzałości oraz kultury
organizacyjnej przedsiębiorstwa klienta.
• Komponenty informacyjne wskazujące na próbę identyfikacji
zakresu funkcjonalnego i technologicznego IPW.
• Komponenty informacyjne wskazujące na chęć identyfikacji
procesu podejmowania decyzji w zakresie wyboru przez
klienta dostawcy oraz SI.

• Komponenty informacyjne związane z weryfikacją dostawcy
oraz SI.
• Komponenty informacyjne wskazujące na próbę zrozumienia
metod wyceny realizacji etapu drugiego oraz wyceny licencji
przez dostawcę.
• Komponenty informacyjne wskazujące na chęć negocjacji
warunków kontraktowych związanych z realizacją IPW.
• Komponenty informacyjne związane z projektowaniem
realizacji etapu drugiego IPW.

2

• Komponenty informacyjne wskazujące na chęć kontrolowania
kosztów i przychodów realizacji IPW ze strony dostawcy
w celu uzyskania zaplanowanego zysku.
• Komponenty informacyjne związane z zarządzaniem ryzykiem
oraz niepewnością IPW
• Komponenty informacyjne związane z metodami realizacji
IPW
• Komponenty informacyjne związane z bezpośrednią
współpracą z klientem w zakresie realizacji IPW

• Komponenty informacyjne wskazujące na chęć kontrolowania
kosztów realizacji IPW ze strony klienta w celu zrealizowania
IPW w zaplanowanym budżecie.
• Komponenty informacyjne związane z zarządzaniem ryzykiem
oraz niepewnością przedsięwzięcia inwestycyjnego
• Komponenty informacyjne związane z metodami nadzoru
realizacji (ang. governance) IPW
• Komponenty informacyjne związane z bezpośrednią
współpracą z dostawcą w zakresie realizacji IPW

• Komponenty informacyjne wskazujące na chęć uzyskania
przez dostawcę rentowności projektu w etapie 3.

• Komponenty informacyjne wskazujące na chęć utrzymania
całkowitego kosztu wdrożenia IPW w ramach zaplanowanego
budżetu.
• Komponenty informacyjne związane z wykorzystaniem metod
realizacji etapu 3 IPW

3

• Komponenty informacyjne wskazujące na chęć kontrolowania
kosztów realizacji zadań w etapie 3 ze strony dostawcy w celu
uzyskania zaplanowanego zysku.

Źródło: opracowanie własne

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI | 29
Istotne cechy jakościowe zidentyfikowanych komponentów informacyjnych kierownika projektu ze strony
klienta oraz dostawcy wskazują na częściowe różnice w celach i interesach stron, na co wskazano już wcześniej w artykule. Z perspektywy kryterium efektywności dostawca
dąży do osiągnięcia efektywności IPW (porównuje przychody z kosztami projektu), natomiast klient-efektywności produktu (porównuje nakłady na IPW z korzyściami
netto z wykorzystania wdrożonego systemu). Definiując
lukę informacyjną, którą niekiedy trudno redukować ze
względu na powyższe uwarunkowania, należy określić
(Wachnik, 2020, s. 93):
1) wielkość luki informacyjnej (różnica zasobu informacyjnego między dostawcą a klientem),
2) siłę wpływu luki informacyjnej na IPW (na ile wpływa ona na realizację),
3) dziedziczenie luk informacyjnych w ramach poszczególnych etapów IPW (na ile luka z poprzednich faz czy etapów wpływa na kolejne),
4) atrybuty luk informacyjnych (kompletność, precyzyjność, aktualność luki).
Wyodrębnione komponenty informacyjne mają na
celu przede wszystkim zdefiniowanie atrybutów luki informacyjnej, właściwe zarządzanie którymi może prowadzić do jej zredukowania.

przy realizacji zdalnych prac w zakresie kastomizacji,
transferu wiedzy od konsultanta do użytkownika systemu, testów akceptacyjnych i regulacji systemu oraz
migracji. Drugi komponent obejmował kompetencje
w zakresie zarządzania ryzykiem i niepewnością,
wskazując lukę informacyjno-kompetencyjną w zakresie realizacji IPW w warunkach pandemii, w tym
w środowisku wirtualnym, co nie było bezpośrednim
przedmiotem badań.
Przedstawione rezultaty badań pomagają osiągnąć
trzy cele, tj. pozwalają na określenie i charakterystykę
luk informacyjnych definiowanych przez komponenty informacyjne, wskazują istotę niedoskonałości
w dostępie do informacji kierowników projektów ze
strony dostawcy oraz klienta, podnoszą świadomość
kierownictwa IPW w zakresie zagadnień zarządzania
ryzykiem, a zwłaszcza niepewnością.

Podsumowanie

dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0001–9327–6046
e-mail: eryk.glodzinski@pw.edu.pl

P

rzedstawione w artykule badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
a) istnieją wyraźne różnice w zakresie komponentów
informacyjnych definiujących lukę informacyjną
w IPW z perspektywy dostawcy i klienta (PB2),
b) różnice w zakresie komponentów informacyjnych wynikają nie tylko z odmiennej roli dostawcy
i klienta w IPW, zakresu wiedzy i umiejętności, ale
również ze zróżnicowanych kryteriów sukcesu projektu obydwu podmiotów (PB2),
c) możliwe było wyodrębnienie 38 różnych komponentów informacyjnych w całym cyklu życia IPW
wpływających na występowanie luki informacyjnej
po stronie kierownika projektu dostawcy (integratora). W katalogu tym znajduje się 13 komponentów informacyjnych w etapie 1 (przygotowania),
33 w etapie 2 (realizacji) oraz 9 w etapie 3 (obsługi
serwisowej i rozwoju w trakcie eksploatacji) (PB1)
– niektóre komponenty powtarzają się w kolejnych
etapach,
d) jako istotny komponent informacyjny kierownika
projektu ze strony dostawcy wskazano „kompetencje w zarządzaniu pracochłonnością zadań”, co wynika z dominującego rodzaju umów projektowych
(stały budżet - umowa ryczałtowa).
Badania umożliwiły również zidentyfikowanie
u kierownika projektu komponentów związanych
z zarządzaniem ryzykiem oraz niepewnością w IPW
w warunkach pandemii COVID-19. Pierwszy komponent rozpatrywano w zakresie komunikacji grupy projektowej w warunkach pracy zdalnej, a w szczególności

dr inż. Bartosz Wachnik
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
ORCID: 0000-0003-0873-0051
e-mail: bartek@wachnik.eu

Przypis
1)

Autorzy przeanalizowali metodykę SureStep rekomendowaną przez firmę Microsoft dla systemów informatycznych
wspomagających zarządzanie, tj. ERP, CRM (Microsoft.
com), oraz metodykę ASAP (ang. Accelerated SAP) rekomendowaną przez firmę SAP AG dla wdrożeń systemu SAP
(Sap.com).

Bibliografia
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

Auksztol J. (2010), Asymetria informacji w projektach informatycznych – studium przypadku, „Przegląd Organizacji”,
Nr 2, s. 31–35.
Babik W. (2000), Zarządzanie informacją we współczes
nych systemach informacyjno-wyszukiwawczych – nowe
wyzwania współczesności, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, Nr 1(75), s. 51–63.
Banister F., Remenyi D. (2005), Why IT Continues to Matter. Reflections on the Strategic Value of IT? „The Electronic Journal Information Systems Evaluation”, Vol. 8, No. 3,
pp. 159–168.
Ben-Haim Y. (2006), Info-Gap Decision Theory: Decisions
under Severe Uncertainty, Academic, London.
Ben-Haim Y. (2010), Info-Gap Economics. An Operational
Introduction, Palgrave Macmillan, London.

30 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI
[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

3/2021

Ben-Haim Y. (2012), Doing our Best: Optimization and
the Management of Risk, „Risk Analysis”, Vol. 32, No. 8,
pp. 1326–1332.
Ben-Haim Y. (2014), Robust Satisficing and the Probability of Survival, „International Journal of System Science”,
Vol. 45, No. 1, pp. 3–19.
Ben-Haim Y., Marchau V., Walker W.E., Bloemen P.J.,
Popper S.W. (eds.), (2019), Decision Making under Deep
Uncertainty. From Theory to Practice, Springer, Cham.
Bradley K. (2002), Podstawy metodyki PRINCE II CRM
S.A., Centrum Rozwiązań Menedżerskich, Warszawa.
Chang S.I. (2004), ERP Life Cycle Implementation, Management and Support. Implications for Practice and Research, Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE, Big Island.
Chmielarz W. (2013), Zarządzanie projektami @ rozwój
systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Davidovitch L., Ben-Haim Y. (2011), Robust Resource
Allocation: An Info-Gap Approach, ICVRAM 2011: 1st
International Conference on Vulnerability and Risk Assessment and Management, April 11–13, 2011, University
of Maryland, College Park, pp. 988–995.
Esteves J., Pastor J. (1999), An ERP Life Cycle Based Research Agenda, First International Workshop in Enterprise
Management and Resource Planning: Methods, Tools
and Architectures – EMRPS’99, Venice, pp. 359–371.
Głodziński E. (2017a), Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi. Perspektywa wykonawcy, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Głodziński E. (2017b), Efektywność w zarządzaniu
projektami. Wymiary, koncepcje, zależności, PWE,
Warszawa.
Haasnoot M., Kwakkel J.H., Walker W.E., ter Maat J.
(2013), Dynamic Adaptive Policy Path-Ways: A Method
for Crafting Robust Decisions for a Deeply Uncertain
World, „Global Environmental Change”, Vol. 23, No. 2,
pp. 485–498.
Hussain A., Mkpojiogu E.O., Mohmad Kamal F. (2016),
The Role of Requirements in the Success or Failure of
Software Projects, „International Review of Management
and Marketing”, Vol. 6, No. 7S, pp. 306–311.
Lech P. (2007), Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie
organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk.
Lech P., Zamojska A. (2017), The Learning Preferences
of Enterprise System Consultants. Towards the Preferred
L earning Pattern, „Knowledge Management Research and
Practice”, Vol. 15, No. 2, pp. 316–324.
Lempert R.J., Popper S.W., Bankes S.C. (2003), Shaping
the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis, RAND, Santa Monica.
Marchau V., Walker W.E., Bloemen P.J., Popper S.W. (eds.),
(2019), Decision Making under Deep Uncertainty. From
Theory to Practice, Springer, Cham.
Oleński J. (2003), Ekonomika informacji. Metody, PWE,
Warszawa.

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]
[29]

[30]
[31]

[32]

Sentz K., Hemez F. (2013), Information Gap Analysis for
Decision Support Systems in Evidence-Based Medicine, International Conference on Machine Learning and Data
Mining, Newark.
Smithson M., Ben-Haim Y. (2015), Reasoned Decision Making Without Math? Adaptability and Robustness in Response
to Surprise, „Risk Analysis”, Vol. 35, No. 10, pp. 1911–1918.
Tansini F., Ben Haim Y. (2020), Strategies for Communicating Information and Disinformation in War: Managing
and Exploiting Uncertainty in Social Media, [in:] R. Johnson, M. Kitzen, T. Sweijs (eds.), The Conduct of War, Routledge, London.
The Standish Group (2016), CHAOS Report, https://www.
standishgroup.com/news/archive?News_page=2, access date:
6.04.2020.
Thuy H.U., Nguyen J.S., Sheriff M.N. (2016), Strategies for
Successful CRM Implementation, „Information Management & Computer Security”, Vol. 15, No. 2, pp. 125–141.
Wachnik B. (2016), Wdrażanie systemów informatycznych
wspomagających zarządzanie, PWE, Warszawa.
Wachnik B. (2017), Analiza projektów informatycznych
z wykorzystaniem współczesnych teorii działania przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Nr 1992,
s. 491–506.
Wachnik B. (2020), Luka informacyjna w przedsięwzięciach
informatycznych, problemy i rozwiązania, PWE, Warszawa.
Yang N., Song Y., Zhang Y., Wang J. (2020), Dark Side of
Joint R&D Collaborations: Dependence Asymmetry and
Opportunism, „Journal of Business & Industrial Marketing”,
Vol. 35, No. 4, pp. 741–755.
Zhang J. (2011), Newsboy Problem under Knightian Uncertainty, 8th International Conference on Service Systems
and Service Management, Nankai University, Tianjin.

