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Wprowadzenie

W   skali globalnej coraz więcej badaczy zwraca 
uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w  ostatnich de-

kadach w podejściu do ról organizacyjnych. W sposób 
szczególny podkreślane są zmiany, jakie zaszły w zakre-
sie ról organizacyjnych kobiet, które początkowo utożsa-
miane z niższym personelem administracyjnym zaczęły 
coraz częściej i skuteczniej sięgać również po stanowiska 
specjalistyczne i  kierownicze w  organizacjach (Klenke, 
2017; Olko, Filip, 2016). Jednocześnie, analizując struk-
turę gospodarki, można zauważyć, że istnieją sektory 
o wysokim poziomie feminizacji. Badania prowadzone 
w  2015  r. przez UNESCO (2017) pokazały, że w  58% 
spośród krajów objętych badaniem (zebrano dane ze 197 
krajów) odsetek kobiet wykonujących zawody związane 
z kulturą w stosunku do zatrudnionych w tym sektorze 
mężczyzn jest wyraźnie wyższy niż w  zawodach poza-
kulturowych. Również w 69% spośród badanych krajów 
odsetek kobiet samozatrudnionych był wyższy w sekto-
rze kultury w stosunku do innych sektorów gospodarki. 
Jednak, jak pokazują badania (Dodd, 2012), nie oznacza 
to, że rozwój ścieżki zawodowej w tym sektorze jest dla 
kobiet łatwiejszy i  tym samym nie istnieje zależność 
świadcząca o tym, że częściej zajmują w nim wyższe sta-
nowiska kierownicze. 

W  celu sprawdzenia skali zjawiska obecności kobiet 
na stanowiskach kierowniczych w organizacjach kultury 
postanowiono przyjrzeć się bliżej sytuacji kobiet zatrud-
nionych na tych stanowiskach w publicznych instytucjach 
kultury w Polsce. Na potrzeby badań sformułowano pro-
blem badawczy dotyczący skali dysproporcji w odniesie-
niu do liczebności kobiet w stosunku do mężczyzn na naj-
wyższych stanowiskach kierowniczych, tj. dyrektorskich, 
w tychże instytucjach. Wynika on z przekonania, że nawet 
w  mocno sfeminizowanych organizacjach, jakimi są  pu-
bliczne instytucje kultury, występuje duża dysproporcja 
w odniesieniu do stanowisk kierowniczych. 

Podstawą niniejszego opracowania są badania ilościo-
we. Mają one charakter wstępny i stanowią przyczynek 
do dalszych, szerszych badań poświęconych kobietom 
w organizacjach kultury. Wyniki badań prezentowanych 
w niniejszym tekście uzupełniają lukę badawczą, jaką jest 
wyraźny brak danych naukowych na temat funkcjono-
wania kobiet w organizacjach. Jak udowadnia C.C. Perez 

(2019), istnieją setki badań i analiz dotyczących różnych 
aspektów życia, także organizacyjnego, które opracowa-
ne zostały w oparciu o dane dotyczące mężczyzn, jako 
domyślnych aktorów społecznych. Brak istniejących 
danych na temat kobiet, zdaniem badaczki, prowadzi do 
ich systematycznej dyskryminacji we wszystkich dzie-
dzinach życia. Dlatego też celowym wydaje się pokazanie 
skali zjawiska, jakim jest różnorodność płci w  struktu-
rach władzy w polskich publicznych instytucjach kultury. 
Ukazanie skali tego zjawiska posłuży refleksji na temat 
pełnionych przez kobiety ról organizacyjnych na tle za-
chodzących w ostatnich dekadach zmian w podejściu do 
rozumienia ról organizacyjnych kobiet i mężczyzn. 

Tło teoretyczne
Kobiety w sektorze kultury

A nalizując strukturę gospodarki, można zauwa-
żyć, że istnieją sektory, w których droga kobiet do 

stanowisk kierowniczych wdaje się szybsza i  prostsza. 
Przykładem tego jest m.in. sektor kultury. W  swoich 
badaniach H.  Anheier (2009) oraz D. Hesmondhalgh 
i  S. Baker (2015) zwrócili uwagę na wysoki poziom fe-
minizacji tychże sektorów. Według najnowszych danych 
GUS (2018), również w Polsce ponad 65% pracowników 
organizacji, których działalność dotyczy kultury, roz-
rywki i  rekreacji, to kobiety. Jednocześnie należy pod-
kreślić, że, według GUS (2018), struktura pracujących 
kobiet i mężczyzn ogółem pod względem wykształcenia 
jest wyraźnie odmienna. Pracujące kobiety najczęściej 
posiadają wykształcenie wyższe (40,3% ogółu pracują-
cych), a następnie średnie (31,6%). Wśród pracujących 
mężczyzn dominują posiadający wykształcenie średnie 
(33,5%) i zasadnicze zawodowe (32,6%). Jednak najnow-
sze dane również podkreślają, że pomimo bycia bardziej 
wykwalifikowanymi, kobiety zarabiają średnio mniej za 
godzinę pracy niż mężczyźni (GUS, 2018; World Eco-
nomic Forum, 2020). Także rzadziej zajmują stanowiska 
kierownicze w organizacjach. 

Warto zwrócić uwagę, że, co pokazują prowadzone 
badania, publiczne instytucje kultury są uważane za „bez-
pieczne i  spokojne” miejsca pracy, przede wszystkim ze 
względu na stabilność zatrudnienia, co traktowane jest 

SZKLANY SUFIT W KULTURZE? 
KOBIETY NA STANOWISKACH 
KIEROWNICZYCH W PUBLICZNYCH 
INSTYTUCJACH KULTURY W POLSCE
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jako główny przedmiot zainteresowania kobiet (Mc Ta-
vish, Miller, 2009; UNESCO, 2017). Organizacje kultury 
są  także powszechnie postrzegane jako przestrzeń pracy 
charakteryzująca się dużą swobodą działania, kreatywno-
ścią, większą demokratyzacją procesów zarządzania, chę-
cią do eksperymentowania, czego przykładem jest np. brak 
uregulowanych godzin pracy czy możliwość pracy w trybie 
projektowym (Banks i in., 2013), co, zdaniem wielu bada-
czy, sprzyja zaangażowaniu w  pracę grup marginalizowa-
nych na rynku pracy, także kobiet (UNESCO, 2017).

Niedoreprezentacja kobiet  
na stanowiskach przywódczych 

Pomimo powszechnie panującego przekonania, że sek-
tor kultury jest „przyjazny kobietom” to, jak zauważa 
F.  Dodd (2012), postrzegane jako sprzyjające, wzorce 
pracy w tym sektorze wydają się mimo wszystko proble-
matyczne dla kobiet. Sytuacja ta może wpływać na ich 
trudności z rozwojem kariery zawodowej, zwłaszcza na 
stanowiskach przywódczych w tym sektorze. Problem 
ten, co istotne, występuje także w innych sektorach go-
spodarki (Holden, McCarthy, 2007).

Badacze zwracają uwagę, że mimo coraz powszech-
niejszego wprowadzania i  promowania przepisów 
o  charakterze antydyskryminacyjnym i  rosnącej świa-
domości na temat zdolności przywódczych kobiet, 
wzrost ich udziału na stanowiskach przywódczych 
w  organizacjach jest wciąż powolny (Lips, Keener, 
2007; World Economic Forum, 2020). Wśród najważ-
niejszych barier w dostępie kobiet do stanowisk władzy 
w  organizacjach wskazywane jest wciąż stereotypowe 
podejście do rozumienia ról społecznych kobiet i męż-
czyzn (Eagly, Johnson, 1990; Mullen, 2009). Co prawda, 
widoczne są zmiany w tym zakresie, ale, jak podkreśla-
ją A. Eagly i  L. Carli (2003), stereotypy te nie zostały 
jeszcze w pełni wykorzenione i wciąż kobiety borykają 
się z  problemem dyskryminacji w  miejscach pracy, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Problem 
ten widoczny jest nie tylko w  sektorach zdominowa-
nych przez mężczyzn (Mullen, 2009), ale także w tych, 
w których udział kobiet wśród pracowników organiza-
cji jest równy lub większy (Dodd, 2012).

Głównym wątkiem, który poruszany jest w  literatu-
rze przedmiotu dotyczącej niedoreprezentacji kobiet na 
stanowiskach przywódczych, są napotykane przez nie 
na drodze do rozwoju zawodowego bariery ( Lukic i in., 
2006; Klenke, 2017; D’Agostino, Elias, 2017). Badacze 
dla zobrazowania tych zjawisk najczęściej posługują 
się tzw. „szklanymi metaforami”. Carol Hymowitz oraz 
Timothy Schellhardt w  roku 1986 jako pierwsi użyli 
metafory „szklanego sufitu” na określenie niewidzial-
nej bariery utrudniającej kobietom zarówno dojście do 
wysokich pozycji w  biznesie i  polityce, jak i  pracę na 
najwyższych stanowiskach (Klenke, 2017). Co cieka-
we, późniejsze badania prowadzone przez C. Williams 
(1992) pokazały, że nawet w  zawodach zdominowa-
nych przed kobiety jest im trudno osiągnąć stanowiska 
kierownicze. Autorka podkreśliła, że podczas gdy ko-
biety mozolnie starają piąć się w górę, mężczyźni bez 

większego wysiłku wyjeżdżają „szklaną windą” prosto 
na stanowiska menedżerskie. Są jednak kobiety, któ-
rym udaje się pokonać tę niewidzialną barierę i dotrzeć 
do stanowisk kierowniczych w  organizacjach. Jednak, 
zdaniem K. Klenke (2017), natrafiają one wówczas na 
kolejną przeszkodę, tzw. „szklaną ścianę” –  sytuację, 
w  której kobiety –  kierowniczki mimo osiągnięcia 
wysokich pozycji w  organizacjach nie są  w  pełni ak-
ceptowane przez swoich współpracowników. M. Ryan 
i  A.  Haslam (2007) we wnioskach z  prowadzonych 
przez siebie badań zmierzających do głębszego zrozu-
mienia sytuacji kobiet-kierowniczek w  organizacjach 
poszli o krok dalej, formułując pojęcie „szklanego klifu”. 
Zwracając tym samym uwagę, że kobiety są często pro-
mowane na stanowiska menedżerskie w organizacjach, 
aby zajmować się projektami o  wysokim poziomie ry-
zyka, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem 
poniesienia przez nie porażki. 

Konsekwencje braku równowagi 
w dostępie do stanowisk przywódczych 
wśród kobiet i mężczyzn

Badacze zwracają uwagę, że brak równowagi płci na sta-
nowiskach kierowniczych w  organizacjach może nieść 
za sobą niekorzystne implikacje dla organizacji, m.in. 
w zakresie niemożności czerpania korzyści z kombinacji 
różnych stylów przywództwa, co zapewniłaby reprezen-
tacja kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych 
w  organizacji (Eagly, Carli, 2003; Lips, Keener, 2007; 
Aluchna, Krejner-Nowecka, 2016). S. Weiler i  A. Ber-
nasek (2001) w  swoich badaniach zwrócili uwagę, że 
ograniczona dostępność do stanowisk kierowniczych 
w organizacjach powoduje, że kobiety częściej decydują 
się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 
zamiast angażować się w  działalność korporacyjną, 
gdzie ich możliwości rozwoju zawodowego mogłyby być 
ograniczone. 

Mimo iż literatura naukowa na temat korzyści pły-
nących z obecności kobiet na stanowiskach kierowni-
czych w  organizacjach jest dość ograniczona, można 
znaleźć przykłady badań pokazujących, że różnorod-
ność płci w obszarze przywództwa jest dla organizacji 
korzystna. R.D. Adler (2001) i Catalyst (2004) w rezul-
tacie swoich badań prowadzonych w  USA zauważyli 
pozytywne korelacje pomiędzy obecnością kobiet na 
stanowiskach kierowniczych w  organizacjach a  ich 
rentownością. Podobnie, w  wynikach badań pro-
wadzonych przez V. Singh i  S. Vinnicombe (2003) 
w  Wielkiej Brytanii zwrócono uwagę na pozytywną 
korelację pomiędzy obecnością kobiet na stanowi-
skach dyrektorskich w  badanych organizacjach a  ich 
wysoką wartością rynkową. 

Biorąc pod uwagę zarysowane tło teoretyczne, ko-
nieczne wydaje się uzupełnienie luki badawczej, jaką 
jest wyraźny brak danych naukowych na temat funkcjo-
nowania kobiet w organizacjach, zwłaszcza na stanowi-
skach kierowniczych. Temu też służy projekt badawczy, 
którego wstępne wyniki prezentowane są w niniejszym 
tekście. 
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Metoda badawcza

A by zrealizować postawiony cel badań, przeprowadzo-
no badania ilościowe z wykorzystaniem badań ankie-

towych (Babbie, 2013; Wieczorkowska-Wierzbińska i in., 
2015). Na potrzeby rozwiązania postawionego problemu 
badawczego (Jaka jest skala dysproporcji w  odniesieniu 
do liczebności kobiet w  stosunku do mężczyzn na naj-
wyższych stanowiskach kierowniczych, tj. dyrektorskich 
w publicznych instytucjach kultury?) sformułowano trzy 
pytania badawcze:

P.1. Czy w publicznych instytucjach kultury zmniejsza 
się obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych wraz 
ze wzrostem poziomu hierarchii w instytucji?

P.2. Czy występują różnice w poziomie udziału kobiet 
na najwyższych stanowiskach kierowniczych w  zależno-
ści od typu organizatora instytucji kultury? 

P.3. Czy występują różnice w poziomie udziału kobiet 
na stanowiskach kierowniczych w zależności od typu pu-
blicznej instytucji kultury? 

Zebrano dane z  512 publicznych instytucji kultury, 
które wybrano do badania według następującego klucza: 
(1) wszystkie publiczne instytucje kultury, dla których or-
ganizatorem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu, tj. 71 instytucji; (2) wszystkie publiczne 
instytucje kultury współprowadzone przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu, tj. 47 insty-
tucji; (3) wszystkie publiczne instytucje kultury, dla któ-
rych organizatorami (indywidualnie lub w porozumieniu 
z  instytucją niższego rzędu) są  samorządy wojewódzkie, 

tj. 181 instytucji; (4) wszystkie publiczne instytucje kultu-
ry, dla których organizatorami lub współorganizatorami 
są samorządy gminne w miastach wojewódzkich, tj. 213 
instytucji. Dalszego zbierania danych zaprzestano w mo-
mencie, gdyż zaobserwowano, że podczas analizowania 
ankiet dotyczących kolejnych instytucji odsetek kobiet 
wśród kadry kierowniczej nie ulega znaczącym zmianom, 
tym samym uznając, że próba badawcza została nasycona. 

Podstawę do identyfikacji instytucji kultury 
uwzględnionych w badaniu stanowiły oficjalne rejestry 
zamieszczone w  Biuletynach Informacji Publicznej 
(BIP) prowadzonych przez poszczególne organy ad-
ministracji centralnej i  samorządowej. Następnie dla 
każdej z instytucji kultury uwzględnionych w badaniu, 
w oparciu o informacje zawarte w BIP-ach oraz na ich 
oficjalnych stronach internetowych uzupełniono an-
kietę, za pomocą której zebrano informacje na temat: 
(1) płci członków kadry zarządzającej najwyższego 
szczebla, tj. dyrektorów i ich zastępców oraz głównych 
księgowych – zebrano dane dot. 512 instytucji – 100% 
badanych instytucji; (2) płci członków kadry zarządza-
jącej średniego szczebla, tj. kierowników i koordynato-
rów działów i  zespołów, w zależności od struktury or-
ganizacyjnej badanej instytucji – zebrano dane dot. 253 
instytucji – 49% badanych instytucji; (3) płci persone-
lu administracyjnego, zarządczego oraz technicznego 
w badanych instytucjach, z celowym pominięciem płci 
kadry artystycznej –  zebrano dane dot. 225 instytucji 

–  44% badanych instytucji kultury. Wszystkie dane ze-
brano w okresie styczeń–luty 2021 roku. 

Tabela 1. Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wśród zatrudnionych w publicznych instytucjach kultury w podziale na organi-
zatora instytucji kultury

Instytucje 
kultury według 
organizatora

Liczba instytucji 
kultury

Liczba instytucji 
kultury, dla 

których kobiety 
stanowią ponad 

50% pracowników

Udział instytucji 
kultury, dla 

których kobiety 
stanowią ponad 

50% pracowników

Liczba instytucji 
kultury, 

dla których 
mężczyźni 

stanowią ponad 
50% pracowników

Udział instytucji 
kultury, 

dla których 
mężczyźni 

stanowią ponad 
50% pracowników

Ogółem 225 204 90% 21 10%

Instytucje kultury, 
dla których 
organizatorem jest 
MKDNiS

28 25 89% 3 11%

Instytucje kultury, 
dla których 
współorganizatorem 
jest MKDNiS

16 15 94% 1 6%

Instytucje kultury, 
dla których 
organizatorem 
jest samorząd 
województwa

76 65 85% 11 15%

Instytucje kultury, 
dla których 
organizatorem jest 
samorząd gminny 

105 99 94% 6 6%

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Udział kobiet na wśród zatrudnionych publicznych instytucjach kultury w podziale na typ instytucji kultury

Lp.
Instytucje 
kultury według 
organizatora

Liczba instytucji 
kultury 

uwzględnionych 
w badaniu

Liczba instytucji 
kultury, 

w których 
kobiety stanowią 

ponad 50% 
pracowników

Udział instytucji 
kultury, 

w których 
kobiety stanowią 

ponad 50% 
pracowników

Liczba  
instytucji 
kultury, 

w których 
mężczyźni 
stanowią 

ponad 50% 
pracowników

Udział  
instytucji 
kultury, 

w których 
mężczyźni 
stanowią 

ponad 50% 
pracowników

1 Instytucje 
artystyczne 68 57 84% 11 16%

teatr 50 40 80% 10 20%

filharmonia 10 9 90% 1 10%

opera i operetka 3 3 100% 0 0%

orkiestra 3 3 100% 0 0%

zespoły pieśni 
i tańca, zespoły 
chóralne

2 2 100% 0 0%

2 Nieartystyczne 
instytucje kultury 156 143 92% 13 8%

muzeum 58 53 91% 5 9%

galeria sztuki 26 24 92% 2 8%

biblioteka 3 3 100% 0 0%

dom kultury 36 32 89% 4 11%

ośrodki badań 
i dokumentacji 33 31 94% 2 6%

Źródło: opracowanie własne

Analiza ilościowa zebranego materiału pozwoliła na 
uzyskanie danych liczbowych oraz procentowych, które 
przedstawiono w formie tabelarycznej. Taka prezentacja 
zebranego materiału umożliwiła analizę porównawczą ze-
branych danych oraz odpowiedź na postawiony problem 
badawczy. 

Kobiety — kierowniczki w publicznych 
instytucjach kultury. Wyniki badań

P rzeprowadzone badania pokazały, że w ponad 90% 
badanych publicznych instytucjach kultury kobiety 

stanowią powyżej 50% spośród wszystkich osób za-
trudnionych na stanowiskach zarządczych, administra-
cyjnych oraz technicznych (tab. 1). Najwyższy odsetek 
został zauważony wśród pracowników, dla których 
organizatorem jest samorząd gminny. Większy odsetek 
kobiet wśród pracowników badanych instytucji kultury 
został zauważony także wśród instytucji kultury o profi-
lu nieartystycznym (tab. 2), tj. muzeów, bibliotek, galerii 
sztuki, domów kultury oraz ośrodków dokumentacji 
i badań. Większy udział mężczyzn wśród zatrudnionych 
w artystycznych instytucjach kultury, do kategorii której 
zaliczono teatry, filharmonie, opery, zespoły artystyczne 

i chóry, orkiestry, co pokazały badania, wynikał w dużej 
mierze z  faktu, że w  tych instytucjach znaczącą część 
stanowisk pracy stanowią stanowiska o  charakterze 
technicznym związane m.in. z  obsługą sceny, oświetle-
nia czy nagłośnienia, a te są najczęściej zajmowane przez 
mężczyzn. 

Badania wyraźnie pokazały, że mimo wysokiego od-
setka kobiet wśród pracowników publicznych instytucji 
kultury, bez względu na reprezentowany typ instytucji 
kultury czy rodzaj organizatora, udział kobiet na naj-
wyższych stanowiskach kierowniczych jest zdecydo-
wanie niższy (tab. 3). Najwyraźniej widoczne jest to 
w przypadku instytucji kultury, których organizatorem 
jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i  Sportu (MKDNiS). Kobiety pełnią w  nich funkcje 
dyrektorów jedynie w 12 spośród 71 instytucji kultury, 
co stanowi 17% wszystkich instytucji. Tylko jedna ko-
bieta pełni funkcję dyrektorki w muzeum narodowym, 
który to typ instytucji jest powszechnie uznawany za 
najbardziej prestiżowy. Udział kobiet na stanowiskach 
dyrektorskich zwiększa się wraz z  obniżeniem ran-
gi administracyjnej organizatora i  tak, w  przypadku 
instytucji kultury, których współorganizatorem jest 
MKDNiS, wynosi 25%, dla instytucji kultury, których 
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Tabela 3. Udział kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach kultury w podziale na organizatora 
instytucji kultury

Instytucje kultury 
według organizatora

Liczba 
instytucji 
kultury

Liczba 
kobiet 

pełniących 
najwyższe 

funkcje 
kierownicze 
(dyrektor)

Udział 
kobiet 

wśród osób 
pełniących 
najwyższe 

funkcje 
kierownicze 
(dyrektor)

Ogólna 
liczba 

stanowisk 
wice-

dyrektorów 
badanych IK

Liczba 
kobiet 

pełniących 
funkcje 
wice-

dyrektorów

Udział 
kobiet 

wśród osób 
pełniących 

funkcje 
wice-

dyrektorów

Udział 
kobiet 

wśród osób 
pełniących 

funkcje 
głównego 

księgowego

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest MKDNIS

71 12 17% 106 55 52% 93%

Instytucje kultury, 
dla których 
współorganizatorem jest 
MKDNIS

47 12 25% 47 14 30% 92%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest samorząd 
województwa

181 71 33% 148 83 56% 92%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest samorząd gminny 

213 84 37% 135 74 55% 93%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Udział kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach kultury w podziale na typ instytucji 
kultury

Instytucje 
kultury 
według 
organizatora

Liczba insty-
tucji kultury 

uwzględ-
nionych 

w badaniu

Liczba 
kobiet 

pełniących 
najwyższe 

funkcje 
kierownicze 
(dyrektor)

Udział 
kobiet 

wśród osób 
pełniących 
najwyższe 

funkcje 
kierownicze 
(dyrektor)

Ogólna  
liczba  

stanowisk 
wice-

dyrektorów 
badanych IK

Liczba 
kobiet 

pełniących 
funkcje 
wice-

dyrektorów

Udział 
kobiet wśród 
osób pełnią-
cych funkcje 

wice-
dyrektorów

Udział 
kobiet wśród 
osób pełnią-
cych funkcje 

głównego 
księgowego

Instytucje 
artystyczne 135 37 27% 114 45 39% 94%

teatr 91 26 28% 68 25 37% 97%

filharmonia 17 3 18% 13 8 61% 100%

opera 
i operetka 11 4 36% 15 6 40% 80%

orkiestra 8 2 25% 7 3 43% 67%

zespoły pieśni 
i tańca, zespoły 
chóralne

8 2 25% 11 3 27% 83%

Nieartystyczne 
instytucje 
kultury

377 132 35% 331 143 38% 92%

muzeum 155 46 30% 160 80 50% 190%

galeria sztuki 39 16 41% 19 10 53% 91%

biblioteka 32 10 31% 42 30 71% 95%

dom kultury 81 36 44% 38 23 60% 94%

ośrodki badań 
i dokumentacji 70 24 34% 72 40 55% 93%

Źródło: opracowanie własne
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organizatorem jest samorząd wojewódzki wynosi 33%, 
a dla instytucji organizowanych przez samorząd gmin-
ny wynosi 37%. 

Udział kobiet na stanowiskach wicedyrektorów jest 
już znacznie większy. Niezależnie od organizatora in-
stytucji kultury, ponad 50% spośród wszystkich stano-
wisk wicedyrektorów w badanych instytucjach kultury 
pełnią kobiety. Co ciekawe stanowiska głównego księ-
gowego w instytucjach kultury są zdominowane przez 
kobiety –  w  ponad 93% spośród badanych instytucji 
kultury stanowiska te zajmują kobiety.

Analizując sytuację kobiet na stanowiskach kierow-
niczych w  podziale na typ instytucji kultury (tab. 4), 
można zauważyć większy udział kobiet w instytucjach 
o profilu nieartystycznym (w 35% badanych instytucji 
funkcje kierownicze pełnią kobiety). Najwyższy odse-
tek zaobserwowano w  domach kultury oraz galeriach 
sztuki, gdzie udział kobiet wśród dyrektorów przekra-
cza 40%. Natomiast najmniej kobiet-dyrektorek ziden-
tyfikowano w  filharmoniach, gdzie tylko w 3  spośród 
17 badanych najwyższe funkcje kierownicze pełniły 
kobiety.

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych znaczą-
co wzrasta wraz z obniżeniem szczebla w strukturze orga-
nizacyjnej (tab. 5). Stanowiska kierownicze (kierownicy 
działów, zespołów) w  ponad 90% są  zajmowane przez 
kobiety. Najsłabiej reprezentowane są  na tym szczeblu 
w instytucjach kultury, których współorganizatorem jest 
MKDNiS, niemniej jednak wskaźnik i  tak przekracza 
tam 79%, co jest znaczącą zmianą w stosunku do danych 

dotyczących funkcji kierowniczych najwyższego szcze-
bla w badanych instytucjach. 

Dyskusja

Z przeprowadzonych badań wynika, że   kobiety w pu-
blicznych instytucjach kultury rzadziej niż mężczyź-

ni zajmują najwyższe stanowiska kierownicze, podczas 
gdy stanowiska kierownicze średniego szczebla są  dla 
nich bardziej dostępne. Tym samym w  oparciu o  prze-
prowadzone badania można stwierdzić, że pomimo 
wyraźnej widocznej przewagi liczbowej kobiet zatrud-
nionych w publicznych instytucjach kultury, występuje 
duża dysproporcja w odniesieniu do ich liczebności na 
najwyższych stanowiskach kierowniczych w  tychże in-
stytucjach. Zjawisko to może świadczyć o istnieniu tzw. 

„szklanego sufitu” (Ballenger, 2010; Legato, Glezerman, 
2017) i „lepkiej podłogi” (Khwaja i in., 2017). Za pomo-
cą tych metafor badacze określają niewidzialne bariery 
utrudniające grupom marginalizowanym, w  tym kobie-
tom, dojście do stanowisk kierowniczych – zjawisko to 
narasta im wyższego stanowiska w organizacji dotyczy. 

