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Introduction

T riangulation as a  combination of various research 
methods was initiated by D.T. Campbell and D.W. 

Fiske in 1959 in the concept of psychological tests (Camp-
bell, Fiske, 1959). Since then, triangulation has been used in 
research as a set of different, independent methods, which 
aims to minimize measurement error (Greene et al., 1989).

Knowledge of the management sciences methods and 
the ability to select them correctly, and then their ap-
plications, have played and still play a  crucial role not 
only in the scientific work of organization researchers, 
but also in the decision-making process of management 
practitioners, taking into account the complexity of 
management dictated by changing market and economic 
conditions (Gorzeń-Mitka, Okręglicka, 2015). The use 
of a specific research method in a given situation affects 
the quality of research results, thus setting the limits of 
knowledge of the organizational reality studied (Micha-
lak, 2014). Selection of the right research tool is primarily 
determined by the purpose and subject of the study, but 
also by the specificity of management processes taking 
place in the organization being the subject of the study 
(Kafel, 2016). The multitude of organizational theories, 
the complexity and multiplicity of organizations equally 
affect the perception of organizational reality and deter-
mines the selection of appropriate research instrument. 
And so classical organization theory includes key obser-
vation and historical analysis as well as personal reflec-
tion on experience as key research methods (Ferdous, 
2016). Modernist theory, in turn, points to descriptive 
methods and the correlation of standardized methods 
as the basic methods of testing an organization (Hatch, 
2002). Supporters of the symbolic-interpreting theory, 
who see participant observation and ethnographic inter-
views among the important research methods, point out 
quite different tools. On the other hand, deconstruction 
and criticism of theoretical research practices appear 
among research methods postulated by supporters 
of postmodern theory (Hatch, 2002). Therefore, an 
important task becomes to scientifically reflect onthe 
possibility of using specific research methods in specific 
conditions, as well as to consider the possibility of their 
triangulation.

The use of triangulation relates to the use of several 
methods, research approaches, theories or data sources 
in one research project in order to obtain a more reliable 

and fuller picture of the examined reality. Each of the 
research methods has its own specificity and application, 
because they can be used to obtain a different type of data 
(Kędzior, Karcz, 2007; Stolecka-Makowska, 2016), there-
fore the results obtained through the use of triangulation 
give a chance to present phenomena in a panoramic and 
comprehensive manner (Hageman, 2008). The growing 
popularity of combining methods in research is the result 
of mutual integration of fields and disciplines of science 
(Stanisławski, 2017).

When deciding to use triangulation in research, it should 
be noted in which part of the research process it will be car-
ried out. The use of triangulation requires very advanced 
knowledge, not only in the methodological field, but also 
a rational assessment of the accuracy of selected methods. 
Six types of triangulation are distinguished in the literature 
(Jick, 1979; Kimchi et al., 1991; Guion 2002):

• triangulation of methods –  combining several (at 
least two) methods to verify one problem;

• triangulation of researchers –  combining observa-
tions made by at least two researchers/ observers of 
the phenomenon;

• data triangulation – research and interpretation of 
the problem based on data obtained from various 
sources;

• triangulation of data analysis –  conducting analy-
sis using various tools and techniques based on the 
same data set;

• triangulation of theory – interpretation of results in 
relation to various approaches and theories;

• triangulation of the environment – carrying out the 
same research process in different locations.

Moreover, the literature on the subject also describes 
the division into four types of triangulation: methodo-
logical, data, theoretical, and investigator (Denzin, 1978; 
Humble, 2009; Joslin, Müller, 2016).

Triangulation of methods is applicable in management 
studies, which allows comparison of obtained results and 
drawing conclusions resulting from their application. It 
also provides an the opportunity to identify the problem 
more widely, increase the quality of research and reduce 
measurement errors (Dźwigoł, 2018). The use of method 
triangulation can take place in two ways: two-phase and 
parallel one. A two-phase (sequential) procedure occurs 
when testing by means of subsequent methods takes place 
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one after the other as an outcome of the results obtained. 
The parallel procedure is based on the simultaneous use 
of quantitative and qualitative methods to find answers to 
research hypotheses (Stańczyk, 2015).

Currently, triangulation of methods is of interest to 
many scientists and is used in an increasing number of 
research projects. Frequently, scientific papers emphasise 
the fact that this method has it advantages and disadvan-
tages (Jick, 1979; Repstad, 1987; Carvalho, White, 1997; 
Thurmond, 2001; Bryman, 2008; Hornowska et al., 2012).

The aim of the article is to present the possibilities and 
limitations of method triangulation in management scienc-
es but from experts’ points of view. Having analyzed the no-
tion of triangulation we utilized the results of the analysis of 
articles in which triangulation of methods was used.

The article discusses the results of empirical research 
conducted in the form of qualitative research (survey 
among experts) regarding the positive and negative ef-
fects of using triangulation in management sciences1.

Literature review

T oday’s organizations are forced to operate in condi-
tions of high dynamics of the environment and strong 

development pressure, which is driven by the increase in 
competition and increased expectations of customers. 
These conditions impose a  variety of new management 
issues and require managers to use comprehensive in-
formation in decision-making processes (Nesterak, 2015, 
p. 24). In addition to the use of traditional research tech-
niques (observation, interview, textual analysis), methods 
that require utilisation of IT tools are gaining more and 
more approval. The rightness of their use is associated 
with the requirements for managers regarding the per-
ception of organization’s activities from different points 
of view simultaneously (Nesterak, 2004, p. 215) and the 

less time-consuming research, limiting their costliness as 
well as greater precision and versatility of the calculations 
made.

The study of organizations, despite the diversity in 
defining the concept of organization, usually boils down 
to examining the communities functioning within it 
(Sułkowski, 2012). Among the research approaches used 
to learn about social reality observed within the organ-
ization, three basic ones are distinguished: quantitative, 
qualitative and mixed (Table 1).

The described research approaches are alternative to 
each other and useful in relation to certain issues, but 
inadequate in other contexts, i.e. they are used in different 
research situations, but they can often be perfectly comple-
mentary (Michalak, 2014) and for the above reasons, the 
competition between supporters of qualitative and quan-
titative research for the primacy of one of the paradigms is 
fundamentally unfounded and ineffective (Czakon, 2011). 
Evidence of the validity of this claim may be an increasing 
number of attempts to create mixed research methods 
based on both quantitative and qualitative methods (Col-
lins et al., 2017; O’Halloran et al., 2018) and an increasing 
interest in this phenomenon of scientists, as evidenced by 
the growing number of scientific papers associated with 
the patching of mixed methods (McKim, 2017). Certainly, 
however, qualitative research methods allow more precise 
(compared to quantitative research methods) grasping the 
specifics of phenomena and relationships within human 
systems, especially those hard to measure (Stocki, 2012). 
The growing recognition of the accuracy of qualitative re-
search methods in recent years has meant that they have 
become an alternative to conventional methodological 
approaches derived from positivist approaches used in 
management sciences (Ćwiklicki, Pawlina, 2015).

The discipline of management science is complex due 
to the multitude of management resources. The collected 

Table 1. Research approaches in social sciences

Objective Research methods Result

Q
ua

lit
at

iv
e 

ap
pr

oa
ch

Exploratory (diagnostic) research aimed at 
insight and understanding the phenomenon

Projection methods and tools in the field 
of sociology and psychology (interview, 
observation) focused on the study of the 
individual. Case studies and narrative 
studies. Methods referring to ethnography, 
phenomenology and grounded theory

Theory explaining your data. Cooperation 
with research participants leading to 
organizational learning

Q
ua

nt
it

at
iv

e 
ap

pr
oa

ch

Explanatory research, the purpose of which 
is to check objective theories by searching 
for causal relationships between various 
variables

Statistical methods, econometric methods
Surveys and experiments

Data verifying the theory. Repeatable 
results that can be generalized to the entire 
study population. Confirmed or refuted 
hypothesis

M
ix

ed
 

ap
pr

oa
ch

The use of various, mutually correcting and 
verifying research methods (the principle of 
methodological triangulation)

Integration and / or synergization of 
methods used in the qualitative and 
quantitative approach

The wider context of the studied 
phenomenon (reduction of measurement 
errors resulting from the use of only one 
method)

Source: own elaboration based on: Creswell, 2013, p. 29; Sułkowski, 2012, pp. 57–66; Paluchowski, 2010, p. 9; Michalak, 2014, 
pp. 142–145; Matejun, 2013; Czakon, 2011, p. 78
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data should explain issues regarding situations that take 
place in economic and market realities (Dźwigoł, 2018). 
Management, due to its complexity, is a  problem of re-
search of scientists, hence the multitude of research meth-
ods used in scientific works. Generally, the management 
field, due to its multi-faceted and practical interpretative 
approach related to a given organization, requires the use 
of complex research methods. Moreover, management 
faces increasingly complex problems as required by an 
interdisciplinary approach (Marais, 2012). Hence the 
trend to use multidisciplinary methods in management 
sciences (Erro-Garcés, Alfaro-Tanco, 2020).

The key stage of the research process, right after de-
fining the problem, should be the choice of methodology, 
i.e. the correct choice of method to be used in the study. 
The methodology therefore determines the process of 
knowledge gathering (Niemczyk, 2015). The manage-
ment sciences research uses a set of methods that collect 
material that is the basis for discussion and inference. It 
stands out among others the following methodological 
approaches (Dźwigoł, 2018; Tran, 2015):

• qualitative methods –  they use explanatory tools 
and interpretation of phenomena, e.g. SWOT anal-
ysis, observation, interview;

• quantitative methods – allow measurements of the 
phenomena tested, e.g. statistical analysis, the Del-
phi method, multi-criteria decision analysis;

• mixed methods – are both qualitative and quantita-
tive, use the features of both groups, e.g. a question-
naire, experiment, case study.

Table 2 presents the crucial features describing qualita-
tive and quantitative research.

The use of mixed research methods, i.e. a combination 
of qualitative and quantitative approaches, has long been 
of interest to scientists when it comes to their use in the 
areas of finance (Jackson, 2018) and management ac-
counting (Otley, 1978). Moreover, the changing economic 
conditions in which organizations are located mean that 
interest in triangulation in accounting giving manage-
ment information is constantly growing (Brown, Brig-
nall, 2007; Hopper, Hoque, 2006). Combining research 
methods has been studied in the area of financial man-
agement. Interviews conducted at the West Pomeranian 
University of Technology on the use of triangulation in 
management accounting show that the decision to com-
bine research methods is mainly influenced by: the nature 

of the research problem; scope and purpose of the study; 
need to complete information; knowledge in the field of 
quantitative and qualitative methods and the concept of 
the researcher (Nadolna, 2017).

The undertaken literature review indicated that among 
the advantages of using triangulation, a multi-faceted ap-
proach to the research problem, a  reduction in the risk 
of measurement error and an increase in the value of 
research as a result of complementarity of methods have 
been distinguished, which is important especially in the 
matter of management accounting (Hoque et al., 2013). 
All these factors mean that the method triangulation can 
be an effective solution, for example, when determining 
the value of an enterprise for shareholders or share-
holders (Lloyd, 2011) or in assessing the quality of the 
management system and organizational culture of the en-
terprise (Manning, 2018), because of the panoramic and 
multi-faceted nature of this assessment.

The main problem associated with the practical use of 
method triangulation is the proper era of research meth-
ods and techniques. The use of qualitative methods in 
research, according to respondents, can lead to subjec-
tive results, the lack of representativeness of results or to 
overlooking important observations (Modell, 2009). In 
addition, there is a risk that a triangulation scientist may 
freely use different methods of approaching the prob-
lem in order to match the research results to his theory 
(Modell, 2015).

Combining the methods also has supporters among 
researchers dealing with the quantitative approach to 
research problems. Forecast models are widely used in 
many areas, including management. The use of hybrid 
methods, i.e. using several models, at least one of which is 
a descriptive model and at least one is a prognostic model, 
is considered valuable by researchers due to the comple-
mentary methods. Thanks to this, the results obtained can 
be considered more reliable and relevant (O’Cathain et 
al., 2010). Considered by some as a disadvantage of com-
bining methods in research, time consumption allows for 
greater accuracy of predictions and reduction of the prob-
lem of data readability in complex structures (Łapczyński, 
2011). Nevertheless, there is a  group of scientists who 
maintain an unambiguous approach to mixed methods 
and believe that the division of techniques into qualitative 
and quantitative is arbitrary, deceptive and uncharacteris-
tic (Bernard, 2013; Gorard, 2010).

Table 2. Differences in qualitative and quantitative research

Qualitative research Quantitative research

What? How? How much? How many?

Results cannot be generalized Results can be generalized

Elastic Structured

Greater influence of the researcher on the group Less influence of the researcher on the group

Subjective interpretation Objective interpretation

Source: own elaboration based on: Dźwigoł, 2018
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Another area of   management in which research is 
based on the strategy of triangulation, is marketing. There 
are two basic paradigms in marketing research: construc-
tivist one and positivist one. These paradigms differ from 
each other due to the relationship between the researcher 
and the subject of the study, the value of the cognitive 
process, the nature of reality in the study, the ability to de-
termine causality and generalization. For triangulation in 
marketing research to be applicable, they must meet the 
assumptions of both patterns (Chlipała, 2014). All types 
of triangulation apply in marketing research of consum-
er behavior on international markets: data, researchers, 
theories and research methods. In this type of research, 
combining different methods requires knowledge of 
different methodological approaches and awareness of 
the limitations arising from them (Mazurek-Łopacińska, 
Sobocińska, 2014).

The difficulty of using triangulation in consumer be-
havior research arises from the numerous contexts of the 
research problem. It can refer to the needs and values   of 
consumers, but also to present changes in the structure 
of the market (Schroeder et al., 2013). The presented ex-
amples of research are on the one hand an expression of 
the desire to make fuller use of available methods, on the 
other hand, they recognize the difficulties associated with 
the simultaneous use of many methods.

Research method

T he conducted literature review shows that despite 
the huge amount of research conducted in the field 

of management using method triangulation, there are still 
barriers and limitations to the application of this research 
approach. 

Taking into account the lack of specific variables de-
scribing the limitations of method triangulation in man-
agement sciences, the authors decided to conduct a pre-
liminary study that would allow to define the scope and 
characteristics of factors limiting the use of triangulation 
in scientific research in various areas of management.

The main aim of the study was to know the opinion 
of scientists dealing with management and related disci-
plines whether in practice they were actually affected by 
the problem of limitations in the use of triangulation.

The following research assumption was adopted: tri-
angulation is used in research conducted in the field of 
management.

Additionally, a research question was posed:
RQ. Scientists see limitations in implementing method 

triangulation in management sciences, both in quantita-
tive and qualitative research.

In order to answer the research question, it was decided 
to conduct a survey among academics at the Cracow Uni-
versity of Economics, employed at the Management Insti-
tute of the College of Management and Quality Sciences.

The scheme of conduct in the study on the presence 
of limitations in the use of triangulation in management 
sciences is presented in the Figure 1.

In order to analyze the limitations of triangulation in 
management sciences, surveys were conducted among 
experts in the field of economic sciences and management 
sciences, with the help of which the following information 
was collected: the fact of using triangulation in research; 
field of research; pros and cons of triangulation and the 
limitations of triangulation.

The survey was qualitative and the questions asked to 
the respondents were open-ended. 

The survey questionnaire consisted of five questions:
1. Have you ever used method triangulation in re-

search?
2. In what discipline of science was the research con-

ducted?
3. Please list the advantages of using method triangula-

tion in scientific research?
4. Please list the disadvantages of using method trian-

gulation in scientific research?
5. Please describe the limitations of using method tri-

angulation encountered in the conducted research.
The inquiry for participation in the study was sent to 

20 researchers and teaching staff of the Cracow University 
of Economics, holders of postdoctoral and/or professor 
degree. The study used purposeful selection of the re-
search sample.

Experts who agreed to participate in the study were 
asked a filtering question as to whether they had ever used 
triangulation of research methods in their research, which 
allowed for selection of experts who could share their 
observations on the limitations of this approach. Out of 

Literature review

Research

assumptions

and questions

Preparation

of a research tool

Data collection

and analysis
Data analysis

Research question

answering

and conclusion

Defining variables

Formulating

the reserach problem

and purpose

Figure 1. Research methodology process
Source: own elaboration
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the 17 professors examined, 10 answered the question 
positively (each of them used triangulation at least once), 
while the remaining 7 experts indicated that they had nev-
er used triangulation in their research.

Experts who did not triangulate in the study were not 
asked to answer the remaining questions. Experts using 
triangulation were asked to: indicate the discipline of the 
research in which triangulation took place, describe the 
advantages and disadvantages of using triangulation in 
researches and barriers encountered in the researches in 
studies that used triangulation.

Research results

T he professors participating in the study (N=10) 
provided subjective extensive answers to the ques-

tions. Answers to open-ended questions provided by the 
respondents were entered into a spreadsheet for analysis 
and comparison. The responses were repeated or very 
similar, therefore they were divided into categories when 
presenting the results. Typically, the responses referred 
to examples of research and past experiences of surveyed 
professors. These data (e.g. advantages and disadvantages 
of using triangulation) have been generalized for the use 
of triangulation in management research.

Areas identified by experts: market and marketing 
(20%), mathematical sciences in management (20%), pro-
ject management (20%), human resources management 
(20%), quality management (10%), management systems 
(10%).

Experts who implemented triangulation in their re-
search were asked to indicate the positive and negative ef-
fects of such an action. The advantages and disadvantages 
of using triangulation most often cited by the respondents 
are presented in the Table 3. 

In the last part of the survey, experts were asked to indi-
cate the limitations resulting from the use of triangulation 
in management studies. The respondents’ answers show 
that:

• triangulation requires devoting more time to re-
search –  the use of two or more methods in a  re-
search project, the use of several different ap-
proaches or the involvement of several independent 
researchers or data sources is associated with the 
extension of the research project time, the need 
to spend additional time searching for methods, 
data and researchers, and comparing the results of 
triangulation;

• restrictions result from the lack of access to sever-
al researchers / different types of data / several re-
search tools at the same time – the use of different 
data sources can be problematic, especially if one 
research project would need to gather empirical ma-
terial from different groups or use a different tool; 
moreover, it may not be possible to involve several 
researchers of a given field in the same research pro-
ject due to constraints, e.g. time and geography;

• triangulation requires knowledge of many research 
methods and approaches –  in order to implement 
traingulation correctly, you must have sufficient 
knowledge, e.g. in the field of many research meth-
ods, however, many experts who conduct research 
projects in their fields may not know all the methods;

• the methods used often do not meet common as-
sumptions –  the use of different methods for dif-
ferent purposes may not meet the triangulation 
assumptions of higher quality of research and re-
duction of the measurement error.

The indicated restrictions largely reflect the disadvan-
tages of triangulation previously described by respond-
ents. Half of the researchers who declared the use of 
triangulation in management studies did not indicate any 
restrictions from practicing this method, again citing the 
advantages discussed above and defining them as oppor-
tunities for greater success of scientific projects.

Conclusions

T he results of expert opinions show that triangulation 
in management sciences has limitations, however, as 

experts emphasize, it also provides opportunities for re-
search development and increases the success of explain-
ing research hypotheses. Triangulation gives researchers 
the opportunity to gain more valuable results and achieve 
study goals if it is properly planned and methodologically 
developed. The disadvantages of triangulation most often 
include time consuming tests and difficulties in choosing 
the right methods.

A summary of our findings, connected to the research 
assumption and research question, is presented below.

Implementation of triangulation: Triangulation of 
research methods is used in scientific research in the 
disciplines of management, quality, and market research. 
Taking into account that 10 out of 17 surveyed re-
spondents have used method triangulation at least once, 
the correctness of the research assumption has been 

Table 3. Advantages and disadvantages of triangulation

Advantages of using triangulation Disadvantages of using triangulation

• possibility to compare the results
• a broader view of the analyzed problem from different points of view
• obtaining high quality results
• useful when studying very complex phenomena
• greater transparency of the data received

• not sure which method gives the correct results
• requires more time, tools and people
• lack of researcher’s experience in using alternative methods

Source: own elaboration
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 confirmed. Moreover, it should be taken into account 
that the study was preliminary and limited by a relatively 
small research sample.

Constraints of triangulation: Based on the responses of 
the surveyed respondents on the advantages and disadvan-
tages, as well as limitations related to the implementation 
of method triangulation in scientific research on manage-
ment, it can be assumed that the scientists of the Cracow 
University of Economics see barriers in the use of method 
triangulation. Additionally, the multitude of research areas 
represented by the surveyed experts confirms that barriers 
to the use of triangulation occur both in quantitative and 
qualitative research.

This paper contributes to the research on method tri-
angulation in management science by pointing out to the 
limitations and characteristics of methods’ triangulations in 
management sciences. Thanks to our research it is possible 
to indicate the future agenda on this issue. Future research 
on triangulation should focus on profound characteristics 
of each distinguished feature and preferable indicating such 
an approach that would reduce the impact of limitations on 
triangulation of methods. Guiding the direction of future 
research can be considered as paper’s contribution to re-
search on triangulation in management sciences.

The analysis of the effectiveness of triangulation strat-
egies in the cognitive process are a complex issue, which 
undoubtedly requires further research. In addition to 
the broader analysis of the cases pertaining to the use 
of triangulation described in the literature, undoubtedly 
a valuable source of knowledge can be the results of in-
depth and more extensive interviews with people using 
this research strategy.

Triangulation is more and more often used in the field 
of organization and management (Campbell et al., 2020; 
Gibson, 2017) and public administration (Hendren et al., 
2018). Triangulation is recognized for its innovative inter-
pretation of phenomena and better understanding of the 
problem; elimination of measurement errors and elimina-
tion of methodological errors as well as the possibility of 
combining quantitative and qualitative methods (Stańczyk, 
2015). Triangulation critics in the research say, however, 
that triangulation can cause doubts in comparing results 
obtained using various methods. The combination of meth-
ods is also emphasized, it may not be justified due to the 
lack of commensurability of paradigms, and triangulation 
may result in incompatibility of researchers and too much 
data. The purpose of its use is, among others, to increase 
the effectiveness of research and the ability to compare re-
sults, which allows you to define more relevant conclusions 
and recommendations for further research. It should be 
emphasized that the most effective use of data is key in the 
management process (O’Leary, 2019). The motive for this 
approach is striving to use more fully – often ambiguous 
and difficult to obtain – data in the research process.

In the research presented in the article by Nadolna, the 
author emphasized that triangulation can be used to its 
full extent only in large research projects – otherwise, the 
scope of the tests makes it impossible to cover the costs of 
the test. Among other limitations resulting from the use 

of triangulation, there is a statement that young scientists 
are not sufficiently well trained in the field of qualitative 
methods. The issue of restrictions resulting from reviews of 
scientific papers that require transparency and methodo-
logical uniformity (Nadolna, 2012) was also raised. The ar-
guments cited above, for and against triangulation, provide 
general opinions that may be useful during the research 
design stage and selection of methods. The rightness of us-
ing combinined methods in research takes place in the case 
of: the complexity of research questions; data diversity; low 
quality data; lack of sufficient empirical material; trend re-
search; the need for alternative and population studies (An 
Introduction to Triangulation, 2009).