Information Components Reducing Information
Gap in IT Implementation Projects
Summary
According to the information gap theory, the presence
of an information gap among internal stakeholders may
significantly determine the risk and uncertainty of decision-making in IT projects. According to the research
findings, an important factor influencing the success of an
IT project may be the phenomenon of an information gap
occurring in selected members of the supplier’s project
group. The paper describes information components that
may support the manager of an IT implementation project by the integrator in reducing the information gap. The
research allowed to identify 38 various information components, which have been grouped within the project life
cycle. The presented components supporting integrator’s
project manager have been compared with the described
in the literature components supporting project manager
on the side of the client.
Keywords
information gap, IT project, IT integrator
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Wprowadzenie

P

owszechna obecnie zmienność otoczenia rynkowego
stymuluje zjawisko projektyzacji (Schoper i in., 2018;
Jałocha, 2019). Jego efektem jest rosnąca liczba projektów różnych typów, które są inicjowane, a następnie
realizowane przez organizacje prowadzące działalność
gospodarczą. W ujęciu makroekonomicznym wpływa to
na wzrost udziału PKB, który jest efektem realizacji tych
przedsięwzięć. Odmienny charakter inicjowanych projektów powoduje konieczność stosowania do zarządzania
nimi różnych metodyk: kaskadowych, zwinnych lub
hybrydowych (Friis Sommer i in., 2014). Z kolei zwiększająca się liczba projektów wymaga ich łączenia w zbiory
w celu maksymalizowania efektywności zarządzania nimi.
Nałożenie się tych dwóch zjawisk powoduje, że w organizacjach występować mogą projekty (programy, portfele)
realizowane w oparciu o podejście tradycyjne oraz adaptacyjne, które mają odmienną specyfikę oraz są w inny
sposób zarządzane.
Celem artykułu jest określenie zakresu stosowania podejścia adaptacyjnego do zarządzania projektami, w tym
podejść zwinnych i wspomagających ich narzędzi, na
poziomie organizacji, projektu oraz zespołu. Aby zrea
lizować tak postawiony cel pracy, poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
• PB1 – Jakie korzyści osiąga organizacja, stosując
adaptacyjne podejście do zarządzania projektami?
• PB2 – Jakie rozwiązania umożliwiające skalowanie
rozwiązań zwinnych na poziom organizacji są najczęściej stosowane?
• PB3 – Jakie rozwiązania (metodyki) są najczęściej
stosowane do zarządzania projektami zwinnymi?
• PB4 – Jakie narzędzia wykorzystywane są najczęściej przez zespoły projektowe takie projekty
realizujące?
W badaniach wykorzystano ilościowe analizy danych,
w tym statystykę opisową. Jej zastosowanie pozwoliło
uporządkować zgromadzone dane oraz przeprowadzić
ich późniejszą analizę w dłuższym horyzoncie czasowym.
Dane empiryczne pozyskane zostały z publikowanych
corocznie raportów branżowych, które dotyczyły specyfiki oraz zakresu stosowania adaptacyjnego podejścia do
zarządzania projektami.

Zagadnienia teoretyczne

O

becnie rozróżnia się tradycyjne i adaptacyjne podejście do zarządzania projektami. Istotą podejścia
tradycyjnego jest fazowy model cyklu życia projektu oraz
koncentracja na utrzymaniu w równowadze trzech parametrów (zakres, czas, budżet), które definiują cel projektu.
W obrębie tego podejścia upowszechniły się kaskadowe
(waterfall) metodyki zarządzania projektami. Uwzględniają
one istotę podejścia tradycyjnego oraz oddają jego specyfikę. Adaptacyjne zarządzanie projektami ma swoje korzenie
w branży informatycznej (Dybå, Dingsøyr, 2008). Oparte
jest na kilku kluczowych zasadach, z których najważniejsze
to: transparentność, iteracyjny sposób pracy realizowany
przez autonomiczne i samoorganizujące się zespoły oraz
doskonalenie sposobu wykonywania pracy w oparciu
o informację zwrotną przekazywaną podczas cyklicznych
spotkań takich zespołów (Leffingwell, 2010). W ramach
podejścia adaptacyjnego wypracowane zostały zwinne
(agile) metodyki zarządzania projektem. Cechują się one
ogólnością proponowanych założeń metodycznych oraz
elastycznością zawartych w nich rozwiązań, która pozwala
dopasować konkretną metodykę do potrzeb organizacji
(Schwaber, Beedle, 2002). Stosowane są również metodyki
łączące w sobie elementy różnych metodyk zwinnych (np.
SCRUM XP Hybrid), jak również metoda KANBAN. Wybór właściwego podejścia oraz najlepszej metodyki zależy
od projektu, sposobu jego realizacji oraz oczekiwanych
efektów (Karrbom Gustavsson, Hallin, 2014).
Znaczenie zespołu jako czynnika determinującego
sukces projektu jest kluczowe w przypadku podejścia adaptacyjnego. W przypadku tego podejścia to zespół kolektywnie podejmuje kluczowe decyzje w projekcie (Xiang
i in., 2016). Odpowiednie działanie zespołu projektowego
jest efektem właściwego podziału prac, zaangażowania
poszczególnych członków zespołu oraz wzajemnego
zaufania (Porter, Lilly, 1996). W zespole projektowym
powinny znaleźć się osoby o pożądanych kompetencjach,
odpowiednim nastawieniu do projektu oraz wyznające te
same wartości (Shu-Chien i in., 2016). Daje to gwarancję odpowiedniej współpracy poszczególnych członków
zespołu oraz eliminuje potencjalne konflikty w zespole
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(Henderson i in., 2016). Mimo wszystko, dla sprawnego
działania zespołu kluczowe znaczenie ma jednak odpowiednia komunikacja, gwarantująca właściwy przepływ
informacji w obrębie zespołu (Wu i in., 2017).
Dla organizacji, które chcą zarządzać zbiorami projektów realizowanych za pomocą podejścia adaptacyjnego, dostępne są rozwiązania pozwalające skalować
(scale) praktyki z działających na poziomie projektu na
poziom portfela (Leffingwell, 2007). W przypadku tych
rozwiązań kluczowe jest zarządzanie portfelem projektów
zwinnych (agile portfolio management). W tradycyjnym
ujęciu portfel łączy pojedyncze projekty w taki sposób,
aby maksymalizować uzyskaną wartość przy założonym
poziomie ryzyka (Markowitz, 1959; Patanakul, Milosevic,
2009; Olsson, 2008). W podejściu tradycyjnym określanie właściwej struktury portfela jest więc kluczowym
aspektem zarządzania portfelem projektów (PMI, 2008).
Istotne jest również, aby odpowiednia struktura portfela
pozwoliła zrealizować określone zamierzenia strategiczne
(Meskendahl, 2010). Natomiast w przypadku zarządzania
portfelem projektów zwinnych istotna jest transparentność portfela (jeden w organizacji), jednorodność (homogeniczność) oraz współpraca i zaangażowanie (osób
z poziomu portfela, jak też projektów) (Stettina, Hörz,
2015). W przypadku portfela projektów zwinnych długookresowe zamierzenia organizacji ujmowane są w rejestrach portfela lub mapach drogowych produktu (Laanti
i in., 2013). Zatem cel portfela projektów zwinnych musi
równoważyć z jednej strony dążenie do realizacji celów
strategicznych, zaś z drugiej koncentrację na kliencie i zaspokajaniu jego potrzeb (Sweetman, Conboy, 2013).

Metoda badawcza

Z

astosowaną metodą badawczą była analiza danych
ilościowych. Dane empiryczne zaczerpnięte zostały z branżowych raportów „Annual State of Agile
Report”, publikowanych corocznie przez firmę „Vision
One” na stronie https://stateofagile.com/home. W toku
analizy wykorzystano dane zawarte w raportach za lata
2010–2019. Nie uwzględniono danych z raportów opublikowanych w latach 2009 i 2008, z uwagi na odmienny
niż w późniejszych raportach sposób prowadzenia badań
oraz prezentacji wyników.
Zasięg terytorialny prowadzonych przez firmę „Vision
One” badań miał charakter globalny. Liczba respondentów biorących udział w ankiecie liczyła średnio powyżej
3 tys. osób na przestrzeni badanego okresu (tab. 1). Badani mieli możliwość wskazania odpowiedzi na więcej
niż jedno pytanie, zatem analizowane raporty zawierają
procent wskazań respondentów. Pozwoliło to na ich tabelaryczne zestawienie oraz obliczenie podstawowych statystyk opisowych, tj. średniej arytmetycznej, odchylenia
standardowego oraz mediany (Dyduch, 2016).

Wyniki badań

A

naliza przesłanek, które stoją za stosowaniem przez
przedsiębiorstwa podejścia adaptacyjnego, umoż-

