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Wprowadzenie

L ata 60. XX w. to otwarcie się polskiej nauki organizacji 
i zarządzania na doświadczenia praktyczne i osiągnię-

cia naukowe krajów rozwiniętych. Szersze otwarcie granic, 
pierwsze zagraniczne stypendia naukowe i wizyty zagra-
nicznych profesorów stały się bodźcem do przyspieszo-
nego odrobienia zaległości, jaka dzieliła teorię i praktykę 
zarządzania uprawianą w Polsce i na Zachodzie. W tym 
okresie na polskich uczelniach ekonomicznych, politech-
nikach i  w  Polskiej Akademii Nauk powstawały katedry, 
zakłady i  pracownie specjalizujące się w  problematyce 
zarządzania. Nowe jednostki miały różne rodowody, spe-
cjalizowały się w innych obszarach zarządzania, ale każda 
z nich starała włączyć się w światowy nurt nauki organi-
zacji i zarządzania i przenieść nowe rozwiązania naukowe 
do polskiej dydaktyki i praktyki zarządzania. 

Jednym z pierwszych znaczących ośrodków rozwijających 
nauki o zarządzaniu w Polsce była Katedra Teorii Organiza-
cji i Zarządzania utworzona w 1965 roku w Szkole Głównej 
Planowania i Statystyki w Warszawie (SGPiS, obecnie Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, SGH) przez Jerzego Kurna-
la. Katedra ta funkcjonowała pod kierownictwem Profesora 
zaledwie 13 lat, ale wykształciła ważną szkołę naukową, któ-
ra przyczyniła się do stworzenia polskiego środowiska nauki 
organizacji i zarządzania, rozwoju jej potencjału naukowego 
i kadrowego. W artykule pokażemy genezę i rozwój szkoły 
zarządzania Jerzego Kurnala, jej uczestników, profil badaw-
czy, najważniejsze osiągnięcia publikacyjne oraz wpływ tych 
badań na obecny stan dyscypliny. Niniejsze opracowanie 
nawiązuje do zainicjowanego przez Główną Radę Naukową 
TNOiK (Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownic-
twa) projektu „Środowisko naukowe. Mistrzowie, współpra-
cownicy, uczniowie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” 
(Bojar, Głodziński, 2021, s. 3–11). 

Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. Pierw-
sza przedstawia rys biograficzny działalności Jerzego 
Kurnala. W drugiej części opisano trzon zespołu Jerzego 
Kurnala, wskazując przede wszystkim na jego dokonania 
organizacyjne. Następnie zdefiniowano tematykę badań 
naukowych Jerzego Kurnala oraz członków jego zespołu. 
Wskazano na najważniejsze osiągnięcia o  charakterze 
teoretycznym i praktycznym. Prezentowany materiał jest 
rezultatem badań histograficznych, w  ramach których 
przeprowadzono liczne wywiady z  członkami zespołu 
Jerzego Kurnala, dokonano analizy literatury przedmiotu, 
w tym materiałów archiwalnych SGH. 

Jerzy Kurnal — rys historyczny 
twórcy szkoły naukowej

J erzy Kurnal urodził się 20 sierpnia 1924 r. w Rzeszo-
wie w  rodzinie lokalnego przedsiębiorcy. W  rodzin-

nym mieście ukończył szkołę powszechną i Gimnazjum 
Ojców Pijarów, do liceum humanistycznego uczęszczał 
w strukturach podziemnych w czasie okupacji. Zdał ma-
turę w 1945 r. i został przyjęty na studia w oddziale Szkoły 
Głównej Handlowej w Łodzi. Będąc na III roku studiów, 
został asystentem w  Katedrze Ekonomii Politycznej 
kierowanej przez prof. dra Aleksego Wakara i  pod jego 
kierunkiem rozpoczął pracę naukową. Po ukończeniu 
studiów przeniósł się do Warszawy i  został zatrudniony 
w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na stanowisku 
starszego asystenta w Katedrze Ekonomiki Obrotu Towa-
rowego, kierowanej przez prof. dra Leona Koźmińskiego. 
Pracował w niej przez prawie 11 lat. W latach 1952–1955 
odbył studia kandydackie, w 1951 roku został mianowany 
adiunktem, a  rok później ukończył pracę doktorską nt. 

„Analiza rynku w  gospodarce socjalistycznej” napisaną 
pod kierunkiem Leona Koźmińskiego. Na skutek zmiany 
przepisów o  stopniach i  tytułach naukowych nie mógł 
wówczas zakończyć studiów doktorskich. W  1954 roku 
został mianowany zastępcą profesora, a  w  rok później, 
po zdaniu wymaganych egzaminów z filozofii marksistow-
skiej i  ekonomii politycznej socjalizmu i  po  publicznej 
obronie rozprawy na Wydziale Handlu SGPiS, uzyskał 
stopień kandydata nauk ekonomicznych, przemianowa-
ny w  kilka lat później w  stopień doktora. Warto w  tym 
miejscu zaznaczyć, że ani Jerzy Kurnal, ani jego mentor 
i kierownik Katedry Leon Koźmiński nie byli członkami 
partii, co było w  tym czasie rzadkością w  tak upolitycz-
nionej uczelni, jaką była SGPiS. Na początku 1950 roku 
Jerzy Kurnal podjął równocześnie pracę na stanowisku 
kierownika działu naukowego w nowo powstałym Insty-
tucie Handlu i Żywienia Zbiorowego, gdzie pracował do 
1962 roku. 

Impulsem do rozszerzenia obszaru zainteresowań 
i prac badawczych były dla Jerzego Kurnala zagraniczne 
staże naukowe w: Wyższej Szkole Handlowej w  Goete-
borgu, Wyższej Szkole Handlowej w  Kopenhadze, Uni-
wersytecie w Kolonii. Wiedza tam zdobyta oraz kontakty 
nawiązane z  zagranicznym środowiskiem naukowym 
odegrały dużą rolę w  krystalizowaniu się jego dalszych 

SZKOŁA ZARZĄDZANIA JERZEGO KURNALA

Zbigniew Dworzecki  
Maria Romanowska

DOI: 10.33141/po.2021.4.01 Przegląd Organizacji, Nr 4(975), 2021, s. 3-12

www.przegladorganizacji.pl

© Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

http://www.przegladorganizacji.pl


4 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 4/2021

 zainteresowań badawczych. Jerzy Kurnal opublikował 
pracę habilitacyjną pt. „Usługi handlowe w polskim mode-
lu gospodarczym” i w 1960 roku uzyskał stopień naukowy 
docenta. W 1961 roku otrzymał stypendium Uniwersyte-
tu w Pittsburghu, dzięki czemu miał okazję zapoznać się 
z rozwojem nauk o zarządzaniu oraz dydaktyki w zakre-
sie organizacji i zarządzania. Pobyt w USA pozwolił Mu 
zapoznać się z  najnowszymi nurtami prac badawczych, 
publikacjami naukowymi i zespołami badaczy.

Po powrocie do Polski, wykorzystując zdobytą za-
granicą wiedzę, Jerzy Kurnal zaczął specjalizować się 
w teoretycznych zagadnieniach nauki organizacji i zarzą-
dzania. Nawiązał bliską współpracę z  utworzoną przez 
Profesora Tadeusza Kotarbińskiego Pracownią Ogólnych 
Problemów Organizacji Pracy PAN, przekształconą póź-
niej w  kierowany przez Profesora Jana Zieleniewskiego 
Zakład Prakseologii PAN. Jerzy Kurnal, a  także jego 
współpracownicy regularnie uczestniczyli w seminariach 
prakseologicznych prowadzonych przez Profesora Ta-
deusza Kotarbińskiego w  „Sali Okrągłego Stołu” Pałacu 
Staszica. Spotykał się tam „kwiat nauki polskiej”, m.in. 
profesorowie: Klemens Szaniawski, Henryk Greniew-
ski, Oskar Lange, Marian Mazur i wielu innych, a także 
goście zagraniczni, tacy jak Anatol Rapoport, James 
March i inni (Gasparski, 2021). Efekt tej współpracy był 
widoczny w  badaniach i  publikacjach Jerzego Kurnala. 
Inspiracją wczesnych prac Jerzego Kurnala były książki 
Tadeusza Kotarbińskiego „Traktat o dobrej robocie” i Jana 
Zieleniewskiego „Organizacja zespołów ludzkich”. Jerzy 
Kurnal podjął pracę nad zorganizowaniem w  SGPiS ka-
tedry zajmującej się teoretycznymi zagadnieniami orga-
nizacji i zarządzania. W 1965 roku na Wydziale Handlu 
Wewnętrznego utworzono Katedrę Teorii Organizacji 
i  Zarządzania, a  na jej kierownika powołano Jerzego 
Kurnala. Była to jedna z  pierwszych katedr zarządzania 
w  Polsce, wcześniej podobne katedry funkcjonowały je-
dynie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie i na 
Uniwersytecie Łódzkim. 

Jerzy Kurnal pracował w  SGPiS do końca 1977 roku. 
Po odejściu wykładał na wielu innych uczelniach polskich 
i  zagranicznych. W  Polsce pracował m.in. na Uniwer-
sytecie Śląskim w  Katowicach, na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w filii tej uczelni w Rze-
szowie, na Politechnice Rzeszowskiej i w ostatnich latach 
życia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Jako 
visiting professor wykładał m.in. w  St. Gallen Univeristy, 
Setan Hall University, New Jersey University. Jerzy Kurnal 
zmarł w 2010 roku w Warszawie.

Współpracownicy i wychowankowie 

P owołanie Katedry Teorii Organizacji i  Zarządzania 
można uznać za początek tworzenia się w  SGPiS 

szkoły naukowej zarządzania rozumianej jako intelektual-
na wspólnota, składająca się z  pracowników naukowych, 
których jednoczyły określone idee, zainteresowania na-
ukowe i sposoby podejścia do badań naukowych, a przede 
wszystkim osoba mistrza i  lidera, jakim był Jerzy Kurnal. 
W początkowym okresie (do 1969 roku) w Katedrze było 

zatrudnionych, poza kierownikiem, czterech pracowników 
naukowo-dydaktycznych: Stefan Kwiatkowski, Andrzej K. 
Koźmiński1, Bogdan Wawrzyniak i  Marian Dobrzyński, 
w późniejszych latach do zespołu dołączyli: Jerzy Maszta-
lerz, Wacław Gabara, Maria Witkowska (Romanowska), 
Zbigniew Dworzecki, Antoni Ludwiczyński, Eleonora 
Kuczmera i Grażyna Leśniak-Łebkowska (rys. 1). Można 
powiedzieć, że osoby przyjęte do pracy przez Jerzego 
Kurnala stanowiły rdzeń zespołu tworzący wraz ze swoim 
Mistrzem podstawy „kurnalowskiej” szkoły zarządzania. 

Dużo liczniejszy był tzw. krąg zewnętrzny Katedry, czy-
li doktoranci Profesora (był promotorem 23 doktoratów) 
i innych samodzielnych pracowników Katedry, pracowni-
cy naukowi z SGPiS, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk 
i  z  różnych ośrodków naukowych w  Polsce i  zagranicą, 
przedstawiciele organizacji współpracujących z  Katedrą. 
Do osób współpracujących z Jerzym Kurnalem w czasie 
Jego pracy w SGPiS należeli m.in. profesorowie: Tadeusz 
Pszczołowski, Jan Zieleniewski, Stanisław Kowalewski, 
Salomea Kowalewska, Witold Kieżun, Kazimierz Doktór, 
Witold Jerzębowski, Wiktor Askanas, Mariusz Bratnicki, 
Kazimierz Śliwa, Andrzej M. Zawiślak. Biskie kontakty 
Katedra Teorii Organizacji i  Zarządzania utrzymywała 
z zespołami Zakładu Prakseologii PAN, z Zakładem Nauk 
Zarządzania PAN oraz z katedrami zarządzania z innych 
ośrodków akademickich, w  szczególności z  zespołami 
 Józefa Boronia z  Poznania, Marcina Bielskiego z  Łodzi, 
Alfreda Czermińskiego z Gdańska, Jerzego Trzcienieckie-
go z Krakowa, Bera Hausa z Wrocławia i Zbigniewa Szelo-
cha z Lublina. Jerzy Kurnal i jego zespół utrzymywali też 
kontakty naukowe z  kilkoma ośrodkami zagranicznymi, 
m.in. z  Uniwersytetem w  Goeteborgu i  z  International 
Institute of Management w Berlinie Zachodnim. 

Zarówno Jerzy Kurnal, jak i  jego współpracownicy 
wykazywali się dużą aktywnością we wspieraniu instytu-
cji i  środowiska nauk o  zarządzaniu w  Polsce. Aktywną 
działalność w Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania 
Polskiej Akademii Nauk prowadził Andrzej K. Koźmiń-
ski, od wielu lat jest członkiem korespondentem Polskiej 
Akademii Nauk. Bogdan Wawrzyniak przez wiele lat był 
członkiem, a  przez jedną kadencję przewodniczącym 
prezydium Komitetu, członkami byli też Stefan Kwiat-
kowski, Maria Romanowska i Zbigniew Dworzecki. Duże 
znaczenie dla rozwoju polskiego środowiska nauki orga-
nizacji i zarządzania miała działalność członków zespołu 
Jerzego Kurnala w zakresie kształcenia kadr naukowych. 
Pracownicy zespołu i ich uczniowie wypromowali ponad 
100 doktorów, napisali setki recenzji i opinii dotyczących 
awansów naukowych. Wnieśli też znaczący wkład do 
rozwoju czasopism naukowych reprezentujących obszar 
organizacji i zarządzania. Jerzy Kurnal był przez kilka lat 
w latach siedemdziesiątych XX w. redaktorem naczelnym 
kwartalnika naukowego „Problemy Organizacji”, wyda-
wanego od 1963 roku przez Towarzystwo Naukowe Or-
ganizacji i  Kierownictwa. Podobnie Stefan Kwiatkowski 
był przez kilka lat redaktorem naczelnym miesięcznika 

„Przegląd Organizacji”, wydawanego od 1926 roku przez 
TNOiK (w  okresie do 1949 roku przez Instytut Organi-
zacji i  Kierownictwa). Zbigniew Dworzecki przez 6  lat 

http://m.in
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(2000–2005) był redaktorem naczelnym kwartalnika Ko-
mitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN „Organizacja 
i  Kierowanie”. Przez wiele lat członkami Komitetu Re-
dakcyjnego tego czasopisma byli m.in. Bogdan Wawrzy-
niak, Maria Romanowska, Marian Dobrzyński. W latach 
1977–1981 Marian Dobrzyński pełnił funkcję sekretarza 
redakcji tego czasopisma.

W  Radach Programowych i  Kolegiach Redakcyjnych 
wielu ważnych czasopism naukowych w obszarze nauk za-
rządzania znaczący udział mieli też inni współpracownicy 
Jerzego Kurnala: Andrzej K. Koźmiński, Antoni Ludwiczyń-
ski, Grażyna Leśniak-Łebkowska. Byli oni też autorami ar-
tykułów naukowych opublikowanych w tych czasopismach.

Innym ważnym obszarem ich dużej aktywności na 
rzecz rozwoju nauk zarządzania związanej z  publikacja-
mi były pełnione funkcje kierownicze w  seriach wydaw-
niczych wydawnictw książkowych poświęconych zarzą-
dzaniu. Wśród tych wydawnictw i pełnionych w nich ról 
znalazły się m.in.: Wydawnictwo Naukowe PWN (A.K. 
Koźmiński, członek Komitetu Redakcyjnego serii „Przed-
siębiorczość”), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 
(B. Wawrzyniak, członek Komitetu serii „Zarządzanie”), 

Poltext (Z. Dworzecki, kierownictwo naukowe serii „Bi-
blioteka Nowoczesnego Menedżera), wiele oficyn wydaw-
niczych uczelni akademickich. 

Duże zasługi ma zespół Jerzego Kurnala dla rozwoju 
ważnej dla środowiska instytucji, jaką jest Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i  Kierownictwa. Stefan Kwiatkow-
ski i Zbigniew Dworzecki byli prezesami Zarządu Głów-
nego TNOiK, Jerzy Kurnal, Andrzej K. Koźmiński byli 
wiceprezesami Zarządu, a  Jerzy Kurnal, Bogdan Waw-
rzyniak i  Zbigniew Dworzecki byli prezesami Oddziału 
Warszawskiego TNOiK. 

Zespół współpracował z  wieloma podmiotami w  za-
kresie kształcenia kadr, prowadzenia badań, wykonywa-
nia ekspertyz, szeroko rozumianego doradztwa w obsza-
rze zarządzania, m.in. z Centralą Spółdzielni Spożywców 

„Społem” i innymi organizacjami sektora handlu państwo-
wego, spółdzielczego, ze Sztabem Generalnym Wojska 
Polskiego, instytucjami centralnymi, ministerstwami, 
zrzeszeniami przedsiębiorstw. 

Zespół Jerzego Kurnala dynamicznie ewoluował. An-
drzej K. Koźmiński zakończył pracę w  SGPiS w  1973 
roku, przechodząc na Uniwersytet Warszawski, gdzie 
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był w  gronie „ojców założycieli” Wydziału Zarządzania 
(głównym pomysłodawcą był profesor Jerzy Więckow-
ski), a  następnie został jego pierwszym demokratycznie 
wybranym w  1981 roku dziekanem, potem dyrektorem 
Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW i  objął 
kierownictwo Katedry Zarządzania. Stefan Kwiatkowski 
rozstał się z SGPiS w 1974 roku. Został zastępcą dyrekto-
ra Instytutu Polityki Naukowej i  Szkolnictwa Wyższego, 
a  jednocześnie podjął pracę na utworzonym przez A.K. 
Koźmińskiego Wydziale Zarządzania UW, gdzie kierował 
Katedrą Przedsiębiorczości Intelektualnej. 

W  1977  roku odeszli z  Katedry Teorii Organizacji 
i  Zarządzania trzej samodzielni pracownicy: Bogdan 
Wawrzyniak, Marian Dobrzyński i  Jerzy Masztalerz. 
Bogdan Wawrzyniak przeszedł do Instytutu Organizacji 
Zarządzania i Doskonalenia Kadr w Warszawie, przemia-
nowanego później na Instytut Administracji i  Zarządza-
nia, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu Zarządzania. 
Marian Dobrzyński przeszedł do pracy na nowo utwo-
rzonym Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego, gdzie został kierownikiem Zakładu Psychologii 
Organizacji, a  w  latach 1984–19087 pełnił funkcję pro-
dziekana. Jerzy Masztalerz po odejściu z SGPiS zatrudnił 
się w Głównym Urzędzie Statystycznym, współpracował 
też z  Instytutem Organizacji i  Kierowania w  Warszawie. 
Antoni Ludwiczyński po  odejściu z  SGH w  1989  roku 
pracował w Polskiej Fundacji Promocji Kadr. 

Część pracowników po  odejściu Jerzego Kurnala po-
została w SGPiS, przemianowanej w 1989 roku na Szkołę 
Główną Handlową. W 1983 roku Katedrę Teorii Organiza-
cji i Zarządzania, kierowaną początkowo przez dziekana 
Wydziału Handlu Wewnętrznego prof. dra hab. Bogdana 
Kołodziejka, potem przez prof. Stefana Kwiatkowskiego, 
a potem przez prof. Wacława Gabarę, opuścili inni dawni 
pracownicy Jerzego Kurnala: Maria Romanowska, Zbi-
gniew Dworzecki, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, 
Antoni Ludwiczyński i  Grażyna Leśniak-Łebkowska. 
Przenieśli się do Katedry Zarządzania w  Gospodarce 
kierowanej przez Urszulę Grzelońską. Po odejściu Urszuli 
Grzelońskiej i części pracowników do nowo utworzonej 
Katedry Ekonomii, kierownikiem Katedry Zarządzania 
w  Gospodarce została Maria Romanowska, rozwijając 
zespół naukowo-badawczy stanowiący trzon Instytutu 
Zarządzania powołanego w  SGH w  2013 roku. Wacław 
Gabara kontynuował swą karierę naukową na SGPiS, 
a  potem SGH jako profesor i  kierownik Katedry Teorii 
Organizacji i  Zarządzania w  Instytucie Organizacji, Za-
rządzania i Prawa. Zmarł w 1997 roku.

Śledząc dalsze kariery zawodowe pracowników Kate-
dry Teorii Organizacji i Zarządzania po odejściu z SGPiS 
Jerzego Kurnala, można obserwować dalszy rozwój i zróż-
nicowanie jego szkoły. Ponad połowa wypromowanych 
przez Niego doktorów i  wszyscy doktorzy habilitowani 
z Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania kontynuowali 
swe kariery zawodowe w instytucjach akademickich, zaj-
mując w nich eksponowane stanowiska. 

Pracownicy tworzący rdzeń zespołu Jerzego Kurnala 
mają bogaty życiorys i dorobek naukowy. Tworzyli i kie-
rowali zespołami badawczymi, mają liczne grona swoich 

wychowanków –  studentów, doktorów i  doktorów habi-
litowanych, i  profesorów, są  autorami ważnych książek 
i  artykułów, przez uczestnictwo i  wpływ na środowisko 
nauk o zarządzaniu, proces kształcenia kadr naukowych 
i  wpływ na doskonalenie edukacji i  praktyki zarządza-
nia stali się kontynuatorami szkoły zarządzania Jerzego 
Kurnala. 

Tematyka badań naukowych 
zespołu Jerzego Kurnala

R ozwój wiedzy z  zakresu zarządzania w  Polsce po  II 
wojnie światowej do połowy lat 50. odbywał się w ra-

mach silnie scentralizowanych i  branżowych struktur go-
spodarczych. Dominowało spojrzenie makrogospodarcze 
i  branżowe. Przedsiębiorstwa, głównie państwowe, miały 
ograniczoną autonomię i  wypełniały głównie funkcje wy-
konawcze decyzji władz zwierzchnich, politycznych oraz 
gospodarczych. Profesor Janusz Beksiak nazywał je kiedyś 

„niby przedsiębiorstwami” lub „przedsiębiorstwami do 
odwołania”. 

Taki model organizacji i  funkcjonowania znajdował 
swoje odzwierciedlenie w  instytucjach akademickich. 
W  kilku państwowych uczelniach ekonomicznych kadra 
naukowo-dydaktyczna była zgrupowana na wydziałach 
i  w  katedrach o  silnie branżowym charakterze, np. eko-
nomiki i  organizacji produkcji, budownictwa, handlu 
wewnętrznego, handlu zagranicznego czy transportu. Tak 
było też w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w War-
szawie, której studentem, a w późniejszym okresie pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym był Jerzy Kurnal. 

Wytyczając zakres zainteresowań naukowych tworzonej 
przez siebie Katedry, Jerzy Kurnal starał się uciec od po-
wszechnego wtedy w  Polsce uprawiania zarządzania jako 
części ekonomik branżowych i rozwijać naukę o organizacji 
i zarządzaniu w odniesieniu do szeroko rozumianych orga-
nizacji, nie tylko przedsiębiorstw. Po swoich stażach zagra-
nicznych dostrzegał przepaść między stanem myśli organi-
zacyjnej i jej zastosowaniem w praktyce. Słusznie uznał, że 
w takiej sytuacji trzeba budować polską myśl organizacyjną 
od podstaw – od stworzenia bazowych podręczników i pro-
gramów nauczania w zakresie zarządzania. To zamierzenie 
udało mu się zrealizować jeszcze w czasie pracy w Katedrze 
profesora Leona Koźmińskiego. Od 1964 roku w  SGPiS 
w  wyniku inicjatywy i  zaangażowania Jerzego Kurnala 
wprowadzono obowiązkowy dla studentów wszystkich wy-
działów uczelni przedmiot podstawowy „teoria organizacji 
i  zarządzania”. Podstawa programowa była wzorowana na 
programach uczelni amerykańskich. Jerzy Kurnal uważał, że 
zespoły rozwijające nauki organizacji i zarządzania i eduka-
cję w tym zakresie nie powinny działać w katedrach zajmują-
cych się ekonomikami branżowymi. Mimo lokalizacji nowej 
Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Han-
dlu Wewnętrznego Jerzy Kurnal zadbał o to, aby prowadziła 
ona zajęcia bez uwzględniania specyfiki branżowej Wydzia-
łów, a także o to, aby rozwijać teorię w oparciu o najnowszy 
światowy dorobek nauki organizacji i zarządzania.

O roli, jaką odegrał Jerzy Kurnal w stworzeniu systemu 
kształcenia menedżerskiego, tak napisał profesor Józef 
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 Boroń, twórca poznańskiej szkoły zarządzania: „Na szcze-
gólną uwagę zasługuje osobisty wkład prof. J. Kurnala w od-
budowę i  rozszerzenie w  Polsce zasięgu wyższego kształ-
cenia w dziedzinie organizacji i zarządzania po 1956 roku. 
Profesor jest jednym z  głównych twórców programów 
nauczania, planów studiów, powołania do życia odrębnego 
kierunku kształcenia w dziedzinie organizacji i zarządzania 
(…). To On jest tym jednym z pierwszych, którzy w latach 
sześćdziesiątych utorowali w  naszym kraju drogę do po-
wstania i  egzystencji funkcjonujących dzisiaj wydziałów, 
instytutów, katedr, zakładów, kierunków czy specjalności 
organizacja i zarządzanie” (Boroń, 1988, s. 4).

Za pierwszoplanowe zadanie Jerzy Kurnal uznał opraco-
wania podstaw teoretycznych i metodologicznych potrzeb-
nych do prowadzenia badań i komunikowania się badaczy. 
W tej pracy wsparcie i inspirację otrzymał ze strony środo-
wiska skupionego wokół Profesora Tadeusza Kotarbińskie-
go prowadzącego w  Polskiej Akademii Nauk Pracownię 
Ogólnych Problemów Organizacji Pracy. Przywiązanie do 
prakseologii, pogłębione potem kontaktami z profesorem 
Janem Zieleniewskim, kierującym Zakładem Prakseologii 
Polskiej Akademii Nauk, stworzyło podstawy filozoficzne 
i  terminologiczne koncepcji organizacji i  kierowania roz-
wijanej przez Profesora J. Kurnala. Silny wpływ na prace 
Kurnala i jego zespołu wywarły w tym okresie prace socjo-
logów i współpraca z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. 

Efektem prac nad podstawami zarządzania była książ-
ka pt. „Zarys teorii organizacji i  zarządzania” (Kurnal, 
1969). Książka ta miała kilka wydań, stała się powszech-
nie używanym w  Polsce podręcznikiem, podobnie jak 
wydana kilka lat później książka pt. „Teoria organizacji 
i  zarządzania” (Kurnal i  in., 1979). Wytyczała ona gra-
nice nowej dyscypliny i  prezentowała podstawowe defi-
nicje organizacji i  zarządzania, metody badania i  oceny 
sprawności organizacji, prezentowała światowy dorobek 
nauki w  zakresie projektowania i  funkcjonowania orga-
nizacji. Obok książek Jana Zieleniewskiego (1965; 1969) 
opracowanie pod redakcją Jerzego Kurnala było w latach 
70. podstawową lekturą dla naukowców, doktorantów 
i studentów. W książce, której współautorami byli: Wiktor 
Askanas, Mariusz Bratnicki, Marian Dobrzyński, Wiesław 
Flakiewicz, Wacław Gabara, Jerzy Kurnal i Bogdan Waw-
rzyniak, zostały ujęte kluczowe problemy organizacji i za-
rządzania: projektowanie działań zespołowych, struktury 
organizacyjne, kierowanie zespołami pracowniczymi, 
zachowanie się pracownika, polityka kadrowa, systemy 
informacyjne, podejmowanie decyzji kierowniczych, pro-
jektowanie zmian organizacyjnych (Kurnal i  in., 1979). 
Ważną książką w tym nurcie i z tego okresu był podręcznik 

„Analiza systemowa organizacji”, która miała dwa wydania 
– polskie i tłumaczenie węgierskie (Koźmiński, 1974). 

W  nurcie badawczym tworzącym podstawy polskiej 
nauki organizacji i zarządzania mieszczą się też publikacje 
Wacława Gabary poświęcone analizie kolejnych szkół na-
ukowego zarządzania na świecie, w szczególności książka 
pt. „Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tenden-
cje” (Gabara, 1981) oraz monografia pt. „Model jako in-
strument badania form działalności gospodarczej. Studium 
stosunków i zależności organizacyjnych” (Gabara, 1974). 