Z  badań wyłania się ogólny model udziału kobiet 
w  stanowiskach kierowniczych w  publicznych insty-
tucjach kultury w  Polsce: mężczyźni zdecydowanie 
dominują na najwyższych stanowiskach kierowniczych 

–  dyrektorów, a  jeśli pojawiają się na nich kobiety, to 
najczęściej pełniąc funkcje zastępców. Tendencja ta 
jest wyraźniej widoczna w  instytucjach nadzorowa-
nych przez MKDNiS. Tymczasem w  odniesieniu do 

Tabela 5. Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla w publicznych instytucjach kultury (IK) w podziale na orga-
nizatora instytucji kultury

Instytucje kultury 
według organizatora

Liczba badanych 
instytucji kultury

Liczba IK, 
w których 
kobiety 

pełnią ponad 
połowę funkcji 
kierowniczych 

średniego 
szczebla

Udział IK, 
w których 
kobiety 

pełnią ponad 
połowę funkcji 
kierowniczych 

średniego 
szczebla

Liczba IK, 
w których 
mężczyźni 

pełnią ponad 
połowę funkcji 
kierowniczych 

średniego 
szczebla

Udział IK, 
w których 
mężczyźni 

pełnią ponad 
połowę funkcji 
kierowniczych 

średniego 
szczebla

Ogółem 253 233 92% 20 8%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest MKDNIS

49 45 92% 4 8%

Instytucje kultury, 
dla których 
współorganizatorem jest 
MKDNIS

19 15 79% 4 21%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest samorząd 
województwa

86 75 87% 11 13%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest samorząd gminny 

99 91 92% 8 8%

Źródło: opracowanie własne
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publicznych instytucji kultury działających na mniej-
szą skalę, mimo że trend jest nadal widoczny, to jednak 
nie aż tak wyraźnie. Wyniki przeprowadzonych badań 
pokazujące brak równowagi w  dystrybucji władzy 
w  organizacjach wydają się odzwierciedlać szerszy 
trend, charakterystyczny również dla innych sektorów 
gospodarki, w  tym także tych o  wysokim poziomie 
feminizacji, jak np. szkolnictwo wyższe (Sułkowski 
i in., 2019) czy sektor społeczny (Davidson i in., 2011). 
W odniesieniu do sektora kultury zauważony trend jest 
też charakterystyczny dla innych krajów, m.in. Wielkiej 
Brytanii (Dodd, 2012; Skillset, 2010), Niemiec, Francji 
czy Włoszech (Anheier, 2009). Można nawet pokusić 
się o  stwierdzenie, że wygląda jak pewien uniwersal-
ny trend. Co prawda, przyglądając się, jak zjawisko 
to zmieniało się w czasie (UNESCO, 2017), widać, że 
coraz więcej kobiet pełni funkcje kierownicze w  or-
ganizacjach kultury, to jednak zmiany w  tym zakresie 
postępują powoli. Według raportu Global Gender 
Gap Report 2020 (World Economic Forum, 2020), 
wskaźnik dotyczący udziału kobiet na stanowiskach 
przywódczych (bez podziału na sektor) jest jednym 
ze zmieniających się najwolniej na przestrzeni lat, 
w porównaniu np. ze wskaźnikami dotyczącymi takich 
kwestii jak dostęp do edukacji, opieki medycznej czy 
udziału w rynku pracy w ogóle.

Badacze stawiają również sobie coraz częściej pyta-
nia o przyczyny tego zjawiska. Doszukują się ich m.in. 
w odmiennej organizacji życia zawodowego i osobiste-
go kobiet, podkreślając, że nierównowaga w  rozwoju 
kariery zawodowej wzrasta wraz z  wiekiem. Wyższe 
stanowiska kierownicze są zwykle osiągane w później-
szym wieku (Skillset, 2010; Aluchna, 2013). O  ile na 
początkowym etapie rozwoju kariery zawodowej jej 
tempo zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i do męż-
czyzn jest podobne, to w  momencie kiedy kobiety de-
cydują się na założenie rodziny, zaczynają się pojawiać 
rozbieżności i mężczyźni znacząco awansują do przodu. 
W wielu przypadkach, co podkreślają E. Orr i  J.E. Ste-
venson (2018), różnica ta nigdy nie jest wyrównywana. 
Praca na stanowiskach kierowniczych niejednokrotnie 
wymaga większego zaangażowania czasowego, w przy-
padku organizacji kultury często w  niestandardowym 
czasie pracy, co jest większym wyzwaniem dla kobiet, 
które w większym stopniu niż mężczyźni muszą pracę 
zawodową łączyć z  obowiązkami rodzinnymi (Dodd, 
2012). K. Klenke (2017) w swoich badaniach podkreśla, 
że przyczyny takiego stanu rzeczy należy doszukiwać 
się także w  barierach społecznych i  wciąż obecnym 
stereotypowym podejściu do ról społecznych kobiet 
i mężczyzn. 

H. Anheier (2009) oraz M. Aluchna (2013) zwraca-
ją uwagę, że znaczącą rolę w  zakresie wyrównywania 
dostępu do rynku pracy i  stwarzania podobnych moż-
liwości rozwoju zawodowego ma polityka państwa 
i dostępne w nim narzędzia wsparcia. W Polsce, mimo 
iż ideologia i  prowadzona polityka okresu socjalizmu 
znacząco wpłynęły na transformację rynku pracy 
i zmiany w ówczesnych organizacjach, m.in. sprzyjając 

aktywizacji zawodowej kobiet, różnice płci w  dużym 
stopniu wpływały na hierarchię społeczną (Fidelis, 
2010). Okres transformacji, który nastąpił po  roku 
1989, nie wzmocnił trwających procesów emancypa-
cji kobiet, a  nawet, co pokazują badania, postępował 
wolniej niż w  innych krajach demokratycznych na 
świecie (Sekuła-Kwaśniewicz, 2015; Elliot i  in., 2016). 
Obecnie prowadzone badania (Lukic i  in., 2006; Ma-
tysiak, 2015; Bogacz-Wojtanowska, Wrona, 2017) po-
kazują, co prawda, rosnące znacznie kobiet, zwłaszcza 
w  organizacjach społecznych, ale jednak przy ciągłej 
ich stereotypizacji i marginalizacji (Graff, 2001; Środa, 
2009). Konieczne więc wydaje się takie projektowanie 
rozwiązań i  narzędzi w  ramach polityk publicznych, 
przede wszystkim z  zakresu polityki społecznej, aby 
wzmacniać pozycję kobiet na rynku pracy i  przeciw-
działać wciąż obecnym stereotypom, wedle których 
kobiety nadal są postrzegane głównie jako matki, żony, 
opiekunki ogniska domowego, a  nie równowartościo-
we w stosunku do mężczyzn uczestniczki rynku pracy 
(Klenke, 2017; Olko, Filip, 2016).

Podsumowanie 

P rzeprowadzone badania pokazały, iż mimo licznych 
zmian, jakie zaszły w ostatnich dekadach w podej-

ściu do ról organizacyjnych, podkreślając szczególnie 
zmiany, jakie nastąpiły w zakresie ról organizacyjnych 
kobiet, w publicznych instytucjach kultury wciąż widać 
wyraźną dysproporcję w  zakresie dostępności najwyż-
szych stanowisk kierowniczych dla kobiet. Pomimo 
coraz intensywniej podejmowanych wysiłków spo-
łecznych i  politycznych zmierzających do wdrożenia 
pełnej równości płci na rynku pracy, kobiety nadal 
doświadczają nierówności w  dążeniach do rozwoju 
zawodowego. 

Przeprowadzone badania umożliwiły odpowiedź na 
postawione pytania badawcze. W polskich publicznych 
instytucjach kultury kobiety rzadziej pełnią wysokie 
funkcje kierownicze. Stanowiska kierownicze (dyrektor-
skie) zdecydowanie częściej zajmowane są  przez męż-
czyzn. Większa równowaga widoczna jest w odniesieniu 
do stanowisk wicedyrektorów, gdzie rozkład ze względu 
na płeć jest zrównoważony. Tym samym, odnosząc 
się do pierwszego z  postawionych pytań badawczych, 
można stwierdzić, że im wyższe w  instytucjach stano-
wiska kierownicze, tym mniejszy jest odsetek kobiet je 
zajmujących. 

Zdecydowanie większa dysproporcja w  udziale 
kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych wi-
doczna jest w odniesieniu do instytucji kultury, dla któ-
rych organizatorem są wyższe jednostki administracji 
centralnej i  samorządowej, co stanowi odpowiedź na 
drugie z postawionych pytań badawczych. Problem do-
tyczy zwłaszcza instytucji kultury, dla których organi-
zatorem jest najwyższy organ administracji publicznej, 
czyli tych, które postrzegane są  jako bardziej presti-
żowe i  znaczące, zarówno ze względu na zasoby kul-
turowe, którymi zarządzają, jak i zasięg oddziaływania 
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(Purchla, 2009). Wśród dyrektorów muzeów narodo-
wych w Polsce jest tylko jedna kobieta. 

Odnosząc się do trzeciego z  postawionych pytań 
badawczych widoczny jest większy udział kobiet na sta-
nowiskach kierowniczych w  instytucjach o  profilu nie-
artystycznym, czego szczególnym przykładem są domy 
kultury, gdzie wskaźnik feminizacji stanowisk kierowni-
czych, zarówno wyższego (dyrektorzy/dyrektorki), jak 
i  niższego szczebla (kierownicy/kierowniczki działów), 
przekracza 40%.

Opierając się na literaturze przedmiotu, starano się 
w  tekście wyjaśnić przyczyny tego zjawiska. W  dyskusji 
skupiono się, zdaniem autorki, na najważniejszych z nich, 
gdyż ujęcie całościowe wykracza poza ramy artykułu. Na 
gruncie nauk o  organizacji i  zarządzaniu zarysowany 
w niniejszym tekście problem wpisuje się w obszar zain-
teresowania stosunkowo nowego pola badawczego, jakim 
jest zarządzanie różnorodnością w organizacjach (Gross-

-Gołacka, 2018; Bassett-Jones, 2005; Betters-Reed, Moore, 
1995). Prezentowane badania stanowią wkład do dyskusji 
na temat tego, jak zjawisko różnorodności (także płci) 
w organizacjach wpływa na całe społeczeństwa, tworzące 
je organizacje, osoby indywidualne, kształtując normy 
działania i zachowania (Greene, Kirton, 2015). Warto jed-
nak podkreślić, że badania prezentowane w  niniejszym 
tekście mają pewne ograniczenia. Przede wszystkim doty-
czą niewielkiego wycinka rzeczywistości. Zdecydowanie 
wymagają pogłębienia, zarówno w  odniesieniu do skali 
ich zasięgu, jak i  poprzez próbę głębszego zrozumienia 
źródeł zaobserwowanych trendów. Dzięki temu możli-
we będzie uzyskanie jeszcze szerszego obrazu badanego 
zjawiska, także przyglądając się sytuacji w  innych sekto-
rach gospodarki. Jednocześnie mając na uwadze fakt, że 
są organizacje kultury, w których kobiety z powodzeniem 
pełnią funkcje kierownicze, warto poddać analizie rów-
nież istniejące rozwiązania organizacyjne, formalne i nie-
formalne, które wspierają aktywność i rozwój zawodowy 
kobiet w sektorze kultury. 
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Glass Ceiling in Culture?  
Women in Managerial Positions  
in Public Cultural Institutions in Poland

Summary

The last decades have been characterised by numerous 
changes in the functioning of organisations. One of 
them concerns the understanding of the organisation-
al roles of women who, initially identified with lower 
administrative staff, began to use specialist and mana-
gerial positions more and more often and more effec-
tively. Despite the highlights of numerous studies, the 
increase in the participation of women in leadership 
positions in organisations is still slow, even in sectors 
with high feminisation rates. The aim of this article is 
to show the scale of the phenomenon of gender diver-
sity in power structures in Polish public cultural insti-
tutions. This study is based on a quantitative research 
utilising the method of statistical data analysis. It was 
based on data on employment and managerial func-
tions performed by women and men in public cultural 
institutions. The analysis included data from 512 pub-
lic cultural institutions. As a  result of the research, it 
was possible to show the scale of disproportion in the 
distribution of power in public cultural institutions in 
Poland.
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Introduction

E conomic practice shows that organisations cooperate 
with competitors in order to achieve their goals more 

effectively and efficiently, to provide customers with high 
quality services and products, or to attain a higher level 
of effectiveness of the organisation’s activities. Although 
cooperation and competition are usually considered as 
two separate –  even confrontational –  types of inter-or-
ganisational relations, and prior research has indicated 
the incongruence of these two attitudes (Anderson, Narus, 
1990), contemporary research and examples from eco-
nomic practice confirm that both types of relations are in 
fact close to each other. The point of contact for these two 
types of relationships is coopetition, which is clearly ob-
servable in the rapidly changing economic environment.

The phenomenon of coopetition enables organisations 
to achieve many benefits, but a  certain number of risks 
or costs may also appear, such as the risk of a  partner’s 
opportunism. Among other benefits, coopetition enables 
an organisation to use fewer of its own resources, or to 
manage them more efficiently as a result of accessing and 
combining them with the resources of a partner (Hung, 
Chang, 2012), thus reducing risk and operating costs. 
Hence, organisations more and more often enter into co-
operation with competitors, and coopetition brings the or-
ganisation a higher value than competition or cooperation 
taken separately (Klimas, Czakon, 2018). Therefore, coo-
petition would appear to be a phenomenon of significant 
importance in the activities of an organisation, facilitating 
its development, and often also ensuring its survival in 
a competitive and complex environment. Researchers use 
a  variety of approaches and perspectives to analyse this 
phenomenon. This article focuses on two approaches and 
uses a synoptic and incremental perspective to discuss the 
way in which coopetition is established and developed 
between participants.

Moreover, it is noticeable that researchers focus par-
ticularly on coopetition in sectors that make intensive use 
of knowledge, new technologies or innovations (Klimas, 
Czakon, 2018). Meanwhile, it would seem that coopetition 
may also be important in sectors with completely different 
specificity, such as for example the cultural one. The cul-
tural sector is represented by such cultural institutions as 
e.g.: theatres, philharmonics (including operas, operettas), 
film institutions, cinemas, museums, libraries, community 

centres, art centres, art galleries and other hybrid organi-
sations that are working both within commercial markets 
and thanks to state funding (Ekström, 2019). The cultural 
sector is an important area of socio-economic devel-
opment. Culture is not only considered to be a basis for 
building an innovative and competitive knowledge-based 
economy, but also creates an ideal foundation for estab-
lishing cooperation. Cultural institutions – established to 
create and disseminate cultural heritage –  very often co-
operate, increasing both individual and common benefits. 
The cultural sector plays an important role in the broadly 
understood economic life, creating jobs and a source of in-
come for artistic, substantive, administrative and technical 
employees. Cultural institutions generate income for the 
local economy by spending on cultural services (local con-
sumers, visitors). Culture is also a source of revitalization 
and economic development. It is seen as a driving force for 
other related activities, such as tourism or gastronomy. In 
the social context, cultural institutions play an important 
role in building and strengthening social capital, taking 
part in the community of people, and meeting various 
social needs, promoting norms, attitudes and social values. 
Cultural institutions preserve also the heritage of the local 
community, i.e., the past, monuments, traditions, and local 
history. Cultural institutions are often places where artists 
from various fields look for inspiration, e.g., artists, writers, 
film and theatre directors, architects, designers, or artists 
from many other fields of applied arts. The cultural sector, 
although it is an important area of socio-economic devel-
opment, is relatively poorly recognized in many approach-
es (Ingram, 2016,). One of them is coopetition.

Despite the objective market premises highlighted in 
the literature suggesting the existence of coopetition, little 
or even marginal research attention has been devoted to 
researching this phenomenon among cultural institutions 
so far (Köseoğlu et al., 2019). Meanwhile, as already men-
tioned, cultural institutions strive to create links within 
their sector due to the common goal of spreading and dis-
seminating culture. Moreover, although cultural institu-
tions in the past sought sources of competitive advantage 
in artistic and operational activities, as a  result of strug-
gling with problems with financing activities and limited 
resources, now they seek this advantage in cooperation 
with competitors.
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However, it should be pointed out that the specificity of 
entities operating in the field of culture makes it impossible 
to transpose the results concerning the study of coopetition 
phenomenon in business organisations. Because “entities 
conducting cultural activity are organisations that cannot 
be treated only in a market way, they cannot strive only to 
maximize profit or be guided solely by the logic of hard 
business” (Kocój et al., 2019, p. 7). The activities of these 
entities are therefore revealed in different purposes, operat-
ing conditions, methods of financing activities, criteria for 
assessing effectiveness, structures or methods of operation 
(Ingram, 2016). Moreover, as the literature emphasizes, in 
recent years cultural institutions have undergone funda-
mental changes, also in terms of the way of management.

Based on research conducted in the commercial sector, 
it can be expected that coopetition will ensure success for 
organisations from the cultural sector, provided that it 
is properly prepared and implemented (Zineldin, 2004). 
On the other hand, coopetition also entails practical diffi-
culties – it requires managers to deal with contradictions, 
and from organisations – flexibility and adopting a para-
doxical model of functioning. Considering the above and 
the fact that cultural institutions, due to their specificity, 
structure, and activity profiles, seem to be a particularly 
interesting research subject from the perspective of stra-
tegic management, the aim of the article is to fill the indi-
cated knowledge gap and present the specificity of coope-
tition in the cultural sector. The theoretical contribution 
is focused in particular on two analysis perspectives to 
coopetition, i.e., synoptic and incremental, that have not 
been widely analysed both – regarding this phenomenon 
and the cultural sector. The article presents the findings 
based on the literature review results1. 

Coopetition in the literature

E ven though coopetition is not a new phenomenon in 
terms of literature analyses, researchers have not yet 

developed a  consensus on a  consistent definition. The 
term “coopetition” is most often explained using the 
definition by Nalebuff and Brandenburger (1996), under-
stood as a  simultaneous occurrence of competition and 
cooperation between competitors. Thus, the concept of 
coopetition refers to cooperation of an organisation with 
competitors, in which, apart from cooperation itself, com-
petitive relations between the partners also exist.

Coopetition presupposes the effective coordination of 
its participants’ actions, leading to the implementation 
of two groups of goals, i.e., common and individual, and 
therefore, in a  certain sense, it enables the parties in-
volved to pursue “partially convergent goals” (Dagnino et 
al., 2008). These goals are achieved through cooperation 
within some activities and competition in others. At the 
same time, the intensity of cooperation and competition 
changes in the course of the coopetition relationship.

Cooperation between competing organisations takes 
place in order to build and/or strengthen the collective 
power to fight against competitors more effectively and 
can be treated as an entry barrier that supplements the 

resource profiles of the cooperating organisations. In 
turn, the organisation achieves a  competitive advantage 
over other, non-cooperating entities, thanks to the com-
bined effect of the pressure on competitors and access to 
resources that are not owned independently.

Researchers emphasize beneficial implications of coo-
petition for the parties involved, for example, its positive 
significance for the achieved results of the organisation, 
measured e.g., by profitability, sales growth or market 
share. For example, studies of coopetition between French 
football clubs showed that although it did not contribute 
to the improvement of the clubs’ sporting performance, it 
significantly improved the economic performance of the 
parties involved. In turn, research conducted by Le Roy 
and Sanou (2014) confirmed that coopetition had a great-
er impact on achieving higher market results than purely 
competitive or cooperative relations. At the same time, the 
literature shows that thanks to coopetition, organisations 
are able not only to achieve a greater share in the current 
market, but also to create completely new, common mar-
kets (Nalebuff, Brandenburger, 1996). Cooperation with 
competitors helps organisations to find areas in which 
their strengths or resources are complementary, thus ena-
bling the development of new products or services. In ad-
dition to the indicated benefits, the literature also includes 
a number of other positive sides to coopetition, including 
(Bigliardi et al., 2011): mutual learning and stimulating 
creativity and innovation, improving and creating new 
solutions and ideas, reducing operating or transaction 
costs, achieving specialization benefits (synergy), increas-
ing value and strengthening the organisation’s position 
in relation to competitors not covered by the coopetition 
system, access to partners’ resources, fuller use of market 
opportunities, expansion of the scale and scope of opera-
tions, and access to new markets. The indicated benefits 
are also the basic motives for undertaking coopetitive 
activities. However, it is worth pointing out that simul-
taneous cooperation and competition may also generate 
certain threats and negative results. Among them, we 
may mention, for example (Gnyawali et al., 2016): the 
risk of knowledge and information leakage from the or-
ganisation, the opportunistic behaviour of co-coopetitors, 
conflict between co-coopetitors that limit cooperation, 
investment in specific resources, i.e. those that are not 
typical for the organisation and will only be used for this 
specific cooperation, loss of cooperation opportunities 
with others due to exclusivity clauses, low effectiveness of 
jointly implemented processes and goals, and weakening 
of the organisation’s market position and image.

Coopetition is characterised by complexity and com-
prehensiveness and often becomes a  source of both in-
ternal and inter-organisational tensions (Gnyawali et al., 
2016). The literature shows that only when coopetitors are 
able to balance the positive and negative results of their 
activities is it possible to achieve the intended goals, and 
thus draw on the benefits of coopetition (Zineldin, 2004). 
The parallelism of competition and cooperation, which 
is the essence and at the same time an immanent feature 
of coopetition, always implies certain tensions due to the 
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contradictory nature of the activities contained therein. 
In coopetition, it is therefore important that the expected 
benefits outweigh the potential threats, and the obtained 
effects contribute to the development of all coopetitors.

Coopetition in incremental 
and synoptic approaches

T he literature on the subject presents various approach-
es and perspectives regarding the analysis of the phe-

nomenon of coopetition (Köseoğlu et al., 2019). As already 
mentioned, this article focuses on a dichotomous approach 
to examining the phenomenon of coopetition, that is from 
a synoptic and incremental perspective. These perspectives 
relate to the way in which the coopetition is established 
and developed between its participants. Table 1  presents 
a short comparative analysis of the presented perspectives. 
The criteria presented therein, and broader analysis of the 
approaches are discussed in detail below.

The synoptic perspective refers to planning activities 
based on an analysis conducted on both the organisation 
itself and its environment. This means an overall and 
comprehensive review for the purpose of consistent imple-
mentation of the activities planned in advance in order to 
achieve the previously set goals. Hence, the synoptic per-
spective will refer to establishing coopetition in a fully con-
scious, purposeful, planned ex ante manner, resulting from 
a prior carefully conducted in-depth, holistic analysis. The 
synoptic perspective is based on the principles of rational 
decision-making, hence it is characterised by rationality, 
sequentiality and complexity (Toft, 2000) in the approach 
to actions and decisions undertaken.

The synoptic perspective assumes that organisations 
intentionally initiate coopetitive relations as they strive to 
maintain a certain repeatability (Zerbini, Castaldo, 2007), 
leading in the long run to an increase in the interdepend-
ence between coopetitors. It is worth noting that such an 
approach is close to being a strategic orientation towards 

coopetition, i.e. perceiving it as a deliberately designed ac-
tion strategy. In this approach, coopetition is to serve the 
implementation of involved entities’ specific strategic goals 
within a specific – usually longer – time horizon (Zerbini, 
Castaldo, 2007), as well as achieving a higher level of effi-
ciency with regard to actions taken, and a competitive ad-
vantage, all merely thanks to cooperation with competitors 
(Nalebuff, Brandenbuerger, 1996).

In turn, the incremental perspective assumes limited 
rationality (Simon, 1997), and refers to taking actions in 
response to changes in the external and internal situation 
of the organisation. Thus, in this approach – as opposed to 
the synoptic approach – there is no specific and precisely 
defined target at which the activities of the organisation are 
aimed. The goals, plans and activities of the organisation 
are not planned in advance, but emerge gradually from the 
daily interactions between the organisations. So, unlike the 
synoptic approach, they are unintentional. In the synoptic 
perspective, there is no place for randomness of actions and 
irrational actions, while the incremental perspective is char-
acterised by a lack of a predetermined action plan, greater 
freedom, dynamics, flexibility, and voluntary behaviour. 

It is worth noting that the incremental approach draws 
from the evolutionary school in strategic management 
(Krupski et al., 2007), revealing certain dynamics in shap-
ing relationships over time. This means that according 
to the approach, cooperation with competitors will be 
established and developed in a gradual, emerging manner, 
and its nature may be short-term (temporary) or even one-
time or occasional (incidental). The general goal of such 
cooperation with competitors may be, for example, better 
effectiveness of the organisation’s activities, but the parties 
involved will not make greater efforts to specify the condi-
tions and principles of the coopetition in detail, because the 
cooperation between competitors will emerge idiopathical-
ly from their frequent interactions, as a spontaneous, previ-
ously unplanned relation that the parties may not even be 
fully aware of (Lichtarski, 2014).

Table 1. Synoptic and incremental approaches — coopetition context

Criterion Synoptic perspective Incremental perspective

coopetition antecedents comprehensive analysis of organisation and its environment 
(often strategic ones)

lack of strategic analysis (or lack of detailed analysis) of 
organisation and its environment

positioning of 
coopetition in the 
organisation’s strategy

result of consistent implementation, planned in advance in 
order to achieve the previously in the organisation’s strategy 
set goals

response to changes in the external and internal situation 
of the organisation, unplanned coopetition in the 
organisation’s strategy

nature of coopetition conscious, purposeful, planned, resulting from a prior 
carefully conducted in-depth, holistic analysis

not planned in advance, emerging gradually from the 
daily interactions between the organisations, often 
unintentional

approach to actions in 
coopetition rationality, sequentiality and complexity in actions freedom, dynamics, flexibility and voluntary in actions

duration of coopetition rather long-term, usually of a strategic nature rather short-term (temporary) and even one-time or 
occasional (incidental)

degree of formalization 
of coopetition usually formalized usually informal

Source: own elaboration based on the literature review
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Despite the differences between the synoptic and incre-
mental perspectives, both approaches to coopetition are 
based on the willingness to cooperate with competitors 
on the basis of mutual involvement, sharing knowledge 
and information as well as the risks and benefits of joint 
activities (Zineldin, 2004). In both perspectives, it can be 
assumed that the organisations involved in coopetition 
have a common goal, but it will be of a more long-term or 
even strategic nature in the case of the synoptic approach, 
but more short-term or operational in the case of the incre-
mental approach.

Moreover, researchers indicate that coopetition can be 
built on both formal contracts as well as on a less formal 
or even informal basis (Hung, Chang, 2012). As shown by 
observations of economic practice, entities adopting the at-
titude of more strategic and thoughtful action, based on the 
rationality of decision-making, tend to formalize such rela-
tionships. In turn, entities adopting the attitude of bounded 
rationality are more inclined to undertake less formalized 
actions or arrangements based on oral agreements. Hence, 
it can be assumed that the contracts concluded between 
coopetitors will be more formalized and prepared in writ-
ing in the case of the synoptic approach, and less formal-
ized or even oral in the case of the incremental approach. 
In other words, in the synoptic perspective, the creation of 
a  coopetitive relation will be the result of a  more formal-
ized process and, as a rule, intentionally initiated. In turn, 
coopetition in the incremental perspective is self-created, 
as a result of a series of organisational decisions made in 
response to certain events that occur in the environment, 
and which affect the activity of the entity.

Coopetition in the cultural sector

S ince Brandenburger and Nalebuff (Brandenburger, 
Nalebuff, 1996) initiated the first studies on coopetition, 

the phenomenon has become the subject of increasing 
interest to researchers around the world (Köseoğlu et al., 
2019; Gernsheimer et al., 2021). Coopetition has been an-
alysed not only from different cognitive perspectives, but 
also in different areas of activity and economic sectors. It is 
noticeable that the high technology sector is characterised 
by the greatest exploration. Indeed, as the literature has 
indicated, cooperation with competitors is characteristic 
for sectors that are highly networked and hyper-compet-
itive, providing quick access to specialist knowledge that 
would be unavailable for an organisation operating alone. 
Thanks to cooperation, competitors can create a common 
knowledge base, using the experience and competences of 
both entities. Moreover, it allows both parties involved to 
gain mutual access to customer databases and benefit from 
sharing brand images and proven marketing activities. In 
addition to increased coopetition in the hi-tech sector, it 
would seem that coopetition can also be a source of success 
for organisations operating in the cultural sector. However, 
this phenomenon – although clearly observable among cul-
tural institutions – still remains on the margin of research 
exploration and extended scientific considerations, thus 
revealing a cognitive gap that is worth filling. 