liwia ich analizę na trzech poziomach: strategicznym,
taktycznym oraz operacyjnym (tab. 2). Na poziomie strategicznym respondenci wskazywali na zwiększenie zdolności organizacji do działania w warunkach zmienności
otoczenia (średnia 68% wskazań) oraz poprawę produktywności organizacji (średnia 62% wskazań). Analiza
trendu wskazuje, że przesłanki te tracą w opinii respondentów, na znaczeniu. Pierwsza z nich była wskazywana
jako powód zastosowania podejścia adaptacyjnego przez
82% respondentów w roku 2010 i 63% w roku 2019. Druga, tj. poprawa produktywności organizacji, była wskazywana przez 80% respondentów w roku 2010 i 51% w roku
2019. Przeprowadzone analizy wskazują, że najważniejszymi, w opinii respondentów powodami stosowania
podejścia adaptacyjnego są przesłanki o charakterze
operacyjnym, tj. przyspieszenie dostaw oprogramowania
(średnia 71% wskazań) oraz poprawa jakości tworzonego
oprogramowania (średnia 54% wskazań). Przyśpieszenie
dostaw oprogramowania jest przesłanką, której znaczenie
w całym badanym okresie respondenci oceniają w sposób
podobny (odchylenie standardowe 6%, mediana 74%).
Najważniejszą korzyścią (tab. 3), jaką odnoszą przedsiębiorstwa, stosując podejście adaptacyjne, jest w opinii badanych respondentów umiejętność zarządzania
zmieniającymi się priorytetami (średnia 83% wskazań).
Jednakże znaczenie tej korzyści dla przedsiębiorstw jest
coraz mniejsze (87% wskazań w roku 2010 oraz 70%
w roku 2019). Istotną korzyścią, jaką odnosi organizacja,
stosując podejście adaptacyjne do zarządzania projektami, jest skrócenie czasu dotarcia z produktem na rynek
(średnia 73% wskazań). Pozostałe wskazywane przez
respondentów korzyści dotyczą projektu oraz realizującego go zespołu. Są nimi poprawa widoczności wyników
projektu (średnia 77% wskazań), zwiększona produktywność zespołu (średnia 75% wskazań) oraz poprawa jego
morale (średnia 74% wskazań).
Kolejnym analizowanym aspektem był zakres stosowania metod skalowania zwinnego (tab. 4). Metody te
ppozwalają na wykorzystanie adaptacyjnego podejścia
do zarządzania projektami na poziomie całej organizacji,
nie tylko projektu. W tym przypadku okres analizy obejmował lata 2014–2019, z uwagi na fakt, że zagadnienia te,
jako stosunkowo nowe, badane były dopiero od roku 2014.
Najważniejszą i najczęściej stosowaną metodą skalowania zwinnego jest Scaled Agile Framework. Średnia
wskazań dla tej metody skalowania zwinnego to 28%
respondentów. Drugą najczęściej stosowaną metodą jest
Scrum of Scrums. Analiza wskazań respondentów na
przestrzeni badanego okresu, pozwala stwierdzić rosnącą systematycznie popularność Scaled Agile Framework
oraz malejącą Scrum of Scrums (tab. 4). Znaczną część
stosowanych rozwiązań stanowią metody będące rozwiązaniami wypracowanymi na potrzeby konkretnych
przedsiębiorstw (średnia 16% wskazań). Jednakże częstotliwość ich wykorzystania maleje systematycznie na
przestrzeni badanego okresu (25% wskazań w roku 2010
oraz 8% w roku 2019). Pozostałe wskazywane metody
pozwalające na skalowanie rozwiązań zwinnych na poziom organizacji, tj. Enterprise Scrum, Disciplined Agile
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Tabela 1. Liczba respondentów biorących udział w ankiecie firmy „Vision One”

Próba badawcza (liczba respondentów)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4770

6042

4048

3501

3925

3880

b.d.

1492

1319

1121

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual State of Agile Report (lata 2010–2019)
Tabela 2. Przesłanki stosowania podejścia adaptacyjnego do zarządzania projektami
Średnia

SD

Mediana

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zwiększenie
zdolności organizacji
do zarządzania
zmieniającymi się
priorytetami

68%

10%

64%

82%

83%

78%

71%

56%

56%

61%

64%

62%

63%

Poprawa
produktywności
organizacji

62%

12%

55%

80%

80%

72%

74%

53%

55%

53%

55%

51%

51%

Doskonalenie i rozwój
biznesu

53%

11%

50%

63%

65%

64%

67%

40%

44%

42%

49%

50%

47%

Zwiększenie zdolności
do zarządzania
rozproszonymi
zespołami

22%

4%

21%

22%

26%

29%

29%

20%

21%

20%

17%

19%

21%

Przyspieszenie dostaw
oprogramowania

71%

6%

74%

78%

77%

73%

75%

59%

62%

69%

75%

74%

71%

Poprawa jakości
tworzonego
oprogramowania

54%

13%

47%

73%

71%

67%

66%

46%

47%

43%

46%

43%

42%

Poprawa łatwości
użytkowania
oprogramowania

32%

15%

22%

52%

50%

47%

47%

22%

22%

18%

18%

21%

18%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual State of Agile Report (lata 2010–2019)
Tabela 3. Korzyści z zastosowania podejścia adaptacyjnego do zarządzania projektami
Średnia

SD

Mediana

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Umiejętność
zarządzania
zmieniającymi się
priorytetami

83%

9%

87%

87%

84%

90%

92%

87%

87%

88%

71%

69%

70%

Widoczność projektu

77%

8%

80%

78%

77%

84%

86%

82%

84%

83%

66%

65%

65%

Zwiększona
produktywność zespołu

75%

11%

79%

74%

75%

85%

87%

84%

85%

83%

61%

61%

58%

Zwiększone morale
zespołu

74%

10%

76%

71%

72%

84%

86%

79%

81%

81%

61%

64%

59%

Skrócenie czasu
dostawy (dotarcia na
rynek)

73%

9%

74%

70%

71%

79%

83%

77%

80%

81%

62%

63%

60%

Lepsza współpraca
działów biznesowych
z IT

72%

7%

72%

68%

68%

79%

82%

75%

77%

76%

65%

64%

65%

Konserwacja
oprogramowania

57%

17%

62%

56%

60%

74%

75%

68%

70%

64%

33%

34%

35%

Redukcja kosztów
projektu

37%

14%

34%

39%

49%

-

-

-

-

56%

22%

28%

26%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual State of Agile Report (lata 2010–2019)
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Tabela 4. Najczęściej wykorzystane metody skalowania zwinnego
Średnia

SD

Mediana

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Metody stworzone wewnątrz

16%

8%

13%

25%

23%

13%

10%

8%

-

Scaled Agile Framework (SAFe)

28%

5%

29%

19%

27%

28%

29%

30%

35%

Nie wiem / inne metody

23%

5%

22%

-

-

-

22%

19%

28%

Scrum of Scrums

37%

27%

23%

69%

72%

27%

19%

16%

16%

Lean Management

8%

7%

4%

18%

17%

4%

3%

3%

4%

Enterprise Scrum

6%

3%

4%

9%

9%

-

3%

3%

4%

Disciplined Agile Delivery (DAD)

4%

2%

4%

4%

4%

1%

5%

7%

4%

Large Scale Scrum (LeSS)

4%

1%

4%

3%

6%

3%

5%

3%

4%

Nexus

2%

1%

2%

-

-

1%

1%

2%

3%

Agile Portfolio Management (APM)

5%

3%

4%

9%

9%

4%

3%

3%

3%

Recipes for Agile Governance in the Enterprise

1%

0%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual State of Agile Report (lata 2014–2019)
Tabela 5. Najczęściej wykorzystane metodyki zwinne
Średnia

SD

Mediana

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Spotify model

1%

-

1%

-

-

-

-

-

-

-

1%

-

-

SCRUM

56%

2%

56%

58%

52%

54%

55%

56%

58%

58%

56%

54%

58%

SCRUMBAN

7%

2%

7%

3%

3%

7%

7%

6%

7%

8%

8%

8%

10%

Inne metody / Nie wiem

12%

4%

13%

13%

17%

13%

10%

15%

14%

13%

9%

6%

7%

SCRUM XP Hybrid

11%

3%

10%

17%

14%

11%

11%

10%

10%

10%

6%

10%

8%

Other Hybrid / Multiple
Methdologies

9%

3%

9%

5%

9%

9%

10%

8%

8%

8%

14%

14%

9%

KANBAN

5%

1%

5%

-

3%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

7%

Extreme Programming
(XP)

2%

1%

1%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Lean Startup

1%

1%

1%

2%

-

-

-

-

-

1%

1%

2%

1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual State of Agile Report (lata 2010–2019)
Tabela 6. Miary sukcesu projektów zwinnych
Średnia

SD

Mediana

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Prędkość

50%

13%

50%

59%

57%

67%

42%

38%

37%

Wypalanie iteracji

38%

14%

39%

51%

51%

51%

27%

25%

24%

Wypalanie wydania

30%

11%

30%

39%

41%

38%

22%

19%

18%

Zadowolenie klienta / użytkownika

37%

10%

37%

28%

29%

28%

46%

46%

45%

Planowane vs. zrealizowane
historyjki w iteracji

33%

4%

33%

35%

37%

37%

30%

29%

31%

Planowany vs. wykonany koszt

27%

5%

27%

22%

23%

22%

31%

31%

31%

Dostarczona wartość biznesowa

32%

13%

33%

19%

21%

23%

43%

42%

46%

Zmiana zakresu w wydaniu

13%

4%

13%

16%

17%

16%

9%

8%

9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual State of Agile Report (lata 2014–2019)
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Delivery (DAD), Large Scale Scrum (LeSS) oraz Nexus,
są stosunkowo rzadko wykorzystywane w badanych organizacjach (odpowiednio średnio 6%, 4%, 4% oraz 2%
wskazań respondentów).
Analizę preferencji respondentów w zakresie wykorzystywanych metodyk zwinnych zawiera tabela 5. Zgromadzone dane wskazują jednoznacznie, że najczęściej
wykorzystywaną metodyką jest SCRUM. Ponad połowa
badanych respondentów deklaruje stosowanie tej właśnie
metodyki (średnia 56% wskazań respondentów). Popularność tej metodyki wśród badanych przedsiębiorstw
kształtuje się bardzo stabilnie na przestrzeni całego
badanego okresu (odchylenie standardowe 2%). Dużą
popularnością cieszy się również metodyka SCRUM XP
Hybrid (średnia 11% wskazań) oraz metodyki łączące
w sobie elementy innych metodyk (średnia 9% wskazań).
Podobna liczba respondentów deklaruje korzystanie
z innych metodyk zwinnych lub nie wie, z jakiej obecnie korzysta przedsiębiorstwo, w którym są zatrudnieni
(średnia wskazań 12%).
Oprócz metodyk opisywanych powyżej widoczny jest
wzrost zainteresowania badanych przedsiębiorstw japońską metodą KANBAN, stosowaną dotąd powszechnie
w obszarze zarządzania produkcją (średnia 5% wskazań).
Często stosowana jest również metodyka SCRUMBAN,
będaca połączeniem metody KANBAN i metodyki
SCRUM, która łączy najlepsze z punktu widzenia zarządzania projektami zwinnymi elementy obu z nich (średnio 7% wskazań). Wzrost ten widoczny jest na rysunku 1.
Analizę tego, w jaki sposób dokonuje się pomiaru
sukcesu projektów zarządzanych za pomocą zwinnych
metodyk zarządzania zawiera tabela 6.
Analiza najczęściej stosowanych miar sukcesu dla
projektów zwinnych pozwala stwierdzić, że następuje
odejście od miar bardzo precyzyjnych, zorientowanych
na produktywność zespołu projektowego (tj. prędkość zespołu, tempo wypalania iteracji czy wydania). Znaczenie
tych mierników na przestrzeni analizowanego okresu systematycznie maleje: dla prędkości zespołu z 59% wskazań
w roku 2014 do 37% wskazań w roku 2019, dla tempa
wypalania iteracji z 51% w roku 2014 do 24% w roku

2019 oraz tempa spalania wydania z 39 do 18%. Z kolei
na znaczeniu zyskują mierniki o charakterze kompleksowym, za pomocą których mierzyć można zadowolenie
klienta (średnia wskazań 37%) oraz wpływ projektu na
rozwój biznesu (średnia wskazań 32%). Rośnie również
według respondentów znaczenie mierników opisujących
efektywność wykorzystania budżetu projektu (średnia
wskazań 27%).
12%
10

10%
8

8%

7

7

8

8
7

7
6

6%

5

5

5

5

5

5

4

4%

3

3

2%
0

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SCRUMBAN

KANBAN

Rys. 1. Metodyki zwinne zyskujące na znaczeniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual State of Agile
Report (lata 2014–2019)