W  tworzeniu podstaw teorii i  metodologii nauk orga-
nizacji i zarządzania ważną rolę odegrały badania i publi-
kacje Andrzeja K. Koźmińskiego, które eksponowały no-
woczesne podejście do badania organizacji (Koźmiński, 
1974; Koźmiński, Zawiślak, 1979). Były one pierwszymi 
publikacjami na polskim rynku pokazującym możliwości, 
jakie daje w badaniu i usprawnianiu organizacji podejście 
systemowe. Wiele prac doktorskich i  publikacji zainspi-
rowanych podejściem systemowym odciągnęło badaczy, 
w  szczególności zajmujących się procesami informacyj-
no-decyzyjnymi, od tradycyjnego, sprawnościowego po-
dejścia do organizacji. 

Kolejnym tematem prac badawczych zespołu Jerzego 
Kurnala, które mieszczą się w  nurcie budowania pod-
staw teoretycznych i metodologicznych nauk organizacji 
i zarządzania, były badania inspirowane administracyjną 
szkołą zarządzania, weberowską koncepcją biurokracji 
i głośnymi na przełomie lat 60. i 70. pracami M. Croziera 
o biurokracji. Plonem prac zespołu był szereg artykułów 
poświęconych biurokracji i biurokratyzmowi rozumiane-
mu jako negatywne konsekwencje stosowania w praktyce 
modelu biurokracji, a przede wszystkim wspólna książka 
zespołu o  sprawności i niesprawności organizacji” (Kur-
nal i in., 1972), będąca wynikiem oryginalnych badań do-
tyczących zjawiska biurokracji i biurokratyzmu, ukazała 
te zjawiska w  ścisłym związku z  procesem formalizacji 
struktur organizacyjnych i z przejawami sprawności i nie-
sprawności organizacji w  funkcjonowaniu tych struktur. 
Ważną cechą zarówno badań, jak i książki było przeciw-
stawienie biurokracji jako modelowego typu struktury 
organizacji biurokratyzmowi, czyli zespołowi odchyleń 
od modelowych założeń struktury organizacyjnej obniża-
jących sprawność jej funkcjonowania oraz rozpatrywanie 
zjawisk biurokracji i  biurokratyzmu w  szerokim kontek-
ście organizacyjnym i społecznym. 

Uporządkowanie, scalenie, interpretacja i  upowszech-
nienie w  publikacjach podstaw teoretycznych i  meto-
dologicznych nauk organizacji i  zarządzania pozwoliło 
zespołowi Jerzego Kurnala podjąć badania naukowe nad 
konkretnymi problemami funkcjonowania organizacji 
i  przygotować się do realizacji projektów badań empi-
rycznych. Na początku lat 70. wykształciła się wyraźna 
specjalizacja zainteresowań naukowych zespołu. Proces 
wyodrębniania się specjalizacji naukowych Katedry 
z nurtu ogólnej teorii i metodologii nauk organizacji i za-
rządzania przedstawia rysunek 2.

W  połowie lat 60. XX w  zespoły naukowe, które roz-
wijały w  Polsce myśl organizacyjną i  tworzyły zalążek 
środowiska naukowego nauk organizacji i  zarządzania, 
opierały się w  pierwszym rzędzie na dorobku czterech 
głównych koncepcji zarządzania organizacjami utrwalo-
nym w piśmiennictwie i w praktyce zachodniego biznesu: 
koncepcji naukowego zarządzania, koncepcji zarządzania 
administracyjnego, koncepcji stosunków międzyludzkich 
i  kierunku ilościowym. Przy poszukiwaniu specjalizacji 
wykluczono nurt badań ilościowych, ponieważ w  tym 
czasie na SGPiS funkcjonował zespół profesora Wiesła-
wa Sadowskiego zajmujący się ilościowymi aspektami 
zarządzania, a  w  szczególności badaniami operacyjnymi. 
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Z kolei zagadnienia naukowego zarządzania były w Polsce 
w  obszarze zainteresowań naukowców z  politechnik, któ-
rzy rozwijali dorobek Karola Adamieckiego, koncentrując 
się na różnych aspektach doskonalenia organizacji pracy 
i ergonomii. W Katedrze Jerzego Kurnala zainteresowanie 
problematyką naukowego zarządzania i  technik organi-
zacyjnych ograniczało się do dydaktyki. Zainteresowanie 
nurtem administracyjnym było krótkotrwałe i  skończyło 
się po wydaniu dwóch książek (Kurnal i in. 1972a; Kurnal 
i in., 1979b).

Pierwsza specjalizacja naukowa zespołu J. Kurnala 
wiązała się z  nurtem Human Relations, bardzo modnym 
i żywym w tym czasie na Zachodzie. Wybór tego obszaru 
badań miał związek z wykształceniem i zainteresowaniami 
pierwszych pracowników Katedry – Jerzy Kurnal w czasie 
staży w  USA i  Szwecji pogłębiał wiedzę w  tym zakresie 
i zafascynowany był koncepcją integracji, Andrzej K. Koź-
miński był absolwentem studiów socjologicznych, Marian 
Dobrzyński – studiów psychologicznych, Stefan Kwiatkow-
ski od początku swojej pracy interesował się problemami 
kierowania ludźmi. W pewnym sensie był to też powrót do 
tradycji Uczelni – przed wojną w Wyższej Szkole Handlo-
wej w Warszawie działała katedra kierowana przez profeso-
ra Jana Dmochowskiego, a po jego śmierci w 1928 r. przez 
profesora Aleksandra Rotherta, która specjalizowała się 
w problematyce organizacji przemysłu i motywacji. 

Początkowo głównym obszarem zainteresowań ba-
dawczych zespołu J. Kurnala były zagadnienia integracji 
pracowniczej i zarządzania przez integrację. Profesor był 
promotorem i  twórcą szeregu koncepcji nawiązujących 
do amerykańskiej szkoły Human Ralations, kładł na-
cisk na koncepcję zarządzania przez integrację, w której 
podstawową przesłanką był fakt istnienia w świadomości 
pracowników sił integrujących i dezintegrujących i na tej 
podstawie dobieranie technik kierowniczych. Te tezy były 
kontrowersyjne w stosunku do formalistycznego i mecha-
nistycznego podejścia praktyki socjalistycznej (Kieżun, 
2005). Był to oryginalny, nowatorski i, jak się później 
okazało, wielowątkowy, płodny obszar badań w  teorii 
organizacji i  zarządzania. Dzięki zainicjowanym przez 
Profesora i kontynuowanym przez Jego pracowników ba-
daniom empirycznym nie tylko dopracowano i  wzboga-
cono koncepcję integracji i dezintegracji pracowniczej, ale 
także rozwinięto koncepcję zarządzania przez integrację. 

Do dzisiaj uważa się te prace i publikacje za istotne osią-
gnięcie badawcze w polskiej teorii organizacji i zarządza-
nia. Na procesy integracyjne w organizacji można patrzeć 
z  różnych perspektyw: jednostek, grup pracowniczych 
(dzisiaj użylibyśmy terminu interesariuszy), organizacji, 
instytucji otoczenia. Profesor, badając te zjawiska, przyjął 
na początku perspektywę jednostki i  grupy. Wpisał tym 
samym tę problematykę w szerszy kontekst zachowań or-
ganizacyjnych. Badania te zaowocowały kilkoma doktora-
tami i habilitacjami jego pracowników i zawartymi w nich 
oryginalnymi koncepcjami teoretycznymi. Znalazły one 
swój wyraz w serii artykułów i książkach. 

Oryginalnym osiągnięciem naukowym w  tym nurcie 
badawczym jest koncepcja produkcyjnego zachowania 
jednostki w zespole pracowniczym oparta na zasadzie dzia-
łania formalnie konsekwentnego autorstwa Stefana Kwiat-
kowskiego (1967). Przyjęto w niej założenie, że pracownicy 
zachowują się świadomie, racjonalnie, a  ich zachowania 
w  organizacji mogą być niższe lub wyższe od poziomu 
formalnych oczekiwań organizacji. Stefan Kwiatkowski 
zbadał, jakie konsekwencje powodują takie zachowania 
w  odniesieniu do jednostki (pracownika), grup pracow-
niczych i  działań ze strony przełożonego lub organizacji. 
Ukazał złożoność motywacji pracownika. Zaproponowane 
przez niego spojrzenie na uczestnictwo jednostki w zespole 
pracowniczym jako na swoisty proces wymiany świadczeń 
między jednostką, zespołem a organizacją nawiązywało do 
teorii równowagi organizacyjnej oraz koncepcji wkładu 
i  korzyści. Stefanowi Kwiatkowskiemu udało się ukazać 
ograniczenia tych koncepcji i  wprowadzić do rozważań 
pojęcie ograniczonej racjonalności zachowań.

Kilka lat później Marian Dobrzyński przeprowadził 
nowatorskie badania nad zachowaniami ludzi w  organi-
zacji. Wyniki tych dociekań naukowych zwróciły uwagę 
na ewolucję poglądów na zachowania organizacyjne 
pracowników, w  tym na stereotypy pracowników i  ich 
zachowania w  organizacjach biurokratycznych oraz or-
ganicznych (Dobrzyński, 1973). Koncepcja stereotypów 
pracowniczych została też wykorzystana w badaniach nad 
kierowaniem ludźmi w organizacjach. Zainicjował je Ste-
fan Kwiatkowski w swej rozprawie habilitacyjnej na temat 
ról kierowniczych (1970). Jego oryginalna koncepcja roli 
organizacyjnej kierownika obejmowała bierną stronę roli, 
tj. zadania i  typ odpowiedzialności oraz stronę aktywną 

Rys. 2. Ewolucja zainteresowań wewnątrz Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania SGPiS/SGH
Żródło: opracowanie własne
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w postaci stylu kierowania. Analiza współzależności mię-
dzy nimi, wpływ na wybór stylu, wyróżnienie i zbadanie 
czynników kompetencyjnych, kulturowych i  struktural-
nych wyraźnie wzbogaciły wiedzę w tym obszarze. Podob-
ną rolę spełniła książka „Kierowanie zespołem pracowni-
czym” napisana wspólnie przez Stefana Kwiatkowskiego 
i Mariana Dobrzyńskiego. 

Wątek stylów kierowniczych Stefan Kwiatkowski roz-
winął w kolejnych latach, podejmując współpracę na ten 
temat z Profesorem Witoldem Kieżunem2. Wynikiem tej 
współpracy była m.in. ich wspólna książka „Style zarzą-
dzania. Teoria i  praktyka” (Kieżun, Kwiatkowski, 1975). 
Warto w  tym nurcie badawczym wymienić dwie inne 
książki: „Kierowanie działaniami zespołowymi” Jerzego 
Kurnala i Zbigniewa Dworzeckiego opisująca koncepcje 
kierowania ludźmi w  różnych koncepcjach i  szkołach 
zarządzania (Kurnal, Dworzecki, 1981) oraz „Style zarzą-
dzania” autorstwa Zbigniewa Dworzeckiego (Dworzecki, 
1981). Problematyka ról kierowniczych była rozwijana 
w  badaniach Zbigniewa Dworzeckiego. Jego rozprawa 
doktorska była poświęcona wymaganiom i  ogranicze-
niom w  wypełnianiu ról organizacyjnych przez kierow-
ników średnich szczebli zarządzania. Prezentowała nie 
tylko oryginalny model teoretyczny roli i jego empiryczną 
weryfikację, ale także ocenę ról pełnionych przez kierow-
ników średnich szczebli zarządzania. Wcześniej średni 
szczebel zarządzania był pomijany w  badaniach nad za-
rządzaniem organizacjami, uwagę skupiano głównie na 
najwyższym szczeblu kierowniczym. 

Zachowania organizacyjne pracowników, role kie-
rownicze, style kierowania zwróciły uwagę badaczy 
Katedry Teorii Organizacji i  Zarządzania na kwestie 
polityki kadrowej (personalnej) w  organizacji i  na pro-
blem kształtowania kadr kierowniczych. Badania w tym 
zakresie prowadził najpierw Marian Dobrzyński, potem 
Zbigniew Dworzecki i  Antoni Ludwiczyński. Wyniki 
tych ciekawych badań zostały opublikowane w książkach 

„Kierowanie kadrami” (Dobrzyński, 1977), „Kształtowa-
nie kadr kierowniczych wielkiej organizacji handlowej” 
(Dworzecki, Ludwiczyński, 1980), a także zawarte w nie-
publikowanej rozprawie doktorskiej Antoniego Ludwi-
czyńskiego (1979). 

Kilka lat po założeniu Katedry do prężnie rozwijających 
się badań z zakresu kierowania ludźmi dołączył nurt badań 
nad procesami informacyjno-decyzyjnymi w  organizacji. 
Badania przeprowadzone przez Jerzego Kurnala i  Jego 
zespół pokazały nowe spojrzenie na proces podejmowa-
nia decyzji kierowniczych, w badaniach podkreślano rolę 
decydenta i  społeczny charakter procesu decyzyjnego 
(Bratnicki, 1988, s. 203). Inicjatywa podjęcia takich badań 
wyszła od Bogdana Wawrzyniaka, który przygotowywał 
rozprawę habilitacyjną na temat decyzji kierowniczych, 
i  Jerzego Masztalerza zainteresowanego problematyką 
informacyjnej podstawy decyzji. W  latach 60. XX w. na 
Zachodzie rozwinął się psychosocjologiczny nurt badań 
nad procesami decyzyjnymi koncentrujący się na analizie 
przebiegu procesu decyzyjnego, zachowaniu uczestników 
i badaniu uwarunkowań jego racjonalności. W tym nurcie 
dobrze odnalazł się zespół pracowników Katedry, do badań 

włączeni zostali nowi pracownicy: Maria Romanowska, 
Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska i  współpracownicy 
z innych ośrodków akademickich, m.in. Mariusz Bratnicki, 
Kazimierz Śliwa, Maria Wanat-Wrzesińska. Plonem badań 
było kilka doktoratów i wiele publikacji, w tym dwie popu-
larne książki Bogdana Wawrzyniaka „Decyzje kierownicze 
w teorii i praktyce zarządzania” (Wawrzyniak, 1977), Bog-
dana Wawrzyniaka i Wiesława Flakiewicza „Zasady i me-
tody podejmowania decyzji kierowniczych” (Wawrzyniak, 
Flakiewicz, 1978) oraz monografia Jerzego Masztalerza 

„Powiązania informacyjne handlu zagranicznego z rynkiem 
wewnętrznym. Studium teoretyczne” (Masztalerz, 1978). 

Bogdan Wawrzyniak w połowie lat 70. XX w. prowadził 
pod kierunkiem Janusza Beksiaka pionierskie badania 
empiryczne nad zachowaniami kierowników w  różnych 
sytuacjach decyzyjnych (1978). Obiecujące wyniki tych 
badań zachęciły go do podjęcia projektu dotyczącego 
strategicznych decyzji podejmowanych przez dyrektorów 
polskich przedsiębiorstw. W  latach 1975–1978 zespół 
w  składzie: Mariusz Bratnicki, Maria Drozdowicz, Zbi-
gniew Dworzecki, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Maria 
Romanowska, Kazimierz Śliwa, Maria Wanat-Wrzesińska 
pod kierunkiem Jerzego Kurnala i Bogdana Wawrzyniaka 
zrealizował duży projekt badań węzłowych zatytuło-
wany „Mechanizmy i  uwarunkowania podejmowania 
decyzji w złożonych sytuacjach w polskich organizacjach 
gospodarczych”. Pod enigmatyczną nazwą „złożone 
sytuacje” kryły się różne klasy trudnych decyzji, w  tym 
decyzji strategicznych i  podejmowanych w  sytuacji 
kryzysu organizacyjnego. Nowatorstwo tych badań po-
legało na wykorzystaniu do szeroko zakrojonych badań 
jakościowych niestosowanej dotąd w Polsce metody tzw. 
otwartego podejścia badawczego opartego na koncepcji 
Glasera i  Straussa, a  przede wszystkim na przyjęciu za-
łożenia, że w  gospodarce socjalistycznej menedżerowie 
mają strategie i podejmują decyzje strategiczne w oparciu 
nie o procedury formalne, a na podstawie przemyślanych, 
inteligentnych sposobów rozwiązywania problemów. Do 
badania determinant racjonalności decyzji wykorzystano 
metodę analizy pola sił Lewina zaadaptowaną do bada-
nia racjonalności decyzji przez Mariusza Bratnickiego 
(Romanowska, Wawrzyniak, 1979; Kurnal, Wawrzyniak, 
1975; Kurnal, 1976; Gierszewska, Romanowska 1992; 
Poland-Management, 1992). 

W  tym czasie w  związku z  kryzysem naftowym na 
świecie wzrosło zainteresowanie badaniami nad kryzysa-
mi w przedsiębiorstwie. Wykorzystując kontakty Jerzego 
Kurnala z Uniwersytetem w Goeteborgu i z International 
Institute of Management w  Berlinie Zachodnim, SGPiS 
podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem w Goe-
teborgu o  prowadzeniu równoległych badań i  wzajem-
nym publikowaniu ich wyników. Wydarzenia sierpniowe 
w  1980  r. przerwały realizację projektu, a  Bogdan Waw-
rzyniak przeniósł się do Instytutu Organizacji Zarządza-
nia i Doskonalenia Kadr i tam kontynuowano ten projekt 
w nieco zmienionym składzie. Wszystkie etapy badań nad 
kryzysem i ich wyniki zostały opisane w książce i artyku-
łach (Wawrzyniak i in., 1985; Poland Management, 1992; 
Kurnal, 1976).



10 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 4/2021

Badania nad procesami informacyjno-decyzyjnymi 
zrealizowane we wczesnych latach 70. stały się zaczątkiem 
dwóch ważnych tematów badawczych, w których wyspe-
cjalizowali się pracownicy i  doktoranci Katedry Jerzego 
Kurnala. Pierwszy temat to zarządzanie strategiczne, 
obecnie mający status subdyscypliny nauk o  zarządza-
niu – tematykę tę po rozwiązaniu zespołu kontynuowali 
Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Maria Roma-
nowska, Grażyna Leśniak-Łebkowska i  liczne grono ich 
wychowanków. Drugi temat to zarządzanie w  kryzysie 
najczęściej traktowane jako jeden z  wiodących tematów 
w subdyscyplinie zarządzanie strategiczne (Romanowska 
i  in., 1984). Problematyka ta łączona z zarządzaniem ry-
zykiem ma obecnie wielu kontynuatorów zarówno w na-
ukach o zarządzaniu, jak w ekonomii. 

Z  badań i  prac zespołu Jerzego Kurnala do dziś 
pozostały elementy podstaw teorii zbudowane przez 
połączenie dorobku amerykańskiej szkoły zarządzania 
z osiągnięciami szkoły prakseologicznej oraz prac i badań 
polskich ekonomistów, psychologów i  socjologów. Dwa 
podstawowe nurty badawcze zespołu – zarządzanie ludź-
mi w  organizacji oraz procesy informacyjno-decyzyjne 
wniosły istotny wkład do nauk o organizacji i zarządzania 
i znacznie poszerzyły pole badawcze dla innych przedsta-
wicieli dyscypliny. Badania zespołu Jerzego Kurnala w te-
matyce zarządzania ludźmi otworzyły nowe pola badaw-
cze zachowań ludzi w  organizacji, ról organizacyjnych 
i  kierowniczych, kierowania zespołami, w  tym stylów 
kierowania i  polityki kadrowej. W  informacyjno-decy-
zyjnym nurcie oryginalnym zespołu osiągnięciem było 
poznanie determinant i  mechanizmów podejmowania 
decyzji kierowniczych w  socjalistycznych organizacjach, 
badanie i pomiar ich racjonalności, diagnoza kierunków 
racjonalizacji decyzji m.in. przez wdrożenie systemów 
informowania kierownictwa, a także pionierskie badania 
w  zakresie strategii i  zarządzania w  sytuacjach kryzyso-
wych. Z  badań zespołu Jerzego Kurnala nad decyzjami 
kierowniczymi wykształciły się kolejne ważne i  dziś 
bardzo aktualne nurty badań: zarządzanie strategiczne 
i zarządzanie w kryzysie. 

Podsumowanie

J erzy Kurnal kierował Katedrą Teorii Organizacji 
i  Zarządzania w  Szkole Głównej Planowania i  Staty-

styki w Warszawie przez 13 lat i w tym czasie stała się ona 
jednym ze znaczących ośrodków naukowych rozwijają-
cych nauki o zarządzaniu w Polsce. Profesor wykreował 
i zintegrował wokół problemów organizacji i zarządzania 
licznych przedstawicieli środowiska nauki i  praktyków 
gospodarczych. W jego zespole prowadzono nowatorskie 
projekty badawcze i  publikowano prace wzbogacające 
wiedzę w obszarze nauk organizacji i zarządzania. 

Ważnym dorobkiem zespołu Jerzego Kurnala był 
udział w kształceniu kadr naukowych przez promowanie 
doktorów, opiekę nad wieloma habilitacjami, aktywny 
udział w  recenzowaniu dorobku naukowego pracowni-
ków uczelni, udział w redagowaniu i wydawaniu ważnych 
dla środowiska czasopism naukowych. Prawie wszyscy 

 wychowankowie Profesora zostali samodzielnymi pra-
cownikami naukowymi i  wychowali kolejną generację 
uczonych.

Znaczące było też oddziaływanie Katedry na środowisko 
nauki i praktyki dzięki szerokiej działalności dydaktycznej 
na Uczelni i poza nią, w postaci zajęć dydaktycznych dla 
studentów, studiów podyplomowych i  doktoranckich, 
szerokiego i innowacyjnego zaangażowania się w procesy 
rozwoju kadr kierowniczych w  ośrodkach resortowych, 
branżowych ośrodkach doskonalenia kadr, Towarzystwie 
Naukowym Organizacji i  Kierownictwa, w  przedsiębior-
stwach, uczestnictwa w radach programowych czasopism 
i konferencji, redagowania ważnych dla dyscypliny czaso-
pism, pełnienia ważnych funkcji kierowniczych w  obsza-
rach badań naukowych i instytucji nauki w Polsce. 

Szerokie i  bardzo aktywne było też zaangażowanie Je-
rzego Kurnala i  członków jego zespołu w  działalność po-
pularyzatorską i ekspercką, a w późniejszych latach także 
kierowniczą w  instytucjach centralnych, akademickich, 
społecznych, gospodarczych (członkowie Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, 
założyciele, rektorzy i  prorektorzy, dziekani szkół wyż-
szych, przewodniczący i  członkowie Komitetu ds. Stopni 
i  Tytułów Naukowych, członkowie PAN oraz Komitetu 
Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, prezesi i wicepreze-
si Towarzystwa Naukowego Organizacji i  Kierownictwa, 
przewodniczący Rad Naukowych TNOiK, przewodniczą-
cy Rad Nadzorczych fundacji i  Rad Nadzorczych spółek 
kapitałowych.

Przedstawione w artykule fakty świadczą o tym, że Pro-
fesor Jerzy Kurnal stworzył intelektualną wspólnotę zinte-
growanego zespołu uczonych, którą jednoczyły zaintere-
sowania naukowe i  sposoby podejścia do rozwiązywania 
problemów badawczych. Relacje zbudowane przez Jerzego 
Kurnala w okresie kierowania Katedrą Teorii Organizacji 
i Zarządzania przetrwały próbę czasu. Są żywe do dzisiaj, 
o  czym świadczą wspólnie prowadzone badania, organi-
zowane konferencje naukowe, publikacje. Szkoła nauko-
wa J. Kurnala trwa, rozwija się, choć zmienia swe oblicze, 
podejmując nowe wątki badawcze zgodne z zainteresowa-
niami kolejnej generacji pracowników naukowych zmie-
niających się i rozrastających się struktur. Ludzie i dorobek 

„kurnalowskiej szkołą zarządzania” stworzyli wraz z innymi 
środowiskami akademickimi polską naukę organizacji i za-
rządzania i do dziś są ważnymi składnikami tej dyscypliny.
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Przypisy

1) Sprawa udziału Andrzeja K. Koźmińskiego w zespole Jerzego 
Kurnala jest dość skomplikowana. Oto jak ją On postrzega: 

„Z  J. Kurnalem i  jego ekipą współpracowałem od początku 
zatrudnienia w SGPiS, przede wszystkim uczestnicząc wraz 
ze S. Kwiatkowskim i M. Kamińskim w badaniach empirycz-
nych weryfikujących jego koncepcję integracji pracowniczej, 
ale także w  debatach teoretycznych na ten temat. Powstała 
z tego publikacja (Kurnal, 1965). Od 1963 roku byłem zatrud-
niony w Katedrze Ekonomii Politycznej A. Wakara, tam się 
doktoryzowałem. Do Katedry J. Kurnala zostałem przeniesio-
ny jako docent formalnie dopiero w 1969 roku. Była to kon-
sekwencja dość „dramatycznej” przygody z moją habilitacją. 
Złożyłem ją w 1967 roku (miałem 26 lat), uzyskałem 4 pozy-
tywne recenzje. Rada Wydziału Handlu odmówiła mi jednak 
w  głosowaniu tajnym dopuszczenia do kolokwium habilita-
cyjnego. Przewód habilitacyjny został przeniesiony w wyniku 
mojego odwołania na Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny 
Uniwersytetu Łódzkiego i tam w lipcu 1968 r. odbyło się ko-
lokwium. W SGPiS uznano, że jako bezpartyjny docent nie 
pasuję do Katedry Ekonomii Politycznej i przeniesiono mnie 
do Katedry J. Kurnala. Nie zabawiłem tam długo, bo w 1970 r. 
wyjechałem na stypendium Fullbrighta do Carnegie Melon 
University w  Pittsburghu. Po powrocie w  1972  r. podjąłem 
pracę w Instytucie Organizacji i Kierowania UW, będąc jed-
nocześnie na SGPiS. Przyznaję się do członkostwa w zespo-
le J. Kurnala, bo było ono dłuższe niż formalne zatrudnienie 
w Katerze Teorii Organizacji i Zarządzania”. 

2) W. Kieżun był regularnym uczestnikiem seminarium prak-
seologicznego T. Kotarbińskiego, ale także seminariów na-
ukowych J. Kurnala. Profesor J. Kurnal był recenzentem jego 
rozprawy habilitacyjnej.
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Management School of Jerzy Kurnal

Summary

In the 1960s, the Polish school of organisation and man-
agement sciences began to develop, largely drawing inspi-
ration from the achievements of American science, but 
also using the legacy of the pre-war and modern Polish 
science.
One of the first circles in which the contemporary theory 
of organisation and management was developed was the 
team of the Department of Organisation and Management 
Theory at the Central School of Planning and Statistics 
(SGPiS), founded in 1965 and headed by Professor Jerzy 

Kurnal. The paper describes the history and crucial theo-
retical and practical contributions of Jerzy Kurnal and his 
team, who enriched the basis of the theory and method-
ology of management sciences with their own innovative 
research and publications and developed two important 
trends of this science: people management in organisa-
tion and information and decision-making processes.
At SGPiS they created modern curricula for the subject of 

„Theory of Organisation and Management”, as well as the 
core curriculum and textbooks for training management 
staff.
Jerzy Kurnal created his own school of management 

–  a  team of researchers and educators who contributed 
significantly to the development of science, improvement 
of management practice, development of the community 
and the identity of this discipline.

Keywords

Jerzy Kurnal Management School, co-worker, contribu-
tion to the development of management science

Wprowadzenie

O bserwowane w ostatnich latach nasilenie się konku-
rencji praktycznie we wszystkich obszarach gospo-

darki świata zmusza przedsiębiorców do poszukiwania 
coraz skuteczniejszych sposobów budowania przewagi 
konkurencyjnej (Czakon, 2018). Jak dowodzą prace 
M. Portera, sposoby te w  dużej mierze warunkowane 
są  przez cechy sektorów, w  których działają przedsię-
biorstwa (Porter, 1994, s.  12). Sukces rynkowy –  mie-
rzony względnie trwałą przewagą konkurencyjną przed-
siębiorstwa –  zależy od umiejętności zarządzających, 
właściwej interpretacji sił konkurencyjnych sektora i do-
konania stosownych wyborów, zapewniających zajęcie 
korzystnej pozycji względem tych sił (Porter, 2001, s. 40; 
Ruefli, Wiggins, 2003). 

Szczególnie wymagające staje się konkurowanie 
w  sektorach wysokiej techniki, które ze względu na 
specyficzne relacje pomiędzy partnerami biznesowymi 
(bliska współpraca nauki i  przemysłu), krótki cykl ży-
cia technologii oraz konieczność ciągłego inwestowania 
w kolejne generacje technologii i produktów potrzebują 

specyficznych wyborów strategicznych innych niż te 
dokonywane w tradycyjnych sektorach gospodarki (Za-
krzewska-Bielawska, 2011). Poznanie różnic w zachowa-
niach strategicznych przedsiębiorstw z  sektorów wyso-
kiej i niskiej techniki było głównym celem opisywanych 
badań realizowanych w 2018 roku. Prezentowane w ar-
tykule wyniki dotyczą tylko części badań i poświęcone 
są  wyborom strategicznym badanych przedsiębiorstw 
w  obszarze strategii konkurencji. Celem artykułu jest 
identyfikacja różnic w  zachowaniach analizowanych 
przedsiębiorstw na poziomie strategii konkurencji oraz 
próba opisania modelowych zachowań, typowych dla 
przedsiębiorstw wysokiej i niskiej techniki.