Organisations, that is cultural institutions, which 
operate in the cultural sector struggle with both limit-
ed financial resources and limited intangible resources, 
which may stimulate competition and encourage these 
entities to enter into cooperation. The research results 
show that exemplary areas of establishing cooperation 
in the cultural sector are, among others: training and ed-
ucation (including raising the awareness of recipients), 
coordination of activities and preparation of comple-
mentary and non-duplicate offers, joint marketing and 
promotion, exchange of experiences and information, 
conducting research and development work (including 
the development and implementation of new materials 
and technologies), increasing the sales market (serving 
a  larger number of recipients), and lobbying for legal 
regulations and state policy. At the same time, despite 
the creation of networks based on cooperation between 
entities from the cultural sector, they simultaneously 
compete in many areas. Cultural institutions compete 
one with another for the effective use of intangible re-
sources through the distinctive competences of employ-
ees, but also due to budgetary reasons that force them to 
minimize costs, which in turn leads to competition for 
obtaining external funds or sponsors. Limited resources 
and/or the provision of similar products or services that 
meet the same social needs are mentioned as the main 
reasons for this situation ( Dziurski, 2019). As Mariani 
pointed out, competition in the cultural sector exists in 
at least three main areas (Mariani, 2007): competition 
for recipients, for employees (professional staff ), and for 
financial resources.

Coopetition that is aimed at popularizing culture 
and stimulating its development is beneficial for both 
the entities involved in cooperation and the society as 
a whole. On the other hand, different views about which 
social goals should be prioritized have made competition 
among non-commercial organisations – including cultur-
al institutions2 –  go beyond fundraising or the struggle 
for customers. At the same time, the literature shows that 
organisations providing services in the field of culture are 
susceptible to forces that, on the one hand, encourage 
them to cooperate and be interdependent, and, on the 
other hand, push them towards competitive behaviour 
(Kylänen, Rusko, 2011). Coopetition seems to be particu-
larly beneficial when the independent development of an 
organisation is too expensive for a single entity, as it pro-
vides an opportunity to share costs and risk through the 
existence of mutual interests in a given area. Additionally, 
coopetition also increases the possibility of gaining access 
to valuable and unique resources, including the skills and 
knowledge of partner institutions.

Moreover, as in other sectors, in the cultural sector, 
coopetition brings benefits in terms of reducing uncer-
tainty and risk (e.g. related to the implementation of 
projects funded by the EU), but also relationship costs 
that are most typical for other sectors, such as limiting the 
innovation of activities, closing oneself to external ideas 
and partners, too strong involvement of partners resulting 
in limiting the rationality of actions – interdependence or 
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the risk of opportunism and the undesirable effect of ideas 
and knowledge spreading, which for cultural and artistic 
activities are the most valuable resources. It is worth 
pointing out that activities in culture are by definition 
proprietary, therefore knowledge in cultural institutions 
is intellectual property that is difficult to protect, and 
its unintentional spread or opportunistic use by a  coo-
petition partner is the greatest risk of cooperation with 
a competitor.

Observations of activities in the cultural sector reveal 
that these organisations often function in an operational 
manner, i.e. on the principles of “here and now”, in a way 
devoid of a managerial view and long-term plans. There-
fore, it seems that coopetition in the cultural sector ap-
pears in an incremental perspective, which allows for faster 
adaptation of activities and more flexible adaptation both 
to a partner and to the turbulent environment than the 
synoptic perspective. In non-commercial organisations, 
the process of formulating intended actions in a  more 
strategic way is negligible. In this case, researchers claim 
that the process actually arises as a “need of the moment” 
(Golensky, Hager, 2020). It is indicated that non-commer-
cial organisations are managed in the short term rather 
than in a  strategic perspective (Golensky, Hager, 2020). 
In Hofer and Schendel’s opinion, some non-commercial 
organisations do not even have a strategy, and the direc-
tion of their activities is determined by personal goals of 
managers and employees as well as by budget cycles, with 
one of the most important factors influencing the activi-
ties undertaken being the source of financing (Lapuente, 
Van de Walle, 2020).

Thus, it seems that coopetition among organisations 
in the cultural sector is often unintentional or even un-
conscious on the part of the entities involved (Ritchie, 
Weinberg, 2000). The research shows that an initial co-
operative relationship between entities evolves over time 
into coopetition, i.e. when the goal of cooperation has 
been achieved, the cultural institutions start a  compet-
itive struggle, while at the same time conducting joint 
activities (cooperating) in previously established areas 
(Kylänen, Rusko, 2011). Therefore, coopetition appears 
in an incremental perspective, being implemented as 
an effect of taking actions resulting from the reaction 
to changes in the external and internal situation. One 
example may be the change of priorities by local and 
state authorities (organisers) in terms of financing those 
institutions, regular election cycles, changing legal con-
ditions or recent tendencies of the EU authorities to 
finance projects submitted jointly by two or more insti-
tutions. It is also worth noting that some organisations 
in the field of culture – despite the existence of objective 
market premises –  do not treat other organisations as 
competitors. This means that establishing cooperation 
with competitors will not be deliberate, planned, and 
long-term oriented, but rather a result of taking advan-
tage of opportunities and noticing the benefits of coop-
eration –  even in the short term or as part of a  single 
project – that appear on the way to implementation of an 
organisation’s own, relatively constant goals.

Conclusions 

C oopetition in the cultural sector refers to the simulta-
neous competition and cooperation of cultural institu-

tions. Cultural institutions initiate and develop coopetition 
with other institutions in order to achieve a  competitive 
advantage by creating a  complementary, attractive, and 
competitive offer that takes into account the diverse needs 
of increasingly demanding customers. However, it seems 
that the establishment of coopetition and its subsequent 
development is the result of reactions to changing realities, 
both internally and in the external environment of the cul-
tural institution. Moreover, involvement in coopetition is 
often unintentional or even unconscious. This is evidenced 
by the voices of representatives from the field of culture, 
who firstly often point to the lack of competitors in their en-
vironment, and secondly also claim that analysing culture 
through the prism of competition “is neither appropriate 
nor useful” (Gander, 2017).

Moreover, the lack of intentional, long-term prof-
it-oriented cooperation with competitors among cultural 
institutions is also evidenced by the fact that activities 
undertaken by these organisations are rarely the result of 
a deliberate, long-term plan (Golensky, Hager, 2020), and 
their direction may be determined by the changing goals 
of organisers that result from regular election cycles. What 
is more, research shows that in the case of non-commercial 
organisations, a critical factor in the process of long-term 
goal formulation is the source of funding (Lapuente, Van de 
Walle, 2020), that is budget cycles and the changing shape 
of the budget, as well as dependence on possible sponsors 
(in the case of non-profit organisations). Therefore, coop-
eration with a competitor is most often the result of a desire 
to achieve a specific goal – a  joint initiative or venture in 
a specific budget cycle or with the support of sponsors. This 
goal results from the dynamics that characterise inter-or-
ganisational relationships among institutions and emerge 
from daily interactions between them.

A review of the literature shows that coopetition appears 
as a  relationship that allows for the creation and distri-
bution of a unique and outstanding cultural offer, thanks 
to which clients’ needs will be fully satisfied. In addition, 
it allows for satisfying the common need among cultural 
institutions, namely continuous learning, as well as stim-
ulating development, and improving skills. The market 
practice of entities operating in the cultural sector shows 
that they often lack appropriate competences and knowl-
edge, and therefore, thanks to coopetition, the integration 
of opportunities, abilities, skills, and knowledge resources 
contributes to achieving a synergy effect which makes the 
combined resources more valuable and more difficult for 
other competitors to match.

Some researchers pay attention to the fact that the phe-
nomena rooted in research on business organisations are 
also more and more often found in non-commercial organi-
sations, such as the cultural sector (Dziurski, 2019). Coope-
tition, although relatively often explored with regard to busi-
ness organisations, has not to date received broad, in-depth 
research with respect to other organisations such as cultural 



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 17

institutions. The cultural sector – as indicated in the article 
– is an important area of socio-economic development, there-
fore an interesting field of research exploration, and research 
on the phenomenon of coopetition is particularly lacking.

The analysis of the literature shows that coopetition in 
the cultural sector appears in an incremental perspective, 
however, only empirical research will allow for confir-
mation or rejection of these findings. Future empirical 
research could also consider whether different criteria for 
dividing cultural entities (e.g. private/public, type of insti-
tution, method of financing) are relevant to coopetition 
in this sector, and if so, in what way. Moreover, the way in 
which value is divided by entities involved in coopetition 
also seems to be cognitively interesting. Indeed, cultural in-
stitutions that are involved in coopetition admittedly create 
value together, but the division of this value does not have 
to be symmetrical. Probably the greater part of the jointly 
created value will be captured by those organisations that 
have the appropriate capabilities, for example, they will at-
tract a larger number of recipients and encourage them to 
spend more time and more money taking advantage of the 
organisation’s cultural offer (Dziurski, 2019). 

Therefore, it seems that coopetition in the cultural sec-
tor is an attractive area for further research, and taking into 
account the specificity of cultural institutions, promises 
a  better understanding of the phenomenon, contributing 
at the same time to a  more complete explanation there-
of. However, bearing in mind that coopetition among 
cultural institutions is an area poorly explored so far, it is 
suggested to conduct exploratory research explaining the 
importance of coopetition for cultural institutions in the 
context of achieved benefits and costs. Research should be 
also conducted on the specifics of coopetition undertaken 
by different cultural institutions, i.e. public, non-profit, and 
commercial ones in order to make a comparative analysis, 
especially on the subject of coopetition as an organisation’s 
strategy. In the future, research should help to formulate 
some recommendations for managers of private, pub-
lic, and non-profit cultural institutions. Future research 
should also point out the similarities and differences in the 
management of different cultural institutions, e.g. theatres, 
museums, etc. It should also concern the use of knowledge 
in the field of impact of established and maintained rela-
tionships with competitors to stimulate the development of 
these institutions or building a competitive strategy.
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Endnotes

1) The article was written as a result of research projects financed 
by the National Science Center, Poland: UMO-2017/27/B/
HS4/01051 Patrycja Juszczyk; UMO-2017/25/N/HS4/00828 
Dagmara Wójcik.

2) It should be noted that entities operating in the field of cul-
ture in Poland, due to the provisions of the Act, are non-

-commercial organisations – not focused on profit, whose 
main purpose is to perform statutory tasks and provide pu-
blic and social services. See: Act of the 25th October 1991 
on the organisation and conducting of cultural activities, 
Dz.U.  2020, poz.  194: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ 
download.xsp/WDU19911140493/U/D19910493Lj.pdf 
(access date: 22.08.2021).
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Koopetycja w perspektywie 
synoptycznej i inkrementalnej. 
Kontekst sektora kultury

Streszczenie

W  ostatnich dekadach znaczenie koopetycji stale rośnie. 
Pomimo że dostrzeżono, iż zjawisko koopetycji jest istot-
ne w  wielu różnych sektorach, to nie było szeroko ana-
lizowane w obszarze kultury. W szczególności, podejście 
synoptyczne i  inkrementalne do koopetycji nie zostało 
szerzej rozpoznane. Celem artykułu jest przedstawienie 
specyfiki koopetycji w sektorze kultury na gruncie dwóch 
wskazanych orientacji –  synoptycznej i  inkrementalnej 

– w oparciu o wyniki przeglądu literatury.

Słowa kluczowe

koopetycja, podejście inkrementalne, podejście synopty-
czne, sektor kultury

Wprowadzenie

T owarzystwa naukowe są  rodzajem organizacji, któ-
rym piśmiennictwo z  zakresu nauk o  zarządzaniu 

poświęcało dotąd niewiele uwagi Niniejszy artykuł powstał 
z  chęci choć częściowego zapełnienia tej luki. Zarządy to-
warzystw naukowych stoją przed problemem zapewnienia 
kierowanym przez siebie organizacjom ciągłości działania 

i  możliwości dalszego rozwoju. Decyzje tego rodzaju nie 
mogą zostać podjęte bez należytego poparcia rzetelnymi wy-
nikami badań. Otwartą kwestią pozostaje, jakie dane mogą 
być w tym procesie pomocne i jak należy je interpretować.

Celem niniejszego opracowania jest wykorzystanie 
studium przypadku jednego z  największych polskich 
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stowarzyszeń naukowych, Polskiego Towarzystwa In-
formatycznego (PTI), do zademonstrowania możliwo-
ści pozyskiwania danych wejściowych dla decyzji po-
dejmowanych przez zarządy tego rodzaju organizacji, 
jakie stwarza synteza danych pochodzących z różnych 
źródeł.

Podstawową zastosowaną metodę badawczą stanowi 
studium przypadku (Czakon, 2015, s. 189). Do zbiera-
nia danych wykorzystano analizę tekstów źródłowych 
(w  szczególności statut Towarzystwa), wywiad nie-
ustrukturyzowany oraz metodę ankietową. Natomiast 
w  analizie zebranych danych posłużono się techniką 
SWOT oraz metodami statystyki opisowej.

W  części pierwszej artykułu przedstawiono genezę 
towarzystw naukowych, uwzględniając rolę, jaką pełni-
ły one w  rozwoju i  popularyzacji nauki na przestrzeni 
dziejów. Kolejna część prezentuje Polskie Towarzystwo 
Informatyczne jako badany podmiot. Wskazano w  niej 
zdiagnozowane problemy, z  jakimi się obecnie boryka. 
Część trzecia zawiera opis i wyniki przeprowadzonych 
badań obejmujących ankiety i wywiady. Artykuł kończy 
podsumowanie, w którym autor proponuje rozwiązania, 
które mogłyby stanowić odpowiedź na wyzwania, jakie 
stanęły obecnie przed towarzystwami naukowymi.

Towarzystwa naukowe 
w przeszłości i dziś

T owarzystwa naukowe to dobrowolne, niezarobkowe, 
samorządne stowarzyszenia osób, z  których przy-

najmniej część uprawia działalność naukowo-badawczą, 
zawiązywane i  utrzymywane w  zamiarze przyczyniania 
się do rozwoju nauki (Rolbiecki, 1986, s. 337).

Geneza stowarzyszeń naukowych sięga czasów sta-
rożytnych. Za pierwowzór organizacji zajmujących się 
w sposób instytucjonalny nauką, uznać można kolegia ka-
płańskie w świątyniach starożytnej Mezopotamii i Egiptu. 
Zgromadzona przez nie wiedza stanowiła źródło przewa-
gi nad pozostałą częścią społeczeństwa pozwalającą na 
sprawowanie nad nią kontroli (Rolbiecki, 1972, s.  479). 
Zupełnie inny cel realizowały greckie szkoły filozoficzne. 
Te świeckie organizacje prowadziły już metodyczne bada-
nia, które ukierunkowane były głównie na zaspokojenie 
potrzeb poznawczych. Wyraźnie oddzielono w  nich na-
ukę o  charakterze praktycznym i  teoretycznym (Arysto-
teles, 2000, s. 298).

Najsłynniejszym a  zarazem największym ośrodkiem 
skupiającym badaczy regionu śródziemnomorskiego był 
Muzejon w  Aleksandrii, w  skład którego wchodziła bi-
blioteka, obserwatorium astronomiczne i ogród botanicz-
ny. Założony i  finansowany przez dynastię Ptolemeuszy 
stwarzał warunki materialne zatrudnionym naukowcom 
(Kumaniecki, 1975, s. 211).

W średniowieczu ludzie zajmujący się nauką skupiali 
się w klasztorach, szkołach katedralnych lub na dworach 
dostojników świeckich. Działalność w  kręgach kościel-
nych zwykle ograniczała się do zbierania i utrwalania wie-
dzy, np. poprzez przepisywanie ksiąg. Zakwestionowano 
też osiągnięcia filozofów greckich (Grant, 2005, s.  6). 

Ośrodki dworskie gromadziły uczonych, których celem 
było zaspokajanie indywidualnych potrzeb opiekunów, 
takich jak usprawnienie gospodarki czy dostarczenie 
rozrywki. Spuścizna okresu hellenistycznego znalazła 
swoją ostoję w instytucjach związanych z kulturą arabską. 
Największą z  nich był Bajt al-Hikma (Dom mądrości) 
finansujący działalność uczonych z całego świata islamu 
(Dziekan, 2005, s. 48).

Późne średniowiecze to czas rozwoju pierwszych uni-
wersytetów. Uniwersytet Paryski oraz Uniwersytet Boloń-
ski na podstawie mglistych przesłanek starały się dowieść 
swego pochodzenia od uczelni czasów starożytnych (Basz-
kiewicz, 1997, s. 9). Uniwersytety cechowało holistyczne 
podejście do nauki oraz kosmopolityzm. Były pierwszymi 
samorządnymi społecznościami uczonych. W  później-
szym okresie działalności uniwersytetów głoszone na nich 
teorie były zbyt rewolucyjne i wzbudziły rosnący sprzeciw 
kościoła, a  później władzy świeckiej (Riddler-Symodes, 
2006, s. 369), co skutkowało degradacją działalności inte-
lektualnej. Następnie pojawiły się renesansowe akademie 
uznawane powszechnie za pierwsze towarzystwa nauko-
we (Rolbiecki, 1975, s. 199). Zajmowały się one głównie 
historią, literaturą i  sztuką (Bernal, 1957, s.  222). Jedną 
z pierwszych była założona w 1459 r. i finansowana przez 
ród Medyceuszy Akademia Florencka. Nawiązywała ona 
do tradycji Akademii Platońskiej i w zamierzeniu miała je 
kontynuować (Ciszewski, 2000, s. 1). 

Również w Polsce zaczęły powstawać towarzystwa na-
ukowe o charakterze akademii literackich. W 1489 r. za-
łożone zostało w  Krakowie Nadwiślańskie Towarzystwo 
Literackie (Fedor, 2010, s. 87). Z kolei w latach 1720–1727 
funkcjonowało w Gdańsku Towarzystwo Literackie (Mo-
krzecki 2010, s. 23). 

Rozkwit towarzystw naukowych o  zróżnicowanym 
charakterze nastąpił w  okresie rozbiorów. Powstały 
w tym czasie: Towarzystwo Naukowe Krakowskie (1815) 

–  podniesione do rangi Akademii Umiejętności w  1872 
roku, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w  Lublinie (1818), 
Towarzystwo Naukowe Płockie (1820), Poznańskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk (1857), Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu (1875) i wiele innych (Kruszewski, 2013, s. 2). 
Dwudziestolecie międzywojenne to okres odbudowy 
kraju i scalania ziem polskich. Zaowocował utworzeniem 
15 stowarzyszeń ogólnych, o  charakterze regionalnym 
(Hałoń, 2002, s.  14). W  okresie tym powstało również 
jedno z pierwszych towarzystw naukowych skupiających 
menedżerów, tj. Instytut Naukowej Organizacji, później-
sze Towarzystwo Naukowe Organizacji i  Kierownictwa 
(Heidrich, 1971 s. 790).

Po II wojnie światowej większość przedwojennych 
towarzystw naukowych wznowiła swoją działalność. Po 
krótkim okresie względnej swobody ich działalność za-
częła podlegać ograniczeniom spowodowanym nowym 
ładem politycznym. Głównym mechanizmem nacisku 
były dotacje, od których towarzystwa były całkowicie 
uzależnione. Od 1952 r. utworzona przez władze Polska 
Akademia Nauk sprawowała nad nimi nadzór i  udziela-
ła dotacji państwowych. Jak pisze T. Maliszewski (2018, 
s.  61), Towarzystwa Naukowe „były wyrazem dążeń 
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demokratycznych naszego społeczeństwa, podyktowa-
nych wolą uzyskania choćby pewnej niezależności wobec 
głównego nurtu politycznego”. 

Lata sześćdziesiąte i  siedemdziesiąte cechuje gwał-
towny wzrost liczby towarzystw, w  szczególności o  cha-
rakterze specjalistycznym. We wnioskach końcowych 
II Kongresu Nauki Polskiej, który odbył się w Warszawie 
w dniach 26–29 czerwca 1973 r., oszacowano, że funkcjo-
nuje 160 towarzystw naukowych specjalistycznych, ogól-
nych, regionalnych i branżowych, które łącznie zrzeszają 
pół miliona członków (Piskurewicz, 1999, s. 56). 

Przemiany polityczne i gospodarcze drugiej połowy 
lat 80. doprowadziły do radykalnych zmian w funkcjo-
nowaniu towarzystw naukowych. Przestały one ulegać 
presji politycznej, ale również utraciły finansowanie 
w postaci dotacji podmiotowych. Zmianie uległ też spo-
sób postrzegania ich działalności. Według Z. Kruszew-
skiego (2008, s. 9), decydenci państwowi postrzegają je 
jako „relikt minionych epok, w związku z czym nie po-
winny być przedmiotem opieki ze strony państwa, lecz 
funkcjonować jedynie zgodnie z  prawami rynku. Zaś 
działacze społeczni i  samorządy lokalne podkreślają 
rolę, jaką towarzystwa spełniają w kształtowaniu świa-
domości społecznej i  społecznych warunków rozwoju 
nauki”.

Działając według przepisów Prawa o  stowarzysze-
niach, stowarzyszenia utrzymują się ze składek człon-
kowskich, zapisów, darowizn, spadków, ofiarności pu-
blicznej oraz dochodów z majątku i własnej działalności. 
Mogą prowadzić działalność gospodarczą według zasad 
ogólnych. Dochód z  niej przeznaczany jest jedynie na 
realizację celów statutowych. W ustawie Prawo o szkol-
nictwie wyższym i  nauce towarzystwa naukowe nie 
są wymieniane jako podmioty nauki, choć można byłoby 
je zaliczyć zgodnie z art. 7.1 do innych podmiotów pro-
wadzących działalność naukową w sposób samodzielny 
i ciągły (Dz.U. 2018, poz. 1668).

Obecnie zgodnie z definicją zawartą w uchwale Rady 
Towarzystw Naukowych, mówiącą, że „za towarzystwa 
naukowe uważa się dobrowolne, samorządne stowarzy-
szenia pracowników nauki, ludzi uprawiających działal-
ność naukową niezawodowo i tzw. przyjaciół nauki (me-
cenasów, sponsorów, działaczy kulturalnych), zakładane 
w  celu wspólnego prowadzenia działalności naukowej 
różnego typu (badań, dyskusji naukowych, konferencji 
itd.), popierania nauki przez stworzenie warunków jej 
rozwoju, publikowania i upowszechniania jej wyników 
oraz reprezentowania jej interesów wobec władz i opinii 
publicznej”, w Polsce funkcjonuje ok. 330 tego typu or-
ganizacji (PAN, 2020). 

Jak wykazano, krajowe towarzystwa naukowe mają 
długą historię i pełniły istotną rolę w rozwoju i popula-
ryzacji nauki. Artykuł i opisane w nim badania przykła-
dowego towarzystwa, jakim jest PTI, mając na celu okre-
ślenie perspektyw dalszej ich działalności w  związku 
z licznymi wyzwaniami, jakie pociągają za sobą zmiany 
gospodarcze, społeczne oraz postępująca globalizacja. 
Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, by 
towarzystwa przetrwały i rozwijały się.

Badany podmiot — Polskie 
Towarzystwo Informatyczne

W ybór Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) 
jako podmiotu badań podyktowany był gwałtownym 

rozwojem informatyki oraz jej znaczenia dla funkcjono-
wania gospodarki i  społeczeństwa. PTI jest największym 
towarzystwem zajmującym się tą właśnie gałęzią wiedzy, 
a  informatycy, specjaliści i  naukowcy są  poszukiwani na 
krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Ponadto rodzimy 
wkład w  informatykę, choć rozpoczynający się od 1810  r., 
w którym to Abraham Stern, warszawski zegarmistrz, skon-
struował serię maszyn liczących (Madey, Sysło, 2000 s.  1), 
nie można uznać za spektakularny. Stąd właśnie krajowe 
stowarzyszenia informatyczne borykają się z  wzmożonym 
wpływem procesów globalizacyjnych, stanowiących jedno 
ze źródeł zagrażających dalszemu ich funkcjonowaniu. 

Polskie Towarzystwo Informatyczne powstało w  wy-
niku dyskusji nieformalnej grupy informatyków podczas 
spotkania, które odbyło się 18 grudnia 1980 r. w Pałacu 
Kultury i  Nauki w  Warszawie. Przedstawiono na nim 
propozycje postanowień statutu, założenia i kształt przy-
szłego stowarzyszenia, jak również powołano Komitet 
Założycielski z prof. Władysławem Turskim na czele, któ-
ry po zjeździe założycielskim w 1981 r. został pierwszym 
prezesem PTI (Horodeński, 2017 s. 12). 

Choć PTI nie ma tak bogatej historii jak np. TNOiK 
(Dworzecki, 2011, s. 3), to również w pewnych momen-
tach odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu polityki pań-
stwa, a nawet Unii Europejskiej, czego przykładem była 
kwestia patentowania programów komputerowych, pod-
niesiona na forum krajowym przez PTI, a na forum UE 
przez delegację polską na czele z późniejszym prezesem 
Towarzystwa Włodzimierzem Marcińskim.

Liczba członków oscylowała pomiędzy 94 w  pierw-
szym roku działalności, osiągając maksimum 1934 
w 1990 r., minimum wynoszące 1281 w 2017 r. i delikat-
nie rosnąc do 1337 w 2020 r., co zostało zilustrowane na 
rysunku 1. Do PTI mogą przystąpić osoby zawodowo 
związane z informatyką. Sporą część członków stanowią 
menedżerowie i akademicy, w tym zajmujący się informa-
tyką ekonomiczną.

Zasadniczym terenem działalności PTI jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, a  siedzibą władz naczelnych 
PTI jest Warszawa, choć może ono (zgodnie ze statu-
tem) również działać za granicą. Organami statutowymi 
są (PTI, 2017, s. 8):

1. Zjazd delegatów.
2. Zarząd Główny.
3. Rada Naukowa PTI.
4. Główna Komisja Rewizyjna.
5. Główny Sąd Koleżeński.
6. Komisje Zarządu Głównego.
Działalność członków skupia się w 14 oddziałach, któ-

rych umiejscowienie zostało przedstawione na rysunku 
2, oraz 4  kołach. Dodatkowo, niezależnie od oddziałów, 
członkowie mogą grupować się w  12 sekcjach tematycz-
nych podległych Zarządowi Głównemu, których lista 
została zamieszczona w tabeli 1.
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Rys. 2. Siedziby oddziałów PTI
Źródło: opracowanie własne

PTI jest organizatorem lub współorganizatorem 
licznych konferencji, seminariów i  innych wydarzeń, 
takich jak np. obchody Światowego Dnia Społeczeństwa 
Informacyjnego. Obchody te mają charakter między-
narodowy dzięki współpracy z  ITU (The International 

Telecommunication Union), CEPIS (Council of Europe-
an Professional Informatics Societies), którego jest człon-
kiem, i  fundacją ECDL (European Computer Driving 
Licence). Organizuje również konkursy i jest fundatorem 
nagród, których laureatami są studenci, uczniowie, prak-
tycy i naukowcy. Z ramienia PTI jego członkowie wcho-
dzą w  skład rad, komitetów oraz zespołów powołanych 
przez organy i instytucje państwowe. Opiniują akty praw-
ne związane z szeroko pojętą informatyką. PTI prowadzi 
również działalność wydawniczą. Wydaje między innymi 
Biuletyn PTI, monografie Rady Naukowej, monografie 
z  serii Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI oraz cza-
sopismo ACSIS (Annals of Computer Science and Infor-
mation Systems). Wraz z PIIT (Polska Izba Informatyki 
i  Telekomunikacji) podjęło inicjatywę stworzenia Sekto-
rowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i  Cyber-
bezpieczeństwo oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
Informatyka wspomagające dostosowywanie kompetencji 
pracowników do potrzeb rynku pracy.