Kolejny aspekt prowadzonych prac to analiza najczęściej wykorzystywanych przez zespoły projektowe
technik. W badanych przedsiębiorstwach najczęściej
wykorzystywane są rozwiązania specyficzne dla metodyk
zwinnych, tj. planowanie iteracji, codzienne spotkania
przeprowadzane w trakcie iteracji oraz retrospektywa
po zakończeniu iteracji. Zespół projektowy, wykorzystując te techniki, może w sposób zaplanowany rozwijać
produkt, generując oczekiwany przyrost („increment”).
Od roku 2016 respondenci wskazują również na przegląd
iteracji jako uzupełnienie technik poprzednio stosowanych w ramach iteracji. Rozróżnienie przeglądu iteracji
oraz retrospektywy ma kluczowy charakter. W ramach
przeglądu iteracji analizowane są kwestie związane z produktem i sposobem jego powstawania, natomiast w przypadku retrospektywy, analizowane są kwestie związane

Tabela 7. Najczęściej wykorzystywane narzędzia w podejściu adaptacyjnym
Średnia

SD

Mediana

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tablica KANBAN

58%

18%

63%

27%

37%

43%

52%

63%

69%

74%

75%

76%

Tablica zadań

74%

6%

75%

67%

77%

81%

79%

82%

75%

71%

70%

66%

Arkusz

68%

3%

67%

67%

69%

68%

72%

74%

67%

65%

66%

64%

Wiki

66%

4%

65%

65%

72%

71%

68%

68%

62%

62%

62%

60%

Planowanie produktów

51%

1%

51%

-

-

-

-

-

-

-

50%

51%

Refaktoring

28%

5%

29%

31%

32%

33%

29%

30%

25%

19%

22%

26%

Narzędzia do zarządzania
pomysłami klientów

19%

2%

19%

18%

20%

21%

22%

21%

16%

16%

18%

19%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual State of Agile Report (lata 2011–2019)
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z funkcjonowaniem zespołu projektowego (Scrum Guide,
2020). Kolejnym aspektem prowadzonych analiz był sposób wykorzystywania przez zespół projektowy narzędzi
zwinnego zarządzania projektami (tab. 7). Zagadnienie to
pojawia się w raportach, począwszy od roku 2011. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem są tablice zadań
oraz tablice KANBAN (średnia odpowiednio 74% i 58%
wskazań) oraz różnego rodzaju arkusze (średnia 68%
wskazań). Narzędzia te są wykorzystywane głównie do
planowania oraz monitorowania postępu prac zespołu
projektowego w ramach iteracji bądź wydania. Wydaje się,
że respondenci w wielu przypadkach uznają te narzędzia
jako narzędzia o charakterze komplementarnym.
Respondenci w analizowanych raportach wskazują
również, że narzędzia informatyczne w sposób kompleksowy wspierają realizowanie projektów zwinnych (tab. 8).
Do najczęściej stosowanych respondenci zaliczyli Atlassian JIRA (47% wskazań respondentów) oraz narzędzia
pakietu MS Office, tj. MS Excel (średnio 56% wskazań)
oraz MS Project (średnio 32% wskazań). Widoczny jest
jednak trend świadczący o odchodzeniu od tych narzędzi informatycznych. Zwłaszcza mocno widoczne jest to
w przypadku MS Project (30% wskazań w roku 2010 i 9%
wskazań w roku 2019). Z kolei widoczny jest systematyczny wzrost, jeżeli chodzi o wykorzystywanie w badanych
przedsiębiorstwach pakietu Atlassian JIRA – od 29%
wskazań w roku 2010 do 67% wskazań respondentów
w roku 2019.

Dyskusja wyników badań

A

naliza zgromadzonych danych pozwala sformułować
kilka obserwacji. Jeżeli chodzi o powody zainteresowania przedsiębiorstw podejściem zwinnym, to dominują
przesłanki o charakterze operacyjnym (głównie przyśpieszenie dostaw oprogramowania), natomiast uzyskane korzyści mają charakter strategiczny. Podstawową korzyścią

o takim charakterze była umiejętność zarządzania zmieniającymi się priorytetami, co jest de facto istotą podejścia
adaptacyjnego. Pozwala to stwierdzić, że badane przedsiębiorstwa interesują się podejściem adaptacyjnym, mając
na uwadze korzyści krótkoterminowe, natomiast stosując
to podejście, uzyskują w dłuższej perspektywie czasu dodatkowe korzyści warunkujące ich rozwój, tj. adaptację do
zmieniających się warunków rynkowych.
Scaled Agile Framework to najczęściej wykorzystywana metoda pozwalająca na skalowanie rozwiązań
zwinnych na poziomie organizacji. Inne rozwiązania,
szczególnie bazujące wprost na skalowaniu rozwiązań stosowanych na poziomie projektu, tj. Scrum of
Scrums, tracą na znaczeniu bądź ich rozpoznawalność
jest niewielka (Nexus). Duża popularność Scaled Agile
Framework jest efektem, z jednej strony kompleksowości rozwiązania, z drugiej elastyczności założeń, które
pozwalają je dostosować do potrzeb organizacji (Leffingwell, 2007). SAFe pozwala stosować rozwiązania na
poziomie projektu, programu oraz portfela (Wyrozębski,
2020). Analiza danych zawartych w raportach potwierdza również, że duża część metod zwinnych stosowanych
na poziomie organizacji to wypracowane we własnym
zakresie przez przedsiębiorstwa metody będące zwykle
kompilacją kilku różnych dostępnych rozwiązań (Stettina, Hörz, 2015). Stanowi to odpowiedź na formułowane
pod względem metody SAFe zastrzeżenia dotyczące jej
założeń, które każą ją bardziej traktować jako hybrydową metodę skalowania, nie zaś stricte zwinną.
SCRUM jest najczęściej stosowaną metodyką w przypadku projektów realizowanych przy użyciu podejścia
adaptacyjnego. Wydaje się, że siłą tej metodyki jest jej
prostota oraz adaptowalność (Scrum Guide, 2020).
Ogólnie sformułowane ramy działania uczestników
projektów wsparte są w przypadku tej metodyki spójnym zestawem zasad i praktyk (Schwaber, Sutherland,
2017). Zastosowane założenia powodują, że łatwo ją do-

Tabela 8. Najczęściej wykorzystywane narzędzia informatyczne w podejściu adaptacyjnym
Średnia

SD

Mediana

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Microsoft Azure DevOps

23%

-

23%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23%

Atlassian JIRA Align

5%

-

5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5%

Atlassian JIRA

47%

14%

48%

29%

35%

33%

36%

45%

51%

53%

58%

65%

67%

Microsoft Excel

56%

10%

56%

52%

61%

69%

66%

68%

60%

46%

46%

48%

40%

Microsoft Project

32%

13%

32%

30%

36%

48%

48%

46%

33%

20%

21%

24%

9%

Google Docs

19%

3%

19%

16%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Annual State of Agile Report (lata 2010–2019)
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stosować do potrzeb konkretnej organizacji (Schwaber,
Beedle, 2002). Analiza danych zawartych w raportach
wskazuje na dużą popularność rozwiązań (tj. XP Hybrid
czy SCRUM XP Hybrid), które łączą elementy różnych
metodyk. Jest to spowodowane faktem, że przedsiębiorstwa poszukują rozwiązania najlepiej dopasowanego do
ich specyficznych potrzeb. Podobne zjawisko miało miejsce w podejściu tradycyjnym, gdzie dostępne metodyki
kaskadowe były modyfikowane do potrzeb organizacji
bądź bazujące na nich organizacje opracowywały swoje
własne rozwiązania. Dzięki temu, choć metodyki zwinne
zwykle utożsamia się z projektami informatycznymi, to
metodyka SCRUM (oraz jej odmiany) jest często stosowana również przez przedsiębiorstwa z innych branż do
realizowania projektów innych niż informatyczne (Serrador, Pinto, 2015).
Zmienia się rozumienie i sposób pomiaru sukcesu projektu w podejściu zwinnym. Początkowo sukces projektu
mierzony był poprzez prędkość zespołu oraz tempo rea
lizowania zaplanowanych w iteracji zadań (wypalanie
iteracji). Analiza danych wskazuje, że obecnie zmienia
się rozumienie sukcesu projektu zwinnego, bowiem coraz powszechniej wykorzystuje się mierniki pozwalające
mierzyć go bardziej kompleksowo, np. poprzez pomiar
zadowolenia klienta oraz wpływu, jaki ma projekt na
rozwój biznesu organizacji. Widoczne jest zatem przesunięcie sposobu pomiaru rezultatów projektów zwinnych od miar zorientowanych na tempo pracy zespołu,
w kierunku miar pozwalających mierzyć także pozostałe
istotne aspekty sukcesu projektu (którymi są satysfakcja
klienta, zespołu czy rozwój biznesu). Stwierdzić można
zatem, że postrzeganie sukcesu projektów zwinnych,
początkowo inne, ewoluuje w tym samym kierunku co
rozumienie sukcesu projektów realizowanych zgodnie
z podejściem tradycyjnym (Andersen i in., 2006).
Powszechne zastosowanie metodyki SCRUM powoduje również, że respondenci, jako najczęściej wykorzystywane techniki wskazują: planowanie iteracji,
codzienne spotkania zespołu, przegląd iteracji oraz
retrospektywę. W ramach przeglądu iteracji analizowane są zagadnienia związane z produktem, natomiast
w przypadku retrospektywy z działaniem zespołu projektowego (Schwaber, Sutherland, 2017). Ma to również
swoje odzwierciedlenie w wykorzystywanych przez
zespoły projektowe narzędziach. Najbardziej popularne
są tablice zadań (w tym tablice KANBAN) oraz różnego
rodzaju arkusze pozwalające wizualizować postęp zespołu projektowego. Jeżeli chodzi o wsparcie informatyczne
zespołu projektowego w podejściu zwinnym, to dalej
dość powszechnie wykorzystywane są narzędzia pakietu
MS Office, w tym w szczególności MS Excel. Natomiast
jeżeli chodzi o wsparcie informatyczne rozwiązań o bardziej kompleksowym charakterze, to najczęściej wykorzystywany jest pakiet Atlassian JIRA. Popularność tego
oprogramowania rośnie systematycznie, co wskazuje, że
odejście w projektach zwinnych od prostych narzędzi
dostępnych w pakiecie MS Office spowodowane jest
rosnącymi oczekiwaniami przedsiębiorstw odnośnie do
monitowania postępu prac w tego typu projektach.