W  pierwszej części artykułu przedstawione zostaną 
teoretyczne podstawy posunięć konkurencyjnych w sek-
torach wysokiej techniki. Następnie omówione zostaną 
założenia badawcze i  wyniki badań. Artykuł kończy 
ogólna charakterystyka zaobserwowanych modeli za-
chowań konkurencyjnych w  podziale na sektory wyso-
kiej i niskiej techniki.
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Zachowania konkurencyjne 
przedsiębiorstw w sektorach 
wysokiej i niskiej techniki

Z agadnienie konkurencyjności stanowi niezwykle 
ważny aspekt współczesnej gospodarki i  jest roz-

patrywane w  literaturze ekonomicznej na poziomie 
funkcjonowania i  rozwoju przedsiębiorstw, sektorów, 
regionów, krajów czy też ponadnarodowych ugrupo-
wań (Borowiecki, Siuta-Tokarska, 2015; Dobrovic 
i  in., 2018). Mimo istotnych różnic w  definiowaniu 
konkurencyjności na różnych poziomach gospodarki, 
pojęcia te wzajemnie się nakładają, co jeszcze bardziej 
utrudnia ich precyzyjną analizę. Z  punktu widzenia 
celu artykułu główny akcent w dalszych rozważaniach 
zostanie skupiony na wpływie sektorów wysokiej i  ni-
skiej techniki na konkurencyjność gospodarki i konku-
rencyjność przedsiębiorstw.

Wieloletnie doświadczenia krajów wysoko rozwi-
niętych pokazują, że sektory wysokiej techniki, ze 
względu na ich wysoką naukochłonność, są podstawo-
wym generatorem wzrostu gospodarczego (Neelanka-
vil, Alaganar, 2003). Obserwowany postęp techniczny, 
który rozprzestrzenia się w  gospodarce, ma swoje 
źródło w  sektorach wysokiej techniki i  bezpośred-
nio wynika z  intensywnych badań nad innowacjami 
technologicznymi, procesowymi, organizacyjnymi 
oraz marketingowymi. Wdrażane w  życie innowacje 
prowadzą do ciągłego doskonalenia parametrów jako-
ściowych procesów i wyrobów, podnosząc tym samym 
konkurencyjność gospodarki i samych przedsiębiorstw 
(Acosta i  in., 2012). Jednak badania nad przedsiębior-
stwami z sektorów średniej i niskiej techniki pokazują, 
że również w tej grupie przedsiębiorstw obserwuje się 
działania prowadzące do innowacyjnych rozwiązań 
(Hirsch-Kreinsen i  in., 2005; Robertson i  in., 2009). 
Wielokrotnie są one wynikiem zastosowania dorobku 
wysokich technologii w  już istniejące produkty oraz 
procesy produkcyjne dojrzałych sektorów (Subrama-
nian i in., 2011). Wynika to z odmiennego charakteru 
innowacji w  analizowanych sektorach. Działania ba-
dawczo-rozwojowe w sektorach wysokich technologii 
koncentrują się na innowacjach produktowych, któ-
rych głównym źródłem jest wiedza nieuprzedmioto-
wiona. Przedsiębiorstwa z  branż niskich technologii 
częściej koncentrują się na innowacjach procesowych, 
których podstawą jest wiedza uprzedmiotowiona, 
zwłaszcza w  postaci maszyn i  urządzeń (Wziątek-Ku-
biak i in., 2012). 

Obserwowane różnice w  kierunkach innowacji 
w  sektorach wysokiej i  niskiej technologii są  konse-
kwencją wyborów strategicznych przedsiębiorstw dzia-
łających w tych sektorach. Przedsiębiorstwa, dążąc do 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku, podej-
mują szereg działań, które mają zapewnić im sukces 
na rynku, mierzony wysoką stopą zwrotu z  zaanga-
żowanego kapitału (Magretta, 2014, s. 67). Klasyczny 
wybór zachowań strategicznych, umożliwiający przed-
siębiorstwom tworzenie przewagi konkurencyjnej 

koncentruje się wokół następujących trzech rodzajów 
decyzji strategicznych: zakresu obsługiwanego rynku, 
rodzaju przewagi konkurencyjnej oraz konfiguracji 
łańcucha wartości. Pierwotny model strategii konku-
rencji M. Portera zakładał dwie alternatywne strategie 
obecności na rynku: strategię przywództwa czołowego 
oraz strategię niszy rynkowej. Obserwacje zachowań 
rynkowych przedsiębiorstw poszerzyły wachlarz 
dostępnych możliwości o  kolejne dwa rozwiązania: 
pretendentów (przedsiębiorstwa, których celem jest 
zwiększenie udziału w  rynku poprzez atak na  lidera) 
oraz naśladowców (przedsiębiorstwa, które swoją po-
zycję zawdzięczają umiejętnemu kopiowaniu i uspraw-
nianiu rozwiązań liderów) (Kotler, 2005, s. 353–377). 
Wybór pozycji na rynku nie przesądza jeszcze o  spo-
sobie budowania przewagi konkurencyjnej. Zgodnie 
z  tradycyjnym modelem M. Portera, możliwe były 
dwie wykluczające się drogi tworzenia przewagi kon-
kurencyjnej: strategia przywództwa jakościowego oraz 
strategia przywództwa kosztowego. Praktyka zarzą-
dzania pokazała, że możliwa jest jeszcze trzecia dro-
ga – wysoka koncentracja na jakości i kosztach, która 
przyjęła postać strategii zintegrowanej. Wypracowanie 
określonej przewagi konkurencyjnej ma swe źródło 
w  unikalnych zasobach przedsiębiorstwa i  dopasowa-
nym do zdefiniowanej propozycji wartości zestawie 
działań, które składają się na łańcuch wartości przed-
siębiorstwa. Poziom opanowania czynności łańcucha 
wartości wpływa na wysokość wypracowanej przez 
przedsiębiorstwo marży, a dodatkowo jego konfigura-
cja (długość łańcucha, wyrażona stopniem integracji 
pionowej) pozwala w istotny sposób wpływać na moż-
liwości tworzenia przewagi konkurencyjnej (np. uzy-
skanie efektu unikalności oraz poprawy jakości pro-
duktu dzięki bezpośredniemu wpływowi na standardy 
realizowane w poszczególnych stadiach przetwarzania 
łańcucha wartości) (Romanowska, 2017, s. 134). 

Wymienione wybory strategiczne muszą być do-
pasowane do specyfiki sektorów, w  których działają 
przedsiębiorstwa. W  sektorach wysokiej techniki, ze 
względu na nasiloną rywalizację, szybko zmieniające 
się potrzeby klientów, częste przełomy technologiczne, 
kształtują się odmienne listy kluczowych czynników 
sukcesu, niż to się obserwuje w sektorach niskiej tech-
niki (Braguinsky i  in., 2012). Dodatkowo presja na 
innowacyjność i  kreowanie nowej wiedzy sprawia, że 
przedsiębiorstwa wysoko technologiczne konkurują 
między sobą o pozycję lidera technologicznego i przy-
wództwo innowacyjne w  branży, ponosząc ogromne 
nakłady na badania i  rozwój (Zakrzewska-Bielawska, 
2012a, s. 204–212). Z kolei przedsiębiorstwa z niewiel-
kim kapitałem, poprzez inteligentne imitacje, wsparte 
oryginalnymi innowacjami, z  powodzeniem rozwijają 
kapitał intelektualny i  doganiają liderów rynkowych 
(Cieślik, 2017). Generalnie konkurowanie w sektorach 
wysokiej technologii opiera się na stałym podnoszeniu 
jakości –  zwiększaniu wartości użytkowej produk-
tów –  będącej wynikiem ciągłego procesu doskona-
lenia produktów i  procesów. Strategia przywództwa 
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 jakościowego jawi się naturalnym wyborem w strategii 
 konkurencji przedsiębiorstw wysokiej technologii. 
Strategia przywództwa kosztowego to domena sekto-
rów niskiej techniki, w których konkuruje się nie uni-
kalną jakością produktów lub usług, lecz stabilnością 
procesów i ich efektywnością.

Pojawia się jednak pytanie, czy w obliczu zmieniają-
cych się jakościowo i ilościowo innowacji w sektorach 
wysokiej i  niskiej techniki można obserwować wyraź-
ne różnice w  kształcie strategii konkurencji polskich 
przedsiębiorstw? Badania nad niemieckimi przedsię-
biorstwami branż niskich technologii pokazują, że 
dzięki innowacjom w  procesy produkcyjne możliwe 
jest konkurowanie na globalnych rynkach w  oparciu 
o  strategię zintegrowaną (wysoki nacisk na jakość 
i koszty) (Kirner i in., 2009). Do podobnych wniosków 
dochodzą również badacze hiszpańscy, wskazując na 
innowacje w  procesach (zwłaszcza w  usługi konsul-
tingowe, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowni-
ków oraz zakup zewnętrznych usług z  zakresu badań 
i  rozwoju) jako istotne źródło przewagi konkurencyj-
nej przedsiębiorstw branż niskich technologii (Santa-
maríaa i in., 2009). A zatem w sektorach niskiej techni-
ki można konkurować nie tylko niskimi kosztami, ale 
także możliwe jest budowanie pozycji konkurencyjnej 
w  oparciu o  wysoką jakość lub dobrą relację ceny do 
jakości (Hirsch-Kreinsen, 2008).

Założenia i pytania  
badawcze

P rzystępując do badań, założono, że rodzaj prowadzo-
nej działalności (obecność w sektorach wysokiej lub 

niskiej techniki) wpływa na decyzje strategiczne przedsię-
biorstw w obszarze strategii konkurencji. Zakres decyzji, 
które muszą być zdefiniowane na poziomie strategii kon-
kurencji, będzie dotyczył następujących elementów:

• stopnia obecności na rynku (konkurencja w skali 
całego rynku versus obecność w niszy rynkowej),

• rodzaju realizowanej przewagi konkurencyjnej 
(przywództwo jakościowe, przywództwo kosztowe, 
koncentracja zarówno na jakości, jak i na kosztach),

• konfiguracji łańcucha wartości przedsiębiorstwa 
(liczba ogniw łańcucha wartości na tle przeciętnej 
w sektorze).

Realizując badania, szukano związku pomiędzy ro-
dzajem działalności a  wyżej wymienionymi wyborami 
strategicznymi. Do oceny analizowanych zmiennych 
wykorzystano następujące mierniki:

• zakres obecności na rynku mierzony poprzez 
przyporządkowanie badanego przedsiębiorstwa 
do jednej z  czterech kategorii: lider rynkowy 
(przedsiębiorstwo o  największym udziale w  ryn-
ku), pretendent rynkowy (przedsiębiorstwo aspi-
rujące do pozycji lidera), naśladowca rynkowy 
(przedsiębiorstwo kopiujące rozwiązania lidera 
lub pretendenta), specjalista rynkowy (przedsię-
biorstwo niszowe, wyspecjalizowane w  unikalnej 
ofercie rynkowej),

• rodzaj przewagi konkurencyjnej mierzony poprzez 
przyporządkowanie badanego  przedsiębiorstwa 
do jednej z  trzech kategorii: niskie koszty, wyso-
ka jakość produktów/usług, dobra relacja ceny do 
jakości,

• konfiguracja łańcucha wartości mierzona licz-
bą ogniw łańcucha wartości (długość łańcucha), 
w  których zaangażowane jest przedsiębiorstwo 
poprzez przyporządkowanie go do jednej z  pię-
ciu kategorii: zdecydowanie szerszy niż przecięt-
na w branży zakres działań, szerszy niż przeciętna 
w  branży zakres działań, typowy dla większości 
przedsiębiorstw w  branży zakres działań, węższy 
niż przeciętna w  branży zakres działań, zdecy-
dowanie węższy niż przeciętna w  branży zakres 
działań.

Przeprowadzony przegląd literatury pokazuje, że 
rodzaj prowadzonej działalności ma istotny wpływ na 
wybory strategiczne przedsiębiorstw. Opisywane bada-
nia miały na celu zidentyfikowanie różnic w  kształcie 
strategii konkurencji przedsiębiorstw funkcjonujących 
w sektorach niskiej i wysokiej techniki, a w szczególności 
znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

• w jakim zakresie rodzaj działalności (HT – LT, pro-
dukcja przemysłowa – usługi) wpływa na pozycję 
rynkową przedsiębiorstwa (lider, pretendent, na-
śladowca, specjalista)?

• w  jakim zakresie rodzaj działalności wpływa na 
typ przewagi konkurencyjnej (przywództwo jako-
ściowe, przywództwo kosztowe, łączenie wysokiej 
jakości z niskimi kosztami)?

• który z  rodzajów przewagi konkurencyjnej sprzyja 
w wypracowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa?

• w  jakim zakresie rodzaj działalności wpływa na 
konfigurację łańcucha wartości przedsiębiorstw 
(długość łańcucha wartości)?

Badania empiryczne przeprowadzono w  maju 
i  w  czerwcu 2018  r. na reprezentatywnej1 próbie 85 lo-
sowo wybranych polskich przedsiębiorstw z „Listy 2000” 
opublikowanej w  2017  r. (Rzeczpospolita, 11.12.2017). 
Na liście tej znajduje się 2000 przedsiębiorstw o najwyż-
szych przychodach ze sprzedaży zrealizowanej w 2016 r. 

Rysunek 1 przedstawia strukturę badanych przedsię-
biorstw w  podziale na przedsiębiorstwa przemysłowe 
(59%) i usługowe (41%) prowadzące działalność w ob-
szarze wysokiej (26%) i niskiej techniki (74%). 

Zgodnie z  przyjętą w  statystyce typologią, do gru-
py przedsiębiorstw działających w  sektorach wysokiej 
techniki przyporządkowano przedsiębiorstwa prze-
mysłowe wysokiej i  średnio-wysokiej techniki oraz 
przedsiębiorstwa usług opartych na wiedzy. Do grupy 
przedsiębiorstw niskiej techniki należały przedsiębior-
stwa przemysłowe średnio-niskiej i  niskiej techniki 
oraz przedsiębiorstwa usług mniej wiedzochłonnych. 
Ze względu na małą liczebność przedsiębiorstw wyso-
kiej techniki w  badanej zbiorowości zdecydowano się 
połączyć przedsiębiorstwa w dwie grupy: niska techni-
ka (przemysł i usługi) oraz wysoka technika (przemysł 
i usługi), na których liczono testy statystyczne2.
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Rys. 1. Struktura badanych przedsiębiorstw w podziale na rodzaj prowadzonej działalności 
Źródło: opracowanie własne

Wybory strategiczne polskich 
przedsiębiorstw z sektorów 
wysokiej i niskiej techniki

P ierwszy problem badawczy dotyczył zakresu obec-
ności na rynku badanych przedsiębiorstw. Przyjęcie 

określonej pozycji na rynku nakłada na przedsiębior-
stwo określone zachowania strategiczne, umożliwiające 
czerpanie określonych korzyści biznesowych. 

Mimo że opisywane badanie przeprowadzane 
było wśród największych polskich przedsiębiorstw, 
tylko niecałe 40% respondentów scharakteryzowało 
swoją pozycję jako lider rynkowy. Wśród tej grupy 
przedsiębiorstw nie zaobserwowano istotnej różnicy 
w  rozkładzie ze względu na poziom techniki (tab. 1). 
W  przypadku kategorii „pretendent rynkowy”, rodzaj 
prowadzonej działalności badanych przedsiębiorstw 
istotnie różnicował rozkład odpowiedzi. Przedstawi-
ciele przedsiębiorstw  działających w  sektorach niskiej 
techniki ponad dwa razy częściej niż respondenci 
z  przedsiębiorstw wysokiej techniki oceniali swoją 
pozycję jako pretendent rynkowy. Odmienny rozkład 
odpowiedzi zaobserwowano natomiast w  przypadku 
kolejnych dwóch zmiennych: naśladowca rynkowy 

i specjalista rynkowy. Te kategorie odpowiedzi relatyw-
nie częściej wybierali przedstawiciele przedsiębiorstw 
działających w sektorach wysokiej techniki. Przy czym 
należy zaznaczyć, że pozycja naśladowcy rynkowego 
była najrzadziej wskazywana przez respondentów. 

Należy podkreślić, że obserwowany rozkład zmien-
nych jest tylko ilustracją badanego związku i nie nosi 
znamion istotnie statystycznego ze względu na wysoką 
wartość poziomu istotności (p=0,07). 

Bardziej szczegółowa analiza rozkładu zmiennych 
(rys. 2) pokazuje, że zaobserwowane różnice w często-
ści zajmowanych pozycji rynkowych w różnym stopniu 
determinowane są  przez charakter prowadzonej dzia-
łalności (produkcyjna lub usługowa). Wśród przedsię-
biorstw przemysłowych wysokiej techniki najczęściej 
zajmowaną pozycją była pozycja lidera i  specjalisty 
(33%), podczas gdy w  grupie przedsiębiorstw produk-
cyjnych niskiej techniki dominowała pozycja lidera 
i pretendenta (odpowiednio 44% i 41%). Przedsiębior-
stwa usługowe wysokiej techniki w  większości zajmo-
wały pozycję lidera i  pretendenta (odpowiednio 43% 
i 29%). W podobnych kategoriach dominują przedsię-
biorstwa usługowe niskiej techniki (odpowiednio 33% 
i 37%). 
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Analiza rozkładu zmiennych pokazuje, że rodzaj tech-
niki niejednoznacznie determinuje pozycję rynkową 
przedsiębiorstwa. W  przypadku pozycji lidera rynkowe-
go lub pretendenta nie zaobserwowano istotnych różnic 
rozkładu (wyjątek stanowi niski udział przedsiębiorstw 
produkcyjnych wysokiej techniki w kategorii „pretendent 
rynkowy”). Trudny do wyjaśnienia jest rozkład kategorii 

„specjalista rynkowy” w podziale na wysoką i niską tech-
nikę. Znaczny odsetek wskazań przez przedsiębiorstwa 
produkcyjne wysokiej techniki może być tłumaczony 
unikalną propozycją zaawansowanej technologii ofero-
wanym na wąskim rynku niszowym. Niezrozumiały jest 
natomiast wysoki odsetek wskazań w tej kategorii pozycji 

na rynku przedsiębiorstw usługowych niskiej techniki. 
Bez znajomości dokładnej charakterystyki zidentyfikowa-
nych przedsiębiorstw trudno jest znaleźć jednoznaczną 
odpowiedź na zaobserwowaną sytuację. 

Kolejny problem badawczy dotyczył rodzaju przewa-
gi konkurencyjnej stosowanej przez badane przedsię-
biorstwa. Obserwowana przewaga konkurencyjna ma 
swoje źródła w unikalnych zasobach i umiejętnościach, 
które pozwalają przedsiębiorstwom względnie trwale 
odróżniać się od konkurentów. Przewaga jakościowa 
ma zazwyczaj swe źródło w zaawansowanej technologii, 
dlatego przystępując do badań, zakładano, że ten rodzaj 
przewagi będzie dominował w  grupie przedsiębiorstw 

Tabela 1. Dwuwymiarowy rozkład zmiennych: poziom techniki, pozycja rynkowa przedsiębiorstwa (%)

Pozycja rynkowa
Poziom techniki

Razem
Niska technika Wysoka technika

Lider rynkowy 
38,1

/N=24/
36,4

/N=8/
N=32

Pretendent rynkowy
38,1

/N=24/
18,2

/N=4/
N=28

Naśladowca rynkowy
3,2

/N=2/
18,2

/N=4/
N=6

Specjalista rynkowy
17,5

/N=11/
27,3

/N=6/
N=17

Nie wiem
3,2

/N=2/
0,0

/N=0/
N=2

Razem
100,0

/N=63/
100,0

/N=22/
N=85

* V Cramera 0,319; p>0,05. (0,07)
Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Dwuwymiarowy rozkład zmiennych: poziom techniki, rodzaj przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (%)

Rodzaj przewagi 
konkurencyjnej

Poziom techniki
Razem

Niska technika Wysoka technika

Niskie koszty
12,7

/N=8/
4,5

/N=1/
N=9

Wysoka jakość produktów/usług
34,9

/N=22/
45,5

/N=10/
N=32

Dobra relacja ceny do jakości
42,9

/N=27/
45,5

/N=10/
N=37

Brak przewagi konkurencyjnej
4,8

/N=3/
0,0

/N=0/
N=3

Nie wiem
4,8

/N=3/
4,5

/N=1/
N=4

Razem
100,0

/N=63/
100,0

/N=22/
N=85

* V Cramera 0,174; p>0,05. (0,631)
Źródło: opracowanie własne
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działających w  sektorach wysokiej techniki. Zaawanso-
wana technologia może być również źródłem niskich 
kosztów, przy czym w większym stopniu powinna sprzy-
jać strategii zintegrowanej (dobra relacja ceny do jako-
ści) niż strategii przywództwa jakościowego. Uzyskane 
wyniki nie potwierdziły zakładanych rozkładów. Tylko 
10% badanych przedsiębiorstw realizowało strategię 
konkurencji w  oparciu o  przewagę kosztową (z  czego 
dominująca większość to przedsiębiorstwa z  grupy ni-
skiej techniki). Strategię przywództwa jakościowego 
zadeklarowało niemal 38% respondentów, a  strategię 
zintegrowaną 45% badanych. W przypadku tych dwóch 
rodzajów przewag konkurencyjnych nie zaobserwowa-
no istotnej różnicy w rozkładzie ze względu na poziom 
techniki (relatywnie częściej wysoką jakość produktów 
lub dobrą relację ceny do jakości wskazywali respon-
denci z grupy przedsiębiorstw działających w sektorach 
wysokiej techniki). Tabela 2  przedstawia rozkład odpo-
wiedzi na pytanie o rodzaj przewagi konkurencyjnej.

Analiza rozkładu odpowiedzi na pytanie o  rodzaj 
przewagi konkurencyjnej, wskazuje na dość znaczny 
odsetek respondentów, którzy nie potrafią określić 
rodzaju przewagi lub wręcz deklarują brak przewagi 
konkurencyjnej swoich przedsiębiorstw. Jest to zjawi-
sko głównie identyfikowane w  grupie przedsiębiorstw 
niskiej techniki. Obserwowane zjawisko jest dość zasta-

nawiające z uwagi na docelową grupę badawczą – 2000 
największych polskich przedsiębiorstw, które z  racji 
swojej skali działania powinny funkcjonować w  opar-
ciu o  jednoznacznie zdefiniowaną i  zakomunikowaną 
strategię. O ile można przyjąć wytłumaczenie niewiedzy 
respondentów, o tyle jasna deklaracja o braku przewagi 
konkurencyjnej jest wielce niepokojąca.

Należy zaznaczyć, że obserwowany rozkład zmien-
nych jest tylko ilustracją badanego związku i  nie nosi 
znamion istotnie statystycznego ze względu na wysoką 
wartość poziomu istotności (p=0,631). 

Szczegółowa analiza rozkładu badanych zmiennych 
w podziale na działalność przemysłową i usługową bar-
dziej uwypukla wyniki i pozwala wyciągać dalsze wnio-
ski (rys. 3). Przedsiębiorstwa z grupy przemysłu wysokiej 
techniki stosują tylko strategię wysokiej jakości (40% 
badanych) i zintegrowaną (60%). Można przypuszczać, 
że dla tej grupy przedsiębiorstw wysoka technika jest 
istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Podobnie 
należy ocenić wysoki odsetek (67%) przedsiębiorstw 
usługowych z sektora wysokiej techniki, prowadzących 
działalność w oparciu o przewagę jakościową. Wciąż jed-
nak obserwuje się duży odsetek przedsiębiorstw z  sek-
torów niskiej techniki (produkcyjnych i  usługowych), 
budujących swoją pozycję konkurencyjną na wysokiej 
jakości lub dobrej relacji ceny do jakości. 
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W toku dalszego postępowania badawczego podjęto się 
analizy związku rodzaju przewagi konkurencyjnej a zajmo-
waną pozycją rynkowową w podziale na rodzaj prowadzo-
nej działalności. Tabele 3 i 4 przedstawiają zaobserwowane 
rozkłady w podziale odpowiednio na działalność produk-
cyjną i usługową.

Uzyskane wyniki pokazują, że w grupie przedsiębiorstw 
produkcyjnych strategia niskich kosztów stosowana była 
tylko przez podmioty operujące w sektorach niskiej techni-
ki na pozycji lidera i pretendenta. Strategię wysokiej jakości 
najczęściej realizowały podobnie jak w poprzednim typie 
strategii, przedsiębiorstwa z  sektorów niskiej techniki na 
pozycji lidera i wysokiej techniki – pretendenta. Strategię 
zintegrowaną wybrało większość badanych przedsiębiorstw 
produkcyjnych, przy czym najczęściej realizowały ją pod-
mioty z sektorów niskiej techniki na pozycji pretendenta.

W  grupie przedsiębiorstw usługowych strategia ni-
skich kosztów najczęściej stosowana była przez podmioty 

operujące w sektorach niskiej techniki na pozycji preten-
denta i  specjalisty. Strategię wysokiej jakości najczęściej 
realizowały przedsiębiorstwa z sektorów niskiej techniki 
na pozycji lidera i  pretendenta. Strategię zintegrowaną 
wybrała nieznaczna większość badanych przedsiębiorstw 
usługowych, przy czym najczęściej realizowały ją pod-
mioty z sektorów niskiej techniki na pozycji pretendenta. 
Duży odsetek zaobserwowano też przedsiębiorstw niskiej 
techniki w segmencie specjalisty.

Kolejnym problemem badawczym była ocena zakresu 
łańcucha wartości, w oparciu o który konkurują analizo-
wane przedsiębiorstwa. Długość łańcucha z jednej strony 
wpływa na unikalność oferty, ale z drugiej może wpływać 
na koszty prowadzonej działalności. Zaawansowanie 
technologiczne (wysoka technika) powinno pociągać za 
sobą dłuższy łańcuch wartości. Tabela 5 przedstawia roz-
kład odpowiedzi na pytanie o  zakres łańcucha wartości 
badanych przedsiębiorstw.

Tabela 3. Rozkład procentowy rodzajów stosowanej przewagi konkurencyjnej i zajmowanej pozycji rynkowej przedsiębiorstw przemy-
słowych w podziale na sektory niskiej i wysokiej techniki

Pozycja rynkowa Rodzaj techniki Niskie koszty Wysoka jakość Dobra relacja 
ceny do jakości

Lider rynkowy
Wysoka 0,0 10,5 12,5

Niska 66,6 42,1 16,7

Pretendent rynkowy
Wysoka 0,0 5,3 4,1

Niska 33,3 21,0 29,2

Naśladowca rynkowy
Wysoka 0,0 0,0 12,5

Niska 0,0 0,0 0,0

Specjalista rynkowy
Wysoka 0,0 15,8 8,3

Niska 0,0 5,3 16,7

Liczebność ogółem 3 19 24

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Rozkład procentowy rodzajów stosowanej przewagi konkurencyjnej i zajmowanej pozycji rynkowej przedsiębiorstw usługo-
wych w podziale na sektory niskiej i wysokiej techniki 

Pozycja rynkowa Rodzaj techniki Niskie koszty Wysoka jakość Dobra relacja 
ceny do jakości

Lider rynkowy
Wysoka 16,7 8,3 0,0

Niska 0,0 41,7 23,0

Pretendent rynkowy
Wysoka 0,0 16,7 0,0

Niska 50,0 8,3 38,5

Naśladowca rynkowy
Wysoka 0,0 8,3 0,0

Niska 0,0 8,3 7,7

Specjalista rynkowy
Wysoka 0,0 0,0 7,7

Niska 33,3 8,3 23,0

Liczebność ogółem 6 12 13

Źródło: opracowanie własne
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Badane przedsiębiorstwa, niezależnie czy operują 
w sektorach niskiej czy wysokiej techniki, cechuje wysoki 
poziom integracji pionowej. Blisko 3/5  analizowanych 
przedsiębiorstw charakteryzował zdecydowanie szerszy 
lub szerszy niż przeciętna w branży zakres działań łańcu-
cha wartości. Jednak rozkład częstości nie wynika wprost 
z  rodzaju prowadzonej działalności. Relatywnie częściej 
zdecydowanie dłuższy łańcuch wartości charakteryzował 
przedsiębiorstwa z  sektorów wysokiej techniki, podczas 
gdy odpowiedź „szerszy niż przeciętna w  branży zakres 
działań” częściej wskazali respondenci z sektorów niskiej 
techniki. Duży odsetek wskazań zanotowano również 
w kategorii „typowy dla branży zakres działań”, przy czym 

nie zanotowano istotnych różnic w częstościach wskazań 
pomiędzy sektorami wysokiej i niskiej techniki. Badanie 
pokazało, że analizowane przedsiębiorstwa praktycznie 
nie stosują outsourcingu –  tylko jeden z  respondentów 
określił łańcuch wartości swojego przedsiębiorstwa jako 
węższy niż przeciętna w branży. 