Finansowanie działalności PTI opiera się na trzech 
głównych filarach, tj. składki członkowskie, usługi Izby 
Rzeczoznawców oraz działalność Biura ECDL. Dodat-
kowe przychody osiągane są  z  dotacji celowych, posia-
danych nieruchomości oraz wpłat lub innych świadczeń 
członków wspierających, do których należą: ACK Cy-
fronet AGH, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, 
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. W okre-
sie od 2014 r. do I kwartału 2017 r. osiągnięto przychód 
w wysokości prawie 34 mln zł.
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Rys. 1. Liczba członków PTI w latach 1981–2020
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Sekcje PTI

Sekcja Analizy Danych Sekcja Historyczna

Sekcja Cyberbezpieczeństwa Sekcja Informatyki w Zarządzaniu

Sekcja Edukacji Informatycznej Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji

Sekcja Egzaminatorów ECDL Sekcja Przyszłości IT

Sekcja eZdrowie-życie bez barier Sekcja Terminologiczna

Sekcja Informatyków Administracji Publicznej Sekcja Zagrożeń w Cyberprzestrzeni

Źródło: opracowanie własne
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Przebieg i wyniki badań

W ydawałoby się, że tak duże towarzystwo o  rozbu-
dowanej strukturze terenowej, kontaktaach zagra-

nicznych oraz stabilnej sytuacji finansowej nie powinno 
obawiać się o  swoją przyszłość. Już w  2015  r. Zespół 
Strategiczny PTI, opracowując analizę SWOT, zdiagno-
zował, że pozycja strategiczna towarzystwa to maxi-maxi 
(Multan i in., 2014, s. 129). Przewaga mocnych stron nad 
słabymi oraz przewaga szans nad zagrożeniami oznacza, 
iż należy ukierunkować działania na utrzymanie tej po-
zycji. Wspomniany Zespół Strategiczny zidentyfikował 
jednak liczne czynniki niekorzystne, ujęte jako słabe 
strony i zagrożenia, których część wraz z wagami (w skali 
1–10) przedstawiono w tabeli 2 (PTI, 2015a, s. 12; 2015b). 
Pominięto w niej czynniki o charakterze technicznym, np. 
jakość strony internetowej czy komunikacji wewnętrznej.

Krótki wywiad przeprowadzony z dr. Januszem Doro-
żyńskim, pełniącym obecnie funkcję Członka Zarządu 
Głównego PTI, pod którego kierownictwem przeprowa-
dzona była omawiana analiza, pozwolił sprecyzować, że 
za konkurencyjne dla PTI stowarzyszenia uznawane były: 
NTIE (Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicz-
nej), ISOC Polska (Internet Society) oraz stowarzyszenia 
specjalistyczne, takie jak: Polska Grupa Użytkowników 
Pythona czy też Polska Grupa Użytkowników Linuxa. 
Konkurencją dla certyfikacji ECDL była certyfikacja 
ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych). 

Niekorzystnym czynnikiem, który nie został ujęty 
w  analizie, był niski procent członków uiszczających 
składki. Wedle zapisów statutu członkostwo ustaje na 
skutek „skreślenia z listy członków zwyczajnych w efek-
cie utrzymywania, pomimo upomnienia, rocznej zale-
głości w  opłacaniu składek członkowskich” (PTI, 2016, 
s.  7). Zapis ten nie był nigdy restrykcyjnie stosowany, 
gdyż, jak stwierdzono, na jednym ze spotkań „po prze-
prowadzeniu konsekwentnych skreśleń może zostać 
zaledwie 250 członków” (PTI, 2017, s. 47). 

Jak wynika z  tabeli 2, największym zagrożeniem dla 
PTI jest mała aktywność członków oraz kłopoty z pozy-
skiwaniem nowych członków, zwłaszcza w młodym wieku. 
Dlatego też na przełomie lat 2020 i 2021 przeprowadzono 
sondaż diagnostyczny (Apanowicz, 2002, s.  761) wśród 
obecnych i potencjalnych członków PTI. Z uwagi na dużą 
liczbę respondentów zdecydowano się na użycie ankie-
ty jako narzędzia badawczego (Witaszek, 2007, s.  149). 
Opracowano dwa elektroniczne formularze ankietowe, 
osobno dla członków PTI i respondentów, którzy poten-
cjalnie mogą się nimi stać. Do drugiej grupy zaliczono 
studentów kierunków informatycznych oraz praktyków, 
nauczycieli i wykładowców. 

Zaproszenia do uczestnictwa w badaniu wraz z linkiem 
do ankiet zostały respondentom dostarczone poprzez:

• serwis społecznościowy, specjalizujący się w  kon-
taktach zawodowo-biznesowych LinkedIn,

• wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego,
• listy dyskusyjne PTI,
• mailing do wszystkich członków PTI przeprowa-

dzony przez Biuro Zarządu PTI.

W  badaniu wzięło udział ogółem 337 respondentów 
– 212 członków PTI oraz 125 osób, które spełniają warun-
ki, aby takim członkami się stać. Liczba respondentów 
w  podziale na poszczególne kategorie została zaprezen-
towana w  tabeli 3. Część ankietowanych zadeklarowała 
doświadczenie zawodowe w więcej niż jednej kategorii.

Ankieta skierowana do członków PTI miała na celu 
określenie, jakich korzyści oczekiwali oni przed wstą-
pieniem do towarzystwa i jak zmieniły się one w trakcie 
trwania ich członkostwa. Wstępnie wytypowano 9 nastę-
pujących korzyści:

1) kontakty towarzyskie/zawodowe,
2) możliwość dzielenia się posiadaną wiedzą i  do-

świadczeniem,
3) prestiż, korzystny wpływ na karierę zawodową/na-

ukową,
4) zdobycie nowej wiedzy i  doświadczeń, dostęp do 

publikacji,
5) organizacje wydarzeń (konferencje, konkursy itp. ),
6) dodatkowa działalność zarobkowa, np. odpłatne 

wykonywanie ekspertyz,
7) uzyskanie certyfikatów,
8) wpływ na kształtowanie norm lub/i przepisów prawa,
9) zniżki w zakupie publikacji i/lub w opłatach konfe-

rencyjnych.
Respondenci mieli je uszeregować od najbardziej liczą-

cej się dla nich do najmniej istotnej. Mogli oni również do-
dać inne, niewymienione w ankiecie oczekiwania. Jedynie 
36 respondentów wypełniło rubrykę inne oczekiwania, 
przy czym zdecydowana większość dodanych informacji 
stanowiła parafrazę już wymienionych, co świadczy, że 
prawidłowo je zidentyfikowano na wstępie. 

Wstępując do PTI, oczekiwano przede wszystkim po-
szerzenia kontaktów towarzyskich i  zawodowych oraz 
możliwości dzielenia się posiadaną wiedzą i doświadcze-
niem. Nie zmieniły się one po wstąpieniu do grona człon-
ków Towarzystwa. 

Prestiż, korzystny wpływ na karierę zawodową i  na-
ukową oraz zdobycie nowej wiedzy oraz doświadczenia, 
jak również dostęp do publikacji stanowiące trzecie 
najczęściej wymieniane korzyści, oczekiwane przed 
wstąpieniem do organizacji ustąpiły miejsca organizacji 
wydarzeń (konferencje, konkursy itp.). Pozostałe oczeki-
wania, wymienione w dalszej kolejności, nie ulegają istot-
nym zmianom, co zostało zaprezentowane na rysunku 3. 
Przedstawiono na nim % respondentów wymieniających 
korzyści w  odpowiedniej kolejności. Korzyści te zostały 
oznaczone numerami odpowiadającymi zamieszczonej 
powyżej liście oraz literami W – wstępne oczekiwania i B 

– bieżące oczekiwania.
Stosunkowo niewielka część członków wypełniła 

ankiety (15,86%), co potwierdza słabe zaangażowanie 
w  sprawy Towarzystwa. Większość z  nich to wieloletni 
członkowie (mediana stażu członkowskiego to 11 lat). 
Przeważają osoby w przedziale wieku pomiędzy 31 a 50 
rokiem życia (51%), a  więc w  najlepszym okresie karie-
ry zawodowej. Jedynie 5 respondentów to młodzi ludzie 
poniżej 30 roku życia. Pomimo iż znacznie mniejszą licz-
bę respondentów stanowią kobiety (18%), to struktura 
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Tabela 2. Czynniki niekorzystne w analizie SWOT

Niekorzystny czynnik Waga

Zbyt wąskie grono członków aktywnych w działalności społecznej 10

Niewspółmierność dotychczasowej strategii względem charakteru Towarzystwa 8

Niechęć młodych wiekowo informatyków do zrzeszania się 8

Spadek zainteresowania udziałem w konferencjach PTI 6

Niewielki dopływ nowych członków do Towarzystwa; w szczególności niskie zainteresowanie ze strony młodych 5

Postrzeganie PTI wyłącznie jako organizacji certyfikującej tylko użytkowników informatyki 5

Szkodzenie rynkowi szkoleń i certyfikacji przez firmy oferujące niski poziom szkoleń i pseudocertyfikaty 4

Niezadowalający poziom finansowania nauki z funduszy państwowych 3

Dalszy spadek liczby członków 3

Konkurencja ze strony stowarzyszeń informatycznych 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: PTI, 2015a, s. 12

Tabela 3. Liczba respondentów poszczególnych kategorii

Potencjalni członkowie Członkowie

Wiek

Poniżej 30 lat 81 5

Między 31 a 50 lat 31 108

Między 51 a 65 lat 13 65

Powyżej 65 lat 0 34

Płeć

Kobieta 63 38

Mężczyzna 62 174

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel 18 137

Wykładowca 18 137

Naukowiec 18 137

Praktyk 51 132

Student 73 12

Źródło: opracowanie własne

podziału według płci jest zbliżona do struktury studen-
tów kierunków informatycznych na politechnikach, na 
których studiuje 14,3% kobiet (Fundacja Edukacyjna 
Perspektywy, 2018 s. 2).

Ponad połowa respondentów (52%), którzy mogliby 
stać się członkami PTI, nie zastanawiało się nad wstąpie-
niem do Towarzystwa, a 30% nie chce do niego wstąpić. 
Głównym tego powodem jest brak informacji. Bardziej 
szczegółowe dane odnoszące się do powodów, dla których 
respondenci nie rozważają członkostwa, zostały zaprezen-
towane na rysunku 4. Przeprowadzony test niezależności 
przy użyciu statystyki chi kwadrat (Aczel, 2000, s.  761) 

wykazał, że wskazany powód jest niezależny od płci, 
wieku i doświadczenia zawodowego, co zostało zaprezen-
towane w  tabeli 4. Duża liczba stopni swobody wynika 
z  uwzględnienia złożonego doświadczenia zawodowego, 
np. naukowiec i praktyk czy student i praktyk.

Oczekiwania osób, które potencjalnie mogłyby wstąpić 
do PTI są zbliżone do oczekiwań członków. Jednak 30,3% 
na pierwszym miejscu stawia możliwość dodatkowej 
działalności zarobkowej, przy czym 60% uważa, że PTI 
nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Pełne dane 
dotyczące oczekiwanych przez nich korzyści zostały za-
prezentowane na rysunku 5.
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Rys. 3. Kolejność wyboru oczekiwanych i bieżących korzyści z członkostwa w PTI
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Rys. 4. Przyczyny, dla których respondenci nie wstępują do PTI
Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Wyniki testu niezależności

Cecha Chi kwadrat Liczba stopni swobody Istotność Próg obszaru 
krytycznego

Płeć 5,8226 4 0,01 13,2767

Wiek 4,1722 8 0,01 20,0902

Doświadczenie zawodowe 9,3553 40 0,01 63,6967

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie 

P TI zagrożone jest stagnacją. Stabilna sytuacja finan-
sowa i w miarę ustalona liczba członków pozwoli mu 

trwać przez dłuższy czas w niezmienionej formie. Nawet 
biorąc pod uwagę, iż jedynie ok. 200 członków wykazuje 
aktywność, to jest to licząca się grupa osób. Niewielki do-
pływ nowych członków, a w szczególności młodych wie-
kowo, nie sprzyja kształtowaniu nowych idei i pomysłów. 
Błędne jest założenie, że starsi członkowie PTI staną się 
mentorami dla młodzieży, która pragnie realizować swoje 
projekty. Towarzystwo nie jest im w ogóle znane. Bliższe 
są im koła studenckie oraz uczelniane spółki celowe wspo-
magające tworzenie startupów (Grycuk, 2019, s.  157). 
Dodatkowo młodzież czuje się lepiej we własnym gronie 
(Strzebońska i in., 2016, s. 7), a dla przypomnienia szaco-
wana liczba aktywnych młodych członków PTI to zaled-
wie 5 osób. Przy tak dużym obszarze działania, niezwykle 
trudno jest zorganizować spotkanie młodych ludzi, a na-
leży pamiętać, że głównym oczekiwaniem w stosunku do 
Towarzystwa, jest zapewnienie kontaktów towarzyskich 
i zawodowych. Spotkania online, których powszechność 
znacznie wzrosła w dobie pandemii, są daleko niewystar-
czające. Po pierwsze, młodzież obyta z technologiami IT 
jest w  stanie samodzielnie się zorganizować. Po drugie, 
liczne badania wskazują na negatywny wpływ komunika-
cji online na relacje społeczne (Kurkowski, 2018, s. 6).

PTI podejmuje wprawdzie działania, które ukierunko-
wane są na młodych ludzi. Organizuje konkursy informa-
tyczne, które skierowane są jednak do znacznie młodszej 
grupy wiekowej, tj. uczniów szkół podstawowych oraz 
średnich. Pomysł, aby niepełnoletni mogli stać się człon-
kami PTI, autor uważa za chybiony, gdyż prestiż organi-
zacji, który jako oczekiwanie członków i  potencjalnych 
członków jest dość istotny, uległby znacznemu obniżeniu. 
Towarzystwo organizuje również konkursy prac dyplo-
mowych. W tym działaniu ma jednak liczną konkurencję.

Rozwiązaniem dla PTI jest aktywizacja członków, 
którzy pracują ze starszą młodzieżą, a którzy mogliby zor-
ganizować ich spotkania w  formie kół naukowych oraz 

zapewnić im dostęp do infrastruktury IT. Kolejny kieru-
nek działań to prowadzenie projektów, np. badawczych, 
finansowanych ze źródeł własnych lub zewnętrznych, 
w których młodzi ludzie mogliby brać udział. Realizowa-
na w ten sposób byłaby działalność statutowa przy równo-
czesnym zaspokojeniu oczekiwań finansowych. 

Przeprowadzone badania i  sformułowane na ich pod-
stawie wnioski dotyczą wyłącznie Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego. Każde jednak Towarzystwo spotyka 
się zapewne ze zbliżonymi problemami. Dlatego, choć 
przedstawione wnioski dotyczą bezpośrednio PTI, mogą 
posłużyć za inspirację i  tło badawcze dla analogicznych 
badań dotyczących innych towarzystw naukowych.

dr inż. Przemysław Jatkiewicz
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0003-2845-0778
e-mail: przemyslaw.jatkiewicz@ug.edu.pl
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Perspectives for National Scientific 
Associations on the Example of the Polish 
Information Processing Society

Summary

The article presents research that allows to diagnose the per-
spectives of the Polish Information Processing Society, which 
is an example of national scientific societies. A survey has been 
conducted among PTI members and people who can become 
members, i.e., practitioners, lecturers, teachers, and IT students. 
The questionnaires included questions about the expectations 
of the Society and the reasons why the respondents did not 
consider becoming its members. The internal documents of 
the Society have also been analysed. The results of the research 
allowed us to conclude that the Polish Information Processing 
Society is in danger of stagnation in the face of a small influx 
of new, young members. A solution to this problem has been 
indicated, namely activations of current members who have 
contact with young people for the purpose of organizing sci-
ence clubs as well as starting projects financed by internal or 
external funds in which young people can be involved.
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Wprowadzenie

P andemia COVID-19 na całym świecie wymusiła 
zmianę sposobów życia społecznego i  komunikacji. 

Niemal wszystkie aspekty życia społeczno-gospodarczego 
ze względu na wprowadzane przez rządy ograniczenia 
sanitarne przeniesione zostały do Internetu. Przejście do 
środowiska wirtualnego nastąpiło w szczególnie szybkim 
tempie w edukacji (Leonardi, 2020). Rozprzestrzeniająca 
się pandemia zmusiła szkoły i uniwersytety do przejścia 
w  krótkim czasie z  kształcenia tradycyjnego na kształce-
nie zdalne. Proces ten ze względu na jego tempo oraz brak 
przygotowania stanowił swego rodzaju walkę na słabo 
rozpoznanym gruncie kształcenia online (Sułkowski, 
2020). Wielu nauczycieli nieposiadających odpowiednich 
kompetencji do efektywnego wykorzystania e-learningu 
w  pracy dydaktycznej, a  często także niechętnych do 
korzystania z niego, nagle musiało rozpocząć nauczanie 
z  wykorzystaniem urządzeń elektronicznych i  Internetu 
w celu utrzymania ciągłości procesu kształcenia (Kulikow-
ski i in., 2021). Szkoły i uczelnie na całym świecie radykal-
nie musiały przekształcić formy kształcenia, uruchamiając 
platformy e-learningowe i systemy zarządzania uczeniem 
się (Dhawan, 2020; Tian i  in., 2020). Sprawne działanie 
i  efektywne kształcenie zdalne stanowiło wyzwanie dla 
szkół i uczelni, gdyż wymagało szeregu skomplikowanych 
i często odmiennych działań niż w przypadku kształcenia 
tradycyjnego (Liao, 2006), tym bardziej że skuteczne 
nauczanie poprzez e-learning zależy w  dużej mierze od 
postawy, motywacji, poziomu akceptacji i  kompetencji 
technicznych nauczycieli (Recker, 2016; Al-Fraihat i  in., 
2017; König i in., 2020).

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie postrzegania 
e-learningu przez nauczycieli akademickich na przykła-
dzie Politechniki Białostockiej.

Przegląd literatury

W raz z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 
e-learning stał się podstawowym elementem proce-

su kształcenia w  szkołach i  na uczelniach. Jest to forma 
nauczania na odległość (Mohammadi, 2015; Aparicio 
i  in., 2016) przy wykorzystaniu technologii jako metody 
kształcenia (Wheeler, 2012). E-learning określany jest 
jako nauczanie i uczenie się wspomagane elektronicznie 
(Jung, 2015), a  także jako proces uczenia się wspierany 

przez cyfrowe narzędzia i  media elektroniczne (Basak 
i  in., 2018) lub jako dostarczanie programu uczenia się, 
szkolenia lub edukacji za pomocą środków elektronicz-
nych (Sangra i  in., 2012). E-learning to także uzupełnia-
jąca forma tradycyjnych metod nauczania z  wykorzysta-
niem technologii informacyjno-komunikacyjnych (Lee 
i in., 2011; Mathivanan i in., 2021), jak również materiały 
dostarczane na urządzeniach cyfrowych (np. komputer 
stacjonarny/laptop, tablet, smartfon), które mają na celu 
wspieranie uczenia się (Clark, Mayer, 2016). W  porów-
naniu z  tradycyjnym nauczaniem e-learning jest formą 
kształcenia na odległość, w której technologia pośredniczy 
w  procesie uczenia się. Nauczanie odbywa się w  całości 
za pomocą Internetu, a studenci i nauczyciele nie muszą 
być dostępni w tym samym czasie i miejscu (Siemens i in., 
2015). Narzędzia e-learningowe zapewniają możliwość 
zaspokojenia stale rosnących potrzeb nowoczesnej edu-
kacji poprzez ułatwianie nauki bez ograniczeń czasowych 
i  lokalizacyjnych (Chen i  in., 2008). Technologia kształ-
cenia zdalnego otwiera możliwości dla nowych sposobów 
zaangażowania i zachęca do innowacyjnych metod peda-
gogicznych (Yuen, 2008). E-learning ułatwia transmisję 
zdigitalizowanej wiedzy ze źródeł online do urządzeń 
końcowego użytkownika, takich jak laptop, komputer 
stacjonarny i urządzenia przenośne (Salloum i in., 2019a). 
Oferuje również szereg działań dydaktycznych i możliwo-
ści przyswajania nowych treści w  wybranym przez nich 
miejscu i czasie bez konieczności uczestniczenia w szko-
leniach stacjonarnych (Hofmeister, Pilz, 2020). 

W literaturze rozróżnia się dwa konteksty e-learningu: 
kształcenie na odległość i kształcenie online. Kształcenie 
na odległość obejmuje prezentację prowadzoną przez wy-
kładowcę online wzbogaconą o  cyfrowe metody dydak-
tyczne i interakcje oraz rozwiązywanie przez uczących się 
zadań przydzielonych w ramach samokształcenia i odsy-
łanie ich online do wykładowcy. Kształcenie na odległość 
zwykle odbywa się online z jednoczesnym udziałem uczą-
cych się i wykładowcy (Moore i in., 2010; Markova i in., 
2017). W  przeciwieństwie do kształcenia na odległość 
kształcenie online może być rozumiane jako samodzielna 
nauka z  wykorzystaniem zasobów edukacyjnych online. 
Kształcenie online jest formą e-learningu, w której treści 
nauczania są dostępne dla uczącego się online i zazwyczaj 
mogą być ukończone samodzielnie i w dowolnym czasie, 
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niezależnie od pory dnia. Proces nauczania-uczenia się 
jest wspierany przez wykorzystanie technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych (Hofmeister, Pilz, 2020).

Z  e-learningiem wiąże się szereg zalet, do których 
należy elastyczność i  komfort uczenia się w  dogodnym 
miejscu i czasie oraz możliwość komunikacji z użytkow-
nikami bez względu na dzielącą ich odległość (np. z  in-
nych krajów) (Mohammadi, 2015; Aparicio i  in., 2016). 
Z  kształceniem na odległość jednakże wiąże się także 
wiele ograniczeń, do których należy przede wszystkim 
brak bezpośredniego kontaktu, który wpływa na osłabie-
nie interakcji, ograniczanie pracy zespołowej, trudności 
w utrzymaniu motywacji uczestników zajęć i organizacji 
czasu kształcenia (Raspopovic i in., 2016; Arkorful, Abai-
doo, 2015). 

Podczas pandemii e-learning wprowadzono nieza-
leżnie od woli nauczycieli, narzucając poważne zmiany 
w tradycyjnych wzorcach komunikacji nauczyciel-uczeń. 
Było to przeniesienie wszystkich działań związanych 
z nauczaniem studentów do środowiska online poprzez 
komunikację za pośrednictwem komputera oraz za 
pomocą różnych narzędzi i  platform informatycznych 
(np. Moodle, Zoom, Microsoft Teams) (Kulikowski i in., 
2021). 

Istnieje założenie, że ze względu na powszechność 
technologii e-learningowych w  edukacji większość stu-
dentów będzie kompetentna w  ich używaniu, w  szcze-
gólności w  zakresie prowadzenia badań internetowych, 
angażowania się w  fora internetowe, komunikowania 
się za pomocą poczty elektronicznej oraz wypełniania 
i  przesyłania zadań drogą elektroniczną przy użyciu 
platform instytucjonalnych (Dhillon, Murray, 2021). Od 
nauczycieli natomiast, oprócz korzystania z  systemów 
elektronicznych do prowadzenia dokumentacji, przesy-
łania materiałów do wirtualnych środowisk nauczania, 
komunikowania się ze studentami i  dostępu do Intra-
netu, oczekuje się również wykazania się znajomością 
i  kompetencjami w  korzystaniu z  różnorodnych elek-
tronicznych narzędzi nauczania i  uczenia się (Dhillon, 
Murray, 2021; Ejdys  i  in., 2019). W  przypadku obu 
tych grup niezbędne jest posiadanie indywidualnych 
i  społecznych umiejętności cyfrowych potrzebnych do 
skutecznego interpretowania, zarządzania, dzielenia się 
i  tworzenia wartości w  cyfrowych kanałach komuni-
kacji (Windsor, Park, 2014; Røkenes, Krumsvik, 2016; 
Dudeney i in., 2013). Wymaga to nie tylko kompetencji 
technicznych, ale także zdolności do korzystania z tech-
nologii (Dudeney i in., 2013). 

Wraz ze wzrostem znaczenia e-learningu stał się on 
przedmiotem rozważań i  badań naukowych, w  tym 
również w  kontekście czynników wpływających na 
akceptację narzędzi e-learningowych. W  literaturze 
zdecydowanie dominują badania dotyczące oceny e-le-
arningu przez studentów. Ocena ta dokonywana jest 
w kontekście takich aspektów, jak: postrzegana łatwość 
użycia (Park, 2009; Arteaga Sánchez, Duarte Hueros, 
2010; Cakır i  in., 2014; Mohammadi, 2015; Abdullah 
i in., 2016; Al-Azawei i in., 2017; Alamri i in., 2019; Do-
leck i in., 2018; Salloum i in., 2019a, 2019b; Cicha i in., 

2021; Mailizar i  in., 2021), postrzegana użyteczność 
–  funkcjonalność (Park, 2009; Mailizar i  in., 2021), po-
stawy (Park, 2009), intencje zachowań w  zakresie uży-
wania systemu (Park, 2009; Abdullah i in., 2016; Doleck 
i in., 2018; Mailizar i in., 2021), postrzegana własna sku-
teczność (Arteaga Sánchez, Duarte Hueros, 2010; Cakır 
i  in., 2014; Abdullah i  in., 2016; Al-Azawei i  in., 2017; 
Doleck i  in., 2018; Salloum i  in., 2019a, 2019b), samo-
dzielność w stosowaniu narzędzi do e-learningu (Park, 
2009; Cicha i in., 2021; Mailizar i in., 2021), subiektyw-
ne normy (Park, 2009; Cakır i in., 2014; Abdullah i in., 
2016; Doleck i  in., 2018; Salloum i  in., 2019a, 2019b), 
dostępność systemu (Park, 2009; Salloum i  in., 2019a, 
2019b), nastawienie użytkowników (Arteaga Sánchez, 
Duarte Hueros, 2010), satysfakcja z użytkowania (Cakır 
i  in., 2014; Mohammadi, 2015; Al-Azawei i  in., 2017; 
Alamri i  in., 2019), wyniki –  osiągnięcia (Cakır i  in., 
2014; Alamri i  in., 2019), skuteczność samokształcenia 
(Al-Azawei i  in., 2017), jakość kształcenia (Moham-
madi, 2015), postawa wobec korzystania z  technologii 
(Mailizar i in., 2021), oddziaływanie społeczne (Khalid 
i  in., 2021), warunki wsparcia (Cakır i  in., 2014), ja-
kość systemu (Mohammadi, 2015; Salloum i in., 2019a, 
2019b; Mailizar i in., 2021), jakość informacji (Salloum 
i in., 2019a, 2019b) czy też lęk i obawy przed kompute-
rem (Cicha i in., 2021; Mailizar i in., 2021). 

W  literaturze można także odnaleźć nieliczne bada-
nia dotyczące akceptacji e-learningu wśród nauczycieli, 
a  znaczna część badań dotyczy perspektywy studenta. 
Z  analizy literatury wynika, iż ocena ta dokonywana 
jest głównie przez pryzmat następujących aspektów: 
postrzeganej użyteczności, postrzeganej łatwości użycia 
oraz intencji behawioralnej (Qin i  in., 2017; Sánchez-

-Prieto i  in., 2016; Teo, 2009; 2010; Teo i  in., 2016; 
Hofmeister, Pilz, 2020; Marcelo, Yot-Dominguez, 2019; 
Arouri, Odat, 2020; Dhillon, Murray, 2021). W  ocenie 
brane pod uwagę są  także subiektywne normy i  kom-
pleksowość (złożoność) technologiczna (Sánchez-Prie-
to i  in., 2016; Teo, 2009, 2010; Teo i  in., 2016), a także 
przekonania konstruktywistyczne (oparte na kulturze 
i  doświadczeniach) (Teo, Zhou, 2016) oraz motywacja 
(Goh i in., 2020; Park i in., 2007).