Podsumowanie

P

rzeprowadzone badania pozwoliły określić zmiany
preferencji przedsiębiorstw w zakresie adaptacyjnego podejścia do zarządzania projektami oraz wskazały,
że w opinii respondentów podstawową korzyścią, jaką
osiągają przedsiębiorstwa, wykorzystując podejście adaptacyjne, jest nabywanie umiejętności zarządzania zmieniającymi się priorytetami. Stanowi to odpowiedź na
pierwsze pytanie badawcze (PB1). Przedsiębiorstwa, doceniając użyteczność tego podejścia, wykorzystują je na
poziomie organizacji, projektu oraz realizującego projekt
zespołu. Pośród rozwiązań umożliwiających skalowanie
metod zwinnych na poziom organizacji najpowszechniej
stosowaną jest Scaled Agile Framework, z uwagi na jej
kompleksowość pozwalającą realizować zamierzenia organizacji dzięki zarządzaniu portfelem projektów zwinnych. Analiza zgromadzonych danych wskazuje stały
trend rosnący, jeżeli chodzi o respondentów deklarujących stosowanie tej metody (jest to odpowiedź na drugie
pytanie badawcze PB2). Na poziomie projektu wykorzystywane są zwinne metodyki zarządzania projektem.
Badani najczęściej deklarowali użycie architektury
SCRUM. Jej popularność wśród przedsiębiorstw stosujących adaptacyjne podejście do zarządzania projektami
jest efektem prostoty tego rozwiązania oraz jego znacznej
adaptowalności do potrzeb organizacji. Poszukiwanie
metod jak najbardziej dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw jest widoczne w dużej popularności rozwiązań,
tj. SCRUM XP Hybrid oraz łączących elementy architektury SCRUM i metody KANBAN (metodyka SCRUMBAN). Wnioski te stanowią odpowiedź na kolejne trzecie
pytanie badawcze (PB3). Natomiast, poszukując odpowiedzi na czwarte pytanie badawcze (PB4), analizowano
techniki i narzędzia wykorzystywane najczęściej przez
zespoły projektowe realizujące projekty zwinne. Najczęściej wykorzystywanymi przez respondentów technikami
są planowanie iteracji, codzienne spotkania, przegląd iteracji oraz retrospektywa. Podczas tych wydarzeń najczęściej stosowane są tablice zadań, tablice KANBAN oraz
różnego rodzaje arkusze pozwalające zespołowi projektowemu planować i realizować zadania oraz monitorować
postęp prac. Jeżeli chodzi o narzędzia informatyczne, to
największą popularnością cieszy się wśród respondentów
pakiet Atlassian JIRA.
Znaczenie dla praktyki
Przeprowadzone badania cechują się również wartością
dla praktyków. Lektura artykułu może wskazać osobom
zainteresowanym wykorzystaniem podejścia adaptacyjnego konkretne rozwiązania, które są obecnie bardzo
popularne.
Ograniczenia
Najważniejszym ograniczeniem prowadzonych analiz jest
brak ciągłości prowadzonych przez firmę „Vision One”
badań, co przekłada się na sposób publikacji danych
oraz ich użyteczność z punktu widzenia postępowania
badawczego.
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Analysis of the Scope and Specificity
of Solutions Used as Part of the Adaptive
Approach to Project Management
Summary
The article discusses the issue of the adaptive approach
to project management. Its objective is to analyse the application scope of the adaptive approach, including agile
management methodologies and the associated tools. The
analysis was conducted at the organization, project and

team level. The research method used was the analysis of
quantitative data. The obtained results enabled to identify
the benefits achieved by organisations using the adaptive
approach to project management as well as to indicate the
most frequent trends in the development of agile scaling
methods, agile project management methodologies, and
the associated tools and techniques.
Keywords
adaptive approach, agile methodologies, trend analysis
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Wprowadzenie

I

ntensywny rozwój technologiczny powoduje, że na rynek wprowadzanych jest coraz więcej innowacyjnych
rozwiązań i systemów. Za takie uznać należy digital technology platforms, czyli cyfrowe platformy technologiczne (CPT), które stopniowo zastępują klasyczne innowacje produktowe (Ciriello i in., 2018, s. 563) i obecnie
są jednym z najważniejszych trendów technologicznych
(Nowicka, 2017, s. 45). Mogą one funkcjonować jako
platformy: zakupowe (Aleo – Deloitte, 2015), usługowe
(Twardowski, 2009), IT (Sun i in., 2015, s. 1), telewizyjne (Myślak, 2017, s. 31–55) czy nawet biblioteczne
(Odlanicka-Poczobutt i in., 2015, s. 11–19), jak również,
biorąc pod uwagę klasyfikację firmy konsultingowej
Oxera, platformy informacyjne, komunikacyjne, rozrywkowe, porównawcze (służą do porównywania cen)
i rynki online (Oxera, 2015, s. 3) oraz, według propozycji A. Kosieradzkiej i K. Rostek (2015, s. 462), platformy
analityczno-komunikacyjne (wspomagają podejmowanie decyzji), integrująco-informacyjne (analiza danych
i informacji) i służące do realizacji zadań związanych
z wykorzystywaniem wiedzy. CPT to narzędzia, które
prowadzą do intensyfikacji kontaktów handlowych
i biznesowych nawiązywanych pomiędzy różnymi
podmiotami działającymi na rynkach (w tym głównie
między partnerami biznesowymi, stąd inne określenie

CPT – platformy B2B, czyli business-to-business) (Sun
i in., 2015, s. 1–2). W innej definicji wskazano, że CPT
to bazy kodów, które w każdym momencie można rozszerzać o nowe moduły i funkcjonalności (De Reuter
i in., 2015, s. 5). Z kolei autorskie ujęcie brzmi: CPT
to narzędzia o charakterze elektronicznym (cyfrowym),
które mogą przyjmować postać usług bądź treści i za
pośrednictwem których możliwe jest tworzenie podstaw do nawiązywania i intensyfikowania kontaktów
pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rynku,
przy czym bardzo ważną cechą tych platform jest możliwość stałego ich rozbudowywania o nowe moduły czy
funkcjonalności.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak
CPT, są niezwykle przydatne, jednak generują szerokie
wyzwania, odnoszące się do cyberbezpieczeństwa (Spremić, Simunić, 2018, s. 341; Albrycht i in., 2019, s. 31).
W tym względzie chodzi nie tylko o różnego typu ataki
na komputery i sieci internetowe, ale również awarie
sprzętu i oprogramowania, które mogą wynikać z błędów ludzkich (Kremer i in., 2019, s. 42). Z uwagi na to
aktualnie podejmowane są działania w sferze prawnej,
które mają na celu neutralizować zagrożenia związane
z bezpieczeństwem nowoczesnych technologii i systemów IT, w tym także CPT.
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W artykule sformułowano następujące pytania badawcze:
• w jaki sposób, na gruncie prawnym, regulowane
są kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do funkcjonowania cyfrowych platform technologicznych (cel poznaczy)?
• jakie podstawowe zagrożenia są związane z wykorzystywaniem cyfrowych platform technologicznych (cel poznawczy)?
• w jaki sposób przedmiotowe kwestie mogą wpływać
na zarządzanie CPT, w szczególności, jak można
przeciwdziałać powstającemu zagrożeniu przy ich
wykorzystaniu (cel praktyczny)?
Głównym celem artykułu jest wskazanie, jakie zagrożenia dotyczą wykorzystywania CPT w przedsiębiorstwach
i czy czas wykorzystywania tych platform w przedsiębiorstwach oraz wielkość zatrudnienia mają wpływ na skalę
tych zagrożeń. Rozważania w tym zakresie zostaną osadzone w kontekście badań własnych.

Przegląd literatury przedmiotu
i ustawodawstwa

Z

uwagi na intensywny rozwój technologiczny, aktualnie istnieje duża potrzeba w odniesieniu do
regulowania kwestii prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem (Górka, 2018, s. 31). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest definiowane jako brak ryzyka w odniesieniu do możliwości utraty danych informacyjnych,
które to dane stanowią podstawowy czynnik wytwórczy,
umożliwiający osiąganie przewagi konkurencyjnej na
rynku (Aleksandrowicz, 2016, s. 12–13). Zapewnienie
tego bezpieczeństwa jest podstawowym zadaniem nie tylko na poziomie funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw, ale również ma wymiar krajowy czy, szerzej,
międzynarodowy. W związku z tym cyberbezpieczeństwo
musi stanowić istotny element polityki realizowanej na
szczeblu państwowym czy unijnym (Terlikowski, 2019,
s. 77). Przy tym powinna ona uwzględniać również funkcjonowanie CPT, gdyż grupują one wielu użytkowników
i prowadzą do realizowania różnego typu transakcji, co
może wywoływać zagrożenia, odnoszące się na przykład
do utraty danych, wynikającej z ich kradzieży czy awarii
sprzętu lub oprogramowania (Górka, 2017, s. 76; Opara,
Hussein, 2017, s. 138).
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na
rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa
sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii zaznaczono, że CPT, definiowane w tej dyrektywie w kontekście „internetowych platform handlowych”, czyli usług
cyfrowych, które zapewniają zawieranie online umów
dotyczących sprzedaży produktów, usług lub oprogramowania (art. 4 pkt 17 dyrektywy 2016/1148; Biesiekierska,
2019, s. 15), są przedmiotem działania dostawców usług
cyfrowych. Tacy dostawcy, na mocy odpowiednich wymogów regulacyjnych i dobrowolnych praktyk branżowych, są zobowiązani do rozwijania kultury zarządzania
ryzykiem, która dotyczy przeprowadzania ocen ryzyka
i wdrażania środków bezpieczeństwa adekwatnych dla

danego rodzaju ryzyka. Jest to istotne z tego powodu, że
prawidłowe funkcjonowanie internetowych platform
stwarza podstawy do zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłości i wiarygodności realizacji usług cyfrowych, co
tym samym wpływa na sprawną działalność prowadzoną
przez przedsiębiorstwa oraz na „kluczową działalność
gospodarczą i społeczną w Unii” (pkt. 44 i 48 preambuły
dyrektywy 2016/1148).
W dyrektywie, wśród wymagań, jakie są stawiane
państwom członkowskim w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa usług cyfrowych, uwzględniono formułowanie krajowych strategii odnośnie do tego
bezpieczeństwa, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie
i utrzymanie wysokiego jego poziomu. Poza tym ustalono,
że dostawcy usług cyfrowych muszą podejmować odpowiednie i proporcjonalne środki o charakterze technicznym i organizacyjnym, pozwalające na zarządzanie ryzykiem i zapewnienie ciągłości działania systemów i sieci
informatycznych, w tym CPT, a także zgłaszać wszelkie
incydenty do CSIRT (Zespołu Reagowania na Incydenty
Bezpieczeństwa Komputerowego) i realizować zadania
z zakresu monitorowania, audytu i testowania stanu systemów i sieci komputerowych (art. 7 i art. 14–16 dyrektywy
2016/1148).
Uzupełnieniem do tej dyrektywy jest rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia
2018 r. W jego ramach wyodrębniono konkretne zabezpieczenia, jakie muszą być stosowane przez dostawców
usług cyfrowych. Opisano je w tabeli 1. Wyodrębnione
w tabeli rodzaje zabezpieczeń to minimalne wymagania,
jakie są stawiane sieciom i systemom informatycznym,
w tym także CPT, w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa.
W Polsce najważniejszym aktem prawnym, który
reguluje kwestie dotyczące bezpieczeństwa CPT, jest
ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W jej ramach platformy te zaliczono
do usług cyfrowych. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługi
takie są świadczone na odległość, bez obecności stron,
co odbywa się w wyniku przekazu danych realizowanego na indywidualne żądanie usługobiorcy za pomocą
urządzeń, służących do elektronicznego przetwarzania
i przechowywania danych (art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r.). Wśród podstawowych obowiązków dostawców usług cyfrowych, czyli również tych podmiotów,
które odpowiadają za bezpieczne funkcjonowanie CPT,
znajduje się zapewnienie realizacji adekwatnych środków,
pozwalających na sprawne postępowanie w przypadku
incydentu, naruszającego cyberbezpieczeństwo, zarządzanie ciągłością działania oraz zapobieganie i minimalizowanie wpływu incydentów na usługi cyfrowe (art. 17
ust. 2–3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.).
Należy dodać, że w dniu 22 października 2019 r. Rada
Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024.
Jednym z głównych celów tej Strategii jest „podniesienie
poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiągnięcie
zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na
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Tabela 1. Zabezpieczenia stosowane przez dostawców usług cyfrowych na mocy rozporządzenia wykonawczego 2018/151
Obszar zabezpieczeń