Despite the fact that management sciences is a relatively 
young research area, their methodology is very developed. 
The complex nature of the field necessitates combining re-
search methods.
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Uwarunkowania triangulacji metod 
w naukach o zarządzaniu

Streszczenie

Obecnie triangulacja metod jest przedmiotem zaintereso-
wania wielu naukowców i  jest wykorzystywana w  coraz 
większej liczbie projektów badawczych. Oczywiste jest, że 
jak każde podejście badawcze ma swoje wady i zalety, co 
wielokrotnie podkreśla się w dotychczas opublikowanych 
pracach naukowych. Celem artykułu jest przedstawienie 
możliwości i  ograniczeń triangulacji metod w  naukach 
o zarządzaniu. Po analizie pojęcia triangulacji posłużono 
się wynikami analizy artykułów, w  której wykorzystano 
triangulację metod. W artykule omówiono wyniki badań 
empirycznych przeprowadzonych w  formie badań jako-
ściowych (ankiety wśród ekspertów) dotyczących pozy-
tywnych i negatywnych skutków stosowania triangulacji 
metod w naukach o zarządzaniu. Głównym celem badań 
było poznanie opinii naukowców zajmujących się zarzą-
dzaniem i dyscyplinami pokrewnymi, czy w praktyce rze-
czywiście dotknął ich problem ograniczeń w stosowaniu 
triangulacji.

Słowa kluczowe

triangulacja, metody mieszane, możliwości, ograniczenia
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Wprowadzenie

J ednym z  wyzwań stojących przed współczesnymi 
przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku kon-

sumpcyjnym jest sprostanie rosnącym wymaganiom 
nabywców finalnych. Co więcej, ich wymagania w  coraz 
większym stopniu odnoszą się nie tylko do oferty marketin-
gowej, w tym cech produktów i elementów pozaprodukto-
wych, ale również do różnorodnych aspektów odzwiercie-
dlających relacje łączące ich z oferentami. Ważne miejsce 
wśród tych wymagań zajmują oczekiwania dotyczące roli 
przypisywanej nabywcom finalnym przez oferentów. Kla-
syczny podział ról rynkowych jednoznacznie oddzielający 
rolę odbiorcy od roli dostawcy coraz częściej nie jest zgod-
ny z preferencjami nabywców finalnych. Na współczesnym 
rynku konsumpcyjnym coraz bardziej widoczne jest zjawi-
sko związane z ich dążeniem do spełniania zdecydowanie 
bardziej aktywnej roli rynkowej (Deallert, 2019), pozwa-
lającej na pełniejsze angażowanie się w  różne działania 
marketingowe podejmowane przez oferentów. 

Efektem poszukiwania możliwości spełnienia tego typu 
oczekiwań jest włączanie się we współdziałanie z oferen-
tami (Grubor, Marić, 2015) w  sposób spontaniczny lub 
pod wpływem zachęt kierowanych przez oferentów do 
nabywców. Z  jednej strony uczestnictwo we współkreo-
waniu różnych elementów oferty marketingowej pozwala 
nabywcom zaspokoić potrzeby związane z  aktywnym 
udziałem w  ich tworzeniu, z  drugiej strony umożliwia 
osiągnięcie szeregu innych korzyści. Oczywiście, korzyści 
z  takiej współpracy osiągają także oferenci (Buhalis, Si-
narta, 2019). 

Dlatego tym bardziej niezwykle ważne jest zastosowa-
nie marketingowego podejścia do kwestii współdziałania 
nabywców finalnych z oferentami, u którego podstaw leży 
konieczność identyfikowania preferencji nabywców do-
tyczących środowiska tej współpracy oraz możliwych do 
osiągnięcia dzięki niej korzyści. Wyniki poznawczo-kry-
tycznej analizy literatury, które zostały zaprezentowane 
w dalszej części niniejszego artykułu, wskazują, że można 
mówić o istnieniu luki poznawczej i luki badawczej w za-
kresie rozważań nad znaczeniem preferencji dotyczących 
środowiska współdziałania nabywców finalnych z  ofe-
rentami w  odniesieniu do: 1) ogólnej specyfiki prefero-
wanych korzyści ze współdziałania; 2) preferowanych 
konkretnych korzyści ze współdziałania. 

W związku z tym w niniejszym artykule podjęto próbę 
rozwiązania następującego problemu badawczego: jakie 
znaczenie mają preferencje nabywców finalnych związa-
ne ze środowiskiem współdziałania z oferentami w odnie-
sieniu do: 1) oczekiwanej przez nabywców specyfiki ko-
rzyści ze współdziałania; 2) oczekiwanych konkretnych 
korzyści ze współdziałania? Celem artykułu jest więc 
określenie preferencji nabywców finalnych dotyczących 
środowiska współdziałania z  oferentami i  korzyści z  tej 
współpracy oraz zidentyfikowanie zależności występują-
cych pomiędzy obiema grupami preferencji.

Struktura artykułu została podporządkowana dążeniu 
do osiągnięcia sformułowanego celu oraz sprawdzenia 
trzech hipotez badawczych. Obejmuje on wprowadzenie, 
przegląd literatury, prezentację badań pierwotnych oraz 
ich wyników, jak również dyskusję naukową, wskazanie 
implikacji, ograniczeń i kierunków przyszłych badań. 

Przegląd literatury

W spółczesny rynek dóbr i  usług konsumpcyjnych 
podlega bardzo dynamicznym zmianom (Morais 

i  in., 2018). Można go utożsamiać z  turbulentnym ukła-
dem relacji łączących jego uczestników, wśród których 
kluczowe miejsce zajmują nabywcy finalni i  oferenci, 
w tym producenci, handlowcy i usługodawcy. Łączące ich 
relacje mogą mieć różną konfigurację, horyzont czasowy, 
cel, w  jakim zostały nawiązane itd., czego efektem jest 
mniejsza lub większa siła wzajemnych powiązań. W przy-
padku klasycznie rozumianego podziału ról rynkowych 
spełnianych przez nabywców finalnych i przez oferentów 
relacje te z reguły cechowały się stosunkowo mniejszą siłą, 
gdyż były nawiązywane w  celu dokonania zakupu okre-
ślonego produktu. Ich podstawą były przede wszystkim 
zachowania zakupowe, do których ograniczała się ak-
tywność rynkowa nabywców, a wielu autorów (Valaskova 
i in., 2015) utożsamiało je z całokształtem ich zachowań 
na rynku. Nabywcy spełniali rolę odbiorców, zaś oferenci 
odgrywali głównie rolę dostawców.

Charakter wzajemnych relacji ulegał zmianie m.in. z po-
wodu rosnących oczekiwań nabywców finalnych. Oczeki-
wania te dotyczyły nie tylko ofert marketingowych dostęp-
nych na rynku, ale także roli przypisywanej nabywcom.  
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Poszukując możliwości ich spełnienia, zaczęli oni wykazy-
wać coraz większą otwartość na podejmowanie zachowań 
pozazakupowych, w tym komunikacyjnych i kreatywnych. 
Jednym z  efektów zmian zachodzących we wzajemnych 
relacjach pomiędzy nabywcami i  oferentami był zatem 
zdecydowany wzrost zakresu i  poziomu aktywności ryn-
kowej nabywców (Grubor, Marić, 2015). Przestali oni tym 
samym spełniać rolę ‘biernych odbiorców’, stając się ‘nowy-
mi nabywcami’ (Dellaert, 2019), ‘aktywnymi nabywcami’ 
(Guzel i in., 2020), czyli prosumentami (Ziemba i in., 2019), 
włączającymi się w sposób spontaniczny lub inspirowany 
do działań polegających na tworzeniu różnych elementów 
ofert marketingowych. 

Oczywiście, wymagało to jednoczesnej zmiany zakresu 
i poziomu aktywności oferentów, którzy powinni tworzyć 
warunki (mentalne, infrastrukturalne itd.) (Zhang i  in., 
2018) sprzyjające inicjowaniu współdziałania z nabywca-
mi i jego rozwijaniu. Oferenci przestali spełniać wyłącznie 
rolę dostawców. Obie strony zaczęły w nowym układzie re-
lacyjnym odgrywać zarówno rolę dostawcy, jak i odbiorcy, 
wnosząc do wzajemnego współdziałania cenne wartości 
(w  tym zdolności, doświadczenia czy wiedzę (Caputo 
i in., 2019)), zwiększające potencjał marketingowy każdej 
z nich. Przyczyniało się to do kreowania wspólnego nie-
powtarzalnego potencjału pozytywnie wpływającego na 
dodatkowe wzmacnianie wzajemnych relacji. 

Warto wyjaśnić, że w niniejszym artykule celowo stoso-
wane jest określenie nabywca finalny, a nie konsument, któ-
re z reguły używane jest przez innych badaczy. Nabywca fi-
nalny jest osobą dokonującą zakupu produktu, będąc także 
konsumentem, jeśli sam wykorzystuje dany produkt. Oba 
pojęcia nie są  zatem synonimami (Baruk, 2021). Analizą 
objęto osoby dokonujące zakupu, co uzasadnia stosowanie 
tego pojęcia. W rozważaniach dotyczących współdziałania 
w niniejszym artykule stosowane jest także pojęcie ‘oferent’ 
dla oznaczenia drugiej strony układu relacyjnego łączące-
go aktywnego nabywcę z przedsiębiorstwem. Jest to także 
zabieg celowy. W  literaturze przedmiotu z  reguły zawęża 
się analizę do producentów (Mandolfo i in., 2020; Dellaert, 
2019), jednak w praktyce współdziałanie może odbywać się 
nie tylko pomiędzy nabywcami i wytwórcami, ale również 
pomiędzy nabywcami i usługodawcami czy też pomiędzy 
nabywcami i handlowcami (detalistami). Może ono także 
polegać na podejmowaniu wspólnych działań z  innymi 
nabywcami (Liljedal, Dahlén, 2018). Efekt takiego współ-
działania w  praktyce zawsze jednak wpływa na oferenta, 
począwszy od budowania jego wizerunku (dobrego lub złe-
go), kończąc na tworzeniu społeczności sympatyków danej 
marki lub przedsiębiorstwa odczuwających względem nie-
go lojalność emocjonalną. Dlatego też niezwykle ważne jest 
właściwe zarządzanie komunikacyjną i  kreatywną aktyw-
nością nabywców (Martineau, Arsel, 2017) podejmowaną 
w ramach współdziałania internabywczego.

Współdziałanie aktywnych nabywców z  oferentami 
można zdefiniować jako podejmowanie wspólnych dzia-
łań nakierowanych na tworzenie produktów oraz innych 
elementów oferty marketingowej tak, aby ich cechy 
materialne i  niematerialne lepiej spełniały oczekiwania 
nabywców (Seyyedamiri, Tajrobehkar, 2020), przynosząc 

wymierne i niewymierne korzyści także oferentom, przy 
czym współdziałanie takie może odbywać się w środowi-
sku wirtualnym (Internecie) lub/i  realnym (poza Inter-
netem). Działaniami tymi trzeba skutecznie  zarządzać 
(Payne i  in., 2008), aby przyczyniały się do wzrostu 
zdolności konkurencyjnych oferentów (Buhalis, Sinarta, 
2019). Współdziałanie pomiędzy aktywnymi nabywcami 
i oferentami wpisuje się ściśle w paradygmat ‘value co-cre-
ation’ (Prahalad, Ramaswamy, 2004; Ramaswamy, 2009; 
Ranjan, Read, 2016) oraz w koncepcję ‘consumer-centric 
product’ (Hamidi i  in., 2020), ukierunkowując ich wza-
jemne relacje na przyszłość. Przewaga takich relacji nad 
układem relacyjnym charakterystycznym dla tradycyjnie 
rozumianych związków pomiędzy nimi wynika w dużym 
stopniu z  korzyści osiąganych przez obie strony (Man-
dolfo i  in., 2020) dzięki wzajemnej współpracy, które 
zdecydowanie przewyższają efekty (Rahman i  in., 2019) 
osiągane w  ramach tradycyjnego modelu opartego na 
rozłączności ról rynkowych. 

Z punktu widzenia aktywnych nabywców szczególnie 
ważne są przede wszystkim postrzegane korzyści, których 
nie uzyskiwali w  warunkach tradycyjnego podziału ról 
rynkowych. Co prawda, część badaczy wskazuje na fakt, 
że nabywcy włączają się do współdziałania z pobudek al-
truistycznych (Bettiga i in., 2018), nie oczekując żadnych 
korzyści, jednak nie można zapominać, iż już samo speł-
nienie potrzeby bycia potrzebnym itp. jest korzyścią osią-
ganą ze współpracy. Ogół korzyści uzyskiwanych przez 
nabywców można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 
niematerialne i materialne. 

W  literaturze przedmiotu eksponuje się przede wszyst-
kim znaczenie korzyści niematerialnych, analizując je 
w ujęciu ogólnym jako korzyści rozwojowe (Neghina i in., 
2017) lub szczegółowym, zaliczając do nich: zdobywanie 
nowej wiedzy (Chatterjee i in., 2021); zdobywanie nowych 
umiejętności (Mandolfo i in., 2020); zdobywanie nowych 
doświadczeń i/lub dzielenie się nimi (Chen i  in., 2018); 
osiąganie korzyści społecznych (Bettiga i in., 2018), np. na-
wiązywanie relacji z innymi podmiotami; czy też osiąganie 
efektów psychologicznych, w  tym satysfakcji (Bendapudi, 
Leone, 2003) itd. Zwraca się bowiem uwagę, że aktywni na-
bywcy (prosumenci) nie otrzymują wynagrodzenia (Ritzer, 
2015) za swój wkład w przygotowanie określonego elemen-
tu oferty, co jest jednym z głównych założeń prosumpcji. 

Oprócz korzyści osiąganych dzięki współdziałaniu 
do sił sprawczych rozwoju tego trendu w zachowaniach 
rynkowych w literaturze zaliczany jest rozwój technologii 
internetowej (Dellaert, 2019; Kozinets i  in., 2017). Wie-
lu autorów utożsamia wręcz współdziałanie pomiędzy 
nabywcami finalnymi i  oferentami z  aktywnością w  In-
ternecie (Zhang i  in., 2018; Ciasullo i  in., 2018; Sowa, 
2015). Jednak podejście takie wydaje się zbyt dużym 
uproszczeniem, nie uwzględniając różnych form aktyw-
ności prosumpcyjnej podejmowanych w świecie realnym, 
w którym toczy się nadal większość zachowań jako takich. 
Z  pewnością pojawienie się trudnych do przewidzenia 
zjawisk, do jakich należy pandemia i będące jej skutkiem 
ograniczenia, spowodowało zmianę zachowań nabyw-
ców (Mehta i in., 2020), zwłaszcza wzrost ich aktywności 
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w  sieci (szczególnie w  social media (Appel i  in., 2020)), 
jednak nawet w  warunkach pandemii nie wyeliminowa-
no jej ze środowiska pozainternetowego. Należy dodać, 
że w  literaturze prowadzi się rozważania na temat współ-
działania pomiędzy aktywnymi nabywcami i oferentami 
w różnych kontekstach, np. analizując zakres aktywności 
nabywców w  Internecie (Rayna, Striukova, 2021); jej 
determinanty (Maciaszczyk, Kocot, 2021; Caputo i  in., 
2019; Zhang i in., 2018) lub determinanty intencji podej-
mowania współdziałania (Chatterjee i  in., 2021); zakres 
zaangażowania nabywców, jeśli chodzi o  fazy procesu 
rozwoju nowego produktu (Bettiga, Ciccullo, 2019) itd. 

Nie bada się zaś preferencji nabywców finalnych do-
tyczących środowiska współdziałania i  korzyści, jakich 
oni oczekują, a  tym bardziej nie bada się zależności po-
między preferowanym środowiskiem współpracy a  tymi 
korzyściami. Można zatem mówić o  występowaniu luki 
poznawczej i luki badawczej w tym zakresie. Dążąc do jej 
zmniejszenia, w  niniejszym artykule podjęto próbę osią-
gnięcia celu, jakim jest określenie preferencji nabywców 
finalnych dotyczących środowiska współdziałania z  ofe-
rentami i korzyści z tej współpracy oraz zidentyfikowanie 
zależności występujących pomiędzy obiema grupami 
preferencji. W  procesie realizacji tego celu sprawdzeniu 
poddano następujące hipotezy badawcze:

H1 – istnieje zależność pomiędzy preferowanym przez 
nabywców finalnych środowiskiem współdziałania z ofe-
rentami a ogólną specyfiką preferowanych korzyści z tej 
współpracy;

H2 – istnieje zależność pomiędzy preferowanym przez na-
bywców finalnych środowiskiem współdziałania z oferentami 
a preferowanymi konkretnymi korzyściami z tej współpracy;

H3 – istnieje zależność pomiędzy ogólną specyfiką pre-
ferowanych korzyści ze współdziałania z oferentami a pre-
ferowanymi konkretnymi korzyściami z tej współpracy.

Metoda badawcza 

C hcąc osiągnąć cel niniejszego artykułu oraz sprawdzić 
sformułowane hipotezy badawcze, przeprowadzono 

badania empiryczne. Do zebrania danych pierwotnych 
wykorzystano metodę internetowego badania ankietowe-
go, posługując się techniką CAWI. Badania zrealizowano 
w połowie 2020 roku wśród 1196 pełnoletnich reprezen-
tantów polskich nabywców finalnych. Ich zasięg geogra-
ficzny był ogólnopolski. Miały one charakter panelowy. 
Próba była kwotowa. Jej cechy społeczno-demograficzne 
(płeć, wiek, wykształcenie, województwo) były utrzyma-
ne w  rozproszeniu proporcjonalnym do rozkładu cechy 
w populacji generalnej z odchyleniem nie większym niż 
10 respondentów względem proporcji dla rozkładu całej 
populacji Polski (w  oparciu o  dane GUS i  badania po-
pulacyjne CAPI). Analogicznie do struktury populacji 
generalnej ponad połowę respondentów stanowiły ko-
biety (52,0%). Wśród badanych było 26,6% osób w wieku 
18–30 lat; 50,3% – w wieku 31–43 lata; 18,7% – w wieku 
44–56 lat; zaś 4,4% – w wieku powyżej 56 lat. 

Przedmiotowy zakres artykułu obejmuje następujące 
grupy zmiennych: preferowane środowisko współdziałania 

nabywców finalnych z  oferentami; oczekiwane przez na-
bywców finalnych korzyści ze współdziałania z oferentami.

W  trakcie badań respondenci mieli wskazać swoje 
preferencje dotyczące środowiska współdziałania z  ofe-
rentami (Internet, środowisko pozainternetowe, oba te 
środowiska) oraz wskazać znaczenie przypisywane ogól-
nie rozumianym korzyściom ze współpracy (materialne, 
niematerialne, oba rodzaje są  równie ważne). Ponadto 
przedstawiono im zbiór 13 konkretnych korzyści moż-
liwych do osiągnięcia przez nabywcę finalnego dzięki 
współdziałaniu z oferentami. Zostały one wyodrębnione 
na podstawie wyników analizy poznawczo-krytycznej 
literatury przedmiotu (Mandolfo i in., 2020; Kleber, Vol-
kova, 2017) oraz wyników wywiadów nieustrukturyzowa-
nych poprzedzających badania ankietowe.

Każda z korzyści ze współdziałania z oferentami miała być 
oceniona przez ankietowanych w nieparzystej skali Likerta, 
która jest jednym z najbardziej fundamentalnych i najczęściej 
wykorzystywanych w  naukach społecznych narzędzi psy-
chometrycznych (Joshi i  in., 2015). W  niniejszym artykule 
zastosowano jej pięciostopniowy wariant, w którym ocena: 
5 oznaczała zdecydowanie tak, 4 – raczej tak, 3 – ani tak, ani 
nie, 2 –  raczej nie, natomiast 1 –  zdecydowanie nie. Zasto-
sowanie takiej skali jest warunkiem koniecznym, aby można 
było wykorzystać metodę analizy wartości ocen średnich. 

Zebrane dane pierwotne poddano analizie ilościowej, 
wykorzystując w jej trakcie metodę analizy wartości ocen 
średnich, metodę analizy porównawczej, test niezależno-
ści chi-kwadrat Pearsona oraz metodę analizy wartości 
współczynnika kontyngencji V-Cramera. Test chi-kwa-
drat wykorzystano do określenia, czy pomiędzy analizo-
wanymi zmiennymi występują zależności statystycznie 
istotne, natomiast współczynnik V-Cramera do określenia 
siły związków pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Jest 
on stosowany, gdy co najmniej jedna zmienna przyjmuje 
więcej niż dwie wartości (King i in., 2018), czyli jeśli tabe-
la kontyngencji ma wymiary co najmniej 2×3. 

Analizy statystycznej zebranych danych pierwotnych 
dokonano za pomocą pakietu IBM SPSS Statistics Ver. 25.

Wyniki badań

W yniki przeprowadzonych badań wskazują, że prawie 
70,0% ogółu badanych preferowało wykorzystywa-

nie łącznie obu środowisk (Internetu i  środowiska poza-
internetowego) jako miejsc współdziałania z  oferentami 
(tab. 1). Osób, które wskazały Internet, było zdecydowanie 
mniej. Nie należy zatem utożsamiać aktywności prosump-
cyjnej z działaniami podejmowanymi tylko w tym środowi-
sku, gdyż jest to niezgodne z oczekiwaniami respondentów. 

Ankietowani zostali także zapytani o przypisywane przez 
nich znaczenie korzyściom materialnym i niematerialnym, 
jakie ewentualnie można odnieść dzięki włączeniu się we 
współdziałanie z oferentami. Jak wynika z tabeli 2, 2/3 ogó-
łu badanych stwierdziło, że oba rodzaje korzyści są dla nich 
jednakowo cenne. Co więcej, korzyści niematerialne były 
relatywnie ważniejsze dla ponad czterokrotnie większej 
części osób w porównaniu z udziałem osób, które przypisy-
wały największe znaczenie korzyściom materialnym. 
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Tabela 1. Preferowane przez respondentów środowisko współdziałania z oferentami podczas przygotowywania ofert marketingowych (w %)

Analizowane środowisko współdziałania z oferentami Wskazania (w %)

Internet 27,3

poza Internetem 4,3

oba środowiska są tak samo przydatne do współdziałania z oferentami 68,4

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Korzyści ze współdziałania z oferentami wskazywane przez respondentów jako ważniejsze (w %)

Korzyści ze współdziałania z oferentami Wskazania (w %)

niematerialne 27,2

materialne 6,3

oba rodzaje korzyści są równie ważne 66,5

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Preferowane przez respondentów środowisko współdziałania z oferentami, a korzyści ze współdziałania z oferentami wskazy-
wane przez respondentów jako ważniejsze

Preferowane 
środowisko 

współdziałania 
z oferentami

Korzyści ze współdziałania z oferentami 
wskazywane przez respondentów jako ważniejsze (w %) Test 

chi2

Współ-
czynnik 

V-Cramera

Poziom 
istotności  

pniematerialne materialne oba rodzaje korzyści 
są równie ważne

w Internecie 27,2 40,5 26,1

13,729 0,107 0,008poza Internetem 6,4 5,4 3,3

oba środowiska 66,4 54,1 70,6

Źródło: opracowanie własne

Nasuwa się pytanie, czy występuje statystycznie istotna 
zależność pomiędzy preferowanym środowiskiem współ-
działania z  oferentami a  rodzajem korzyści osiąganych 
z takiej współpracy uznawanych za ważniejsze? Okazuje 
się, że taka zależność istnieje, aczkolwiek jest ona słaba 
(tab. 3). Stwierdzenie zawarte w hipotezie badawczej H1 
w przypadku respondentów jest zatem prawdziwe. 