Podsumowując, należy stwierdzić, iż kierunki pro-
wadzonych dotychczas nielicznych badań dotyczących 
akceptacji rozwiązań e-learningowych przez nauczy-
cieli obejmują głównie badanie użyteczności systemów 
i  intencji ich użytkowników. W  tym kontekście ważne 
jest ustalenie, jakie czynniki wpływają na akceptację 
e-learningu. Pozwoli to zrozumieć, jak usprawnić włą-
czenie technologii edukacyjnych do procesu kształcenia, 
co z  punktu widzenia pandemii COVID-19 wydaje się 
nieuniknionym trendem, który trwale zmieni obraz 
edukacji na całym świecie. W  artykule obiektem zain-
teresowania autorek były czynniki wewnętrzne, wynika-
jące z jednej strony z subiektywnie postrzeganych przez 
użytkowników (nauczycieli akademickich) własnych 
umiejętności i  funkcjonalności narzędzi do e-learnin-
gu, z  drugiej postrzeganych mocnych i  słabych stron 
e-learningu.
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Metoda badawcza

C elem niniejszego artykułu jest zbadanie postrzega-
nia e-learningu przez nauczycieli akademickich na 

przykładzie Politechniki Białostockiej. Cele szczegółowe 
badań dotyczyły takich aspektów, jak:

1. Ocena postrzeganej łatwości i  funkcjonalności sto-
sowania narzędzi e-learningowych.

2. Ocena warunków wsparcia procesu e-learningu ze 
strony Uczelni.

3. Ocena poziomu przygotowania studentów do zajęć 
zdalnych.

4. Ocena wpływu e-learningu na system komunikacji 
między uczestnikami procesu nauczania zdalnego.

5. Ocena zmiany nastawienia nauczycieli oraz ich in-
tencji w zakresie przyszłego korzystania z e-learnin-
gu w dwóch okresach: 2020 i 2021 rok.

6. Identyfikacji postrzeganych przez nauczycieli moc-
nych i słabych stron e-learningu.

Respondentami w badaniu byli nauczyciele akademic-
cy Politechniki Białostockiej. Badania zostały przeprowa-
dzone w dwóch okresach:

• Badanie 1: maj-czerwiec 2020 roku –  po  3  miesią-
cach zajęć zdalnych.

• Badanie 2: marzec 2021 roku – po kolejnym pełnym 
semestrze nauczania zdalnego.

Biorąc pod uwagę, że badania zostały przeprowadzone 
dla dwóch wskazanych okresów, celem analiz było również 
zaprezentowanie zmiany postrzegania przez nauczycieli 
e-learningu z perspektywy dłuższego okresu jego stosowania.

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem ustruktu-
ryzowanych kwestionariuszy ankiet internetowych z wy-
korzystaniem techniki CAWI (ang. Computer Assisted 
Web Interview). Link do elektronicznego kwestionariusza 
badawczego został wysłany e-mailem do pracowników 
przez wewnętrzny system elektroniczny. 

Do oceny stwierdzeń zawartych w  kwestionariuszu 
zastosowana została 7-stopniowa skala Likerta, gdzie 
1  oznaczało zdecydowanie się nie zgadzam z  danym 
stwierdzeniem, 7 – zdecydowanie się zgadzam. 

Liczbę wysłanych ankiet oraz zwrotność ankiet dla 
dwóch badań zaprezentowano w tabeli 1.

W badaniu 1 próba badawcza stanowiła 156 nauczycie-
li akademickich. Kobiety i mężczyźni stanowili dokładnie 
po  50,0% (78  osób). Uwzględniając wiek respondentów, 
najliczniejszą grupą były osoby w wieku 41–60 lat, stano-
wiące 60,9% (95 osób), kolejną pod względem liczebno-
ści grupę stanowiły osoby w wieku 26–40 lat. Udział tej 
kategorii w  strukturze wyniósł 28,8% (45 osób). Osoby 
w wieku powyżej 60 lat stanowiły 10,3% (16 osób). 

W drugim badaniu próba badawcza liczyła 105 nauczy-
cieli akademickich. Kobiety stanowiły 46,7% (49 osób), 
a mężczyźni 53,3% (56 osób). Pod względem wieku naj-
liczniejszą grupę tworzyły osoby w wieku 41–60 lat, stano-
wiące 62,9% (66 osób), kolejną pod względem liczebności 
grupę stanowiły osoby w wieku 26–40 lat. Udział tej ka-
tegorii w strukturze wyniósł 24,8% (26 osób). Liczebność 
respondentów w grupie wiekowej powyżej 60 lat wyniosła 
12,4% (13 osób).

Wyniki badań
Ocena łatwości użycia 

Ł atwość użycia (ŁU) e-learningu przejawia się przede 
wszystkim w  łatwości, z  jaką użytkownicy z  jednej 

strony nauczyli się korzystać z narzędzi, z drugiej – łatwo-
ści, z  jaką przychodzi im korzystać z narzędzi e-learnin-
gowych. Wartość średniej arytmetycznej oceny poszcze-
gólnych zmiennych, odzwierciedlających łatwość użycia, 
mierzoną na 7-stopniowej skali Likerta przedstawiono 
w tabeli 2.

W badaniu 2 nauczyciele nieco wyżej ocenili łatwość 
korzystania z  e-learningu (ŁU4) oraz łatwość nabycia 
umiejętności korzystania z nich (ŁU1). W porównaniu do 
roku poprzedniego nauczyciele zmienną ŁU7, wskazującą 
na potrzebę dodatkowych szkoleń, aby opanować umie-
jętność obsługiwania narzędzi e-learningowych, ocenili 
słabiej, tym samym wskazując niższe zapotrzebowanie na 
szkolenia. 

Ocena funkcjonalności narzędzi  
e-learningowych 

Funkcjonalność (F) e-learningu przejawia się przede 
wszystkim w  poprawie procesu przekazywania wiedzy, 
skuteczności i  efektywności przekazywania treści stu-
dentom, elastyczności prowadzenia zajęć czy poprawie 
organizacji pracy w grupie. Wartość średniej arytmetycz-
nej oceny poszczególnych zmiennych odnoszących się do 
funkcjonalności mierzonej na 7-stopniowej skali Likerta 
przedstawiono w tabeli 3.

Ocena postrzeganej funkcjonalności e-learningu 
w  odniesieniu do wszystkich zmiennych była niższa 
w  2021 roku w  porównaniu do roku poprzedniego. 
Niższe oceny cech odzwierciedlających funkcjonalność 
e-learningu w  badaniu 2  (2021) mogą wynikać z  fak-
tu, że jednak realizacja całego procesu dydaktycznego 
w 100% w formie zdalnej nie jest dla nauczycieli atrak-
cyjna, biorąc pod uwagę: oszczędność czasu, elastyczne 
dni i  godziny zajęć, skuteczność przekazywania treści, 
organizację zajęć. 

Tabela 1. Dane dotyczące liczby wysłanych i wypełnionych ankiet oraz wskaźnik zwrotności 

Wydział Liczba wysłanych ankiet Liczba wypełnionych ankiet Wskaźnik zwrotności ankiet

Badanie 1: maj-czerwiec 2020 637 156 24,5

Badanie 2: marzec 2021 634 105 16,6

Źródło: opracowanie własne
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Nauczyciele w  2021 roku dużo niżej ocenili fakt, że 
zajęcia dydaktyczne w  formie e-learningowej mogą być 
realizowane w  sposób elastyczny (w  różnych godzinach, 
dniach tygodnia) (średnia w  2020 roku wyniosła 4,75, 
a w roku 2021 – 3,75).

Ocena warunków wsparcia procesu  
e-learningu 

Wsparcie użytkowników (WU) dotyczyło wsparcia 
technicznego ze strony pracowników Uczelni, kolegów 
i  koleżanek udzielanego podczas wykorzystywania 
e-learningu oraz zapewnienia wsparcia poprzez dostęp 
do instrukcji użytkowników i  poradników. Wartość 
średniej arytmetycznej oceny zmiennej – wsparcie użyt-
kowników –  mierzonej na 7-stopniowej skali Likerta 
przedstawiono w tabeli 4. 

Wsparcie użytkowników, na poziomie wszystkich 
zmiennych, zostało nieco wyżej ocenione w  badaniu 
2 (2021) w stosunku do roku poprzedniego (tab. 4).

Wzrost poziomu oceny wszystkich zmiennych był na 
tyle niewielki, że nie miało to istotnego znaczenia ze sta-
tystycznego punktu widzenia. 

Ocena poziomu przygotowania do e-learningu

Poziom przygotowania został oceniony przez pryzmat 
posiadanych przez studentów umiejętności i kompetencji 
w  zakresie obsługi narzędzi do e-learningu (PP1), ich 
ogólną chęć realizacji zajęć w formie zdalnej (PP2) oraz 
ogólnego przygotowania Uczelni do wykorzystania tech-
nik e-learningowych (PP3). Wartość średniej arytmetycz-
nej oceny zmiennej – poziom przygotowania – mierzonej 
na 7-stopniowej skali Likerta przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 2. Średnia arytmetyczna ocen dla zmiennych pomiarowych konstruktu postrzegana łatwość użycia

Symbol Nazwa zmiennej Badanie 1 Badanie 2

ŁU1 Łatwo uzyskałem/am umiejętność korzystania z narzędzi e-learningowych 5,61 5,79

ŁU2 Uzyskałem/am umiejętność korzystania z narzędzi e-learningowych bez 
pomocy innych osób 5,11 5,07

ŁU3 Korzystanie z e-learningu za pierwszym razem było łatwe 4,46 4,40

ŁU4 Korzystanie z narzędzi e-learningowych jest łatwe i intuicyjne 4,87 4,96

ŁU5 Procedury i instrukcje użytkowników korzystania z narzędzi e-learningowych 
są jasne i zrozumiałe 4,67 4,62

ŁU6 Łatwo było mi przyzwyczaić się do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 
w trybie e-learningowym 4,92 4,85

ŁU7 Potrzebowałbym/abym dodatkowych szkoleń, aby opanować umiejętność 
obsługiwania narzędzi e-learningowych 4,22 2,87

ŁU8 Musiałem/am nauczyć się wielu rzeczy, zanim zacząłem/am korzystać 
z narzędzi do e-learningu 3,64 3,10

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Średnia arytmetyczna ocen dla zmiennych pomiarowych konstruktu funkcjonalność

Symbol Nazwa zmiennej Badanie 1 Badanie 2

F1 Realizacja zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej oszczędza mój czas 2,64 2,40

F2 Realizacja zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej ułatwia proces 
przekazywania wiedzy i innych umiejętności 3,17 2,73

F3 Zajęcia dydaktyczne w formie e-learningowej mogą być realizowane w sposób 
elastyczny (w różnych godzinach, dniach tygodnia) 4,75 3,75

F4 Narzędzia e-learningowe umożliwiają mi bardziej skuteczne i efektywne 
przekazywanie treści 3,38 3,29

F5 Narzędzia e-learningowe umożliwiają mi większą kontrolę nad procesem 
nauczania 3,04 2,56

F6 Narzędzia e-learningowe umożliwiają lepszą organizację pracy w grupie 3,33 2,66

F7 Ogólnie uważam, że realizacja zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej 
jest korzystna w procesie edukacyjnym 3,90 3,20

Źródło: opracowanie własne
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Wzrost poziomu oceny wszystkich zmiennych był na 
tyle niewielki, że nie miało to istotnego znaczenia ze sta-
tystycznego punktu widzenia. 

Oceny dwóch zmiennych (PP1, PP2) były nieco 
niższe w  2021 roku niż w  roku poprzednim. Niestety, 
po  kolejnym semestrze zdalnego nauczania nauczycie-
le nie dostrzegli poprawy umiejętności i  kompetencji 
umożliwiających swobodne wykorzystywanie technik 
e-learningowych przez studentów (PP1) oraz nieco 
niżej ocenili chęć realizacji przez studentów programu 
nauczania w formie e-learningu (PP2). W opinii nauczy-
cieli ocena poziomu przygotowania Uczelni do korzy-
stania z  technik e-learningowych (PP3) była niewiele 
wyższa w 2021 roku (średnia ocena 4,59) w stosunku do 
roku poprzedniego (średnia ocena 4,56).

Wpływ e-learningu na system komunikacji 

Zmienna odnosząca się do komunikacji została odniesio-
na do roli e-learningu w procesie ułatwiania komunikacji 
ze studentami (K1), poprawy komunikacji z  kolegami 
i koleżankami (K2), postrzeganej przez nauczycieli otwar-
tości i chęci studentów do komunikacji z nauczycielami 
(K3) oraz poziomu zaangażowania studentów podczas za-
jęć (K4). Wartość średniej arytmetycznej oceny zmiennej 

–  system komunikacji – mierzonej na 7-stopniowej skali 
Likerta przedstawiono w tabeli 6. 

W odniesieniu do oddziaływania e-learningu na system 
komunikacji pomiędzy uczestnikami nauczania zdalnego 
oceny w badaniu przeprowadzonym w 2021 roku są niższe 
w porównaniu do roku poprzedniego. Nauczyciele w 2021 

Tabela 4. Średnia arytmetyczna ocen dla zmiennych pomiarowych konstruktu wsparcie użytkowników

Symbol Nazwa zmiennej Badanie 1 Badanie 2

WU1 Mogę liczyć na wsparcie techniczne w trakcie użytkowania narzędzi 
e-learningowych ze strony pracowników Uczelni 4,60 4,83

WU2 Mogę liczyć na wsparcie techniczne w trakcie użytkowania narzędzi 
e-learningowych ze strony kolegów i koleżanek 5,54 5,66

WU3
W sytuacji zgłoszenia uwag odnoszących się  
|do funkcjonowania narzędzi e-learningowych mogę liczyć  
|na informację zwrotną

4,88 5,11

WU4
Uczelnia zapewnia profesjonalną pomoc użytkownikom narzędzi 
e-learningowych poprzez klarowne i zrozumiałe instrukcje użytkowników, 
poradniki dostępne na stronie internetowej

4,74 4,62

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Średnia arytmetyczna ocen dla zmiennych pomiarowych konstruktu poziom przygotowania

Symbol Nazwa zmiennej Badanie 1 Badanie 2

PP1 Studenci posiadają odpowiednie umiejętności i kompetencje umożliwiające 
swobodne wykorzystywanie technik e-learningowych 5,15 5,11

PP2 Studenci chętnie realizują program kształcenia korzystając z narzędzi do 
e-learningu 4,28 4,26

PP3 Uczelnia jest przygotowana do wykorzystywania technik e-learningowych 4,56 4,59

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6. Średnia arytmetyczna ocen dla zmiennych pomiarowych konstruktu system komunikacji

Symbol Nazwa zmiennej Badanie 1 Badanie 2

K1 Narzędzia do e-learningu ułatwiają i poprawiają komunikację ze studentami 4,96 4,26

K2 Narzędzia do e-learningu ułatwiają i poprawiają komunikację z kolegami 
i koleżankami z pracy 4,51 4,03

K3 Studenci są otwarci i chętni do komunikacji z wykładowcami 4,58 3,65

K4 Studenci są bardziej zaangażowani podczas zajęć zdalnych 3,29 2,30

Źródło: opracowanie własne
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roku roku dużo niżej ocenili fakt zaangażowania studentów 
podczas zajęć, jak też ich otwartość i chęć komunikacji. 

Ocena ogólnego nastawienia 
użytkowników do e-learningu 

Nastawienie użytkowników odzwierciedla deklarowa-
ną przez nich ogólną ocenę możliwości wykorzystania 
 e-learningu w  procesie doskonalenia jakości usług edu-
kacyjnych (N1) oraz ocenę e-learningu jako atrakcyjnej 
formy nauczania (N2). Wartość średniej arytmetycznej 
oceny zmiennej –  nastawienie użytkowników –  mierzo-
nej na 7-stopniowej skali Likerta przedstawiono w tabeli 7.

Dodatkowy semestr realizacji zajęć z wykorzystaniem 
e-learningu nie wpłynął na zmianę nastawienia nauczycie-
li do e-learningu. Średnia ocen zmiennej – e-learning jest 
atrakcyjną formą nauczania – na poziomie 3,9 w 7-stop-
niowej skali Likerta pokazuje, że „fascynacja” tą formą na-
uczania wśród nauczycieli jest średnia. Wynikać to może 
z  faktu, że przez cały semestr zajęcia były realizowane 
w systemie wyłącznie opartym na e-learningu.

Ocena przyszłych intencji w zakresie 
korzystania z e-learningu 

Przyszłe intencje użytkowników najczęściej odnoszą się 
do planowanego zwiększonego zakresu wykorzystywania 
e-learningu w  przyszłości (PI1) oraz zachęcania innych 
do korzystania z e-learningu (PI2). Dodatkowo w ramach 
konstruktu analizowano wpływ narzędzi e-learningo-
wych na  kształtowanie postaw bardziej otwartych na 
nowe rozwiązania (PI3) oraz preferencje użytkowników 
w stosunku do tradycyjnych form nauczania (PI4). War-
tość średniej arytmetycznej oceny zmiennej –  przyszłe 
intencje w zakresie korzystania z e-learningu – mierzonej 
na 7-stopniowej skali Likerta przedstawiono w tabeli 8.

Analiza odpowiedzi respondentów na pytania do-
tyczące ich przyszłych intencji w  zakresie korzystania 
z  e-learningu, potwierdza negatywny trend przejawiający 
się brakiem chęci nauczycieli do większego wykorzysty-
wania tej formy nauczania w przyszłości oraz zachęcania 
innych do korzystania z e-learningu. 

Jednocześnie na pytanie o  preferencje w  zakresie 
tradycyjnego sposobu prowadzenia zajęć niższe oceny 
nauczycieli w  badaniu z  2021 roku (średnia ocena na 
poziomie 5,62) w stosunku do oceny z roku poprzednie-
go (średnia na poziomie 5,90) utwierdza w przekonaniu, 
że wraz z  większą skalą wykorzystywania e-learningu 
nauczyciele są  rzadziej skłonni wyrazić swoje preferen-
cje dla tej formy nauczania w  stosunku do nauczania 
tradycyjnego.

Mocne strony e-learningu 

W kwestionariuszu badawczym zostały również uwzględ-
nione dwa pytania otwarte, których celem było umożli-
wienie respondentom wyrażenia swojej opinii na temat 
postrzeganych korzyści i  słabych stron kształcenia z  wy-
korzystaniem e-learningu. Analizie poddano odrębnie 
mocne i słabe strony dla dwóch badań: 2020 i 2021 roku.

Wykorzystując oprogramowanie Mindmup (mindmup.
com) opracowano 2 mapy myśli porządkujące wypowie-
dzi nauczycieli. Wyniki procesu mapowania zaprezento-
wano na rysunkach 2 i 3.

W badaniu przeprowadzonym w 2020 roku, w grupie 
mocnych stron e-learningu, w  wyniku porządkowania 
odpowiedzi, wyróżniono osiem grup czynników dotyczą-
cych: (i) kompetencji, (ii) elastyczności, (iii) warunków 
pracy, (iv) metod nauczania, (v) materiałów i narzędzi dy-
daktycznych, (vi) kontroli procesu, (vii) oraz technologii 
i (viii) komunikacji (rys. 2).

Tabela 7. Średnia arytmetyczna ocen dla zmiennych pomiarowych konstruktu nastawienie użytkowników

Symbol Nazwa zmiennej Badanie 1 Badanie 2

N1 Rozwój e-learningu to właściwy kierunek doskonalenia jakości usług 
edukacyjnych 4,26 4,37

N2 E-learning jest atrakcyjną formą nauczania 3,90 3,94

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8. Średnia arytmetyczna ocen dla zmiennych pomiarowych konstruktu przyszłe intencje użytkowników w zakresie korzystania 
z e-learningu

Symbol Nazwa zmiennej Badanie 1 Badanie 2

PI1 Zamierzam w większym zakresie wykorzystywać e-learning w procesie 
kształcenia i zdobywania wiedzy 4,84 4,29

PI2 Zamierzam zachęcać innych do korzystania z narzędzi e-learningowych 4,46 3,71

PI3 Dzięki stosowaniu e-learningu jestem bardziej otwarty/a na nowe rozwiązania 
technologiczne 5,01 4,29

PI4 Preferuję tradycyjny sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych 
w bezpośrednim kontakcie ze studentami 5,90 5,62

Źródło: opracowanie własne

http://mindmup.com
http://mindmup.com
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W  badaniu drugim, zrealizowanym w  2021 roku, na 
105 nauczycieli aż 60 osób udzieliło odpowiedzi na pyta-
nie otwarte, dotyczące postrzeganych korzyści/mocnych 
stron e-learningu. Analiza jakościowa uzyskanych odpo-
wiedzi pozwoliła zidentyfikować najczęściej wskazywane 
przez nauczyciel korzyści z  e-learningu, do których za-
liczyli: (i) elastyczność odnoszącą się do czasu realizacji 
zajęć, efektywność wykorzystania czasu, miejsca ich reali-
zacji czy różnorodność narzędzi dydaktycznych; (ii) po-
zytywny wpływ na system komunikacji poprzez szybszy 
kontakt ze studentami, lepszą pracą w grupie, możliwość 
organizacji konsultacji on-line, (iii) poprawę dostępności 
i wykorzystania materiałów dydaktycznych (tab. 9). 

Nauczyciele, udzielając odpowiedzi na pytanie do-
tyczące mocnych stron e-learningu, często wskazywali 
korzyści, jakie zyskują studenci. Rzadko odnosili się do 
wpływu e-learningu na swoje własne kompetencje i umie-
jętności, na przykład w zakresie wykorzystania narzędzi 
e-learninowych czy ich doskonalenia, zdobywania nowej 
wiedzy w zakresie metod i narzędzi nauczania. Jedna wy-
powiedź była odmienna pod tym względem:

„Muszę przyznać, że jestem zachwycony zdalnym 
nauczaniem. Przewidując, że sytuacja covidowa się 
przedłuży już w  okresie wakacyjnym, przygotowywa-
łem się do zajęć zdalnych. Bardzo dużo się nauczyłem, 
poznałem wiele narzędzi aktywizujących studentów 
podczas zajęć. Cały czas się uczyłem czegoś nowego. 
Mam wrażenie, że wykorzystałem ten czas na rozwój 
swoich kompetencji i umiejętności”.

Słabe strony e-learningu 

Słabe strony e-learningu wskazane przez nauczycieli 
w badaniu w 2020 roku zostały pogrupowane na osiem 
kategorii: (i) proces dydaktyczny, (ii) narzędzia dy-
daktyczne, (iii) czas i  nakład pracy, (iv) kompetencje, 
(v) infrastruktura i sprzęt, (vi) komunikacja, (vii) kon-
trola procesu oraz (viii) wpływ na zdrowie (rys. 3).

W badaniu drugim, zrealizowanym w 2021 roku, na 
105 nauczycieli aż 70 osób udzieliło odpowiedzi na 
pytanie otwarte dotyczące słabych stron e-learningu. 
Wśród najczęściej wskazywanych przez nauczycieli 
w  badaniu przeprowadzonym w  2021 roku słabych 
stron e-learningu nauczyciele wymieniali: problemy 
związane z kontrolą procesu dydaktycznego, problemy 
z  komunikacją i  kontaktem ze studentami, niższym 
zaangażowaniem ze strony studentów, problemy o cha-
rakterze technicznym oraz wpływ e-learningu na jakość 
kształcenia (tab. 10).

Najczęściej wskazywaną przez nauczycieli słabą stro-
ną nauczania zdalnego były problemy związane z wery-
fikacją efektów nauczania i samodzielności wykonywa-
nia przez studentów zadań, prac i sprawdzianów. 

Wskazywane przez nauczycieli problemy z  komu-
nikacją dotyczyły głównie braku kontaktu osobistego, 
spotkania face-to-face, wyłączania kamer podczas 
zajęć, niechęci ze strony studentów do rozmów, braku 
możliwości obserwacji reakcji ze strony studentów.

Problemy techniczne, znacznie rzadziej wskazy-
wane w  stosunku do badania w  2020 roku, dotyczyły 

Tabela 9. Procent wskazań najczęściej wskazywanych korzyści z e-learningu

Kategoria korzyści Liczba wskazań Procent wskazań w stosunku 
do udzielonych odpowiedzi

Elastyczność i i oszczędność czasu 35 58,3%

Komunikacja 14 23,3%

Materiały 13 21,7%

Całkowita liczba odpowiedzi na pytanie 
otwarte 60

Źródło: opracowanie własne

Tabela 10. Procent wskazań najważniejszych słabych stron e-learningu

Kategoria korzyści Liczba wskazań Procent wskazań w stosunku 
do udzielonych odpowiedzi

Kontrola procesu 24 34,3

Komunikacja i kontakt ze studentami 18 25,7

Problemy techniczne 12 17,1

Niższe zaangażowanie studentów 10 14,3

Obniżona jakość dydaktyki 7 10,0

Całkowita liczba udzielonych odpowiedzi na 
pytanie otwarte 70

Źródło: opracowanie własne
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w  szczególności: problemów na łączach internetowych, 
zróżnicowania sprzętu wykorzystywanego przez studen-
tów. Wskazywane przez nauczycieli problemy technicz-
ne były odnoszone do problemów, jakie mają studenci, 
a nie oni sami.

Dostrzegane przez nauczycieli niższe zaangażowanie 
ze strony studentów wynika, w ich opinii, z: trudności 
w  przełamaniu małej aktywności studentów, a  wręcz 
bierności studentów, trudności z  motywowaniem stu-
dentów do angażowania się w trakcie zajęć.

Obniżenie jakości nauczania, wskazywane przez 
nauczycieli jako słaba strona e-learningu, dotyczy 
w  szczególności: ograniczonej możliwości realizacji 
zajęć o  charakterze praktycznym oraz weryfikacji 
osiągnięcia przez studentów wymaganych efektów 
praktycznych. 

Wśród odpowiedzi na otwarte pytanie dotyczące 
słabych stron e-learningu pojawiały się wypowiedzi 
mocno nacechowane emocjonalnie:

„E-learning zrywa tradycyjną relację nauczyciel-uczeń 
w  bezpośredniej relacji. W  kąt idą wyuczone formy 
prezentacji, gry ciała, rozmowy. Stajemy się jedną 
z gadających głów w  telewizji – mówimy do ekranu 
a nie konkretnych ludzi, których widzimy, rozpozna-
jemy ich reakcje i zaangażowanie, przez co możemy 
dopasować swój sposób przekazu na bieżąco. Stajemy 
się cyborgami wtłoczonymi w  sztywny schemat na-
rzucony przez informatyków a nie ludźmi”.

Podsumowanie

N auczyciele relatywnie nisko ocenili funkcjonal-
ność narzędzi do e-learningu. Wskazywana często 

w  literaturze korzyść odnosząca się do oszczędności 
czasu została przez nauczycieli w 2021 roku oceniona 
niżej niż w początkowym okresie nauczania zdalnego. 
Pomimo zdobywanego doświadczenia związanego 
z  obsługą narzędzi do e-learningu nauczyciele wraz 
z upływem czasu potrzebowali więcej czasu na komu-
nikację ze studentami, weryfikację efektów nauczania. 
Początkowe oszczędności czasu wynikające z  braku 
konieczności dojazdu do miejsca pracy nie były re-
kompensowane przez wymagany dodatkowy nakład 
czasu pracy ze strony nauczycieli. 

Nauczyciele w  dłuższej perspektywie stosowania 
e-learningu (2021) również niżej ocenili możliwość 
poprawy organizacji pracy w grupie dzięki zastosowa-
niu narzędzi e-learningowych. Wymaga to ze strony 
nauczycieli ciągłego doskonalenia stosowanych metod 
aktywizacji studentów w trakcie zajęć. 

Zdecydowanej poprawie w  stosunku do roku 2020 
ulegała ocena systemu wsparcia e-learningu ze strony 
Uczelni. W  dalszym ciągu nauczyciele wyżej oceniają 
fakt, że częściej mogą liczyć na pomoc ze strony kole-
gów i koleżanek niż pracowników Uczelni. Nauczyciele 
relatywnie wysoko ocenili fakt, że: w  sytuacji zgłosze-
nia uwag odnoszących się do funkcjonowania narzędzi 

e-learningowych mogą liczyć na informację zwrotną 
(średnia na poziomie 5,11 –  badanie 2021 roku) oraz 
fakt, że mogą liczyć na wsparcie techniczne w  trakcie 
użytkowania narzędzi e-learningowych ze strony pra-
cowników Uczelni (średnia na poziomie 4,83). Badania 
realizowane przez C. Hofmeistera i M. Pilz (2020) oraz 
S. Dhillona i N. Murraya (2021) potwierdziły, że jakość 
systemu wsparcia e-learningu dla nauczycieli ma klu-
czowe znaczenia dla akceptacji tego typu rozwiązań. 