Rodzaje zabezpieczeń
• systematyczne zarządzania sieciami i systemami informatycznymi, w tym mapowanie, analiza
ryzyka i architektury bezpieczeństwa oraz zarządzanie cyklem życia systemów

Bezpieczeństwo sieci i systemów
informatycznych

• bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe – dostępność zestawu środków, które pozwalają na
eliminację błędów ludzkich czy awarii systemów
• bezpieczeństwo dostaw – realizacja odpowiednich polityk w celu zagwarantowania
i identyfikowania dostaw
• kontrolowanie dostępu do systemów
• testowanie odpowiednich procesów

Postępowanie w przypadku incydentu

• identyfikowanie słabych punktów systemów
• ocenianie powagi incydentów
• dokumentowanie wyników podjętych środków

Zarządzanie ciągłością działania

• stosowanie planów awaryjnych
• wykazywanie zdolności do przywracania gotowości do pracy sieci i systemów po katastrofach
• realizacja zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów

Monitorowanie, audyt i testowanie

• weryfikowanie wykorzystywania odpowiednich norm i wytycznych
• ujawnianie luk w bezpieczeństwie sieci i systemów

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego 2018/151

incydenty”, co ma być osiągane w wyniku przeprowadzania testów i audytów bezpieczeństwa oraz zapewnienia
bezpieczeństwa w ramach łańcuchów dostaw systemów
i sieci informatycznych (Strategia …, 2019, s. 15–16).
W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną również zawarto szereg wymagań, jakie muszą być spełnione przez dostawcę usług
cyfrowych. W kontekście cyberbezpieczeństwa chodzi
głównie o zapewnienie przez tego dostawcę działania
systemu teleinformatycznego w taki sposób, by nie było
możliwe uzyskanie dostępu przez nieuprawnione osoby
do treści przekazów, jakie składają się na te usługi (art.
7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
W trakcie funkcjonowania CPT niezbędne jest również
uwzględnianie przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych (Chałubińska-Jentkiewicz, 2018, s. 187–191).
W tym względzie należy powołać się na RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Nakłada
ono na dostawców usług cyfrowych obowiązki między
innymi w zakresie zgodnego z prawem i bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych, co dotyczy każdorazowego wyrażenia zgody na takie przetwarzanie przez
zainteresowaną stronę oraz ochrony, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem danych (chodzi o integralność i poufność

danych) (art. 5–6 RODO). Należy dodać, że w Polsce,
na podstawie przepisów zawartych w RODO, funkcjonuje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
Regulacje prawne w stosunkowo szeroki sposób odnoszą się do kwestii związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa działania cyfrowych platform technologicznych. Jest to istotne z tego względu, że wykorzystywanie
CPT wiąże się z określonymi zagrożeniami, co może implikować bariery w ich wykorzystywaniu. Będzie o tym
mowa przy omawianiu wyników badań własnych.

Metoda badawcza

B

adania zostały przeprowadzone w dniach 18–28 lutego 2019 r. metodą standaryzowanych wywiadów
kwestionariuszowych, czyli zawierających pytania o ściśle
określonej kolejności i niezmiennym brzmieniu, na ogół
zamknięte. W tym zakresie wykorzystano metodę CATI
(Computer-Assisted Telephone Interviewing), a więc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Podstawą
ich realizacji był kwestionariusz ankiety, składający się
z 23 pytań. Metoda CATI odznacza się wysokim stopniem
standaryzacji i jest elementem paradygmatu ilościowego,
przy czym do jej podstawowych zalet zalicza się to, że jej
wyniki można uogólnić na całą populację (Gerring, 2001,
s. 15).
Próba miała charakter losowy. Wywiady zostały
zrealizowane z przedstawicielami kadry zarządzającej,
posiadającymi wiedzę z zakresu funkcjonowania i wykorzystywania przez przedsiębiorstwa cyfrowych platform
technologicznych. Operat losowania stanowiły listy
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 eneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gob
spodarka realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Do próby wylosowano przedsiębiorstwa, które otrzymały w ramach tego programu dofinansowanie na wdrożenie i rozwój cyfrowych platform technologicznych. Operat losowania liczył N=320 rekordów,
z czego wywiady udało się zrealizować z liczbą podmiotów N=120. Algorytm randomizacji wbudowany w oprogramowanie do badań telefonicznych zapewnił każdemu
rekordowi w bazie danych jednakową szansę znalezienia
się w próbie. W toku realizacji badania nawiązano kontakt
telefoniczny z każdym z przedsiębiorstw. W badaniach
uczestniczyły przedsiębiorstwa, których długość działania
na rynku to głównie 85 miesięcy i dłużej (81,0% ogółu)
i które funkcjonują przede wszystkim w ramach średnich
(33,9%) oraz dużych (32,2%) przedsiębiorstw. Wśród
branż, w których prowadzona jest działalność przedsiębiorstw, znajduje się głównie branża handlowa (23,1%),
informatyczna (21,5%) oraz przemysłowa (20,7%).
W trakcie analizy uzyskanych danych wykonano
również porównania międzygrupowe, opierając się na
teście rangowym H Kruskala-Wallisa, nazywanym potocznie nieparametryczną analizą wariancji, oraz teście
U Manna-Whitneya. Pierwsze z narzędzi statystycznych
zostało wprowadzone do obiegu naukowego w połowie
XX w. przez Kruskala i Wallisa (1952, s. 583–621). Test
ten umożliwia stwierdzenie, czy w dużej (k>2), wieloelementowej grupie istnieją istotne statystycznie różnice
pomiędzy elementami. Jeśli ten test wykaże takie różnice, wówczas wykorzystuje się kolejny, czyli test Manna
i Whitneya (1947, s. 50–60) w celu porównania parami
elementów składających się na grupę. W trakcie badań,
przy wykorzystaniu obu testów, chodziło o odnalezienie
swoistych „cech charakterystycznych” wykorzystania
CPT z perspektywy różnych grup badanych (wielopłaszczyznowa charakterystyka badanej populacji).

Założenia i kierunki eksploracji wyznaczone zostały
przez pytania, które przyjęto jako zmienne niezależne.
Dotyczyły one czasu stosowania cyfrowych platform
technologicznych w badanych przedsiębiorstwach oraz
wielkości zatrudnienia.

Wyniki badań

W

trakcie badań z zakresu cyfrowych platform technologicznych (część poświęcona cyberbezpieczeństwu)
respondentów spytano między innymi o to, jakie zagrożenia można dostrzec w związku z wdrażaniem CPT w badanych przedsiębiorstwach w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Analiza deklaracji ankietowanych w tym względzie została
zawarta w tabeli 2, przy czym należy zaznaczyć, że osoby
badane mogły wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.
Według respondentów badań, do najważniejszych
zagrożeń, jakie są związane z wykorzystywaniem CPT
w przedsiębiorstwach, zalicza się awarie sprzętu komputerowego (65 wskazań, czyli 36,1% ogółu) i sieci internetowej (43 wskazań i 23,9% ogółu). W znacznie mniejszym
stopniu ankietowani wskazali na phishing (6,7%) i pharming (5,05%) czy wycieki danych, dotyczących przedsiębiorstwa, kontrahentów bądź klientów (razem 10,0%).
Należy dodać, że 1,7% członków populacji badawczej,
a więc 2 osoby wykazały negatywny stosunek względem
wdrażania i wykorzystywania CPT. Wprawdzie nie jest to
duży odsetek, jednak warto zwrócić uwagę na to, że obie
te osoby, wśród przejawów takiego negatywnego stosunku,
wskazały na liczne obawy w zakresie cyberbezpieczeństwa.
W ramach porównań międzygrupowych pod uwagę
wzięto kwestię, dotyczącą negatywnych zdarzeń i zagrożeń w związku z wdrażaniem CPT w kontekście
cyberbezpieczeństwa. Analiza odnośnie do tej kwestii
w powiązaniu z czasem stosowania CPT w badanych
przedsiębiorstwach została zawarta w tabeli 3.

Tabela 2. Zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa związane z wdrażaniem CPT

Rodzaje zagrożeń

Odpowiedzi
N=120

%

awaria sprzętu komputerowego

65

36,1

awaria sieci internetowej, wynikająca na przykład z jej przeciążenia wykorzystywaniem cyfrowych
platform technologicznych

43

23,9

phishing, czyli podszywanie się pod zaufane źródło poprzez stronę internetową

12

6,7

pharming, czyli przekierowanie na fałszywą stronę i serwery internetowe

10

5,6

wyciek danych dotyczących przedsiębiorstwa i jego pracowników czy kontrahentów

6

3,3

wyciek danych dotyczących klientów

6

3,3

utrata środków finansowych

6

3,3

szpiegowanie poprzez sieć internetową

3

1,7

negatywne zdarzenia nie wystąpiły

28

15,6

Ogółem

180

100,0

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa w kontekście czasu stosowania CPT
Czas stosowania CPT w przedsiębiorstwie
Rodzaje zagrożeń

do 3 lat

powyżej 3 lat

N=120

%

N=120

%

awaria sprzętu komputerowego

30

51,7

35

56,5

awaria sieci internetowej

19

32,8

24

38,7

wyciek danych dotyczących przedsiębiorstwa i jego pracowników czy kontrahentów

4

6,9

1

1,6

wyciek danych dotyczących klientów

4

6,9

1

1,6

phishing

5

8,6

7

11,3

pharming

3

5,2

7

11,3

utrata środków finansowych

4

6,9

1

1,6

szpiegowanie poprzez sieć internetową

2

3,4

1

1,6

negatywne zdarzenia nie wystąpiły

13

22,4

15

24,2

nieistotny statystycznie (w przypadku wszystkich rodzajów
zagrożeń)

Testy porównań międzygrupowych H Kruskala-Wallisa i U Manna-Whitneya
Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (N=120)
Wielkość przedsiębiorstwa
Rodzaje zagrożeń

mikro

małe

średnie

duże

N

%

N

%

N

%

N

%

awaria sprzętu komputerowego

3

25,0

11

39,3

23

56,1

28

71,8

awaria sieci internetowej

4

33,3

9

32,1

20

48,8

10

25,6

wyciek danych dotyczących przedsiębiorstwa i jego
pracowników czy kontrahentów

0

0,0

2

7,1

1

2,4

2

5,1

wyciek danych dotyczących klientów

0

0,0

0

0,0

4

9,8

1

2,6

phishing

3

25,0

1

3,6

3

7,3

5

12,8

pharming

2

16,7

2

7,1

3

7,3

3

7,7

utrata środków finansowych

0

0,0

2

7,1

1

2,4

2

5,1

szpiegowanie poprzez sieć internetową

0

0,0

1

3,6

1

2,4

1

2,6

negatywne zdarzenia nie wystąpiły

7

58,3

9

32,1

6

14,6

6

15,4

awaria sprzętu vs wielkość

H (χ² (3, N=120) = 11,46; p ≤ 0,05

mikro vs średnie

U(N=54)=178,5; p ≤ 0,05

mikro vs duże

U(N=52)=130,0; p ≤ 0,05

małe vs duże

U(N=67)=368,5; p ≤ 0,05

w przypadku pozostałych zmiennych

nieistotny statystycznie

Testy porównań międzygrupowych H KruskalaWallisa i U Manna-Whitneya

Źródło: opracowanie własne

Obie badane grupy przedsiębiorstw nie różnią się
w istotny sposób pod względem wystąpienia negatywnych
zdarzeń i zagrożeń wynikających z wykorzystania CPT.
W przypadku zarówno przedsiębiorstw wykorzystujących
platformy do trzech lat, jak i tych o dłuższym stażu wskazano, że do najczęstszych zdarzeń należą awarie sprzętu