Podobnie jak w poprzednich analizach prezentowane 
dane są  tylko ilustracją badanego związku, ponieważ ze 
względu na wysoki poziom istotności (p=0,808) nie jest 
możliwe wnioskowanie statystyczne.

Szczegółowa analiza rozkładu badanych zmiennych 
w  podziale na działalność przemysłową i  usługową po-
kazuje jeszcze większe zróżnicowanie długości łańcucha 

Tabela 5. Dwuwymiarowy rozkład zmiennych: poziom techniki, zakres łańcucha wartości przedsiębiorstwa (%)

Zakres łańcucha wartości
Poziom techniki

Razem
Niska technika Wysoka technika

Zdecydowanie szerszy niż 
przeciętna w branży zakres działań

17,5
/N=11/

22,7
/N=5/

N=16

Szerszy niż przeciętna w branży 
zakres działań

41,3
/N=26/

31,8
/N=7/

N=33

Typowy dla większości 
przedsiębiorstw w branży zakres 

działań

38,1
/N=24/

40,9
/N=9/

N=33

Węższy niż przeciętna w branży 
zakres działań

1,6
/N=1/

0,0
/N=0/

N=1

Zdecydowanie węższy niż 
przeciętna w branży zakres działań

0,0
/N=0/

0,0
/N=0/

N=0

Nie wiem
1,6

/N=1/
4,5

/N=1/
N=2

Razem
100,0

/N=63/
100,0

/N=22/
N=85

* V Cramera 0,137; p>0,05. (0,808)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na długość łańcucha wartości 
w podziale na sektory wysokiej i niskiej techniki 
Źródło: opracowanie własne
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wartości w badanych przedsiębiorstwach niezależnie od 
sektora prowadzonej działalności (rys. 4).

Przedsiębiorstwa przemysłowe z  sektora wysokiej 
i niskiej techniki głównie charakteryzują się szerszym niż 
przeciętna w  branży zakresem łańcucha wartości. Typo-
wy zakres łańcucha wartości cechuje większość przed-
siębiorstw usługowych zarówno z sektorów wysokiej, jak 
i niskiej techniki, przy czym przedsiębiorstwa usługowe 
z  obu sektorów w  podobnym stopniu wybierają szerszy 
zakres działań. Przedstawiony obraz rozkładu zmiennych 
nie uwidacznia możliwego wpływu rodzaju prowadzonej 
działalności na długość łańcucha wartości. 

Podsumowanie

P rzeprowadzony przegląd literatury pokazał, że 
przedsiębiorstwa, działając w  sektorach wysokiej 

techniki, charakteryzujących się dużym poziomem in-
nowacyjności, częściej wybierają strategię konkurencji 
opartą na wyróżnianiu, oferując klientom unikalną pro-
pozycję wartości. Realizacja tej strategii skłania przed-
siębiorstwa bardziej ku pozycji specjalisty rynkowego, 
opartej na przewadze jakościowej, wypracowanej przez 
 stosunkowo długi łańcuch wartości. Przedsiębiorstwa 
z  sektorów niskiej techniki opierają swoją przewagę 
konkurencyjną na niskich kosztach, które osiągają dzię-
ki wyspecjalizowanym operacjom łańcucha wartości 
(wąski zakres działań) i  efektom skali (pozycja lidera 
rynkowego). Opisywane badania nie w  pełni potwier-
dziły wymienione zależności.

Badane przedsiębiorstwa w  większości zajmowały 
pozycję lidera lub pretendenta, przy czym w relatywnie 
większym stopniu ta cecha charakteryzowała przed-
siębiorstwa z  sektorów niskiej techniki niż wysokiej 
techniki. Na obserwowany rozkład zapewne duży, a za-
razem niekorzystny wpływ miał dobór próby – lista 2000 
największych polskich przedsiębiorstw. Przypisanie 
przedsiębiorstwa do tej listy naturalnie pozycjonuje go 
w kategorii polskiego lidera rynkowego. Mimo wszystko, 
pozycję specjalisty rynkowego wskazała dość znaczna 
część respondentów, przy czym relatywnie częściej ten 
charakter obecności na rynku wskazały przedsiębior-
stwa z  sektorów wysokiej techniki. Nie są  to jednak 
wyniki, które potwierdzałyby wcześniej obserwowane 
w literaturze zależności (Zakrzewska-Bielawska, 2012b).

Mimo że badane przedsiębiorstwa należały do grupy 
największych polskich przedsiębiorstw, znaczna część 
respondentów przypisała się do kategorii naśladowca lub 
specjalista rynkowy. Można to wyjaśniać silną konkuren-
cją na polskim rynku lub obecnością badanych podmio-
tów na międzynarodowych rynkach, opanowanych przez 
silnych globalnych graczy. Dopiero szczegółowa analiza 
sytuacji rynkowej badanych przedsiębiorstw umożliwiła-
by wyjaśnienie zaobserwowanej rozbieżności ocen.

Podsumowując tę część badań, nie można jednoznacz-
nie ocenić wpływu rodzaju prowadzonej działalności 
(sektory wysokiej i niskiej techniki) na pozycję rynkową 
przedsiębiorstwa. Zaobserwowana różnica nie jest znacz-
na i nie jest to różnica istotna statystycznie.

Analizowane przedsiębiorstwa praktycznie nie sto-
sują strategii przywództwa kosztowego. Dominującym 
rodzajem przewagi konkurencyjnej badanych przedsię-
biorstw była dobra relacja ceny do jakości (niedoskonały 
odpowiednik strategii zintegrowanej), przy czym nie 
zanotowano istotnej różnicy w  rozkładzie odpowiedzi 
ze względu na poziom techniki. Należy przypuszczać, 
że dla badanych przedsiębiorstw, niezależnie od rodzaju 
działalności (wysoka lub niska technika) oraz charakte-
ru działalności (produkcja lub usługi), jakość stanowi 
kluczowy element konkurowania. Szczególnie wyraźnie 
jest to widoczne w  grupie przedsiębiorstw produkcyj-
nych z  sektorów wysokiej techniki. Uzyskane wyniki 
potwierdzają podobną zależność zaobserwowaną już 
wcześniej przez innych badaczy (Braguinsky i in., 2012). 
W tym miejscu należy jednak zastrzec, że przyporządko-
wanie przedsiębiorstwa do kategorii „dobra relacja ceny 
do jakości” nie musi wprost oznaczać wysokiej jakości. 
Prawdopodobnie jest to średni standard jakościowy ofe-
rowany po  konkurencyjnej cenie. Ponieważ dokładna 
identyfikacja poziomu jakości nie była celem opisywa-
nych badań, stąd trudność w interpretacji wyników.

Oceniając ten obszar uzyskanych wyników, warto 
zaznaczyć niepokojąco duży odsetek respondentów, 
którzy nie potrafią określić rodzaju przewagi lub wręcz 
deklarują brak przewagi konkurencyjnej swoich przed-
siębiorstw. Jeszcze raz trzeba zaznaczyć, że badanie pro-
wadzone było w grupie największych polskich przedsię-
biorstw, dlatego trudno zrozumieć, jak na „Liście 2000” 
znalazły się przedsiębiorstwa bez klarownej strategii 
konkurencji?

W opisywanych badaniach uzyskano również niejed-
noznaczne wyniki dotyczące związku rodzaju przewagi 
konkurencyjnej z  zajmowaną pozycją rynkową bada-
nych przedsiębiorstw. Relatywnie częściej obserwuje 
się strategię wysokiej jakości w  grupie przedsiębiorstw 
zajmujących pozycję lidera. Przewaga oparta na dobrej 
relacji ceny do jakości to z kolei domena przedsiębiorstw 
z  grupy pretendentów. W  obu przypadkach obserwo-
wany rozkład częściej dotyczył przedsiębiorstw z  sek-
torów niskiej techniki. Nie są to jednak różnice istotne 
statystycznie.

Prowadzone badania pokazały, że analizowane 
przedsiębiorstwa w  niewielkim stopniu korzystają 
z możliwości różnicowania łańcucha wartości dla reali-
zacji swoich zamierzeń strategicznych. Niezależnie od 
tego, w jakim sektorze działa badane przedsiębiorstwo, 
jaką zajmuje pozycję rynkową i jaki stosuje rodzaj prze-
wagi konkurencyjnej, zawsze cechuje je szeroki zakres 
realizowanych działań. Do odmiennych wniosków do-
szli badacze analizujący europejskie przedsiębiorstwa 
(Hirsch-Kreinsen i in., 2005).

Opisywane badania tylko częściowo potwierdziły ob-
serwowane w literaturze zależności pomiędzy rodzajem 
prowadzonej działalności, przy czym uzyskane wyniki 
nie mają charakteru cech istotnych statystycznie, przez 
co niemożliwe jest formułowanie ogólnych wniosków 
o  wpływie charakteru prowadzonej działalności na ro-
dzaj strategii konkurencji (tab. 6).
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Na podstawie obserwacji wyborów strategicznych 
badanych przedsiębiorstw można skonstruować ogólny 
obraz zachowań konkurencyjnych w  podziale na sek-
tory niskiej i  wysokiej techniki (tab. 7). Analizowane 
przedsiębiorstwa, niezależnie od przynależności do sek-
torów działalności, w zdecydowanej większości działały 
w  oparciu o  te same parametry strategii konkurencji. 
W przeważającej części obserwowane przedsiębiorstwa 
to liderzy rynkowi (wyjątek stanowi część przedsię-
biorstw z sektorów wysokiej techniki zajmujących pozy-
cję specjalisty rynkowego), budujący swoją pozycję na 
bazie wysokiej jakości lub dobrej relacji ceny do jakości, 
realizujący typowe lub szersze niż przeciętna w branży 
działania łańcucha wartości. 

Uzyskane wyniki znacznie odbiegają od obserwo-
wanych zależności wcześniej prowadzonych badań na 
 europejskich przedsiębiorstwach (Hirsch-Kreinsen, 
2008). W  przytaczanych badaniach pozycję lidera od-
notowywano częściej w grupie przedsiębiorstw operują-
cych w sektorach wysokiej techniki, podczas gdy w sek-
torach niskiej techniki lokowały się głównie specjaliści 
rynkowi (najczęściej małe i  średnie przedsiębiorstwa 

– MSP). Skala działania wpływała tym samym na długość 

łańcucha wartości –  przedsiębiorstwa operujące w  sek-
torach wysokiej techniki były bardziej zintegrowane niż 
te działające w  sektorach niskiej techniki. Kluczowym 
wyróżnikiem strategii przedsiębiorstw wysokiej techniki 
były radykalne, szerokie innowacje jakościowe, zwłasz-
cza w obszarze produktowym, bazujące na wykwalifiko-
wanych pracownikach w odróżnieniu od ewolucyjnych 
zmian w  obszarze architektury biznesu (głównie w  za-
kresie cięcia kosztów) w grupie przedsiębiorstw niskiej 
techniki. 

Należy zaznaczyć, że prezentowane wyniki ze wzglę-
du na niski poziom powiązania zmiennych nie upo-
ważniają do uogólniania wniosków na całą populację 
przedsiębiorstw. Dokładne poznanie zależności między 
badanymi zmiennymi wymaga badań na większej próbie, 
przy jednocześnie precyzyjnie opisanej charakterystyce 
analizowanych kategorii.
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Tabela 6. Zbiorcze zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytania badawcze i ich ocena 

Pytanie badawcze Charakterystyka wyników Ocena

W jakim zakresie rodzaj działalności wpływa 
na pozycję rynkową przedsiębiorstwa?

Obie grupy przedsiębiorstw cechuje wysoki 
odsetek pozycji lidera, jednocześnie jedna 
trzecia podmiotów z sektora HT zajmowała 
pozycję specjalisty rynkowego

Brak możliwości jednoznacznej odpowiedzi

W jakim zakresie rodzaj działalności wpływa 
na rodzaj przewagi konkurencyjnej?

Obie grupy przedsiębiorstw cechuje wysoki 
odsetek modelu konkurencji opartego na 
wysokiej jakości lub dobrej relacji ceny do 
jakości. Strategia niskich kosztów realizowana 
głównie przez przedsiębiorstwa niskiej techniki

Brak możliwości jednoznacznej odpowiedzi

Który z rodzajów przewagi konkurencyjnej 
sprzyja w wypracowaniu pozycji rynkowej 
przedsiębiorstwa?

Strategia wysokiej jakości w relatywnie 
większym stopniu sprzyja wypracowaniu 
pozycji lidera, przy czym częściej dotyczy to 
sektorów LT. Strategia oparta na dobrej relacji 
ceny do jakości relatywnie w większym stopniu 
sprzyja pozycji pretendenta rynkowego, przy 
czym częściej dotyczy to sektorów LT

Brak możliwości jednoznacznej odpowiedzi

W jakim zakresie rodzaj działalności wpływa 
na konfigurację łańcucha wartości?

Obie grupy przedsiębiorstw cechuje wysoki 
odsetek podmiotów z „długim” łańcuchem 
wartości 

Brak możliwości jednoznacznej odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Ogólna charakterystyka zachowań konkurencyjnych badanych przedsiębiorstw

Element strategii konkurencji Przedsiębiorstwo z sektora 
wysokiej techniki

Przedsiębiorstwo z sektora 
niskiej techniki

Pozycja rynkowa Lider rynkowy lub specjalista rynkowy Lider rynkowy

Rodzaj przewagi konkurencyjnej Wysoka jakość lub dobra relacja ceny do jakości Wysoka jakość lub dobra relacja ceny do jakości

Konfiguracja łańcucha wartości Typowy lub szerszy niż przeciętna w branży 
zakres działań

Typowy lub szerszy niż przeciętna w branży 
zakres działań

Źródło: opracowanie własne
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Przypisy

1) Spośród 2000 przedsiębiorstw „Listy” tylko 1515 spełniało 
przyjęte kryteria. Struktura losowo dobranej próby odpowia-
dała rzeczywistej strukturze przedsiębiorstw w  gospodarce 
Polski (udział przedsiębiorstw HL i LT w ogólnej liczbie przed-
siębiorstw). Zakładany błąd względny (RSE) wynosił 10%.

2) W pytaniach wielokrotnego wyboru stosowano współczyn-
nik Phi (ϕ) – testujący zależności między dwiema dychoto-
micznymi zmiennymi. W pytaniach jednokrotnego wyboru 
wykorzystano współczynnik V Cramera –  testujący zależ-
ności między dwiema zmiennymi nominalnymi, spośród 
których co najmniej jedna przyjmuje więcej niż dwie war-
tości. W pytaniach o liczby/procenty użyto testu U Manna-

-Whitneya –  testującego różnice średnich między dychoto-
micznymi zmiennymi.
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Competitive Strategies in High  
and Low Technology Sectors

Summary

The issues discussed in the article concern strategic 
behaviour of enterprises in high and low technology 
sectors, and in particular the differences in the competi-
tion strategy. The theoretical foundations of the concept 
of strategic management point to the importance of 
various factors for strategic choices, including sectoral 
features. The aim of the article is to present the results of 
empirical research on the competition strategies of Pol-
ish enterprises in the high and low technology sectors. 
The empirical results have partially confirmed different 
strategies in enterprises from the high and low technolo-
gy sectors with regard to the choice of parameters of the 
competition strategy.

Keywords

competition strategy, competitive position, value chain, 
high-tech sectors and technology
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Wprowadzenie

T ermin „Czarny Łabędź” jest alegorią dla określenia 
niespodziewanych niebezpieczeństw. Celem arty-

kułu jest zarówno prezentacja podstaw teorii „Czarnego 
Łabędzia”, jak i  analiza rozwiązań oraz skutków wybra-
nych problemów dotyczących pojawiania się kryzysów 
i katastrof w kontekście projektu budowy takiego systemu 
informatycznego, który będzie ukierunkowany na ich 
monitorowanie. Zajęto się takimi kryzysami i katastrofa-
mi, które pojawiają się niezwykle rzadko i niespodziewa-
nie. Znajdują się one bowiem na samym końcu rozkładu 
prawdopodobieństwa ich zaistnienia1. Teoria „Czarnego 
Łabędzia” próbuje opisać problematykę tych zagrożeń 
współczesnej cywilizacji, które wywierają olbrzymi wpływ 
na badany obiekt i jego otoczenie. Pomaga to, jak pisze jej 
twórca N.N. Taleb (2014; 2015; 2019), lepiej zrozumieć 
przełomowe momenty w historii świata. 

W  artykule postawiono tezę, że informacyjno-komuni-
kacyjna technologia, czyli ICT (Information Communica-
tion Technology), jest zarówno sprawcą kryzysów i katastrof, 
jak i może być pomocna w budowie skutecznego i efektyw-
nego narzędzia do monitorowania zagrożeń. Wynika to 
z  faktu, że wraz z  postępem cywilizacyjnym i  rozwojem 
informatycznej infrastruktury zarządzania Polska jest od 
niej coraz bardziej uzależniona i w konsekwencji narażona 
na zagrożenia zawarte w teorii „Czarnego Łabędzia”. 

Badania, które są elementem uzasadnienia postawionej 
tezy, dotyczą zarówno identyfikowania skutków wystą-
pienia „Czarnego Łabędzia”, jak i  prezentacji przesłanek 
zasadności decyzji o  konieczności budowy systemu 
przewidywania oraz monitorowania kryzysów i katastrof. 
Założono, że każdy sukces związany z postępem w tech-
nice i technologii w zakresie ICT wymaga analizy możli-
wości wystąpienia negatywnych skutków. Takie dyskusje 
o efektach i niebezpieczeństwach dotyczą między innymi 
problematyki związanej z zastosowaniem systemów infor-
matycznych stosujących sztuczną inteligencję (Bostrom, 
20162; Ertel, 2017; Ishiguro, 20213). Dlatego skoncentro-
wano się na poszukiwaniu tych zagadnień, co do których 
nasza obecna wiedza nie jest jeszcze sprecyzowana. Waż-
niejsze od tego, co wiemy, jest to, o czym nie wiemy.

Aby zrealizować tak sformułowaną tezę, zastosowano 
następującą procedurę badawczą: 

Etap pierwszy – przedstawiono problematykę przewi-
dywania kryzysów i katastrof jako temat istotny w zarzą-
dzaniu organizacją. W tym etapie badań przeprowadzono 

zarówno analizę literaturową, jak i  charakterystykę wła-
snych prac nad projektowaniem i eksploatacją systemów 
informatycznych wspomagających zarządzanie (Kisiel-
nicki, 2017; Kisielnicki, Gałązka-Sobótka, 2012; Olszak, 
Kisielnicki, 2018; Kisielnicki, Sobolewska, 2019; Kisiel-
nicki, Zadrożny, 2021).

Etap drugi – scharakteryzowano następujące zagadnie-
nia: (1) działania i skutki cyberwojny i cyberterroryzmu 
jako przykłady wystąpienia „Czarnego Łabędzia”, (2) pro-
cesy transformacji informacyjnej i jej reperkusje w związ-
ku z  budową systemu zabezpieczenia przed „Czarnym 
Łabędziem”. 

Etap trzeci –  to określenie najważniejszych konkluzji, 
które płyną z przeprowadzonej analizy oraz przedstawie-
nie propozycji dalszych kierunków prac projektowo-ba-
dawczych w tym zakresie. 

Podczas pisania niniejszego tekstu stosowano takie 
metody badawcze, jak: krytyczna analiza literatury 
przedmiotu, metoda dedukcji oraz doświadczenia i  wy-
niki badań płynące z realizacji wspominanych wcześniej 
projektów dotyczących informatycznego wspomagania 
zarządzania.

O teorii „Czarnego Łabędzia” 
jako narzędziu opisu pojawiania 
się kryzysów i katastrof

T eoria „Czarnego Łabędzia” została zaprezentowana 
w literaturze przez Nassima Nicholasa Taleba (2014), 

profesora Nowojorskiego Uniwersytetu. Została ona roz-
winięta w  następnych jego pracach (Taleb, 2015; 2019). 
Według N.N. Taleba, „Czarny Łabędź” jest to zdarzenie, 
którego praktycznie nie można było przewidzieć. Wystą-
pienie takiego zdarzenia charakteryzuje się bardzo małym 
prawdopodobieństwem, bardzo bliskim zeru. Natomiast 
gdy już wystąpi, to jego zaistnienie ma bardzo duże ne-
gatywne konsekwencje ekonomiczne, jak też społeczne. 
W  większości modeli prognostycznych powstających 
w  zespołach ekonometryków lub przedstawicieli nauk 
systemowych taka sytuacja nie jest uwzględniana. 

Można przyjąć, że teoria zaistnienia „Czarnego Łabę-
dzia” dotyczy analizy istoty zmienności i  kalkulowania 
ryzyka w  takich sytuacjach, kiedy stosując tradycyjne 
algorytmiczne modele, nie można przewidywać przyszło-
ści. N.N. Taleb twierdzi, że na „Czarne Łabędzie” można 
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się przygotować. Jest to twierdzenie słuszne, ale wymaga 
odpowiedniej infrastruktury i  kwalifikacji do posługi-
wania się takimi narzędziami, które pozwalają twórcom 
i  użytkownikom na monitorowanie tych specyficznych 
zagrożeń. N.N. Taleb (2014) podkreśla, że „Czarnym Ła-
będziem” są nie tylko katastrofy w rodzaju ataku terrory-
stów na USA 11 września 2001 r. (którego bezpośrednim 
następstwem były m.in. wojny w Iraku i Afganistanie) czy 
krachu giełdowego, który nastąpił w  2008  r. po  upadku 
banku Lehman Brothers. Jest nim także Internet i  jego 
rozwój. Jest to zgodne z poglądem, że nieopanowany suk-
ces jest również zwiastunem przyszłych katastrof. 

Społeczeństwo poddawane jest różnym działaniom 
i  nie zawsze potrafi reagować na niebezpieczeństwa 

„Czarnego Łabędzia”. Powszechną praktyką jest to, że de-
cydenci nie lubią przyznawać się do błędów i takie niespo-
dziewane działania zrzucają na niezależne od ich decyzji 
czynniki losowe. Koncentrują się oni na analizie prze-
szłości po to, aby uzasadnić stanowisko, że przesłanek do 
katastrofy nie było. Czasem też przeprowadzają analizę, 
która ma za zadanie znalezienie przyczyn popełniania 
błędów. W konsekwencji tworzone są modele postępowa-
nia na przyszłość. W tego typu modelach uwzględniane 
są  minione wydarzenia. A  ponieważ sytuacja, która do-
prowadziła do katastrofy, najczęściej się nie powtórzy, to 
takie modele mają wartość teoretyczną a nie praktyczną. 

Budując modele zabezpieczające przed działaniem 
„Czarnego Łabędzia”, powinno się brać pod uwagę to, że:

• wiele sytuacji nie można przewidzieć i  w  konse-
kwencji nie można się w naszych działaniach opie-
rać na doświadczeniach przeszłości,

• świat, w którym żyjemy, nie zawsze jest nam znany 
i nie zawsze zachodzące w nim sytuacje są dla nas 
zrozumiałe i skwantyfikowane,

• w  wielu państwach buduje się tego typu modele 
i  dlatego istotna jest współpraca międzynarodowa 
w tym zakresie.

Budując prognozy, trzeba analizować różne, nawet 
nieprawdopodobne scenariusze. Tradycyjnie na zabez-
pieczenie przed ewentualnymi przyszłymi kryzysami 
i  katastrofami wydatkuje się niekiedy nawet znaczne 
środki finansowe. Jednak nie ma pewności, czy ponoszo-
ne nakłady były zasadne. Dlatego też proponuje się takie 
rozwiązanie, jakim jest budowa dedykowanego systemu 
informatycznego, który będzie pomocny przy ocenie 
niebezpieczeństwa pojawienia się „Czarnego Łabędzia”. 
Obecnie prowadzone są prace nad architekturą systemu 
informatycznego i opisu zbiorów użytych do identyfikacji 
charakterystycznych zbiorów danych. Elementami dedy-
kowanego systemu do monitorowania przyszłych kryzy-
sów i katastrof są między innymi: hurtownie danych, bazy 
wiedzy, modele symulacyjne zawierające rekomendowane 
procedury do prognozowania niespodziewanych sytuacji 
kryzysowych, sztuczna inteligencja. Tego typu systemy 
pozwalają na weryfikacje dziesiątków różnych, wydają-
cych się teoretycznie niemożliwych, sytuacji. Scenariusze, 
które uzyska się, stosując modele symulacyjne, mają na 
celu podjęcie czynności profilaktycznych. Cel przepro-
wadzonych symulacji i analiza każdej możliwej decyzji to 

droga do zapobieżenia wystąpienia „Czarnego Łabędzia”. 
Systemy o  rekomendowanej charakterystyce pozwalają 
na przygotowanie się i zminimalizowanie strat w sytuacji, 
kiedy jednak zaistnieje katastrofa lub kryzysowa sytuacja. 

Wstępna charakterystyka danych niezbędnych do 
analizy zachodzących relacji, które istnieją w  systemie, 
wykazuje, że obok deterministycznych i stochastycznych 
danych powinno używać się do zarządzania danymi teo-
rii zbiorów rozmytych (Zimmermann, 2011). Złożoność 
problematyki i charakterystyka występujących zależności 
pozwala na sprawdzenie zastosowania w budowie modeli 
zbiorów rozmytych, np. typu 2 (Rutkowski, 2005; Mittal 
i in., 2020). Zbiory te znalazły szerokie zastosowanie m.in. 
w  dziedzinie inteligentnego sterowania, rozpoznawania 
wzorców i klasyfikacji. W sytuacji kiedy nasza informacja 
o prawdopodobieństwie zaistnienia sytuacji jest niepewna, 
jak również miara jej zaistnienia jest też niepewna, zasto-
sowanie zbiorów rozmytych typu 2 pozwala na uzyskanie 
informacji użytecznej do dalszej analizy. Do zastosowania 
w analizie informacji zbiorów rozmytych typu 2 interesu-
jące są w tym zakresie prace A. Niewiadomskiego (2019).

Charakterystyczną cechą pojawiania się w  świecie 
 realnym kryzysów i katastrof jest to, że dane o przeszłości 
nie wskazują symptomów ich zaistnienia. Jednak kiedy 
one już zaistnieją, wywiera to drastyczny wpływ na rze-
czywistość. Na nieprzewidywane wystąpienie „Czarnego 
Łabędzia” poszukuje się pseudoobiektywnego wytłuma-
czenia jego zaistnienia. Analiza przyczyn tego, iż nie przy-
gotowaliśmy się na pojawienie się kryzysów i katastrof jest 
następująca:

a) złudzenie zrozumiałości, wydaje się, że wiemy, co 
się dzieje na świecie, ale jest on bardziej złożony 
i  nie jesteśmy w  stanie uświadomić sobie kwestii 
zaistnienia czekających nas niespodziewanych ne-
gatywnych zdarzeń;

b) zniekształcenie retrospektywne, ponieważ potrafi-
my ocenić negatywne zdarzenia dopiero po fakcie;

c) przecenianie rekomendacji i  prognoz autorytetów 
i ekspertów związanych najczęściej z określoną orien-
tacją polityczną lub interesami organizacji, które na-
rzucają swój nie zawsze obiektywny punkt widzenia.

Jak pisze N.N. Taleb (2014), „Czarne Łabędzie” biorą 
się z faktu, iż nie rozumiemy prawdopodobieństwa zajścia 
niespodziewanych zdarzeń. Niemal wszystko na świecie 
da się wyjaśnić przez odwołanie do niewielkiej liczby ta-
kich „Czarnych Łabędzi”, które związane są z: określony-
mi ideami i religią, wydarzeniami historycznymi, a nawet 
rozmaitymi elementami naszego życia osobistego. Z upły-
wem czasu, na skutek rozwoju techniki i  technologii, 
wpływ „Czarnych Łabędzi” na rzeczywistość nieustannie 
rośnie. 