W kolejnym etapie analizy podjęto próbę zidentyfikowa-
nia korzyści, jakie według respondentów konkretnie osiąga 
nabywca finalny dzięki włączeniu się we współdziałanie 
z oferentami nad przygotowaniem ofert marketingowych. 
Wśród 13 korzyści objętych analizą 7  uzyskało ocenę 
średnią o wartości przekraczającej 4,00, w tym dla 5 z nich 
wartość ta była większa od 4,40 (tab. 4). W grupie tej znala-
zły się korzyści związane z zaspokajaniem potrzeb: wiedzy 
i samorealizacji poprzez powiększanie swojego potencjału 
intelektualnego (zdobycie nowej wiedzy, zdobycie nowych 
umiejętności, zdobycie nowych doświadczeń); społecz-
nych poprzez powiększanie swojego potencjału relacyj-
nego (nawiązanie relacji z  innymi ludźmi); jak również 
korzyści związane z  uzyskaniem oferty bardziej spójnej 
z  oczekiwaniami nabywcy. Były to, jak widać, wyłącznie 
korzyści o charakterze niematerialnym, co potwierdzałoby 
wyniki uzyskane poprzez zadanie bezpośrednio pytania 
o znaczenie korzyści materialnych i niematerialnych. 

Obie korzyści mające charakter typowo materialny (uzy-
skanie nagrody pieniężnej, uzyskanie nagrody rzeczowej) 
zajęły znacznie dalsze miejsca, wyprzedzając jedynie korzy-
ści polegające na: zaspokajaniu potrzeb psychologicznych 
(imponowanie innym ludziom, zdobycie szacunku innych 
ludzi) oraz wypełnianiu nadmiaru wolnego czasu, które za-
jęło ostatnią pozycję (jako jedyna korzyść uzyskało ocenę 
średnią o wartości tylko nieznacznie przekraczającej 3,00). 
Trzeba dodać, iż w przypadku każdej z analizowanych ko-
rzyści wartość odchylenia standardowego nie przekraczała 
1/3 wartości oceny średniej, co wskazuje, że wartości ocen 
średnich trafnie odzwierciedlają hierarchię analizowanych 
korzyści (Variance and standard deviation, 2020). 

Kolejny etap analizy polegał na zidentyfikowaniu 
występowania zależności pomiędzy konkretnymi korzy-
ściami osiąganymi dzięki współdziałaniu z  oferentami a: 
1) preferowanym środowiskiem tej współpracy; 2) zna-
czeniem przypisywanym korzyściom, biorąc pod uwagę 
ich materialny lub niematerialny charakter. Wyniki badań 
wskazują, że istnienie zależności statystycznie istotnych 
odkryto w pierwszym przypadku dla 7, zaś w drugim przy-
padku dla 9 analizowanych korzyści (tab. 5). Można więc 
stwierdzić, że dla tych korzyści w przypadku respondentów 
prawdziwe są stwierdzenia zawarte odpowiednio w hipote-
zach badawczych H2 i H3. Dla 6 korzyści zależności takie 
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Tabela 4. Wskazywane przez respondentów korzyści, jakie osiąga nabywca finalny dzięki współdziałaniu z oferentami podczas przygo-
towywania ofert marketingowych

Wskazywane korzyści ze współdziałania
Wskazania (w %) Ocena 

średnia Pozycja Odch. 
stand.5 4 3 2 1

Poczucie posiadania autentycznego wpływu na ofertę  
i/lub oferenta 54,6 34,7 7,0 2,8 0,9 4,39 6 0,810

Poczucie bycia potrzebnym 37,9 35,6 17,1 6,9 2,6 3,99 8 1,028

Możliwość sprawdzenia przydatności swoich pomysłów 44,6 41,0 10,0 3,2 1,3 4,25 7 0,853

Możliwość uzyskania oferty marketingowej lepiej 
spełniającej oczekiwania nabywcy 56,8 34,2 6,5 2,0 0,5 4,44 3 0,747

Możliwość uzyskania nagrody rzeczowej 20,7 27,9 29,8 14,5 7,1 3,41 10 1,072

Możliwość uzyskania nagrody pieniężnej 23,1 27,6 27,8 14,4 7,1 3,45 9 1,103

Możliwość zdobycia nowych doświadczeń 56,3 33,8 6,3 3,0 0,7 4,42 5 0,794

Możliwość zdobycia nowej wiedzy 59,9 30,9 6,2 2,2 0,8 4,47 1 0,777

Możliwość zdobycia nowych umiejętności 59,6 30,1 6,7 2,8 0,8 4,45 2 0,802

Możliwość nawiązania relacji z innymi ludźmi 57,8 31,3 7,1 3,2 0,7 4,43 4 0,811

Możliwość imponowania innym ludziom swoją 
aktywnością 23,2 24,0 28,5 14,9 9,4 3,37 11 1,049

Wypełnienie nadmiaru wolnego czasu 16,5 23,2 26,7 18,1 15,5 3,07 13 1,009

Możliwość zdobycia szacunku innych ludzi 20,2 24,1 28,2 16,6 11,0 3,26 12 1,012

gdzie: 5 – zdecydowanie tak; 4 – raczej tak; 3 – ani tak, ani nie; 2 – raczej nie; 1 – zdecydowanie nie 

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Wskazywane przez respondentów korzyści, jakie osiąga nabywca finalny dzięki współdziałaniu z oferentami, a preferowane 
środowisko tego współdziałania i znaczenie przypisywane osiąganym korzyściom ze względu na ich charakter

Wskazywane korzyści 
ze współdziałania

Ze względu na preferowane 
środowisko współdziałania

Ze względu na znaczenie 
przypisywane korzyściom

Test chi2 Wsp. 
V-Cramera

Poziom 
istotności  

p
Test chi2 Wsp. 

V-Cramera

Poziom 
istotności  

p

Poczucie posiadania autentycznego wpływu 
na ofertę i/lub oferenta 11,804 0,070 0,160 8,505 0,060 0,386

Poczucie bycia potrzebnym 11,633 0,070 0,168 10,669 0,067 0,221

Możliwość sprawdzenia przydatności swoich 
pomysłów 10,152 0,065 0,255 21,675 0,095 0,006

Możliwość uzyskania oferty marketingowej 
lepiej spełniającej oczekiwania nabywcy 20,556 0,093 0,008 13,711 0,076 0,090

Możliwość uzyskania nagrody rzeczowej 17,233 0,085 0,028 92,497 0,197 0,000

Możliwość uzyskania nagrody pieniężnej 18,598 0,088 0,017 119,883 0,224 0,000

Możliwość zdobycia nowych doświadczeń 25,040 0,102 0,002 46,734 0,140 0,000

Możliwość zdobycia nowej wiedzy 24,262 0,101 0,002 54,789 0,151 0,000

Możliwość zdobycia nowych umiejętności 21,143 0,094 0,007 45,062 0,137 0,000

Możliwość nawiązania relacji z innymi 
ludźmi 26,865 0,106 0,001 38,498 0,127 0,000

Możliwość imponowania innym ludziom 
swoją aktywnością 7,781 0,057 0,455 17,260 0,085 0,028

Wypełnienie nadmiaru wolnego czasu 7,805 0,057 0,453 23,885 0,100 0,002

Możliwość zdobycia szacunku innych ludzi 12,991 0,074 0,112 10,364 0,066 0,240

Źródło: opracowanie własne 
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 zidentyfikowano zarówno z preferowanym środowiskiem 
współdziałania, jak i ze znaczeniem przypisywanym korzy-
ściom ze względu na ich charakter, przy czym w tym drugim 
kontekście zidentyfikowane zależności były relatywnie sil-
niejsze, o czym świadczą większe wartości współczynnika 
V-Cramera. Do wspomnianych 6 korzyści należały korzy-
ści niematerialne (związane z  powiększaniem potencjału 
intelektualnego i  relacyjnego) oraz materialne (uzyskanie 
nagrody pieniężnej i rzeczowej). 

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku korzyści polega-
jącej na ‘uzyskaniu oferty lepiej spełniającej oczekiwania 
nabywcy’, która zajęła jedną z kluczowych pozycji w hie-
rarchii, odkryto istnienie zależności z preferowanym śro-
dowiskiem współdziałania, nie zidentyfikowano jednak 
istnienia zależności pomiędzy wspomnianą korzyścią 
a znaczeniem przypisywanym osiąganym korzyściom ze 
względu na ich specyfikę. Z kolei odkryto występowanie 
zależności pomiędzy znaczeniem przypisywanym osiąga-
nym korzyściom a korzyścią polegającą na ‘wypełnianiu 
nadmiaru wolnego czasu’, która w hierarchii zajęła ostat-
nią lokatę. Należy ponadto dodać, że każda ze zidentyfiko-
wanych zależności jest słaba, gdyż wartość współczynnika 
V-Cramera w żadnym przypadku nie przekracza 0,300. 

Dyskusja 

R ezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że pra-
wie 70,0% respondentów preferuje połączenie obu 

środowisk (internetowego i  pozainternetowego) jako 
miejsc współdziałania z  oferentami. Jak z  tego wynika, 
nie należy zatem utożsamiać aktywności prosumpcyjnej 
wyłącznie z  angażowaniem się nabywców we wspólne 
działania w Internecie, chociaż w literaturze przedmiotu 
często odnosi się tę aktywność współczesnych nabywców 
tylko lub przede wszystkim do wspomnianego środowi-
ska (Wolny, 2019; Rayna, Striukova, 2021). 

Część autorów zwraca uwagę, że wykorzystanie nowo-
czesnych technologii potęguje pasję nabywców w  odnie-
sieniu do zachowań zakupowych i użytkowych (Kozinets 
i in., 2017), ale wydaje się, iż na podstawie wyników prze-
prowadzonych badań można podobny wniosek wyciągnąć 
także w  przypadku zachowań prosumpcyjnych. Respon-
denci eksponowali bowiem wśród korzyści, jakie można 
osiągnąć dzięki współdziałaniu z oferentami, zdobywanie 
nowej wiedzy i umiejętności czy też nawiązywanie relacji 
z nowymi osobami, co niewątpliwie wymaga zaangażowa-
nia emocjonalnego, czyli swego rodzaju pasjonowania się 
wykraczaniem poza zachowania stereotypowo przypisywa-
ne nabywcy finalnemu. Warto także dodać, że emocje i do-
świadczenia były przez innych autorów zidentyfikowane 
jako kluczowe siły napędowe podejmowania przez nabyw-
ców zrównoważonych zachowań (Ives i in., 2018; Villarino, 
Font, 2015). Co prawda, wspomniani autorzy analizowali 
je w odniesieniu do zachowań zakupowych, ale podejmo-
wanie tych zachowań wraz z  zachowaniami prosumpcyj-
nymi, czyli komunikacyjnymi i kreatywnymi, także można 
rozpatrywać w  kontekście zrównoważonej aktywności 
rynkowej (jako triadę zachowań), prowadzącej do osią-
gania korzyści ważnych dla aktywnych nabywców, wśród 

których czołowe miejsca zajmują właśnie efekty związane 
z doświadczeniami i budowaniem dobrych relacji. 

D. Bettiga, L. Lamberti i G. Noci (2018) badali moty-
wy chęci włączania się nabywców do współdziałania, ale 
spodziewane korzyści można utożsamiać z  motywami 
określonego działania. Badacze ci odkryli, że do kluczo-
wych motywów chęci włączenia się we współdziałanie 
należy altruizm oraz aspekty społeczne. Wyniki te pokry-
wają się częściowo z rezultatami badań przedstawionych 
w niniejszym artykule. W ich trakcie odkryto bowiem, że 
do najważniejszych korzyści respondenci zaliczyli możli-
wość nawiązywania relacji z innymi podmiotami. Należy 
jednak podkreślić, że D. Bettiga, L. Lamberti i  G. Noci 
analizowali współdziałanie o  charakterze internabyw-
czym podejmowane w ramach społeczności wirtualnych. 
Inny był zatem zakres podmiotowy ich badań, jak rów-
nież skupili się tylko na jednym środowisku współdzia-
łania. T. Chen, J. Drennan, L. Andrews i L.D. Hollebeek 
(2018) także badaniami objęli nabywców, analizując ich 
wzajemne współdziałanie w  ramach społeczności wirtu-
alnych. Stwierdzili, że dzielenie się doświadczeniami jest 
kluczową siłą sprawczą tego współdziałania. Przypisywa-
nie przez ankietowanych dużego znaczenia ‘możliwości 
zdobywania nowych doświadczeń’ świadczy zatem, że 
efekty tego typu są  istotne zarówno w przypadku współ-
działania z innymi nabywcami (co wykazali inni autorzy), 
jak i z oferentami (na co wskazują wyniki badań przedsta-
wionych w niniejszym artykule). 

Z kolei C. Neghina, J. Bloemer, M. Birgelen i R.T. Ca-
niëls (2017) wykazali, że motywy rozwojowe odgrywają 
kluczową rolę w  przypadku współkreowania profesjo-
nalnych usług. Jak widać, ich badania miały inny zakres 
przedmiotowy, a ponadto nie zajmowali się konkretnymi 
motywami, lecz całą ich grupą. Warto jednak zauważyć, 
że w  niniejszych badaniach najważniejszą korzyścią 
dla największej części respondentów była możliwość 
zdobycia nowej wiedzy. Wysokie miejsca zajęły także: 
‘możliwość zdobywania nowych umiejętności’ i  ‘moż-
liwość zdobywania nowych doświadczeń’, jak również 
‘możliwość nawiązywania relacji z  innymi podmiotami’. 
Każdy z tych aspektów prowadzi do rozwoju osobowego 
i  społecznego danego prosumenta, należy zatem do gru-
py aspektów rozwojowych. Z tego więc punktu widzenia 
wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają rezultaty 
badań prowadzonych przez innych badaczy. Porównując 
zakres przedmiotowy badań prowadzonych przez innych 
badaczy, można również stwierdzić, że nie skupiali się oni 
na analizowaniu zależności pomiędzy preferowanym śro-
dowiskiem współdziałania z oferentami a specyfiką ocze-
kiwanych korzyści z  takiej współpracy, czy też preferen-
cjami dotyczącymi konkretnych efektów, jakie chcieliby 
uzyskać respondenci dzięki współdziałaniu z oferentami. 

Podsumowanie

J ak wynika z  przeprowadzonych badań, większość 
ankietowanych preferowała jednoczesne wykorzy-

stywanie obu środowisk współdziałania z  oferentami 
–  internetowego i  pozainternetowego. Zaledwie 6,3% 
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respondentów za ważniejsze bodźce zachęcające ich do 
podjęcia takiej współpracy uznało korzyści materialne. 
Był to odsetek ponad czterokrotnie mniejszy niż odsetek 
osób wskazujących, że ważniejsze są  korzyści niemate-
rialne. Wyniki analizy konkretnych korzyści, jakie osiąga 
nabywca w efekcie współdziałania z oferentami, potwier-
dzają, że kluczowe znaczenie mają korzyści niematerialne. 
Najwyższe miejsce w  hierarchii korzyści zajęła bowiem 
‘możliwość zdobywania nowej wiedzy’, a  tuż za nią upla-
sowała się korzyść w  postaci ‘możliwości zdobywania 
nowych umiejętności’, ‘możliwość uzyskania oferty mar-
ketingowej lepiej spełniającej oczekiwania nabywcy’ oraz 
‘możliwość nawiązania relacji z innymi ludźmi’. 

Pomiędzy preferowanym środowiskiem współdziałania 
a specyfiką korzyści z tej współpracy odkryto występowa-
nie zależności statystycznie istotnej. Stwierdzenie zawarte 
w  hipotezie H1 w  przypadku ankietowanych jest zatem 
prawdziwe. Zależność statystycznie istotna występowała 
także pomiędzy większością analizowanych korzyści osią-
ganych dzięki współdziałaniu z oferentami a preferowanym 
środowiskiem tej współpracy oraz pomiędzy większością 
analizowanych korzyści osiąganych dzięki współdziałaniu 
z  oferentami a  znaczeniem przypisywanym korzyściom, 
biorąc pod uwagę ich materialny lub niematerialny cha-
rakter. Można więc powiedzieć, że stwierdzenie zawarte 
w hipotezie badawczej H2 w przypadku respondentów jest 
prawdziwe dla 7 korzyści, zaś stwierdzenie zawarte w hipo-
tezie badawczej H3 – dla 9 korzyści. 

Wyniki przeprowadzonych badań i wyciągnięte na tej 
podstawie wnioski stanowią istotny wkład do teorii mar-
ketingu i  teorii zachowań rynkowych, zwłaszcza zacho-
wań podejmowanych w ramach współdziałania. Pozwala-
ją na wypełnienie luki wiedzy zidentyfikowanej w trakcie 
analizy światowej literatury przedmiotu. Odzwierciedlają 
preferencje ankietowanych dotyczące środowiska współ-
działania z  oferentami, zaprzeczając eksponowanemu 
w  literaturze podejściu, zgodnie z  którym jedynym lub 
najlepszym środowiskiem wspólnych działań jest Inter-
net. Okazuje się, że respondenci poszukują w  tym za-
kresie swoistego zrównoważenia, doceniając równoległe 
wykorzystywanie Internetu i  środowiska pozainterneto-
wego. Wartość poznawczą ma zarówno zidentyfikowanie 
hierarchii oczekiwanych przez respondentów korzyści, 
jakie mogą stać się udziałem nabywców finalnych dzięki 
współdziałaniu z  oferentami, jak i  odkrycie zależności 
pomiędzy preferowanym środowiskiem współdziałania 
z  oferentami a  specyfiką spodziewanych korzyści w  uję-
ciu ogólnym i szczegółowym. 

Rezultaty przedstawionych badań cechuje także duża 
wartość empiryczna. Wnoszą one bowiem ważne impli-
kacje praktyczne, zwłaszcza menedżerskie. Pozwalają na 
zgodne z oczekiwaniami nabywców finalnych kształtowa-
nie środowiska wzajemnej współpracy, uwzględniającego 
konieczność stworzenia warunków do podejmowania 
wspólnych działań zarówno w  Internecie, jak i  poza 
nim. Zidentyfikowanie korzyści, jakich spodziewają się 
respondenci, umożliwia z kolei menedżerom skompono-
wanie takiego zbioru zachęt, które skutecznie będą sty-
mulować aktywnych nabywców finalnych do włączania 

się we wspólne działania marketingowe. Pozwala także 
na trafniejsze określenie właściwej struktury tych zachęt, 
odpowiadającej oczekiwaniom nabywców, czego efektem 
może być nie tylko ich skuteczniejsze aktywizowanie 
do współdziałania inspirowanego przez oferentów, ale 
również wzbudzanie ich spontanicznej chęci współpracy. 
Dzięki temu łatwiejsze staje się kształtowanie pozytywne-
go wizerunku oferenta jako podmiotu priorytetowo trak-
tującego nabywców finalnych widzącego w nich ważnych 
partnerów marketingowych. 

Przeprowadzone badania cechują się oczywiście pew-
nymi ograniczeniami. Można wśród nich wymienić ich 
zakres: podmiotowy (badaniami objęto wyłącznie osoby 
pełnoletnie), przedmiotowy (badaniami objęto prefero-
wane środowisko współdziałania nabywców finalnych 
z  oferentami oraz korzyści, jakich oczekują nabywcy fi-
nalni dzięki takiemu współdziałaniu), zakres geograficzny 
(badaniami objęto przedstawicieli polskich nabywców 
finalnych). Kierunki przyszłych badań będą tak określo-
ne, aby wyeliminować te ograniczenia. Dlatego podczas 
badań prowadzonych w przyszłości analizą objęte zostaną 
osoby niepełnoletnie, jak również zostanie podjęta próba 
poddania szczegółowej analizie preferowanego środowi-
ska współdziałania z oferentami oraz korzyści z nim zwią-
zanych ze względu na demograficzne, psychograficzne, 
czy behawioralne cechy nabywców finalnych.
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Cooperation between Final Purchasers 
and Offerors vs Preferences Related 
to Cooperation Environment and to Benefits 
Achieved Thanks to This Cooperation

Summary

The aim of this article is to define preferences of final pur-
chasers related to the environment of cooperation with 
offerors and related to advantages achieved thanks to this 
cooperation as well as to identify dependences between 
both groups of preferences. The results of cognitive-critical 
analysis of the world literature show the lack of studies on 
these aspects. So, there exists the cognitive gap and research 
gap in this scope. Striving to reduce these gaps 3 research 
hypotheses were formulated. To check them the primary 
research was conducted among 1196 adult representatives 
of Polish final purchasers. The collected primary data was 
subjected to a  quantitative analysis. Its results allowed to 
state inter alia that the majority of respondents preferred 

parallel use of the internet and non-internet environment 
as the places of cooperation with offerors. Over half of the 
respondents stated that a  combination of material and 
immaterial benefits achieved thanks to cooperation with 
offerors effectively encourages to take it. The following 
immaterial benefits were particularly important: the op-
portunity to gain new knowledge; the opportunity to gain 
new skills; the opportunity to establish relationships with 
new persons. The statistically significant dependences were 
revealed between preferences related to the environment 
of cooperation and preferences related to benefits achieved 
thanks to it. The obtained results and conclusions drawn 
on their basis have visible cognitive and application value. 
They enrich the knowledge on behaviour of final purchas-
ers and make it easier for offerors to effectively encourage 
cooperation with purchasers.

Keywords

final purchaser, offeror, cooperation, preferences

Introduction

I nformation security management in enterprises can be an-
alysed with regard to many aspects. This is largely driven 

by the nature of cognitive ideas (data, information, knowl-
edge), which currently are mostly stored on digital carriers, 
but also in the paper form, sound recordings, videos, and in 
the form of knowledge and experience of employees. Man-
aging security of intangible resources in so many dimensions 
requires involvement of persons whose responsibilities are 
limited exclusively to ensuring the security of the above-
mentioned resources. In practice, these are IT departments, 
individual IT staff members (digital resources), and Data 
Protection Officers. Apart from employing persons to be 
in charge of protecting data and information in economic 
entities, it is equally necessary to implement indispensable 
law regulations, rules of conduct, instructions in the form of 
security policies. It is also necessary to implement a system of 
training that guarantees provision of up-to-date and essential 
knowledge to employees, which will support them in every-
day management of information resources. 

Managing properly information security in micro and 
small enterprises is of particular significance. In these enti-
ties human capital and financial resources are limited, and 
as a consequence, they do not maintain their own IT depart-
ments. Some of them (micro enterprises in particular) do 
not even employ staff members responsible exclusively for 
ensuring the security of the information managed by a giv-
en entity (KPMG, 2020; Deloitte Access Economics, 2016). 
Therefore, protection of intangible resources rests entirely on 
those employees or persons who are in charge of informa-
tion security only through extra responsibilities. 

The subject of the article is the presentation of selected 
aspects related to the human factor, that is all behaviours and 
conduct of employees in the course of information manage-
ment process, being a  sum of their competencies, psycho-
physical condition, and frequently own intensions. We have 
attempted to determine their influence on generating threats 
while using popular software solutions. The underlying 
objective of the article is to present the role of the human 
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factor in generating potential threats to security of intangible 
resources while using selected application solutions, and its 
perception by enterprise employees confronted with techni-
cal security systems.

For the purpose of this publication, we present the re-
sults of the research conducted in 2020 in a group of micro 
and small enterprises. The objective of the research was to 
investigate the awareness of persons who manage infor-
mation and their perception of the impact of the human 
factor on threats to intangible resources security. While 
conducting the research, we focused on mistakes that em-
ployees make while using basic computer software owned 
by the majority of economic entities: electronic mail, office 
software, Internet browser and other solutions essential in 
everyday work consisting in processing of information re-
sources. Thus, the discussions and studies presented in the 
paper, pertaining to the human factor, have been analysed 
by us through the prism of data and information in the 
digital form, managed with the use of the abovementioned 
software. 

Selected theoretical aspects 
pertaining to impact of human 
factor on information security

P resently, security of information resources can be ana-
lysed in two dimensions:

• technical and organisational one;
• behavioural one.

Technical and organisational dimension of information 
security pertains to all the activities in the areas of:

• hardware and software;
• applicable legal standards in force;
• internal regulations that normalise manners of infor-

mation management.
Information security in the technical and organisational 

aspect is commonly understood in enterprises and imple-
mented at various, individually perceived levels of security. 
Individual perception can be defined here as a  specific, 
resulting among others from the competencies, attitude of 
a particular person or persons to information security. The 
individual attitude also results from  particular  requirements 
of security, e.g. sensitive information may exist in an enter-
prise, and it requires special protection. It involves financial 
capabilities with regard to purchases of hardware, software, 
technologies for information protection, and the IT model 
functioning in the organisation. Each model (traditional, 
cloud computing) generates a different attitude to intangi-
ble resources security. 

In the case of behavioural dimension, information 
security is still analysed only in the limited scope in 
scientific and popular literature alike. The subject in 
the aspect of information security in the behavioural 
dimension is man, and all the vulnerabilities of the infor-
mation system and threats to information are analysed 
through so  called the human factor (Kobis, Kisiołek, 
2018, p. 45). The term „human factor” has been defined 
over the years in the literature in a  number of ways 
(DeMarco, Lister, 2002; Grudzewski et al., 2001; Jam-
ka, 2011; Koźmiński, Jemielniak, 2008; Mikuła, 2003; 
Olejniczuk-Merta, 2015), also depending on the scien-
tific discipline in which the issues have been analysed 
and context of deliberations related to human activity 
(Fellner, Osowski, 2015; Kałużna, Fellner, 2014). In the 
present paper, the notion of the human factor has been 
based on the definition by Y. Wanga (2008, p. 75), who 
writes that: „human factors are the roles and results of 
human activity in the system, which introduce additional 
strengths, weaknesses and uncertainties”. The author of 
the definition also specifies the taxonomy of human fac-
tors, in which he details factors in a breakdown into the 
three distinguished in the definition categories (Table 1).

The factors that have been included in Table 1 result both 
from the human nature itself – the personality, disposition, 
natural behaviours, inclinations as well as competencies. 
In the case of competencies, the ones that directly concern 
employees (Oleksyn, 2018, p. 33) are:

• psychophysical features;
• internal motivation;
• health condition;
• abilities;
• predispositions;
• attitudes and behaviours;
• rights to take actions;
• skills;
• experience;
• knowledge;
• education.

The presented competencies directly impact the manner 
of information management by employees. This concerns 
both the substantial aspect of information processing as 
well as the aspect of secure information management. 
Contemporary attacks on IT systems of enterprises in most 
cases exploit man as the weakest link of the security system. 
They rely on possible errors, negligence of employees who 
make them and so allow the attacker to bypass, frequent-
ly complex, protective measures of the IT system (Kobis, 
2021, pp. 165–166). 

Table 1. Taxonomy of human factors

Category Factors

strengths natural intelligence, autonomous behaviours, complex process of making decisions, highly-qualified actions, intelligent 
senses, strength of perception, complicated human coordination, ability to adapt

weaknesses low efficiency, slow reactions, error prone, tiredness, concentration loss

uncertainties productivity, accuracy, reaction time, perseverance, reliability, attitude, execution, motivation to try uncertain actions

Source: Wang, 2008, p. 75
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Man’s actions in the realm of threats to information may 
take various forms. They can include, among others, open-
ing attachments to electronic mail without having become 
acquainted with its content beforehand or executing files 
of unknown origin. Other examples of bad behaviours are 
installing untested software from the Internet or keeping 
passwords and other confidential data on so called „yellow 
cards”, which are usually stuck to the monitor or desk. There 
is also vulnerability to social engineering from attackers who 
want to obtain access to information and spying. Each of the 
listed employee behaviours may lead to loss or damage to 
information, and consequently, cause financial losses for the 
economic entity, loss of its reputation, and even bankruptcy, 
in a situation when the information revealed is of key impor-
tance for the enterprise’s operations. 

In the empirical part of the paper, we have distinguished 
five most frequently cited in the literature factors that im-
pact man’s behaviour in everyday processing of intangible 
resources: negligence, curiosity, carelessness, haste and 
tiredness as well as lack of knowledge (Dykstra, Paul, 2018; 
Górski, Wojsa, 2018, p. 44; Sobolewska, 2018, p. 118). These 
are the factors that impact the generation of potential threats, 
defined as unintentional and resulting from employees’ pre-
dispositions themselves. Their brief characteristics have been 
presented below.

Negligence is defined as the lack of diligence in something, 
carelessness (Słownik Języka Polskiego PWN, 2021b). This 
concerns employees who intentionally or unconsciously do 
not comply with essential principles of information pro-
tection, doing so out of their own convenience (e.g. setting 
weak access passwords), laziness, attempt to save time (e.g. 
not logging out of the system while leaving their work post). 

Curiosity in turn is defined as a compulsive urge to learn 
„something”, against the existent, commonly accepted rules. 
Examples of such a behaviour may include: opening email 
attachments from senders that they are unable to identify, or 
visiting Internet websites classified as „dangerous” ones.

Carelessness defines employees who are unaware of the 
consequences of their own deeds or taking particular actions 
without further thoughts (Słownik Języka Polskiego PWN, 
2021a). This is the factor that is frequently exploited in social 
engineering by potential aggressors. Persons being subject to 
social engineering techniques and simultaneously charac-
terised by carelessness become tools in the hands of hackers, 
making it possible for them to acquire or destroy particular 
information resources. The most frequently used IT tools in 
this respect include: electronic mail, instant messaging, pre-
pared website (Aldawood et al., 2020, pp. 45–49; Exclusive 
Networks, 2019; Cisco, 2019, p. 6). 

Another factor, haste and tiredness, may concern practi-
cally every employee and so  it poses a particularly serious 
threat. In everyday functioning of enterprises, one can fre-
quently observe a number of situations where something is 
done „ASAP”. The need for specific tasks to be carried out 
instantly causes that details remain overlooked. Moreover, 
excess of such situations leads to tiredness – another factor 
that decreases the level of employees’ concentration. As 
a consequence, a situation may occur when employees install 
software having not checked carefully its origin, open subse-

quent email messages without analysing their content, seek 
for information online without paying attention to websites 
they visit, etc. 

The last of the described factors is the lack of knowledge. 
This is the key factor that needs to be verified already at the 
stage of recruiting employees, and then appropriately elimi-
nated. The most effective tool to eliminate this factor is cycli-
cal training, internal or external one, creation of an internal 
database that can be accessed by all the employees.

It is difficult to attribute unequivocally the determined 
human factors to particular actions of employees that may 
pose a threat to information. It can be stated that it is high-
ly probable that the majority of actions that are potentially 
threatening to intangible resources is a sum, resultant of all 
the abovementioned factors. They are also used in attacks 
based on social engineering techniques. Susceptibility of 
employees to particular techniques often derives from the 
enumerated factors. Therefore, hackers attempt to make use 
of all the vulnerabilities driven by human nature so as to ac-
quire or destroy particular information resources.

While analysing the literature on the subject, one can 
conclude that these days the human factor is recognised to 
be one of the main reasons for information loss in the case 
of economic entities. For example, the report published by 
Tessian (2021) „The Psychology of Human Error”, presents 
the results of the research conducted among 2000 employees 
in the USA and Great Britain. The results show that as many 
as 88% of cases of compromising information security result 
from human errors. Moreover, the same research (Tessian, 
2021, p. 5) shows that:

• 58% of employees have sent an email to the wrong per-
son at work;

• 57% of employees are more distracted when working 
from home;

• 43% of people have made mistakes at work that com-
promised cybersecurity;

• younger workers are 5 times more likely to make mis-
takes with security consequences;

• over half of employees make more mistakes when they 
are stressed, while 43% are more error-prone when 
tired;

• 93% of staff are tired and stressed at work;
• 1 in 10 feel tired every day of the week;
• a third of workers rarely or never think about cyberse-

curity at work.
The cited results are deeply disturbing, and they confirm 

that today man and his behaviour, stemming from particular 
human factors, is the most threatening thing for information 
security. In the empirical part of the paper, we have demon-
strated how such factors as: negligence, curiosity, careless-
ness, haste and tiredness as well as the lack of knowledge 
are perceived to be threats to intangible resources security 
among employees of enterprises from the Silesian province 
in Poland. 

Research method

T he research was carried out in the period from July 
to November 2020 in micro and small enterprises 



22 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 5/2021

registered in the territory of the Silesian province. The 
survey questionnaire included in total 8  questions per-
taining to information security and was conducted with 
the use of the CAWI (Computer Assisted Web Interview) 
method. The survey participants were the persons who 
process information (office employees). For the purpose 
of the present paper we have presented 2 out of 8 obtained 
results of the research. 

In the selection of enterprises, we applied the purpose-
ful selection, distinguishing these entities that in their 
everyday operations use office software, electronic mail, 
and other applications to process information resources. 
We have assumed that software of this type is used by the 
majority of economic entities, and processing informa-
tion in these applications is most vulnerable to potential 
threats caused by human error.

The number of enterprises indispensable for the re-
search was determined based on the dependence (Biostat, 
Centrum Badawczo-Rozwojowe, 2021):

Where:
Nmin – minimum research sample – the smallest possible 

number of enterprises to conduct the research;
N – size of total population;
e – maximum assessment error;
z – value resulting from the adopted trust level (α), calcu-

lated with the use of distribution function of standard 
distribution. For 95% trust level z=1.96;

P – estimated fraction size (in the research 0.7 has been 
assumed, on an assumption that the investigated fea-
ture occurs in 70% of the population).
In the research we adopted the value N=231 467 

(224  518 of micro enterprises and 6949 of small ones). 
This is the number of non-financed micro and small 
enterprises according to the Main Statistical Office for 
the year 2018 in the Silesian province. In the breakdown 
of enterprises, we considered the number of employees 
(1–9  employees are micro enterprises and 10–49 em-
ployees are small ones). The data does not cover: enti-
ties conducting activity classified according to the Polish 
Classification of Activity of 2007 into section A (Agricul-
ture, Forestry, Hunting and Fishery), K (Financial and 
Insurance Activity), and O (Public Administration and 
National Defence, Compulsory Social Security) (GUS, 
2020). The calculations we did showed that the required 

number of enterprises to participate in the research 
was 322. Therefore, the research was conducted in the 
group of 354 enterprises, which included 278 micro ones 
and 76 small ones, which complies with the calculated 
requirement. The survey participants included service, 
manufacturing entities, traders, and those of mixed pro-
file of activity (Table 2). 

Research results

T he first question to the respondents was about the per-
ception of information security in a  given economic 

entity. For this purpose, the respondents were asked to 
evaluate on the 5-point scale (Likert scale) to what extent 
information security is impacted by technical measures, 
and how it is conditioned by the conduct of persons in 
charge of information security. The distribution of the re-
spondents’ answers has been presented in Figure 1. The an-
swers demonstrate that the respondents recognise technical 
measures to ensure a higher level of security. The conduct 
of those who process intangible resources is less relevant. 
In the case of the top indication (5), the percentage ratio 
of the indications to technical measures compared to the 
human factor is as much as 48.02% to 7.91%. In the case of 
4-point indications, the same relation is 51.41% to 40.68%. 
Therefore, as many as 99.43% of the respondents indicated 
top values of the scale, that is 4 and 5. In the same range of 
the scale, the human factor was selected by less than a half 
of the investigated respondents – 48.59%, while as many as 
39.83% of the respondents selected the value 3 and 11.58% 
of them selected the value of 2. 

The second question of the survey was about the human 
factor itself. For this purpose, we distinguished 5   factors 
most frequently cited in the literature on the subject and 
believed to contribute to man’s mistakes while managing 
information. The respondents were asked to express their 
opinions, based on their knowledge and beliefs, about the 
given factor’s impact on the following behaviours: opening 
electronic mail attachments, opening files of unknown 
origin, installing untested software from the Internet by 
users of computers and mobile devices. The evaluation 
was conducted with the use of the 5-point scale. It needs 
to be mentioned that in the literature on the subject these 
are considered to be the most frequently made mistakes 
posing a  threat to information resources. In Table 3,  we 
have summarised the results of the average, median, and 
dominant for each of the factors in a breakdown into the 
size of enterprises.

Table 2. Breakdown of investigated enterprises into the type of conducted activity

Micro enterprises (n=278) Small enterprises (n=76) Total enterprises (n=354)

services 153 28 181

manufacturing 42 19 61

trade 37 11 48

mixed 46 18 64

Source: own analysis
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Figure 1. Dependence of information security on technical measures vs human factor – comparison of respondents’ answers. Percentage level 
of indications of particular values on the Likert scale from 1 to 5
Source: own analysis

Figure 2. Negligence and its impact on undesirable actions: opening email attachments, opening files of unknown origin, installing untested 
software from the Internet. Percentage level of indications of particular values on the Likert scale from 1 to 5
Source: own analysis

Table 3. Median and dominant results for individual respondents’ indications

Respondents’ answers to the question: „What can be the reasons for the following 
undesirable actions: opening attachments to electronic mail, opening files of unknown 
origin, installing untested software from the Internet? (Please select answers on the 

scale from 1 to 5, where 1 means minimum significance and 5 maximum one)”

Micro enterprises (n=278) Small enterprises (n=76) Total enterprises (n=354)

median dominant median dominant median dominant

negligence 3 3 3 4 3 3

curiosity 4 4 4 4 4 4

carelessness 4 4 4 4 4 4

haste and tiredness 3 3 4 4 3 3

lack of knowledge 4 5 4 4 4 5

Source: own analysis

The results of respondents’ indications for the first factor, 
negligence, have been presented in Figure 2. The curves 
demonstrate the percentage number of indications for par-
ticular values from 1 to 5 in a breakdown into micro and 
small enterprises. In the case of micro enterprises, 3 was 
the value that received the greatest number of indications. 
This may prove that the respondents treat negligence as the 
factor of average importance for information security. The 

results might have also been affected by so-called central 
tendency error. In the case of small entities, the greatest 
number of indications received the value of 4 – this factor 
was more „appreciated” by the respondents. While analys-
ing the answers given by all the enterprises participating 
in the research, one can conclude that a greater number of 
respondents selected the values from the upper range of the 
scale (from 3 to 5).
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Another investigated factor was „curiosity”. While ana-
lysing the indications presented in Figure 3, one can state 
that in the opinion of the respondents this factor to a larger 
extent than “negligence” impacts improper behaviours of 
employees with respect to their processing of information 
resources. Greater percentage indications can be observed 
for the values of 4 and 5 (respectively 30.94% and 27.34% 
for micro enterprises, 35.53% and 32.89% for small ones). 
In comparison with negligence, a  smaller number of the 
respondents underestimate the significance of „curiosity” 
(8.27% of micro enterprises and only 3.95% of small ones 
for the indication equal to 1).

For the factor „carelessness” the results of the research 
are similar to those for „curiosity”. One can observe it 
while analysing the shapes of the curves. They are similar 
and reflect similar percentage indications for particular 
values from 1 to 5. While analysing the notions themselves, 
a conclusion can be put forward that excessive curiosity of 
employees may lead to careless, inconsiderate actions.

Another factor we investigated was „haste and tiredness” 
(Figure 5). In this case most of the respondents selected the 
third answer, which can be termed as the most „universal one”. 
To a certain extent, this can reflect uncertainty of the survey 
participants as to the impact of this factor on information 
security. This can also stem from the respondents’ unwilling-
ness to admit that this factor occurs at their workplace – this 
could prove that they have been assigned too many responsi-
bilities or they lack proper training necessary to render work 
at this workplace. Considering all the investigated economic 
entities, only 9.32% of the respondents recognise this factor 
as insignificant (indications of 1), but twice as many of them 
believe it to be particularly important (indications of 5).

The last factor we investigated was „lack of knowledge” 
(Figure 6). Knowledge as one of the employee competencies 
(Oleksyn, 2018, p. 33) is of key importance in the processes 
of proper management of information resources. Moreover, 
this knowledge has to be as up-to-date as possible. It should 
be acquired not only in educational processes, but also in the 

Figure 3. Curiosity and its impact on undesirable actions: opening email attachments, opening files of unknown origin, installing untested 
software from the Internet. Percentage level of indications of particular values on the Likert scale from 1 to 5
Source: own analysis

Figure 4. Carelessness and its impact on undesirable actions: opening email attachments, opening files of unknown origin, installing 
untested software from the Internet. Percentage level of indications of particular values on the Likert scale from 1 to 5
Source: own analysis
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processes of continuous training, becoming acquainted with 
new techniques, technologies related both to solutions ap-
plied in the area of information management as well as new-
ly-emerging threats, means of illegal information acquisition. 
This is the key factor that allows to recognise and eliminate 
a threat. While analysing the data presented in Figure 6, one 
can observe that as many as 62.59% of the respondents 
consider this factor to be either important (4) or particularly 
important (5). It can be assumed that employees are aware 
of the impact of proper knowledge on information security. 

Discussion

T he research conducted among micro and small enter-
prises in the Silesian province allows for formulation 

of two primary conclusions:
• employees believe that technical (hardware and 

software) measures are more important than the 

conduct of persons processing information, in the 
context of intangible resources security;

• the investigated human factors are in the opinion of 
the respondents significant from the perspective of 
information security.

As the research results presented in Figure 1  demon-
strate, the human factor is still not perceived by employ-
ees as the most essential one in the process of information 
security. The word „still” has been used here deliberately. 
The fact is, that all the research conducted by the largest 
investigation agencies and scientific publications indicate 
that improper conduct of employees (intentional, uninten-
tional, and resulting from psychophysical features) poses 
the most serious threat to information security (Bada et 
al., 2019; Dreyer et al., 2018; Exclusive Networks, 2019). 
All the attacks that aim to obtain information fraudulently 
or destroy it, such as phishing or ransomware, make us 
of social engineering, treating man as the weakest link 

Figure 5. Haste and tiredness and its impact on undesirable actions: opening email attachments, opening files of unknown origin, instal-
ling untested software from the Internet. Percentage level of indications of particular values on the Likert scale from 1 to 5
Source: own analysis

Figure 6. Lack of knowledge and its impact on undesirable actions: opening email attachments, opening files of unknown origin, installing 
untested software from the Internet. Percentage level of indications of particular values on the Likert scale from 1 to 5
Source: own analysis
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of the security system. No technical measures (hardware 
and software) will operate properly if persons using them 
intentionally or unintentionally allow or accept particular 
connections, open files of unknown origin, install soft-
ware coming from unknown sources, or are careless while 
browsing websites. 

Despite the fact that the respondents indicated the 
technical factor as the prevailing one in the aspect of in-
formation security, they are also aware of the role employ-
ees play in this process. This is confirmed by the research 
results presented in Figures 2–6. Each of the investigated 
factors received more indications for the values of 4 and 
5 than for the values of 1 and 2. Therefore, each of them 
was recognised as a  significant one and having impact 
on generation of potential threats to intangible resources. 
The results also demonstrate subtle differences between 
the respondents representing micro and small enterprises. 
The employees of small enterprises more frequently se-
lected the answers 4 and 5 than the ones working in micro 
ones. The disparities are not large (several percentage 
points). However, they prove greater awareness (and pos-
sibly experience) as to the threats resulting from employee 
behaviours, which can be an outcome of more intense 
training or qualifications of the employees themselves. Yet, 
this has not been proved in this research. Our research 
presented in the article is in line with all the research in-
vestigating human mistakes while managing information. 
Its results should motivate managerial staff members to 
attach greater importance to a widely understood human 
factors while securing information. These are more im-
portant than technical measures themselves, as they will 
not fulfil their role properly without qualified and trained 
employees. 

Conclusion

T he advancement level of contemporary information 
security systems allows for securing efficiently own 

intangible resources. The prerequisite for their proper 
functioning and fulfilling their role is appropriate over-
sight of persons trained to do so. However, even the most 
technically advanced measures will not protect informa-
tion if access to these resources is consciously or uncon-
sciously granted by humans themselves. Therefore, it is 
necessary to introduce particular corrective measures 
meant to eliminate the so-called „human factor” in the 
process of information security management. The nec-
essary remedies include cyclical training, applying ade-
quate recruitment procedures while selecting employees 
for a given position, ensuring proper working conditions 
for employees, increasing their awareness of the threats 
they can provoke themselves. 

The subject matter of protecting appropriately a com-
puter workplace with reference to the human factor is 
very extensive and it covers a wide range of aspects that 
have not been analysed in the present paper, e.g., sharing 
common hardware, the BYOD (Bring Your Own Device) 
trend, security policies, industrial espionage. Thus, the 
paper refers to part of a wide range of issues pertaining to 

the human factor in information security. It should also be 
stressed that the conducted research reflects the answers 
given with regard to using popular software solutions. 
Therefore, it cannot be referred to employee behaviours 
in all the activities related to information management. 
The remaining areas of employee behaviours may then 
constitute a continuation of the research presented in this 
article. 
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Zagrożenia dla bezpieczeństwa  
informacji wynikające z czynnika ludzkiego  
w percepcji osób zarządzających 
zasobami niematerialnymi

Streszczenie

W artykule podjęto temat postrzegania wybranych czyn-
ników mających wpływ na bezpieczeństwo zasobów 
informacyjnych przez osoby odpowiedzialne za zarzą-
dzanie zasobami niematerialnymi w mikro- i małych 
przedsiębiorstwach. Wyszczególniono pięć najczęściej 
występujących w  literaturze czynników zależnych od 
pracowników, które mogą stanowić przyczynę utraty lub 
przejęcia przez osoby trzecie kluczowych dla podmiotów 
gospodarczych informacji. 
W części teoretycznej opisano podstawowe zagadnienia 
dotyczące pojęcia czynnika ludzkiego, natomiast w czę-
ści empirycznej przedstawiono badania przeprowadzo-
ne przez autorów w mikro- i małych przedsiębiorstwach 
w  województwie śląskim. Celem artykułu jest zapre-
zentowanie roli czynnika ludzkiego w  generowaniu 
potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zasobów 
niematerialnych przy obsłudze wybranych rozwiązań 
aplikacyjnych oraz postrzegania go przez pracowników 
przedsiębiorstw w konfrontacji z technicznymi systema-
mi bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

informacja, przedsiębiorstwo, bezpieczeństwo informacji, 
czynnik ludzki, kompetencje
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Wprowadzenie

D ynamiczny rozwój oraz ciągły, powiększający się na-
pływ ludności staje się obecnie największym wyzwa-

niem dla miast, obszarów miejskich i globalnego środowi-
ska (Ritchie, Roser, 2019). Bardzo wyraźny jest problem 
ekologiczności, ale także poprawy jakości życia obywateli 
obszarów zurbanizowanych (Mugion i in., 2018). Jednym 
z czynników mającym wpływ na społeczno-gospodarczą 
atrakcyjność miast jest system transportu publicznego, 
w  tym poziom jego jakości i  dostępności. Powoduje to 
zapotrzebowanie na skuteczniejsze zarządzanie tą prze-
strzenią z jednej strony oraz zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego 
komfortu życia i jakości środowiska z drugiej. 

Od kilkunastu lat możemy zaobserwować znaczącą 
poprawę w  planowaniu zrównoważonej mobilności 
miejskiej, która stała się możliwa dzięki wykorzystaniu 
zaawansowanych technologii ICT, pozwalających na 
kreowanie miast cyfrowych, przekształconych z  bie-
giem czasu w miasta inteligentne – smart cities, uwzględ-
niające w  ich tworzeniu partycypację mieszkańców 
(Gotlibowska, 2018, s. 68). Koncepcja smart city to nie 
tylko zoptymalizowane uwarunkowania, zapewniające 
wysoką jakość życia mieszkańców, niezawodność infra-
struktury technicznej czy efektywność gospodarowania 
zasobami naturalnymi, to także łączenie kapitału spo-
łecznego organizacji oraz infrastruktury technicznej do 
tworzenia najlepszych warunków do życia (Zysińska 
i  in., 2014, s.  11969). W  związku z  powyższym celem 
artykułu jest identyfikacja problemów użytkowników 
krakowskiego systemu transportu publicznego oraz 
ocena wdrożonych rozwiązań z punktu widzenia jako-
ści świadczonych usług w świetle koncepcji smart city. 
Na podstawie tak zdefiniowanego celu przyjęto nastę-
pujące hipotezy badawcze: 

H1. Rodzaj środka transportu stanowi determinantę 
wpływającą na ocenę istotności tych problemów. 

H2. Problemy obniżają jakość transportu zbiorowe-
go w Krakowie, a tym samym zmniejszają jego „nowo-
czesność” i komfort życia mieszkańców. 

H3. Wdrożone inteligentne rozwiązania są pozytyw-
nie ocenione przez użytkowników. 

Dla osiągnięcia powyższego przyjęto także dwa py-
tania badawcze:

1. Z jakimi problemami mierzą się użytkownicy kra-
kowskiego transportu publicznego?

2. Które rozwiązania koncepcji smart city są  najle-
piej oceniane przez użytkowników i  podnoszą 
jakość świadczonych usług przez MPK w  Krako-
wie?

Hipotezy badawcze zweryfikowano na podstawie 
wyników badania empirycznego z  wykorzystaniem 
analizy wielokryterialnej. Struktura artykułu składa 
się z  trzech części. W pierwszej kolejności omówiono 
istotę zarządzania miejskim transportem publicznym, 
w  drugiej wyjaśniono koncepcję smart city ze szcze-
gólnym uwzględnieniem smart mobility, a  następnie 
dokonano analizy i oceny uzyskanych wyników badań1. 

Zarządzanie miejskim 
transportem publicznym

„Zarządzanie obszarami miejskimi stało się jednym 
z  najważniejszych wyzwań XXI wieku” –  to stwier-
dzenie J. Wilmotha z Wydziału ds. Ludności Departa-
mentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ nie 
dziwi, gdy popatrzy się na fakty (UN DESA, 2014). 
Według danych z 2018 roku, 74% ludności UE miesz-
ka na obszarach zurbanizowanych (UN DESA, 2019). 
W skali globu to 54% i udział ten stale wzrasta z prze-
widywaniami, że do 2050 r. zostanie zurbanizowanych 
około 70 procent światowej populacji (Savelsbergh, 
Van Woensel, 2016). Warto przy tym zaznaczyć, że te-
reny miejskie obecnie zajmują jedynie 2% globalnych 
powierzchni lądowych, będąc jednocześnie odpowie-
dzialnymi również za około 60–80% globalnego zuży-
cia energii, 75% procent globalnej emisji dwutlenku 
węgla i ponad 70 procent globalnych odpadów (UNA 
Poland, 2021). Obecnie największym wyzwaniem dla 
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miast, obszarów miejskich i  globalnego środowiska 
jest nie tylko zmniejszenie globalnego ocieplenia, po-
ziomu zanieczyszczenia i  emisji, ale także poprawa 
jakości życia obywateli (Mugion i in., 2018). Zintegro-
wane podejście do rozwoju miasta opiera się na kilku 
 perspektywach. Wyzwania związane z obszarami miej-
skimi można postrzegać pod kątem miejsca, w którym 
się pojawiły, lub podmiotów, dla których mają one 
największe znaczenie. Można je również rozważać pod 
względem najodpowiedniejszego poziomu zarządza-
nia lub skali terytorialnej, wymaganej dla skutecznego 
rozwiązywania problemów (UE, 2011, s. 65). 

Rozwój obszarów miejskich stwarza wyzwanie 
związane z przepływem ludzi, dóbr materialnych oraz 
informacji. Zarówno przepływ jednostek na obszarze 
terenu zurbanizowanego, jak i  ich napływ i  odpływ 
z niego musi być w odpowiedni sposób zorganizowany 
i  uregulowany. Te zadania należą do logistyki miej-
skiej, która w  ciągu ostatnich 30 lat stanowi szczegól-
ny obiekt zainteresowania badaczy, jak też praktyków 
(Gonzales-Feliu i  in., 2014). W  zachodniej literaturze 
przedmiotu rozróżnia się koncepcję „city logistics” oraz 

„urban logistics” (Rose i  in., 2018). Pierwszą z nich de-
finiuje się jako „ruch rzeczy (w odróżnieniu od ludzi) 
do, z, wewnątrz i przez obszary miejskie” (Ogden, 1992, 
s.  14). Drugie rozumienie jest szersze, podkreśla dwu-
kierunkową rywalizację i współpracę między wieloma 
podsystemami miejskimi i postrzega logistykę miejską 
jako „wszystkie skoordynowane działania w  zakresie 
gromadzenia i dostarczania towarów przez dostawców 
usług logistycznych na obszarach miejskich, mające 
na celu ograniczenie lub zapobieganie utrudnieniom 
handlowym i  ich negatywnym skutkom zewnętrznym” 
(Gammelgaard, 2015, s.  334). Te mimowolne interak-
cje pomiędzy wieloma podmiotami w  dużych, gęsto 
skupionych systemach społecznych i  strukturalnych 
wskazują, że środowisko miejskie jest złożoną formą 
organizacyjną, w której zachodzą operacje logistyczne 
(Bunderson, 2001). 

Z  kolei w  polskiej literaturze logistyka miejska jest 
rozumiana jako „kompleksowe zarządzanie wszystki-
mi obszarami związanymi z  funkcjonowaniem mia-
sta, jego mieszkańcami i  procesami zachodzącymi na 
jego terenie” (Tundys, 2008), ale także „planowanie, 
koordynacja i  sterowanie procesami logistycznymi 
na obszarach miejskich”. Specyfiką logistyki miejskiej 
jest to, że cele określane przez podmioty uczestniczące 
w  procesach i  technologiach realizacji procesu muszą 
uwzględniać operacyjne, rynkowe, infrastrukturalne 
i prawne wymagania oraz ograniczenia stawiane przez 
środowisko miasta, w tym przez miasto jako jednostkę 
zbiorową (Krawczyk, 2004). 

Duży wpływ na społeczno-gospodarczą atrakcyjność 
miast ma system transportu publicznego2, który jest 
ważnym czynnikiem miastotwórczym (Modelewska, 
2017). System ten ma za zadanie jednoczesne zmini-
malizowanie jego negatywnych skutków odczuwalnych 
dla środowiska, społeczeństwa, a  także gospodarki. 

Publiczny charakter transportu miejskiego oznacza, że 
jest to „powszechnie dostępny regularny przewóz osób 
wykonywany w określonych odstępach czasu i po okre-
ślonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych 
lub sieci komunikacyjnej” (Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 
13). Transport zbiorowy stanowi zatem ofertę wyspe-
cjalizowanych przedsiębiorstw działających na terenie 
danego miasta, dysponujących wieloosobowymi po-
jazdami (w  tym m.in. autobusy, trolejbusy, tramwaje, 
metro). Miejska komunikacja publiczna dedykowana 
jest dla szerokiego grona pasażerów i  charakteryzuje 
się zarówno systemem stałych tras, jak i stałym rozkła-
dem jazdy (Wesołowski, 2003). System transportu pu-
blicznego musi zatem spełniać kryterium powszechnej 
dostępności usługi transportowej dla jednostki i społe-
czeństwa, który jednocześnie jest zgodny z wymogami 
bezpieczeństwa zdrowotnego i  ekologicznego (Bart-
niczak, 2013). Istotne jest także spełnienie kryterium 
wykorzystania przestrzeni, minimalizacji wpływu na 
środowisko, a  także uwzględniające efektywność eko-
nomiczną (ECMT, 2004). 

Wśród licznych celów zarządzania ruchem pojaz-
dów transportu publicznego wymienia się m.in. zwięk-
szenie zaufania pasażerów do transportu publicznego 
(Suda, 2010). Zaangażowanie mieszkańców miast jest 
elementem decydującym o  powodzeniu wielu strate-
gii. Miasta, w których przeznaczono zasoby i  czas na 
organizację procesów opartych na partycypacji użyt-
kowników, odznaczają się większą spójnością oraz 
większym poczuciem odpowiedzialności wśród miesz-
kańców za krótko-  i długoterminowe strategie i wizje 
(UE, 2011, s. 82). Z tego punktu widzenia istotna jest 
zatem skuteczna komunikacja z  mieszkańcami miast, 
w  tym pozyskanie informacji, z  jakimi problemami 
muszą się zmierzyć, korzystając w  życiu codziennym 
z transportu publicznego, oraz jak postrzegają wdraża-
ne w nim zgodnie z koncepcją smart city nowoczesne 
rozwiązania.

Idea koncepcji smart city

N ależy podkreślić, że w  ciągu ostatniej dekady poję-
cie smart city rozprzestrzeniło się na całym świecie 

(Stübinger, Schneider, 2020), odgrywając coraz większą 
rolę w  zarządzaniu miastem i  powinno być wdrażane 
przy udziale mieszkańców z  uwzględnieniem ich po-
trzeb. Koncepcja ta przyczynia się do zmiany sposobu 
myślenia i  działania nie tylko zarządzających miastem, 
ale także rządów, przedsiębiorstw, a  w  konsekwencji 
samych mieszkańców, którzy postrzegają koncepcję 
smart city jako miasta wykorzystującego zaawanso-
waną technologię, kreującego lepsze warunki do życia 
i  zrównoważony rozwój. Ze względu jednak na brak 
jednoznacznych rozstrzygnięć definicyjnych (Hajduk, 
2020, s. 124; Stübinger, Schneider, 2020) oraz w związku 
z  szybko rozwijającymi się innowacjami technologicz-
nymi, umożliwiającymi powstanie inteligentnego mia-
sta, trudno jest przytoczyć jedną definicję, jak również 
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 dokonać analizy porównawczej pomiędzy proponowa-
nymi (Dameri, Rosenthal-Sabroux, 2014, s. 3). Systema-
tyczny przegląd literatury przedmiotu przeprowadzony 
przez J. Stübingera i L. Schneidera (2020, s. 3) wskazuje, 
że rocznie publikowanych jest około 200 tys. artykułów. 
Badacze prognozują podwojenie liczby artykułów rocz-
nych w ciągu najbliższych 10 lat, a prognoza ta potwier-
dza trend postępującej urbanizacji.

Pojęcie smart city powiązane jest z  początkowym 
określeniem „zrównoważonego miasta” (okres po 1950 
roku), które związane było z przyszłościowym rozwojem 
miast, jak również z  terminem „miasta cyfrowego” (do-
mena lat 90. i 2000 roku), nawiązującym do gwałtownie 
rosnącej technologii informacyjnej i  telekomunikacyj-
nej oraz dużej ilości informacji. Począwszy od roku 2009, 
pojęcie „miasta cyfrowego” jest sukcesywnie wypierane 
na rzecz określenia „smart city” (Eremia i in., 2017, s. 14). 
Termin ten obejmuje elementy zrównoważonego rozwo-
ju i integracji społecznej, jednocześnie dostosowując się 
do ewolucji nowych technologii internetowych (Deakin, 
2013, s. 21). Koncepcja smart city opiera się na ludziach, 
technologii i organizacjach wraz z siecią powiązań i  in-
terakcji. Natomiast większość definicji „inteligentnego 
miasta” odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do po-
prawy wyników jako jednego z głównych celów inicjatyw 
mających na celu uczynienie miast „inteligentniejszymi” 
(Gotlibowska, 2018, s. 68). 

Badacz M. Eremia wraz z zespołem (2017) zapropono-
wał ciekawe propozycje kierunków rozwoju, odnoszące 
się do infrastruktury, usług i systemów administracyjnych 
niezbędnych do stworzenia odpowiedniego środowi-
ska dla osiągnięcia różnych cech inteligentnego miasta. 
 Autorzy wskazują takie obszary, jak: inteligentne budynki; 
edukację, medycynę i  opiekę socjalną; inteligentną sieć 
energetyczną; inteligentne pomiary gazu, wody, energii 
elektrycznej; inteligentną dystrybucję wody i  gospoda-
rowanie odpadami; zintegrowany system zasilania, jak  
również inteligentne parkingi (Eremia i in., 2017, s. 17). 

Należy zauważyć, że technologie ICT są  niezbędne 
w koncepcji smart city, aby (Mitchell, 2007, s. 5): 

• efektywnie wykorzystywać infrastrukturę i  umoż-
liwić zrównoważony rozwój z gospodarczego, spo-
łecznego i kulturowego punktu widzenia; 

• zaangażować obywateli na szczeblu admini-
stracji lokalnej poprzez zastosowanie systemu 
e-uczestnictwa; 

• wspierać uczenie się na podstawie doświadczenia, 
adaptacji i  innowacji, aby skuteczniej i  szybciej 
rea gować na różne zmiany. 

Rozwijające się narzędzia ICT umożliwiają silną 
integrację wszystkich wymiarów inteligentnego mia-
sta, obejmując inteligencję ludzką, zbiorową, a  także 
sztuczną inteligencję. Przy czym należy zauważyć, że 
istnieją one tylko wówczas, gdy stanowią zintegrowany 
system.

Literatura przedmiotu przyjmuje, że inteligentne 
miasta obejmują sześć obszarów: smart economy, smart 
environment, smart people, smart living, smart  governance 

oraz smart mobility (Lohachab, 2020, s.  217; Talton, 
Tonar, 2019). Należy zauważyć, że wymienione obszary 
są  ze sobą powiązane. Z  uwagi na zakres badania, jak 
również ograniczone możliwości publikacyjne skupimy 
się na przedstawieniu istoty w  zakresie smart mobili-
ty, która odnosi się do zastosowania technologii ICT 
w  nowoczesnych technologiach transportowych, ulep-
szających transport miejski, wykorzystujących czystą 
energię. Smart mobility to także zrównoważone systemy 
transportowe, które nie zawsze związane są z  technolo-
gią High Tech. 

Problem mobilności jest ściśle związany ze współ-
czesnymi miastami i  wynika on z  ich ekspansji. Inten-
syfikacja transportu ludzi i  towarów w  obrębie miasta 
jest coraz bardziej skomplikowana, ale także odgrywa 
coraz większe znaczenie w  ich rozwoju, przyczyniając 
się w  konsekwencji do rozwoju gospodarki i  kraju. Co 
ważne, smart mobility powinno być rozwijane zgodnie 
z potrzebami jego mieszkańców przy wykorzystaniu ich 
aktywnego współudziału. Celem inteligentnego trans-
portu poza usprawnianiem ruchu i  komunikacji jest 
także rozbudowa infrastruktury z  zastosowaniem naj-
nowszych rozwiązań ICT, tworzenie inteligentnych ofert 
mobilności, wykorzystywanie różnorodnych cyfrowych 
rozwiązań, takich jak np. smart parking, car-pooling, trip 
planning, car-sharing, bike-sharing, MaaS (Mobility-as-

-a-Service), ride-hailing czy też micro mobility. To także 
rozwijanie i  wdrażanie rozwiązań opartych na techno-
logii inteligentnych systemów łączności i  transmisji da-
nych (IST) lub inteligentnych systemów transportowych 
(ITS) (Zaheer i in., 2019). 

W  procesie transformacji miast z  tradycyjnych na 
cyfrowe należy uwzględniać użyteczność wdrażanych 
rozwiązań dla mieszkańców. Zdaniem badaczy, będzie 
to możliwe wówczas, jeżeli stanie się to wspólnym 
przedsięwzięciem władz, mieszkańców oraz firm dostar-
czających rozwiązania technologiczne. Ponadto wskaza-
ne jest wykorzystanie partycypacyjnego modelu współ-
pracy (Chamier-Gliszczyński, 2017), skierowanego na 
zachęcanie mieszkańców do aktywnego udziału w  tym 
procesie, badanie ich potrzeb oraz wykorzystywanie 
opinii użytkowników. Założenia te stały się inspiracją do 
realizacji badań, które miały na celu zidentyfikowanie 
problemów użytkowników krakowskiego systemu trans-
portu publicznego oraz ocenę wdrożonych rozwiązań 
z punktu widzenia jakości świadczonych usług w świetle 
koncepcji smart city. 

Metoda badawcza

N iniejszy artykuł prezentuje wyniki stanowiące rezul-
tat badań, mających na celu ocenę poziomu inno-

wacyjności komunikacji miejskiej w  Krakowie. Biorąc 
pod uwagę założony cel opracowania, zaprezentowany 
zostanie fragment z nich, związany z  identyfikacją pro-
blemów przy korzystaniu z transportu publicznego oraz 
oceną wpływu wdrożenia nowych rozwiązań na jakość 
świadczonych usług przez użytkowników. 
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Badania empiryczne zostały przeprowadzone w grud-
niu 2019 roku przy użyciu ankiety internetowej CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) zamieszczonej na pro-
filu społecznościowym witryny internetowej Platforma 
Komunikacyjna Krakowa – PKK. Kwestionariusz ankiety 
obejmował 18 pytań podzielonych na trzy zasadnicze czę-
ści. Pierwsza dotyczyła poznania opinii respondentów na 
temat problemów oraz oceny jakości usług komunikacji 
miejskiej w  Krakowie. Druga grupa obejmowała pyta-
nia diagnozujące przyczyny niekorzystania z  miejskiego 
transportu publicznego oraz możliwości jego usprawnie-
nia. Ostatnia grupa pytań związana była z  określeniem 
cech społeczno-demograficznych respondentów. Na 
uwagę zasługuje bardzo liczna próba, obejmująca 1716 
użytkowników, charakteryzująca się zróżnicowaniem pod 
względem cech, częstotliwości podróżowania oraz rodza-
ju wykorzystywanego transportu. Warto także zaznaczyć, 
że 73% respondentów korzysta z  transportu zbiorowego 
w  sposób systematyczny (codziennie), a   najbardziej po-
pularnym rodzajem transportu wśród badanych jest tram-
waj (41%) oraz multimodalne rozwiązanie (32%). Z kolei 
komunikację autobusową wybiera niecałe 30% badanych. 
Średni czas podróży użytkownika transportu zbiorowego 
wynosi około 30 minut.

Przedmiotem analizy niniejszego opracowania są 
zidentyfiko wane przez użytkowników problemy komuni-
kacji miejskiej w Krakowie oraz sprawdzenie, czy rodzaj 
środka transportu stanowi determinantę wpływającą na 
ocenę istotności tych problemów. W  analizie uwzględ-
niono następujące zmienne zależne: dużą odległość po-
między przystankami, tłok, zbyt niski komfort jazdy, zbyt 
wysokie ceny biletów, zbyt małą częstotliwość przejazdu, 
zbyt długi czas przejazdu oraz niepunktualność. 

Dla oceny problemów komunikacji miejskiej przyjęto 
skalę: bardzo ważny problem, ważny problem, umiarkowa-
nie ważny problem, mało ważny problem, nie ma znaczenia. 
Z kolei dla rodzaju środka transportu, będącego zmienną 
niezależną, wyróżniono: autobus, tramwaj, rozwiązanie 
multimodalne stanowiące połączenie dwóch pierwszych.

W celu zidentyfikowania determinant oceny istotności pro-
blemów komunikacji miejskiej zastosowano analizę wariancji, 
będącą parametryczną metodą statystyczną pozwalającą na 
porównanie kształtowania się wartości zmiennej w grupach 
wydzielonych przez kategorie jednego lub wielu czynników. 
W badaniu przyjęto poziom istotności oraz w analizie każdo-
razowo zdefiniowano zmienne (Hamerska, 2020, s. 81):

Y – ocena istotności problemów komunikacji miejskiej,
X – czynnik (zmienna niezależna – środek transportu).

Rys. 1. Schemat postępowania przy identyfikacji determinant oceny istotności problemów komunikacji miej-
skiej w Krakowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hamerska, 2020, s. 83
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Tabela 1. Zestawienie wyników dla badania poszczególnych determinant oceny istotności problemów komunikacji miejskiej 
w Krakowie

Niepunktualność 
Shapiro-Wilk normality 
test W = 0.77741, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F) 
group 2 8.7799 0.000161 *** 1671 
Signif. codes: 
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 18.518, df = 2, p-value = 9.523e-05

Czas przejazdu
Shapiro-Wilk normality te
data: residuals(aov_czas_przejazdu)
W = 0.82879, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 0.2856 0.7516 1664 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.7, df = 2, p-value = 0.1572

Mała częstotliwość przejazdów 
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.79539, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 0.5173 0.5962 1667 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.9233, df = 2, p-value = 0.08529

Ceny biletów 
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.87105, p-value < 2.2e-16

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.2034, df = 2, p-value = 0.02728

Mały komfort przejazdu
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.88746, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 1.5521 0.2121 1669 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 5.2519, df = 2, p-value = 0.0723

Tłok 
Shapiro-Wilk normality test
data: residuals(aov_tlok)
W = 0.7739, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 1.864 0.1554 1680 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.056, df = 2, p-value = 0.1316

Odległości pomiędzy przystankami
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.90922, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 0.2295 0.7949 1670 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 0.6091, df = 2, p-value = 0.7375

Źródło: opracowanie własne

Dla poszczególnych etapów badań zdefiniowano na-
stępujące hipotezy badawcze:

1) badanie normalności rozkładu zmiennej Y w popu-
lacjach określonych przez kategorie zmiennej X:

• H0 –  rozkład badanej cechy jest rozkładem 
normalnym,

• H1 –  rozkład badanej cechy nie jest rozkładem 
normalnym;

2) badanie jednorodności wariancji zmiennej Y w po-
pulacjach określonych przez kategorie zmiennej X:

• H0 –  wariancja zmiennej zależnej w  popula-
cjach określonych przez kategorie zmiennej jest 
jednakowa,

• H1 –  wariancja zmiennej zależnej w  populacjach 
określonych przez kategorie zmiennej nie jest 
jednakowa;

Badania przeprowadzono według schematu zapre-
zentowanego na rysunku 1. 

Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą programu 
R, natomiast zmienne zależne uwzględnione w analizie 
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Rys. 2. Ocena ważności problemów związanych z wysoką ceną biletów i niepunktualnością komunikacji w Kra-
kowie z uwzględnieniem środka transportu 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Ocena jakości usług świadczonych przez komunikację miejskiej w Krakowie według opinii użytkowników  
Źródło: opracowanie własne 

oraz uzyskane wyniki przedstawiono w  tabeli 1. Nale-
ży zaznaczyć, że ze względu na niepełne obserwacje 
(w  niektórych przypadkach wystąpił brak oceny przez 
respondentów) odpowiedzi takie nie były uwzględniane, 
stąd też w zależności od badanej cechy liczba obserwacji 
jest różna, co zaznaczono w tabeli. 

Wyniki badań

N a podstawie przeprowadzonej analizy wariancji, 
której celem była odpowiedź na pytanie, czy zróż-

nicowanie pod względem wykorzystywanego przez 
podróżnych środka transportu wpływa na ocenę istot-
ności problemów komunikacji miejskiej w  Krakowie, 
wykazano, że w  tylko w przypadku dwóch zmiennych: 

niepunktualności oraz ceny biletów, środek transportu 
stanowił determinantę wpływającą na ocenę istotności 
problemów komunikacyjnych.

Dla 61% użytkowników wysoka cena biletów stano-
wi bardzo ważny i ważny problem. Natomiast tylko 6% 
badanych uznało, że cena biletu nie ma znaczenia, a dla 
kolejnych 10% był to mało ważny problem. W przypad-
ku niepunktualności wartości kształtują się odpowied-
nio 85%, 0,35% oraz 1,7%. W  zależności od środka 
transportu odpowiedzi respondentów oceniające waż-
ność problemów komunikacji prezentuje rysunek 2. 

Należy zwrócić uwagę na to, że problem braku 
punktualności był szczególnie ważny dla osób podró-
żujących tramwajem. Wydaje się, że powodem takiej 
sytuacji może być wybór właśnie tej formy komunikacji 
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Rys. 4. Problemy komunikacji miejskiej w Krakowie według opini użytkowników 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Wpływ nowych rozwiązań na jakość świadczonych usług przez MKP w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne
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jako wariantu mniej zawodnego przy uwzględnieniu, że 
szybkość podróży i komfort poruszania się ma szczegól-
ne znaczenie dla podróżnych.

Opóźnienia zdarzają się dość często, szczególnie 
w  godzinach porannych i  popołudnowych. Badania 
wskazują, że w  przypadku taboru tramwajowego punk-
tualne odjazdy stanowią około 40%, natomiast przy 
uwzględnieniu spóźnienia 1  minuty wartość wzrasta 
do 71%. Opóźnienia wynikają głównie z  ograniczonej 
możliwości pojazdów szynowych do wyprzedzania się 
oraz specyfiki sieci trakcyjnej, która nie może być za 
bardzo obciążona na krótkim odcinku, ograniczonej 
pojemności pętli, a  także ich dostępności dla określo-
nego typu taboru (Kisielewski, Ulman, 2016, s.  653). 
Natomiast w przypadku autobusów spóźnienia związane 
są z natężeniem ruchu w godzinach szczytu, zbyt małą 
przepustowością dróg, jak również zwartą strukturą 
centralnej strefy Krakowa, charakterystycznej dla zabyt-
kowych miast Europy, gdzie nie ma miejsca na rozlegle 
arterie kołowe czy większe kompleksy parkingów (Ku-
kulska-Kozieł i  in., 2019, s.  328). Dodatkowo sytuację 
komplikuje większa dostępność samochodów osobo-
wych, wzrost liczby mieszkańców miast, budowa osiedli 
w granicach administracyjnych miasta i poza nim oraz 
zjawisko kongestii (Niekurzak i in., 2018, s. 31). 

Drugim problemem wskazanym przez badanych 
była wysoka cena biletów. Czynnik ten podobnie jak 
brak punktualności był istotniejszy dla podróżujących 
tramwajem. 

Co ciekawe, zaledwie 6% badanych ocenia jakość 
świadczonych usług na bardzo dobrym poziomie (rys. 3). 
Chociaż osoby podróżujące tramwajem tę cechę oceniły 
wyżej niż dwie pozostałe grupy. Jest to o tyle zaskakują-
ce, że dla tych użytkowników niepunktualność i wysoka 
cena stanowiły bardzo duży problem. 

Poza niepunktualnością, która znajduje się na pierw-
szym miejscu wśród ocenianych problemów (rys. 4), 
respondenci w  dalszej kolejności wskazali na zatłocze-
nie w  pojazdach. Pomimo konsekwentnie realizowanej 
polityki transportowej przez władze miasta (polityka 
transportowa ..., 2016; Bieńkowska i in., 2015, s. 5) oraz 
modernizacji i  zakupu nowych pojazdów (Zielińska, 
2018, s. 984), jak widać, czynnik ten wciąż stanowi dużą 
uciążliwość. Badani podkreślali konieczność oczekiwa-
nia na kolejne kursy, umożliwiające korzystanie z usług 
MPK. Bardzo często powodem takich niedogodności 
jest niska częstotliwość przejazdów, mała przepustowość 
wynikająca z  ograniczonych zasobów taboru, wspólne 
zajezdnie auto busowe oddalone od centrum miasta, 
 niewystarczająca  synchronizacja kursów, korki w  go-
dzinach szczytu, przyczyniające się do braku płynnej 
wymiany pasażerów na przystankach z  powodu ich za-
blokowania przez poprzedzający pojazd. Także badania 
przeprowadzane w  roku 2019 wykazały, że najważniej-
szym problemem dla mieszkańców Krakowa pozostają 
utrudnienia w ruchu drogowym i korki (Budziło, Socała, 
2019, s. 11), które odnotowały dwukrotny wzrost wska-
zań w  porównaniu z  badaniami przeprowadzonymi 

w roku 2018. Natomiast usprawnienie komunikacji zna-
lazło się na trzecim miejscu problemów, z jakimi boryka-
ją się mieszkańcy Krakowa.

Warto zauważyć, że dla respondentów uczestniczą-
cych w  naszym badaniu najważniejszymi z  wdrożo-
nych rozwiązań okazały się te, które wpływają na efek-
tywność oraz optymalizację przejazdów komunikacji 
miejskiej. Godne uwagi jest także odnotowanie faktu, 
że władze miasta Krakowa zdecydowały się na wprowa-
dzenie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem oraz 
nadanie priorytetu pojazdom komunikacji miejskiej 
na sygnalizacjach świetlnych (Gryga i  in., 2013, s.  4), 
skoordynowanie siatek przesiadkowych oraz budowę 
inteligentnych skrzyżowań. Na podstawie przepro-
wadzonych badań można także stwierdzić, że badani 
doceniają stosowanie tego typu rozwiązań i  uważają, 
że wpływają one na zwiększenie jakości świadczenia 
usług oraz odgrywają coraz większą rolę w  procesie 
planowania, zarządzania ruchem i  jego użytkowania. 
Również badacze M. Niekurzak, E. Kubińska-Jabcoń 
i  A. Bazior (2018) wskazują na ważność wykorzysty-
wania inteligentnych narzędzi ICT i uważają, że mogą 
one stanowić zintegrowane  podejście do rozwiązywa-
nia problemów transportowych. Ponadto, jak słusznie 
stwierdza M. Niekurzak z  zespołem (2018, s.  32), ich 
zastosowanie koncentruje się na infrastrukturze i  po-
jazdach, za pośrednictwem których inteligentne syste-
my transportowe wpływają na zachowanie się ludzi.

Przeprowadzone badanie wskazuje, że dla ponad 
połowy badanych kryterium wyboru komunikacji 
miejskiej jest także bezpieczeństwo i  wyposażenie ko-
munikacji w monitoring, a pojazdy w fotokomórki oraz 
kontynuowanie akcji „Bezpieczny Powrót”. Potwierdzają 
to także wyniki badań nt. bezpieczeństwa podróży (Zie-
lińska, 2018, s.  984) oraz raport P. Budziły, D. Socały 
(2019, s. 13). Bez wątpienia wprowadzanie nowych tech-
nologii w  komunikacji miejskiej należy traktować jako 
naturalne następstwo wymogów i norm bezpieczeństwa 
(Jarocka, 2020, s. 69), jak i wizji zarządzających (Alaver-
dyan i  in., 2018, s.  34). Powinno ono obejmować m.in. 
autonomiczne przetwarzanie i  przesyłanie informacji 
niezbędnych w  utrzymaniu bezpieczeństwa oraz sprzy-
jających budowaniu systemu transportu zgodnego z za-
łożeniami smart city. 

W  zakresie oceny wprowadzonych inteligentnych 
rozwiązań (rys. 5) największym uznaniem wśród miesz-
kańców cieszą się dwa rozwiązania: aplikacja „jakdojade” 
oraz wprowadzenie tablic informujących o  rzeczywi-
stym czasie przyjazdu tramwaju.

Aplikacja „jakdojade” umożliwia sprawdzenie określo-
nych połączeń, odległości, szacowanego czasu dojścia na 
przystanek, możliwości zakupu biletu, trasy przejazdu, 
aktualizowanych w  czasie rzeczywistym. W  większym 
stopniu do korzystania z usług komunikacji zachęca oso-
by jeżdące tramwajem (28%) aniżeli autobusem (17%). 
System dynamicznej informacji pasażerskiej, jakim 
są  tablice wyświetlające rzeczywisty czas odjazdu oraz 
informacje dotyczące opóźnień i utrudnień, jest drugim 
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rozwiązaniem w  największym stopniu podnoszącym 
jakość podróży. Tego typu narzędzia cechujące się głów-
nie wartością informacyjną mają za zadanie ułatwienie 
podjęcia ostatecznej decyzji pasażerowi co do wyboru 
środka transportu. Z badań wynika, że 30% responden-
tów wskazało także, że zwiększenie liczby takich tablic 
skłoniłoby ich do częstszego korzystania z komunikacji 
miejskiej. Również i to narzędzie częściej zachęca korzy-
stających z komunikacji tramwajowej (26%) i multimo-
dalnego rozwiązania (20%) aniżeli autobusowej (16%).

Działania w  zakresie regulacji natężenia ruchu po-
przez funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej, zwiększo-
nej ilość buspasów oraz uprzywilejowanie pojazdów 
komunikacji miejskiej okazały się mniej ważne dla 
respondentów niż opisane wyżej rozwiązania, choć 
w istotny sposób wpływają na optymalizację przejazdów 
taboru miejskiego oraz zwiększają przepustowość. Co 
ciekawe, niskoemisyjny tabor nie jest ważnym kryte-
rium dla ankietowanych, być może ze względu na niską 
świadomość ekologiczną Polaków. Uwzględniając rodzaj 
transportu, to kryterium to było istotniejsze dla osób ko-
rzystających z komunikacji tramwajowej (27%). Oprócz 
rozwiązań podanych w ankiecie respondenci podzielili 
się własnymi spostrzeżeniami odnośnie do działania 
komunikacji miejskiej. Ankietowani wskazali jako 
czynniki wzrostu jakości m.in.: autobusy przegubowe, 
aplikację „Kraków pod ręką”, biletomaty w  pojazdach 
komunikacji miejskiej, bilety zintegrowane z PKP oraz 
informowanie pasażerów o niedogodnościach na porta-
lach społecznościowych.

Zauważamy wyraźny trend wzrostu zapotrzebowania 
na inteligentne rozwiązania, które rozszerzają możliwo-
ści użytkowników. Pod względem porównania z innymi 
miastami w  zakresie poziomu smart, Kraków nie od-
biega istotnie od średnich wartości miast europejskich, 
a na poziomie krajowym je przewyższa (Giffinger i  in., 
2015; Gorzelany, Lorek, 2018). Infrastruktura ICT w za-
kresie smart mobility w Krakowie jest dobrze rozwinięta. 
Potwierdzają to także nasze badania, w  których 47% 
respondentów jest zadowolonych z jakości wdrożonych 
rozwiązań (poziom bardzo dobry i dobry), 39% jest za-
dowolona w stopniu umiarkowanym, natomiast odsetek 
niezadowolonych to tylko 12%. 

Stosunkowo niewielkie braki związane są  ze „zrów-
noważonym systemem transportowym”, wynikającym ze 
znacznego udziału transportu prywatnego oraz niskiego 
poziomu bezpieczeństwa na krakowskich drogach.

Podsumowanie

W prowadzanie inteligentnych rozwiązań staje się ko-
niecznością dla zarządzających współczes nym mia-

stem oraz, jak słusznie zauważają M. Wach-Kloskowska, 
J. Rześny–Cieplińska (2018, s. 99), jest jedną z najbardziej 
obiecujących koncepcji przyszłości dotyczących rozwoju 
miast i lokalnej gospodarki. Miasto przyszłości składa się 
z  sześciu obszarów (smart economy, smart environment, 
smart people, smart living, smart governance oraz smart 

mobility), a  jego budowa, ze względu na użyteczność 
wdrażanych rozwiązań, powinna być oparta na aktywnym, 
świadomym, niezależnym udziale mieszkańców i wskaza-
ne jest wykorzystanie partycypacyjnego modelu współ-
pracy. Powyższe stało się inspiracją do przeprowadzenia 
badań, których rezultaty pozwalają na stwierdzenie:

• w  przypadku dwóch zmiennych: niepunktualność 
oraz wysoka cena biletów środek transportu stano-
wił determinantę wpływającą na ocenę istotności 
problemów komunikacyjnych,

• rozwiązania wchodzące w  skład smart mobility 
zwiększają jakość podróży użytkowników oraz uła-
twiają, zachęcają i  wpływają na częstotliwość po-
dróżowania oraz poprzez skuteczne wdrażanie tych 
narzędzi mogą przyczyniać się do eliminacji ziden-
tyfikowanych problemów, 

• poziom innowacyjności wdrażanych rozwiązań 
oceniono jako dobry, a  kierunek zmian właściwy 
i pożądany,

• użytkownicy dostrzegają korzyści płynące z  imple-
mentacji inteligentnych rozwiązań i chętnie z nich 
korzystają,

• funkcjonowanie i rozwój miejskiego transportu zbio-
rowego uzależniony jest od szeregu uwarunkowań 
społeczo-gospodarczych, polityki transportowej mia-
sta, jak również narzędzi z obszaru smart city,

• liczna próba badawcza i aktywny udział responden-
tów w badaniu pozwala na stwierdzenie, że podczas 
budowania miasta przyszłości wykorzystującego 
partycypacyjny model wysokie zaangażowanie 
mieszkańców stanowi istotny atut i powinien stano-
wić źródło informacji dla decydentów, 

• główne problemy użytkowników krakowskiego sys-
temu transportu publicznego związane są z brakiem 
punktualności, zbyt niską częstotliwością przejaz-
dów, zatłoczeniem komunikacji, zbyt dużymi odstę-
pami pomiędzy przystankami oraz długim czasem 
przejazdu.

Autorzy uważają, że rosnąca gęstość zaludnienia 
w  miastach wymaga odpowiedniego świadczenia usług, 
realizowania efektywnej polityki transportowej, dopaso-
wania infrastruktury oraz dalszego wdrażania koncepcji 
smart city. Pozwoli to na optymalizację wydajności usług 
miejskich, zrównoważony rozwój oraz eliminację ograni-
czeń, natomiast zastosowanie różnych technologii z  ob-
szaru ICT będzie wymagało zintegrowania z architekturą 
(artefaktami) miasta. Przyczyni się do podniesienia efek-
tywności, optymalizacji w  zakresie zarządzania komuni-
kacją miejską oraz umożliwi budowanie zintegrowanego 
systemu transportowego. 

Wśród ograniczeń zastosowania wyników badań, jakie 
dostrzegają autorzy artykułu, jest m.in. brak dotarcia do 
respondentów, którzy od dłuższego okresu nie korzysta-
ją z  usług komunikacji zbiorowej. Ponadto intersujące 
wydaje się przeprowadzenie szczegółowych badań od-
nośnie do niepunktualności i wysokiej ceny biletów jako 
czynników wpływających na ocenę jakości oferowanych 
usług z uwzględnieniem środka transportu. Wyniki badań 
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mogłyby być pomocne w podejmowaniu przyszłych stra-
tegicznych decyzji systemu transportu publicznego lub 
w kształtowaniu polityki jego promowania. Mamy także 
świadomość, że powyższe rozważania nie wyczerpują 
w pełni badanego problemu i mogą stanowić wskazówkę 
do dalszych badań interesujących zarówno pod względem 
poznawczym, jak i normatywnym. Autorzy mają nadzie-
ję, że uzyskane wyniki będą pomocne w podejmowaniu 
decyzji co do kierunków rozwoju komunikacji miejskiej 
zgodnie z  oczekiwaniami jej użytkowników. Skutkiem 
tego może być obniżenie kongestii w mieście, ułatwienie 
dostępu do informacji o transporcie w rzeczywistym cza-
sie dla wszystkich zainteresowanych czy też zmniejszenie 
nakładów na infrastrukturę drogową. 
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Przypis

1) Artykuł sfinansowany z badań: „Społeczno-gospodarcze kon-
sekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt finan-
sowany w  ramach programu Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” 
w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19.

2) W  tematyce dotyczącej przewozów większej liczby pasa-
żerów na niewielkie odległości (obszar miasta lub gminy) 
można spotkać się ze zróżnicowaną, często mylącą i niejasną 
terminologią. Działalność taka w różnego rodzaju opracowa-
niach bywa nazywana wymiennie transportem zbiorowym, 
publicznym, miejskim, wewnątrzaglomeracyjnym, lokalnym, 
pasażerskim itd. lub po  prostu przewozami pasażerskimi 
(Churski, 2010; Ejdys, 2014).
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Wprowadzenie

D oskonalenie jakości usług medycznych stanowi jeden 
z najistotniejszych priorytetów współczesnej ochrony 

zdrowia. Wysoka jakość opieki zdrowotnej wymaga za-
spokojenia potrzeb pacjenta na każdym etapie świadcze-
nia usługi medycznej, a  także uwzględnia odpowiednie 
zasoby medyczne, w tym kadrowe oraz infrastrukturalne. 
Powinna być ona oceniana przy uwzględnieniu różnych 
kryteriów (tzw. wymiarów), przy czym inne kryteria 
mogą być istotne dla pacjentów (np. relacje z  persone-
lem, bezpieczeństwo i  efektywność leczenia), a  inne dla 
personelu (rzetelność świadczonych usług zgodnie z wy-
maganymi standardami). W literaturze przedmiotu trwa 
dyskusja, jakie wymiary powinny być brane pod uwagę 
przy ocenie jakości opieki medycznej.

Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie wy-
miarów jakości podstawowej opieki medycznej, a także 
dokonanie oceny tych wymiarów w  kontekście po-
rad zdalnych. Po przeprowadzeniu analizy literatury 
przedmiotu i zdefiniowaniu poszczególnych wymiarów 
służących do oceny jakości podstawowej opieki medycz-
nej zostały wyselekcjonowane zmienne służące do ich 
pomiaru na potrzeby kwestionariusza przeznaczonego 
do badania satysfakcji pacjentów. Realizacji tych celów 
podporządkowana jest struktura tekstu. W  pierwszej 
części artykułu dokonano analizy literatury przedmiotu 
w  zakresie wybranych wymiarów jakości opieki me-
dycznej, które zostały uwzględnione przez autorów przy 
konstrukcji arkusza służącego do badania satysfakcji pa-
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Identification of Problems in the Field 
of Urban Public Transport Management 
in the Smart City Concept. 
Users’ Perspective

Summary

The aim of this article is to identify the problems of users 
of the Cracow public transport system and to evaluate the 
implemented solutions from the perspective of the quality 
of services provided in the light of the smart city concept. 

The article presents the results of a  survey conducted in 
2019 on a group of 1.716 users of MPK in Cracow, different 
in terms of characteristics, frequency of travelling and type 
of transport used. The research allowed to identify main 
problems faced by the customers and indicate intelligent 
solutions that increase the quality of public transport ser-
vices. These implications may be a determinant of further 
decisions as to the directions of development, in line with 
the expectations of its users. They may result in increased 
frequency of passenger journeys, modernization of trans-
port infrastructure, reduction of traffic jams, unblocking 
parking spaces, or improvement of air quality. The anal-
ysed results are both a confirmation of the effectiveness of 
the offered solutions and an important signal for managers 
that by introducing innovative solutions they can shape 
changes in users’ communication behaviour.
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cjentów. Następnie przedstawiono wyniki pilotażowych 
badań empirycznych dotyczących wymiarów przyjętych 
do oceny jakości podstawowej opieki medycznej w  wa-
runkach pracy zdalnej podczas pandemii COVID-19. 
Badania te zostały przeprowadzone wśród pacjentów 
placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W pu-
blikacji zastosowano następujące metody i  techniki ba-
dawcze: studia literaturowe oraz analizę wyników badań 
własnych realizowanych w  Polsce w  2021 roku. Przed-
stawione w  artykule zagadnienia mają zarówno walor 
poznawczy, jak i praktyczny1.

Przegląd literatury przedmiotu

J akość z punktu widzenia pacjenta to jakość świad-
czeń medycznych mierzona według kryteriów 

subiektywnych. Związane jest to z  faktem, że każdy 
pacjent ma własny, określony pułap oczekiwań i  wy-
magań dotyczących opieki medycznej, własne „do-
świadczenia”, a  także istotny wpływ czynników psy-
chologicznych, emocji związanych z leczeniem. Jakość 
można zdefiniować jako „pełne zaspokojenie potrzeb 
klienta przy minimalnych kosztach własnych”. Można 
powiedzieć, że jest to „doskonałość, do której należy 
dążyć, ale której nie da się osiągnąć. Wadą jest to, co nie 
wystąpiłoby, gdyby wszystko było idealne. W tym kon-
tekście jakość to proces ciągłej poprawy” (Kapała i in., 
2008, s.  12–18). Usługa medyczna jest wyjątkowym, 
niewymiernym i nienamacalnym „wytworem”, którego 
nie da się tak do końca zobrazować wskaźnikami czy 
liczbami. Wyznaczają ją m.in. wrażenia, wyobrażenia 
pacjenta o  tym, jakiej usługi oczekuje, oraz to, jaką 
usługę w końcu otrzymuje.

Definicja Instytutu Medycyny Krajowej Akademii 
Nauk w USA określa, że „jakość to stopień, do jakiego 
usługi zdrowotne świadczone dla jednostek i populacji 
zwiększają prawdopodobieństwo pożądanych efektów 
zdrowotnych i są zgodne z aktualną profesjonalną wie-
dzą medyczną” (Kisiel i  in., 2008, s.  328–333; Boden-
heimer, 1999, s. 488–492). 

Jakość to wielowymiarowa koncepcja i w literaturze 
przedmiotu trwa dyskusja, jakie wymiary powinny być 
uwzględnione do jej wyceny. Przykładowo wyróżnia 
się dwa podstawowe wymiary jakości: jakość technicz-
ną i  jakość interpersonalną. Jakość techniczna odnosi 
się do skuteczności opieki w  uzyskiwaniu osiągalnych 
korzyści zdrowotnych. Na jej ocenę ma wpływ wy-
posażenie i  sprzęt medyczny, technologie medyczne, 
procedury i standardy, a także wiedza i fachowość pra-
cowników. Natomiast jakość interpersonalna odnosi się 
do stopnia dostosowania się do potrzeb i  preferencji 
pacjenta –  na przykład komunikacji i  szacunku dla 
pacjentów (Hanson i  in., 2004). Oceniana jest ona na 
podstawie podejścia personelu do pacjenta, jego kom-
petencji, życzliwości, szacunku, empatii. Jakość opieki 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej powinna być 
też oceniana na podstawie dostępu do opieki i ciągłości 
świadczonej opieki (Bower i in., 2003).

Przegląd badań na temat wymiarów służących do 
oceny jakości opieki medycznej posłużył do przygo-
towania autorskiego narzędzia –  kwestionariusza an-
kiety, który wykorzystano do przeprowadzenia analiz 
empirycznych wśród pacjentów placówek POZ. Pomiar 
jakości opieki medycznej oparto na tych istotnych 
dla pacjentów wymiarach, które zostały jednocześ-
nie określone przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) jako ważne elementy składowe jakości pod-
stawowej opieki zdrowotnej: dostępność pierwszego 
kontaktu, ciągłość opieki skoncentrowanej na oso-
bie, kompleksowość opieki nad większością potrzeb 
zdrowotnych, skoordynowanie opieki i  efektywność 
(WHO, 2018). W literaturze podkreśla się bowiem, że 
podstawowa opieka zdrowotna to świadczenie kom-
pleksowych, zintegrowanych i dostępnych usług opieki 
zdrowotnej przez lekarzy, którzy są odpowiedzialni za 
zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz roz-
wijanie trwałej relacji z pacjentami. Podstawową opiekę 
zdrowotną ocenia się bowiem jako „dobrą” na podsta-
wie tego, jak dobrze te wymienione cechy są spełnione 
(Starfield i in., 2005). 

W  kwestionariuszu uwzględniono dodatkowo wy-
miar komunikacji, dlatego że w literaturze przedmiotu 
podkreśla się również, że badania przeprowadzone 
wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej 
w   Europie sugerują, że aspekty interpersonalne mogą 
być dla nich najważniejsze (Campbell i  in., 2000; Ste-
wart, 2001). Wymiar ten odpowiada jakości interper-
sonalnej rozumianej jako stopień dostosowania się do 
potrzeb i preferencji pacjenta (Hanson i in., 2004).

Dostępność postrzegana jest w literaturze przedmio-
tu jako zdolność pacjenta do skorzystania z opieki me-
dycznej (Gordon i in., 2020). J.F. Levesque, M.F. Harris 
i  G. Russell (2013) rozpatrują dostępność pod wzglę-
dem przystępności cenowej, tj. łatwości w  pokryciu 
kosztów opieki i  lekarstw oraz akceptowalności i zdol-
ności płatniczej, przykładowo dostępu do prywatnego 
ubezpieczenia medycznego. A.A. Khan i S.M. Bhardwaj 
(1994) opracowali ramy oceny i  planowania działań 
związanych z  dostępem ludzi do usług zdrowotnych. 
W  ich koncepcyjnym modelu definiują dostęp do 
świadczeń zdrowotnych jako wynik procesu opieki, 
który obejmuje interakcje między systemem opieki 
zdrowotnej, cechami potencjalnych użytkowników 
w określonym obszarze oraz realizowaną przez władze 
politykę zdrowotną. Dostępność definiowana jest tak-
że jako sposób zorganizowania zasobów podstawowej 
opieki zdrowotnej w celu uwzględnienia szerokiego za-
kresu możliwości pacjentów w ramach kontaktowania 
się z  lekarzami i  dotarcia do usług opieki zdrowotnej, 
w tym organizacji takich cech, jak: godziny pracy leka-
rzy i czas oraz częstotliwość wizyt, usługi telefoniczne 
i elastyczny system umawiania się na porady (Haggerty 
i in., 2007, s. 340).

Koordynacja odnosi się z kolei do zdolności pracow-
ników POZ do nadzorowania korzystania z innych po-
ziomów opieki zdrowotnej (Starfield i in., 2005, s. 841). 
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Koordynacja występująca na poziomie międzysektoro-
wym definiowana jest jako zakres, w jakim lekarz POZ 
współpracuje z  lekarzami innych specjalności przy 
świadczeniu usług mających wpływ na zdrowie pacjen-
ta. Koordynacja rozumiana jako integracja systemu 
określana jest jako stopień, w jakim podmiot leczniczy 
nawiązał i  utrzymuje powiązania z  innymi częściami 
systemu opieki zdrowotnej oraz usług społecznych, 
w  celu ułatwienia transferu opieki i  koordynacji opie-
ki równoległej występującej w  różnych organizacjach 
opieki zdrowotnej. Natomiast koordynacja w  zakresie 
współpracy rozpatrywana jest jako relacja praktyków 
z różnych dziedzin zdrowia w zapewnieniu stałej opieki 
zdrowotnej (Haggerty i in., 2007, s. 340). Koordynacja 
przez niektórych badaczy utożsamiana jest też z ciągło-
ścią (Shi i in., 2003).

Kompleksowość, charakterystyczna dla POZ, obej-
muje diagnostykę i postępowanie w powszechnie wystę-
pujących stanach ostrych, przewlekłych, a także opiekę 
profilaktyczną. Definicja ta odnosi się do złożoności 
procesów opieki nad pacjentem. Świadczeniodawcy 
powinni mierzyć kompleksowość usług rozumianą jako 
dostępność szeregu świadczeń zdrowotnych w  danej 
placówce POZ. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
powinien zapewnić szerszy zakres usług niż skierowa-
nie do lekarza specjalisty. Ma on za zadanie roztaczać 
nad pacjentem wielowymiarową opiekę, uwzględniającą 
wszelkie jego dolegliwości. Świadczenia POZ powinny 
zatem obejmować pełen zakres usług w celu zaspokoje-
nia potrzeb zdrowotnych pacjenta, m.in. zapobieganie, 
diagnozowanie, kierowanie do lekarzy specjalistów, 
leczenie typowych schorzeń i  chorób przewlekłych, 
promocję zdrowia, rehabilitację oraz opiekę paliatywną 
(Haggerty i in., 2007, s. 340). Opieka kompleksowa sta-
nowi wymiar nadrzędny nad większością potrzeb zdro-
wotnych, ponieważ mieści w swym zakresie usługi lecz-
nicze, rehabilitacyjne i profilaktyczne. Kompleksowość 
oznacza, że wszelkie problemy zdrowotne w populacji 
powinny zostać rozwiązane w  ramach POZ (w  razie 
potrzeby z krótkoterminowym skierowaniem do specja-
listy oraz z wyjątkiem tych, które są zbyt nietypowe dla 
lekarzy POZ), aby leczyć kompetentnie (Starfield i  in., 
2005, s. 832).

Kolejnym wymiarem służącym do pomiaru jakości 
opieki medycznej jest efektywność. W  literaturze wie-
lokrotnie podkreślana jest trudność charakterystyki 
efektywności dla sektora ochrony zdrowia. Określa się ją 
jako osiąganie pożądanych rezultatów przy najbardziej 
opłacalnym wykorzystaniu zasobów (Haggerty i  in., 
2007, s. 340). Zdaniem P.A. Samuelsona i W.D. Nordhau-
sa (2012, s. 618), jest to uzyskanie najwyższego poziomu 
satysfakcji, jaki jest możliwy przy danych nakładach 
i technologii. To obiektywna lub subiektywna ocena, że 
opieka medyczna pomogła poprawić stan zdrowia bądź 
samopoczucie pacjenta (Langbecker i  in., 2017, s. 772), 
to także skuteczność opieki medycznej w  uzyskiwaniu 
osiągalnych korzyści zdrowotnych. Efektywność w pod-
miotach leczniczych jest zespołem skoordynowanych 

działań na różnych szczeblach  referencyjności przyno-
szących pacjentom poprawę stanu zdrowia poprzez pro-
filaktykę i  świadczenie usług medycznych (Raczyńska, 
2020, s. 29).

Ciągłość opieki medycznej jest definiowana jako 
trwała relacja między pacjentem a  lekarzem i  stanowi 
ona jedną z  podstawowych zasad medycyny rodzinnej 
(Gonnella, Herman, 1980; Kelly, 1997, s.  1902). W  li-
teraturze dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej 
ciągłość jest postrzegana głównie jako relacja między 
pacjentem a  lekarzem, która wykracza poza określone 
epizody leczenia. Ciągła opieka nad pacjentem prze-
jawia się spójnym świadczeniem usług zdrowotnych 
z  płynnym przejściem w  czasie pomiędzy różnymi 
świadczeniodawcami w  różnych warunkach (Worrall, 
Knight, 2006, s.  755). K.J. Sparbel i  M.A. Anderson 
(2000, s. 17) stwierdzili, że w literaturze nie ma konsen-
susu co do koncepcji ciągłej opieki i doszli do wniosku, 
że jest to wieloczynnikowa konstrukcja, na którą wpływ 
mają zmienne środowiskowe i  systemowe. B. Guthrie 
i  S. Wyke (2000, s.  734) zaobserwowali, że istnieją co 
najmniej dwie sprzeczne definicje ciągłości –  pierwsza 
z  nich podkreśla, że pacjent spotyka się z  tym samym 
lekarzem na każdej wizycie, druga – akcentuje spójność 
opieki z punktu widzenia organizacji, wytycznych i elek-
tronicznej dokumentacji medycznej, niezależnie czy 
konsultacje odbywają się zawsze z tym samym lekarzem. 
W pierwszym przypadku zdefiniowana została ciągłość 
osobista, w drugim – ciągłość opieki. Przez niektórych 
badaczy ciągłość identyfikowana jest z długotrwałością 
i  odnosi się do opieki skoncentrowanej na pacjencie 
w czasie. Długoterminowa opieka jest skupiona na oso-
bie a nie na chorobie (Starfield i in., 2005, s. 839).

Ostatnim wymiarem, który uwzględniono w kwestio-
nariuszu służącym do oceny jakości opieki medycznej, 
jest komunikacja. Coraz częściej i coraz wyraźniej zwra-
ca się uwagę na rolę komunikacji w kontakcie z chory-
mi. Komunikacja jest jednym z kluczowych elementów 
dzielenia się wiedzą i  informacjami między pacjentem 
a  lekarzem. Lekarze POZ, którzy przyjmują podejście 
ukierunkowane na pacjenta, częściej traktują pacjentów 
jako partnerów, pomagając im dokonać świadomych 
wyborów spośród kilku możliwości. Takie podejście 
niesie za sobą pozytywne efekty w  postaci: satysfakcji 
pacjenta, dokładniejszego przestrzegania zaleceń, a tym 
samym względnie lepszych wyników zdrowotnych 
(Krupat i in., 2001). W literaturze przedmiotu wyróżnia 
się dwa aspekty komunikacji: komunikację interperso-
nalną i szacunek. Komunikacja interpersonalna odnosi 
się do zdolności lekarza pierwszego kontaktu do wyra-
żania i rozumienia obaw pacjentów, angażowania się we 
wspólne podejmowanie decyzji ( jeśli jest to pożądane) 
oraz wyjaśnianie problemów zdrowotnych (Haggerty 
i  in., 2007, s.  340). Komunikacja interpersonalna defi-
niowana jest również jako łatwość wymiany informacji 
między pacjentem a  lekarzem (Parchman i  in., 2005, 
s.  1125). Natomiast szacunek to stopień, w  jakim pra-
cownicy podmiotów leczniczych: spełniają oczekiwania 
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Tabela 1. Stwierdzenia dotyczące wymiarów jakości podstawowej opieki medycznej (dostępności, koordynacji, kompleksowości, efek-
tywności i komunikacji) zawarte w kwestionariuszu ankiety

Nazwa zmiennej Stwierdzenie

D
os

tę
pn

oś
ć

D1 Mogę uzyskać pomoc medyczną zawsze, gdy jej potrzebuję, nawet w nagłych przypadkach

D2 Bez problemu mogę umówić się na wizytę u wybranego przeze mnie lekarza pierwszego kontaktu

D3 Bez problemu mogę umówić się na wizytę w przychodni do lekarza pierwszego kontaktu

D4 Godziny pracy przychodni są dla mnie dogodne

D5 Wizyty odbywają się o umówionej godzinie

D6 Bez problemu mogę skontaktować się z przychodnią telefonicznie/internetowo

D7 Bez problemu mogę zadać pytania po odbytej wizycie

Ko
or

dy
na

cj
a

KR1 Mój lekarz pierwszego kontaktu bierze pod uwagę diagnozę lekarzy specjalistów

KR2 Mój lekarz konsultuje się z innymi pracownikami medycznymi w sprawie stanu mojego zdrowia

KR3 Mój lekarz pierwszego kontaktu bierze pod uwagę wyniki moich badań diagnostycznych

KR4 Mój lekarz pierwszego kontaktu dba o koordynację opieki medycznej, jaką otrzymuję od innych lekarzy lub w innych 
placówkach

KR5 Mój lekarz pierwszego kontaktu monitoruje mój stan zdrowia w trakcie lub po zakończeniu leczenia

KR6 Mój lekarz pomaga mi uzyskać leczenie specjalistyczne

Ko
m

pl
ek

so
w

oś
ć

KP1 Doktor doradza mi, jak i gdzie uzyskać leczenie specjalistyczne

KP2 Bez problemu otrzymuję skierowania do odpowiedniego lekarza specjalisty

KP3 Bez problemu otrzymuję recepty na potrzebne leki

KP4 Bez problemu otrzymuję skierowania na badania diagnostyczne

KP5 Mój lekarz zaleca mi wykonanie badań profilaktycznych

KP6 Placówka jest w stanie zaspokoić wszystkie moje potrzeby zdrowotne

KP7 Mój lekarz zalecił mi, co zrobić, aby zapobiegać problemom zdrowotnym w przyszłości

Ef
ek

ty
w

no
ść

E1 Zastosowane leczenie pomogło mi poprawić stan mojego zdrowia

E2 Problem zdrowotny, z którym zwróciłem się do lekarza został rozwiązany

E3 Plan leczenia zaproponowany przez lekarza uwzględnia moje oczekiwania

E4 Problem zdrowotny, z którym zwróciłem się do lekarza, nie wymagał dodatkowych konsultacji medycznych z innymi specjalistami

Ci
ąg

ło
ść

C1 Konsultuję się z tym samym lekarzem rodzinnym, gdy potrzebuję pomocy

C2 Mój lekarz ma dostęp do informacji z całej historii mojego leczenia

C3 Mój lekarz zna mnie i dobrze rozumie moje potrzeby i problemy zdrowotne

C4 Jestem przekonany, że mój lekarz zna moją sytuację rodzinną i zawodową

C5 Jeśli członkowie mojej rodziny potrzebują opieki medycznej udają się do tego samego lekarza pierwszego kontaktu

Ko
m

un
ik

ac
ja

KM1 Lekarz słuchał uważnie tego, co miałem/am mu do powiedzenia

KM2 Lekarz był cierpliwy i uważny

KM3 Lekarz traktował mnie z życzliwością i szacunkiem

KM4 Lekarz w sposób zrozumiały udzielił mi informacji o dalszym postępowaniu diagnostyczno-leczniczym

KM5 Lekarz udzielił wyczerpujących i jasnych odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania

KM6 Czas konsultacji medycznej był wystarczający

KM7 Mój lekarz wspierał mnie i rozumiał moje potrzeby emocjonalne

KM8 Uważam, że lekarz naprawdę troszczył się o moje problemy zdrowotne i o mnie

KM9 Ufam mojemu lekarzowi i mogę mu przekazać nawet bardzo osobiste informacje

Źródło: opracowanie własne
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pacjentów dotyczące traktowania interpersonalnego, 
okazują poszanowanie dla ich godności i  zapewniają 
odpowiednią prywatność (Haggerty i in., 2007, s. 340). 

Metoda badawcza

N a potrzeby analizy przedstawionych wymiarów 
jakości teleporad medycznych świadczonych w ra-

mach POZ został opracowany kwestionariusz ankiety. 
Wszystkie pytania zawarte w tym kwestionariuszu mia-
ły charakter zamknięty. Podstawowa część kwestiona-
riusza, która służyła do badania satysfakcji pacjentów 
z  jakości podstawowej opieki medycznej składała się 
z  47 pozycji. Siedem pytań dotyczyło wymiaru do-
stępności, sześć koordynacji, siedem kompleksowości, 
cztery efektywności, pięć ciągłości i dziewięć komuni-
kacji (tab. 1).

Respondenci mieli za zadanie ocenić stwierdzenia 
podane w  kwestionariuszu za pomocą pięciostopnio-
wej skali Likerta (1  –  zdecydowanie się nie zgadzam, 
2  –  raczej się nie zgadzam, 3  –  trudno powiedzieć, 
4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam) 
(Elliott, Woodward, 2007, s. 40).

Dane do pomiaru jakości opieki w  przedstawio-
nych wymiarach zostały zebrane w  ramach badania 
pilotażowego przeprowadzonego wśród pacjentów 
czterech placówek POZ należących do jednej z  sieci 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w  Polsce 
współpracującej z  zespołem badawczym. Jedna przy-
chodnia zlokalizowana była w  Radomiu, a  pozostałe 

trzy w   Warszawie. Wszystkie placówki spełniały kryte-
ria udziału w badaniu, czyli: (1) udzielanie co najmniej 
15% teleporad w stosunku do całości konsultacji lekar-
skich; (2) zatrudnienie co najmniej 4  lekarzy; (3)  po-
siadanie co najmniej 3000 pacjentów POZ oraz (4) 
zgoda na udział w badaniu. Wybrane do badań 4 pod-
mioty wykonały w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 
stycznia 2021 r. 15 499 konsultacji lekarskich, z czego 
6465 to teleporady. 

Badanie pilotażowe polegało na przeprowadzeniu 
anonimowych wywiadów telefonicznych przy wyko-
rzystaniu kwestionariusza ankiety opracowanego na 
podstawie analizy literatury przedmiotu. Wywiady 
przeprowadzono w siedzibie badanych placówek POZ, 
w call centre, za pomocą sprzętu badanych podmiotów. 
Z udostępnionej przez placówki bazy danych wybrano 
losowo pacjentów powyżej 18 roku życia, którzy korzy-
stali z  teleporad od listopada 2020 roku (czyli od mo-
mentu rozpoczęcia udzielania w formie zdalnej świad-
czeń w  ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez 
placówki). Zatem badani pacjenci korzystali z  porad 
zdalnych w  czasie pandemii COVID-19. Do badania 
zakwalifikowano wszystkich pacjentów, którzy wyrazi-
li zgodę na udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte 
w  kwestionariuszu. Wywiady zostały przeprowadzone 
w dwóch etapach: od 25.02.2021 do 26.02.2021 r. oraz 
od 11.03.2021 do 12.03.2021  r. Wypełnianie jednej 
ankiety zajmowało średnio 20 minut. Respondenci 
w  dowolnym momencie mogli zrezygnować z  udziału 
w  badaniu lub odmówić odpowiedzi na dane pytanie 

Tabela 2. Charakterystyka badanych respondentów

Cechy respondentów %

Płeć

Kobieta 55,6

Mężczyzna 44,4

Wykształcenie

Podstawowe 7,1

Zasadnicze zawodowe 15,1

Średnie 26,3

Wyższe 51,5

Status zawodowy

Uczeń/student 3,0

Zatrudniony 44,5

Bezrobotny 5,0

Emeryt/rencista 44,5

Przedsiębiorca 2,0

Inne 1,0

Źródło: opracowanie własne
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bez wskazania przyczyny. Wywiady zostały prze-
prowadzone wśród 105 pacjentów. Większość z  nich 
zgodziła się na przeprowadzenie wywiadu, a  6  z  nich 
chciało zakończyć wywiad wcześniej – ostatecznie ich 
odpowiedzi nie zostały uwzględnione. Po usunięciu 
niekompletnych odpowiedzi w  przeprowadzonej ana-
lizie uwzględniono odpowiedzi 99 pacjentów. Średnia 
wieku respondentów wynosiła 55 lat. Podstawowe dane 
na temat badanych respondentów prezentuje tabela 2.

Przed przystąpieniem do analizy stworzono bazę 
danych odpowiedzi. Dane z kwestionariuszy w formie 
papierowej przeniesiono do arkusza kalkulacyjnego, 
grupując je według badanych wymiarów: dostępność, 
koordynacja, kompleksowość, efektywność, ciągłość 
i  komunikacja. W  programie Microsoft Excel każdy 
wiersz arkusza odpowiadał pojedynczej papierowej 
ankiecie (przypadki), a  każda kolumna stanowiła 
poszczególne pytanie w  ankiecie (zmienną). Kodując 
kwestionariusz, poszczególnym odpowiedziom na 
pytania przyznano wartości liczbowe. Niezbędne ob-
liczenia wykonano za pomocą programu IBM SPSS 
Statistics w  wersji 26. Dla celów analizy uzyskanych 
wyników obliczono statystyki podstawowe: średnią 
arytmetyczną, medianę, wartości minimalne i  maksy-
malne, odchylenie standardowe i udziały procentowe.

Wyniki badań

D ostępność na potrzeby niniejszych badań została 
zdefiniowana jako łatwość, z  jaką pacjenci mogą 

uzyskać potrzebną opiekę (D6) w  zakresie wsparcia 
i porad (D7), u wybranego (D2) lub dowolnego (D3) 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w  czasie (D4, 
D5) odpowiednim do pilności problemu (D1). Zmien-
ne dobrane do pomiaru tego wymiaru wraz z ich oceną 
dokonaną przez badanych pacjentów prezentuje rysu-
nek 1.

Z uzyskanych danych wynika, że pacjenci są najbar-
dziej usatysfakcjonowani z  godzin pracy przychodni 
(D4). Aż 82,8% badanych uważa, że czas funkcjonowa-
nia placówki (od 8:00 do 20:00) jest dla nich dogodny. 
Ankietowani są  zdecydowanie zadowoleni (58,6%) 
i  raczej zadowoleni (29,3%) z  punktualności odbywa-
nia wizyt (D5). Niestety, 9,1% badanych ma problem 
z umówieniem się na wizytę u wybranego przez siebie 
lekarza rodzinnego (D2). Aż 29,3% pacjentów kwestio-
nowało możliwość skontaktowania się z  przychodnią 
telefonicznie i  przez Internet (D6). Natomiast 43,4% 
badanych zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, 
że może bez problemu zadać pytania po odbytej wizy-
cie (D7). Jednak aż 35,4% respondentów nie wiedziało, 
jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nigdy nie 
korzystało z takiej formy kontaktu po odbytej poradzie. 
Jeśli mieli oni wątpliwości lub chcieli zadać dodatkowe 
pytania lekarzowi pierwszego kontaktu, to umawiali się 
na kolejną wizytę. Badani uznali, że mogą uzyskać po-
moc medyczną zawsze (36,4%) i prawie zawsze (33,3%), 
gdy jej potrzebują, nawet w nagłych przypadkach (D1).

Koordynacja na potrzeby niniejszych badań została 
zdefiniowana jako zakres, w jakim lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej współpracuje z  innymi lekarzami 
(KR6) i  pozostałym personelem medycznym (KR2) 
oraz innymi podmiotami leczniczymi (KR4) przy 
świadczeniu porad zdalnych w  celu optymalizacji 

Rys. 1. Dostępność zdalnej opieki medycznej w opinii pacjentów
Źródło: opracowanie własne
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 zdrowia pacjenta (KR5). Koordynacja odnosi się rów-
nież do stopnia, w jakim informacje o zdrowiu pacjenta 
pochodzące z  różnych źródeł (KR3) są  uwzględniane 
w  opiece nad nim (KR1). Zmienne dobrane do po-
miaru tego wymiaru wraz z ich oceną dokonaną przez 
badanych pacjentów prezentuje rysunek 2.

Koordynacja opieki zdrowotnej odzwierciedla ja-
kość współpracy pomiędzy POZ a  innymi poziomami 
systemu ochrony zdrowia. Większość (62,6%) bada-

nych uważa, że lekarz pierwszego kontaktu bierze pod 
uwagę diagnozę lekarzy specjalistów (KR1), 21,2% an-
kietowanych zdecydowanie zaprzeczyło, a  26,3% zde-
cydowanie potwierdziło, że lekarz rodzinny pomógł 
im uzyskać leczenie specjalistyczne (KR6). Pacjenci 
uważają, że ich lekarz dba (40,4%) i raczej dba (16,2%) 
o koordynację opieki medycznej, jaką otrzymują od in-
nych lekarzy lub w innych placówkach (KR4). Badani 
zdecydowanie (39,4%) i raczej (25,3%) zgodzili się ze 

Rys. 2. Koordynacja zdalnej opieki medycznej w opinii pacjentów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Kompleksowość zdalnej opieki medycznej w opinii pacjentów
Źródło: opracowanie własne
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stwierdzeniem, że lekarz pierwszego kontaktu moni-
toruje stan ich zdrowia w  trakcie lub po  zakończeniu 
leczenia (KR5). Aż 67,7% pacjentów wyraziło opinię, 
że lekarz rodzinny bierze pod uwagę wyniki ich badań 
diagnostycznych (KR3). Z kolei 20,2% ankietowanych 
twierdzi, że ich lekarz POZ z całą pewnością nie kon-
sultuje się z innymi pracownikami medycznymi w spra-
wie stanu ich zdrowia, jednak aż 46,5% nie wyraziło 
swojego zdania na ten temat, a  występowanie takich 
konsultacji potwierdziło tylko 13,1% pacjentów (KR2). 
Respondenci są zdania, że koordynacja zdalnej opieki 
medycznej powinna ulec poprawie (KR). Gwarantuje 
ona optymalizację decyzji medycznych, a  także funk-
cjonowania poszczególnych elementów systemu opieki 
zdrowotnej w  jej merytorycznym i  ekonomicznym 
aspekcie.

Kompleksowość została zdefiniowana na potrzeby 
badania jako bezpośrednie lub pośrednie świadczenie 
pełnego zakresu usług zdrowotnych w  celu zaspo-
kojenia potrzeb pacjenta (KP6). Obejmuje to m.in.: 
leczenie chorób przewlekłych (KP7), wystawianie re-
cept (KP3), kierowanie do lekarzy specjalistów (KP1, 
KP2), na badania diagnostyczne (KP4) i profilaktyczne 
(KP5). Zmienne dobrane do pomiaru kompleksowości 
wraz z ich oceną dokonaną przez badanych pacjentów 
prezentuje rysunek 3.

Przy ocenie stopnia zadowolenia pacjentów z  kom-
pleksowości brano pod uwagę takie czynniki, jak: 
doradztwo lekarza rodzinnego w  zakresie leczenia 
specjalistycznego (KP1), zalecenia wykonania badań 
profilaktycznych (KP5) oraz zalecenia pomagające 
uniknąć w przyszłości problemów zdrowotnych (KP7). 
Sprawdzono, czy placówka jest w  stanie zaspokoić 
wszystkie potrzeby zdrowotne respondentów (KP6), 
a  także czy otrzymują oni recepty na potrzebne leki 
(KP3), skierowania do lekarzy specjalistów (KP2) oraz 
na badania profilaktyczne (KP4).

Większość pacjentów ocenia bardzo wysoko telepo-
rady pod kątem kompleksowości. Aż 84,8% responden-
tów uważa, że bez problemu może uzyskać receptę na 
niezbędne leki, a  71,7% z  łatwością otrzymuje skiero-
wania na badania diagnostyczne. Z  badań wynika, że 
73,4% pacjentów dostaje skierowania do specjalistów, 
jednak tylko 44,4% deklaruje, że lekarz pierwszego 
kontaktu doradza im, jak i gdzie uzyskać leczenie spe-
cjalistyczne. Satysfakcja pacjentów z  teleporady jest 
spowodowana troską lekarza o  pacjenta, która prowa-
dzi do zlecania mu badań profilaktycznych (12,1% ba-
danych jest raczej usatysfakcjonowana, a 55,6% bardzo 
zadowolona z  tego aspektu) oraz udzielania zaleceń, 
co zrobić, aby zapobiegać problemom zdrowotnym 
w  przyszłości (51,5% potwierdza, że otrzymało takie 
wskazówki). Niestety, 15,2% respondentów zdecydo-
wanie nie zgodziło się, a 14,1% raczej nie zgodziło się 
ze stwierdzeniem, że placówka POZ jest w  stanie za-
spokoić ich wszystkie potrzeby zdrowotne. Ta zmienna 
była oceniana najniżej (KP6) spośród wszystkich pytań 
dotyczących kompleksowości porad zdalnych. 

Efektywność została zdefiniowana na potrzeby ba-
dania jako subiektywna ocena, czy opieka lekarza POZ 
przyczyniła się do poprawy stanu zdrowia (E1) i  sa-
mopoczucia pacjenta oraz uwzględniała jego oczeki-
wania (E3). Efektywność to także zdolność lekarza do 
postawienia właściwej diagnozy (E2) bez dodatkowych 
konsultacji ze specjalistami (E4). Zmienne dobrane 
do pomiaru tego wymiaru wraz z ich oceną dokonaną 
przez badanych pacjentów prezentuje rysunek 4.

Ogólna pozytywna ocena teleporad wynikała z  ich 
wysokiej efektywności. Zastosowane leczenie pomo-
gło (29,3%) i  zdecydowanie pomogło (47,5%) popra-
wić stan zdrowia badanych. Problem zdrowotny, z któ-
rym zwróciło się 48,5% pacjentów, został rozwiązany, 
a  w  przypadku 29,3% badanych –  raczej rozwiązany. 
Plan leczenia zaproponowany przez lekarza raczej 
spełnił oczekiwania 26,3% pacjentów i  zdecydowa-
nie był zgodny z  ich życzeniami (61,6%). Wskazania 
lekarzy pierwszego kontaktu w  stopniu znacznym 
uwzględniają oczekiwania pacjentów. Problemy zdro-
wotne pacjentów w  ich opinii raczej nie wymagały 
(9,1%) i zdecydowanie nie wymagały (38,4%) dodatko-
wych konsultacji medycznych z  innymi specjalistami, 
jednakże podobna liczba pacjentów uważała inaczej 

– 7,01% nie zgodziło się i 37,4% zdecydowanie nie zgo-
dziło się z  tym stwierdzeniem. Zatem problemy zdro-
wotne, z którymi zgłosiła się połowa pacjentów, mogły 
zostać rozwiązane na poziomie konsultacji z lekarzem 
pierwszego kontaktu (E4). Potrzebę dodatkowych 
konsultacji sygnalizowali nie tylko respondenci, któ-
rzy zapisali się na teleporadę w celu załatwienia spraw 
administracyjnych (np. uzyskanie skierowania do 
specjalisty, recepty czy zwolnienia), ale również osoby 
korzystające z wizyt kontrolnych oraz porad mających 
na celu promocję i profilaktykę zdrowia, a  także cho-
rzy decydujący się na pierwszą wizytę w  wybranym 
podmiocie leczniczym.

Ciągłość została zdefiniowana na potrzeby bada-
nia jako trwała relacja między pacjentem a  lekarzem 
pierwszego kontaktu, zapewniająca pacjentowi poczu-
cie spójności leczenia, która umożliwia gromadzenie 
coraz większej wiedzy o pacjencie oraz wykorzystywa-
nie informacji o  przeszłych zdarzeniach medycznych 
w  celu dostosowania bieżącej opieki do potrzeb pa-
cjenta. Wyróżniono trzy rodzaje ciągłości: podłużną, 
informacyjną i  relacyjną. Ciągłość podłużna dotyczy 
czasu trwania relacji pacjenta z  lekarzem (C1, C5). 
Ciągłość informacyjna dotyczy zakresu, w jakim infor-
macje o wcześniejszym leczeniu są wykorzystywane do 
dostosowania do bieżącej opieki nad pacjentem (C2). 
Ciągłość relacyjna odnosi się do intensywności relacji 
pacjent-lekarz POZ (C3 i  C4). Zmienne dobrane do 
pomiaru tego wymiaru wraz z  ich oceną dokonaną 
przez badanych pacjentów prezentuje rysunek 5.

Zdaniem 68,7% pacjentów, lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej na pewno posiadają dostęp do 
informacji z  całej historii ich leczenia, 16,2% twier-
dzi, że prawdopodobnie mają oni wgląd do pełnej 
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 dokumentacji chorych, a 11,1% nie ma wiedzy na ten 
temat. Pacjenci ten aspekt ciągłości opieki zdrowotnej 
ocenili najlepiej (C2). Tymczasem 2% badanych oznaj-
miało podczas wywiadu, że nie dostarczyło pełnej do-
kumentacji do swojej aktualnej placówki POZ. Zatem 
osoby te powiadomiły, że ciągłość informacyjna nie 
została zachowana z ich winy. Z  kolei 13,1% pacjentów 
deklaruje, że zazwyczaj, a 53,5%, że zawsze konsultuje 
się z  tym samym lekarzem pierwszego kontaktu. Po-
zostałe osoby odbywają konsultacje zdalne z różnymi 
lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci 
z tej grupy przyjmowali dwie sprzeczne postawy. Część 
z nich uważała, że nie odczuwa potrzeby ciągłego kon-
taktu z tym samym lekarzem. Inni natomiast narzekali, 
że placówka ze względu na rotację pracowników nie 

jest w stanie zapewnić im ciągłości relacji z jednym le-
karzem pierwszego kontaktu i podkreślali, że stanowi 
to dla nich niedogodność (C1). Tylko 33,3% pacjen-
tów deklaruje, że członkowie ich rodzin zapisują się do 
tego samego lekarza pierwszego kontaktu. Pozostałe 
osoby udają się do innego lekarza z tego samego pod-
miotu leczniczego lub należą do innych placówek pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Aspekt ten został najniżej 
oceniony w odniesieniu do zmiennych we wszystkich 
wymiarach satysfakcji pacjentów z  porad zdalnych 
(C5). Taki wynik może być spowodowany brakiem ko-
nieczności korzystania z  usług przychodni położonej 
najbliżej miejsca zamieszkania. Adres zameldowania 
pacjentów nie ma znaczenia, ponieważ w placówkach 
POZ nie obowiązuje rejonizacja. Aż 42,5% pacjentów 

Rys. 4. Efektywność zdalnej opieki medycznej w opinii pacjentów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Ciągłość zdalnej opieki medycznej w opinii pacjentów
Źródło: opracowanie własne
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było przekonanych, że lekarz pierwszego kontaktu 
nie zna ich sytuacji rodzinnej i  zawodowej (C4), na-
tomiast 71,8% uznało, że lekarz zna ich i  dobrze ro-
zumie ich potrzeby zdrowotne (C3). Ciągłość opieki 
i trwałe relacje między pacjentem a lekarzem to jedna 
z podstawowych zasad medycyny rodzinnej. Z badań 
wynika, że satysfakcja respondentów z ciągłości relacji 
z lekarzem znajduje się na niskim poziomie.

Komunikacja została zdefiniowana na potrzeby 
badania jako zdolność lekarza do: słuchania pacjen-
ta (KM1), udzielania informacji (KM5), wyjaśniania 
w sposób zrozumiały problemów zdrowotnych i metod 
leczenia (KM4), poświęcania pacjentowi czasu (KM6), 
rozumienia jego obaw i  zbudowania zaufania (KM9) 
oraz odnoszenia się do pacjenta z cierpliwością (KM2) 
i szacunkiem (KM3) oraz okazywania wsparcia (KM7) 
i  troski (KM8). Zmienne dobrane do pomiaru tego 

wymiaru wraz z  ich oceną dokonaną przez badanych 
pacjentów prezentuje rysunek 6.

Przeprowadzona analiza czynnikowa potwierdziła, 
że zmienne do pomiaru jakości POZ w  tym wymia-
rze zostały dobrze dobrane (Kludacz-Alessandri i in., 
2021). Komunikacja okazała się być najlepiej ocenia-
nym wymiarem satysfakcji pacjentów. Respondenci, 
oceniając zmienną dotyczącą empatii i  szacunku 
(KM3), zastosowali skalę od 3 do 5. Żadna ze zmien-
nych wymiaru komunikacji nie została tak wysoko 
oceniona przez pacjentów POZ. Aż 84,8% badanych 
doceniło fakt, iż lekarz podstawowej opieki zdrowot-
nej był cierpliwy i uważny (KM2). Z drugiej strony nie-
wielka część badanych uważa, że rozmowy telefonicz-
ne i  wideorozmowy zdecydowanie (5,1%) lub raczej 
(11,1%) nie sprzyjają poczuciu zaufania do lekarza 
pierwszego kontaktu (KM9). Ale też 54,5% pacjentów 

Tabela 3. Wymiary zadowolenia z porad zdalnych wyrażone w punktach (suma punktów możliwych do uzyskania, minimum, maksimum, 
średnia, odchylenie standardowe)

Wymiary

Suma 
punktów 

możliwych 
do uzyskania

Minimum Maksimum Średnia Odchylenie 
standardowe

Zadowolenie z dostępności (ZD1) 35 13 35 27,404 5,481

Zadowolenie z koordynacji (ZKR1) 30 12 30 22,273 5,046

Zadowolenie z kompleksowości (ZKP1) 35 13 35 29,323 5,152

Zadowolenie z efektywności (ZE1) 20 5 20 15,778 3,480

Zadowolenie z ciągłości (ZC1) 25 6 25 17,828 4,996

Zadowolenie z komunikacji (ZKM1) 45 21 45 40,212 5,704

Ogólne zadowolenie z jakości podstawowej opieki 
medycznej w warunkach pracy zdalnej (OZ1) 190 79 190 152,818 24,184

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Zasady przekształcenia zmiennych numerycznych ZD1, ZKR1, ZKP1, ZE1, ZC1, ZKM1, OZ1 w zmienne łańcuchowe ZD2, ZKR2, 
ZKP2, ZE2, ZC2, ZKM2, OZ2

Wartość wynikowa
Wartość źródłowa

Maksymalny zakres wartości zmienne numerycznej

Poziom satysfakcji ZD1 ZKR1 ZKP1 ZE1 ZC1 ZKM1 OZ1

bardzo niski 10 8 10 5 7 13 56

niski 17 15 17 10 12 22 95

przeciętny 25 22 25 14 18 33 141

wysoki 31 27 31 18 22 40 171

bardzo wysoki 35 30 35 20 25 45 190

Źródło: opracowanie własne
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czuje, że zostali wysłuchani i zrozumiani (KM7) przez 
lekarza. Większość ankietowanych (69,7%) uzyskała 
od lekarza wyczerpujące i  jasne odpowiedzi na zada-
ne pytania (KM5), a 75,8% uważa, że czas konsultacji 
był wystarczający (KM6). Ze względu na brak moż-
liwości wskazówek wizualnych podczas komunikacji 
pacjent-lekarz dla 64,6% badanych niezwykle ważne 
było przekazywanie informacji w  sposób dla nich 
zrozumiały (KM4) oraz demonstrowanie aktywnego 
słuchania (KM1). Zdaniem 54,5% badanych, lekarz 
pierwszego kontaktu okazał im troskę (KM8).

W  celu dodatkowej analizy uzyskanych danych za-
stosowano skalę sumowania ocen (tab. 3)2. 

Za pomocą programu IBM SPSS Statistics w wersji 26 
dokonano przekształcenia zmiennych ZD1, ZKR1, ZKP1, 
ZE1, ZC1, ZKM1, OZ1. Zmienną numeryczną rekodowa-
no do zmiennej łańcuchowej, przekształcając zakres źró-
dłowy, stosując zasady przedstawione w  tabeli 4. Ocenę 
satysfakcji pacjentów podzielono na 5 zakresów: bardzo 
niski, niski, przeciętny, wysoki i bardzo wysoki.

W  wyniku rekodowania powstały nowe zmienne: 
ogólny poziom satysfakcji z  jakości podstawowej 

Rys. 6. Komunikacja z lekarzem podczas porad zdalnych w opinii pacjentów
Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Poziom satysfakcji pacjentów z porad zdalnych (częstość)

Poziom satysfakcji
Częstość zjawiska w poszczególnych wymiarach

ZD2 ZKR2 ZKP2 ZE2 ZC2 ZKM2 OZ2

bardzo niski 0 0 0 1 1 0 0

niski 5 9 2 5 18 2 2

przeciętny 30 42 19 33 33 11 25

wysoki 39 28 36 27 25 26 48

bardzo wysoki 25 20 42 33 22 60 24

ogółem (N) 99 99 99 99 99 99 99

Źródło: opracowanie własne
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opieki medycznej w  warunkach pracy zdalnej (OZ2), 
poziom satysfakcji z: dostępności (ZD2), koordynacji 
(ZKR2), kompleksowości (ZKP2), efektywności (ZE2), 
ciągłości (ZC2) i  komunikacji (ZKM2). Częstość po-
szczególnych ocen zadowolenia z  opieki medycznej 
z zastosowaniem telefonu i Internetu obrazuje tabela 5.

Z  uzyskanych danych stwierdza się przeważnie 
bardzo wysoki (kompleksowość –  ZKP2: 42 bada-
nych; komunikacja –  ZKM2: 60 badanych), wysoki 
(dostępność –  ZD2: 39 badanych) oraz przeciętny 
(koordynacja –  ZKR2: 42 badanych; ciągłość –  ZC2: 
33 badanych) poziom satysfakcji. Dodać należy, że 33 
pacjentów oceniło poziom satysfakcji z  efektywności 
(ZE2) na bardzo wysoki, ale również 33 badanych wy-
kazało przeciętny poziom zadowolenia z tego wymiaru 
jakości podstawowej opieki medycznej w  warunkach 
pracy zdalnej.

Podsumowanie

C elem artykułu było określenie satysfakcji pacjen-
tów z jakości teleporad, do pomiaru której przyjęto 

zdefiniowaną przez autorów klasyfikację wymiarów ja-
kości POZ, takich jak: dostępność, koordynacja, kom-
pleksowość, efektywność, ciągłość i komunikacja.

Analizując efekty przeprowadzonych badań, można 
stwierdzić, że:

1. Pacjenci badanych POZ najwyżej oceniają komu-
nikację z  lekarzem i  kompleksowość opieki me-
dycznej. 

2. Satysfakcja z  dostępności podstawowej opieki 
medycznej była wysoka, aczkolwiek prawie 10% 
badanych miało problem z  umówieniem się na 
wizytę u  wybranego przez siebie lekarza pierw-
szego kontaktu. 

3. Teleporady okazały się być efektywnym sposo-
bem opieki medycznej. 

4. Respondenci wykazywali przeciętny poziom za-
dowolenia z koordynacji oraz ciągłości podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

Przeprowadzone wśród pacjentów podstawowej 
opieki zdrowotnej badania potwierdzają, że aspekty 
interpersonalne są  dla nich najważniejsze. Właściwa 
komunikacja jest szczególnie ważna dla pacjentów 
w  sytuacji, gdy brakuje typowych wskazówek wizual-
nych. Komunikacja okazała się najlepiej ocenianym 
wymiarem w ocenie satysfakcji pacjentów z  teleporad. 
Pacjenci najlepiej oceniali zmienne dotyczące empatii 
i  szacunku, dlatego doceniali fakt, że lekarz traktował 
ich z życzliwością i szacunkiem, był cierpliwy i ostroż-
ny. Pacjenci wykazywali również wysokie zadowolenie 
z  kompleksowości opieki świadczonej przez placówki 
POZ, ponieważ były one w stanie zaspokoić większość 
ich potrzeb zdrowotnych.

Poziom satysfakcji z  efektywności opieki zdalnej 
i  jej dostępności był podobny. Pacjenci doceniają 
przede wszystkim dogodne godziny pracy przychodni 
i to, że bez problemu mogą umówić się na konsultacje. 

Niestety, część pacjentów ma problem z umówieniem 
się na konsultacje ze swoim lekarzem rodzinnym, co 
wpływa na gorszą ocenę koordynacji i ciągłości.

Respondenci wykazywali przeciętny poziom za-
dowolenia z  koordynacji oraz ciągłości podstawowej 
opieki zdrowotnej. Taki wynik może być spowo-
dowany brakiem konieczności korzystania z  usług 
przychodni położonej najbliżej miejsca zamieszkania. 
Adres zameldowania pacjentów nie ma znaczenia, po-
nieważ w placówkach POZ nie obowiązuje rejonizacja. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że pacjenci odby-
wali konsultacje zdalne z różnymi lekarzami rodzinny-
mi. Respondenci narzekali, że placówki ze względu na 
rotację pracowników nie są w stanie zapewnić im cią-
głości relacji z jednym lekarzem pierwszego kontaktu, 
podkreślali, że stanowi to dla nich niedogodność. An-
kietowani są  zdania, że również koordynacja zdalnej 
opieki medycznej powinna ulec poprawie. 

Pierwszym ograniczeniem przeprowadzonego ba-
dania jest zakres próby badawczej, która zawiera tylko 
czterech świadczeniodawców podstawowej opieki zdro-
wotnej z  jednego kraju. Próba ta była jednak wystar-
czająca na etapie badań pilotażowych, które miały na 
celu sprawdzenie i  weryfikację narzędzia badawczego 

– kwestionariusza do oceny satysfakcji pacjentów z jako-
ści zdalnej opieki medycznej w ramach POZ. Poza tym 
z uwagi na pandemię, na etapie pilotażu metoda rekru-
tacji telefonicznej w przychodniach współpracujących 
z  zespołem badawczym była najbardziej praktyczną 
opcją zebrania danych do analizy w  bezpiecznych 
warunkach. Badanie większej liczby respondentów 
z  całej Polski planowane jest na etapie właściwych 
badań ankietowych, które będą prowadzone w  celu 
ostatecznego opracowania i  zaktualizowania wyników 
po  zapewnieniu reprezentatywności próby badawczej. 
Drugim ograniczeniem badawczym jest ocena jakości 
porad zdalnych tylko przez pryzmat pacjentów, któ-
rzy nie posiadają kwalifikacji do merytorycznej oceny 
skuteczności oraz doboru właściwych metod leczenia. 
Wskazane ograniczenie badawcze stanowi interesujący 
kierunek dalszych badań, które mogłyby dotyczyć oce-
ny jakości teleporad przez wykwalifikowany personel 
medyczny bądź osoby zajmujące kierownicze stanowi-
ska w ochronie zdrowia.
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Przypisy

1) Badania były finansowane z projektu Model pracy zdalnej 
dla placówek służby zdrowia zapewniający ciągłą opiekę 
zdrowotną w  warunkach ograniczonej mobilności spo-
łecznej, ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach 
Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza 
(ID-UB).

2) Zliczono wypełnione kwestionariusze (N=99) oraz ob-
liczono sumę punktów możliwych do uzyskania przez 
każdego respondenta w poszczególnych wymiarach. Sumę 
punktów określającą maksymalny poziom satysfakcji z po-
rad zdalnych obliczono, mnożąc ilość zmiennych w  da-
nych wymiarze przez maksymalną ocenę danej zmien-
nej (będzie to 5, ponieważ zastosowano skalę od 1 do 5). 
Ogólne zadowolenie określono na podstawie sześciu wy-
miarów (∑=190 pkt.). 
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Dimensions of Primary Health Care Quality 
and their Assessment under Medical 
Teleconsultation Conditions During 
the COVID-19 Pandemic in Poland

Summary

One of the priorities of each POZ entity is to provide 
high-quality medical care. However, the measurement 
and evaluation of this quality is an extremely complex 
and discussed in the literature on the subject issue. Qual-
ity is also assessed differently from the point of view of 

patients and medical personnel. The first group use 
health services and assess medical care on the basis of 
their relationship with the staff while the latter performs 
services in accordance with accepted standards. The 
quality of medical care consists of various indicators 
grouped into dimensions that allow for its synthetic and 
multi-faceted assessment. The aim of the article is to 
assess the quality of medical care within primary health 
care, which is carried out with the use of teleconsultation. 
The following dimensions have been selected to assess 
the quality of this care: availability, coordination, com-
prehensiveness, efficiency, continuity, and communica-
tion. These dimensions were defined having conducted 
an analysis of the literature on the subject, and based 
on these definitions, variables for measurement have 
been selected. Empirical research has been conducted 
by means of telephone interviews with patients of four 
primary health care entities in Poland. The study shows 
that the best rated dimensions include communication 
and comprehensiveness of care, and the worst rated ones 
are continuity and coordination.

Keywords

primary health care, quality of medical care, teleconsulta-
tion, patient satisfaction
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