Oceniany przez nauczycieli stopień przygotowania 
studentów do zajęć oraz poziom ich zaangażowania 
podczas zajęć został oceniony przez nauczycieli na 
podobnym poziomie w obu badaniach. Brak zróżnico-
wania oceny w  dwóch analizowanych okresach może 
wynikać z faktu, że zarówno studenci, jak i nauczyciele 
doskonalili swoje umiejętności z jednej strony w zakre-
sie przygotowywania się do zajęć, z drugiej w zakresie 
aktywnego uczestnictwa w tych zajęciach. 

Nauczyciele w  perspektywie jednego semestru 
zajęć zdalnych dużo niżej ocenili poziom otwartości 
studentów, chęć ich komunikacji z nauczycielami oraz 
poziom ich zaangażowania podczas zajęć zdalnych. 
Znużenie, zmęczenie, brak kontaktu z  rówieśnikami 
zapewne spowodowały, że studenci byli w  drugim 
semestrze nauki zdalnej mniej aktywni i  mniej zaan-
gażowani. Początkowa fascynacja możliwością pozo-
stania w domu, brakiem konieczności przemieszczania 
się ostatecznie po  jednym semestrze spowodowała 
znużenie i brak chęci komunikacji oraz niższy poziom 
zaangażowania ze strony studentów. Uzyskane wyni-
ki, podobnie jak badania realizowane przez S.Y. Park 
i  innych (2009), wskazały na fakt, że nie zawsze na-
uczanie zdalne spełnia oczekiwania studentów i może 
powodować nieoczekiwane negatywne konsekwencje. 
Skuteczność stosowania e-learningu w  dłuższej per-
spektywie czasowej będzie uzależniona od umiejętno-
ści nauczycieli w  zakresie doskonalenia stosowanych 
metod i  narzędzi nauczania w  kontekście oczekiwań 
studentów (Cicha i in., 2021).

Najczęściej wśród korzyści z e-learningu w badaniu 
przeprowadzonym w  2021 roku nauczyciele wskazy-
wali: (i) elastyczność odnoszącą się do czasu realizacji 
zajęć, efektywności wykorzystania czasu, miejsca ich 
realizacji czy różnorodności narzędzi dydaktycznych; 
(ii) pozytywny wpływ na system komunikacji poprzez 
szybszy kontakt ze studentami, lepszą pracę w grupie, 
możliwość organizacji konsultacji on-line, (iii) popra-
wę dostępności i  wykorzystania materiałów dydak-
tycznych. Studia literaturowe przeprowadzone przez V. 
Arkorful i N. Abaidoo (2015) również potwierdziły, że 
do najczęściej wskazywanych korzyści z  e-learningu 
można zaliczyć: elastyczność w zakresie miejsca i cza-
su realizacji zajęć, dostęp do nieograniczonych zaso-
bów informacji, bogate formy i narzędzia komunikacji 
między uczestnikami nauczania.

Wśród najczęściej wskazywanych przez nauczycieli 
w  badaniu przeprowadzonym w  2021 roku słabych 
stron e-learningu należy wymienić: problemy zwią-
zane z  kontrolą procesu dydaktycznego i  weryfikacją 



IT W EDUKACJI | 37

efektów nauczania, problemy z  komunikacją i  kon-
taktem ze studentami, niższym zaangażowaniem ze 
strony studentów, problemy o  charakterze technicz-
nym. Podobne słabe strony wskazują inni badacze, 
którzy dostrzegają problemy z brakiem bezpośredniej 
komunikacji między uczestnikami (Arkorful, Abaidoo, 
2015), problemy techniczne (Dhillon, Murray, 2021), 
problemy z  brakiem odpowiednich kompetencji i  po-
trzebą ich ciągłego doskonalenia (König i in., 2020).

Przeprowadzone badania potwierdziły, że w  dłuż-
szym okresie nauczanie w  formie zdalnej wymaga 
zarówno ze strony nauczycieli, jak i  studentów więk-
szego nakładu czasu pracy, co ostatecznie wpływa 
na postrzeganą przez użytkowników skuteczność 
e-learningu. Chcąc utrzymać zaangażowanie ze stro-
ny studentów podczas zajęć, ich aktywność i  chęć 
komunikacji, nauczyciele muszą wykazywać się stałą 
kreatywnością i  rozwojem w  zakresie doskonalenia 
stosowanych narzędzi i metod nauczania. Wymaga to 
niewątpliwie zwiększonego wysiłku i  nakładu czasu 
pracy. Wydaje się, że kompromisem mogą być zajęcia 
w  formie hybrydowej (blendedlearning) umożliwiają-
ce bezpośredni kontakt nauczycieli ze studentami pod-
czas zajęć o charakterze praktycznym, z jednoczesnym 
korzystaniem z narzędzi e-learningowych podczas za-
jęć o charakterze wykładowym. Wymaga to budowania 
kultury organizacyjnej zachęcającej i motywującej na-
uczycieli do korzystania z narzędzi e-learningowych.
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Teachers’ Perception of e-learning  
on the Example of Bialystok 
University of Technology

Summary

The COVID-19 pandemic that began in Poland in the 
second quarter of 2020 has forced rapid and unexpected 
changes within the education sector. Education at all lev-
els was transferred to the Internet. In the initial phase of 
e-learning implementation, such a  change in the educa-
tion model was the source of many technical and social 
problems. The prolonging period of the pandemic and 
using e-learning solutions gave hope that as teachers and 
students would gain experience in utilising e-learning, 
a higher level of e-learning acceptance would be achieved. 
The aim of the conducted research was to assess the 
perceived functionality, ease of use of e-learning tools, 
the level of attitude and the intentions for future use of 
e-learning by teachers. In addition, the conditions of sup-
port of the e-learning process by the University have been 
evaluated and the strengths and weaknesses of e-learning 
have been identified for two periods: after the 3rd month 
of e-learning use in 2020 and after the next semester of 
education in 2021.

Keywords

e-learning, ease of use, functionality, future intention

Wprowadzenie

P roblematyka satysfakcji pacjentów nie jest nowym 
zagadnieniem, ale doświadczenia z  czasu trwania 

pandemii COVID-19 stawiają ją w nowym świetle, wska-
zując na potrzebę poświęcenia jej szczególnej uwagi. 
W obecnych warunkach powinna być ona analizowana 
przy uwzględnieniu przejścia na pracę zdalną w różnych 
organizacjach prowadzących działalność medyczną, 
w  tym przede wszystkim w  placówkach podstawowej 

opieki zdrowotnej (POZ), które świadczą swoje usługi 
medyczne najczęściej za pomocą telekonsultacji (Raport 
NFZ, 2020). 

Celem artykułu jest ocena stopnia satysfakcji pa-
cjentów z jakości opieki medycznej w warunkach pracy 
zdalnej placówek podstawowej opieki zdrowotnej wy-
muszonej przez pandemię COVID-19. W  badaniach 
zastosowano następujące metody i techniki badawcze: 
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przegląd literatury przedmiotu oraz analizę wyników 
badań własnych realizowanych w Polsce w 2021 roku. 
W pierwszej części artykułu została dokonana analiza 
literatury przedmiotu dotyczącej satysfakcji pacjentów. 
Podjęto w niej próbę odpowiedzi na pytania: czym jest 
satysfakcja pacjentów? jakie czynniki na nią wpły-
wają? dlaczego jest to ważny problem badawczy dla 
jednostek służby zdrowia i dla naukowców? W drugiej 
części przedstawiono wyniki badań pilotażowych, któ-
re polegały na przeprowadzeniu telefonicznej ankiety 
dotyczącej satysfakcji pacjentów w  placówkach pod-
stawowej opieki zdrowotnej (POZ) w  Polsce. Do po-
miaru tej satysfakcji wykorzystano wymiary: dostęp-
ności, koordynacji, kompleksowości, efektywności, 
ciągłości i komunikacji opieki medycznej. Zostały one 
dokładnie opisane w  artykule Wymiary jakości pod
stawowej opieki medycznej i  ich ocena w  warunkach 
pracy zdalnej podczas pandemii COVID19 w  Polsce 
zamieszczonym w  5  numerze „Przeglądu Organiza-
cji” (Gierszewska i  in. 2021). W  niniejszym artykule 
istotne było zbadanie, jak pacjenci POZ oceniają ja-
kość zdalnej opieki medycznej w warunkach pandemii 
COVID-19 i  czy pogorszyła się ona czy poprawiła 
w  stosunku do okresu, w  którym opieka medyczna 
świadczona była w formie tradycyjnej. Przedstawione 
w  artykule zagadnienia mają walor zarówno poznaw-
czy, jak i  praktyczny. Badania satysfakcji pacjentów 
są  zawsze ważnym źródłem informacji o  poziomie 
opieki, a w czasie pandemii zmiany sposobu świadcze-
nia usług mogą oznaczać zmianę ich jakości.

Satysfakcja pacjentów — próba definicji

N ie ma „zgody” wśród badaczy co do sposobu de-
finiowania pojęcia satysfakcja pacjentów. Często 

przyjmuje się, że jest ona ogólnym osądem opartym na 
doświadczeniu pacjenta dotyczącym różnych aspektów 
opieki zdrowotnej (takich jak: dostępność świadczeń, 
stosunek personelu do pacjenta, sprawność organiza-
cyjna do udzielania świadczeń, wygoda w korzystaniu 
ze świadczeń, warunki, w  jakich udzielane są  świad-
czenia, uzyskane efekty zdrowotne). Przykładem jed-
nej z  możliwych interpretacji jest definicja satysfakcji 
pacjenta przyjęta przez Towarzystwo Pielęgniarek 
Amerykańskich (ANA), a  postrzega się ją jako miarę 
opinii pacjenta lub rodziny na temat udzielonej opieki 
pielęgniarskiej. Określana jest także jako „pełne za-
spokojenie pragnień lub potrzeb” (Gutysz-Wojnicka, 
2010, s.  34). Na gruncie pielęgniarskim akceptowana 
i  szeroko stosowana jest też definicja N. Risser (1975, 
s. 45–52), zgodnie z którą satysfakcja pacjenta z opieki 
pielęgniarskiej to stopień zgodności między oczekiwa-
niami pacjenta co do idealnej opieki pielęgniarskiej 
a  percepcją opieki, którą realnie on otrzymuje. Po-
mimo trudności w  definiowaniu pojęcia „satysfakcji 
pacjenta”, zainteresowanie tym zjawiskiem w polskich 
placówkach medycznych wciąż wzrasta. Skomplikowa-
nie czynników warunkujących satysfakcję pacjentów 

powoduje, że za działania zmierzające do jej zapewnie-
nia odpowiedzialni są  wszyscy pracownicy podmiotu, 
a  nie tylko osoby świadczące usługi medyczne (Kul-
czycka, 2004, s. 167–171).

Pojęcie satysfakcji wywodzi się od łacińskich słów: 
satis i  facere, co oznacza robić coś dostatecznie, czyli 
spełniać oczekiwania. Do bliskoznacznych pojęć satys-
fakcji zalicza się: zaspokojenie potrzeb, zadowolenie, 
przyjemność i  ukontentowanie (Małecka, Marcinkow-
ski, 2007). Satysfakcja jest to różnica między tym, co pa-
cjent otrzymuje, a jego subiektywnymi oczekiwaniami. 
Jeżeli różnica jest pozytywna – pacjent jest zadowolony 
i  usatysfakcjonowany, natomiast jeżeli jest negatywna, 
to chory odczuwa niezadowolenie i  brak satysfakcji 
z  otrzymanej usługi (Mykowska, 2002, s.  69). Ocze-
kiwania zostały zdefiniowane przez S. Williams (1995, 
s. 193−201) jako obiektywne potrzeby i pragnienia oraz 
życzenia odczuwane przed wizytą u specjalisty.

Sukcesywne wprowadzanie zasad gospodarki rynko-
wej do sektora usług medycznych wymusza spojrzenie 
na pacjenta jak na klienta danego podmiotu lecznicze-
go. Satysfakcja pacjenta jest dlatego często definiowana 
jako kluczowy element relacji klient–podmiot ochrony 
zdrowia, wpływający na kształtowanie się współpracy 
między usługodawcą i  usługobiorcą (Andrabi i  in., 
2012). W  placówce służby zdrowia klientem jest pa-
cjent, jego rodzina, bliskie osoby oraz wszystkie osoby 
płacące za leczenie. W związku z powyższym satysfak-
cja pacjenta jest traktowana jako reakcja konsumenta 
na doświadczenia z  otrzymanych usług (Otani i  in., 
2011). Orientacja na klienta, jakim jest pacjent, staje 
się nowym celem dla usług medycznych, a dążenie do 
osiągnięcia satysfakcji pacjenta z  otrzymanej usługi 
zdrowotnej jest jednym z priorytetowych zadań współ-
czesnej ochrony zdrowia (Bourdillon i in., 2012, s. 588). 
Podejście takie podkreśla znaczenie podjętego w  arty-
kule tematu określenia źródeł satysfakcji pacjentów, 
która jest odczuciem subiektywnym i zależy bezpośred-
nio od oczekiwań badanego, a  te z kolei są wynikiem 
specyficznych potrzeb społecznych.

Satysfakcja pacjenta — pomiar

N a poziom satysfakcji pacjenta wpływa wiele czynni-
ków. Zalicza się do nich m.in. czas oczekiwania na 

usługę, szybkość wykonywania zabiegów, uzyskiwanie 
informacji o stanie zdrowia, empatię, a ponieważ jakość 
usługi mierzona jest według subiektywnych kryteriów, 
pacjenci mają swój własny pułap oczekiwań i wymagań 
na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Oznacza to, 
że istotny wpływ na satysfakcję mają czynniki psycholo-
giczne, emocje związane z  leczeniem. Przykładowo ni-
skie oceny w oddziałach, takich jak onkologia, ortopedia, 
chirurgia urazowa, powiązane są  ze stanem emocjonal-
nym chorego, wynikającym ze stanu zdrowia (Maciąg, 
Sakowska, 2006, s. 50–62). 

D. Wagner i  M. Bear (2009) identyfikują cztery klu-
czowe czynniki wpływające na satysfakcję pacjenta. Są 
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to: efektywne wsparcie, informowanie o stanie zdrowia, 
wpływ na podejmowane decyzje, kompetencje profe-
sjonalno-techniczne. Zmienną determinującą poczucie 
satysfakcji z  opieki jest również „niepowtarzalność” 
pacjenta –  jego charakterystyka socjodemograficzna, 
sytuacja społeczna, wcześniejsze doświadczenia, uwa-
runkowania środowiskowe i cechy osobowości (Tanniru, 
Khuntia, 2017; Maconko i in., 2016). 

Kolejną determinantą poziomu satysfakcji pacjentów 
jest dostępność do świadczeń. Dotyczy ona czasu ocze-
kiwania na planowany zabieg, możliwości skorzystania 
z  porad specjalistów lub badań diagnostycznych itp. 
W  szpitalach na zadowolenie pacjentów wpływają rów-
nież warunki hotelowe (wygląd zewnętrzny i wewnętrz-
ny pomieszczeń, wyposażenie, jakość podawanych 
posiłków). W  rozumieniu pacjenta satysfakcja z  opieki 
medycznej zależy również od dostatecznej informacji 
o  stanie zdrowia, edukacji zdrowotnej, dobrej komuni-
kacji z lekarzem, szacunku i opiekuńczości okazywanej 
pacjentowi, koordynacji i  ciągłości procesu leczenia 
(Krakowiak, Marjański, 2010). 

Podsumowując przedstawione wyniki badań, można 
zauważyć, że pacjent chce być leczony przez najlepszych 
dostępnych specjalistów, chce uzyskać pomoc jak naj-
szybciej, chce być gruntownie przebadany i  prawidło-
wo zdiagnozowany oraz chce, aby wszystkie działania 
medyczne wykonywane były przez życzliwy, zaintere-
sowany jego osobą personel, w  czystych, wygodnych, 
schludnych salach, z  użyciem najnowocześniejszego 
sprzętu. Rezultatem tych działań jest trwały, pełen efekt 
terapeutyczny (Szpringer i in., 2015).

Satysfakcja pacjenta jest pożądanym rezultatem, 
miarą jakości, a  także podstawą do przewidywania za-
chowań pacjentów (Krakowiak, Marjański, 2010). Od-
zwierciedla ona stopień, w jakim opieka jest przez niego 
akceptowana w  odniesieniu do oczekiwań i  potrzeb. 
Porównanie tych oczekiwań ze stanem rzeczywistym, 
określane jest jakością usługi. Różnica między usługą 
oczekiwaną a  faktycznie otrzymaną jest sprawą indy-
widualną i  subiektywną dla każdego pacjenta. Pacjent 
jest zainteresowany jakością kliniczną oraz subiektywną 
satysfakcją z udzielanych świadczeń medycznych. 

Satysfakcja pacjenta jest negatywnie skorelowana 
z  jego oczekiwaniami (Wyrzykowska, 2007, s.  3–10). 
Jeśli pacjent wkracza do placówki ochrony zdrowia z ni-
skimi oczekiwaniami, jego satysfakcja z  opieki będzie 
prawdopodobnie wyższa. Pacjent z  oczekiwaniami nie-
możliwymi do spełnienia będzie najmniej zadowolony 
z opieki. Oczekiwania pacjentów nie zawsze pokrywają 
się z  oceną kompetentnego lekarza lub pielęgniarki, 
a  zadowolenie pacjentów uzyskać można również przy 
słabych rezultatach medycznych.

Dlatego właśnie tak ważne jest określenie oczekiwań 
pacjenta wobec opieki. Ustawa o  prawach pacjenta 
i  Rzeczniku Praw Pacjenta z  dnia 6  listopada 2008  r. 
gwarantuje pacjentom między innymi prawo do świad-
czeń zdrowotnych udzielanych z  należytą staranno-
ścią, prawo do informacji o  stanie zdrowia, prawo do 

udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia, 
wyrażenia zgody lub odmowy na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych. Respektowanie praw pacjenta oraz świad-
czenie usług z zachowaniem zasad etyki zawodowej jest 
prawnym i  moralnym obowiązkiem personelu medycz-
nego (Dz.U. z 2020 r., poz. 849).

Badanie satysfakcji pacjenta jest jedną z metod stoso-
wanych do oceny jakości opieki zdrowotnej i polega na 
zebraniu opinii pacjentów o sposobie udzielania świad-
czeń medycznych. Znaczenie, jakie przywiązuje się do 
działań mających podnieść poziom satysfakcji pacjenta, 
wynika z faktu, że pacjent usatysfakcjonowany z opieki 
zachowuje się inaczej niż pacjent z niej niezadowolony. 
Pacjent nieusatysfakcjonowany przedwcześnie kończy 
leczenie, nie współpracuje podczas realizacji planu lecze-
nia i pielęgnacji, szuka pomocy gdzie indziej. Podmiot 
leczniczy w  takim przypadku ponosi koszty związane 
ze stratą niezadowolonych pacjentów i koszty związane 
z  ponownym ich pozyskaniem. Pacjent usatysfakcjono-
wany stosuje się do zaleceń lekarza, jest lojalny wobec 
świadczeniodawcy, w razie potrzeby ponownie skorzysta 
z usług podmiotu leczniczego, będzie rekomendował ten 
podmiot innym klientom (Jenkinson i  in., 2003; Rama, 
Kanagaluru, 2011).

Badania satysfakcji pacjentów są  ważnym źródłem 
informacji o  poziomie świadczonej opieki w  podmio-
tach ochrony zdrowia i  powszechnie uznaje się celo-
wość takich analiz. Z  jednej strony, pacjenci mają do 
tego nienaruszalne prawo i  swoistą perspektywę oceny. 
Z  drugiej, zarządzanie instytucją ochrony zdrowia 
z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji pacjentów 
stanowi gwarancję utrzymania placówki na rynku usług 
medycznych, nawet przy istnieniu silnej konkurencji.

Badania opinii pacjentów w jednostkach służby zdro-
wia w Polsce stają się coraz bardziej aktualne. Badania 
prowadzone są  pod nazwą satysfakcji pacjenta z  udzie-
lonej usługi medycznej (Krakowiak, Marjański, 2010; 
Kulczycka, 2004; Maconko i  in., 2016; Małecka, Mar-
cinkowski, 2007). Inspirację do przeprowadzania badań 
stanowią względy praktyczne. W  systemach ochrony 
zdrowia, w  których coraz większą rolę odgrywają ele-
menty gospodarki rynkowej, zdobycie informacji, jak 
postrzegane są  określone usługi medyczne przez pa-
cjentów, jest bardzo cenne. Poznanie opinii pacjentów 
umożliwia dostosowanie ośrodka do oczekiwań, przy-
czyniających się do wzrostu konkurencyjności placówki 
służby zdrowia.

Pierwszą instytucją profesjonalnie zajmującą się ba-
daniem satysfakcji pacjenta był Instytut Pickera, który 
w  1993  r. zaproponował badanie satysfakcji jako narzę-
dzia pomiaru jakości, a  już w 1994 r. Joint Commission 
on  Accreditation of Healthcare Organizations w  USA 
wprowadziła badanie satysfakcji do standardów akre-
dytacyjnych, zobowiązując jednostki służby zdrowia 
do prowadzenia tego typu działalności w  sposób ciągły 
(Setyawan i  in., 2019; Platonova i  in., 2008). We Francji 
badania satysfakcji pacjentów są obowiązkowe od 1996 r. 
we wszystkich szpitalach. W  Wielkiej Brytanii w  2002  r. 
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Departament Zdrowia uruchomił krajowy program ba-
dań – wszystkie placówki służby zdrowia National Health 
Service (NHS) muszą analizować zadowolenie pacjentów 
i  raportować wyniki do swoich jednostek nadrzędnych. 
W  Niemczech od 2005  r. wymagane jest mierzenie sa-
tysfakcji pacjentów jako elementu zarządzania jakością 
w  szpitalach. W  Europie praktycznie we wszystkich kra-
jach prowadzone są systematyczne badania satysfakcji pa-
cjentów. Podobnie jest w USA, Kanadzie, Australii, Nowej 
Zelandii (Al-Abri, Al-Balushi, 2014).

W literaturze przedmiotu znany jest też model Avedisa 
Donabediana (opracowany przez autora w 1966 r.), któ-
ry stanowi ramy dla badania poziomu usług medycznych 
i  oceny ich jakości. Informacje o  jakości opieki zdro-
wotnej można wyodrębnić z trzech kategorii: struktura, 
proces i  wyniki. Struktura opisuje kontekst (budynki, 
personel, sprzęt, finansowanie), proces oznacza trans-
akcje między pacjentami a świadczeniobiorcami, w tym 
efekty przede wszystkim dotyczące satysfakcji pacjentów, 
a wyniki odnoszą się do wpływu opieki zdrowotnej na 
stan zdrowia pacjentów i populacji (Al-Abri, Al-Balushi, 
2014; Starfield i in., 2005).

Skala i  zakres badań na temat satysfakcji pacjentów 
są  różne, dlatego też stosuje się wiele narzędzi do jej 
pomiaru, np.: PSQ –  Patient Satisfaction Questionna-
ire, zbudowany na wzór CSQ-8  –  Client Satisfaction 
Questionnaire stosowanego w USA do badań satysfakcji 
klientów; PSQ – 18 – skrócona wersja PSQ PPEQ-15 sto-
sowana w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, Niem-
czech; CAHPS –  Consumer Assessment of Healthcare 
Providers and System Picker Patient Survey/Experience 
Questionnaire; Internetowe badanie satysfakcji pacjenta 

–  DrScore.com. W  badaniach mających na celu analizę 
dostępnych instrumentów służących do oceny telezdro-
wia przez pacjentów zidentyfikowano 12 takich narzę-
dzi ankietowych (Weaver i  in., 2020). Kwestionariusze 
najczęściej koncentrują się na określonych wymiarach 
opieki nad pacjentem – w tym informacji i komunikacji, 
koordynacji opieki, poszanowaniu preferencji pacjenta, 
zaangażowaniu rodziny i przyjaciół oraz ciągłości opieki. 
W kwestionariuszach nie zadaje się pytań, czy pacjenci 
są usatysfakcjonowani tymi aspektami opieki, ale raczej 
czy w  trakcie określonego epizodu opieki wystąpiły 
określone procesy i zdarzenia.

Badania opinii pacjentów na temat poziomu ich 
satysfakcji z  jakości otrzymanych usług stanowią nie-
zwykle cenny i wartościowy sposób weryfikacji jakości 
usług medycznych, który pozwala zespołowi medycz-
nemu na uzyskanie informacji na temat poziomu spra-
wowanej przez siebie opieki, poznanie oczekiwań i po-
trzeb pacjenta, oraz właściwe podejście do rozwiązania 
rozpoznanych problemów. Badanie satysfakcji pacjen-
ta pozwala także na rozpoznanie, co w zakresie usług 
medycznych jest źródłem jego dyskomfortu i niezado-
wolenia (Setyawan i in., 2019). Nowe problemy badań 
satysfakcji pacjentów z usług medycznych pojawiły się 
w  związku z  pandemią. Wynika to z  faktu coraz szer-
szego stosowania opieki zdalnej, jej upowszechniania, 

konieczności stosowania różnorodnych narzędzi 
i technik komunikacji z pacjentami. 

Metoda badawcza

D ane na potrzeby prowadzonych przez autorów 
badań empirycznych na temat satysfakcji z  opieki 

zdalnej w ramach POZ zostały zebrane za pomocą ano-
nimowej ankiety telefonicznej, która zawierała pytania 
zamknięte. Biorąc pod uwagę ograniczenia wprowadzo-
ne w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku 
z  zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, badania zostały 
przeprowadzone w  formie wywiadów telefonicznych 
w  czterech lokalnych przychodniach POZ należących 
do jednej z  sieci niepublicznych zakładów opieki zdro-
wotnej w  Polsce, która współpracowała z  zespołem ba-
dawczym. Podstawowym kryterium wyboru podmiotów 
leczniczych do badania było posiadanie infrastruktury 
do przeprowadzenia wywiadów telefonicznych call 
center, które uznano za najbardziej bezpieczną formę 
prowadzenia badań ankietowych w  warunkach pande-
mii. Z  uwagi na pandemię COVID-19 na etapie pilo-
tażu metoda rekrutacji telefonicznej w  przychodniach 
współpracujących z zespołem badawczym była bowiem 
najbardziej praktyczną opcją uzyskania szybkich odpo-
wiedzi w  warunkach zapewniających dystans między 
osobą przeprowadzającą wywiad a pacjentem. Całkowi-
ta liczba pacjentów POZ zarejestrowanych w badanych 
placówkach to 46 700 osób. Jedna przychodnia zlokali-
zowana była w Radomiu, a pozostałe trzy w Warszawie. 
Do badania zakwalifikowano wszystkich pacjentów, któ-
rzy wyrazili zgodę na udzielenie odpowiedzi na pytania 
zawarte w kwestionariuszu.

Narzędziem badawczym był kwestionariusz pomia-
ru satysfakcji pacjenta z  opieki zdalnej opracowany 
na podstawie wcześniejszych narzędzi badawczych 
z  uwzględnieniem niewielkich modyfikacji, tak aby 
było możliwe zastosowanie go do pomiaru satysfakcji 
pacjentów z  opieki POZ w  Polsce. Kwestionariusz za-
wierał: tytuł, cel badania, 4 wstępne pytania zamknię-
te, zbiór 47 stwierdzeń oraz metryczkę obejmującą 
7 pytań pozwalających scharakteryzować respondenta. 
Zweryfikowano wiek, płeć, stan cywilny, miejsce za-
mieszkania, wykształcenie i  aktywność zawodową pa-
cjentów oraz lokalizację placówki, z  której odbywała 
się konsultacja. Kwestionariusz został oceniony pod 
kątem etycznym przez Senacką Komisję Etyki Zawo-
dowej Politechniki Warszawskiej. Uzyskano certyfikat 
etycznej oceny badań naukowych.

Szczegółowy opis metody doboru próby badawczej, 
charakterystykę respondentów, najważniejsze infor-
macje o  placówkach POZ, w  których prowadzono ba-
danie oraz kryteria, którymi się kierowano, wybierając 
przychodnie do współpracy, przedstawiono w numerze 
5 „Przeglądu Organizacji” (Gierszewska i in., 2021)1.

Dla celów analizy uzyskanych wyników obliczono 
statystyki podstawowe: średnią arytmetyczną, me-
dianę, wartości minimalne i maksymalne, odchylenie 

http://DrScore.com
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standardowe i  udziały procentowe. Przedstawiono 
również wyniki analizy rzetelności wymiarów sa-
tysfakcji pacjentów ze zdalnej opieki medycznej za 
pomocą współczynników alfa Cronbacha. Niezbędne 
obliczenia wykonano za pomocą programu IBM SPSS 
Statistics w wersji 26.

Wyniki badań

P rzeprowadzone badania poziomu zadowolenia pa-
cjentów z porad zdalnych wskazały na duży potencjał 

konsultacji medycznych w  formie rozmów telefonicz-
nych oraz niebywałą lukę w świadczeniu zdalnej opieki 
w  formie wideorozmów za pośrednictwem platform 
(Zoom, Teams) i komunikatorów (Skype, WhatsApp).

Łączny rozkład dwóch zmiennych: czasu oczekiwa-
nia na wizytę i rodzaju porady przedstawia tabela 1.

Z  porad w  formie rozmowy telefonicznej skorzy-
stały 94 osoby. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci 
oczekujący dłużej niż 48 godzin (43 osoby); 28 osób 
odbyło teleporadę następnego dnia, a  23 osoby tego 
samego dnia. Wideorozmowy z  wykorzystaniem ko-
munikatora WhatsApp lub Skype odbyły dwie osoby, 
a  ich czas oczekiwania na poradę wynosił dłużej niż 
dwa dni. Wideorozmowę przez platformę Teams lub 
Zoom zrealizowały dwie osoby ( jedna z  nich następ-
nego dnia, natomiast druga osoba na kontakt lekarza 
czekała dłużej niż 48 godzin). Jedna osoba wykazała, 
że skorzystała z innego rodzaju porady, a czas oczeki-
wania na nią wynosił jeden dzień. Czas oczekiwania 
na telekonsultację dłużej niż dwa dni mógł wywołać 

w pacjentach niepokój i obniżyć ocenę jakości porad 
zdalnych.

Satysfakcja pacjentów ze zdalnej opieki medycznej 
podczas pandemii została zmierzona w sześciu wymia-
rach (Gierszewska i in., 2021). Spośród 47 pytań siedem 
odnosiło się do dostępności (D), sześć do koordynacji 
(KR), siedem do kompleksowości (KP), cztery do efek-
tywności (E), pięć do ciągłości (C) i  dziewięć do ko-
munikacji (KM). Przeprowadzona przez autorów ana-
liza czynnikowa potwierdziła, że zmienne do pomiaru 
satysfakcji z jakości POZ w wymienionych wymiarach 
zostały dobrane prawidłowo (Kludacz- Alessandri i in., 
2021a; 2021b). Satysfakcję pacjentów ze zdalnej opieki 
medycznej w poszczególnych wymiarach wyrażoną za 
pomocą średniej prezentuje rysunek 1.

Analizując efekty przeprowadzonych badań, można 
stwierdzić, że niewątpliwie pacjenci najwyżej ocenia-
ją komunikację (KM: x̅=4,48) i  kompleksowość (KP: 
x̅=4,2). Poziom satysfakcji z  efektywności (E: x̅=3,94) 
i  dostępności (D: x̅=3,93) był podobny. Respondenci 
wykazywali niski poziom zadowolenia, oceniając koor-
dynację (KR: x̅=3,72) oraz ciągłość (C: x̅=3,57) zastaną 
w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wartość współczynnika alfa Cronbacha wykazała 
bardzo dobrą spójność wewnętrzną wymiarów satys-
fakcji pacjentów ze zdalnej opieki medycznej (α=0,931). 
Wyniki przeprowadzonej analizy rzetelności przedsta-
wiono w tabeli 2.

Alfa Cronbacha przyjmuje wartość od 0  do 1. Im 
większa wartość, tym większa rzetelność. Najniż-
szy współczynnik rzetelności uzyskano, analizując 
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Rys. 1. Satysfakcja pacjentów ze zdalnej opieki medycznej w poszczególnych wymiarach 
Źródło: opracowanie własne
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wymiary efektywności i  ciągłości. Wartość alfa Cron-
bacha dla zmiennych komunikacji wskazuje na dość 
wysoką spójność kwestionariusza w tym wymiarze.

W  celu dodatkowej analizy uzyskanych danych 
zastosowano skalę sumowania ocen (tab. 3). Zsumo-
wano dane z  kwestionariuszy (N=99) oraz obliczono 
sumę punktów możliwych do uzyskania przez każde-
go respondenta w  poszczególnych wymiarach. Sumę 
punktów określającą maksymalny poziom satysfakcji 
z porad zdalnych obliczono, mnożąc liczbę zmiennych 
w  danych wymiarze przez maksymalną ocenę danej 
zmiennej (będzie to 5, ponieważ zastosowano skalę od 
1  do 5). Ogólne zadowolenie określono na podstawie 
sześciu wymiarów (∑=190 pkt.). 

Za pomocą programu IBM SPSS Statistics w wersji 
26 dokonano przekształcenia zmiennej „ogólne za-
dowolenie z  porad zdalnych”. Zmienną numeryczną 
rekodowano na zmienną łańcuchową, przekształcając 

zakres źródłowy z  zastosowaniem zasad przedstawio-
nych w tabeli 4. Ocenę satysfakcji pacjentów OZ1 po-
dzielono na 5 zakresów. Wartości w zakresie 0–56 za-
kwalifikowano jako poziom bardzo niski, 57–95 jako 
poziom niski, 96–141 jako poziom przeciętny, 142–171 
jako poziom wysoki oraz 172–190 jako poziom bardzo 
wysoki.

W  wyniku rekodowania powstała nowa zmienna 
– poziom satysfakcji z porad zdalnych (OZ2). Częstość 
poszczególnych ocen zadowolenia z opieki medycznej 
z  zastosowaniem telefonu i  Internetu prezentuje rysu-
nek 2.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wyso-
ki poziom satysfakcji (48 badanych), 24 osoby oceniły 
poziom satysfakcji na bardzo wysoki, a 25 na przecięt-
ny. Niski poziom satysfakcji wskazały tylko 2 osoby, na-
tomiast nie stwierdzono występowania bardzo niskiego 
poziomu satysfakcji (czyli do 56 punktów).
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Rys. 2. Poziom satysfakcji z porad zdalnych (częstość – zmienna OZ2) 
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Relacja krzyżowa: czas oczekiwania na wizytę i rodzaj porady
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Wizyta natychmiastowa (do 4 h) 11 0 0 0 11

Powyżej 4 h, ale wizyta odbyła się tego samego dnia 12 0 0 0 12

Wizyta odbyła się następnego dnia (od 24 do 48 h) 28 0 1 1 30

> 2 dni (dłużej niż 48 h) 43 2 1 0 46

Ogółem 94 2 2 1 99

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Wyniki analizy rzetelności wymiarów satysfakcja pacjentów ze zdalnej opieki medycznej

Wymiar Liczba zmiennych Współczynnik  
alfa Cronbacha (α)

Dostępność 7 0,757

Koordynacja 6 0,793

Kompleksowość 7 0,763

Efektywność 4 0,665

Ciągłość 5 0,684

Komunikacja 9 0,856

Ogólne satysfakcja z porad zdalnych 38 0,931

Źródło: opracowanie własne

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

Wymiary N
Suma punktów 
możliwych do 

uzyskania
Minimum Maksimum Średnia Odchylenie 

standardowe

Zadowolenie z dostępności 99 35 13 35 27,404 5,481

Zadowolenie z koordynacji 99 30 12 30 22,273 5,046

Zadowolenie z kompleksowości 99 35 13 35 29,323 5,152

Zadowolenie z efektywności 99 20 5 20 15,778 3,480

Zadowolenie z ciągłości 99 25 6 25 17,828 4,996

Zadowolenie z komunikacji 99 45 21 45 40,212 5,704

Ogólne zadowolenie z porad 
zdalnych (OZ1) 99 190 79 190 152,818 24,184

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Zasady przekształcenia zmiennej numerycznej OZ1 w zmienną łańcuchową OZ2

Wartość źródłowa Wartość wynikowa

Minimalny zakres — wartość  
OZ1

Maksymalny zakres — wartość  
OZ1

Poziom satysfakcji  
OZ2

0 56 bardzo niski

57 95 niski

96 141 przeciętny

142 171 wysoki

172 190 bardzo wysoki

Źródło: opracowanie własne



46 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 9/2021

Podsumowanie

O becne warunki ograniczonej mobilności społecznej 
(z  uwagi na pandemię COVID-19) wymuszają na 

placówkach POZ zmiany w  sposobie funkcjonowania 
i  zachęcają do wdrożenia alternatywnych, innowacyj-
nych metod zdalnej pracy w  celu zminimalizowania 
wizyt bezpośrednich pacjentów. W sytuacji gdy tysiące 
ludzi poddaje się kwarantannie z  powodu możliwej in-
fekcji, wprowadzenie teleporad w tych placówkach staje 
się konieczne. Z jednej strony umożliwiają one podjęcie 
leczenia pacjenta, a  z  drugiej ograniczają ryzyko roz-
przestrzeniania się choroby. Ponadto telekonsultacje 
umożliwiają pokonanie bariery geograficznej, skrócenie 
czasu oczekiwania pacjentów na leczenie, powiększenie 
liczebności obsługiwanej populacji oraz zapewnienie 
wsparcia medycznego pacjentom online. Takie rozwią-
zania są niewątpliwie perspektywiczne i nie będą służyć 
tylko na czas aktualnego kryzysu epidemiologicznego.

Telemedycyna może odgrywać kluczową rolę 
w opiece nad pacjentem w sytuacji kryzysowej, jaką jest 
pandemia COVID-19, umożliwiając zdalną opiekę pa-
cjentom wymagającym opieki zdrowotnej. Ważne jest 
jednak zachowanie wysokiej jakości takich usług, do 
sprawdzenia której można wykorzystać badania satys-
fakcji pacjentów. Potrzeba badań nad oceną satysfakcji 
pacjenta jest zatem coraz bardziej wyraźna. W związku 
z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pojawi-
ły się nowe problemy, które wpływają na satysfakcję pa-
cjentów z usług medycznych. Wynika to z  faktu coraz 
szerszego stosowania opieki zdalnej, jej upowszechnia-
nia, konieczności stosowania różnorodnych narzędzi 
i  technik komunikacji z  pacjentami. Poznanie opinii 
i  oczekiwań klientów jest niezbędną składową współ-
czesnego procesu zarządzania usługami zdrowotnymi.

Autorzy zbadali stopień satysfakcji pacjentów z jakości 
opieki medycznej w  warunkach pracy zdalnej placówek 
podstawowej opieki zdrowotnej wymuszonej przez pan-
demię COVID-19. Do pomiaru zadowolenia opracowano 
narzędzie badawcze – kwestionariusz pomiaru satysfakcji 
pacjenta z opieki zdalnej. W tym celu dokonano przeglą-
du narzędzi stosowanych na świecie i zmodyfikowano je 
tak, aby było możliwe zastosowanie ich do pomiaru satys-
fakcji pacjentów z opieki POZ w Polsce.

Podjęte badania ujawniły wysoki poziom zadowo-
lenia pacjentów ze zdalnej opieki medycznej w Polsce. 
Blisko połowa respondentów uznała poziom jakości 
zdalnej opieki medycznej za bardzo wysoki. Zdecy-
dowana większość pacjentów wysoko oceniła przede 
wszystkim jakość komunikacji między pacjentem 
a lekarzem rodzinnym w trakcie telekonsultacji i kom-
pleksowość opieki. Podczas konsultacji telefonicznych 
pacjenci czuli się wysłuchani, zrozumiani i  doświad-
czyli wsparcia emocjonalnego oraz szacunku ze 
strony lekarza rodzinnego. Jest to szczególnie istotne, 
ponieważ niezwykle ważną cechą skutecznej teleme-
dycyny jest budowanie wzajemnego zaufania w relacji 
lekarz-pacjent. Komunikację z  lekarzem rodzinnym 

najlepiej oceniali pacjenci, którzy potrzebowali dia-
gnozy i konsultacji w zakresie leczenia. Telekonsultacja 
była również wysoko oceniona pod względem dostęp-
ności i  efektywności opieki. Najgorzej została ocenio-
na przez pacjentów ciągłość opieki i koordynacja.

Przedstawione wyniki pozwalają na dość szybką 
ocenę satysfakcji pacjentów z  podstawowej opieki 
zdrowotnej w sytuacji kryzysowej, jaką jest pandemia 
COVID-19. Mogą one stanowić wskazówkę dla świad-
czeniodawców, jakie obszary tej opieki świadczonej 
w warunkach zdalnych należy doskonalić. Analiza sa-
tysfakcji pacjentów pozwala nie tylko na poznanie opi-
nii na temat świadczonych usług, ale przede wszystkim 
wskazuje na mocne i słabe strony opieki zdalnej oraz 
może być ważnym głosem w  dyskusji nad strategią 
podmiotu leczniczego. 

W  celu poprawy jakości świadczonych usług w  wa-
runkach pandemii COVID-19 placówki ochrony 
zdrowia muszą zainwestować w  narzędzia umożliwia-
jące skuteczną komunikację z pacjentami i muszą też 
nauczyć się sprawnego wykorzystania tych narzędzi. 
Jest to swoisty truizm. Sposobów wspomagania pacjen-
tów i  służb medycznych w rozwijaniu zdalnych usług 
w ochronie zdrowia jest bowiem bardzo wiele (o czym 
świadczą rozwiązania wdrożone w krajach wysokoroz-
winiętych, ale też bogatych). W  Polsce podstawową 
barierą są  przede wszystkim środki finansowe a  nie 
bariera mentalnościowa, bowiem pracownicy służby 
zdrowia znają narzędzia, akceptują je i szybko potrafią 
opanować ich funkcjonalności. 
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Przypis

1) Badania były realizowane w  ramach projektu Model pracy 
zdalnej dla placówek służby zdrowia zapewniający ciągłą 
opiekę zdrowotną w  warunkach ograniczonej mobilności 
społecznej realizowany w latach 2021–2022, finansowany ze 
środków Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Ini-
cjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza (ID-UB).
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T he issue of entrepreneurship, due to its complexity 
and significance, is raised on a number of occasions 

by representatives of not only management science. Its 
economic relevance is particularly significant in the 
case of youth entrepreneurship. It is the entrepreneur-
ial attitudes and behavior of young people that will be 
decisive for the socio-economic development of each 
country, and entrepreneurial competences, the impor-
tant component of which is economic knowledge, are 
also crucial. This economic knowledge, educational 
processes mostly concerning entrepreneurship, have 
been a challenge taken up by a scientific duo of Marian 
Noga and Andrzej Brzeziński.

The monograph reviewed consists of three chapters, 
where the first two are theoretical and the third one is 
an empirical one. In the theoretical part, an attempt 
is made to indicate the need for economic knowledge 

in the contemporary functioning of every human 
being, in particular young people. The emergence of 
economics and economic laws is shown here as well 
as their use in increasingly complex management and 
economic decision-making processes. The second 
chapter is devoted to economic education, its formal 
and informal methods in Poland and in the world. The 
educational programs of high schools (comprehensive 
high schools, technical high schools, and basic voca-
tional schools) are presented, combined with school 
business incubators. Some errors in this education are 
indicated and myths and stereotypes in the assessment 
of the efficiency of economic knowledge in our coun-
try are shown. The practical part is the presentation of 
the research results concerning the economic knowl-
edge of high school students in Poland. This research 
has been carried out periodically since 2012 under the 
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Patient satisfaction  
with remote medical care  
within primary healthcare 
 during the Covid-19 pandemic  
in Poland

Summary

Patient satisfaction surveys are an important source of 
information on the level of care provided in healthcare 
entities and the desirability of such analyses is widely 
recognised. On the one hand, patients have an inviolable 

right to do so and an individual evaluation perspective. 
On the other hand, managing a  healthcare institution, 
considering the results of patient satisfaction surveys, is 
a  guarantee of maintaining the facility on the medical 
services market, even with strong competition. The aim 
of the article is to assess the degree of patient satisfac-
tion concerning the quality of medical care in remote 
work conditions of primary care facilities imposed by 
the COVID-19 pandemic. The data obtained generally 
shows a  high level of satisfaction, especially in the di-
mensions of communication with doctors and compre-
hensiveness of care. The study has also identified several 
areas for improvement, such as the need for videocon-
ferencing, improving the continuity and coordination of 
care, and reducing the waiting time for teleconsultation.

Keywords

patient satisfaction, primary health care, teleconsultation, 
COVID-19
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educational project of Olimpiada Przedsiębiorczości 
i  Zarządzanie –  OPiZ (Entrepreneurship and Man-
agement Contest), the  author of which is Andrzej 
Brzeziński. The presented research was conducted 
during the I degree (school) level of VI Entrepreneur-
ship and Management Contest, in which 3.8 thousand 
students from the leading schools in the country took 
part, as well as institutions in small villages. As the 
project is the contribution to informal education for 
entrepreneurship, the survey research was carried out, 
in which the participants evaluated the implementa-
tion of educational objectives. 

The study is concluded with the summary being 
the review of the implementation of objectives and 
research problems along with conclusions and guide-
lines for the continuation of the research into the 
issue taken up as well as the problem of economic 
education, in particular education for the benefit of 
entrepreneurship. 

The authors present a  convincing argument about 
the significance of economic knowledge for the effec-
tive functioning of entrepreneurs. At the same time, 

they provide inspiring observations on the level of 
economic knowledge among young people and their 
resulting predispositions to entrepreneurship. This has 
led to the rise of a valuable scientific material of a high 
cognitive value. It should be of interest to researchers 
of entrepreneurship, entrepreneurial competencies, or 
predispositions to operations in this area. At the same 
time, it is an interesting compendium of knowledge for 
practitioners of education, particularly those involved 
in the economic development of young people, but also 
people of mature age. 

All of this fully justifies the recommendation of the 
presented scientific work to potential users. 

Elaboration:
Prof. Andrzej Kaleta, Ph.D., D.Sc.
Wroclaw University of Economics

and Business
Strategic Management Department, Wroclaw
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DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA SZPITALI 
A JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH
BEATA DETYNA 

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020

M onografia naukowa pt. Dojrzałość procesowa 
szpitali a  jakość usług medycznych autorstwa dr 

hab. Beaty Detyny wydana przez Wydawnictwo Poli-
techniki Częstochowskiej stanowi na polskim rynku 
cenną pozycję ujmująca problematykę funkcjonowania 

szpitali w aspekcie dojrzałości procesowej oraz jakości 
świadczonych usług, skupiając się na zagadnieniach 
będących przedmiotem zainteresowania zarządzania 
procesowego. Bezsprzecznymi walorami monografii 
jest aktualność podejmowanej problematyki, a ponadto 



 RECENZJE | 51

wysoka wartość naukowa oraz aplikacyjna ze względu 
na możliwość implementacji zaproponowanego roz-
wiązania przez jednostki ochrony zdrowia w obecnych 
warunkach.

Tematyka podjęta w rozprawie jest ważna i aktualna 
zarówno z  poznawczego, jak i  praktycznego punktu 
widzenia. Kompleksowe opracowanie na temat doj-
rzałości procesowej szpitali wypełnia lukę teoretyczną 
oraz dostarcza menedżerom tych jednostek modelu 
usprawniania procesów w  kierowanych przez siebie 
organizacjach. Należy zdecydowanie podkreślić, iż 
opisywane w  literaturze modele dojrzałości dedyko-
wane organizacjom, a  w  szczególności szpitalom, nie 
dają możliwości pełnego badania zależności pomiędzy 
poziomem dojrzałości procesowej a  możliwościami 
w  zakresie jakości świadczonych usług. Stąd też ba-
danie poziomu dojrzałości w  tych właśnie podmio-
tach staje się koniecznością i  znajduje uzasadnienie 
z  punktu widzenia naukowo-badawczego, a  także 
pragmatycznego. Prowadzone rozważania wykazały 
fragmentaryczne podejście do omawianych zagadnień, 
nie zawsze w pełni odnoszące się do wszystkich proce-
sów, a  zwłaszcza procesów głównych, pomocniczych, 
zarządczych. Przeprowadzone analizy wykazały, iż 
dominują przede wszystkim badania obejmujące czę-
sto wybrane obszary działalności szpitala (np. systemy 
informacyjne, archiwizację danych medycznych czy 
procesy zarządzania zakupami i dostawami). 

Rozdział 1  został poświęcony analizie i  ocenie do-
tychczasowego dorobku naukowego w  zakresie roz-
woju koncepcji organizacji dojrzałej procesowo i  jej 
implementacji w  warunkach szpitalnych –  wskazując 
na występującą lukę badawczą. Istotą tej części jest 
precyzyjna analiza modeli dojrzałości, która posłu-
żyła do opracowania typologii modeli oraz oceny ich 
potencjału z punktu widzenia możliwości ich zastoso-
wania oraz do identyfikacji pojawiających się ograni-
czeń. Rozdział 2 obejmuje problematykę jakości usług 
medycznych w świetle ewaluacji i doskonalenia proce-
sów. Prowadzone w  nim rozważania terminologiczne 
dotyczyły sposobów definiowania i  interpretowania 
takich pojęć, jak: jakość i usługa medyczna. W efekcie 
zaproponowano autorskie definicje jakości procesów 
w  usługach medycznych, a  także jakości usług me-
dycznych. Rozdział 3  poświęcony jest teoretycznym 
rozważaniom, które wskazały istniejącą lukę nauko-
wo-badawczą, a  ponadto opisana została metodyka 
przeprowadzonych badań. Kwestionariusz ankiety zo-
stał przekazany do 951 szpitali działających w Polsce, 
a ostatecznie w badaniach empirycznych wzięły udział 
122 szpitale. Wnioski płynące z  przeglądu literatury 
przedmiotu, a  także wyniki wywiadów pogłębionych 
i  badań pilotażowych przeprowadzonych w  wybra-
nych szpitalach w Polsce przyczyniły się do opracowa-
nia autorskiego modelu oceny dojrzałości procesowej 
szpitali (MMPM-H). Rozdział 4  prezentuje charakte-
rystykę wielowymiarowego autorskiego modelu oceny 
dojrzałości procesowej szpitala (MMPM-H), który 

obejmuje wiele cech: wielowymiarowość, kompatybil-
ność, prostotę, spójność, elastyczność, użyteczność, co 
wskazuje na wysoką wartość aplikacyjną. Szczegółowe 
informacje dotyczące głównych i uzupełniających kry-
teriów oceny placówek zostały wzbogacone o propozy-
cję implementacji proponowanego rozwiązania wraz 
z  rekomendacjami wprowadzenia. Użyteczną wartość 
opracowania podnosi zamieszczony w  tej części mo-
nografii przykładowy arkusz ewaluacji poziomu doj-
rzałości procesowej. Rozdział 5 obejmuje weryfikację 
implementacji modelu oceny dojrzałości procesowej 
w szpitalach (MMPM-H). Jego wprowadzenie umożli-
wia bowiem systematyczną, wielowymiarową ewalua-
cję procesów we wszystkich obszarach funkcjonowa-
nia szpitala. Przedstawione zostały w  tej części efekty 
analizy i oceny dojrzałości procesowej badanych szpi-
tali w Polsce. Ponadto wykazano zależności pomiędzy 
dojrzałością procesową placówek a  zweryfikowaną 
w nich jakością usług medycznych. 

Monografia jest ważnym, potrzebnym i bardzo ak-
tualnym dziełem. Publikacja przedstawia problematy-
kę zarządzania procesowego w  organizacjach, jakimi 
są szpitale w sposób kompetentny, spójny, syntetyczny 
i  jednocześnie komunikatywny. Przegląd literatury 
przedmiotu pozwolił m.in. na systematyzację pojęć 
dotyczących dojrzałości procesowej szpitali, jakości 
usług medycznych oraz jakości procesów w  usługach 
medycznych. Badania literaturowe i  empiryczne 
doprowadziły do opracowania autorskiego mode-
lu MMPM-H. W  efekcie przeprowadzonych badań 
sformułowane zostały zalecenia oraz rekomendacje 
dla szpitali, a  także wnioski dotyczące implementacji 
zaproponowanego modelu autorskiego. Monografia 
posiadająca zarówno walory oryginalności, jak i prak-
tycznej użyteczności szczególnie w  dobie pandemii 
COVID-19 stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej, 
jak też konkretnych rozwiązań popartych szerokimi 
badaniami. Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą 
pozycją autorstwa dr hab. Beaty Detyny, która spełnia 
wymogi oryginalnej pracy naukowej. Jest to jedna 
z  pierwszych pozycji na rynku polskim dotyczących 
kompleksowego ujęcia dojrzałości procesowej szpitali 
w kontekście świadczonych usług. 

Opracowanie:

prof. dr hab. Dorota Jelonek
Politechnika Częstochowska

Wydział Zarządzania

prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
Politechnika Warszawska

Wydział Zarządzania
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ZNOWU RAZEM, CZYLI X KONFERENCJA 
POLSKICH PROFESORÓW ZARZĄDZANIA
NAUKI ZARZĄDZANIA — NOWE HORYZONTY
11–15 września 2021 r., Lizbona

W   dniach 11–15 września 2021 roku odbyła się 
X  Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania, 

zatytułowana „Nauki zarządzania –  Nowe Horyzonty”. 
Ideą organizowanych od dziesięciu lat konferencji jest 
szeroko rozumiana wymiana myśli i  kierunków badań 
czołowych polskich i zagranicznych naukowców z obsza-
ru organizacji i zarządzania. Rok 2020, który upłynął pod 
znakiem globalnej pandemii COVID-19, był pierwszym 
od 2011 roku, w którym konferencja z wiadomych wzglę-
dów się nie odbyła. W tym roku uczestnicy jubileuszowej 
X konferencji korzystali z  gościnności AESE Business 
School w stolicy Portugalii, urokliwej Lizbonie. 

Konferencja zorganizowana została przez Katedrę 
Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Eko-
nomicznego w  Krakowie oraz Fundację Zarządzania 
Międzynarodowego pod patronatem Komitetu Nauk 
Organizacji i Zarządzania PAN. Polskę reprezentowali 

profesorowie z ośrodków naukowych z Krakowa, Łodzi, 
Poznania, Szczecina oraz Wrocławia. Współorganiza-
torem a zarazem gospodarzem konferencji była AESE 
Business School, najstarsza portugalska Szkoła Biznesu, 
świętująca obecnie 40-lecie istnienia. 

AESE (Associaçao de Estudos Superiores de Empresa) 
to prywatna, niezależna szkoła biznesu typu non-pro-
fit, której celem jest doskonalenie kadry menedżerskiej. 
Uczelnia została założona przez grupę portugalskich 
biznesmenów i  przedsiębiorców w  celu doskonalenia 
profesjonalnych praktyk zarządzania w Portugalii. Od 
swojego powstania w 1980 roku utrzymuje silną pozycję 
w kształceniu liderów biznesu nie tylko w kraju. Wpływ, 
jaki AESE wywiera na swoich absolwentów rozsianych 
na 5 kontynentach, sprawia, że jest to wyjątkowa szkoła 
biznesu: szkoła dla liderów, którzy dążą do wywarcia 
głębokiego, pozytywnego i  trwałego wpływu na ludzi, 

Uczestnicy konferencji
Fot. W. Popczyk
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firmy i  społeczeństwo, któremu służą. AESE Business 
School zyskała międzynarodowy charakter i  stała się 
częścią ogólnoświatowej sieci ponad 20 szkół biznesu 
dzięki współpracy z  IESE Business School, University 
of Navarra z Hiszpanii. Kluczowym atrybutem uczelni 
AESE jest silna sieć absolwentów wyższej kadry kie-
rowniczej –  wielu z  nich to właściciele firm, prezesi 
i dyrektorzy. Szkoła otrzymuje również wsparcie świata 
korporacyjnego, dzięki firmom sponsorującym. Sto-
warzyszenie ze Szkołą Biznesu IESE i Światową Siecią 
Szkół Stowarzyszonych i  Partnerskich przyczynia się 
z  kolei do tworzenia studiów przypadków i  materia-
łów badawczych przez wydział IESE, co ostatecznie 
wzbogaca wiedzę i materiały do   nauki. Ta współpraca 
ze światem biznesu i nauki umożliwia AESE dynamicz-
ny rozwój. Uznanie, jakim uczelnia cieszy się w  świe-
cie biznesu, wynika z  czterech podstawowych zasad. 
Pierwsza z  nich dotyczy kultury uczenia się, angażu-
jącej społeczność Alumnów, uczestników, nauczycieli, 
pracowników, firmy, szkoły i  instytucje, z  którymi się 
kontaktuje. Druga –  wiedzy zakorzenionej w  realiach 
biznesowych i perspektywy zarządzania i przywództwa 
w  połączeniu z  krytycznym, rygorystycznym i  holi-
stycznym podejściem do bieżących problemów i  wy-
zwań w świecie biznesu i w społeczeństwie. Kolejna za-
sada to dalekosiężna obecność na świecie, wzmocniona 
różnorodnością społeczności, bogatą treścią działań 
i  bliskością międzynarodowych szkół, zaś czwarta 
obejmuje równie ważne silne, etyczne i humanistyczne 
wartości, którym towarzyszy wytrwałe dążenie do ich 
praktykowania i dzielenia się nimi.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali prof. 
Maria de Fátima Carioca, PhD, dziekan AESE Business 
School, oraz ze strony Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w  Krakowie prorektor ds. projektów i  współpracy, 
kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego 
dr hab. Piotr Buła, prof. UEK. Prof. Maria de Fátima 
Carioca przybliżyła zgromadzonym uczestnikom kon-
ferencji historię AESE Business School, podkreślając 
rolę współpracy, w  tym długotrwałe relacje z  Krakow-
ską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Współpraca międzynarodowa jest bowiem 
jednym z priorytetów działalności tej uczelni i ważnym 
narzędziem osiągania doskonałości w dziedzinie badań 
i edukacji. Prof. Carioca opowiedziała też, w jaki sposób 
portugalskie uczelnie radziły sobie podczas pandemii 
COVID-19. Z  kolei dr hab. Piotr Buła, prof. UEK wrę-
czył, w imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, dr. hab. Stanisława Mazura, 
prof. UEK list gratulacyjny z okazji 40-lecia AESE Busi-
ness School oraz pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 
95-lecia UEK. Następnie powitał gości przybyłych z Pol-
ski, podziękował gospodarzom za miłe przyjęcie, zwró-
cił uwagę na możliwość osobistych spotkań i zachęcił do 
ożywionych dyskusji oraz wymiany poglądów. 

Dwudniowe obrady podczas konferencji składały się 
z pięciu sesji. Każda z nich nawiązywała do wiodących 
tematów poruszanych w przygotowanych na konferencję 

artykułach. Dominowały aktualne problemy –  m.in. 
czwarta rewolucja przemysłowa i  jej skutki oraz praca 
zdalna wywołana pandemią COVID-19. Ustalony przez 
organizatorów schemat oraz czas wystąpień pozwolił 
na zabranie głosu wszystkim uczestnikom i  sprzyjał 
owocnym wymianom poglądów. W  pierwszym dniu 
konferencji jej międzynarodowy charakter podkreślał 
używany przez wszystkich język angielski, obrady dru-
giego dnia prowadzone były w języku polskim.

Sesji I,  otwierającej obrady, przewodniczył prof. dr 
hab. Wojciech Czakon, zaś  pierwszą prelegentką była 
prof. Maria de Fátima Carioca, która w  wystąpieniu 
pt. „The role of Business Schools in the future of work” 
zaprezentowała pokrótce historię rewolucji przemysło-
wych oraz wskazała na główne czynniki dalszego postę-
pu cywilizacyjnego. Zauważyła przy tym, że czwarta re-
wolucja przemysłowa powoduje olbrzymią niepewność 
w zakresie wymaganych przez rynek kompetencji przy-
szłości. Prof. Carioca podkreśliła ogromną rolę szkół 
biznesu w kształtowaniu obecnych i przyszłych liderów 
oraz fundamentów i wartości, na których powinni się 
oni opierać – takich jak odpowiedzialność, zaufanie czy 
relacje.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. inż. arch. 
Aleksander Noworól z  Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie. Podczas prezentacji pt. „Development 
management hybridization –  a  process or a  method?” 
zaprezentował istotę hybrydyzacji zarządzania –  ze-
stawianie lub adaptowanie niejednorodnych struktur 
przestrzennych, społecznych lub/i  organizacyjnych 
wraz z  zacieraniem granic przestrzennych i  instytu-
cjonalnych oraz wskazał na wymiary społeczeństwa 
informacyjnego, do których zaliczył dezintermediację, 
despacjalizację (zmniejszanie się znaczenia czynnika 
przestrzennego) oraz decentralizację rządzenia i zarzą-
dzania (Multilevel Governance –  MLG, partnerstwa 
wielosektorowe, partycypacja społeczna, crowdsour-
cing, crowdfunding). Profesor A. Noworól, omawia-
jąc koncepcję hybrydyzacji zarządzania jako metody 
zmian terytorialnych, przedstawił helisę jako model 
kształtowania instrumentów wdrożeniowych w warun-
kach hybrydyzacji zarządzania.

Z kolei dr hab. Wojciech Popczyk, profesor Uniwer-
sytetu Łódzkiego w wystąpieniu pt. „Definition of a fa-
mily enterprise in the economy of the 21st century and 
the typology of family enterprises resulting therefrom” 
analizował wyniki swoich badań nad zachowaniami 
przedsiębiorstw rodzinnych w  gospodarce XXI wieku, 
w których podjął próbę opracowania i upowszechnienia 
definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Przyjęcie takiej 
definicji na miarę warunków gospodarki 4.0, globaliza-
cji czy gospodarki opartej na wiedzy istotnie przyczyni 
się do rozwoju subparadygmatu zarządzania przedsię-
biorstwem rodzinnym w  ramach paradygmatu nauk 
o zarządzaniu i jakości oraz pozwoli zmienić szkodliwy 
stereotyp przedsiębiorstwa rodzinnego ograniczonego 
do sektora MŚP i wskazać pożądane kierunki ewolucji 
tej najbardziej popularnej formuły biznesu.
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Celem wystąpienia prof. dr. hab. Czesława Zająca 
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu była ana-
liza i ocena elastycznych form zatrudnienia w świetle róż-
nych modeli teoretycznych („Flexible forms of employ-
ment and working time – modern trends”). Prezentacja 
ta rozpoczęła II sesję, którą prowadził dr hab. Piotr Buła, 
prof. UEK. Jako główne czynniki wpływające na procesy 
biznesowe we współczesnej organizacji wskazane zosta-
ły: szybki rozwój nowoczesnych technologii i IT, globali-
zacja i cyfryzacja z jednej strony oraz z drugiej – wzrost 
generacji Y i Z (czyli nowe wartości organizacyjne, nowe 
kontrakty psychologiczne) w  strukturach zatrudnienia 
wielu firm. Elastyczność zatrudnienia można zatem po-
strzegać jako efekt oddziaływania otoczenia oraz aspira-
cji i oczekiwań nowych pokoleń pracowników. Profesor 
C. Zając zwrócił również uwagę na bezpieczeństwo pracy 
(warunków pracy), czas i  organizację pracy w  czasie 
pandemii COVID-19 w skali globalnej i lokalnej (praca 
on-line a  ograniczenia prawne i  czasowe). Omówione 
zostały modele zatrudnienia zarówno w  perspektywie 
cyklu życia organizacji i uwarunkowań środowiskowych 
(tradycyjne, stałe, zmienne i  łączone), jak i  w  perspek-
tywie roli i znaczenia elastycznej formy zatrudnienia na 
współczesnym rynku pracy (komplementarne, substytu-
cyjne, prozatrudnieniowe, oparte na umowie społecznej). 
Różne modele elastycznego zatrudnienia w życiu organi-
zacyjnym firm generują wiele wyzwań i problemów w za-
kresie ZZL, m.in.: zróżnicowane i elastyczne zarządzanie 
różnymi grupami w  ramach zróżnicowania wiekowego; 
budowanie elastycznej harmonii i  konsensusu między 
pokoleniami X, Y, Z; tworzenie elastycznych operacyj-
nych systemów i narzędzi HR oraz wsparcie najwyższego 
poziomu zarządzania przez managerów HR w integracji 
strategicznej (w  roli strategicznych partnerów bizneso-
wych HR). 

Następnie przedstawiciel gospodarzy prof. Pedro 
Leão z  AESE Business School na podstawie artykułu, 
którego współautorem był prof. Miguel Mira da Silva 
pt. „Impacts of digital transformation on firms’ compe-
titive advantages: A systematic literature review”, omówił 
wpływ transformacji cyfrowej na przewagi konkuren-
cyjne przedsiębiorstw. Transformacja cyfrowa wpływa 
na ich konkurencyjność głównie w  zakresie innowacji, 
efektywności i  redukcji kosztów, a  na globalne łańcu-
chy wartości oddziałuje w zakresie specjalizacji, zasięgu 
geograficznego, zarządzania i  modernizacji. Zgodnie 
z  literaturą przedmiotu, transformacja cyfrowa wpływa 
na konkurencyjność firm, a odgrywając bardziej znaczą-
cą rolę niż „klasyczne” przewagi, ma pozytywny sposób 
oddziaływania i  jest zazwyczaj korzystna dla przedsię-
biorstw, które wdrażają takie transformacje. Digitalizacja 
procesów przemysłowych łączy cztery główne wymiary 
globalnych łańcuchów wartości poprzez zwiększenie 
koncentracji firmy na bardziej specyficznych działaniach 
w  ramach łańcucha wartości (specjalizacja) i  możliwo-
ściach ekspansji międzynarodowej (zakres geograficzny). 
Równolegle cyfrowa transformacja przemysłu motywuje 
firmy do rozszerzenia działalności na poprzedzające 

ogniwa łańcucha wartości (modernizacja) i ma znaczący 
wpływ na strategię GVC (Global Value Chains) ze wzglę-
du na pojawienie się platform cyfrowych, zakłócających 
wcześniejsze warunki konkurencji i przekształcających je 
w nowe sieciowe „rozszerzone ekosystemy biznesowe”.

Autorami ostatniej prelekcji podczas tej sesji byli re-
prezentanci Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie 

– dr Monika Sady oraz dr Piotr Sedlak, którzy wraz z dr 
Agnieszką Żak opracowali skalę osobistej społecznej od-
powiedzialności (SOSO) – Personal Social Responsibili-
ty Scale (PSRS) . Celem prowadzonych i prezentowanych 
badań było m.in. sprawdzenie, czy społeczna odpowie-
dzialność osobista jest konstruktem jedno- czy wielowy-
miarowym, oraz stworzenie skali SOSO. Personal Social 
Responsibility Scale stworzy możliwość m.in. określenia 
intensywności społecznej odpowiedzialności jednostki. 
Może być wykorzystywana np. w  czasie rekrutacji czy 
podczas oceny pracownika, umożliwi również pomiar 
różnic międzynarodowych. Wynikiem dotychczasowych, 
wieloetapowych prac było opracowanie kwestionariusza 
5-wymiarowej skali osobistej społecznej odpowiedzial-
ności na bazie odpowiedzi 3019 respondentów.

III Sesja, której prowadzenie przypadło w  udziale 
dr. Piotrowi Sedlakowi, rozpoczęła się od wystąpienia 
przedstawiciela uczelni goszczącej prof. José Fonseca 
Piresa, którego kariera zawodowa ma polski akcent, bo-
wiem w 1988 roku odbywał praktyki w Jastrzębiu Zdroju. 
Profesor Pires w swojej prezentacji na temat cyfrowego 
przywództwa („Digital Leadership. Leading behind the 
screen”) analizował kwestie bardzo aktualne, związane 
z  istotą i  rolą przywódcy/lidera w  czasie czwartej re-
wolucji przemysłowej i  pandemii COVID-19, czyli zza 
ekranów komputerów. Tematem analizy była również 
zyskująca coraz większą popularność koncepcja wrażli-
wości (vulnerability) w przywództwie.

Powyższy temat był kontynuowany podczas kolejnej 
prezentacji pt. „Competence profile of an employee in 
the era of digital technology and Industry 4.0”, reali-
zowanej w  ramach projektu „Społeczno-gospodarcze 
konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” finan-
sowanego w  ramach programu MNiSW pod nazwą 

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Jej autorką była 
dr Małgorzata Kosała z  Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie. Głównym celem prezentacji była analiza 
kluczowych kompetencji, które odpowiadają na wyzwa-
nia wynikające z rozwoju technologii cyfrowych. Zmiany 
technologiczne mają wpływ na wiele obszarów życia 
społecznego i gospodarczego (przykładowo: bankowość, 
administracja czy edukacja). Determinują one również 
pożądane kompetencje na rynku pracy, które w  znacz-
nym stopniu powinny zostać uzupełnione o kompetencje 
cyfrowe. Zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe bę-
dzie wzrastało, o czym świadczą m.in. relatywnie bardzo 
wysokie wynagrodzenia w branży IT oraz krótki czas po-
szukiwania pracy przez pracowników tej branży. Ponadto 
szybkie tempo zmian technologicznych wymaga od pra-
cowników ciągłego dostosowywania się (uzupełniania 
wiedzy, umiejętności), a  nawet przekwalifikowywania 
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się pracowników adekwatnie do pojawiających się wy-
magań. Właściwe kształtowanie kompetencji we wszyst-
kich trzech głównych obszarach kompetencji, a  więc 
społecznych, zawodowych i cyfrowych, pozwala sprostać 
wyzwaniom, jakie stawia rozwój technologii cyfrowych, 
stanowiąc tym samym klucz do sukcesu na rynku pracy.

Sesje pierwszego dnia zamykał prof. Agostinho 
Abrunhosa z AESE Business School z wystąpieniem pt. 
„Material conflict: MOOCs and institutional logics in 
business education”. Choć pojęcie niekompatybilność 
jest implicite obecne w badaniach nad konfliktem uwa-
runkowań instytucjonalnych, niewiele badań zajmuje 
się nim wprost. Prezentacja opierała się na koncepcji 
materialności i  teorii obiektów cyfrowych, aby wyja-
śnić, jak materialność wpływa na modele organizacyjne 
i  przyczyny konfliktu. Wybrany kontekst Masowego 
Otwartego Kursu Online (Massive Open Online Course 

– MOOCS) jest sprzeczny z konwencjonalnymi modela-
mi organizacyjnymi w szkołach biznesu, ale niezależnie 
od tego okazuje się potężną siłą. Skupienie się na mate-
rialności cyfrowej pomaga rozwinąć rolę materialności 
w  logice instytucjonalnej. Poprzez zestawienie i  pogo-
dzenie substancji fizycznego materiału i  merytoryczne-
go znaczenia materii rozdział ten wzmacnia definicję 
i teoretyczne granice pojęcia.

Niezwykle ożywioną dyskusję wywołały wystąpie-
nia podczas drugiego dnia obrad. Sesję –  prowadzoną 
przez dr Halinę Łyszczarz –  rozpoczęła dr hab. Hanna 
Włodarkiewicz-Klimek, profesor Politechniki Poznań-
skiej, która przedstawiła wyniki badań prowadzonych 
z dr Agnieszką Krugiełką dotyczące aktualnych kwestii 
związanych z  wprowadzeniem pracownika do pracy 
(onboarding) w  czasie pracy zdalnej (prezentacja pt. 
„Wprowadzenie pracownika do organizacji w kontekście 
systemów pracy –  praca stacjonarna a  praca zdalna”). 
Celem badań była identyfikacja praktyk onboardingo-
wych podejmowanych przez przedsiębiorstwa w okresie 
pandemii oraz ich percepcja z perspektywy pracownika 
w  zależności od wieku, stażu pracy oraz zajmowanego 
stanowiska rekrutowanego. Dane uzyskane podczas 
przeprowadzonego w  2020 roku badania pilotażowego 
wskazały na zróżnicowane preferencje odnoszące się do 
działań onboardingowych w  zależności od stażu pracy 
w  przedsiębiorstwie, a  także płci. Dla pracowników 
o  stażu pracy od 2–6  lat oraz kobiet istotne było nada-
nie niezbędnych dostępów (np. miejsce parkingowe, 
karta wejściowa, nadanie adresu mailowego), które, jak 
można oczekiwać, czynią początkowy okres pracy mniej 
uciążliwym. Istotna jest również zależność pomiędzy 
doświadczeniem a wprowadzeniem do zespołu. Dla pra-
cowników o niższym stażu pracy czynnik ten pozostawał 
szczególnie ważny. Interesujące poznawczo okazało się 
również potwierdzenie znaczenia procesu socjalizacji 
(onboarding zespołowy) zarówno dla pracowników 
w przedziale wiekowym od 36–40 lat, jak i osób niebę-
dących na kierowniczych stanowiskach. Oznacza to nie 
tylko wagę tego czynnika jako elementu kultury orga-
nizacyjnej przedsiębiorstwa, ale również konieczność 

uwzględnienia przez przedsiębiorstwo ewentualnych 
trudności w procesie inkorporacji i podjęcia stosownych 
działań zapobiegawczych.

Kolejne wystąpienie, dr. Romana Lewandowskiego 
ze Społecznej Akademii Nauk w  Łodzi, miało również 
charakter empiryczny i  dotyczyło modelu kontroli 
organizacyjnej w  szpitalach publicznych. W  trakcie wy-
stąpienia przedstawiono model kontroli organizacyjnej 
funkcjonujący w publicznych szpitalach, opracowany na 
podstawie wieloletnich badań jakościowych i zweryfiko-
wany w  badaniach ilościowych. Model ten sugeruje, że 
na wyniki szpitali pozytywny wpływ ma diagnostyczne 
wykorzystanie systemów informacyjnych, czyli monito-
rowanie wyznaczonych celów i  zadań. Natomiast nega-
tywnie wpływa interaktywne wykorzystanie systemów 
informacyjnych, czyli częste i  osobiste angażowanie się 
najwyższego kierownictwa w  poszukiwanie wspólnej 
strategii dla szpitala. Kluczowym elementem wspierają-
cym wyniki szpitali jest innowacyjność, jednakże w wie-
lu przypadkach innowacyjne rozwiązania są oddzielone 
od formalnych struktur i narracji. Oznacza to, że szpitale 
omijają pewne formalne ograniczenia w  celu uspraw-
nienia codziennych praktyk. Na innowacyjność szpitali 
oprócz skuteczności systemu informacyjnego wpływa za-
ufanie dyrektorów do lekarzy i postrzegana niepewność 
środowiska. Wystąpienie to zostało przyjęte z  dużym 
zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy w czasie 
późniejszej dyskusji zadawali wiele pytań dotyczących 
doświadczeń i  wyzwań w  zakresie przeprowadzonych 
badań i ich wyników.

Prezentacja pt. „Wpływ pracy zdalnej na zmianę wzor-
ców zachowań ludzi w  organizacjach”, przygotowana 
przez dr. hab. Krzysztofa Machaczkę, profesora Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w  Krakowie oraz mgra Macieja 
Stopę, doktoranta Szkoły Doktorskiej z  tejże uczelni, 
również wpisywała się w  problematykę wyzwań, jakich 
doświadczaliśmy w ostatnim, trudnym czasie i kończyła 
sesję IV. Przedstawiono konsekwencje pracy zdalnej 

– dla organizacji oraz dla pracownika w kontekście zmia-
ny zachowań. Podczas pracy z domu pracownik nie może 
przyglądać się wzorcom zachowań biznesowych w swojej 
organizacji, a  okazjonalny kontakt z  przełożonym prze-
kłada się na spadek motywacji do wykonywania obowiąz-
ków u pracowników. Podczas pracy w home office wzrasta 
stres wywołany samotnością, ryzykiem zwolnienia, jak 
również presją związaną z oczekiwaniem dużo większej 
dostępności w  ramach pracy online. Osoby pracujące 
w  trybie pracy zdalnej, mają również duże trudności 
z poznaniem kultury danej organizacji, zaś w codziennej 
pracy znacznie mniej będzie wzorców zachowań, jakie 
identyfikują daną organizację.

Ostatnia, V sesja, którą prowadziła dr Monika Sady, 
to prezentacja przedstawicieli Uniwersytetu Ekono-
micznego w  Krakowie, profesorów: dr. hab. Bernarda 
Ziębickiego oraz dr. hab. Tomasza Kafla pt. „Specyfika 
formułowania strategii szkoły wyższej. Studium porów-
nawcze Uniwersytetu Warszawskiego i  Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie”. W ostatnim czasie wśród 
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kilku scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego domi-
nująca wydaje się być hybryda scenariusza otwartego 
uczenia się i globalnych sieci. Celem zaprezentowanych 
badań była próba porównania procesu opracowania 
strategii szkoły wyższej oraz wskazania dobrych praktyk 
w  tym zakresie przy wykorzystaniu metody badawczej, 
jaką było eksploracyjne studium przypadku. Pytanie 
o  istniejące cechy wspólne strategii rozwoju opracowy-
wanej przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny w  Krakowie i  ich identyfikacja było klu-
czowym pytaniem badawczym. Uzyskanie przez Uni-
wersytet Warszawski pierwszego miejsca w  konkursie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa 
doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) było główną 
przesłanką wyboru tej uczelni jako przedmiotu analizy. 
Autorzy wystąpienia zidentyfikowali kluczowe czynniki 
sukcesu uczelni badawczej oraz przeprowadzili analizę 
SWOT (w  obszarze wiedzy). Następnym krokiem była 
operacjonalizacja strategii Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie 2011–2024, uwzględniająca 8  kluczowych 
programów, by finalnie zidentyfikować cechy wspólne 
strategii analizowanych przypadków.

Tematem wystąpienia dr Agnieszki Smalec z  Uni-
wersytetu Szczecińskiego była „Partycypacja społeczna 
w  nowoczesnym zarządzaniu jednostkami samorządo-
wymi – wybrane aspekty”. Prelegentka wskazała wybrane 
koncepcje zarządzania stosowane w administracji samo-
rządowej oraz podkreśliła różnorodne formy/poziomy 
angażowania społeczności lokalnych w  życie publiczne, 
skupiając się głównie na konsultacjach społecznych oraz 
budżecie obywatelskim. Zaznaczyła również, że efektem 
wspólnych działań zarówno dla samorządu, jak i  oby-
wateli powinno być wypracowanie rozwiązania najbar-
dziej optymalnego dla zainteresowanych stron. Udział 
obywateli w  decyzjach publicznych stwarza bowiem 
m.in. warunki do wzajemnego uczenia, buduje poczucie 
wspólnoty lokalnej, zwiększa poczucie współodpowie-
dzialności za podejmowane decyzje, poszerza horyzonty 
i  pozwala obejrzeć omawiane zagadnienie z  różnych 
stron. W oparciu o analizy przypadków i badania własne 
zostały przedstawione również przykłady budżetów oby-
watelskich miast.

Autorką ostatniej konferencyjnej prelekcji pt. „Part-
nerstwo w koncepcji społecznego zaangażowania przed-
siębiorstw –  ujęcie relacyjne” była dr Agnieszka Żak 
z  Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Analiza 
literatury przedmiotu z  zakresu społecznego zaanga-
żowania biznesu (Corporate Community Involvement 

–  CCI), wyniki publikowanych badań oraz coroczny 
wzrost dobrych praktyk w  obszarze „zaangażowanie 
i  rozwój społeczności lokalnej” (wg Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu) wskazują na istotę relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami a społecznościami lokalnymi. Były to 
główne przesłanki, które zachęciły autorkę do podjęcia 
badań w  tym obszarze. Partnerstwa biznesu ze społecz-
nościami są  bardziej złożone niż typowe partnerstwa 
między przedsiębiorstwami, ale mogą tworzyć warunki 
do lepszego rozwiązywania problemów społecznych 

i wspólnego generowania kapitału społecznego. Poziomy 
współpracy można analizować przez pryzmat kontinu-
um współpracy (od filantropijnego po transformacyjny). 
Do cech poziomów współpracy zaliczyć można m.in. 
sposób myślenia o  współpracy, strategiczne dostosowa-
nie, wartość współpracy, zarządzanie relacją czy działa-
nia i definiowanie współpracy. Spodziewanym wynikiem 
przyszłych badań jest identyfikacja relacji w  ramach 
partnerstw; sprawdzenie, jak jakość relacji wpływa na 
przebieg współpracy oraz umożliwienie kształtowania 
prawidłowych relacji ze środowiskiem społecznym, bo 
jak mawiał Henry Ford „połączenie sił to początek, pozo-
stanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces”.

Zamknięcia obrad dokonał prof. dr hab. Kazimierz 
Górka, który podkreślił, że podczas konferencji podjęto 
rozmowy o aktualnych problemach poruszanych w dys-
cyplinie zarządzania. Z  kolei dziekan AESE Business 
School prof. Maria de Fátima Carioca, PhD, przekazała 
dla JM Rektora UEK dr. hab. Stanisława Mazura, prof. 
UEK jubileuszową statuetkę z  okazji 40-lecia istnie-
nia AESE Business School na ręce dr. hab. Piotra Buły, 
prof. UEK, zaś dr Piotr Sedlak odebrał statuetkę przy-
znaną Krakowskiej Szkole Biznesu UEK za długoletnią 
współpracę pomiędzy uczelniami. Wszyscy uczestnicy X 
Konferencji Polskich Profesorów Zarządzania: „Nauki 
zarządzania –  Nowe Horyzonty” żegnali się z  nadzieją, 
że konferencja w  Lizbonie nie była ostatnią okazją do 
spotkania i  wymiany doświadczeń naukowych między 
znaczącymi ośrodkami naukowymi z  dziedziny zarzą-
dzania i organizacji.

Tradycją konferencji organizowanych przez Katedrę 
Zarządzania Międzynarodowego jest dbałość o  zacho-
wanie równowagi pomiędzy wystąpieniami naukowymi 
a  potrzebami krajoznawczymi uczestników. Realizację 
tych ostatnich umożliwił ciekawy program pozakonfe-
rencyjny związany ze zwiedzaniem Lizbony i okolic oraz 
poznawaniem kultury Portugalii, m.in. podczas minikon-
certu muzyki fado, czyli melancholijnych pieśni wykony-
wanych przez wokalistę przy akompaniamencie dwóch 
gitar. Fado, nazywane czasem portugalskim bluesem, 
w  2011 roku zostało wpisane na listę niematerialnego 
dziedzictwa UNESCO jako styl popularnych pieśni. 

W  imieniu organizatorów serdeczne podziękowania 
płyną do Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 
za kontynuowanie patronatu nad Konferencją Polskich 
Profesorów Zarządzania oraz do Fundacji Zarządzania 
Międzynarodowego. Gorąco dziękujemy również wszyst-
kim gościom, prelegentom oraz dyskutantom. 

Do zobaczenia za rok w innym kraju! 

Opracowanie:
dr hab. Piotr Buła, prof. UEK 

dr Agnieszka Żak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
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