komputerowego (w ponad połowie badanych przedsiębiorstw) oraz awarie sieci internetowej.
Test porównań międzygrupowych wykonano również
w odniesieniu do skali cyberzagrożeń w zależności od
wielkości przedsiębiorstwa. Dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 4.
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Rozkłady częstości wystąpienia poszczególnych zagrożeń i negatywnych zdarzeń związanych z użytkowaniem
CPT są podobne dla każdej z badanych firm. Przedsiębiorstwa różnią się istotnie statystycznie jedynie pod
względem występowania awarii sprzętu komputerowego.
Tego typu zdarzenia liczniej pojawiają się w przypadku
przedsiębiorstw średnich (56,1%) i dużych (71,6%). Istnieje również związek między występowaniem awarii
a wielkością przedsiębiorstwa. Wraz ze wzrostem liczby
zatrudnionych zwiększają się przypadki wystąpienia awarii sieci komputerowych.
Dzięki uzyskanym wynikom badań możliwe stało się
wskazanie wszystkim podmiotom, które zajmują się kwestiami dotyczącymi zarządzania przedsiębiorstwami, tego,
z jakimi rodzajami cyberzagrożeń mogą się spotkać w ramach wykorzystywania cyfrowych platform technologicznych oraz w jaki sposób, biorąc pod uwagę uregulowania
prawne, można się przed takimi zagrożeniami skutecznie
zabezpieczyć. Wyniki badań mogą więc stworzyć warunki do efektywniejszego niż dotychczas funkcjonowania
przedsiębiorstw, czyli takiego, w którym wszelkie zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wynikające z użytkowania CPT, będą bardzo szybko neutralizowane.

Podsumowanie

C

yberbezpieczeństwo to niewątpliwie jeden z najważniejszych problemów, jaki wiąże się z funkcjonowaniem cyfrowych platform technologicznych. Świadczy
o tym fakt regulowania kwestii prawnych odnoszących
się do niego w aktach normatywnych unijnych i krajowych. Chodzi między innymi o dyrektywę 2016/1148
i rozporządzenie wykonawcze 2018/151, a także ustawy
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W unormowaniach tych
przewidziano szczególne wymagania, jakie są stawiane
dostawcom usług cyfrowych w kontekście cyberbezpieczeństwa. Chodzi między innymi o zapewnienie
odpowiednich procedur, pozwalających na szybkie rea
gowanie na wszelkie incydenty w zakresie cyberbezpieczeństwa, analizowanie ryzyka, testowanie najbardziej
adekwatnych procedur, ochronę danych osobowych
czy stałe monitorowanie i przeprowadzanie audytów
bezpieczeństwa. Istnienie przepisów w tym zakresie, co
potwierdzają badania własne, jest konieczne. Wynika
to z tego, że w dużej części badanych przedsiębiorstw
dochodzi do różnego rodzaju incydentów związanych
z cyberbezpieczeństwem. Najszerszą skalę mają one
w przypadku awarii komputerów czy sieci internetowej,
choć zdarzają się również ataki typu phishing i pharming
czy wycieki danych. Zagrożenia takie mogą stanowić
istotne bariery wdrażania CPT w przedsiębiorstwach.
Dlatego prawne normowanie kwestii dotyczących stosowanych przez dostawców usług cyfrowych konkretnych
zabezpieczeń jest pożądane i niezwykle potrzebne. Należy zauważyć także, że na podstawie testu porównań
międzygrupowych Kruskala-Wallisa i Manna-Whitneya
istnieje związek między występowaniem awarii a wielkością przedsiębiorstwa, a wraz ze wzrostem liczby

zatrudnionych, zwiększają się przypadki wystąpienia
awarii sieci komputerowych.
mgr inż. Krzysztof Bartczak
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0001-7406-1509
e-mail: krzysztof.bartczak@pw.edu.pl
mgr Milena Bodych-Biernacka
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0002-4219-9666
e-mail: milena.bodych@pw.edu.pl
Bibliografia
Albrycht I., Autolitano S., Gęborys P., Krawczyk M.,
Marczuk P., Mednis A., Siudak R ., Świątkowska J.
(2019), Wyzwania w cyberprzestrzeni, Instytut Kościuszki, Sopot.
[2] Aleksandrowicz T.R. (2016), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego,
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Nr 8, s. 11–28.
[3] Aleo – Deloitte (2017), Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe – raport Aleo i Deloitte, https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Aleo_Deloitte_2016_ONLINE_01.pdf, data dostępu: 25.11.2020 r.
[4] Biesiekierska A. (2019), Ustawa o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa. Komentarz, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa.
[5] Chałubińska-Jentkiewicz K. (2019), Bezpieczeństwo
prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych, „Zeszyty Naukowe KUL”, Nr 1, s. 179–196.
[6] Ciriello R.F., Richter A., Schwabe G. (2018), Digital
Innovation, „Business & Information Systems Engineering”, Vol. 60, No. 6, pp. 563–569.
[7] De Reuver M., Sørensen C., Basole R.C. (2015), The Digital Platforms: A Research Agenda, „Journal of Information Technology”, No. 4, pp. 124–135.
[8] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na
rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa
sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii,
Dz.Urz. UE L 194 z 19.07.2016 r.
[9] Gerring J. (2001), Social Science Methodology: A Criterial
Framework, Cambridge University Press, Cambridge.
[10] Górka M. (2018), Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie
dla współczesnego państwa i społeczeństwa, [w:] T. Dębowski (red.), Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łodź – Wrocław, s. 31–50.
[11] Górka M. (2017), Technologia informacyjna w obszarze
cyberbezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, „Systemy
Wspomagania w Inżynierii Produkcji”, Nr 5, s. 73–89.
[1]

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI | 45
Kosieradzka A., Rostek K. (2015), Koncepcja platformy
komunikacyjno-usługowej dla struktur sieciowych, [w:]
R. Knosala (red.), XVIII Konferencja Innowacje w zarządzaniu i inżynierii. Materiały konferencyjne. Tom 1,
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane
2015, s. 458–469.
[13] Kremer S., Ludovic M., Rémy M., Roca V. (eds.), (2019),
Cybersecurity. Current Challenges and Inria’s Research
Directions. Rocquencourt (France): The National Institute for Research in Computer Science and Automation,
Rocquencourt.
[14] Kruskal W.H., Wallis W.A. (1952), Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis, „Journal of the American
Statistical Association”, Vol. 47, No. 260, pp. 583–621.
[15] Mann H.B., Whitney D.R. (1947), On a Test of Whether
one of Two Random Variables is Stochastically Larger
than the Other, „The Annals of Mathematical Statistics”,
Vol. 1, No. 18, pp. 50–60.
[16] Myślak D.A. (2017), Telewizja cyfrowa i jej cyfrowe pochodne a oczekiwania współczesnego odbiorcy, „Media,
Kultura, Komunikacja Społeczna”, Nr 1, s. 31–55.
[17] Nowicka K. (2017), Rozwój świata wirtualnego i jego
wpływ na e-mobilność, [w:] J. Gajewski, W. Paprocki,
J. Pieriegud (red.), E-mobilność. Wizje i scenariusze rozwoju, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot, s. 40–61.
[18] Odlanicka-Poczobutt M., Olko S., Kramnich M. (2015),
Cyfrowe platformy biblioteczne jako instrument zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] M. Odlanicka-Poczobutt (red.), Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług, Gliwice, 15–16 października 2015 r., TYPO
Usługi Wydawnicze, Gliwice, s. 11–19.
[19] Opara E.U., Hussein M.T. (2017), Cyber Security, Threat Intelligence: Defending the Digital Platform, „Journal
of International Technology and Information Management”, Vol. 26, No. 1, pp. 138–160.
[20] Oxera (2015), Benefits of online Platforms, https://
www.oxera.com/getmedia/84df70f3–8fe0–4ad1-b4ba-d235ee50cb30/The-benefits-of-online-platforms-main-findings-(October-2015).pdf.aspx?ext=.pdf, access date:
25.11.2020.
[21] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.
UE L 119 z 4.05.2016 r.
[22] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/151
z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/1148 w odniesieniu do dalszego doprecyzowania
elementów, jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych, oraz parametrów służących do określenia, czy incydent ma istotny wpływ, Dz.Urz. UE L 126
z 31.01.2018 r.
[23] Spremić M., Simunić A. (2018), Cyber Security Challenges in Digital Economy, „Proceedings of The World Congress of Engineering”, No. 1, pp. 341–346.
[12]

Sun R., Keating B., Gregor S. (2015), Information Technology Platforms: Definition and Research Directions,
[in:] F. Burstein, H. Scheepers, G. Deegan (eds.), Proceedings of the 26th Australasian Conference on Information Systems (ACIS), Australasian Association for Information Systems, Adelaide, pp. 1–17.
[25] Terlikowski T. (2019), Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
wyzwaniem naszych czasów. System cyberbezpieczeństwa
w Polsce (w świetle obowiązującego prawa), „Zeszyty Naukowe SGSP”, Nr 3, s. 75–98.
[26] Twardowski B., SaaS: Zmieniamy podejście z lokalnych
rozwiązań na platformy usługowe, https://www.erp-view.pl/it_solutions/saas_zmieniamy_podejscie_z_lokalnych_rozwiazan_na_platformy_uslugowe.html, data
dostępu: 25.11.2020 r.
[27] Uchwała Nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października
2019 r. w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024, M.P. 2019 r.,
poz. 1037.
[28] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.
[29] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.
[30] Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz.U. 2018 r., poz. 1560 z późn. zm.
[24]

Types of Cyber Threats and Legal
Methods of Counteracting Them
in the Context of Using Digital Technology
Platforms in Poland and the EU
Summary
The aim of the publication is to characterise the risks related to the use of digital technology platforms, i.e. tools
used to enter into transactions for the purchase and sale
of specific products or services. Until now, the subject related to such threats has been taken up, but it has not been
related to legal aspects at all – so the work has a significant
contribution to the management and quality sciences or
legal sciences. The study notes that the use of CPT in
enterprises may generate specific threats, including those
related to computer and Internet failure, specific attacks
such as phishing and pharming, or data leakage. These
threats may adversely affect the attitudes of company executives towards CPT and so inhibit the implementation
of these platforms. To counter this problem, there are
currently a number of legal regulations, that impose specific cybersecurity obligations on digital service providers.
This includes, for example, analysing risk, identifying
weaknesses in networks and IT systems, or conducting
security audits.
Keywords
law, cybersecurity, digital technology platforms, personal
data protection
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X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Z CYKLU ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
23-25 września 2020 r., on-line

W

dniach 23–25 września 2020 roku odbyła się
w formie zdalnej ogólnopolska konferencja
naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Tematem przewodnim X konferencji z cyklu „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym”
było zarządzanie projektami i procesami. Prelegenci
przedstawili swoje referaty w sześciu sesjach tematycznych, które odbyły się kolejno, po dwie sesje w ciągu
jednego dnia. Dzięki temu uczestnicy konferencji mieli
szansę wysłuchania każdego wystąpienia i zadawania
bezpośrednio pytań lub przez czat. Okazję do bardziej
swobodnej dyskusji zapewniały półgodzinne przerwy między sesjami, które zorganizowano w formie
„okrągłych stołów”. Podczas przerwy wszyscy uczestnicy byli zapraszani do wirtualnego pomieszczenia,
z którego można było przechodzić do następnej sesji
lub pozostać, kontynuując rozmowę. Z zadowoleniem
odnotowano, że wszystkie 26 referatów zgłoszonych na
konferencję zostało wygłoszonych, przy łącznej liczbie
ponad 50 słuchaczy.
Sesję I poprowadził prof. dr hab. B. Nogalski. Jako
pierwszy wystąpił prof. dr hab. A. Stabryła z referatem podejmującym zagadnienie oceny ekonomicznej
projektów innowacyjnych. Z kolei dr hab. inż. E. Głodziński przedstawił wyniki badań w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w przedsiębiorstwach projektowych. Następnie dr hab.
M. Wirkus podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie kształcenia zdalnego
w obszarze zarządzania projektami na studiach podyplomowych. Ostatni referat, wygłoszony przez dra hab.
C. Mesjasza, dotyczył interpretacji złożoności w zarządzaniu projektami z perspektywy metodyki agile. Przewodniczącym II sesji był prof. dr hab. M. Trocki. Podczas tej sesji mgr A. Waszkiewicz wygłosiła referat na
temat wzmacniania zaangażowania pracowników w warunkach pracy zdalnej, dr M. Marchewka i dr K. Woźniak – referat dotyczący przywództwa w wirtualnych
zespołach projektowych. Z kolei dr B. Bińczycki i dr
J. Beliczyński przybliżyli zagadnienie humanizacyjnego wymiaru pracy współczesnych menedżerów, a mgr
M. Zakrzewska zreferowała wyniki badań własnych
w zakresie kompetencji kierowników projektów.