Obecnie prowadzone są  przez nas prace dotyczące 
budowy kokpitu menedżerskiego jako jednego z podsta-
wowych elementów całego systemu. Zadaniem kokpitu 
jest wspomaganie systemu monitorującego prawdopo-
dobieństwa możliwości wystąpienia kryzysów i katastrof. 
Szczególna uwaga w  realizacji projektu związana jest 
z koniecznością identyfikacji i analizy słabych sygnałów 
zaistnienia „Czarnego Łabędzia”. Oddzielne prace dotyczą 
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badań nad bazami danych i  wiedzy, które będą zasilały 
kokpit menedżerski. W  ramach badań z  tego zakresu 
szczególną uwagę poświęca się roli sytemu filtrowania 
informacji w  kanałach komunikacyjnych. Funkcjono-
wanie filtrów w kanałach komunikacyjnych zasilających 
systemy monitorowania często osłabiają jego skuteczność 
i efektywność, co wiążą się również z tym, że:

a) skupiamy się na z góry wybranych segmentach rze-
czywistości widzialnej, a  uzyskane w  ten sposób 
wnioski rozciągamy na to, co niewidoczne;

b) przyjmujemy te teorie, które zaspokajają nasze wizje 
i wzorce;

c) zachowujemy się tak, jak gdyby „Czarne Łabędzie” 
nie istniały albo jeżeli istniały, to nas one nie doty-
czą: 

d) analiza przeszłości ukrywa przed nami „Czarne 
Łabędzie” i  wprowadza nas w  błąd co do prawdo-
podobieństwa zaistnienia takich niespodziewanych 
negatywnych zdarzeń;

e) upraszczamy złożoność rzeczywistości i  skupiamy 
się na kilku jasno zdefiniowanych sytuacjach, mimo 
iż realna sytuacja jest coraz to bardziej złożona.

Uważamy, iż prezentowana w  artykule teoria N.N. 
Taleba jest użyteczna do wyjaśnienia mechanizmów po-
jawiania się niespodziewanych kryzysów i katastrof, czyli 

„Czarnego Łabędzia”. W konsekwencji może zostać wyko-
rzystana w budowie systemu wczesnego ostrzegania, jak 
też prognozowania i monitorowania omawianych zjawisk.

Cyberwojna i cyberterroryzm 
jako przykłady wystąpienia 
„Czarnego Łabędzia” 

J eżeli społeczeństwo jest świadome możliwości, jakie 
daje zastosowanie ICT, i umie je zastosować dla wzbo-

gacenia się i wspomagania procesów podejmowania decy-
zji, to na pewno będzie szczęśliwsze (w potocznym słowa 
tego rozumieniu). Jednak współczesna cywilizacja, która 
często bywa nazywana cywilizacją informacyjną, to nie 
tylko pozytywy, to także nowe zagrożenia. Amerykański 
admirał J. Ryan stwierdził nawet, że: „Ataki informacyjne 
są największą innowacją w dziedzinie prowadzenia wojen 
od czasu wymyślenia prochu” (Bartoszek, 2012). „Czarny 
Łabędź” niespodziewanie i  przy niewielkich nakładach 
finansowych zdolny jest w  znacznym stopniu sparaliżo-
wać kluczową infrastrukturę lub gospodarkę państwa 
przeciwnika. Niespodziewany atak najczęściej nie ma 
jakichkolwiek wcześniejszych symptomów zaistnienia. 
Jest to klasyczne pojawienie się „Czarnego Łabędzia”. Jego 
działania są w dużym stopniu asymetryczne, co pozwala 
na prowadzenie wrogich działań przez państwa „słabsze” 
przeciwko „silniejszym”.

Pojawienie się: cyberwojny, cyberterroryzmu, cyber-
szpiegostwa zwiększa ryzyko nawet nieumyślnej wojny 
nuklearnej w konwencjonalnym konflikcie (Acton, 2020). 
W  teorii cyberszpiegostwo i  cyberataki mogą pozwolić 
na zwiększenie zdolności jednego państwa do osłabia-
nia i  odstraszania innego państwa (Colarik, Janczewski, 
2011; Clarke, Knake, 2012, Straub, 2019). Bez względu na 

to, jak skuteczne mogą okazać się takie operacje w prak-
tyce, strach przed nimi może generować eskalację presji 

„użyj-to-zanim-to-stracisz”. Ponadto zagrożenia cyberne-
tyczne mogą stworzyć następujące jakościowo nowe me-
chanizmy, za pomocą których państwo uzbrojone w broń 
jądrową może błędnie stwierdzić, że jego odstraszająca 
broń nuklearna jest atakowana: 

Po pierwsze, cyberszpiegostwo można pomylić 
z cyberatakiem. 

Po drugie, złośliwe oprogramowanie mogło przypadko-
wo rozprzestrzenić się z systemów obsługujących operacje 
niejądrowe do systemów związanych z energią jądrową. 

Po trzecie, operacja przeprowadzona przez osobę trze-
cią może zostać niewłaściwie przypisana przez jedno pań-
stwo w dwustronnej konfrontacji ze swoim przeciwnikiem.

Jak pisze Y.N. Harari (2018), wojna cybernetyczna 
(według autora artykułu, jest to postać „Czarnego Ła-
będzia”), może zdestabilizować świat. Daje ona bowiem 
nawet małym państwom oraz tworom innym niż państwa 
możliwość skutecznej walki z  supermocarstwami. Takie 
państwa jak Korea Północna czy Iran mogą użyć bomb 
logicznych4 do: odcięcia prądu w Kalifornii, wysadzenia 
rafinerii w Teksasie, zderzenia pociągów w Michigan. Jak 
dalej pisze Y.N. Harari, te trzy problemy stanowią egzy-
stencjalne wyzwania dla naszego gatunku. Są to: wojna 
nuklearna, załamanie ekologiczne i  zakłócenia technolo-
giczne. Obecnie powinniśmy się na nich skupić. Wojna 
nuklearna i  zapaść ekologiczna są  już znanymi zagroże-
niami, natomiast mniej znane zagrożenia stanowią zakłó-
cenia spowodowane przez technologię. Jednym z nich jest 
cyberwojna.

Pod pojęciem cyberwojny ujmuje się konflikt w skali 
międzypaństwowej lub globalnej, który będzie prowa-
dzony przede wszystkim z  udziałem ICT. Rozumie się 
pod tym, że zarówno cyberwojna, jak i  cyberterroryzm 
są  elementami „Czarnego Łabędzia”, polegającymi na 
użyciu systemów informatycznych w celu przeprowadza-
nia ataków na systemy informacyjne oraz informatyczne 
przeciwnika. 

Działanie „Czarnego Łabędzia” w cyberprzestrzeni jest 
inne niż w przestrzeni tradycyjnej. Jest to konsekwencją 
faktu, że wojnę cybernetyczną od tzw. klasycznych wojen 
odróżnia środowisko pola walki. Tu nie ma ściśle określo-
nego terenu w  znaczeniu fizycznym, ale wirtualna prze-
strzeń, np. chmury komputerowe, sieci teleinformatyczne. 
W  takiej wojnie strona atakująca zdolna byłaby sparali-
żować kluczową infrastrukturę zarządzania, a  w  konse-
kwencji gospodarkę państwa przeciwnika. Możena tylko 
przypuszczać, iż najbardziej prawdopodobny scenariusz 
to wojna hybrydowa. W wojnie tej obok działań klasycz-
nych udział będą miały też działania określane terminem 
cyberwojny i  cyberkonfliktu. Relacje między tymi ele-
mentami będą różne, ale na pewno działania te będą się 
wspomagały. „Czysta” cyberwojna oznacza to, że tylko 
technologia informatyczna byłaby stosowana przez obie 
strony konfliktu. 

Przestrzeń kosmiczna oraz Internet (rozumiane jako 
cyfrowa przestrzeń) to kolejne fronty działań militar-
nych w czymś, co można określić mianem zbliżającej się 
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III  wojny światowej. Według raportu zamieszczonego 
w  Super Biznesie (marzec 2021 roku), wiele zbrojnych 
konfliktów mogłoby się przerodzić w III wojnę światową, 
co dla mieszkańców Europy czy USA w dobie pandemii 
koronawirusa to tylko science fiction. Jednak dla władz 
i dla wojska wojna jest zawsze realnym zagrożeniem, dla-
tego armie świata zbroją się jak mogą. Wydatki na wojsko-
wość są takie, jakby III wojna światowa czaiła się tuż za 
rogiem. Na wojsko wydano miliardy dolarów więcej niż 
w poprzednim dziesięcioleciu. 

E. Snowden (Fondren, 2017) ujawnił jako jeden 
z  pierwszych fakty o  sposobie, w  jaki Amerykanie przy-
gotowują się do ewentualnej cyberwojny. I  tak „Czarny 
Łabędź” pod postacią określonej organizacji nie będzie 
brał cyfrowych jeńców, ale będzie niszczył: komputery, 
routery i inny elektroniczny sprzęt przeciwnika. W razie 
konieczności zaatakowane zostaną: elektrownie, oczysz-
czalnie wody, lotniska. Wiemy również z  materiałów, 
które zostały ujawnione przez E. Snowdena, że cały czas 

„Czarny Łabędź” wyposażony w  narzędzia informatycz-
ne zbiera informacje o  praktycznie każdym obywatelu 
kuli ziemskiej, nie wyłączając inwigilacji szefów rządów 
zaprzyjaźnionych państw. Mamy do czynienia ze śledze-
niem każdego kroku (znają hasła, loginy) inwigilowanej 
osoby. Te rozwiązania nie są niczym nowym, ale według 
informacji E. Snowdena, amerykańska Agencja Bezpie-
czeństwa Narodowego NSA i podobnego typu organizacje, 
specjalizują się w takich działaniach. Zgodnie z upublicz-
nionymi przez niego materiałami, NSA jest przekonana, 
że „III wojna światowa rozpocznie się w  Internecie”. 
W  przygotowaniach do nowego rodzaju wojny pojawia-
ją się różnego typu nowe rozwiązania, np. zdobywanie 
nowych informacji z użyciem samolotów bezzałogowych 
(dronów). Drony są przecież sterowane z użyciem ICT.

„Czarny Łabędź” może używać narzędzia w  postaci 
zastosowania informatycznego systemu takiego jak przy-
kładowo Systemu Pegasus (Deelman i in., 2019). System 
ten został opracowany przez firmę NSO Group5. Potrafi 
on bez wiedzy użytkownika: odczytywać dane ze smart-
fonów, nagrywać rozmowy czy wręcz podglądać obraz 
z kamery. Specjaliści wykryli ślady działania systemu m.in. 
w  Polsce. System Pegasus określa się jako narzędzie do 
wykrywania, zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi. 
Przedstawiciele NSO zapewniają, że ich program może 
przyczynić się też do rozbijania karteli narkotykowych 
czy odnajdywania porywanych dzieci.

Problematyka cyberwojny i cyberkonfliktów jest anali-
zowana zarówno przez władze polityczne, jak i wojskowe 
(Sommerville, 2008; Straub, 2019).

„Czarny Łabędź” ma do wyboru wiele narzędzi do 
niespodziewanego ataku. Ma w arsenale tysiące różnego 
rodzaju oprogramowań, a  w  tym tzw. wirusy i  robaki. 
Może też użyć mechanizmu Distributed Denial of Service 
(DDoS), który został zastosowany w  ataku na Estonię6. 
Groźba ataku DDoS bywa czasami używana do szanta-
żowania firm, np. serwisów aukcyjnych, firm brokerskich 
i  podobnych, gdzie przerwa w  działaniu systemu trans-
akcyjnego przekłada się na bezpośrednie straty finansowe 
firmy i jej klientów. W takich przypadkach osoby stojące 

za atakiem żądają okupu za odstąpienie od ataku lub 
jego przerwanie. Szantaż taki jest przestępstwem. Nale-
ży zwrócić uwagę na fakt, ze szczególnie niebezpieczne 
są  jednak ataki „Czarnego Łabędzia” w  postaci nawet 
pojedynczej osoby z  wewnątrz organizacji. Osoba taka 
może przeprowadzić atak „Czarnego Łabędzia”, aby się 
zemścić na instytucji, dla której pracuje lub pracowała, 
na rozkaz swoich mocodawców. Dla „Czarnego Łabędzia” 
posiadanie takiej osoby w szeregach przeciwnika jest war-
te więcej niż brygada wojsk pancernych. Jej działalność 
zwiększa znacznie zdolność do strategicznego uderzenia 
cybernetycznego. 

Liczba ataków „Czarnego Łabędzia” na systemy kom-
puterowe obsługujące sieci infrastruktury w USA wzrosła 
od 2009 r. niemal 17-krotnie – poinformowała NSA, która 
po raz pierwszy opublikowała dane na ten temat (Forbes, 
2012). Szczególnie wrażliwe na atak „Czarnego Łabędzia” 
są państwa o rozwiniętych systemach informacyjnych. Ich 
rozwój spowodował to, że cechują się one dużym stopniem 
zależności od systemów informatycznych szczególnie kla-
sy MIS –  Management Information Systems (Kisielnicki, 
2016). „Im bardziej określone państwo jest uzależnione 
od swoich infrastruktur informacyjnych, w tym większym 
stopniu infrastruktury te stają się środkami ciężkości warty-
mi atakowania i obrony”, jak stwierdza G.R. Ratrray (2006, 
s. 16). Departament Obrony USA już w 1999 roku uznał, że 

„naród będący obiektem ataku na sieci komputerowe, finan-
sowanego przez inne państwo może legalnie odpłacić się 
tym samym, a  w  szczególnych przypadkach usprawiedli-
wiona może być obrona własna przy użyciu tradycyjnych 
środków wojskowych”. G.R. Ratrray (2006) postuluje, aby 
w  prawie międzynarodowym uregulować kwestię cyber-
wojny i uznać ją za akt agresji usprawiedliwiający użycie do 
obrony wszelkich dostępnych środków nawet nuklearnych.

Zmienia się świat, a wraz z nim zmienia się działanie 
największej plagi XXI wieku, jaką jest terroryzm. To nie 
brodaty anarchista z  bombą, ale wykształcona siedząca 
przy komputerze osoba potrafi, nawet nie wiedząc o tym, 
stosować zasady teorii „Czarnego Łabędzia”, wywołując 
panikę i przerażenie świata. 

Szef amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodo-
wego jest zaniepokojony rosnącą liczbą zagranicznych 
cybernetycznych ataków wymierzonych w „krytyczną in-
frastrukturę” oraz brakiem dostatecznego przygotowania 
Stanów Zjednoczonych na takie działania. Stopień przy-
gotowania kraju ocenił na „około 3” w skali od 1 do 10 
(Janczewski, 2015). Uważa się, że również Polska wielo-
krotnie była obiektem cyberataków. W połowie września 
2009 roku ABW udaremniła zorganizowany atak na kilka 
polskich serwerów rządowych, który pochodził prawdo-
podobnie ze Wschodu. Sprawa była na tyle poważna, że 
powołano Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty 
Bezpieczeństwa Komputerowego. Ustawa o  krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa ustanowiła trzy Zespoły 
Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowe-
go: CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON. Każdy 
z CSIRT odpowiedzialny jest za koordynację incydentów 
zgłaszanych przez przyporządkowane zgodnie z  ustawą 
podmioty. Międzynarodową organizacją zajmującą się cy-
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berbezpieczeństwem, do której należy Polska, jest CERT 
(Computer Emergency Response Team). Zadaniem CERT 
jest całodobowe nadzorowanie ruchu internetowego i po-
dejmowanie natychmiastowych akcji w razie pojawienia 
się zagrożeń. jest nadzór nad systemem wczesnego ostrze-
gania o  incydentach sieciowych ARAKIS-GOV. Dodat-
kowo CERT prowadzi rutynową akcję monitorowania 
bezpieczeństwa rządowych witryn internetowych (mate-
riały Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego, 2019).

W związku z planowanym podpisaniem przez Polskę 
porozumienia ACTA 21 stycznia 2012 r. około godziny 
19:00 rozpoczął się szereg ataków „Czarnego Łabędzia” na 
strony polskich instytucji parlamentarnych i  rządowych. 
Do ataku przyznała się grupa Anonymous7. To, czy pierw-
sze problemy (przestała działać strona Sejmu) były wyni-
kiem DDoS, nie jest do końca jasne. W TVP Info i w pra-
sie codziennej pojawiły się też opinie, że była to zwykła 
usterka techniczna, niezwiązana z działalnością hakerów. 
Po ich wystąpieniu w  sieci zaczęły krążyć niepotwier-
dzone informacje, co mogło wywołać efekt ataku DDoS 
w sposób naturalny (duża liczba internautów sprawdzają-
cych, czy strona rzeczywiście nie działa). Rzecznik rządu 
podał, że przyczyną późniejszych problemów mogło być 
duże zainteresowanie treścią porozumienia, które zosta-
ło zamieszczone na serwerach ministerstwa w pliku pdf 
o  wielkości ponad 20 MB, zawierającym zeskanowany 
oryginał dokumentu. Później jednak przestały działać 
witryny innych ministerstw i  instytucji rządowych, cze-
go najbardziej prawdopodobną przyczyną jest właśnie 
atak DDoS. Przemawia za tym również fakt, że wkrótce 
po tym, jak rzecznik rządu zaprzeczył doniesieniom na te-
mat ataku hakerskiego, przestała działać jego strona www.

Rewolucja informacyjna i jej reperkusje 
dla budowy systemu zabezpieczenia 
przed „Czarnym Łabędziem”

W   tworzonym obecnie nowym informacyjnym spo-
łeczeństwie na plan pierwszy wysuwa się właśnie 

informacja. Człowiek staje się wolnym, ponieważ posiada 
informacje i  wiedzę, które to zasoby pozwalają mu na de-
cydowanie o swoim losie. Rewolucja informacyjna, w którą 
wchodzi rozwinięty świat, stwarza niezwykłe szanse dla 
jednostki i społeczeństwa. Wynika to z faktu, iż zwiększając 
znacząco możliwości przekazu informacji, stwarza się całko-
wicie nowe warunki dla komunikowania się i współdziałania. 
Obdarzony ogromną wyobraźnią futurolog A. Toffler już 
w roku 1998 pisał o konieczności rozwiązania różnorodnych 
problemów, takich jak elektroniczna autostrada, powstanie 
monopoli informacyjnych, totalna wojna informacyjna. 
Świat w  różny sposób ulega transformacji, staje się coraz 
bardziej złożony i ulega coraz bardziej wpływowi rewolucji 
informacyjnej (Harari, 2018). 

Polska jako członek Unii Europejskiej powinna dążyć 
do zacieśnienia współpracy gospodarczej, kulturalnej, tu-
rystycznej z krajami starej Unii Europejskiej. Zapobieżenie 
atakowi „Czarnego Łabędzia” to posianie szerokiego spek-
trum informacji, które będzie wykorzystane w  systemie 

wczesnego ostrzegania. Realizacja tego postulatu powoduje 
konieczność jak najszybszego przystąpienia do budowy 
wspólnej przestrzeni informacyjnej Europy z  różnych 
obszarów działalności. Przestrzeń informacyjna obejmuje 
między innymi bazy: danych, wiedzy, modeli, obrazów, 
dźwięku, wraz z  odpowiednim oprogramowaniem, jak 
też środki techniczne, które umożliwiają użytkownikom 
korzystanie z posiadanych zasobów w sposób bezpieczny 
i  zgodny z  przeznaczeniem. Dla osiągnięcia tych celów 
trzeba wydatkować odpowiednie kwoty na zabezpieczenie 
określonych modeli prognostycznych.

Jak wielkie powinny być te kwoty? Na pewno powinny 
one proporcjonalnie odpowiadać kwotom wydatkowym 
w  tych krajach, których poziom życia pragniemy osią-
gnąć. Oczywiście nakłady na współczesną infrastrukturę 
zarządzania pokrywane są w większości przez prywatnych 
przedsiębiorców. Od państwa zależy, czy dla tego celu 
zostaną stworzone odpowiednie warunki makroekono-
miczne. Wydaje się, iż polityka gospodarcza nie zawsze jest 
skoordynowana z działaniami zarówno Unii Europejskiej, 
jak i  naszych bezpośrednich sąsiadów. Przeprowadzone 
badania pod kierunkiem W. Cellarego (2002) wykazały, że 
Polska jest w grupie krajów o najniższym poziomie infor-
matycznej infrastruktury. Mimo upływu lat sytuacja ta się 
nie poprawiła. 

Według Global Information Technology (The Global 
Competitiveness Index 2019 Rankings), Polska w  roku 
2019 była na 37 pozycji, zaraz za takimi państwami Unii, 
jak: Estonia, Republika Czeska i  Słowenia. Z  analizy za-
mieszczonych w  opracowaniach danych statystycznych 
European Information Technology Observatory (bitcom 
Research, 2020) wynika, że mimo iż dynamika wydatków 
na ICT w Polsce jest wysoka, to jednak bezwzględna ich 
wysokość jest o  wiele niższa niż w  rozwiniętych krajach 
Unii Europejskiej. Polska należy w Europie do krajów naj-
bardziej opóźnionych w zakresie wydatków na infrastruk-
turę zarządzania. 

Były premier J. Hausner (2020b) stawia w  swoim 
raporcie następującą diagnozę: „Pozbawione inteli-
gencji informacyjnej państwo nie podoła poprawieniu 
kompetencji cyfrowych obywateli. Mamy bardzo wielu 
młodych, uzdolnionych Polaków, wykazujących się 
niezwykłymi predyspozycjami w  gospodarce i  w  tech-
nologiach cyfrowych, a jednocześnie nasze państwo jest 
jednym z najsłabszych pod względem wykorzystywania 
tych technologii”.

Efekty negatywne takiej sytuacji i  nasze opóźnienia 
w  zakresie infrastruktury zarządzania to między innymi 
trudności w obronie przed atakiem „Czarnego Łabędzia” . 
Problematyka ta jest przedmiotem obrad między innymi 
w Information Society Forum (ISF)8. Według prac Komi-
sji Europejskiej korzystającej z opinii ISF, wydatki na ICT 
są  niezbędne do realizacji Europejskiej Drogi do Społe-
czeństwa Informacyjnego. Europejska droga to stawianie 
na silny rynek, nieustanną innowacyjność oraz wolny 
przepływ informacji i wiedzy. 

Dla Polski możliwości, jakie niesie ze sobą realizacja 
wniosków Komisji Europejskiej, to duża szansa dla obrony 
przed niespodziewanymi atakami „Czarnego Łabędzia”. 
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Europejska droga to również szansa wzrostu konkuren-
cyjności tak małych, jak i  dużych organizacji na rynku 
globalnym. Atak „Czarnego Łabędzia” na pewno będzie ha-
mować rozwój przedsiębiorczości i integrację krajów Unii 
Europejskiej. Dlatego też należy budować takie narzędzia, 
którą pozwolą na powstrzymanie działania w tym zakresie 

„Czarnego Łabędzia”.
Jednak czy organizacje globalne nie będą łatwiej wy-

stawione na atak „Czarnego Łabędzia”? Na całym świecie 
poszczególne organizacje dążą w  stronę globalizacji rozu-
mianej jako ekspansja na rynki zagraniczne. Problematyka 
ta jest tym bardziej aktualna, że, niezależnie od tego, czy 
poszczególne osoby chcą globalizacji czy też są  jej prze-
ciwne, jest to naturalna droga rozwoju niemal wszystkich 
działów i gałęzi gospodarki narodowej. 

Ostatnio praktykę wykorzystania koncepcji „Czarnego 
Łabędzia” w  intersujący sposób doprecyzowała polska 
filozofka K. Lewestam (2020). Zwróciła ona uwagę, iż 
nieprofesjonalne zastosowanie perspektywy wynikającej 
ze wspomnianej idei N.N. Taleba może prowadzić także 
do lenistwa umysłowego, polegającego na przyjęciu przez 
analityków wygodnej, ale zarazem niebezpiecznej tezy, iż 
wszystko jest nieprzewidywalne. Tymczasem, by móc 
dobrze przygotować się na działanie „Czarnego Łabędzia” 
(a więc na czynnik rzeczywiście nieprzewidywalny), trzeba 
w  budowanych modelach precyzyjnie uwzględnić wszyst-
kie zmienne, dające się przewidzieć. K. Lewestam (2020) 
nazywa ich oddziaływanie metaforycznie „efektem hipopo-
tama”, który jest często dziś lekceważony. Dopiero złożony 
model ujmujący probabilistycznie mieszankę poznanych 
trendów i  obszarów nieprzewidywalności może stanowić 
efektywne narzędzie do budowy systemów informatycz-
nych, które zwiększają szanse społeczeństw na efektywne 
stawienie czoła „Czarnym Łabędziom”9.

Podsumowanie

C zarny Łabędź” niesie różnego rodzaju cyberniebez-
pieczeństwa (wojna, terroryzm). Problematyka jest 

bardzo silnie związana z  ICT i  budową społeczeństwa 
informacyjnego. Problematyka cybernieubezpieczeń 
łączy się z  kluczowymi zagrożeniami bezpieczeństwa 
państwa i  jego obywateli. Analizując piramidę potrzeb 
Maslowa, krytykowaną, a  zarazem oddającą usługi in-
telektualne jako narzędzie dobrze tłumaczące strukturę 
potrzeb człowieka, widać, że dla ludzi zaraz po zaspoko-
jeniu potrzeb fizjologicznych najważniejsze jest zaspoko-
jenie potrzeb bezpieczeństwa. 

Odpowiedź na podstawowe pytanie: Czy musimy 
się obawiać globalnego „Czarnego Łabędzia”? stanowi 
kwestę trudną i  odpowiedzialną. Przypomnijmy, że 
w  tym artykule zajmujemy się „Czarnym Łabędziem” 
w kontekście ICT. Nie zajmujemy się pandemią. Jest to 
ciekawy, ale oddzielny problem. W  XXI w. na świecie 
miały miejsce dwie epidemie w wyniku przełamania ba-
riery człowiek-koronawirus: MERS oraz SARS. Obecnie 
trwająca pandemia SARS-CoV-2, wywołująca chorobę 
COVID-19 jest trzecią i  pierwszą o  zasięgu globalnym 
z tak raptownym rozprzestrzenieniem. Nie mamy  jednak 

danych, aby za jej rozpowszechnienie obarczyć ICT. 
Jednak w walce z nią ICT, a zwłaszcza złożone systemy 
modelowania matematycznego i zastosowanie narzędzi 
symulacyjnych, są bardzo użyteczne.

Pomimo wielu zaniepokojonych głosów pochodzą-
cych z  różnych źródeł prawdopodobieństwo poważ-
nego konfliktu światowego z  wykorzystaniem ICT jest 
w  chwili obecnej bardzo niskie. Czy tak jest? Analiza 
czynników, które należy brać pod uwagę w  analizie 
prawdopodobieństwa zaistnienia „Czarnego Łabędzia” 
i wybuchu cyberwojny, pokazuje, że czynnikami, które:

• zwiększają prawdopodobieństwo takiej wojny są:
1. Uzależnienie państw od informacji. Informacje do-

tyczą wszystkich aspektów naszego życia. W  tych 
państwach, które mają wysoki stopień rozwoju, 
mieszkańcy nie mogą żyć bez ICT. W konsekwen-
cji atak na infrastrukturę informacyjną zarządza-
nia może skutecznie sparaliżować kraj. 

2. Cyberwojna jest konfliktem, w którym strona ata-
kująca może nie ponieść strat materialnych (to nie 
jest wojna nuklearna). Cyberataki są  zazwyczaj 
o wiele mniej kosztowne niż tradycyjne działania 
wojskowe. ICT rozwija się bardzo szybko i  prak-
tycznie wszystkie duże organizacje są z nim zwią-
zane. 

3. Zawsze znajdą się takie siły, które zechcą, nie pa-
trząc na koszty, wygrać konflikt.

• zmniejszają prawdopodobieństwo takiej sytuacji, są:
1. Konflikty zbrojne w  przeszłości były prowadzone 

na podstawie niewystarczającej informacji na te-
mat planów wroga. Obecnie wszystkie główne mo-
carstwa mają dość szczegółowe informacje o  swo-
ich przeciwnikach. W  konsekwencji zaskakujący 
atak jest bardzo trudny do przeprowadzenia.

2. W  ciągu ostatnich dziesięcioleci handel między-
narodowy rośnie w  zawrotnym tempie. Pomi-
mo znacznych różnic ideologicznych mocarstwa 
uczestniczą w  międzynarodowym handlu. Ozna-
cza to, że konflikt z  takim państwem, które jest 
dostawcą kluczowych elementów do gospodarki, 
nie znajduje się na liście priorytetów politycznych 
potęg światowych. 

Na świecie jesteśmy świadkami wielu lokalnych 
„Czarnych Łabędzi”. Konflikty takie, za które odpowie-
dzialnością obarczamy „Czarnego Łabędzia”, są  zazwy-
czaj w  krajach mniej rozwiniętych. Jednak i  one mogą 
być źródłem zagrożeń. Do uruchomienia „Czarnego Ła-
będzia” nie są wymagane duże środki. Cyberwojna nie 
wymaga tysięcy okrętów, samolotów i rakiet. 

Należy zgodzić się z wnioskami zawartymi w raporcie 
J. Hausnera (2020a), że w Polsce brak jest państwowego 
ośrodka myśli strategicznej, którego działanie opierało-
by się na uznaniu, że w coraz bardziej zróżnicowanym 
i  coraz lepiej wykształconym społeczeństwie wiedza 
potrzebna do skutecznego rządzenia jest rozproszona 
pomiędzy wiele podmiotów. Panujący w  Polsce chaos 
organizacyjny i informacyjny na pewno ułatwi działanie 

„Czarnego Łabędzia”. Dlatego wniosek z  przeprowadzo-
nych badań to zarówno podjęcie prac projektowych 
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nad stworzeniem narzędzia informatycznego do moni-
torowania trudno przewidywalnych zagrożeń polskiej 
gospodarki i  polskiego społeczeństwa państwa, jak 
i  zaproponowanie związanych z nim rozwiązań organi-
zacyjnych na przykład w  proponowanym przez J. Hau-
snera państwowym ośrodku myśli strategicznej.

Budowa społeczeństwa informacyjnego jest faktem. 
Polska musi wejść do tego „pociągu”, jeżeli ma ambicje 
bycia liczącym się krajem w  Unii Europejskiej. Innych 
dróg nie ma dla stania się państwem nowoczesnym. 
Musimy zdawać sobie jednak sprawę z  konieczności 
poniesienia znacznych nakładów na realizację polityki 

„Bezpieczna Polska”. Polska w  zakresie dysponowania 
nowoczesną infrastrukturą zarządzania nie należy do 
liderów, ale bez niej będziemy na pewno podatni na ata-
ki „Czarnego Łabędzia”. Wraz z  naszym uzależnieniem 
się od ICT będą pojawiać się nowe zagrożenia, a jednym 
z  najbardziej istotnych jest cyberterroryzm w  różnych 
postaciach. Przeznaczając coraz to większe środki na 
tworzenie społeczeństwa informacyjnego, winniśmy 
również pamiętać o  przeznaczeniu części dysponowa-
nych środków na takie narzędzia, które wspomagają 
działania zabezpieczające Polskę przed destrukcyjnym 
działaniem „Czarnego Łabędzia”.

Artykuł należy potraktować jako istotny element prac 
nad założeniami do realizacji projektu systemu infor-
matycznego wspomagającego przewidywanie kryzysów 
i katastrof. W tym etapie prac przedstawiono podstawy 
teoretyczne i  uzasadnienie konieczności budowy tego 
typu systemu. Złożoność tematyki i  jej waga wymaga 
dalszych prac badawczo-projektowych nad opracowa-
niem pełnych założeń do realizacji projektu systemu 
komputerowego. 

Na liście propozycji tematów badawczych znajdują się 
następujące zagadnienia, które można potraktować jako 
zadania potrzebne do realizacji projektu systemu infor-
matycznego wspomagającego przewidywanie kryzysów 
i katastrof:

1. Określenie zakresu projektu systemu, w tym opra-
cowanie modelu organizacyjnego i  biznesowego. 
Można bowiem rozpocząć od projektu systemu 
dla: branży czy regionu a następnie przejść do te-
rytorium państwa, a nawet do Europy. W zakresie 
modelu biznesowego można adaptować model 
Osterwaldera i  Pigneura stosowanego między in-
nymi w  projekcie SINTO (System Informacji Na-
ukowej, Technicznej i Organizacyjnej, patrz Kisiel-
nicki, Hajkiewicz-Górecka, 2012).

2. Określenie zbiorów potrzebnych informacji i  za-
projektowanie procedur ich przechowywania i ak-
tualizacji oraz projekty kokpitów menedżerskich 
niezbędnych do zarządzaniem tego typu projekta-
mi. (Modele takie są między innymi zaproponowa-
ne przez J. Kisielnickiego (2016; 2017).

3. Określenie czynników krytycznych wpływających 
na prace projektowe. W  tym zakresie metodyka 
wyznaczenia i  analizy czynników jest zaprezento-
wana w monografiach J. Kisielnickiego (2017) oraz 
J. Kisielnickiego i O. Sobolewskiej (2018).

4. Ocena rozwiązań sprzętowo-programowych, czyli 
odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązanie wybrać 
do budowy systemu, czy obecnie stosowaną tech-
nologię SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), 
czy też oczekiwać na korzyści z  wyłaniającej się 
technologii DARQ (Distributed ledger, Artificial 
Intelligence, extended Reality, Quantum) –  Kisiel-
nicki, Zadrożny (2021).

5. Jakie powinno być powiązanie systemu informa-
tycznego wspomagającego przewidywanie kryzysów 
i  katastrof z  innymi tego typu globalnymi systema-
mi opracowanymi w innych państwach. Wymaga to 
adaptacji istniejących platform albo zaprojektowania 
specjalnej platformy interoperacyjnej, która będzie 
wykorzystała takie narzędzia w  proponowanym 
systemie informatycznym, jak: sztuczna inteligen-
cja, analiza historyczna, analiza strumieni danych, 
wykrywanie anomalii, modele zbiorów rozmytych, 
modele predykcyjne itp. Wydaje się, że obiecujące 
jest w  tym zakresie zastosowanie platformy Watson 
IBM (2021). Jest to otwarta, wielochmurowa plat-
forma, która wykorzystuje najnowsze innowacje 
w  dziedzinie uczenia maszynowego i  pozwala na 
zautomatyzowanie cyklu eksploatacji sztucznej inte-
ligencji. W tym względzie potrzebne będą rozwiąza-
nia związane ze standaryzacją poszczególnych zadań 
projektowych, w tym dobór metodyki projektowania. 
Obecne doświadczenie rekomenduje zastosowanie 
podejścia zwinnego – agilowego (Jørgensen 2018).

Zaprojektowanie systemu informatycznego wspoma-
gającego przewidywanie kryzysów i  katastrof jest zada-
niem realnym. Wymaga jednak kontynuacji rozwoju 
przedstawionych prac badawczych nad opracowaniem 
systemu prognozująco-monitorującego najwcześniej-
szych stadiów pojawienia się niebezpieczeństw, które 
określa się jako działania „Czarnego Łabędzia”.
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Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
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Przypisy

1) Artykuł powstał na bazie referatu plenarnego wygłoszone-
go na V Konferencji Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2020 
organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w  Kato-
wicach w grudniu 2020 roku.

2) N. Bostrom (2016, s.  174) sugeruje, że nawet uzyskanie 
maksymalnej kontroli nad superinteligencją nie gwarantuje, 
że nie uzna ona ludzi za „przeszkodę”, którą należy usunąć.

3) Książka laureata literackiej Nagrody Nobla to opowieść 
o sztucznej inteligencji i ludzkich uczuciach jego wytworu.

4) Bomby logiczne” to złośliwe oprogramowanie zainstalo-
wane w okresie pokoju i uruchamiane zdalnie.

5) NSO Group to izraelska firma zajmująca się produkcją 
szpiegowskiego oprogramowania.

mailto:jkisielnicki%40wz.uw.edu.pl?subject=
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6) DDoS (ang. Distributed Denial of Service – rozproszona 
odmowa usługi) – atak na system komputerowy lub usługę 
sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie 
wszystkich wolnych zasobów.

7) Anonymous – globalna, zdecentralizowana grupa aktywi-
stów, która stosuje ICT jako narzędzie do sprzeciwiania się 
ograniczaniu wolności obywatelskich, korupcji, konsump-
cjonizmowi, cenzurze.

8) Forum to powołane w  1995 roku jako niezależne ciało 
doradcze Komisji Europejskiej, którego zadaniem jest wy-
ciąganie wniosków i formułowanie zaleceń dla wszystkich 
instytucji Unii Europejskiej.

9) K. Lewestam (2020) odwołuje się w swoim tekście do pro-
blematyki pandemii, która na łamach niniejszego artykułu 
została pominieta. Stwierdzić jednak należy, iż uwagi cy-
towanej autorki są  godne rozważenia także na szerszym, 
bardziej ogólnym poziomie niż tylko kwestia pandemii.
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The „Black Swan” Theory and 
Predicting Crises and Catastrophes

Summary

The main objective of this paper is to present the black 
swan theory to analyse contemporary threats related to the 
cybersecurity domain. The aim of conducted works is to 
develop design assumptions justifying the need to obtain 
effective tools for monitoring crises and disasters. Their 
characteristic is that they appear unexpectedly and very 
rarely, therefore they are situated at the very end of the tail 
of the probability distribution. The main thesis of the work 
stands that ICT is not only the perpetrator of crises and 
disasters but can also help to build an effective and efficient 
tool for analysing threats. The progress of civilization and 
development of ICT in Poland brings the country more and 
more exposed to the threats described in the black swan 
theory. The conclusion of the research is the statement that 
shows and explains the need for building an early warning 
system to prevent the Black Swan phenomenon.

Keywords

ICT, Black Swans, system monitoring, crises and disasters, 
cyberwar, cyberspace

Wprowadzenie

K oniec XX w. oraz początek XXI w. to okres gwałtow-
nego rozwoju Internetu i wzrostu powszechności jego 

zastosowań w  różnych obszarach aktywności człowieka. 
Wypiera on tradycyjne media, takie jak telewizja, radio 
i prasa. Internet stał się podstawą funkcjonowania życia 
społecznego w wielu obszarach gospodarki (Kiełtyka, Zy-
goń, 2018, s. 24).

Coraz powszechniej Internet jest używany także w ob-
szarze problematyki zdrowotnej. W 2019 r. 47,4% Polaków 
w  wieku 16–74 lat używało Internetu do wyszukiwania 
informacji związanych ze zdrowiem (GUS, 2020). Pacjen-
ci są również coraz bardziej aktywni na blogach i forach 
internetowych poświęconych problematyce zdrowotnej. 
Internet stał się płaszczyzną wymiany informacji między 
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pacjentami a personelem medycznym, dla tego ostatniego 
stanowi także źródło profesjonalnej wiedzy.

Doświadczenia 2020  roku związane z  pandemią 
COVID-19 spowodowały, że tematyka zdrowotna jest 
coraz bardziej popularna w Internecie (Polacy wykona-
li w 2020 roku na serwisie Medonet.pl. ok. 250 milio-
nów sesji z wyszukiwarki Google, rok wcześniej liczba 
sesji była o ponad 100 milionów mniejsza) (Medonet.
pl, 2020). W 2020 roku badania przeprowadzone przez 
CBOS potwierdziły, że przez ostatnie 4  lata nastąpił 
znaczący wzrost popularności wykorzystania Inter-
netu do kontaktów ze służbą zdrowia oraz zakupów 
online leków i  suplementów diety. W  grupie pełno-
letnich mieszkańców Polski najwięcej użytkowników 
sprawdzało w  Internecie informacje o  lekarzach i  pla-
cówkach medycznych (69%), szukało opinii na temat 
lekarzy (62%) oraz informacji o lekach i ich działaniu 
(57%). Wyniki badań potwierdziły tendencje, które 
obserwujemy od ostatnich lat, oraz ich wzmocnienie 
spowodowane pandemią COVID-19. Pandemia stała 
się kolejnym czynnikiem wzrostu liczby osób, które 
w sytuacji problemów ze zdrowiem pytają o swoje do-
legliwości na stronach i  forach internetowych oraz na 
podstawie znalezionych tam informacji decydują się na 
samoleczenie (Gronek, 2020).

Przytoczone dane statystyczne potwierdzają, że po-
szukiwanie informacji oraz zdobywanie wiedzy w coraz 
większym stopniu dokonuje się w świecie wirtualnym. 
Ze względu na fakt, że najczęstszym rodzajem aktyw-
ności sieciowej w  sprawach prozdrowotnych jest wy-
szukiwanie informacji dotyczących zdrowia, cyfrowe 
źródła wiedzy oraz korzystanie z nich stanowi istotny 
przedmiot badań, który należy wziąć pod uwagę przy 
każdym procesie pozyskiwania informacji i  zdobywa-
nia wiedzy.

Problematyka ta stanowi przedmiot wielu badań, 
gdzie analizie poddawane są  różne aspekty tego zjawi-
ska: rodzaje wyszukiwanych informacji (Czerwińska, 
2013; Kocsis, Szabó, 2018), czynniki warunkujące pro-
ces wyszukiwawczy (Kim, Park, 2012; Ahadzadeh i  in., 
2015; Bujnowska-Fedak, 2015; Lee, Ha, 2016), zachowa-
nia związane z wyszukiwaniem informacji zdrowotnych 
w Internecie (Lee i in., 2015; Park, Go, 2016; Yigzaw i in., 
2020), ocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych 
(Motylińska, 2021) czy też postawy oraz wykorzystanie 
informacji zdrowotnych znalezionych w  Internecie 
przez różne grupy użytkowników Internetu oraz modele 
wyjaśniające zachowania w tym obszarze (Medlock i in., 
2015; Tennant i in., 2015; Wartella i in., 2016; Maresova, 
Klimova, 2017; Magsamen-Conrad i  in., 2019; Bujnow-
ska-Fedak, Węgierek, 2020).

Celem artykułu była identyfikacja kluczowych czyn-
ników po stronie odbiorcy informacji – przedstawiciela 
pokolenia Z, które wpływają na intencję korzystania 
z informacji zdrowotnych dostępnych w Internecie.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że 
informacje zdrowotne dostępne w Internecie to wszelkie 
informacje dotyczące szeroko rozumianej problematy-
ki zdrowotnej (funkcjonowania organizmu ludzkiego, 

zdrowia i  chorób, zachowań prozdrowotnych, funkcjo-
nowania systemu ochrony zdrowia), które można zna-
leźć w  Internecie. Pojęcie to nie obejmuje indywidual-
nych danych o stanie zdrowia pacjenta.

Wybór podjętej tematyki wynikał z  jednej strony 
z rosnącej liczby oraz znaczenia informacji zdrowotnych 
dostępnych w Internecie, a z drugiej – z luki badawczej 
w  tym obszarze w  literaturze przedmiotu. Większość 
opracowań polskich autorów dotyczących tej proble-
matyki traktuje ją w sposób opisowy, dokonując prostej 
analizy statystycznej, skupiając się przede wszystkim 
na analizie rodzajów wyszukiwanych informacji czy 
też analizie zachowań i  postaw prezentowanych przez 
różne grupy potencjalnych pacjentów (wyróżnione we-
dług kryterium wieku, płci, wykształcenia itd.). Bardziej 
szczegółowe prace z zakresu akceptacji i użycia techno-
logii (w  tym dotyczących e-zdrowia) wykorzystujące 
modele typu PLS-SEM i PLS-PM pochodzą ze Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i  krajów azjatyckich. 
Literatura dostarcza przykładów badań dotyczących po-
staw przedstawicieli pokolenia Z odnoszących się do wy-
branych aspektów zdrowotnych. Na przykład T. Lehto 
i  H. Oinas-Kukkonen (2015) badali zamiary użytkow-
ników odnoszące się do utrzymania prawidłowej wagi. 
Aktualnym przedmiotem badań są również zachowania 
związane z  poszukiwaniem informacji zdrowotnych 
 dotyczących COVID-19 (Kamenidou i  in., 2020; Liu 
i in., 2021; Roselina i in., 2021).

W badaniach wykorzystano ustalony model UTAUT 
(Venkatesh i  in., 2003) do potwierdzenia wpływu okre-
ślonych czynników na zamiar zachowania generacji 
Z w zakresie korzystania z  informacji zdrowotnych do-
stępnych w Internecie.

Ze względu na swoją prostą budowę i  uniwersalny 
charakter jest on stosowany do badania akceptacji róż-
nych technologii związanych z systemami informacyjny-
mi i komunikacyjnymi.

Akceptacja technologii  
informacyjnych jako 
element ich wdrożenia

P roces korzystania z informacji zdrowotnych dostęp-
nych w Internecie wiąże się nierozerwalnie z zasto-

sowaniem odpowiednich technologii informacyjnych. 
Istnieje kilka czynników zapewniających optymalizację 
wdrażania cyfrowego zdobywania informacji i  wiedzy, 
takich jak infrastruktura, wiedza na temat technologii, 
otaczające ją środowisko i dojrzałość samej technologii 
(Persada i  in., 2019, s.  22–23). Przede wszystkim użyt-
kownik musi mieć dostęp do określonej infrastruktury 

–  dostęp do Internetu, możliwość korzystania z  kompu-
tera lub urządzenia mobilnego. Powinien również posia-
dać wiedzę niezbędną do realizacji procesu zdobywania 
i korzystania z informacji. Znajomość technologii przez 
użytkownika sprawi, że proces wyszukiwania informacji 
będzie szybszy, łatwiejszy i  efektywniejszy. Trzecim ele-
mentem jest otaczające środowisko. Konieczne jest spo-
łeczne wsparcie wdrożenia technologii. Wiedza i   dobra 

http://Medonet.pl
http://Medonet.pl
http://Medonet.pl
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infrastruktura nie będą skuteczne, jeśli otoczenie nie 
wspiera realizacji procesów wyszukiwania informacji na 
drodze cyfrowej. Czwarty aspekt to dojrzałość technolo-
gii, wyrażona np. stabilnością działania rozwiązań stwo-
rzonych z jej wykorzystaniem, wpływa ona pozytywnie 
na jej poziom akceptacji.

Liczne badania dowodzą, że akceptacja użytkowni-
ków jest często kluczowym czynnikiem decydującym 
o  sukcesie lub niepowodzeniu wdrożenia technologii 
informacyjnej i dlatego stanowi główny cel badań nad 
wprowadzeniem systemów IT (Davis, 1993; Suren-
dran, 2012, Lai, 2017; Taherdoost, 2019). Dostępność 
technologii informacyjnych niekoniecznie prowadzi 
do jej akceptacji. Większość niepowodzeń w  zakresie 
wdrożeń systemu informacyjnego wynika z  braku ak-
ceptacji użytkownika niż złej jakości systemu. Często 
możliwości sprzętowe i  programowe nie idą w  parze 
z ich praktycznym wykorzystaniem.

Jednocześnie literatura z  zakresu przemian społecz-
nych i  cywilizacyjnych (McCrindle, Wolfinger, 2009; 
Turner, 2015; Dimock, 2019; Dewanti, Indrajit, 2018; 
Wood, 2013) dostarcza dowodów na odmienne cechy 
oraz postawy społeczne przedstawicieli różnych genera-
cji, w tym dotyczące podejścia do technologii oraz reak-
cji na zmiany technologiczne, ekonomiczne i społeczne.

Ponieważ współcześnie dominującą grupę użytkow-
ników Internetu stanowią przedstawiciele pokolenia 
Z  (Lin, Atkin, 2014; Berényi, 2017; Vogels, 2019; An-
derson, Jiang, 2018), rozważania artykułu koncentrują 
się na analizie postaw i zachowań tej właśnie grupy.

Pokolenie Z  (Dolot, 2018, s.  45) to pierwsze poko-
lenie urodzone w  świecie połączonym z  Internetem. 
Definiuje się je jako osoby urodzone po  1995  r. (Pri-
poras i in., 2017, s. 376). Jego przedstawiciele dorastają 
w erze cyfrowej. Obcując z ogromną liczbą technologii 
cyfrowych od momentu narodzin, pokolenie Z  rozwi-
nęło odmienne cechy charakterystyczne w porównaniu 
do pokolenia Y –  pokolenia swoich rodziców (Dali-
munte i  in., 2019, s.  662). Generacja Z  wykorzystuje 
masowo technologie cyfrowe. Nie tylko w  przypadku 

uczenia się formalnego, ale także codziennego uczenia 
się nieformalnego – zdobywania potrzebnych w życiu 
codziennym informacji, nawet w  formie uczestnictwa 
w  mediach społecznościowych, które są  praktycznie 
prowadzone również za pomocą mediów cyfrowych. 
Generacja Z jest bardzo aktywnym użytkownikiem. Na 
co dzień korzysta z  Internetu, mediów społecznościo-
wych, gier online, edukacji online, a także komunikacji 
online. Tym samym pokolenie Z staje się coraz bardziej 
zależne od tego rodzaju nowoczesnych technologii. Dla 
przedstawicieli pokolenia Z  Internet stanowi natural-
ne środowisko funkcjonowania, działań w  obszarach 
prywatnych i  biznesowych. Dlatego też, poszukując 
informacji, w pierwszej kolejności sięgają po  te, które 
są dostępne w sieci.

Już 96% osób w  wieku 16–24 korzysta z  Internetu co-
dziennie, podczas gdy takich osób z grupy wiekowej 25–34 
jest 88%, a  z  grupy wiekowej 35–44 –  78%. Pokolenie 
Z  najczęściej korzysta z  Internetu za pośrednictwem tele-
fonu komórkowego (94%) i  laptopa (75%), w przypadku 
osób z  pokolenia X ta kolejność jest odwrócona: 55% za 
pośrednictwem laptopa, a  telefonu komórkowego –  53%. 
W 2017 r. w Polsce 93% młodych w wieku 16–24 korzystało 
z  komputera codziennie, podczas gdy średnia unijna wy-
nosiła 77%. Po Czechach był to najwyższy poziom w całej 
Unii Europejskiej (Defratyka, Morawski, 2019, s. 13).

Model UTAUT

U nified Theory of Acceptance and Use of Techno-
logy (UTAUT) jest jednym z  modeli akceptacji 

technologii informacyjnych służących wyjaśnieniu oraz 
prognozowaniu zachowań internautów dotyczących 
różnorodnych przejawów ich aktywności sieciowej 

– szukania informacji w Internecie, korzystania ze stron 
internetowych, dokonywania zakupów online, aktyw-
ności w  mediach społecznościowych oraz korzystania 
z  informacji zdrowotnych dostępnych w  Internecie 
(Czerwińska, 2020, s.  393). Pomaga zrozumieć, w  jaki 
sposób użytkownicy wdrażają nowe technologie.
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Rys. 1. Model UTAUT
Źródło: Venkatesh i in., 2003, s. 447
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Teoria oparta na modelu UTAUT została opracowana 
przez V. Venkatesha i innych w 2003 r., a jej celem było 
wyjaśnienie zamiaru użytkownika korzystania z  syste-
mu informatycznego (IS). Model UTAUT zakłada, że 
istnieją cztery konstrukty, które odgrywają znaczącą 
rolę jako bezpośrednie determinanty wykorzystania IS. 
Te cztery konstrukcje to: oczekiwana wydajność (PE), 
oczekiwany wysiłek (EE), wpływ społeczny (SI) oraz 
warunki ułatwiające (FC) (rys. 1). Wpływ tych czterech 
konstruktów zależy od wieku, płci, doświadczenia i do-
browolności użycia (Alshehri i in., 2012, s. 3).

PE jest rozumiany jako stopień przekonania użyt-
kownika o tym, że użycie danej technologii pomoże mu 
osiągnąć określone korzyści w  realizowaniu ważnych 
dla niego zadań. EE stanowi stopień trudności w  użyt-
kowaniu danej technologii. SI definiuje się jako stopień 
przekonania człowieka o tym, iż osoby dla niego ważne 
też korzystałyby z  tej technologii. FC oznacza stopień, 
w  jakim dany użytkownik jest przekonany, iż istnieje 
odpowiednia infrastruktura techniczna i organizacyjna 
stanowiąca wsparcie podczas trudności w użytkowaniu 
technologii, która może pomóc w  korzystaniu z  syste-
mu. Intencja behawioralna (BI) to gotowość jednostki 
do zaangażowania się w  określone działanie (np. wy-
szukiwanie informacji zdrowotnych w  Internecie), to 

postrzeganie przez użytkownika prawdopodobieństwa 
zaangażowania się w określone zachowanie.

Hipotezy badawcze

N a potrzeby prowadzonych badań zdefiniowano kon-
strukty w modelu UTAUT oraz dla każdego z nich 

postawiono autorskie hipotezy badawcze. Oryginalność 
opracowania polegała na modyfikacji modelu opierającej 
się na korekcie skal pomiaru poszczególnych zmiennych.

Oczekiwaną wydajność (PE) zdefiniowano jako spo-
sób, w jaki ludzie z pokolenia Z postrzegają przydatność 
informacji zdrowotnych dostępnych w  Internecie. W  ra-
mach badań zaproponowano hipotezę:

H1: Oczekiwana wydajność ma pozytywny wpływ na 
intencję behawioralną przedstawicieli pokolenia Z  w  za-
kresie korzystania z informacji zdrowotnych dostępnych 
w Internecie.

Oczekiwany wysiłek (EE) w  tych badaniach definiu-
je się jako to, jak generacja Z  odczuwa łatwość dotarcia 
i  korzystania z  informacji zdrowotnych dostępnych 
w Internecie. Dlatego zaproponowano następującą drugą 
hipotezę:

H2: Oczekiwany wysiłek ma pozytywny wpływ na 
intencję behawioralną przedstawicieli pokolenia  Z 

Tabela 1. Wykaz zmiennych oraz powiązanych z nimi pytań

Zmienna Stwierdzenie z kwestionariusza ankiety Wskaźnik
pytania

PE1 Uważam, że strony internetowe poświecone zdrowiu są bardzo przydatne w procesie dbania 
o zdrowie v6_7

PE2 Dostęp w Internecie do informacji/porad o zdrowiu, profilaktyce chorób, prawidłowym 
odżywianiu itp. pozwala mi lepiej dbać o zdrowie v7_1

EE1 Łatwo jest znaleźć treści zdrowotne w Internecie v10_1

EE2 Posiadam umiejętność poruszania się w hipertekstowym środowisku internetowym v10_4

EE3 Kiedy używam komputera i Internetu w celu uzyskania porad dotyczących zdrowia, zwykle 
uzyskuję, to czego szukam v10_9

EE4 Posiadam niezbędne umiejętności do efektywnego używania komputera oraz Internetu v10_10

SI1 Używanie rozwiązań e-zdrowia dobrze pasuje do mojego stylu życia v12_3

SI2 Korzystam z usług elektronicznych także w innych sferach życia (e-podatki, e-bankowość) 
i mam pozytywne doświadczenia w tym zakresie v12_5

FC1 Mam niezbędne środki (energia elektryczna, komputer, laptop, wifi, oprogramowanie, wsparcie 
rodziny) do korzystania z informacji zdrowotnych w Internecie v13_1

FC2 Mam niezbędną wiedzę (np. podstawowa wiedza dotycząca obsługi komputera, poruszania się 
w Internecie) do korzystania z informacji zdrowotnych w Internecie v13_2

BI1 Korzystam już z informacji zdrowotnych dostępnych w Internecie i będę z nich korzystać 
w przyszłości v18_1

BI2 Planuję poinformować moich przyjaciół i krewnych o korzystaniu z informacji zdrowotnych 
dostępnych w Internecie v18_4

BI3 Chciałbym/chciałabym w większym zakresie korzystać z informacji zdrowotnych dostępnych 
w Internecie oraz innych usług e-zdrowia v18_5

Źródło: opracowanie własne
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w  zakresie korzystania z  informacji zdrowotnych do-
stępnych w Internecie.

SI w bieżącym badaniu opisano jako sposób, w jaki 
pokolenie Z wyczuwa wpływy kogoś ważnego dla nie-
go, kto sugeruje i zachęca do korzystania z  informacji 
zdrowotnych dostępnych w Internecie. Dlatego też po-
stawiono następującą hipotezę:

H3: Wpływ społeczny ma pozytywny wpływ na in-
tencję behawioralną przedstawicieli pokolenia Z w za-
kresie korzystania z  informacji zdrowotnych dostęp-
nych w Internecie.

FC w  tym przypadku został określony jako sposób, 
w  jaki generacja Z  postrzega infrastrukturę i  jej zdol-
ności do wspierania korzystania z  informacji zdrowot-
nych dostępnych w Internecie. Dlatego skonstruowano 
kolejną hipotezę:

H4: Warunki ułatwiające mają pozytywny wpływ 
na intencję behawioralną przedstawicieli pokolenia 
Z w zakresie korzystania z informacji zdrowotnych do-
stępnych w Internecie.

Metoda badawcza

W   celu sprawdzenia hipotez badawczych przepro-
wadzono badanie empiryczne w  grupie studen-

tów Politechniki Lubelskiej w  czerwcu 2019  r. Grupa 
respondentów liczyła 200 studentów kierunku Infor-
matyka studiów stacjonarnych. Zastosowano celowy 
dobór próby badawczej, gdzie kryterium stanowił wiek 
ankietowanych (kwalifikujący ich jako reprezentantów 

pokolenia Z). Nie była to próba reprezentatywna, jed-
nak uzyskane wyniki mogą stanowić powód do głęb-
szego zainteresowania się wybranym problemem ba-
dawczym. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone 
w technice CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Jako narzędzia badawczego użyto kwestionariusza 
ankiety o charakterze ustrukturyzowanym i ustandary-
zowanym. Składał się on z dwóch części: podstawowej 
zawierającej pytania dotyczące badanej problematyki 
odnoszące się do 5 zmierzonych zmiennych prognozo-
wanych (PE, EE, SI, FC i BI) łącznie z 13 wskaźnikami, 
przedstawionymi w pytaniach zamieszczonych w tabe-
li 1 oraz 9 pytań metryczki.

Odpowiedzi zostały wyrażone w  7-punktowej skali 
Likerta (zdecydowanie nie, nie, raczej nie, nie mam 
zdania, raczej tak, tak, zdecydowanie tak).

Charakterystyka respondentów

C echy społeczno-demograficzne respondentów pre-
zentuje tabela 2. Dominującą grupę w  badaniu sta-

nowili mężczyźni (73,5%), przedstawiciele pokolenia 
Z. Najliczniejszą grupę ankietowanych (32%) stanowili 
mieszkańcy Lublina.

Respondenci korzystają z  Internetu za pomocą 
przede wszystkim komputerów (95%) i  smartfonów 
(95%), co trzeci wykorzystuje w tym celu tablet (35%) 
i  telewizor (35%). Aż 86% respondentów twierdzi, że 
używa komputera od ponad 10 lat, dla 14% staż kom-
puterowy wynosi 5–10 lat. Nikt nie przyznaje się do 

Tabela 2. Cechy społeczno-demograficzne respondentów

Zmienna Liczba w %

Wiek

18–24 191 95,5

25–34 9 4,5

Płeć

Kobieta 53 26,5

Mężczyzna 147 73,5

Miejsce zamieszkania 

Wieś 68 34

Miasto do 20 tys. mieszkańców 17 8,5

Miasto 20–50 tys. mieszkańców 24 12

Miasto 50–100 tys. mieszkańców 10 5

Miasto 100–200 tys. mieszkańców 8 4

Miasto 200–500 tys. mieszkańców 64 32

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 9 4,5

Źródło: opracowanie własne 
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krótszego niż 5  lat okresu korzystania z  komputerów. 
Są oni również doświadczonymi użytkownikami Inter-
netu –  65% ma ponad 10-letni staż internetowy, 33% 
korzysta z Internetu na pewno ponad 5 lat, jedynie 2% 
korzysta z  Internetu 2–5  lat. Respondenci są  także ak-
tywni w  mediach społecznościowych –  56% korzysta 
z nich 5–10 lat, co 5 student (18,5%) udziela się w me-
diach społecznościowych ponad 10 lat, jedynie 9% re-
spondentów nie korzysta z mediów społecznościowych. 
Ankietowani są  aktywnymi użytkownikami Internetu. 
Prawie połowa z nich (48%) korzysta z Internetu ponad 
6 godzin dziennie. Aż 95% respondentów spędza w sie-
ci ponad 3  godziny. Nikt nie poświęca na aktywność 
sieciową mniej niż 0,5 godziny w ciągu dnia.

Konstrukcja modelu

S tworzony model jest zbudowany z czterech konstruk-
tów, które odgrywają znaczącą rolę jako bezpośrednie 

determinanty intencji behawioralnej (BI). Połączenia 
konstruktów z  BI są  dokonywane za pośrednictwem hi-
potez, które przedstawiono na rysunku 2.

Głównymi konstruktami modelu są:
• oczekiwana wydajność (PE),
• oczekiwany wysiłek (EE),
• wpływ społeczny (SI),
• warunki ułatwiające (FC).

Do rozwiązania modelu i  weryfikacji hipotez wyko-
rzystano modelowanie równań strukturalnych metodą 
najmniejszych kwadratów (PLS-PM). W PLS-PM każda 
zmienna X jest połączona ścieżką ze zmienną ukrytą LV 
(tj. konstruktem), co pokazano na rysunku 3.

Analiza determinant intencji korzystania z  informacji 
zdrowotnych dostępnych w Internecie dokonana została 
na podstawie modelu cząstkowych najmniejszych kwa-
dratów ze zmiennymi ukrytymi (PLS-PM). Strukturę 
modelu przedstawia rysunek 4.

H1

H2

H3 H4

PE

EE

SI FC

BI

Rys. 2. Idea połączeń konstruktów modelu UTAUT
Źródło: opracowanie własne

X 21

X 22

X 23

LV 2

Rys. 3. Ścieżki łączące zmienne ze zmiennymi ukrytymi
Źródło: opracowanie własne

Analiza danych

N a początku przeprowadzono analizę rzetelności po-
miaru poszczególnych konstruktów. Wyniki przed-

stawiono w tabeli 3.
Wszystkie pozycje w tabeli 3 mają wartości ładunków 

czynnikowych powyżej 0,5, co potwierdza trafność 
zbieżną. Oszacowania ładunku czynnikowego powinny 
mieć wartość wyższą niż 0,5, a jeszcze lepiej przewyższa-
jącą 0,7 (Hair i in., 2010).
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0,0642
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Rys. 4. Zależność między konstruktami i zmiennymi w modelu PLS-PM
Źródło: opracowanie własne
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Z  danych przedstawionych w  tabeli 3  wynika, że 
wszystkie konstrukty charakteryzują się odpowiednią 
rzetelnością pomiaru. Ogólnie przyjęta wartość Cron-
bach α wynosząca 0,6 dla każdego elementu zmiennego 
jako granicy kwalifikacji wiarygodności została speł-
niona, jak pokazano w  tabeli. Świadczy to o  tym, że 
opracowane narzędzie badawcze w postaci ankiety jest 
wewnętrznie spójne. Wskaźnik rho Dillona-Goldsteina 
osiąga wartości większe od 0,7, co świadczy o jednowy-
miarowości konstruktów (Tenenhaus i in., 2005, s. 164).

Aby zweryfikować jednowymiarowość bloków zmien-
nych, obliczono ładunki czynnikowe (loadings) odzwier-
ciedlające związki zmiennych z konstruktami. Ładunki 
czynnikowe dla poszczególnych konstruktów (tab. 3) 
są dodatnie i stosunkowo wysokie. Można zauważyć, że 
wszystkie ładunki mają wartość większą niż 0,7. Pozwala 
to na wykorzystanie metody PLS-PM do oceny modelu 
UTAUT.

W  odróżnieniu od modeli SEM (posiadających 
parametry dopasowania w  postaci CFI i  RMSEA), 
w  przypadku PLS-PM nie istnieją miary ogólnego 
dopasowania (Sagan, 2015). W  tym przypadku ocena 
modelu jest dokonywana na podstawie miar redundan-
cji, na podstawie których budowany jest tzw. globalny 
indeks dopasowania (GoF) (Tenenhaus i  in., 2005, 
s. 173). Jego celem jest uwzględnienie wydajności mo-
delu PLS zarówno w  modelu pomiarowym, jak i  mo-
delu strukturalnym, z naciskiem na ogólną wydajność 
prognozowania modelu. Informuje on zatem o ogólnej 
mocy predykcyjnej modelu. Dla badanego modelu GoF 
wynosi 0,52, co oznacza, że model ma właściwe wła-
sności predykcyjne, czyli dobrze wyjaśnia zmienność 
zmiennej zależnej (Tenenhaus i in., 2005).

Aby porównać wyniki badań innych autorów (wyko-
rzystujących metodę PLS-SEM) z wynikami niniejszego 
artykułu, należy posłużyć się wskaźnikiem determinacji 

modelu R2, ponieważ GoF jest wykorzystywany wy-
łącznie w  metodzie PLS-PM. Wartość R2 dla zmiennej 
endogenicznej BI wyniosła 0,379. Wyniki badań innych 
autorów dotyczące podobnego obszaru badawczego 
dostarczają podobnych wartości tego współczynnika, co 
świadczy o  dobrej jakości dopasowania modelu. W  ba-
daniach wykorzystania informacji internetowych przez 
lekarzy w  procesie uzupełniania praktyki medycznej 
(Mikalef i in., 2017) otrzymano wskaźniki R2 dla zmien-
nych endogenicznych w  zakresie 0,151–0,307. Nato-
miast w badaniach moderującego wpływu świadomości 
zdrowotnej na zamiar korzystania z  Internetu w  celu 
poszukiwania informacji zdrowotnych (Ahadzadeh i in., 
2018) wartości R2 dla zmiennych endogenicznych były 
na poziomie 0,1–0,36.

PE

EE

SI FC

BI

0,2442

0,0642

0,4454
0,0591

Rys. 5. Współczynniki ścieżki dla modelu UTAUT
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W  wyniku obliczeń otrzymano wartości współczyn-
ników ścieżkowych (path coefficient), opisujących po-
wiązania przyczynowe między konstruktami modelu. 
Współczynniki ścieżki są  standaryzowanymi współ-
czynnikami regresji, które można oceniać ze względu na 
ich znak i bezwzględną wielkość (Matthews i  in., 2017, 
s.  31). Wyliczone wartości (rys. 5) świadczą o  różnym 

Tabela 3. Rzetelność i trafność konstruktów modelu badawczego

Konstrukt Zmienna Ładunki czynnikowe Cronbach α Rho Dillona-Goldsteina

Oczekiwana wydajność
PE1
PE2

0,92
0,90

0,76 0,89

Oczekiwany wysiłek

EE1
EE2
EE3
EE4

0,80
0,74
0,81
0,82

0,80 0,87

Wpływ społeczny
SI1
SI2

0,92
0,77

0,65 0,85

Warunki ułatwiające
FC1
FC2

0,97
0,97

0,92 0,96

Intencja behawioralna
BI1
BI2
BI3

0,80
0,79
0,87

0,75 0,86

Źródło: opracowanie własne
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natężeniu wpływu konstruktów modelu na intencję be-
hawioralną. Przypisane są  one do hipotez H1-H4 (rys. 
5). Najwyższe wartości uzyskano w przypadku połączeń 
PE→BI (H1) i SI→BI (H3).

Podsumowanie

P odstawowym celem badań była identyfikacja uwa-
runkowań zachowań studentów –  przedstawicieli 

pokolenia Z  w  związku z  wykorzystaniem informacji 
zdrowotnych dostępnych w Internecie. Istotną wartością 
przedstawionych wyników badań jest określenie deter-
minant korzystania z internetowych informacji zdrowot-
nych właściwych dla przedstawicieli pokolenia Z. Wyni-
ki sugerują, że przyjęcie i  korzystanie przez studentów 
z  tych informacji jest przewidywane na podstawie ich 
intencji behawioralnych, na które mają wpływ oczeki-
wana wydajność, oczekiwany wysiłek, wpływ społeczny 
i sprzyjające warunki.

W  badaniu udało się potwierdzić wszystkie z  czte-
rech postawionych hipotez. Stwierdzono jednak różne 
natężenie wpływu poszczególnych determinant.

Wpływ społeczny (SI) okazał się najsilniejszą deter-
minantą intencji korzystania z informacji zdrowotnych 
dostępnych w  Internecie. Wynik ten należy interpre-
tować w  ten sposób, iż ważne dla użytkownika osoby 
(znajomi, rodzina, nauczyciele lub inne osoby, w  ja-
kikolwiek sposób z  nim związane) mają bezpośredni 
wpływ na decyzje w zakresie korzystania z sieciowych 
informacji zdrowotnych. Okazuje się, że na decyzje 
podejmowane przez pokolenie Z  duży wpływ ma sta-
nowisko osób, które są  dla młodych ludzi autoryteta-
mi w  danej dziedzinie. Ważne dla respondentów jest 
również ich pozytywne doświadczenie korzystania 
z  usług elektronicznych także w  innych sferach życia 
(e-podatki, e-bankowość). Ponieważ w tych obszarach 
odnoszą sukces i są z nich zadowoleni, to zachęca ich 
do podobnej formy aktywności przy poszukiwaniu in-
formacji zdrowotnych.

Drugim silnym konstruktem warunkującym inten-
cję korzystania z  informacji zdrowotnych dostępnych 
w Internecie jest oczekiwana wydajność (PE). Ankieto-
wani, odpowiadając na pytania przypisane do zmien-
nej oczekiwana wydajność, potwierdzili przydatność 
informacji zdrowotnych dostępnych w Internecie.

Badania wskazały również, iż pozostałe konstrukty 
(oczekiwany wysiłek (EE) oraz warunki ułatwiające 
(FC)) mają znikomy wpływ na zamiar zachowania. 
Świadczy to o  tym, że studenci raczej nie dostrzega-
ją problemów w  dotarciu i  korzystaniu z  informacji 
zdrowotnych dostępnych w  Internecie. Nie identy-
fikują ograniczeń (wynikających np. z  problemów 
infrastrukturalnych, niskiej jakości treści informacji, 
czy braków w  zakresie umiejętności), które uniemoż-
liwiałyby dotarcie do właściwych informacji. Dla po-
kolenia Z  poruszanie się w  środowisku internetowym 
jest czymś bardzo naturalnym i  niesprawiającym kło-
potów w życiu codziennym. Tak samo traktują warunki 
ułatwiające. Konstrukt FC ma związek z  posiadaniem 

przez użytkowników Internetu minimalnego poziomu 
zasobów niezbędnych do efektywnego korzystania 
z  internetowych informacji zdrowotnych. Chodzi tu 
o  zasoby w  ujęciu technicznym i  organizacyjnym, ale 
także wiedzę niezbędną w procesie poszukiwania i wy-
korzystywania informacji. Odpowiadając na pytania 
przypisane do zmiennej warunki ułatwiające, respon-
denci potwierdzają, że wiedza oraz infrastruktura 
umożliwiające wyszukiwanie informacji zdrowotnych 
w Internecie nie jest czymś wyjątkowym i powszechnie 
towarzyszy reprezentantom pokolenia Z. 

W kontekście e-zdrowie badanie to potwierdza uży-
teczność UTAUT w  przewidywaniu intencji behawio-
ralnych i  rzeczywistego wykorzystania internetowych 
informacji zdrowotnych przez przedstawicieli pokole-
nia Z.

Głównym ograniczeniem związanym z interpretacją 
uzyskanych wyników badań jest relatywnie niewielka 
próba badawcza, niemająca charakteru reprezentatyw-
nego, co nie daje podstaw do dokonywania uogólnień 
w  przedmiocie badań. Należy więc potraktować prze-
prowadzone badania jako badania pilotażowe, będące 
wstępem do przeprowadzenia badań w  szerszym za-
kresie. Badanie zostało przeprowadzone wśród studen-
tów jednej uczelni i  jednego kierunku (Politechnika 
Lubelska, Informatyka); różne wyniki można uzyskać 
przeprowadzając badania na innych uczelniach w Pol-
sce lub w  innych krajach. Nie uwzględniono również 
potencjalnych moderatorów (np. płci, doświadczenia), 
które mogłyby wzmocnić przewidywanie zachowań in-
ternautów. Ze względu na wzrastającą dynamikę zacho-
wań internetowych (w  różnych obszarach aktywności 
internautów) problematyka korzystania z  informacji 
dostępnych w  Internecie (w  tym informacji zdrowot-
nych) stanowi ciekawy i nadal wymagający eksploracji 
obszar badawczy. 
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Model of Internet Health Information 
Acceptance by Representatives of 
Generation Z – Results of Pilot Studies

Summary

Generation Z are people for whom technology is the main 
tool for acquiring and expanding knowledge. The infor-
mation contained on the Internet is their basic source 
of knowledge in various areas (including health issues). 
The purpose of the article was to examine behavioral 
intentions (acceptance attitudes) of Gen Z  representa-
tives regarding the use of health information available 
on the Internet. We present the results of the research 
conducted in a group of 200 IT specialization students in 
2019. The PLS-PM method has been used for modelling. 
The obtained results indicate that the selected variables 
determining behavioral intentions and shaping mental 
attitudes (expected performance, expected effort, social 
impact and facilitating conditions) are significant and 
internally consistent. A  significant value of the conduct-
ed research was the adaptation of the UTAUT model for 
evaluating the acceptance attitudes and reasoning about 
young Internet users’ preferences, which allowed to prove 
the usefulness of the UTAUT model for identifying the 
factors impacting the acceptance attitudes. 
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Wprowadzenie

P rzedsiębiorstwa prowadzące działalność na współ-
czesnym rynku nieustannie podejmują coraz to 

nowsze inicjatywy mające na celu zdobycie klienta. Sze-
roki dostęp do towarów i usług powoduje, że utrzymanie 
się przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku staje się 
niejednokrotnie bardzo trudne, między innymi dlatego, 
że wiele przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie, zy-
skującej coraz to większe grono zwolenników, ekopro-
mocji stanowiącej element ekomarketingu.

Ekopromocja jest odpowiedzią systemu zarządzania 
przedsiębiorstwami, ukierunkowaną z  jednej strony na 
wymagania konsumentów w  zakresie ich świadomo-
ści ekologicznej, z  drugiej strony staje się działaniem 
w  realizacji polityki prośrodowiskowej przedsiębiorstw 
(Harring i  in., 2017, s. 8). Warto podkreślić, iż rosnąca 
świadomość społeczna dotycząca ograniczonych za-
sobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska czy 
wzrostu poziomu odpadów konsumenckich powoduje 
nie tylko zmiany zachowań konsumenckich, ale również 
sposób prowadzenia działalności gospodarczej przed-
siębiorstw, które dostrzegają potrzebę realizacji polity-
ki prośrodowiskowej (Norton i  in., 2015, s.  322–348). 
Tym samym, w literaturze przedmiotu ostatniej dekady 
zauważa się dyskurs naukowy na temat zastosowania 
elementów ekomarketingu w  zarządzaniu przedsiębior-
stwami (Ritter, Walter, 2012, s.  136–144). Co więcej, 
ważne i aktualne staje się poszerzenie wiedzy w zakresie 
implementacji elementów ekomarketingu w  realizacji 
prośrodowiskowej polityki przedsiębiorstwa. Dlatego 
w  niniejszym opracowaniu postawiono pytanie badaw-
cze: w  jaki sposób polskie przedsiębiorstwo zoriento-
wane prośrodowiskowo może realizować działania eko-
promocyjne w swojej działalności? W konsekwencji tego 
pytania za cel opracowania przyjęto próbę oceny działań 
ekopromocyjnych w przedsiębiorstwie handlowym oraz 
wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju działalno-
ści prośrodowiskowej. 

Narzędziem badawczym pozwalającym na wyjaś-
nienie istoty działań ekopromocyjnych jest studium 
przypadku, które pozwala na przedstawienie dokład-
nego i  pogłębionego obrazu badanych zjawisk i  relacji 
(Gibbert i  in., 2008, s.  1465–1474). Należy jednak za-
znaczyć, że studium przypadku, jako metoda badawcza, 

posiada probabilistyczną możliwość poznania nauko-
wego, a  wśród jej ograniczeń należy wymienić: małą 
reprezentatywność wyników, dużą czasochłonność, 
wysokie koszty prowadzonych badań oraz intuicyjność 
i  subiektywność sądów (Czakon, 2015, s.  189–209). 
Warto jednak podkreślić, że weryfikacja empiryczna 
przy zastosowaniu metody studium przypadku pozwala 
na znalezienie odpowiedzi na pytania mające charakter 
oryginalny, co umożliwia w większym stopniu dogłębne 
wyjaśnienie badanego zjawiska (Yin, 2009, s. 240; Eisen-
hardt, Graebner, 2007, s. 25–32).

Ekomarketing jako alternatywa 
dla tradycyjnego myślenia 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

Z mieniające się uwarunkowania działalności przedsię-
biorstw stwarzają konieczność poszukiwania nowych 

narzędzi marketingowych umożliwiających rozpozna-
wanie i  zaspokajanie aktualnych potrzeb klientów (Rze-
mieniak, 2013, s.  42). Poszukiwanie determinant, które 
oddziałują na klientów, staje się fundamentem współcze-
snego marketingu (Armstrong, Kotler, 2012, s.  56). Dla-
tego podstawowe znaczenie dla budowy oraz realizacji 
skutecznej strategii marketingowej mają determinanty 
decydujące o  wyborze określonej oferty przez klientów 
(Johann, 2010, s. 33–36). Oznacza to, że zaspokojenie po-
trzeb klientów wymaga od przedsiębiorców umiejętności 
rozpoznania tych determinant i  odpowiedniego doboru 
czynników wpływających na zaoferowanie produktu 
o  wyższej wartości dla nabywców. W  tym świetle istot-
nym czynnikiem wpływającym na podnoszenie wartości 
dla klienta jest zdolność do zaspokajania potrzeb o  cha-
rakterze prośrodowiskowym przez oferowane produkty. 
Wysoki poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa 
oraz prośrodowiskowe potrzeby klientów sprawiają, iż 
odpowiedzią przedsiębiorstwa na te potrzeby są  narzę-
dzia ekomarketingu, które bezpośrednio przekładają się 
na wzrost przychodów ze sprzedaży (Tjärnemo, 2001, 
s. 57; Gheorghiu i in., 2013, s. 373–377).

Ekomarketing, według J. Penca (1998), odnosi się do 
spektrum działań marketingowych mających na celu pro-
dukowanie i promowanie produktów nieszkodliwych dla 

EKOPROMOCJA W POLITYCE 
PROŚRODOWISKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA. 
STUDIUM PRZYPADKU LIDL POLSKA

Małgorzata Łęgowik-Małolepsza

DOI: 10.33141/po.2021.4.05 Przegląd Organizacji, Nr 4(975), 2021, s. 41-48

www.przegladorganizacji.pl

© Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

http://www.przegladorganizacji.pl


42 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 4/2021

środowiska naturalnego. Pojęcie ekomarketingu definio-
wane jest jako „proces zarządzania mający na celu rozpo-
znawanie i  prognozowanie potrzeb konsumentów w  za-
kresie prośrodowiskowych produktów oraz zaspokajanie 
ich poprzez kreowanie podaży na produkty przyjazne dla 
środowiska naturalnego oraz informowanie konsumen-
tów i producentów o ekologicznych cechach produktów” 
(Leśniak, 2001, s.  87–88). Ekomarketing rozumiany  też 
jest jako „przeorientowanie tradycyjnego myślenia 
w  przedsiębiorstwach w  myślenie ukierunkowane na 
rozpoznawanie i  zaspokajanie „ekologicznych” potrzeb 
konsumentów, a  także wdrażanie „zielonych” rozwiązań 
produkcyjnych” (Biernacki, 2017, s.  15–16). Co więcej, 
ekomarketing koncentruje się na dostarczaniu klientom 
produktów „ekologicznych” lub „przyjaznych dla środo-
wiska”, które kierowane są do konsumentów o wyższym 
poziomie świadomości ekologicznej i  ma na celu rozwi-
janie świadomości ekologicznej swoich potencjalnych 
klientów (Groening, 2018, s. 1848–1866). Zatem istotne 
znaczenie w ekomarketingu odgrywa z jednej strony jego 
aspekt prośrodowiskowy, który powinien być propagowa-
ny w ramach działań ekopromocyjnych. Z drugiej strony, 
odpowiednia struktura elementów ekomarketingu przy-
czynia się do wzrostu sprzedaży, a przez to do tworzenia 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Z powyższych definicji wynika, że ekomarketing rozu-
miany jest jako zestaw elementów i działań realizowanych 
w określonej sekwencji, które zmierzają do dostarczenia 
klientom nowej, unikatowej wartości o określonym i ak-
ceptowalnym poziomie (Brandys, 2013, s. 4). Bazując na 
powyższych rozważaniach, w  niniejszym opracowaniu 
przyjmuje się, iż ekomarketing swoim zakresem obej-
muje szeroko rozumiany zestaw działań prośrodowisko-
wych, uwzgledniających co najmniej cztery elementy 
tradycyjnego marketingu, tj. cenę, produkt, promocję 
i dystrybucję. 

Zaprezentowany przegląd definicji ekomarketingu 
zaledwie sygnalizuje złożoność podejmowanej proble-
matyki, wskazując jednocześnie na kierunki prowadzenia 
pogłębionych badań. Dotychczasowe rozważania wyraź-
nie wskazują, iż wyeksponowanie ekomarketingu w dzia-
łalności współczesnych przedsiębiorstw staje się ważnym 
i  aktualnym obszarem zarządzania przedsiębiorstwami, 
ponieważ pozwala wydłużyć cykl życia produktów oraz 
ogranicza ich marnotrawstwo, tworząc tym samym war-
tość dodaną. Dlatego omawiając w dalszej części opraco-
wania elementy ekomarketingu, uwaga zostanie skupio-
na na ekopromocji, która kształtuje prośrodowiskową 
świadomość klientów, stając się podstawą podejmowania 
działań mających na celu wdrożenie ekomarketingu 
w przedsiębiorstwie.

Ekopromocja na tle elementów 
ekomarketingu w działalności 
przedsiębiorstw 

R ozwój świadomości społecznej w  zakresie ochrony 
środowiska naturalnego spowodował intensyfikację 

kolejnych dziedzin życia i pracy człowieka. Zachowania 

prośrodowiskowe przeniknęły również do nauk o zarzą-
dzaniu, co spowodowało rozwój ekomarketingu. Tym 
samym ekomarketing obejmuje elementy, które wywo-
łują podjęcie działań w danym obszarze. Do elementów 
tworzących ekomarketing zalicza się: ekoprodukt, eko-
cenę, ekodystrybucję oraz ekopromocję, które zostaną 
scharakteryzowane w dalszej części opracowania.

Elementy ekomarketingowe dotyczące ekoproduktu 
wyrażają się w  tym, że jego produkcja i cały cykl życia 
nie powinny w sposób negatywny oddziaływać na środo-
wisko naturalne. Stąd w  literaturze przedmiotu można 
spotkać różne określenia na tego typu produkty, takie 
jak: „ekoprodukt” (Zaremba, 2009, s.  98), „produkt 
ekologiczny” (Witek, 2018, s.  406), „zielony produkt” 
(Wieteska, 2016, s. 175–188) lub „produkt przyjazny dla 
środowiska” (Mańkowska-Wróbel, 2015, s.  141–150). 
Decyzja o  tym, czy produkt wytwarzany jest zgodnie 
z koncepcją ekomarketingu, powinna zostać podjęta już 
w fazie projektowania produktu, kiedy ustala się metodę 
wytwarzania, niezbędne surowce, sposoby zagospodaro-
wania odpadów czy utylizację zużytego produktu.

Cena ustalana w  oparciu o  koncepcję ekomarketin-
gową uwzględnia działania przedsiębiorstwa na rzecz 
środowiska. Niejednokrotnie cena ekoproduktów jest 
wyższa niż w  przypadku „tradycyjnych”, nieekologicz-
nych produktów, co wynika z  potrzeby zastosowania 
ekomateriałów czy ekosurowców wyższej jakości. Przy-
kładem może tu być uprawa ekologicznych roślin, która 
jest trudniejsza niż przy zastosowaniu pestycydów, tru-
jących oprysków lub wspomagających wzrost nawozów 
chemicznych (Martin, Schouten, 2012, s. 171).

Kolejnym elementem w podejściu ekomarketinowym 
jest ekodystrybucja, która odnosi się do organizacji pro-
cesów logistycznych w przedsiębiorstwie w taki sposób, 
aby minimalizować ich negatywny wpływ na środowi-
sko. W tym zakresie istotne znaczenie ma ograniczenie 
emisji CO2 do atmosfery, stosowanie ekologicznych 
paliw i kanałów dystrybucyjnych (Shil, 2012, s. 78–80).

Promocja w  koncepcji ekomarketinowej odgrywa 
ważną rolę w zakresie budowania świadomości prośro-
dowiskowej szeroko pojętych konsumentów. Możliwo-
ści, jakie dają w tym zakresie public relations i reklama, 
pozwalają na generowanie zysku dla przedsiębiorstwa, 
ale koncentrują się również na budowaniu świado-
mości prośrodowiskowej klientów. Według I.  Wilk 
(2018, s.  637–645): „celem ekologicznej promocji jest 
wpływanie na zachowania zakupowe konsumentów 
poprzez zachęcanie ich do kupowania produktów, 
które nie szkodzą środowisku i  kierowanie ich zain-
teresowania na pozytywne konsekwencje ich zacho-
wań zakupowych, zarówno dla nich samych, jak i  dla 
środowiska”. Implementowane w  przedsiębiorstwach 
działania ekopromocyjne pozwalają na prezentowanie 
klientom przyjętych zobowiązań prośrodowiskowych 
przedsiębiorstw. Działania ekopromocyjne pozwalają 
także na rozpowszechnianie ekologicznie odpowie-
dzialnych postaw konsumpcyjnych. W  zakresie eko-
promocji istotną rolę odgrywa specjalne etykietowanie 
produktów, które ma na celu podkreślać ekologiczne 
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cechy produktu, informować klientów o realizowanym 
programie sprzedaży ekologicznych produktów oraz 
tworzyć prośrodowiskowy wizerunek przedsiębior-
stwa (Melovic i  in., 2018, s.  1265–1281). Ekopromo-
cja staje się więc niezbędnym elementem marketingu 
każdego przedsiębiorstwa zaangażowanego w politykę 
prośrodowiskową.

Reasumując, warto podkreślić, iż elementy ekomar-
ketingu tworzą spójny zakres działań pozwalających na 
budowanie prośrodowiskowej postawy przedsiębior-
stwa. Omówione elementy ekomarketingu oraz działa-
nia realizowane na ich podstawie umożliwiają przed-
siębiorstwom budowanie wizerunku firmy, której celem 
jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko 
(Gajdzik, 2007, s.  28–29). Taki wizerunek daje szanse 
na zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa, budzi 
zaufanie, a  tym samym umożliwia zdobycie kolejnych 
klientów. 

Charakterystyka badanego podmiotu 
i metody badawczej na tle zyskowności 
prowadzonej działalności

B adanym przedsiębiorstwem jest Lidl Polska, wcho-
dzący w  skład niemieckiej sieci supermarketów spo-

żywczych Lidl, należących do Grupy Schwarz. Okresem 
badawczym są lata 2016–2019. Procedura badawcza w za-
kresie zbierania danych polegała na krytycznej analizie in-
formacji zawartych w Raporcie zrównoważonego rozwo-
ju przedsiębiorstwa Lidl Polska (Bureau van Dijk, 2020) 
oraz analizy danych dostępnych w  bazie Orbis (Bureau 
van Dijk, 2020). Model biznesu przedsiębiorstwa Lidl 
Polska uwzględnia tworzenie wartości dla klientów po-
przez kształtowanie ich świadomości prośrodowiskowej. 
Takie podejście pozwala integrować kluczowych interesa-
riuszy w celu konfiguracji zasobów i wzajemnie zależnych 
działań, skoncentrowanych na budowaniu pozycji kon-
kurencyjnej na rynku. W tym kontekście celem artykułu 
jest próba oceny działań ekopromocyjnych w Lidl Polska 
oraz wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju dzia-
łalności prośrodowiskowej w badanym przedsiębiorstwie. 
Do wskazania kierunków potencjalnego rozwoju działal-
ności prośrodowiskowej w  badanym przedsiębiorstwie 
zastosowaną metodą badawczą jest analiza wskaźników 
rentowności (sprzedaży, inwestycji i  kapitału). Analiza 
ekonomiczna z  jednej strony pozwala na pozyskiwanie 
informacji o  potencjale rozwojowym i  decyzjach strate-
gicznych, z drugiej strony umożliwia ocenę zyskowności 
prowadzonej działalności oraz wskazanie potencjalnych 
kierunków rozwoju działalności prośrodowiskowej, wa-
runkującej antycypowanie określonych wielkości ekono-
micznych charakteryzujących działalność przedsiębior-
stwa (Jerzemowska, 2006, s. 9).

Wybór wspomnianych wskaźników rentowności 
(sprzedaży, inwestycji i  kapitału) w  niniejszym artykule 
został dokonany w  sposób celowy. Działania ekopro-
mocyjne wdrożone przez przedsiębiorstwo Lidl Polska 
wpływają na wzrost sprzedaży oraz na wzrost efektyw-
ności gospodarowania, co prezentuje kształtowanie się 

wskaźników rentowności. Stąd uwaga została zwrócona 
na wskaźniki rentowności sprzedaży, inwestycji i kapitału 
własnego, które odzwierciedlają decyzje gospodarcze po-
dejmowane w  badanym okresie i  mogą służyć jako pod-
stawa do kształtowania kierunków rozwoju działalności 
przedsiębiorstwa. Działania ekopromocyjne wdrożone 
przez przedsiębiorstwo Lidl Polska wpływają na poziom 
wskaźnika rentowności sprzedaży. Wskaźnik rentow-
ności inwestycji pokazuje możliwości rozwoju przed-
siębiorstwa, a  wskaźnik rentowności kapitału własnego 
informuje o  stopie zwrotu z  zaangażowanego kapitału 
własnego w generowanie zysku (Sierpińska, Jachna, 2005, 
s. 195–213).

Liczby względne, wyrażone za pomocą wskaźników, 
są  istotnym źródłem informacji, pozwalającym doko-
nać interpretacji określonych wielkości ekonomicznych. 
Użytecznym narzędziem badawczym umożliwiającym 
pomiar zyskowności prowadzonej działalności jest zestaw 
wskaźników rentowności uporządkowanych w  logicz-
nym ciągu. Badanie rentowności stanowi punkt wyjścia 
do wyjaśnienia działań ekopromocyjnych w  badanym 
przedsiębiorstwie.

Wskaźnik rentowności sprzedaży w  badanym przed-
siębiorstwie pozwala uzyskać informacje o poziomie efek-
tywności zrealizowanej sprzedaży (tab. 1). W 2017 roku 
nastąpił niewielki spadek wartości wskaźnika rentowno-
ści sprzedaży w odniesieniu do roku 2016, co może świad-
czyć o  wzroście kosztów działalności operacyjnej lub 
spadku ilości sprzedawanych produktów. W latach 2018 
i 2019 udział zysku w wartości sprzedaży charakteryzował 
się tendencją wzrostową. Wzrost rentowności sprzedaży 
sugeruje, iż w  przedsiębiorstwie podjęto decyzję o  obni-
żaniu kosztów działalności operacyjnej oraz osiągnięciu 
atrakcyjnego poziomu cen, co mogło przełożyć się na 
wzrost ilości sprzedawanych towarów. Rozważając kształ-
towanie się wskaźnika rentowności sprzedaży w czterech 
kolejnych latach w  badanym przedsiębiorstwie, można 
stwierdzić, iż badany podmiot osiąga wysoki, jak dla 
sektora handlu detalicznego, poziom zwrotu ze sprzedaży, 
co świadczy o  efektywnej polityce sprzedaży i  prawidło-
wych decyzjach w  zakresie polityki cenowej, kosztowej 
i promocyjnej.

Badając kształtowanie się wskaźnika rentowności in-
westycji (nazywanego również wskaźnikiem rentowności 
kapitału stałego), uzyskano informacje o  możliwościach 
rozwojowych badanego przedsiębiorstwa. W  badanym 
przedsiębiorstwie w  latach 2016–2019 wskaźnik rentow-
ności inwestycji wykazywał tendencję wzrostową. Kształ-
towanie się poziomu rentowności inwestycji w badanym 
przedsiębiorstwie świadczy o  posiadaniu ogromnego 
potencjału rozwojowego, a  decyzje podjęte w  zakresie 
struktury kapitału przyczyniają się do utrzymania równo-
wagi finansowej, nawet w przypadku słabszej koniunktu-
ry w danym segmencie rynku (tab. 2).

Analizując zaangażowanie kapitałów własnych do 
generowania zysków, przeanalizowano kształtowanie się 
wskaźnika rentowności kapitału własnego w  badanym 
przedsiębiorstwie (tab. 3). Badając rentowność finansową 
za pomocą wskaźnika rentowności kapitału własnego 
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(ROE) zauważa się, że w latach 2016–2017 występuje bar-
dzo korzystna, wzrostowa sytuacja finansowa badanego 
podmiotu. W  latach 2018–2019 następuje dalszy wzrost 
wskaźnika rentowności kapitału własnego, który świad-
czy o  wysokiej rentowności zaangażowanych kapitałów 
własnych. Kształtowanie się wskaźnika rentowności ka-
pitału własnego w badanym przedsiębiorstwie informuje 
o dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Lidl Polska, 
wysokim poziomie bezpieczeństwa finansowego oraz po-
tencjale rozwojowym. Tendencja wzrostowa wskaźnika 
rentowności kapitału własnego świadczy, iż przedsiębior-
stwo Lidl Polska utrzymuje w badanym okresie przewagę 
konkurencyjną, którą zdobyło dzięki wypracowaniu uni-
kalnej marki i utrzymuje tę przewagę, realizując szeroki 
wachlarz działań ukierunkowanych na progres w zakresie 
zyskowności.

Podsumowując badanie trendu rentowności przepro-
wadzone na podstawie wyselekcjonowanych wskaźni-
ków rentowności, można wnioskować, że wynik finan-
sowy w  badanych przedsiębiorstwach jest generowany 
zarówno poprzez redukcję kosztów organizacyjnych, 
jak i  działania ukierunkowane na wzrost sprzedaży. 
Głównym parametrem wpływającym na poziom wyni-
ku finansowego jest wielkość przychodów ze sprzedaży 
towarów, generowany zarówno poprzez strukturę i ilość 
asortymentu, jak również podejmowanie działań w  za-
kresie wzrostu zyskowności. Wynik finansowy w przed-
siębiorstwie Lidl Polska kształtują także decyzje doty-
czące struktury kapitałów w  finansowaniu działalności. 
Ważnym parametrem wpływającym na poziom wyniku 
finansowego w  badanym przedsiębiorstwie są  decyzje 
inwestycyjne, gdyż mogą one przyczynić się do wzrostu 

Tabela 1. Poziom rentowności sprzedaży w badanym przedsiębiorstwie

Wyszczególnienie 

29/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019

dane w tys. USD dane w tys. USD dane w tys. USD dane w tys. USD

12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy

Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Kurs wymiany: 
PLN/USD 0,25041 0,24528 0,2925 0,26418

ROS (%) 3,85 3,49 4,39 4,89

Źródło: Bureau van Dijk, 2020

Tabela 2. Poziom rentowności inwestycji w badanym przedsiębiorstwie

Wyszczególnienie 

29/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019

dane w tys. USD dane w tys. USD dane w tys. USD dane w tys. USD

12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy

Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Kurs wymiany: 
PLN/USD 0,25041 0,24528 0,2925 0,26418

ROCE (%) 3,87 8,16 10,31 12,66

Źródło: Bureau van Dijk, 2020

Tabela 3. Poziom rentowności kapitału własnego w badanym przedsiębiorstwie 

Wyszczególnienie

29/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019

dane w tys. USD dane w tys. USD dane w tys. USD dane w tys. USD

12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy

Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Kurs wymiany: 
PLN/USD 0,25041 0,24528 0,2925 0,26418

ROE (%) 3,67 9,51 11,88 13,35

Źródło: Bureau van Dijk, 2020
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potencjału rozwojowego lub istotnie osłabić kondycję 
finansową jednostki w przypadku „nietrafionych” inwe-
stycji. Na podstawie analizy wskaźników finansowych 
można wykazać związek pomiędzy implementacją 
działań ekopromocyjnych na wzrost poziomu przycho-
dów ze sprzedaży towarów Lidl Polska. Co więcej, taki 
związek jest widoczny w ewidencji księgowej badanego 
przedsiębiorstwa na poziomie analitycznym kosztów 
według miejsc ich powstawania, na podstawie których 
sporządzany jest rachunek zysków i  strat (Ustawa o  ra-
chunkowości), stanowiący źródło informacji o poziomie 
przychodów ze sprzedaży.

Identyfikacja działań ekopromocyjnych 
przedsiębiorstwa Lidl Polska 

E kopromocja jest tym elementem marketingu-mix, 
który jest najbardziej zauważalny wśród klientów 

proekologicznych produktów. W praktyce oznacza to, że 
współczesny nabywca aktywnie poszukuje opinii i infor-
macji o  proekologicznych produktach w  przekazie re-
klamowym lub innej formie ekopromocji (Collins, 2010, 
s. 38–39). Stąd też przedsiębiorstwo Lidl Polska opraco-
wało i wdrożyło plan działań prośrodowiskowych w za-
kresie ekopromocji mający na celu lepsze zaspokojenie 
potrzeb swoich klientów.

Wśród prośrodowiskowych działań badanego przed-
siębiorstwa w  zakresie ekopromocji wymienić należy 
ograniczenie ilości opakowań foliowych w  Lidl Polska, 
które jest realizowane poprzez dodanie do sprzedaży 
papierowych toreb na zakupy. Podobnie wymieniono 
opakowania foliowe do pieczywa na opakowania papie-
rowe z małym przezroczystym okienkiem, umożliwiają-
ce kasjerowi zidentyfikowanie sprzedawanego towaru. 
W opakowaniu papierowym do pieczywa przezroczyste 
okienko zaprojektowano w  taki sposób, aby możliwe 
było jego oddzielenie od części papierowej opakowania. 
Dodatkowo badane przedsiębiorstwo w  ramach eko-
promocji akceptuje realizację zakupów do prywatnych 
opakowań wielorazowego użytku, na przykład wędlina 
może zostać zapakowana bezpośrednio do ceramicz-
nych pojemników będących własnością klientów za-
miast w folię. 

Ograniczenie liczby opakowań dotyczy również 
racjonalnej gospodarki wykorzystującej drewno i  pa-
pier w opakowaniach. Dlatego też Lidl Polska dba, aby 
drewno i  papier stosowane w  opakowaniach posiadały 
certyfikat FSC®1, potwierdzający, że dany surowiec zo-
stał pozyskany z poszanowaniem zasad odpowiedzialnej 
produkcji. Ponadto Lidl Polska złożył deklarację ograni-
czenia zużycia plastiku w opakowaniach o 20% do 2025 
roku (Lidl Polska, 2019). Ta deklaracja jest systematycz-
nie realizowana poprzez sprzedaż warzyw i  owoców 
luzem bez żadnego opakowania, które wcześniej znajdo-
wały się w ofercie sprzedaży wyłącznie w opakowaniach.

Kolejne działanie w  ramach ekopromocji badanego 
przedsiębiorstwa odnoszą się do ograniczenia sprzedaży 
jednorazowych naczyń plastikowych. Badane przed-
siębiorstwo w  kwietniu 2019 roku zaczęło  stosować 

biodegradowalne i  kompostowalne przemysłowo opa-
kowania na większość warzyw i  owoców BIO. Tacki 
wykorzystywane do pakowania tych warzyw i  owoców 
są  papierowe, natomiast folia celulozowa pochodzi ze 
specjalnej plantacji eukaliptusów. W  maju 2019 roku 
Lidl Polska włączył do oferty sprzedaży biodegrado-
walne sztućce z dodatkiem otrębów, celulozowe talerze 
i  tacki, a  także biodegradowalne słomki. Założeniem 
tego działania było wyeliminowanie około 140 ton pla-
stiku na przestrzeni jednego sezonu (Lidl Polska, 2019). 
Biodegradowalne naczynia i  sztućce, które oferuje Lidl 
Polska, wykonane są z  surowców odnawialnych, dzięki 
czemu po ich użyciu podlegają selekcji jako bioodpady.

Lidl Polska wprowadził również opakowania Bio 
Organic na ziemniaki i cebulę, które są wykonane z two-
rzyw pochodzenia naturalnego, takich jak skrobia kuku-
rydziana oraz papier, dlatego opakowania te podlegają 
przetworzeniu w  kompostowniach przemysłowych na 
biopaliwo lub kompost. Na uwagę zasługuje fakt, iż na-
pisy na tych opakowaniach zadrukowane są za pomocą 
farb wodnych. Dodatkowo Lidl Polska postanowiło, że 
w 2019 roku zredukuje zużycie materiału PET2 w butel-
kach wody Saguaro aż o 442 tony.

Podsumowując, warto podkreślić, iż generowanie 
przychodów wyłącznie ze sprzedaży towarów nie jest 
już głównym źródłem przychodów dla Lidl Polska. Ba-
dane przedsiębiorstwo podjęło działania mające na celu 
zwrócenie uwagi swoich klientów na podejście prośro-
dowiskowe w  działalności Lidl Polska, ukierunkowane 
nie tylko na wzrost zysków, poprzez progres w poziomie 
sprzedaży, ale także redukcję kosztów związanych ze 
zużyciem opakowań. Warto zwrócić uwagę, że wyniki 
uzyskanych badań są  spójne z  wynikami innych bada-
czy w tym zakresie. S. Achchuthan i T. Velnampy (2016, 
s.  59–76) podkreślają, iż klienci proekologicznych pro-
duktów podejmują decyzje o dokonaniu zakupu w opar-
ciu o takie czynniki, jak: świadomość zdrowotna i środo-
wiskowa czy efektywność. Autorzy ci zwracają również 
uwagę w  swoich badaniach, że decyzja o  zakupie eko-
logicznego produktu nie była pod znaczącym wpływem 
mediów czy inicjatyw rządowych. Co więcej, norwescy 
badacze dostrzegają fakt, iż zmiana świadomości spo-
łecznej w zakresie polityki prośrodowiskowej jest proce-
sem powolnym i długotrwałym, a jego realizacja odbywa 
się pośrednio poprzez budowanie sieci przedsiębiorstw 
prośrodowiskowych i  rozpowszechnianie informacji 
o produktach ekologicznych (Barberouse i in., 2018).

Program ograniczania 
marnowania żywności 
w działaniach ekopromocyjnych 
przedsiębiorstwa Lidl Polska

W drożenie działań prośrodowiskowych w  zakresie 
ekopromocji przez Lidl Polska uwzględnia także 

czynności związane z  ograniczaniem marnowania żyw-
ności. Kadra zarządzająca Lidl Polska ma świadomość, 
iż każdy wyrzucony produkt spożywczy wiąże się mię-
dzy innymi ze zużyciem wody, energii oraz emisją  gazów 
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cieplarnianych do atmosfery. Dlatego w  Lidl Polska 
dąży się do celu, którym jest minimalizacja marnowania 
żywności we wszystkich grupach towarowych w swoich 
sklepach. 

W realizacji tego celu ma pomóc specjalnie opracowa-
ny program działań, bazujący na idei „zero waste” i „less 
waste”. Program ten składa się z szeregu działań, wśród 
których warto zwrócić uwagę na działania ograniczające 
marnowanie żywności, uwzględniające proces automa-
tycznego zamawiania towaru poprzez poprawnie skon-
figurowany system komputerowy. System ten, bazując 
na danych historycznych oraz wszelkich prognozach 
rozwoju rynku, minimalizuje błędy ludzkie, zapewnia-
jąc klientom dostępność towaru zgodnie z potrzebami. 

Działania związane z  ograniczeniem marnowania 
żywności realizowane są  również poprzez właściwe 
wykładanie towaru w  sklepie. Realizacja tego działania 
polega na opracowaniu rocznego planu przekładania 
towaru, zgodnie z którym towary z krótkimi terminami 
przydatności są przekładane przy każdej dostawie. 

Działania z  zakresu ograniczania marnowania żyw-
ności dotyczą także artykułów wymagających chłodze-
nia. System monitorowania takich produktów od chwili 
ich przyjęcia do centrum dystrybucji aż do momentu 
sprzedaży zapewnia właściwe przechowywanie, a  tym 
samym ogranicza ryzyko marnowania żywności.

Kolejne działanie dotyczące ograniczania marnowa-
nia żywności odnosi się do kontroli dat przydatności 
do spożycia towarów. Każdy artykuł ma konkretną datę 
przydatności do spożycia, natomiast specjalne narzędzia 
MDE pozwalają na identyfikację towarów ze zbliżającym 
się ostatecznym terminem przydatności do spożycia. 
Dzięki temu możliwa jest sprzedaż tych towarów w spe-
cjalnie oznaczonych strefach sklepów Lidl w zdecydowa-
nie niższych cenach. Z perspektywy prośrodowiskowej 
działanie to ma dwie główne zalety. Po pierwsze, w zde-
cydowany sposób zmniejsza się ilość niesprzedanego 
towaru, a po drugie, osoby uboższe mogą zaoszczędzić 
na zakupie tańszych artykułów. 

Rozpatrując działania związane z  ograniczeniem 
marnowania żywności przez przedsiębiorstwo Lidl Pol-
ska, warto zaznaczyć, że nie pominięto postępowania 
z  artykułami, które z  różnych powodów nie nadają się 
do sprzedaży. Takie towary są sortowane na poszczegól-
ne kategorie odpadów, tak aby możliwe było ich dalsze 
przetwarzanie, na przykład na biogaz.

Specjalnym działaniem dotyczącym ograniczenia 
marnowania żywności w  Lidl Polska objęto artykuły 
z  grupy warzywa i  owoce. Polityka prośrodowiskowa 
w tym zakresie odnosi się do realizacji codziennych do-
staw świeżych owoców i warzyw w godzinach porannych. 
Następnie towary podlegają kilku kontrolom w  ciągu 
dnia, za które odpowiadają „specjaliści do spraw świeżo-
ści”. Zauważone ewentualne odchylenia od wymaganego 
stopnia świeżości warzyw i owoców pozwalają na wpro-
wadzenie wieczornych obniżek cen na poszczególnych 
produktach. Natomiast działania ekopromocyjne w tym 
zakresie są ukierunkowane na akcję informującą o jako-
ści i świeżości oferowanych towarów.

Ważnym działaniem z  punktu widzenia ograniczenia 
marnowania żywności w  przedsiębiorstwie Lidl Polska 
jest permanentna ocena systemu przecen stosowanego 
w  badanym przedsiębiorstwie w  zakresie asortymentu 
suchego. System przecen zakłada, że na kilka dni przed 
upływem terminu przydatności artykuły asortymentu 
suchego oferowane są do sprzedaży w cenie niższej o 25%. 
System przecen cieszy się dużą popularnością wśród 
klientów, a badane przedsiębiorstwo ogranicza w ten spo-
sób marnowanie żywności.

Podsumowując działania ekopromocyjne podejmo-
wane przez badane przedsiębiorstwo w ramach realizacji 
polityki prośrodowiskowej, należy zaznaczyć, iż nie wy-
czerpują one listy działań ekopromocyjnych stosowanych 
przez Lidl Polska, lecz stanowią jedynie punkt odniesie-
nia do dalszych rozważań z zakresu wpływu ekopromocji 
na realizację polityki prośrodowiskowej badanego przed-
siębiorstwa. Podejmując się krytycznej analizy przepro-
wadzonego studium przypadku, warto podkreślić, iż plan 
redukcji plastiku realizowany przez Lidl Polska odzwier-
ciedla poziom zużycia plastiku w  działalności badanego 
przedsiębiorstwa oraz wskazuje sposoby jego ograni-
czenia. Z  kolei zaprezentowane działania ograniczające 
marnotrawienie żywności znajdują zastosowanie w prak-
tyce gospodarczej nie tylko przedsiębiorstw handlowych, 
a  skutki tych działań wpływają na poprawę kondycji 
finansowej badanego przedsiębiorstwa. Należy jednak 
zwrócić uwagę, iż działania ekopromocyjne wdrożone 
przez badane przedsiębiorstwo posiadają pewne istotne 
ograniczenia. Działalność ekopromocyjna Lidl Polska 
nie uwzględnia znaczenia nastrojów i preferencji klientów 
w  stosunku do ekoproduktów. Co więcej, nie uwzględ-
nia czynników makroekonomicznych oraz społecznych, 
które mogą mieć wpływ na kształtowanie się popytu na 
ekoprodukty oferowane w badanym przedsiębiorstwie.

Podsumowanie

R easumując, przeprowadzone studium przypadku 
pozwala ocenić działania ekopromocyjne przed-

siębiorstwa Lidl Polska. W  zakresie realizacji polityki 
prośrodowiskowej działania te polegają na wykorzystaniu 
powstających odpadów konsumpcyjnych w  gospodarce 
obiegu zamkniętego (Górka, Thier, 2018, s. 3–6), w której 
towary podlegają odnawianiu i  recyklingowi tak długo, 
jak to możliwe (Zarębska, 2017, s.  286–295). Odpowia-
dając na postawione w  opracowaniu pytanie badawcze, 
można stwierdzić, iż działania ekopromocyjne podejmo-
wane przez Lidl Polska związane są  z  wykorzystaniem 
surowców i  odpadów ze zużytego bądź niepotrzebnego 
towaru i  wykorzystywane są  jako surowce do wytwa-
rzania nowych artykułów, tworząc tym samym wartość 
dodaną. Współpraca badanego przedsiębiorstwa z  wy-
specjalizowanymi firmami w  zakresie odbioru różnego 
rodzaju odpadów pozwala odzyskiwać większość two-
rzyw sztucznych i papieru z opakowań zbiorczych, które 
podlegają dalszemu przetwarzaniu. Taki model działań 
ekopromocyjnych pozwala wydłużyć cykl życia oferowa-
nych artykułów oraz ograniczyć powstawanie odpadów 
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konsumpcyjnych do minimum. Co więcej, działania 
ekopromocyjne przedsiębiorstwa Lidl Polska dają istotne 
efekty prośrodowiskowe, wśród których wymienić należy 
zbiórkę makulatury, zbiórkę tworzyw sztucznych oraz 
przekazanie do recyklingu zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego. Tym samym można przyjąć, że cel 
artykułu został osiągnięty.

Głównym wkładem artykułu jest pogłębione wyjaśnie-
nie możliwości zastosowania działań ekopromocyjnych 
w zakresie realizacji polityki prośrodowiskowej badanego 
przedsiębiorstwa z  uwzględnieniem zyskowności prowa-
dzonej działalności. Warto zaznaczyć, iż działania ekopro-
mocyjne zaimplementowane przez przedsiębiorstwo Lidl 
Polska stanowią narzędzie umożliwiające operacjonaliza-
cję założonych celów prośrodowiskowych. Pozwalają one 
na wyjaśnienie istoty działań ekopromocyjnych w przed-
siębiorstwie handlowym oraz wskazanie potencjalnych 
kierunków rozwoju działalności prośrodowiskowej. Jed-
nakże należy zaznaczyć, iż skupienie się na syntetycznym 
podejściu do ekopromocji posiada zalety i  wady. Zaletą 
przedstawionych działań ekopromocyjnych jest prymat 
wartości tworzonej dla klienta i przedsiębiorstwa. Jednak-
że ocena działań ekopromocyjnych cechuje zmniejszona 
możliwość generalizacji na inne przedsiębiorstwa, co sta-
nowi ich wadę.

Jasną implikacją z  założeń teoretycznych i  empirycz-
nych przeprowadzonego badania przypadku jest, że 
implementacja działań ekopromocyjnych może być 
skutecznym instrumentem realizacji polityki prośrodo-
wiskowej, dlatego istnieje konieczność ciągłej oceny ich 
skuteczności, co stanowi o  oryginalności rozwiązanego 
problemu. Rekomendacją dla badanego przedsiębiorstwa 
jest wdrożenie wieloelementowej strategii ekomarketin-
gowej umożliwiającej kreowanie stałej relacji z klientem, 
elastyczne dopasowanie się do oczekiwań klientów oraz 
rozpoznanie kluczowych potrzeb. 

Dalszy kierunek badań powinien dotyczyć aplikacji 
wszystkich elementów ekomarketingu w  realizacji poli-
tyki prośrodowiskowej, traktowanej jako ważny obszar 
budowy strategii marketingowej badanego przedsię-
biorstwa. Właściwa konfiguracja głównych elementów 
ekomarketingu powinna przyczynić się, zarówno do 
lepszego zaspokajania oczekiwań klientów, jak i  do 
wzrostu przychodów ze sprzedaży i umacniania pozycji 
rynkowej.
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Przypisy

1) FSC® to skrót od angielskiej nazwy Forest Stewardship 
Council –  organizacji odpowiedzialnej za certyfikację la-
sów oraz wszelkiego rodzaju wyrobów z drewna i papieru. 

 Symbol FSC® umieszczony na produktach informuje o tym, 
że drewno, które zostało wykorzystane do produkcji dane-
go wyrobu, pochodzi tylko i  wyłącznie z  lasów posiadają-
cych certyfikat FSC®.

2) PET –  politereftalan etylenu, tworzywo sztuczne należące 
do termoplastycznych poliestrów, stosowany na dużą skalę 
do produkcji włókien syntetycznych i butelek.
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Eco-Promotion in the Company’s Pro-
environmental Policy – The Case of Lidl Polska

Summary

The aim of this publication is an attempt to assess eco-pro-
motional activities in a trading company and to indicate 
potential development directions of pro-environmental 
activities. The main research question concerned the 
issue: how does a  Polish environmentally-oriented en-
terprise implement eco-promotional activities in its op-
erations? The research methods used in the publication 
include: analysis of the literature on the subject, case 
study, ratio analysis. The research period is 2016–2019. 
This article is a contribution to the research on the deter-
minants of eco-marketing in the commercial activity of 
enterprises. The study brings both theoretical and practi-
cal knowledge about selected elements of eco-marketing, 
with particular emphasis on eco-promotional activities. 
The most important results of the conducted research 
that should be mentioned are: a deepened understanding 
of the possibilities of using eco-promotional activities. 
Moreover, as the case studies show, implementation of 
eco-promotional activities can be an effective instrument 
for the implementation of pro-environmental policy.
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