Pierwszą sesję drugiego dnia konferencji poprowadził prof. dr hab. M. Zastempowski. Niezwykle interesujący referat w tej sesji przedstawił mgr P. Ziętara,
który w swym wystąpieniu podzielił się doświadczeniami na temat organizacji systemu zarządzania kryzysowego z perspektywy wdrażania zasad epidemicznych
w Wodociągach Miasta Krakowa (instytucji będącej
także głównym sponsorem konferencji). Następnie
prof. dr hab. E. Skawińska i prof. dr hab. R. Zalewski
omówili znaczenie kształtowania kapitału społecznego
w zarządzaniu regionem, dr hab. A. Jaki i dr S. Kruk
– istotę i perspektywy badania efektywności zarządzania przedsiębiorstwem oraz dr inż. M. Wojnarowska
i inż. K. Rudziński – bariery implementacji gospodarki
o obiegu zamkniętym w warunkach czwartej rewolucji
przemysłowej. Drugą sesję poprowadziła dr hab. inż.
A. Kozarkiewicz. Referaty tej sesji dotyczyły form i zakresu informatycznego wsparcia zarządzania projektami (dr hab. E. Bukłaha), koncepcji gamifikacji komunikacji w zespołach projektowych (dr K. Muszyńska),
perspektyw badawczych komunikacji w zespołach
pracowniczych (mgr I. Rynduch) oraz problematyki
zarządzania projektami o charakterze proergonomicznym w przedsiębiorstwach produkcyjnych (mgr
W. Czernecka).
Ostanie dwie sesje odbyły się w trzecim dniu konferencji. Pierwszej z nich przewodniczył dr hab. G. Bełz,
podczas której mgr T. Stasiński przedstawił temat
diagnozowania i podnoszenia efektywności projektów
innowacyjnych, mgr M. Pojda – temat czynników sukcesów i niepowodzeń w projektach wdrażania nowych
produktów w branży farmaceutycznej, mgr M. Marciniak – temat zarządzania projektami B+R w badaniach
nad lekami, dr M. Włóka – temat zarządzania projektami w samorządach, a dr J. Walas-Trębacz i dr K. Bartusik – temat wartości generowanych przez projekty.
Ostatnią sesję konferencji poprowadził dr hab. S. Spałek. W tej sesji prof. dr hab. inż. L. Drelichowski i dr inż.
S. Świtek zaprezentowali referat dotyczący determinant
rozwoju wybranych koncepcji zarządzania procesami
i strukturami w organizacjach, dr hab. J. Plichta omówił
kwestię mapowania blueprint w kontekście zarządzania
procesami marketingowymi, dr T. Małkus – wyniki
badań w zakresie strategii rozwiązywania konfliktów
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organizacyjnych w systemie logistycznym, na końcu dr
hab. P. Cabała – modele planowania scenariuszowego
w przedsiębiorstwie.
Zarówno wystąpienia prelegentów, jak i dyskusje
między uczestnikami często kończyły się próbami
oceny skutków pandemii. Jednym z najaktywniejszych
uczestników konferencji był prof. dr hab. K. Perechuda,
który podniósł m.in. kwestię zrównoważonego rozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju ma charakter
postulatywny. Nie uwzględnia ona natury rzeczywistych, nieciągłych, często trudnych do opanowania
zmian społeczno-gospodarczych. Koncepcja ta równie
szybko wkracza do sfery projektowej. Kryzysy i napięcia dyskutowane podczas konferencji stanowią nieodłączny element rozwoju, co pozwala spojrzeć na obecną
sytuację także z perspektywy szans, do których należy
m.in. szybka transformacja cyfrowa. Silnie wpływa ona
na obszar pracy zespołów projektowych, ale również na
relacje między wykonawcami projektów a zamawiającymi ich produkty.

Pierwszą konferencję z cyklu „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym” zorganizowaliśmy 20 lat temu. Czasy pandemii uświadamiają
nam jeszcze wyraźniej potrzebę, a nawet konieczność
wypracowania nowych formuł dzielenia się wiedzą
z wykorzystaniem dostępnych technologii ICT. Konferencje on-line nie zastąpią bezpośrednich, osobistych spotkań, lecz aktywny w nich udział dziś daje
nadzieję na efektywniejsze zastosowanie rozwiązań
hybrydowych w przyszłości. Tak czy inaczej jesteśmy
świadkami przyspieszonej transformacji, wchodzenia na inny poziom funkcjonowania społeczeństwa
informacyjnego.
Opracowanie:
dr hab. Paweł Cabała, prof. uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Procesu Zarządzania

XIV KONFERENCJA NAUKOWA MULTIMEDIA
W BIZNESIE I ADMINISTRACJI.
TECHNOLOGIE ICT WE WSPÓŁCZESNYM
ZARZĄDZANIU
25-26 marca 2021 r., on-line

C

ykl konferencji „Multimedia w Zarządzaniu” odbywający się na Wydziale Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej rozpoczął się już w ubiegłym wieku
(marzec 1999). W dniach 25–26 marca 2021 r. odbyła się XIV Konferencja Naukowa „MULTIMEDIA
W BIZNESIE I ADMINISTRACJI. TECHNOLOGIE

ICT WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU”. Tegoroczna edycja konferencji, w związku z sytuacją pandemiczną, została zorganizowana w formie on-line. Była
to pierwsza konferencja, w której uczestnicy łączyli się
za pomocą aplikacji, widzieli się na ekranach swoich
komputerów i prowadzili rozmowy zdalnie.
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Przewodniczącym konferencji jest jej pomysłodawca prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, natomiast
organizatorami są: Katedra Informacyjnych Systemów
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział
w Częstochowie. Patronat nad tegoroczną konferencją
objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej oraz
Zarząd Główny TNOiK Warszawa. Natomiast patronat
honorowy objął Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Prezydent Miasta Częstochowy. Patronat
medialny nad tegoroczną XIV Konferencją objął miesięcznik TNOiK „Przegląd Organizacji”.
Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest
wymiana doświadczeń z obszaru teorii i praktyki
zarządzania współczesnymi organizacjami, w tym
prezentacja technik i technologii multimedialnych,
usprawniających prowadzenie działań gospodarczych,
edukacyjnych i administracyjnych. Szczególna uwaga
została zwrócona na najnowsze procedury i technologie komunikacyjne stosowane w administracji i podmiotach gospodarczych.
Konferencję otworzył jej przewodniczący prof. dr hab.
inż. Leszek Kiełtyka. Przewodniczącym Komitetu Naukowego (podobnie jak we wszystkich wcześniejszych
edycjach konferencji) był prof. dr hab. inż. Krzysztof
Zieliński z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie. W trakcie uroczystości rozpoczęcia
konferencji głos zabrał prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Iwona Otola,
prof. uczelni. Po uroczystości rozpoczęcia konferencji
referat plenarny nt. „Multimedia w przyszłości” przedstawił prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński.
Pierwszej sesji plenarnej nt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem – wyzwania, kierunki i perspektywy rozwoju w dobie rewolucji technologicznej” przewodniczyła
prof. dr hab. Joanna Ejdys. Uczestnicy sesji prowadzili
ciekawą dyskusję dotyczącą głównych trendów widocznych we współczesnych organizacjach.
Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie dr hab. inż. Piotra Maślocha i dr hab. inż.
Joanny Nowakowskiej-Grunt, prof. uczelni, którzy przybliżyli tematykę dotyczącą wykorzystania awatarów, dyskutując jakie są perspektyw ich rozwoju i funkcjonowania
w codziennym życiu. Sesję tę poprowadziła dr hab. inż.
Klaudia Smoląg, prof. uczelni.

Konferencja każdorazowo łączy naukę z biznesem
poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpieniami przedstawicieli biznesu. W tym
roku, w trakcie sesji biznesowej przedstawiciele firmy
SYNOLOGY oraz Sophos zaprezentowali zagadnienia
dotyczące zabezpieczania danych oraz holistycznego
bezpieczeństwa sieciowego. Na Konferencji gościem
był również John Jeffcock, Chief Executive z firmy
Winmark. Tegoroczną sesję biznesową prowadzili dr
Paweł Kobis i dr Paula Pypłacz.
Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się dwie
sesje naukowe. Pierwszej z nich nt. Przemysł 4.0 –zmiany w relacji człowiek-organizacja przewodniczyli: dr
hab. Grzegorz Szymański, prof. uczelni, dr hab. inż.
Robert Kucęba, prof. uczelni i dr Grzegorz Chmielarz.
Podczas wystąpień prelegenci poruszyli wiele ważnych
aspektów jak: modele biznesu w nowej gospodarce,
lean menagement, zmiany na rynkach energii, zielone
inicjatywy oraz wpływ i udział botów we współczes
nych relacjach.
Drugiej sesji naukowej nt. Innowacje, ekoinnowacje,
koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego, cyfryzacja
działalności gospodarczej przewodniczyli: prof. dr hab.
Zbigniew Malara oraz dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. uczelni. Prelegenci podzielili się z uczestnikami konferencji wieloma ciekawymi badaniami
dotyczącymi dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw
a także ich potrzebami w zakresie koniecznych obecnie
kompetencji cyfrowych. Tematyka sesji obejmowała
także zagadnienia dotyczące cyfrowych modeli biznesu, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, a także
aspektu miękkiego, jakim jest przywództwo w cyfrowych organizacjach.
Tegoroczna edycja konferencji cieszyła się dużą popularnością. Wzięło w niej udział 127 uczestników. Ciekawe i różnorodne zagadnienia prezentowane w trakcie sesji wywołały merytoryczną dyskusję, która toczyła
się zarówno podczas wirtualnych rozmów uczestników,
jak i na czacie konferencji.

Opracowanie:
dr inż. Paula Pypłacz
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania

