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Wprowadzenie

P rzyszłość nauk o  zarządzaniu niewątpliwie zależy 
od osób prowadzących badania w  tej dyscyplinie. 

Jednym z  podstawowych obowiązków naukowców iden-
tyfikujących się z określonym obszarem jest prowadzenie 
dyskusji na temat tożsamości nauki, w  tym jej dorobku 
i  kierunku rozwoju (Gorynia, 2018, s.  497–522). Towa-
rzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) 
z  inicjatywy jego Głównej Rady Naukowej zamierza 
doprowadzić do szerszego spopularyzowania naszych 
naukowych korzeni przez ich prezentację na łamach cza-
sopisma „Przegląd Organizacji”. W związku z tym zostało 
skierowane zaproszenie do środowiska naukowego w Pol-
sce do podjęcia dyskusji o przyszłości nauk o zarządzaniu 
(obecnie nauk o zarządzaniu i jakości). 

Jednym z czterech zasadniczych celów projektu Środo-
wisko naukowe. Mistrzowie, współpracownicy, uczniowie. 
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość jest wskazanie mi-
strzów zarządzania w  Polsce. Pomysłodawcy stwierdzili, 
że jako mistrzów chcieliby postrzegać badaczy o uznanym 
dorobku naukowym i dydaktycznym, osoby cieszące się 
w  środowisku autorytetem moralnym i  merytorycznym. 
Jednakże spośród wielu możliwych kryteriów za najistot-
niejsze uznali, aby współpracownicy i  następcy chcieli 
o owych Mistrzach mówić i Ich pamiętać (Bojar, Głodziń-
ski, 2021, s. 3–11). 

Odpowiadając na zaproszenie ze strony pomysłodaw-
ców projektu, uznano za istotne przybliżenie osoby profe-
sora Bera Hausa, uznawanego za twórcę wrocławskiej em-
pirycznej szkoły zarządzania. W dniu 15 kwietnia 2021 r. 
na podstawie § 57 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu dziekan Wydziału Zarządzania prof. 
dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet powołała doraźną wydziało-
wą komisję ds. wskazanego wyżej projektu, w której skład 
wchodzą autorzy niniejszego opracowania. 

W związku z posługiwaniem się w odniesieniu do wro-
cławskiego środowiska naukowego terminem wrocław-
skiej empirycznej szkoły zarządzania uznano za zasadne 
nie tylko scharakteryzowanie sylwetki profesora Bera 
Hausa i  jego szkoły, ale też zdefiniowanie pojęcia szkoły 
naukowej – a w tym szkoły zarządzania. Ważną przesłan-
ką stały się wyniki studiów literaturowych, wskazujące na 

niezwykle rzadkie podejmowanie badań z zakresu szkół 
zarządzania w publikacjach o szerokim zasięgu i uznaniu 
naukowym.

W  kolejnych częściach artykułu przedstawiono profe-
sora Bera Hausa od strony biograficznej i osobowościowej, 
definicję szkół zarządzania i charakterystykę empirycznej 
szkoły zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem wro-
cławskiej szkoły empirycznej oraz podopiecznych i  kon-
tynuatorów profesora. 

Odnosząc się do zastosowanej metodyki badań, w war-
stwie poznaczej zastosowano krytyczną analizę piśmien-
nictwa, a w warstwie empirycznej badania zza biurka oraz 
badania terenowe.

Profesor Ber Haus — „Warto 
ludziom pomagać” 

P rofesor Ber Haus urodził się w  1920  r. w  Skiernie-
wicach (Chumiński, 2007, s.  354–357). Pierwszą 

pracę podjął w  wieku 14 lat jako księgowy, równolegle 
ucząc się w  4-letniej Szkole Handlowej, którą ukończył 
w 1938 r. Pochodził z pokolenia, które w dorosłość wkra-
czało w okresie wojny. Był to czas tułaczki, czynnej walki 
zbrojnej oraz pracy przymusowej (m.in. trzy i  pół roku 
pracował jako górnik w kopalni węgla w Osinnikach na 
Syberii). W 1946 r. po powrocie do kraju osiedlił się w Po-
lanicy Zdroju, gdzie pracował jako laborant fotograficzny. 
Maturę zdał w  1948  r. po  sześciomiesięcznej nauce w  li-
ceum matematyczno-przyrodniczym w  Dzierżoniowie 
(Wspomnienia …, 2011, s. 32–33).

W  1953 r. ukończył studia w  Wyższej Szkole Ekono-
micznej we Wrocławiu (obecny Uniwersytet Ekono-
miczny), ale pracę naukową na stanowisku asystenta 
rozpoczął trzy lata wcześniej, będąc jeszcze studentem. 
Początkowo był zatrudniony w  Katedrze Statystyki, rok 
później przeniósł się do Katedry Ekonomiki Przemysłu. 
W  latach 1959–1966 pracował równolegle w  Zakładach 
Energetyki Okręgu Dolnośląskiego jako doradca do 
spraw ekonomicznych i organizacyjnych. W 1958 r. uzy-
skał tytuł  doktora  nauk ekonomicznych, a  w  1966  r. ty-
tuł doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu. W 1972 r. 
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został  profesorem nadzwyczajnym, a  w  1981  r. profeso-
rem zwyczajnym (Szulik, Baron, 2004, s. 4–9).

Profesor Ber Haus był założycielem i  pierwszym kie-
rownikiem Zakładu, a  następnie Katedry Ekonomiki 
i Organizacji Przedsiębiorstwa. Funkcję tę pełnił w latach 
1969–1990, do momentu przejścia na emeryturę (Chu-
miński, 2007, s. 354–357). Jego następcy na tym stanowi-
sku to prof. Jan Lichtarski, prof. Grażyna Osbert-Pociecha 
i  prof. Czesław Zając. Na Uczelni pełnił wiele funkcji 
organizacyjnych, do tych najbardziej prestiżowych należą 
(Wspomnienia …, 2011, s. 32–33):

• funkcja prodziekana Wydziału Inżynieryjno-Eko-
nomicznego Przemysłu (1968),

• funkcja prorektora ds. nauki (1987–1990),
• funkcja dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organiza-

cji Przedsiębiorstwa (1972–1974).
Aktywność naukowa Profesora przejawiała się w  jego 

uczestnictwie w  różnych programach badawczych pro-
wadzonych przez polskie uczelnie. Brał on czynny udział 
w  konferencjach i  seminariach organizowanych przez 
uczelnie polskie i  zagraniczne. Współpracował z  uczel-
niami z Leningradu, Moskwy, Charkowa, Odessy, Mińska. 
Był też Profesor Haus tzw. visiting professor w Wojskowej 
Akademii Ekonomicznej „The Citadel” w Charleston (Po-
łudniowa Karolina). Był autorem około 350 publikacji 
indywidualnych lub zbiorowych oraz ponad 150 prac nie-
publikowanych. Od 1973 r. był członkiem Komitetu PAN 
Nauk Organizacji i Zarządzania; a od 1998 r. członkiem 
honorowym (Wspomnienia …, 2011, s. 32–33).

W  większości opracowań na temat Profesora przewi-
ja się wątek życzliwości, okazywania bezcennej pomocy 
i wspierania studentów i młodych pracowników. Profesor 
zyskał dzięki temu powszechną sympatię i  wdzięczność 
(Wspomnienia  …, 2011, s.  32–33). Pytany o  przyczyny 
wdzięczności okazywanej przez byłych studentów, w tym 
i tych z tytułami profesorskimi, odpowiadał: Uczę ich sa-
modzielności, samodzielnego podejmowania nowych wy-
zwań, uczę współpracy z  innymi i  traktowania słabszych 
od siebie jako partnerów, a nie potencjalnych wyrobników, 
których można wykorzystywać dla własnej wygody. To po-
woduje, że pracownicy jednostki, którą kiedyś kierowałem 
(…) mają do siebie zaufanie i nie boją się podejmowania 
nowych tematów. (…) Uczyłem raczej współdziałania niż 
rywalizacji. Starałem się także uczyć szacunku nie tylko 
dla osoby, ale i poglądów innych ludzi, nawet wtedy, gdy 
się z  tymi poglądami całkowicie nie zgadzali (Warto  …, 
2000, s. 3–6). Profesor pytany o kompromis, którego nie 
popełni, stwierdził: Mam szacunek do drugiego człowieka 
i nigdy nie zdecyduję się, by coś osiągnąć czyimś kosztem 
(Seminarium  …, 2010, s.  37–40). Te przekonania, sta-
wianie człowieka na pierwszym miejscu, uwidaczniały 
się w  konkretnych zdarzeniach. Profesor w  wywiadzie 
udzielonym w  2010 roku opowiadał, iż będąc dyrek-
torem Instytutu Organizacji i  Zarządzania, otrzymał 
polecenie, by zwolnić jednego pracownika, a  przedsta-
wiona argumentacja dla tego wniosku była jego zdaniem 
niemerytoryczna. Profesor wiedział natomiast, że jest 
to wykładowca ceniony przez studentów, sprzeciwił się 
więc władzom uczelni. Osoba, która dzięki tej decyzji 

nie została zwolniona, została profesorem, natomiast nie-
subordynacja Profesora Bera Hausa została ukarana 

– przez kilka lat wstrzymywany był jego awans na profeso-
ra zwyczajnego, nie otrzymywał on także żadnych nagród 
rektorskich, które w owym czasie miały głównie charakter 
uznaniowy (Seminarium  …, 2010, s.  37–40). Również 
w  swoich wspomnieniach o  pracy na rzecz Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu (IEP) Profesor 
opisuje wiele konkretnych zdarzeń, w  których dobro 
współpracowników i  studentów przedkładał nad wyma-
gania formalne, co zresztą przyczyniło się do utracenia 
przez niego stanowiska prodziekana Wydziału IEP (Haus, 
2004, s. 161–162). Profesor odważnie artykułował swoje 
poglądy, stwierdzając: Zauważyłem pewną prawidłowość. 
Osoby posiadające władzę przestają się liczyć z podwładny-
mi. Dlatego uważam, że „władzy” trzeba mówić, że robi coś 
niewłaściwie, trzeba z nią dyskutować, pokazywać jej inne 
możliwości rozwiązań. Mam świadomość, że tak trzeba ro-
bić, chociaż nie jest łatwo zdobyć się na taki krok. W moim 
przypadku, każde sprzeciwienie się „władzy” odbywało się 
moim kosztem (Seminarium …, 2010, s. 37–40).

Troska o drugiego człowieka była w centrum zaintere-
sowania Profesora nie tylko w odniesieniu do środowiska 
pracy, ale również w  szerszym kontekście społecznym. 
W wywiadzie, którego Profesor udzielił w 2000 roku, pa-
dło stwierdzenie: (…) wciąż – prawdopodobnie – będą ist-
nieć ludzie, którzy nie radzą sobie na tym świecie. (…) Nie 
wszyscy są  i będą odpowiednio przedsiębiorczy i  zaradni, 
a  zatem na państwie ciążyć będzie obowiązek otaczania 
opieką tych, którzy nie są zdolni do samodzielnego życia, 
a  także dopingowania do samodzielności tych, którzy 
są w stanie ją osiągnąć. Rozróżnienie tych dwóch grup nie 
jest łatwe, ale od żadnego z tych działań państwo nie może 
się uchylić (Warto …, 2000, s. 3–6). Ludzie byli dla Profeso-
ra ważni, pomagał im, ale i czerpał siłę z kontaktów z nimi. 
Na pytanie o  to, czym jest szczęście, Profesor w  wywia-
dzie udzielonym 10 lat później odpowiedział: (szczęście 
to) mieć kolegów i koleżanki, z którymi można się spotkać, 
np. przy brydżu, móc rozmawiać z nimi na różne tematy: 
prywatne, zawodowe, naukowe, gospodarcze, polityczne. 
Dobrodziejstwem jest posiadanie rodziny –  grona osób 
najbliższych, zawsze bezinteresownych (Seminarium  …, 
2010, s.  37–40). Prywatnie Profesor był mężem zmarłej 
w 2009 roku prof. zw. dr hab. Sabiny Kotlarek-Haus i oj-
cem dwóch córek, Mirosławy i Olgi. Radość sprawiały mu 
kontakt z przyrodą, wycieczki górskimi szlakami, dobra 
książka i muzyka. Twierdził, że w górach znajduje ukoje-
nie, zaś sprawy nabierają innego wymiaru. W wywiadzie 
udzielonym z okazji swoich 90. urodzin Profesor powie-
dział, że nie chciałby odchodzić w cierpieniu, w chorobie, 
nie mogąc sam o  siebie zadbać, wyraził nadzieję, że do 
końca życia będzie sprawny intelektualnie i  zdrowotnie 
(Seminarium …, 2010, s. 37–40).

Profesor pracował do końca życia, zachowując wenę 
twórczą. Uczestniczył w  konferencjach, na których 
przedstawiał referaty, kierował sesjami plenarnymi i  te-
matycznymi. Odszedł 14 czerwca 2011 roku, kilka dni 
po  wyjazdowym seminarium pracowników Katedry 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa. Był określany 
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jako osobowość nietuzinkowa. W  uznaniu wybitnych 
osiągnięć i zasług dla nauk o zarządzaniu Profesor został 
w  2004  r. uhonorowany tytułem doktora honoris causa 
Akademii (obecnie Uniwersytetu) Ekonomicznego im. 
Karola Adamieckiego w Katowicach. Macierzysta uczelnia 
również doceniała niezwykłą osobowość naukową Profe-
sora, dar analizowania problemów i  ich rozwiązywania, 
umiejętność kreatywnego myślenia, przyznając mu tytuł 
Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego 
w 2008 r. oraz nagrodę Kryształowego Alumnusa, nadaną 
w 2009 r. za całokształt osiągnięć życiowych (Wspomnie-
nia  …, 2011, s.  32–33). Profesor Ber Haus był ponadto 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-
skim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. Za działalność naukową, 
kształcenie kadry oraz działalność dydaktyczno-wycho-
wawczą był kilkukrotnie nagradzany przez ministra nauki 
i  szkolnictwa wyższego (Chumiński, 2007, s.  354–357). 
Był człowiekiem prawym, który swoim życiem dawał 
przykład postawy światłego uczonego, Człowiekiem-  

-Instytucją (Wspomnienia …, 2011, s. 32–33). 

Empiryczna szkoła zarządzania 
Profesora Bera Hausa

S zkoły zarządzania niewątpliwie stanowią ramy teore-
tyczne dla nauki o zarządzaniu. Charakterystykę szko-

ły zarządzania należy jednak rozpocząć od przybliżenia 
pojęcia szkoły naukowej, którą jest wspólnota uczonych, 
podzielających pewne poglądy, idee, sposoby rozumienia 
określonych teoretycznych, empirycznych, metodologicz-
nych czy aplikacyjnych problemów naukowych (Opałek, 
1983, s. 30–44). 

Szkoła naukowa tworzy się wokół określonej osoby 
–  wybitnego i  znanego naukowca (lub zespołu naukow-
ców), który staje się mistrzem, inspirującym kolejne 
pokolenia do podejmowania wyzwań badawczych. Przed-
stawiciele szkoły podzielają pewien wspólny rdzeń ideowy, 
stanowiący istotę przyjmowanych założeń teoretycznych. 

Na kanwie specyficznych cech dyscypliny zarządzania 
tworzyły się i tworzą nurty myślowe nazywane szkołami 
zarządzania. Choć nie ma zgody co do dokładnej liczby 
szkół zarządzania, to do najczęściej wymienianych nale-
żą (Dubrin, 2012, s. 20–28; Griffin, 2020, s. 40–53; Holt, 
1999, s. 135–140; Koontz, 1961, s. 174–188; Seiler, 1967; 
Wren, Bedeian, 2008) szkoły: 

• klasyczna lub tradycyjna –  powstała w  latach 80. 
XIX wieku,

• behawioralna lub relacji międzyludzkich –  zapo-
czątkowana w latach 30. XX wieku,

• ilościowa, matematyczna lub teorii decyzji (deci-
sions theory school) –  której rodowód sięga lat 50. 
XX wieku,

• systemowa – powstała w latach 60. XX wieku,
• „integrująca” (contingency management school) – da-

towana na lata 50. XX wieku.
Szkoła empiryczna –  będąca w  centrum zaintereso-

wania niniejszego opracowania z racji powiązania z pro-
fesorem Berem Hausem –  jest czasem utożsamiana ze 

szkołą klasyczną i datowana na ten sam okres (Holt, 1999, 
s.  135–140; Latfulin i  in., 2021, s.  245–253). W  innym 
ujęciu szkoła ta jest utożsamiana ze szkołą integrującą 
(neoklasyczną), której początek jest datowany na lata 50. 
XX wieku (Zyzda, 2021). 

Przedstawiciele szkoły empirycznej postrzegają zarzą-
dzanie jako studium doświadczania. Owo studium czasa-
mi może doprowadzić do sformułowania uogólnień, ale 
zwykle służy jednak za materiał, który należy przekazać 
praktykom i  studentom. Jeśli przeanalizują oni doświad-
czenia menedżerów odnoszących sukcesy, błędy popeł-
nione w  zarządzaniu, lub jeśli spróbują rozwiązać pro-
blemy związane z zarządzaniem, to poznają skuteczność 
technik zarządzania i nauczą się stosować je w praktyce 
(Koontz, 1961, s. 174–188).

Ber Haus nazywany jest założycielem tzw. wrocław-
skiej empirycznej szkoły zarządzania jako jednej ze 
szkół reprezentowanych przez naukowców pracujących 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Chu-
miński, Fiedor, 2007, s.  9–30). Charakterystyczną cechą 
większości realizowanych programów i projektów badaw-
czych w ramach tej szkoły zawsze było bazowanie na em-
pirii, a kluczowym rodzajem rozumowania była indukcja. 
Identyfikacja i  opis procesów i  trendów zachodzących 
w rzeczywistości gospodarczej wraz z ich analizą i oceną 
pozwoliły na sformułowanie wielu praktycznych zaleceń 
(co stanowi o wartości użytkowej badań), a także rozwija-
nie teorii zarządzania (co wnosi wkład poznawczy).

Dorobek przedstawicieli szkoły jest szeroko znany 
i  powszechnie ceniony w  polskim środowisku nauko-
wym. Wiele elementów tego dorobku odpowiada lub 
w  stosownym czasie odpowiadało standardom nauki 
europejskiej i  światowej w  tym zakresie. Podstawowe 
kierunki badań we wrocławskiej empirycznej szkole za-
rządzania skoncentrowały się na następujących grupach 
zagadnień: organizacja pracy i jej rozwój, organizacja pro-
dukcji, planowanie działalności gospodarczej, struktura 
organizacyjna podmiotów gospodarczych, zarządzanie 
przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwa i  zrzeszenia przed-
siębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, teorie, zasady 
i metody zarządzania, procesy realne i funkcje organiczne 
przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami materialnymi 
i niematerialnymi przedsiębiorstwa. 

Zagadnienia badawcze w  obszarze organizacji pracy 
obejmowały problemy organizacji pracy zespołowej, stan-
daryzację pracy, podział pracy i kooperację, ocenę pracy 
i rozwój systemów wynagradzania.

Badania prowadzone w obszarze organizacji produkcji 
koncentrowały się na zagadnieniach planowania produk-
cji, a przede wszystkim na podziale zadań produkcyjnych 
w czasie i przestrzeni, wielowymiarowym, rocznym tech-
niczno-ekonomicznym planowaniu w  przedsiębiorstwie, 
problemach planowania strategicznego oraz pozostałych 
elementach całego procesu zarządzania strategicznego.

Przedmiotem badań w  obszarze struktur organizacyj-
nych były czynniki kształtujące te struktury, zagadnienia 
projektowania i  spłaszczania struktur, budowanie (two-
rzenie) struktur z  punktu widzenia realizowanych funk-
cji, określanie i  definiowanie wymiarów struktur oraz 
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wieloinstancyjny (wielopoziomowy) charakter struktur. 
Badania struktur organizacyjnych często były realizowa-
ne w ramach analizy procesów zarządzania przedsiębior-
stwem, ponieważ struktury organizacyjne traktowane 
były jako narzędzia zarządzania.

Przedstawiciele szkoły wnieśli znaczący wkład w bada-
nia organizacji i  funkcjonowania przedsiębiorstw wielo-
zakładowych. Przedmiotem badań w tym obszarze były: 
rozwój form organizacyjnych zakładów, organizacyjna 
koncentracja i  dekoncentracja, organizacja i  funkcjono-
wanie holdingów i  przedsiębiorstw międzynarodowych, 
organizacja i  funkcjonowanie rozrachunku wewnętrzne-
go oraz tworzenie centrów kosztów i centrów zysku. Na 
podkreślenie zasługują badania relacji między przedsię-
biorstwami zależnymi i dominującymi w holdingach, ba-
dania wpływu firm zarządzających na przedsiębiorstwa 
parkietowe w  Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. 
Większość tych badań miała charakter pionierski w  Pol-
sce w okresie, w którym były one prowadzone. 

W  obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (zarzą-
dzania kadrami) na uwagę zasługują badania takich za-
gadnień, jak: dobór i motywowanie kadry zarządzającej 
(kontrakty menedżerskie). 

Godne podkreślenia są  także badania problematyki 
przejęć przedsiębiorstw przez jego kadrę zarządzającą 
(MBO – mangement buyout), badania teoretyczne skon-
centrowane na teoriach, zasadach i metodach zarządzania, 
badania realizacji funkcji organicznych przedsiębiorstw, 
w powiazaniu z materialnymi i niematerialnymi zasobami 
przedsiębiorstwa. 

Wszystkie te kierunki badań rozwijały się jednocześnie, 
równoważnie i stopniowo z punktu widzenia poszerzania 
(rozwoju) badań i zawierania nowych problemów badaw-
czych (Haus, Lichtarski, 1997, s. 15–19; Chumiński, 2007, 
s.  354). Stanowiły one także przedmiot zainteresowań 
i aktywności badawczej Profesora Bera Hausa.

Podopieczni i kontynuatorzy 

W spomniane w  poprzedniej sekcji kierunki badań 
wrocławskiej empirycznej szkoły zarządzania 

są  obecnie kontynuowane, w  wyniku ewolucyjnego roz-
proszenia uczniów Profesora, w wielu katedrach Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, takich jak: Katedra 
Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Ka-
tedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Katedra 
Finansów, Katedra Nauk o  Przedsiębiorstwie, Katedra 
Pracy, Kapitału i  Innowacji, Katedra Projektowania Sys-
temów Zarządzania, Katedra Strategii i Metod Zarządza-
nia, Katedra Teorii Organizacji i  Zarządzania, Katedra 
Zaawansowanych Badań w  Zarządzaniu, Katedra Za-
rządzania Kadrami, Katedra Zarządzania Strategicznego 
i Logistyki, Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą.

Odnosząc się natomiast bezpośrednio do uczniów 
i  kontynuatorów Profesora, w  łącznej liczbie 176 (stan 
na dzień 14.06.2021  r.), chronologiczne ich zestawienie 
przedstawia rysunek 1. 

Bezpośrednimi podopiecznymi Profesora są  następu-
jący nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. inż. Małgorzata 

Gableta, dr hab. inż. Zofia Hasińska, prof. dr hab. inż. 
Henryk Jagoda, prof. dr hab. Zdzisław Jasiński, prof. dr 
hab. inż. Adam Jońca, prof. dr hab. inż. Maria Kopertyń-
ska, prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, prof. dr hab. Jan Lich-
tarski, prof. dr hab. Ryszard Łubniewski, prof. dr hab. inż. 
Stanisław Nowosielski, prof. dr hab. inż. Barbara Olszew-
ska, prof. dr hab. inż. Grażyna Osbert-Pociecha, prof. dr 
hab. inż. Jan Skalik, dr hab. Szymon Stempin, prof. dr hab. 
Halina Towarnicka oraz prof. dr hab. inż. Stefan Wrzo-
sek. Postaci te z kolei wypromowały następnych uczniów 
i kontynuatorów myśli wrocławskiej empirycznej szkoły 
zarządzania. Niektórzy z  nich mają już w  swoim dorob-
ku kolejnych wypromowanych doktorów, wśród których 
z pewnością znjadują się następcy Profesora. 

Odnosząc się do wkładu dorobku Profesora i jego pod-
opiecznych do nauk o zarządzaniu (i jakości), można go 
zauważyć przede wszystkim na wzajemnie się przenika-
jących płaszczyznach: poznawczej, empirycznej i utylitar-
nej. O wkładzie tym stanowią m.in.:

• zintegrowanie dorobku nauk o zarządzaniu (i jako-
ści) w zakresie następujących subdyscyplin (w tzw.
wersji 2.0): zarządzania strategicznego, zarządzania 
procesami i  projektami, zarządzania innowacjami, 
zarządzania logistycznego, zarządzania organiza-
cjami biznesowymi, zarządzania produkcją, zarzą-
dzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi 
czy teorii organizacji i zarządzania,

• ustalenie oryginalnych epistemologicznych punk-
tów odniesień dla badania organizacji,

• opracowanie wielu oryginalnych koncepcji doty-
czących zarządzania organizacjami,

• dostarczenie cennych poznawczo i utylitarnie wyni-
ków badań empirycznych prowadzonych w  różno-
rodnych organizacjach i branżach,

• stałe oddziaływanie na rozwój naukowy innych 
ośrodków akademickich niż wrocławski poprzez 
promowanie lub recenzowanie prac rygorowych 
(doktorskich, habilitacyjnych) oraz dorobku profe-
sorskiego, a  także dyskusje prowadzone w  trakcie 
konferencji naukowych oraz seminariów piątko-
wych i  corocznych seminariów wyjazdowych orga-
nizowanych przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstwa. 

Wskazane wyżej seminaria cechuje wysoki poziom 
merytoryczny prezentacji oraz rzetelna dyskusja dotyczą-
ca koncepcji projektów badawczych i  prac awansowych. 
W ich trakcie omawiane są problemy z zakresu metodolo-
gii badań w naukach o zarządzaniu. Jest także miejsce na 
dzielenie się doświadczeniami i indywidualne konsultacje 
teoretyczno-metodologiczne. Ponadto wspólnie świętuje 
się jubileusze zawodowe, co sprzyja integracji środowiska 
akademickiego. 

Należy nadmienić, iż identyfikacji podopiecznych 
i kontynuatorów Profesora dokonano w ramach badań 
biograficznych, badań zza biurka oraz badań tereno-
wych. Podstawowym źródłem informacji w ramach ba-
dań desk research była baza danych Nauka Polska (www. 
nauka.polska.pl) i  księga pamiątkowa. W  przypadku 
braku wystarczających informacji w  tych źródłach 

http://nauka.polska.pl
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prof. zw. dr hab. Ber Haus

dr hab. inż. Zofia Hasińska

1. dr hab. inż. Dominika Bąk-Grabowska
2. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych

3. dr hab. Agnieszka Jagoda
4. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej /

Katarzyna Piwowar

wypromowała 1 doktora2.

4.

7.

5.
6.

Magdalena
7.
8.
9.

dr Andrzej Bodak
dr inż. Magdalena Borowska /

Czupryńska
dr Magdalena Dunikowska
dr Elżbieta Karamalla-Gaiballa
dr Agata Pietroń-Pyszczek

prof. dr hab. inż.
Małgorzata Gableta

1. dr Marcin Kaliński
2. dr Małgorzata Wróblewska

prof. dr hab. inż. Henryk Jagoda

1. prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

2. dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec /
Agnieszka Sokołowska

3. dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz

wypromował 12 doktorów

wypromowała 1 doktora

2.

2.
2.

4. dr Maja Jokiel / Maja Prudzienica
5. dr Agnieszka Połomska-Jasienowska
6. dr Waldemar Zdżyłowski

1. dr hab. inż. /Alicja Smolbik-Jęczmień
Alicja Smolbik1.

2. dr Piotr  Chłopek
dr Barbara Chomątowska
dr Iwona Janiak-Rejno
dr Dorota Molek-Winiarska
dr Anna Rogowska
dr Agnieszka Tabor-Smardzewska
dr Ewa Tracz
dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

prof. dr hab. Zdzisław Jasiński

1. dr  Mirosław Barcewicz
2. dr Leszek Bednarz

prof. dr hab. inż. Adam Jońca

1. dr hab. Krystyna Kmiotek
2.
3.
4.

dr Maria Gulewicz
dr Karolina Jaczyńska
dr Sławomir Wysocki

prof. dr hab. inż. Maria Kopertyńska

1. prof. dr hab. Mieczysław Morawski

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet /
Ewa Stańczyk

dr hab. Agnieszka Chrisidu-Budnik
dr hab. Bartosz Jasiński
dr hab. Krzysztof Łobos
dr hab. Karolina Mazur /
Karolina Mazur-Łakomska
dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska /
Katarzyna Piórkowska-Wojciechowska
dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska
dr hab. Sylwia Stańczyk  /
Sylwia  Pierzchawka
dr hab. inż. Aleksandra Sus /

Aleksandra Sus-Januchowska

wypromował 2 doktorów

wypromowała 9 doktorów

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

2.

1.
2.

2.

2.

2.

2.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

dr Jaralla Mahmood Al-Khashali Shaker
dr Abid Ismail Al-Saffar Ahmad
dr Mirosław Bąk
dr inż. Urszula Bąkowska-Morawska
dr Beata Detyna
dr Robert Dominas
dr Jakub Drzewiecki
dr Jerzy Jagoda

19. dr Alicja Karasek /Alicja Jasińska
20. dr Piotr Karwacki
21. dr Katarzyna Olejczyk-Kita
22. dr Ryszard Pocheć
23. dr Mirosław Tarasiewicz

prof. dr hab. inż. Rafał Krupski

1.
2.

dr hab. Anna Marciszewska
dr hab. Wojciech Misiński

3. dr hab. Dariusz Sobotkiewicz
wypromował 2 doktorów2.

1.

13.

4. dr inż. Nicoletta Baskiewicz /
Nicoletta Polak

5. dr Kajetan Bator
6. dr Paweł Bator
7. dr Agnieszka Bera
8. dr Jarosław  Iwaszuk
9. dr Szymon Kłopocki
10. dr inż. Krzysztof Lidtke
11. dr Magdalena Masel
12. dr Katarzyna Olszewska-Rozkrut /

Katarzyna Olszewska
13. dr Ewa Rak
14. dr Bartosz Truszkiewicz
15. dr Adam Węgrzyn

prof. dr hab. Jan Lichtarski

1. dr Jacek Mazurkiewicz
2. dr Elżbieta Ochocka
3. dr Janina Partyka-Pojęta
4. dr Roman Pawluk
5. dr  Essam Abdulaziz Sallam

prof. dr hab. Ryszard Łubniewski

1. dr Renata Brajer-Marczak
2. dr Robert Golej
3. dr Marcin Kowalski
4. dr Krzysztof Nowacki
5. dr Joanna Stefańska

prof. dr hab. inż.
Stanisław Nowosielski

1. dr hab.  Maciej Czarnecki
2. dr Barbara Konieczna
3. dr Joanna Kubicka
4. dr Małgorzata Matyja / Małgorzata Gajewska
5. dr Magdalena Rajchelt-Zublewicz /

Magdalena Rajchelt
6. dr Łukasz Szczypiński
7. dr Łukasz Żabski

5.

prof. dr hab. inż. Barbara Olszewska

1. dr hab. Mirosław Moroz
2. dr Anita Bartniak
3. dr Natalia Bielińska
4. dr Katarzyna Grzesik
5. dr Aleksandra Magusiak-Wrbka
6. dr Anna Owczarek
7. dr Katarzyna Puszko /

Puszko-Machowczyk
8. dr Henryk Szymański
9. dr Maria Tosta

Katarzyna7.

prof. dr hab. inż.
Grażyna Osbert-Pociecha

1. dr hab. Adela Barabasz

2. dr hab. Grzegorz Bełz
3. dr hab. Wiesław Danielak
4. dr hab. Witold Szumowski
5. dr hab. Łukasz Wawrzynek
6. dr hab. Arkadiusz Wierzbic

wypromowała 1 doktora

wypromował 1 doktora

2.

2.
7. dr Ewa Głuszek
8. dr  Hilary Jakubowicz
9. dr Ewelina Kołaczyk
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W przypadku dwóch nazwisk pierwsze jest aktualne

Rys. 1. Ludzie nauki wrocławskiej empirycznej szkoły zarządzania — wczoraj i dziś
Źródło: opracowanie własne

korzystano z  innych danych wtórnych (głównie z  baz 
danych poszczególnych uczelni) oraz z danych pierwot-
nych (indywidualne wywiady z poszczególnymi osoba-
mi w ramach badań terenowych).

Podsumowanie 

O pracowanie jest odpowiedzią na zaproszenie środo-
wiska naukowego w ramach projektu Środowisko na-

ukowe. Mistrzowie, współpracownicy, uczniowie. Przeszłość, 
teraźniejszość, przyszłość Zasadniczym celem artykułu było 
przedstawienie sylwetki jednego z  mistrzów zarządzania 

w Polsce, tj. Profesora Bera Hausa i  jego podopiecznych/
kontynuatorów oraz wrocławskiej empirycznej szkoły za-
rządzania, której Profesor jest założycielem. 

Cel opracowania zrealizowano z wykorzystaniem nar-
racyjnego przeglądu literatury, a w warstwie empirycznej 
z zastosowaniem metody biograficznej, badań zza biurka 
oraz wspomagająco badań terenowych. W ramach badań 
terenowych, w  przypadku wątpliwości płynących z  ana-
lizy danych wtórnych, przeprowadzono indywidualne 
wywiady (CATI) z niektórymi podopiecznymi Profesora 
B. Hausa bądź osobami dysponującymi wiedzą w zakresie 
funkcjonowania poszczególnych katedr czy też formalną 
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wiedzą odnoszącą się do stopni i  tytułów naukowych. 
Łącznie przeprowadzono dziewięć takich wywiadów. 

W  ramach opracowania przedstawiono sylwetkę zawo-
dową Profesora Bera Hausa, wskazano główne charaktery-
styki empirycznej szkoły zarządzania na tle definicji samej 
szkoły naukowej i  klasyfikacji szkół zarządzania, a  także 
zaprezentowano kontynuatorów (łącznie 176) wrocław-
skiej empirycznej szkoły zarządzania zainicjowanej przez 
Profesora Bera Hausa – począwszy od bezpośrednich pod-
opiecznych poprzez wypromowanych przez nich doktorów 
/ doktorów habilitowanych, skończywszy na liczbie wypro-
mowanych doktorów przez tych ostatnich.

Uzyskane rezultaty badawcze nie pozostają wolne od 
ograniczeń, do których można przede wszystkim zali-
czyć: zastosowany przegląd literatury (relatywnie niski 
rygor metodyczny) oraz trudności z dostępem do rzetel-
nych danych. Jednakże, pomimo tych ograniczeń, treści 
artykułu przyczyniają się do rozpowszechnienia wiedzy 
na temat wrocławskiej empirycznej szkoły zarządzania, 
a także wskazania i uporządkowania informacji o konty-
nuatorach założeń poznawczych i empirycznych dorobku 
Profesora Bera Hausa.

W  ramach kierunków przyszłych badań planuje się 
rozszerzyć przegląd literatury dotyczący szkół zarządza-
nia. W  warstwie empirycznej natomiast rekomenduje 
się zaprezentowanie sylwetek innych wielkich postaci 
(mistrzów) związanych z  Uniwersytetem Ekonomicz-
nym we Wrocławiu –  twórców równie ważnych nurtów 
poznawczych, metodycznych i empirycznych w naukach 
o zarządzaniu i jakości.

prof. dr hab. Czesław Zając
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0003-2407-7232
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Professor Ber Haus as a Developer 
of the Wroclaw Empirical Management School

Summary

The paper aims to present one of the Masters in the field 
of Management in Poland, namely Professor Ber Haus, 
altogether with his mentees and continuators, as well as 

the Wroclaw Empirical Management School created by 
Professor Ber Haus. 
As for the theoretical part, the narrative literature review 
has been used, while empirically, a  biographic method, 
desk research (secondary data analysis), and field research 
(individual interviews) have been implemented.
Consequently, we presented an occupational biography of 
Professor Ber Haus and emphasised the main hallmarks 
of the empirical school of management in the context of 
schools of management thought. Finally, we also present-
ed 176 continuators of the Wroclaw empirical school of 
management, starting with the direct mentees via men-
tees of those mentees and ending with the number of the 
following PhD scientists promoted.

Keywords

Ber Haus, schools of management thought, empirical 
school of management, Wroclaw empirical school of 
management, biographical studies

Wprowadzenie

W spółczesne organizacje prowadzą swoją działalność 
w  nieprzewidywalnych warunkach rynkowych. 

Dynamika otoczenia, w  którym funkcjonują przedsię-
biorstwa, sprawia, że muszą one natychmiast reagować na 
zmiany, do których należy zaliczyć m.in.: rozwój nowych 
technologii, zmiany na rynkach lokalnych i  globalnych, 
zmiany w  strukturze społecznej, niepokoje gospodarcze 
spowodowane wahaniami cen surowców, zmiany związane 
z  konfliktami zbrojnymi i  zagrożeniem terrorystycznym 
oraz kwestie zdrowotne dotyczące potencjalnych epidemii 
i  pandemii (Królas, Włodarkiewicz-Klimek, 2015, s.  107– 

–108). Zachodzące w otoczeniu organizacji zmiany generują 
zarówno okazje, które mogą pojawić się w postaci upadku 
konkurenta, wystąpienia niszy rynkowej, którą przedsię-
biorstwo dzięki posiadanym zasobom może wypełnić, jak 
i zagrożenia związane m.in.: z ryzykiem przerwania ciągło-
ści pracy przedsiębiorstwa ze względu na uwarunkowania 
zewnętrzne, odpływem kadry zarządzającej do konkuren-
cji, przerwaniem łańcucha dostaw, cyberprzestępczością. 
Jako odpowiedź organizacji na niezwykle szybkie zmiany 

zachodzące w  jej otoczeniu badacze wskazują koncepcję 
zwinności. Zwinność można określić jako zdolność przed-
siębiorstwa, dzięki której jest ono w stanie odnieść sukces 
w  swoim otoczeniu w  nieprzewidywalnych warunkach. 
Koncepcja ta ewoluowała od rozwiązania zaadaptowanego 
do przemysłu produkcyjnego, jakim była zwinność wytwa-
rzania (agile manufacturing), poprzez zwinność organiza-
cyjną (organizational agility), do zwinności strategicznej 
przedsiębiorstw (strategic agility). Dzięki zastosowaniu 
rozwiązań zawartych w  koncepcji zwinności organizacja 
jest w stanie wykorzystać szanse oraz niwelować zagrożenia 
powstałe w jej otoczeniu. Niepewność otoczenia, w którym 
funkcjonują przedsiębiorstwa, dotyczy także organizacji/
klubów działających w  branży sportowej. Organizacje 
prowadzące działalność sportową na zasadzie spółek akcyj-
nych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, uczest-
niczących w  profesjonalnych ligach tworzonych przez 
Polskie Związki Sportowe, są  także narażone na zmiany, 
do których należy jak najszybciej się zaadaptować, tak by 
organizacja stale przynosiła zyski. 

KONCEPCJA ZWINNOŚCI 
W ZARZĄDZANIU PROFESJONALNYMI 
ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI

Maciej Żyła
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Koncepcja zwinności w zarządzaniu organizacjami zo-
stała szeroko opisana w literaturze przedmiotu. Niemniej 
jednak możliwość zastosowania tej koncepcji w profesjo-
nalnych organizacjach sportowych nie została dogłębnie 
zbadana i zweryfikowana w zakresie odpowiedzi na zmia-
ny występujące w otoczeniu organizacji wskutek różnego 
rodzaju czynników ryzyka oraz uzyskiwania przewagi 
konkurencyjnej nad innymi organizacjami poprzez za-
implementowanie rozwiązań zwinnych. Celem artykułu 
jest wskazanie, czy w  organizacjach sportowych prowa-
dzących działalność na najwyższym poziomie profesjona-
lizacji sportowej w ligach zawodowych, działających jako 
spółki akcyjne lub spółki z o.o., możliwe jest zastosowa-
nie mechanizmów zawartych w koncepcji zwinności, tak 
aby organizacje sportowe były gotowe na wykorzystanie 
pojawiających się okazji zapewniających im dodatkowe 
korzyści oraz szybkie reagowanie na wyeliminowanie 
zagrożeń powstałych w  ich otoczeniu. W  opracowaniu 
zaprezentowano definicje zwinności podane w literaturze 
przedmiotu, przedstawiono atrybuty zwinności, omó-
wiono współczesny rynek sportu, w  tym: aspekty funk-
cjonowania organizacji sportowych zrzeszonych w ligach 
zawodowych, cele współczesnych przedsiębiorstw sporto-
wych, dualność otoczenia, w którym działają organizacje 
sportowe, oraz ryzyka, na które narażone są organizacje 
działające na rynku sportowym. W  punkcie Koncepcja 
zaimplementowania atrybutów zwinności w  strukturze 
profesjonalnej organizacji sportowej omówiono strukturę 
organizacyjną tego typu organizacji wraz z  próbą wska-
zania możliwości zastosowania rozwiązań zawartych 
w  koncepcji zwinności. Rozważania dotyczące podjęcia 
konkretnych działań w  odniesieniu do czynnika ryzyka 
występującego w  otoczeniu organizacji mają charakter 
teoretyczny, wymagający empirycznej weryfikacji na 
podstawie badań przeprowadzonych wewnątrz profesjo-
nalnych organizacji sportowych.

Koncepcja zwinności organizacji 

W spółczesne organizacje muszą mierzyć się z  nie-
przewidywalnymi, a  w  związku z  tym zaskakują-

cymi zjawiskami, które pojawiają się w  ich otoczeniu. 
Turbulencje rynkowe związane z koniecznością dostoso-
wania produktu do aktualnych wymogów rynku w opar-
ciu o  oczekiwania konsumentów, potrzeba odnalezienia 
swojego miejsca w  świecie nowych technologii, walka 
z  konkurencją, a  także ciągłe monitorowanie zmian wy-
stępujących w  strukturze społeczeństwa wymuszają na 
przedsiębiorstwach przyjęcie rozwiązań umożliwiających 
im sprostanie tym wyzwaniom. Przedsiębiorstwa z  sek-
tora sportowego działające w ramach profesjonalnych lig 
sportowych także muszą zwracać baczną uwagę na zmia-
ny zachodzące w środowisku, w którym funkcjonują. Pro-
fesjonalne kluby sportowe na poziomie lig zawodowych 
są szczególnie narażone na zmiany dotyczące turbulencji 
na rynku, na którym operują ich sponsorzy – brak płyn-
ności finansowej sponsorów może doprowadzić nawet 
do upadku klubu. Kolejną ważną zmianą w  otoczeniu, 
która ma wpływ na klub sportowy, jest zainteresowanie 

środowiska społecznego – sympatie kibiców przekładają 
się na udział w widowisku sportowym, wpływy z biletów 
czy klubowych gadżetów. Przedsiębiorstwa z różnych sek-
torów gospodarki muszą przyjąć rozwiązania, które będą 
stanowiły odpowiedź na pojawiające się zmiany. Jednym 
z najbardziej popularnych i najczęściej omawianych roz-
wiązań umożliwiających przetrwanie organizacji w  nie-
przewidywalnym środowisku stało się pojęcie zwinności 
(Olak, 2017, s.  17). Koncepcja zwinności przedsiębior-
stwa jest obecnie łączona z wieloma zagadnieniami, stąd 
ich listę trudno uznać za zamkniętą. Ponieważ zwinność 
jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin na-
ukowych, stąd pojawiają się kolejne jej definicje. 

Za kreatorów pojęcia zwinności przedsiębiorstwa 
uznaje się badaczy tworzących „formację Agile Forum AT 
Iaococca Institute” (Sajdak, 2019, s. 23). Zdefiniowali oni 
zwinne wytwarzanie jako „system produkcyjny umożli-
wiający sprostanie szybko zmieniającym się potrzebom 
rynku” (Nafei, 2016, s. 297). Y. Yusuf i inni (1999, s. 33–43) 
opisują zwinność jako udane zastosowanie konkurencyj-
nych podstaw, takich jak szybkość, elastyczność, inno-
wacyjność i  jakość, dzięki integracji rekonfigurowalnych 
zasobów i najlepszych praktyk bogatego w wiedzę środo-
wiska, w celu dostarczania produktów i usług zorientowa-
nych na klienta w  szybko zmieniającym się środowisku. 
A. Olak (2017, s. 53) określa zwinność jako „zdolność or-
ganizacji do szybkiej odpowiedzi na zmiany zachodzące 
w środowisku biznesowym oraz do proaktywnych działań 
prowadzących do wykorzystania okazji płynących z ryn-
ku”. E. Pawłowski i S. Trzcieliński (2011, s. 81) definiują 
zwinność jako: „Umiejętność wykorzystania pojawia-
jących się okazji dzięki takim cechom przedsiębiorstwa, 
jak: bystrość, elastyczność, inteligencja i spryt”.

Początkowo koncepcja zwinności skupiała się na sys-
temach produkcyjnych (agile manufacturing), dopóki 
nie dostrzeżono, że koncepcja ta może znaleźć znacznie 
szersze zastosowanie. 

Według H. Włodarkiewicz-Klimek (2016, s. 214–215), 
w  literaturze można wyodrębnić cztery dominujące po-
dejścia do scharakteryzowania zagadnienia zwinności:

1. Zwinne wytwarzanie (agile manufacturing), które 
odnosi się do pierwotnego pojęcia, skupiającego się 
na zwinnej produkcji. 

2. Zwinne zarządzanie (agile management), określane 
jako wzajemne relacje pomiędzy podsystemami, za-
sobami oraz procesami zachodzącymi w organizacji. 

3. Zwinne programowanie (agile software develop-
ment), rozumiane jako udoskonalanie metod wy-
twarzania produktu na podstawie podejścia itera-
cyjnego lub przyrostowego.

4. Zwinność przedsiębiorstwa (agile enterprise), okre-
ślana jako umiejętność, dzięki której przedsiębior-
stwo jest w stanie przetrwać w zmiennym, nieprze-
widywalnym otoczeniu. 

E. Pawłowski i S. Trzcieliński (2011, s. 83) prezentują 
koncepcję, w  której wyróżniają cztery rodzaje zwinno-
ści. Ze względu na to, który z zasobów (wiedza, finanse, 
zasoby materialne, zasoby ludzkie) jest dominujący w jej 
kształtowaniu, autorzy wyróżniają następujące rodzaje 
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zwinności: technologiczną, finansową, społeczną, przed-
siębiorczą. M. Sajdak (2019, s.  19) przedstawia rozwój 
idei zwinności przedsiębiorstw na trzech poziomach: 
pierwszy poziom stanowi zwinność wytwarzania, drugi 
zwinność organizacyjna, a  trzeci zwinność strategiczna. 
Zwinność wytwarzania łączona jest z  pierwotnym po-
dejściem związanym z  początkami koncepcji zwinności 
i  skupia się na aspekcie zwinnej produkcji. Zwinność 
organizacyjna i  strategiczna uznawane są  za tożsame, 
jednak analizując te zagadnienia, można dostrzec różnice. 
Otóż zwinność organizacyjna skupiona jest na zdolności 
przedsiębiorstwa do zorganizowania procesów zachodzą-
cych w firmie oraz skoordynowania posiadanych zasobów 
w taki sposób, aby stać się konkurencyjnym podmiotem 
na rynku. Z  kolei zwinność strategiczna pozwala na do-
konanie zmian strategicznych jako odpowiedź organiza-
cji na zmiany zachodzące w  turbulentnym środowisku, 
w którym prosperuje przedsiębiorstwo. 

R. Žitkienė i  M. Deksnys (2018, s.  116) rozpatrują 
zwinność organizacyjną jako wielowymiarową kon-
cepcję. Wyróżniają oni dwie grupy badaczy zwinności 
organizacyjnej:

1. Pierwsza grupa zajmuje się badaniem zwinności 
z  perspektywy środków i  możliwości, które poma-
gają organizacjom osiągnąć zwinność.

2. Druga grupa zajmuje się analizą zwinności z  per-
spektywy interakcji organizacji ze zmieniającym się 
otoczeniem.

E. Pavlou i  O. El Sawy twierdzą, że zwinność orga-
nizacyjna skonstruowana jest z  trzech podstawowych 
komponentów, do których zaliczają: zwinne wyczuwanie 
(sensing agility), zwinne podejmowanie decyzji (decision-

-making agility), zwinne działanie (acting using agility and 
its application) (za Nafei 2016, s. 298). Z kolei W.A. Nafei 
(2016, s.  298) podkreśla, że zwinność organizacyjna to 
zdolność organizacji do osiągania swoich celów poprzez 
rozwój swoich produktów, zwiększanie wiedzy o  zaso-
bach ludzkich wpływających na rozwój organizacji oraz 
przyśpieszenie jej ruchów w dynamicznie zmieniającym 
się środowisku.

Przyjmując założenia dotyczące poziomów zwinności 
zaprezentowanych przez M. Sajdak, przypomnieć należy, 
że trzeci wskazany przez nią poziom zwinności organiza-
cji dotyczy osiągnięcia przez przedsiębiorstwo zwinności 
strategicznej. Zwinność strategiczną, w opinii M.F. Aham-
mada, K.W. Glaistera, E. Gomesb (2020, s.  1), można 
rozpatrywać jako zdolność do ponownego odkrycia lub 
przeglądu organizacji i jej strategii w sposób dynamiczny, 
przy szybkich zmianach w  zewnętrznym otoczeniu biz-
nesowym. Zwinność strategiczna daje zatem organizacji 
możliwość elastyczności, szybkiego dostosowywania się 
i  reagowania na zmiany oraz wprowadzenia działań ma-
jących na celu kontrolę niepewności i ryzyka rynkowego. 
Zwinność strategiczna to też zdolność firmy do ciągłego 
odnawiania się i  utrzymania elastyczności bez utraty 
wydajności i  nieoceniona umiejętność, która umożliwia 
firmie szybki zwrot bez jakiegokolwiek uszczerbku, co 
zwiększa jej szanse na przetrwanie w niepewnych i szyb-
ko zmieniających się warunkach (Shams i in., 2020, s. 2). 

E. Gerald, A. Obianuju, N. Chukwunonso (2020, s.  42) 
opisują zwinność strategiczną przedsiębiorstwa jako zdol-
ność do szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje, 
co jest typowe dla organizacji biznesowej. Cenna jest 
również zdolność organizacji do przewidywania trendów 
i prognozowania przyszłości w celu adekwatnej odpowie-
dzi na zachodzące zmiany. 

Zwinność definiowana jest w  różny sposób, co wyni-
ka z  faktu jej uniwersalności i  możliwości zastosowania 
w  przedsiębiorstwach działających w  licznych sektorach 
gospodarki. Ewolucja koncepcji zwinności wskazuje na 
jej ogromny potencjał w  zakresie wdrażania zawartych 
w niej rozwiązań. W kontekście zwinności w profesjonal-
nych organizacjach sportowych wydaje się, że pod uwagę 
należy brać rozwiązania zawarte w definicjach zwinności 
organizacyjnej i  strategicznej. Z  obszernego przeglądu 
definicji zwinności można przypuszczać, że z  perspek-
tywy przedsiębiorstwa sportowego zwinność powinna 
oznaczać: umiejętność aktywnego badania otoczenia 
organizacji, przewidywania potencjalnych zmian i  przy-
gotowywania strategii reagowania w oparciu o posiadane 
zasoby z  zastosowaniem nowoczesnych technologii, tak 
aby utrzymać wysoki poziom konkurencyjności organi-
zacji na rynku i zapewnić jej stały rozwój. 

Atrybuty zwinnej organizacji

Z winność organizacji jest kształtowana przez specyficz-
ne atrybuty. Do najczęściej opisywanych w literaturze 

atrybutów zwinności organizacji M. Sajdak (2014, s. 4–5) 
zalicza: umiejętność pozwalającą dostrzec organizacji 
okazje oraz zagrożenia występujące na rynku, w którym 
organizacja funkcjonuje, zdolność do skategoryzowania 
zmian jako korzystnych bądź niesprzyjających, zdolność 
do rekonfiguracji zasobów pod kątem pojawiających się 
zmian, umiejętność do inicjowania, modyfikowania oraz 
sterowania przedsięwzięciami, zdolność organizacji do 
szerzenia nowych idei wraz z  umiejętnością propago-
wania ich dzięki zasobom własnym oraz zdolności do 
pozyskania zasobów z  otoczenia zewnętrznego w  celu 
wykorzystania wykreowanej okazji. 

Z  kolei E. Pawłowski i  S. Trzcieliński (2011, s.  81) 
do atrybutów zwinności zaliczają bystrość organizacji 

– która pozwala na wyłuskiwanie okazji wynikających ze 
zmian w środowisku, w którym funkcjonuje organizacja. 
Autorzy uważają, że: „bystrość przedsiębiorstwa jest więc 
funkcją przyporządkowującą turbulentnemu otoczeniu 
pasmo potencjalnych okazji rynkowych”. Kolejny atrybut 
zwinności wskazany przez autorów to elastyczność zaso-
bowa wyznaczająca ramy okazji, z  których organizacja 
jest w  stanie skorzystać, z  uwzględnieniem posiadanych 
zasobów własnych lub z wykorzystaniem zasobów obcych. 
W przypadku zasobów obcych organizacja musi posiadać 
wytworzone zewnętrzne struktury sieciowe. Elastyczność 
zasobowa jest „funkcją przekształcającą pasmo okazji po-
tencjalnych w pasmo zasobowo dostępnych okazji” (Paw-
łowski, Trzcieliński, 2011, s. 81). Trzeci atrybut wskazany 
przez badaczy to inteligencja – pozwalająca organizacji na 
reakcję w sytuacji powstania zagrożenia lub pojawienia się 
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okazji. Inteligencja pozwala na zredukowanie powstałego 
w środowisku organizacji zagrożenia bądź wykorzystania 
szansy, która pojawiła się w wyniku zmian otoczenia orga-
nizacji. „Inteligencja jest funkcją przekształcającą pasmo 
zasobowo dostępnych okazji w pasmo okazji dostępnych” 
(Pawłowski, Trzcieliński, 2011, s. 81). Czwartą składową, 
którą autorzy przypisują zwinności, jest spryt – dzięki któ-
remu organizacja jest w stanie wykorzystać okazję, która 
pojawiła się w jej otoczeniu. Według autorów: „Spryt jest 
funkcją przekształcającą pasmo okazji dostępnych w  pa-
smo wykorzystanych okazji” (Pawłowski, Trzcieliński, 
2011, s. 81). 

H. Włodarkiewicz-Klimek (2016, s.  215) wskazuje 
na cztery obszary, które kształtują zwinność organizacji: 
zarządzanie kluczowymi kompetencjami, wirtualność 
przedsiębiorstwa, zdolność do rekonfiguracji zasobów, 
oparcie przedsiębiorstwa na wiedzy. Autorka wskazuje 
także szczególne właściwości, charakterystyczne dla osią-
gnięcia zwinności przez organizację, a  zalicza do nich: 
dostrzeganie okazji dzięki kluczowym kompetencjom, 
kształtowanie struktury organizacyjnej zapewniającej 
sprawność działania, zabezpieczanie zasobów umożli-
wiających sprawne wykonanie zadań, integrację działań 
z  wykorzystaniem zarządzania wiedzą. Zarządzanie 
kluczowymi kompetencjami, o  czym również pisze 
W.  Jędrzejczyk (2017, s.  18), pozwala organizacji, dzięki 
posiadanym zasobom w postaci kapitału ludzkiego oraz 
wiedzy, którą dysponuje ten kapitał, a także kreatywności, 
komunikatywności i  umiejętności współpracy w  grupie, 
dostrzec okazje, które pojawiają się w  środowisku jej 
funkcjonowania. Ponadto kapitał ludzki posiada także 
zdolność do budowania potrzeb potencjalnych klientów 
organizacji. Jest to swoiste kreowanie produktu na rynku 
zgodnie z  posiadanymi przez organizację zasobami, tak 
aby organizacja była w stanie czerpać z  tego zasobu dłu-
gotrwałe korzyści. Wirtualność przedsiębiorstwa pozwala 
na odchudzenie struktury przedsiębiorstwa poprzez wy-
tworzenie zewnętrznych struktur sieciowych. Co za tym 
idzie, organizacja obniża koszty utrzymania własnych 
zasobów ludzkich, jednocześnie dzięki relacjom siecio-
wym pozostaje konkurencyjna w  przypadku pojawienia 
się nowych okazji wynikających ze zmian w jej otoczeniu. 
Dzięki zdolności do rekonfigurowania zasobów orga-
nizacja potrafi błyskawicznie dostosować się do zmian 
w swoim środowisku. Poprzez posiadane zasoby własne 
(materialne, ludzkie) oraz zasoby zewnętrzne (sieci po-
wiązań) potrafi ona wykorzystać pojawiającą się okazję 
lub przetrwać zagrożenie powstałe w wyniku nagłych ne-
gatywnych okoliczności. Na szybkość reagowania przed-
siębiorstwa na wszelkie niepokojące bodźce otoczenia 
ogromny wpływ ma wiedza. Jest to kluczowa umiejętność 
w zakresie zwinności. Wiedza jest podstawą w kontekście 
oceny potencjalnych zagrożeń oraz okazji. Stanowi klucz 
w kwestii celowego wykorzystania zasobów w zależności 
od zaistniałej sytuacji rynkowej, a  co za tym idzie, de-
cyduje o  tym, czy przedsiębiorstwo potrafi wykorzystać 
okazje do wygenerowania zysków, czy też poniesie straty, 
gdyż w  odpowiednim momencie nie dokonało analizy 
zagrożenia. 

A. Stachowiak i P. Cyplik (2018, s. 203–215) wskazu-
ją następujące cechy zwinnych przedsiębiorstw: reak-
tywność, elastyczność, kompetencje, szybkość. Według 
naukowców:

1. Reaktywność oznacza umiejętność, dzięki której 
organizacja odpowiada na zmiany szybko i  wyko-
rzystuje pojawiające się okazje lub unika zagrożenia 
wynikającego ze zmian rynkowych. Szybkość reak-
cji wynika z  posiadanej przez organizację wiedzy 
i zasobów oraz umiejętności ich zastosowania w od-
niesieniu do sytuacji. 

2. Elastyczność pozwala organizacji na adaptację do 
zachodzących w  środowisku organizacji zmian. 
Dzięki rekonfiguracji zasobów adekwatnie do zmian 
organizacja jest w stanie dalej osiągać swoje cele. 

3. Kompetencje stanowią gwarancję realizacji założo-
nych celów. Wysoki poziom kompetencji pozwala 
na identyfikację okazji i  zagrożeń występujących 
w środowisku, w którym funkcjonuje firma. 

4. Szybkość pozwala na natychmiastową reakcję na 
pojawiające się zmiany. 

W.A. Nafei (2016, s.  299) wskazuje trzy wyznaczniki 
charakterystyczne dla zwinności organizacyjnej. Za naj-
ważniejsze uważa: zwinne wyczuwanie (sensing agility), 
które określa jako zdolność organizacji do monitorowa-
nia wydarzeń i zmian w otaczającym środowisku (zmiany 
preferencji klientów, ruchy nowych konkurentów, nowe 
technologii) występujących w odpowiednim czasie. Dru-
gim wyznacznikiem jest zwinne podejmowanie decyzji 
(decision-making agility). Umiejętność ta polega na gro-
madzeniu i  ocenie informacji płynących ze środowiska, 
w  którym funkcjonuje organizacja, a  następnie na ich 
podstawie identyfikacji szans i  zagrożeń. Zdolność ta 
pozwala także na opracowanie przez organizację nowych 
konkurencyjnych procedur, dzięki którym przedsiębior-
stwo będzie uzyskiwać korzyści. Trzeci wyznacznik zwin-
ności organizacji to zwinne działanie (acting using agility 
and its application). Polega ono na rekonfiguracji zasobów 
i  modernizacji procesów wypracowanych w  organizacji 
na podstawie bazy danych zgromadzonych na etapie 
zwinnego podejmowania decyzji. Organizacja dostoso-
wuje się do zaistniałych zmian i jest gotowa do dalszego 
działania w nowych okolicznościach. 

Z kolei R. Žitkienė i M. Deksnys (2018, s. 121) wskazu-
ją na cztery wyznaczniki, które są ważne dla zwinności or-
ganizacyjnej, takie jak: ukierunkowanie na opanowanie 
zmiany, promocję wartości zasobów ludzkich, współpracę 
oraz tworzenie wartości dla klientów. 

Zdolności charakterystyczne dla zwinności strate-
gicznej w swojej pracy omawiają T. Clauss i  inni (2019, 
s.  772). Zaliczają oni do nich: wrażliwość strategiczną, 
jedność przywództwa oraz płynność zasobów. Wrażli-
wość strategiczna pozwala organizacji na zrozumienie 
zachodzących w jej środowisku zmian, co sprawia, że or-
ganizacja jest przygotowana na nadchodzące szanse oraz 
zagrożenia. Organizacja, którą cechuje wrażliwość stra-
tegiczna, potrafi także dokonać szczegółowej ewaluacji 
swojej strategii i w oparciu o uzyskaną ocenę wygenero-
wać nowe możliwości zwiększające jej konkurencyjność 
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na rynku. Jedność przywództwa w  organizacji stanowi 
kluczowy aspekt w  kontekście szybkości podejmowa-
nia strategicznych decyzji w  momencie pojawienia się 
zmian w otoczeniu, w którym funkcjonuje organizacja. 
Jak zauważa W. Jędrzejczyk (2016, s. 47): „ważną zasadą 
jest planowanie i konkretne realizowanie działań zgodne 
z opracowanym planem”. Wymaga to od osób pełniących 
kierownicze funkcje ścisłej współpracy, a  przepływ in-
formacji między osobami decyzyjnymi nie może być 
zakłócony przez indywidualne ambicje. Umiejętność 
płynnej rekonfiguracji zasobów stanowi kolejną nie-
zwykle istotną cechę zwinności strategicznej organizacji. 
Zdolność ta pozwala na dokonanie szybkiej restruk-
turyzacji zasobów w  celu sprostania nowym okazjom, 
które pojawiły się w  środowisku. Ponadto zdolność ta 
pozwala na kreowanie nowych szans przez organizacje 
dzięki posiadanym zasobom ludzkim, a  zwłaszcza spe-
cjalistycznej wiedzy całego zespołu. Poza tymi zdolno-
ściami W. Nurjaman i R. Nurjaman (2020, s. 4) wskazują 
także czwartą cechę typową dla zwinności strategicznej 
organizacji: zbiorowe zaangażowanie, które skutkuje 
 akceptacją kultury partnerskiej oraz determinuje transfer 
wiedzy. E. Gerald i inni (2020, s. 43) wskazują, że zwin-
na organizacja może odnieść sukces w konkurencyjnym 
środowisku dzięki takim atrybutom, jak: responsywność, 
kompetencje, elastyczność i szybkość. 

Organizacja posiadająca wskazane zasoby dzięki 
czułości na zmiany, kompetencji pracowników, elastycz-
ności w  zakresie rekonfigurowania swoich zasobów 

– dostosowując je do aktualnych potrzeb rynku oraz szyb-
kości wprowadzanych działań, może wyprzedzić konku-
rencję i wykorzystać pojawiające się okazje, jednocześnie 
minimalizując wszelkie ryzyka zagrażające organizacji.

Spośród atrybutów zwinności wymienionych w  ar-
tykule można wskazać kilka, które zostały podane przez 
większość autorów. Podejście autorów różni się co do 
precyzyjnego nazewnictwa atrybutów zwinności, jednak 
idea charakteryzująca dany atrybut jest tożsama (tab. 1). 
Na pewno do atrybutów, które należy uznać za najważ-
niejsze z  punktu widzenia osiągnięcia zwinności przez 
przedsiębiorstwo, trzeba zaliczyć:

1. Zdolność organizacji do monitorowania wydarzeń 
w otoczeniu. 

2. Zdolność do kategoryzowania zmian: okazje, ryzy-
ka dla organizacji. 

3. Reaktywność w momencie zdiagnozowania zmian. 
4. Zdolność kreowania nowych okazji w  oparciu 

o ewaluację bieżącej strategii. 
5. Zdolność do rekonfiguracji zasobów pod kątem za-

istniałej sytuacji rynkowej. 
6. Jedność przywództwa w organizacji. 
Pytanie, jakie nasuwa się po wskazaniu najczęściej wy-

mienianych atrybutów zwinności przedsiębiorstw wraz 
z  ich charakterystyką w oparciu o  literaturę przedmiotu, 
to: czy możliwe jest zastosowanie, wdrożenie ich w przed-
siębiorstwach działających na profesjonalnym rynku 
sportowym? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęto 
w dalszej części opracowania. 

Tabela 1. Atrybuty zwinności i ich charakterystyka

Atrybut zwinności Charakterystyka atrybutu 

Monitorowanie wydarzeń w otoczeniu organizacji
Kompetentni pracownicy 
Sprawny, niezakłócony przekaz informacji 
Odpowiednia infrastruktura IT 

Kategoryzowanie zmian: okazje, ryzyka
Doskonała znajomość otoczenia, w którym działa organizacja 
Współpraca między zespołami w organizacji 
Baza danych umożliwiająca podjęcie właściwej decyzji

Reaktywność

Szybkość, dotycząca wykrycia zmiany i odpowiedzi na zmianę 
Dostępność zasobów umożliwiająca reakcję 
Sprawność procesu decyzyjnego – precyzyjne określenie kompetencji 
poszczególnych pracowników 

Zdolność kreowania nowych okazji
Specjalistyczna wiedza pracowników
Badania preferencji klientów, ocena ruchów konkurencji 
Dostępność zasobów

Rekonfiguracja zasobów

Elastyczność zasobowa organizacji
Struktury sieciowe umożliwiające wykorzystanie zasobów 
zewnętrznych 
Kreatywność kadry zarządzającej w zakresie weryfikacji 
i reorganizacji zespołów w przedsiębiorstwie 

Jedność przywództwa
Kultura partnerska
Niezakłócony transfer wiedzy między pionami organizacji 
Cele przedsiębiorstwa ponad celami jednostki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sajdak, 2014, s. 4–5; Pawłowski, Trzcieliński, 2011, s. 81–85; Włodarkiewicz-Klimek, 2016, 
s. 215–223; Nafei, 2016, s. 297–229; Clauss i in., 2019, s. 772–774; Gerald i in., 2020, s. 42–43 
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Współczesna profesjonalna organizacja 
sportowa — charakterystyka

W spółczesny sport staje się ważnym sektorem gospo-
darki, zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym 

w  Parlamencie Europejskim w  2016  r., w  sprawie zinte-
growanego podejścia do polityki w  dziedzinie sportu: 
dobre zarządzanie, dostępność i  uczciwość, szacuje się, 

„że zatrudnienie związane ze sportem kształtuje się na 
poziomie 3,51% całkowitego zatrudnienia UE, a  udział 
wynikającej ze sportu wartości dodanej brutto na 294 mld 
EUR (2,98% całkowitej wartości dodanej brutto w  UE)” 
(Parlament Europejski, 2016). W Polsce wartość dodana 
wygenerowana dzięki branży sportowej w 2018 r. wynio-
sła 9,63 mld PLN (Polski Instytut Ekonomiczny, 2019). 
Organizacje sportowe działające na polskim runku spor-
towym cechują się różnym poziomem profesjonalizacji. 
Kwestie prawne związane z  funkcjonowaniem w  Polsce 
zawodowego sportu reguluje ustawa o  sporcie. Ustawa 
definiuje sport jako „wszelkie formy aktywności fizycznej, 
które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane 
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji 
fizycznej i  psychicznej, rozwój stosunków społecznych 
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich pozio-
mach” (Ustawa …, 2010). Ustawa wskazuje, że realizacja 
działalności sportowej prowadzona jest przez kluby spor-
towe, które mogą w  przypadku spełniania określonych 
warunków zrzeszać się w  związki sportowe. Te z  kolei 
mają prawo do organizowania lig zawodowych, w  któ-
rych uczestniczą kluby „działające jako spółki akcyjne 
lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” (Ustawa …, 
2010). Na tej podstawie można przyjąć wniosek, że kluby 
sportowe, biorące udział w rozgrywkach lig zawodowych, 
są przedsiębiorstwami, które nastawione są na osiąganie 
jak największych zysków. Osiąganie pożądanych wyników 
jest uzależnione od sprawnej, merytorycznie przygotowa-
nej kadry zarządzającej przedsiębiorstwem sportowym. 
Eksperci Komisji Europejskiej (KE) w  swoim raporcie 
dotyczącym zasad dobrego zarządzania w  sporcie sfor-
mułowali definicję, w której zasady dobrego zarządzania 
w sporcie określili jako „ramy i kultura, w oparciu o które 
dany organ sportowy tworzy politykę, określa swoje cele 
strategiczne, współpracuje z zainteresowanymi stronami, 
monitoruje wyniki, ocenia ryzyka i zarządza nimi, składa 
swoim członkom sprawozdania na temat prowadzonych 
działań i osiągniętych postępów, między innymi w zakre-
sie tworzenia skutecznej, trwałej i  proporcjonalnej poli-
tyki oraz przepisów sportowych” (Siemion, 2018, s. 173). 
Definicja sformułowana przez ekspertów KE znajduje 
zastosowanie w przypadku profesjonalnych klubów spor-
towych, które muszą mieć: jasno określoną strategię i real-
ne cele, posiadać kadrę zdolną do realizacji postawionych 
zadań oraz kompetentny zarząd, który potrafi przeprowa-
dzić rzeczową ocenę wykonanej pracy, wyciągnąć wnioski 
oraz wprowadzić w  razie potrzeby działania korygujące 
zbliżające do realizacji postawionych celów. 

We współczesnym sporcie zawodowym najważniej-
szym zadaniem stawianym przed kadrą zarządzającą 
profesjonalnym klubem sportowym jest uzyskanie 

najkorzystniejszego wyniku finansowego w  oparciu 
o dostępne w klubie zasoby. K. Witkowski, W.B. Cieśliń-
ski i T. Stefaniak (2011, s. 295) zakładają, że sprawność 
zarządzania przedsiębiorstwem sportowym sprowadza 
się do trzech wzajemnie powiązanych obszarów: spor-
towego, organizacyjnego oraz ekonomicznego. Autorzy 
przekonują, że „sprawność transformacji wyników spor-
towych (WS) w wyniki finansowe (WF) uwarunkowana 
jest sprawnością organizacyjną (SO) przedsiębiorstwa 
sportowego”. Z kolei M. Klisiński i M. Szwaja (2012, s. 80) 
prezentują koncepcję, w  której przekonują, że sprawne 
zarządzanie klubem sportowym uwarunkowane jest po-
wiązaniem założonych celów z  procesem optymalizacji 
dostępnych zasobów rzeczowych, kadrowych i niemate-
rialnych. Przyjęta struktura organizacyjna w profesjonal-
nym klubie sportowym powinna spełniać określone wy-
mogi, do których należą: „zapewnianie realizacji celów 
organizacji, trwałość –  umożliwiająca funkcjonowanie 
oraz zdolność organizacji do przystosowania się do po-
jawiających się zmian w  otoczeniu” (Wiśniewski, 2013, 
s. 170). Struktura organizacyjna profesjonalnych klubów 
sportowych przechodzi ciągłą ewolucję i adaptuje się do 
warunków otoczenia, w których funkcjonuje organizacja. 
W. Kędziorek i R. Matusiak (2019, s. 77–78) przekonują, 
że przyjęcie struktury płaskiej przez organizację sporto-
wą wydaje się najlepszym rozwiązaniem pozwalającym 
osiągnąć zakładane cele organizacji. Z  kolei A.W. Wiś-
niewski (2013, s.  171) na podstawie analizy struktury 
organizacyjnej profesjonalnego klubu Indykpol AZS 
Olsztyn (piłka siatkowa) wskazuje, że klub działa w opar-
ciu o  hybrydę struktury funkcjonalnej z  organizacją 
sieciową. W  opinii autora, wybór optymalnej struktury 
organizacyjnej należy rozpatrywać ściśle w  kontekście 
posiadanych przez klub zasobów oraz otoczenia rynko-
wego, w  którym funkcjonuje, nie da się zbudować jed-
nego uniwersalnego modelu struktury organizacyjnej dla 
profesjonalnych klubów sportowych. 

Szacuje się, że rynek sportowy na świecie w  2022  r. 
będzie wart około 614,1 mld USD (Polski Instytut Ekono-
miczny, 2019, s. 4). Na tak wysoką wartość rynku sportu 
będą miały wpływ między innymi profesjonalne kluby 
sportowe, które generują ogromne przychody. Z raportu 
Deloitte z 2020 r., dotyczącego przychodów największych 
europejskich klubów piłkarskich w  2019  r., wynika, że 
pierwsza piątka najbogatszych klubów wygenerowała 
przychody na poziomie 3,6  mld euro (Deloitte Sports 
Business Group, 2020, s. 9). W tym sama FC Barcelona 
w roku 2019 uzyskała przychód w kwocie 840,8 mln euro. 
Na tę kwotę składały się przychody z: dni meczowych 

– 159,2 mln, transmisji – 298,1 mln, reklam – 383,5 mln 
(Deloitte Sports Business Group, 2020, s. 10). Jak widać 
na przykładzie FC Barcelony, klub ten czerpie korzyści 
finansowe z  dwóch głównych rynków: z  rynku, który 
odnosi się bezpośrednio do wydarzeń sportowych i zali-
cza się do niego sprzedaż biletów w  trakcie dni meczo-
wych, oraz z rynku, na którym klub sprzedaje prawa do 
transmisji oraz czerpie korzyści z  reklam. O  dualności 
rynku sportowego pisze A. Sznajder (2007, s. 54). Autor 
wskazuje, że podmioty prowadzące działalność sportową 



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 15

funkcjonują „na rynku sportu i na rynku promocyjnym. 
W tym pierwszym przypadku sprzedają one produkty na-
bywcom indywidualnym – kibicom, w drugim – nabyw-
com instytucjonalnym. Występują tu więc dwa modele 
biznesu – B2C (Business-to-Consumers) i B2B (Business-

-to-Business)”. Profesjonalne kluby sportowe działające na 
najwyższym poziomie rozgrywkowym muszą szukać zdy-
wersyfikowanych źródeł przychodów, tak aby móc utrzy-
mywać wysoki poziom sportowy gwarantujący klubowi 
stabilność zarówno w  sezonie rozgrywek, jak i  w  czasie 
przygotowań do nich. Należy także wskazać, że rynek, na 
którym funkcjonują profesjonalne kluby sportowe, wy-
kazuje cechy charakterystyczne dla rynku regulowanego. 
A. Sznajder (2007, s. 51) podkreśla, że regulacja publiczna 
w gospodarce rynkowej polega m.in. na: „kontroli wejścia 
do danej dziedziny (wejścia na rynek), określaniu jakości 
i  warunków świadczenia usług, stosowaniu standardów 
bezpieczeństwa, ekologicznych, technicznych i  innych”. 
W przypadku organizacji sportowych, które chcą uczest-
niczyć w  lidze profesjonalnej, wejście na rynek jest uza-
leżnione od spełnienia wymogów stawianych przez spółkę 
zarządzającą ligą. Ponadto spółka, która zarządza ligą 
w regulaminie rozgrywek określa wszelkie kryteria współ-
zawodnictwa pomiędzy przedsiębiorstwami sportowymi 
biorącymi udział w lidze. 

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem sportowym 
muszą być merytorycznie przygotowane na podjęcie 
działań, które będą odpowiedzią na pojawienie się na-
głych zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa. W. Kędziorek 
i  R. Matusiak (2019, s.  77–78) wskazują na następujące 
czynniki ryzyka dla przedsiębiorstw sportowych:

• „różnorodność dyscyplin sportowych, co powoduje, 
że każda dyscyplina jest narażona na inne rodza-
je ryzyka, które związane są  z  jej finansowaniem, 
uprawianiem i sprzedażą usług,

• sezonowość i  moda na daną dyscyplinę sportową, 
co może wynikać z rozgrywanych w danym sezonie 
turniejów mistrzowskich, 

• osiąganie wysokich wyników sportowych (o  ile 
w  przedsiębiorstwach niesportowych możliwe jest 
długookresowe planowanie przychodów z  tytułu 
sprzedaży produktów, o  tyle w  przypadku klubu 
sportowego możliwe jest nieosiągnięcie oczekiwa-
nych wyników sportowych, a zrealizowanie się tego 
ryzyka może skutkować nawet upadłością klubu),

• możliwość wycofania się sponsorów, którzy zwy-
kle wycofują się wtedy, kiedy klub przestaje osiągać 
sukcesy,

• brak stabilności przychodów, które uwarunkowane 
są popularnością dyscypliny sportowej,

• utrata wartości zawodnika, który jest majątkiem 
klubu,

• odpowiedzialność za zachowania kibiców,
• utrata wartości wizerunku klubu sportowego,
• utrata płynności finansowej związana z  brakiem 

możliwości terminowego regulowania zobowiązań,
• zmiana polityki jednostek samorządu terytorialnego”.

Środowisko, w  którym funkcjonują przedsiębiorstwa 
sportowe, obciążone jest wieloma nieprzewidywalnymi 

zagrożeniami. Zadaniem osób kierujących profesjonalną 
organizacją sportową jest zaimplementowanie opty-
malnych, dostępnych zasobowo rozwiązań, które będą 
przynosić organizacji zysk umożliwiający stały rozwój. 
Niezbędne jest w  tym aspekcie wyznaczenie realnych 
celów dla każdego szczebla znajdującego się w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa sportowego. 

Koncepcja zaimplementowania 
atrybutów zwinności w strukturze 
profesjonalnej organizacji sportowej

K westię zwinności w profesjonalnej organizacji sporto-
wej poruszają w swoich badaniach A. Di Minin i inni 

(2014). Teoria Doz i Kosonen wskazuje, że zwinność stra-
tegiczna opiera się na trzech metazdolnościach: strategicz-
nej wrażliwości, jedności przywództwa oraz płynności za-
sobów. Badacze przeprowadzili wywiad z  menedżerami 
wysokiego szczebla w  klubie Udinese Calcio, dotyczący 
wykorzystania tych metazdolności w ich organizacji (Di 
Minin i  in., 2014, s. 329). W pierwszej kolejności należy 
zaznaczyć, że menedżerowie nie znali tej teorii w praktyce, 
niemniej jednak analizy przeprowadzone przez badaczy, 
po zebraniu danych, wykazały, że teoria Doz i Kosonen 
przekłada się na sukces klubu Udinese Calcio na rynku 
sportowym, na którym on operuje. Naukowcy przypisali 
każdej ze zdolności określone działania realizowane przez 
członków organizacji. Do działań charakterystycznych 
dla płynności zasobów zaliczyli: klimat organizacji – brak 
presji na zawodników, poczucie wsparcia, które mają za-
pewnione przez 24 godziny. Do działań charakterystycz-
nych dla wrażliwości strategicznej zaliczyli: sieć skautów 
działających na międzynarodową skalę, solidną reputację, 
jasne kryteria selekcji, systematyczne gromadzenie i ana-
lizowanie informacji na temat nowych zawodników. Do 
działań charakterystycznych dla jedności przywództwa 
zaliczyli: zaangażowanie wszystkich członków organiza-
cji, wysoki poziom specjalizacji menedżerów w  poszcze-
gólnych pionach organizacji, intensywny ciągły dialog 
pomiędzy pionami struktury organizacyjnej (Di Minin 
i  in., 2014, s.  333). Autorzy w  swojej pracy określili, że 
są  to mikropodwaliny zwinności strategicznej w  klubie 
Udinese Calcio. Na tej podstawie widać, że idee zawarte 
w ramach koncepcji zwinności mogą być wdrażane nawet 
w sytuacji, kiedy menedżerowie nie są świadomi, że dzia-
łają w oparciu o tę koncepcję. Z tego względu wydaje się, 
że niezbędne, w  celu świadomego zaimplementowania 
koncepcji zwinności w profesjonalnej organizacji sporto-
wej, jest określenie czynników ryzyka dla poszczególnych 
pionów organizacji oraz zaproponowanie koncepcji roz-
wiązań opartych na atrybutach zwinności i  charaktery-
stycznych dla nich działań. 

Przedsiębiorstwa sportowe działające wewnątrz pro-
fesjonalnych lig sportowych cechuje zbliżona struktura 
organizacyjna. Charakterystyczne dla organizacji sporto-
wych jest posiadanie dwóch głównych pionów: sportowe-
go i organizacyjnego, a nadzór nad nimi sprawuje zarząd 
kontrolowany przez radę nadzorczą. Na rysunku 1 przed-
stawiono przykładową strukturę organizacyjną klubu 
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sportowego opracowaną na podstawie: dostępnych w lite-
raturze informacji oraz w oparciu o dane zamieszczone na 
stronach internetowych zawodowych klubów sportowych. 

Oczywiście struktury organizacyjne różnią się w  za-
leżności od podstawy prawnej działania przedsiębiorstwa, 
jego wielkości, otoczenia, w  którym działa organizacja. 
Niemniej jednak nie jest to przedmiotem tego opracowa-
nia. Analizując przedstawioną strukturę, należy zauważyć, 
że każdy z wymienionych elementów organizacji narażo-
ny jest na czynniki ryzyka generujące nieprzewidywalne 
zmiany, które mogą pojawić się w  otoczeniu wewnętrz-
nym oraz zewnętrznym i stanowić bezpośrednie zagroże-
nie dla konkretnego elementu struktury (tab. 2). 

Nieoczekiwane zmiany otoczenia mogą dotknąć 
każdego z  elementów struktury organizacji. Wdrożenie 
zdolności charakterystycznych dla koncepcji zwinności 

mogłoby stanowić odpowiedź przedsiębiorstwa na 
zmiany zachodzące w  jego otoczeniu. W  tabeli 3  zapre-
zentowano propozycje rozwiązań zawartych w koncepcji 
zwinności, które mogłyby stanowić odpowiedź na zmiany, 
które zostały wskazane w oparciu o typowe dla organizacji 
sportowych czynniki ryzyka, mogące znacząco wpływać 
na sprawność funkcjonowania organizacji, a w skrajnych 
przypadkach przyczynić się do ich upadku. 

Wydaje się, że rozwiązania zawarte w koncepcji zwin-
ności dotyczące przewidywania i  reagowania na zmiany 
otoczenia można wdrożyć w  przedsiębiorstwach sporto-
wych. Zaprezentowane w opracowaniu propozycje odpo-
wiedzi na zmiany w otoczeniu profesjonalnej organizacji 
sportowej mają za zadanie zasygnalizować możliwości, 
jakie niesie ze sobą koncepcja zwinności w  kontekście 
zawodowego sportu. Precyzyjne wdrożenie rozwiązań 

Tabela 2. Czynniki ryzyka generujące zmiany otoczenia stanowiące zagrożenie dla elementów struktury organizacji sportowej

Element struktury 
organizacyjnej

Czynnik ryzyka
(zmiana w otoczeniu)

Rada nadzorcza
Możliwość wycofania się sponsorów
Brak stabilności finansowej

Zarząd
Utrata wizerunku przez klub
Słaby wynik sportowy – brak realizacji celu
Zmiany kadrowe zachodzące w pionach organizacji

Pion sportowy
Uraz zawodnika
Konflikt pomiędzy członkami zespołu
Niesprzyjająca atmosfera

Pion organizacyjny
Zmiany na gruncie prawnym
Spadek zainteresowania dyscypliną sportową
Problemy związane z infrastrukturą techniczną należącą do klubu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kędziorek, Matusiak, 2019, s. 77–78; Grabowski, 2010, s. 99–102; Wiśniewski, 2013, s. 169–172 

Tabela 3. Proponowana odpowiedź na zmiany przy zastosowaniu atrybutów zawartych w koncepcji zwinności

Czynnik ryzyka powodujący zmianę w otoczeniu organizacji Atrybut zwinności pozwalający na odpowiedź na tę zmianę 

Możliwość wycofania się sponsorów Monitorowanie wydarzeń w otoczeniu organizacji, reaktywność, jedność 
przywództwa 

Brak stabilności finansowej Kategoryzowanie zmian, reaktywność 

Utrata wizerunku przez klub Jedność przywództwa, reaktywność 

Słaby wynik sportowy Jedność przywództwa, rekonfiguracja zasobów 

Zmiany kadrowe Kategoryzowanie zmian, rekonfiguracja zasobów

Uraz zawodnika Rekonfiguracja zasobów, reaktywność

Konflikt pomiędzy członkami zespołu Jedność przywództwa

Zmiany na gruncie prawnym Monitorowanie wydarzeń w otoczeniu organizacji, kategoryzowanie 
zmian, reaktywność

Spadek zainteresowania dyscypliną sportową Monitorowanie wydarzeń w otoczeniu organizacji, kategoryzowanie 
zmian, reaktywność, jedność przywództwa 

Uszkodzenia infrastruktury technicznej należącej do klubu Rekonfiguracja zasobów, reaktywność

Źródło: opracowanie własne 
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zwinnych dla poszczególnych pionów organizacji mu-
siałoby być poprzedzone szczegółową analizą, niemniej 
jednak założenie, że wdrożenie przez organizację sporto-
wą atrybutów zwinności przyniesie jej korzyści i  sprawi, 
że stanie się bardziej konkurencyjna, wydaje się wysoce 
prawdopodobne. 

Rada nadzorcza

Zarząd

Pion sportowy

Sztab szkoleniowy:
trenerzy, asystenci,

fizjoterapeuci

Zawodnicy:
Pierwszy zespół

• Grupy młodzieżowe
•

Pion organizacyjny:
• Marketing

• Dział techniczny
• Dział prawny

• Sprzedaż biletów
i obsługa klientów

• …..
• …..

Rys. 1. Przykładowa struktura organizacyjna profesjonalnego 
klubu sportowego 
Źródło: opracowanie własne 

Zaproponowane przez autora odpowiedzi na poten-
cjalne zmiany otoczenia wywołane czynnikami ryzyka 
zostały określone na podstawie zawartych w drugiej czę-
ści niniejszego opracowania idei charakterystycznych dla 
poszczególnych atrybutów zwinności. Należy zaznaczyć, 
że jest to koncepcja autora, stanowiąca zagadnienie wy-
magające weryfikacji na gruncie empirycznym.

Podsumowanie 

O rganizacja sportowa, która funkcjonuje na naj-
wyższym poziomie profesjonalizacji, uczestnicząc 

w  rozgrywkach ligi zawodowej, prowadzi swoją dzia-
łalność w  celu: zwycięstw w  rozgrywkach sportowych, 
uzyskiwania korzyści finansowych, kształtowania mło-
dych sportowców –  którzy będą stanowili potencjalne 
wzmocnienie klubu w przyszłości, integrowania społecz-
ności regionu poprzez udział w widowisku sportowym. 
Biorąc pod uwagę liczbę zagrożeń, które mogą wystąpić 
w otoczeniu przedsiębiorstwa sportowego, założono, że 
możliwe jest zastosowanie rozwiązań zawartych w kon-
cepcji zwinności w tego typu organizacjach. Oczywiście 
wprowadzenie tych rozwiązań wymaga zbiorowego za-
angażowania wszystkich członków organizacji poprzez 
podejmowanie zgodnych, słusznych, służących dobru 
klubu decyzji. Każdy z  elementów struktury organiza-
cyjnej przedsiębiorstwa musiałby wówczas wdrażać roz-
wiązania niezbędne do osiągnięcia zwinności pod nad-
zorem kompetentnych menedżerów, których zadaniem 
byłoby stworzenie długofalowej strategii umożliwiającej 
nieprzerwany rozwój klubu. Powyższe opracowanie 
należy rozpatrywać w  kontekście koncepcji wdrożenia 

rozwiązań zwinności w  profesjonalnych organizacjach 
sportowych. Weryfikacja zawartych w  opracowaniu 
założeń zostanie przeprowadzona na bazie badań an-
kietowych wśród profesjonalnych klubów sportowych 
biorących udział w  rozgrywkach: Plus Ligi mężczyzn, 
Tauron Ligi kobiet, Tauron I  Ligi mężczyzn. Zebrany 
materiał będzie stanowił odpowiedź na pytanie, czy 
przyjęte w tym opracowaniu założenia mają przełożenie 
na realne zarządzanie organizacją sportową w  kontek-
ście koncepcji zwinności. Efekt tych badań zostanie 
zaprezentowany w kolejnym artykule, a warto dodać, że 
w polskim piśmiennictwie tej tematyce poświęcono jak 
dotąd niewiele uwagi.

Według autora, aby osiągnąć cel w postaci opracowania 
zindywidualizowanego modelu zwinności profesjonalnej 
organizacji sportowej, niezbędne jest przeprowadzenie 
badań podejmujących kwestie: kompetencji menedże-
rów organizacji w zakresie koncepcji zwinności, budowy 
struktury organizacyjnej wraz ze wskazaniem czynników 
ryzyka oraz rozwiązań stosowanych w  odpowiedzi na 
zmianę przez organizację dla poszczególnych jej pionów. 
Zestawienie założeń zawartych w koncepcji zaimplemen-
towania rozwiązań atrybutów zwinności w profesjonalnej 
organizacji sportowej z wynikami ankiet pozwoli na we-
ryfikację tezy o wysokim prawdopodobieństwie: uzyska-
nia korzyści, niwelowania ryzyka powstającego wskutek 
niekorzystnych zmian przez organizację sportową, dzięki 
wdrożeniu działań charakterystycznych dla atrybutów 
zwinności. 
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The Concept of Agility in the Management 
of Professional Sports Organisations

Summary

Contemporary organisations work in an unpredictable 
surroundings. Dynamic market changes generate both: 
chances and threats for every organisation. Competent 
management staff is responsible for the identification of 
changes. Solutions included in the agility concept may be 
a response to alterations in the organisation’s environment, 
which enable organisations to adapt to changes: using op-
portunities and minimising threats. The threats resulting 
from the surroundings in which the organization oper-
ates also apply to professional sports organisations. The 
present paper presents definitions and attributes of agility 
included in the literature. The author has characterised 
a contemporary professional sport organisation with po-
tential changes in its surroundings and proposed the ap-
plication of solutions included in the agility concept so as 
to respond to changes in the organisation’s environment. 
The article is of a conceptual nature, signalling the possi-
bilities that require further empirical research conducted 
in professional sports organisations.
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Wprowadzenie

W drażanie formy pracy zdalnej spowodowane pan-
demią COVID-19 uchroniło wiele przedsiębiorstw 

przed bankructwem, a  zatrudnionych w  nich pracowni-
ków przed bezrobociem. Uruchomiło tym samym proces 
analizy zysków i  strat spowodowanych możliwością im-
plementacji tej formy pracy w okresie po jej zakończeniu. 
Przed wybuchem pandemii COVID-19 w  zastosowaniu 
formy pracy zdalnej upatrywano wielu korzyści. Zastoso-
wanie technologii komputerowej miało obniżać koszty za-
trudnienia, dając możliwości rozwoju przedsiębiorstwom, 
jednocześnie oferując pracownikom większą swobodę 
i  autonomię oraz doświadczenie zawodowe (Bell, 2002). 
Obecnie coraz częściej dostrzega się, że głęboko zako-
rzenione postawy percypowania pracy w  jej tradycyjnej 
formie powodują, że praca na odległość jest postrzegana 
jako coś złego i w konsekwencji powinna zostać krótko-
terminowym wyjątkiem (Fenwick i in., 2020). 

Zdaniem autorki, trudno pominąć niezwykle ważny 
czynnik przemawiający za nieuchronnością zmian za-
chodzących w  otoczeniu przedsiębiorstwa, a  zarazem 
w samych przedsiębiorstwach, mającą wpływ na stosowa-
nie pracy zdalnej, jakim jest wzmożony proces rozwoju 
i  wdrażania technologii teleinformatycznych. Sytuacja 
pandemii COVID-19 wpłynęła niewątpliwie na przyśpie-
szenie owego procesu zmian. 

Analiza literatury dotyczącej pracy zdalnej wskazuje na 
ogromne zróżnicowanie wśród anglojęzycznych określeń 
odnoszących się do tej formy pracy: remote work, remo-
te working, teleworking, telecommuting, e-work, mobile 
working, mobile teleworking, telecenters, satellite offices, 
hoteling, work from home, work at home, virtual working, 
home based telework. Terminy, takie jak: telecommuting, 
mobile working, e-working, remote working, homeworking, 
używane zamiennie powodują pomieszanie różnych form 
pracy (Wilks, Billsberry, 2007). W  literaturze polskiej 
można spotykać się z  określeniami: praca zdalna, tele-
praca, praca w domu. P. Sliż (2020) podaje w swoich ba-
daniach, że od 2013 roku dostrzegalny jest spadek liczby 
publikacji, w których zawarto słowo kluczowe ‘telepraca’ 
i zwiększenie częstotliwości występowania terminu ‘praca 
zdalna’, co może świadczyć o  powolnym zastępowaniu 
w  polskim piśmiennictwie pierwszego z  wymienionych 
pojęć przez drugie. Owa mnogość terminologiczna z pew-
nością utrudnia przeprowadzenie badań literaturowych, 

ale również skłania do rozważań na temat braku między-
narodowych definicji powyższych form pracy.

Dokonując przeglądu literatury przedmiotu, zauważo-
no, że porusza się kwestie równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym a  osobistym (Felstead, Henseke, 2017; No-
vikova, 2019), satysfakcji z wykonywanej pracy (Raišiene 
i in., 2020), a także wskazuje się na zagrożenia wynikające 
z  upowszechnienia formy pracy zdalnej (Charbonneau, 
Doberstein, 2020). Zaobserwowano, że na szczególne 
utrudnienia w  zakresie realizacji pracy zdalnej wynika-
jące z dodatkowych obowiązków domowych napotykają 
kobiety, które jednak, jak pokazują badania (Barhate, 
Hirudayaraj, 2021), są  w  stanie skutecznie łączyć życie 
zawodowe i rodzinne. Badania wykazały, że praca zdalna 
przed pandemią wiązała się ze zmniejszonym poziomem 
konfliktu między pracą a  rodziną, wykorzystanie tej for-
my pracy w erze COVID-19 może ten konflikt zaostrzyć, 
co wynika chociażby z  dodatkowej opieki nad dziećmi 
(Milliken i in., 2020) i starszymi lub chorymi członkami 
rodziny (Cho, 2020), co może negatywnie wpływać na 
rozwój kariery i  wyniki pracy w  domu. W  badaniach 
kontekstu psychospołecznego pracy zdalnej ustalono, że 
osoby podejmujące tę formę pracy charakteryzują się 
niższym poziomem wigoru, poświęcenia i  zaangażowa-
nia niż pracownicy stacjonarni (Mierzejewska, Chomic-
ki, 2020). Z  kolei z  oceny negatywnych i  pozytywnych 
skutków pracy zdalnej przed pandemią oraz w  trakcie 
jej trwania (Dolot, 2020) wynika, że w czasie pandemii 
łatwiej było pracownikom łączyć pracę zawodową z  ży-
ciem osobistym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że chociaż 
pandemia spowodowała przyspieszenie transformacji 
cyfrowej, wpływając na podniesienie rangi technologii za-
równo w gospodarce, jak i w społeczeństwie, uwydatniła 
również nierówności w  zakresie dostępu do technologii 
oraz potrzebę ich zniwelowania (Evans, 2020). 

Z  analizy wyodrębnionych publikacji wynika rów-
nież, że opinie badaczy na temat zakorzenienia się formy 
pracy zdalnej na rynku zatrudnienia są podzielone (Leo-
nardi, 2020), gdyż jedni z nich uważają, że po zakończe-
niu pandemii COVID-19 powrócimy do poprzednich 
miejsc wykonywania swoich obowiązków, a inni uznają, 
że praca zdalna będzie „nową normą”. Uelastycznienie 
zatrudnienia (Cierniak-Emerych, Pietroń-Pyszczek, 
2008) m.in. poprzez wykorzystywanie nietypowych 
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form organizacji pracy, jak telepraca, odchodzenie od 
umów na czas nieokreślony na rzecz umów termino-
wych, umożliwia dostosowanie struktury ilościowej 
do zmieniających się okoliczności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. W  czasach pandemii COVID-19 ta 
elastyczność lokalizacyjna, jaką oferuje praca zdalna, 
daje wielu przedsiębiorstwom szansę na przetrwanie, 
a  zatrudnionym na uniknięcie bezrobocia. Zauważono, 
że wiele przedsiębiorstw przekształca się w  podmioty 
funkcjonujące w oparciu o pracę zdalną (Bugdol, 2020), 
szersze przyjrzenie się więc tej formie pracy wydaje się 
uzasadnione. Jak wykazało powyższe zestawienie, ist-
nieje wiele ciekawych badań dotyczących pracy zdalnej, 
brakuje natomiast rozważań na temat kierunków rozwo-
ju badań w  zakresie tej formy pracy. W  związku z  tym 
wskazanie obszarów w  zakresie formy pracy zdalnej, 
w których zasadne jest prowadzenie badań, jest istotne, 
zarówno z  punktu widzenia pracodawcy, jak i  pracow-
nika, gdyż umożliwią one zastosowanie najkorzystniej-
szych rozwiązań w  zakresie zarządzania organizacjami 
oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także w zakresie 
kształtowania warunków pracy. Ujawniając lukę w tym 
obszarze, sformułowano cel publikacji, jakim jest wska-
zanie głównych obszarów badań, istotnych z  punktu 
implementacji pracy zdalnej na rynku pracy. 

Dodatkowo przedstawiona zostanie terminologia w za-
kresie pracy zdalnej z perspektywy literatury oraz regulacji 
w zakresie prawa pracy obowiązującego w Polsce, trendy 
w zakresie pracy zdalnej oraz wynikające z  realizacji tej 
formy pracy korzyści i negatywne konsekwencje.

Główną metodą badawczą wykorzystaną przez autorkę 
był przegląd literatury. Przebiegał on według następują-
cych etapów:

1. Dobór przedmiotu badań poprzez wyłonienie zbio-
ru publikacji, które będą poddane analizie, poprzez 
określenie słów kluczowych remote work.

2. Wyłonienie literatury przedmiotu poprzez iden-
tyfikację publikacji zawierających słowa kluczowe 
w bazach Web of Science oraz Scopus. 

3. Selekcję otrzymanych publikacji poprzez usunięcie 
pozycji spoza obszaru nauk o zarządzaniu.

4. Analizę treści wyselekcjonowanej literatury.
5. Porządkowanie ustaleń badawczych. 
Powyższa procedura spełnia wymogi rygoru meto-

dycznej procedury badawczej (Czakon, 2011).

Terminologia w zakresie 
formy pracy zdalnej

F orma pracy zdalnej nie pojawiła się w  gospodarce 
i badaniach naukowych wraz z wybuchem pandemii 

COVID-19, ale sięga swoimi korzeniami lat siedemdzie-
siątych XX wieku, kiedy to Jack Nilles przeprowadził 
pierwszy eksperymentalny projekt w  obszarze pracy na 
odległość (Chomicki, Mierzejewska, 2020). Rok 2020, 
poprzez szerzący się kryzys związany z  koronawirusem, 
spowodował wiele zmian zarówno w  sferze gospodar-
czej, jak i  społecznej. Zaistniała sytuacja niewątpliwie 
wpłynęła na upowszechnienie pracy zdalnej w  wielu 
przedsiębiorstwach, chroniąc je przed utratą możliwości 
dalszego funkcjonowania na rynku. Znalazła również 
swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniach badawczych, 
a zarazem w  liczbie publikacji naukowych na ten temat. 
Przyjmując na potrzeby tego artykułu, że najbardziej ade-
kwatnym dla określenia pracy zdalnej jest anglojęzyczny 
termin: remote work, odniesiono się do opracowań na-
ukowych umieszczonych w  bazach Scopus oraz Web of 
Science i dokonano przeglądu publikacji, analizując tytu-
ły, słowa kluczowe oraz abstrakty. Wyszukiwanie ograni-
czono do okresu od 2010 do 2020 roku i na tej podstawie 
na dzień 15.10.2020 r. wyłoniono w bazie Scopus 379 po-
zycji, a w bazie Web of Science 287. Liczba wyszukanych 
rekordów w obydwu bazach wskazuje na skokowy wzrost 
liczby publikacji zawierających słowa kluczowe remote 
work w roku 2020, co obrazują informacje przedstawione 
na rysunku 1. Wynika to najprawdopodobniej z szerzącej 
się pandemii COVID-19 i  upowszechnienia się formy 
pracy zdalnej w wielu krajach.
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Rys. 1. Liczba publikacji zawierających słowa kluczowe remote work w bazach SCOPUS oraz Web of 
Science na dzień 15.10.2020 r.
Źródło: opracowanie własne
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Zastosowanie dodatkowych kryteriów w stosunku do 
wyszukanych rekordów, w postaci eliminacji artykułów 
nieanglojęzycznych oraz niebędących w  wolnym dostę-
pie, a także spoza obszaru nauk o zarządzaniu, wyłoniło 
w bazie Web of Science 13 artykułów, z czego 11 zostało 
opublikowanych w 2020 roku. Stosując te same kryteria 
w  bazie Scopus, wyszczególniono 14 artykułów, z  cze-
go również 11 opublikowano w  2020 roku. Powyższe 
zestawienie pozwala zakładać niewątpliwie, że rosnące 
zainteresowanie tematyką pracy zdalnej wiąże się z upo-
wszechnieniem pracy zdalnej na rynku pracy w związku 
z  pandemią COVID-19. Założenie to potwierdza rów-
nież znikoma liczba artykułów zawierających wyszuki-
wane słowa kluczowe przed rokiem 2020. W literaturze 
polskiej przeglądu piśmiennictwa dotyczącego pracy 
zdalnej dokonał P. Sliż (2020), wydzielając obszary za-
interesowań badaczy, jakimi były: aspekty prawne, psy-
chospołeczne, korzyści i  ograniczenia oraz narzędzia 
wspomagające wdrażanie tej formy pracy, co zostało 
ukazane w tabeli 1. 

A. Jeran (2016) pisze, że pracę zdalną można trakto-
wać jako szczególny przypadek pracy elastycznej – spo-
śród czterech wymiarów elastyczności: czasu, trwałości 
relacji, lokalizacji i formy umowy między pracownikiem 
a  pracodawcą, w  tym przypadku dotyczy ona przede 
wszystkim wymiaru miejsca – praca zdalna jest bowiem 
przede wszystkim pracą realizowaną poza siedzibą pra-
codawcy. Definiując pracę zdalną, T. Zalega (2009) zwra-
ca uwagę na aspekt sposobu zatrudnienia pracownika, 
przyjmując, że pracownik zdalny może być zatrudniony 
na zasadzie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub 
samozatrudnienia. W prawie polskim termin pracy zdal-
nej pojawia się wraz z  opublikowaniem Ustawy z  dnia 
2  marca 2020  r. o  szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. W rozdziale 2 art. 3.1 tejże 
ustawy stwierdza się, że pracodawca może polecić pra-
cownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony pracy 
określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego 
wykonywania (praca zdalna) (Sejm RP, 2020a). Kolejną 
regulacją prawną dotyczącą pracy zdalnej jest Ustawa 

z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektó-
rych innych ustaw (Sejm RP, 2020b). Wprowadza ona 
następującą zmianę: art. 3 ust. 1, o treści: „1. W okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz 
w  okresie 3  miesięcy po  ich odwołaniu, w  celu prze-
ciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pra-
cownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy 
określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego 
wykonywania (praca zdalna)”. Powyższa zmiana w prze-
pisach prawa potwierdza, że forma pracy zdalnej, choć 
znana na polskim rynku pracy, nie jest ugruntowana 
w  regulacjach prawnych, a  co za tym idzie, w  świado-
mości pracowników i  pracodawców. Zdaniem autorki, 
w sytuacji realizacji pracy w formie zdalnej zarówno pra-
codawcy, jak i pracownicy napotykają na szereg zmian 
istotnie odróżniających tę formę pracy od świadczonej 
w sposób klasyczny. Dotyczy to między innymi szeroko 
pojętych warunków pracy, a w tym bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, braku bezpośredniego nadzoru pracodawcy, 
organizacji pracy i zarządzania pracownikami, wykonu-
jącymi pracę poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia. 
Podstawy prawne dotyczące wykonywania pracy zdalnej 
w Polsce nie określają tych aspektów, w związku z  tym 
zauważa się potrzebę zdefiniowania i określenie w prze-
pisach prawa powyższych zagadnień, gdyż ich brak 
może wpływać na dezorganizację pracy, spadek wydaj-
ności pracowników, obniżenie poziomu motywacji oraz 
satysfakcji z pracy.

W  publikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(ILO, 2020), która ukazała się 05.06.2020 r., podjęto pró-
bę zdefiniowania pojęć: remote work, telework, work at 
home, home-based work, wskazując na elementy wspólne 
oraz różnice tych definicji. Zdaniem autorów powyższego 
opracowania, usystematyzowanie ww. pojęć pozwoli na 
pomiar rozpowszechniania tych form pracy oraz ocenę 
ich rozwoju. Zaproponowano następujące definicje:

1. Praca zdalna (remote work) jest to praca wyko-
nywana w  całości lub w  części w  alternatywnym 
miejscu pracy. Może być wykonywana w różnych 
możliwych lokalizacjach, które można postrzegać 

Tabela 1. Polscy autorzy publikujący na temat pracy zdalnej

Obszar zainteresowania badaczy dotyczący pracy zdalnej  Polscy autorzy 

Aspekt prawny
Cisło, 2012; Karbowska, 2008; Krzyśków, 2005;  
Krzyśków i Konarska, 2007; Kurkus-Rozowska i Konarska, 2002; 
Pietrzak, 2011; Sobczyk, 2009

Aspekt psychospołeczny Najmiec, 2007; Sęczkowska, 2019; Spytek-Bandurska, 2015; Sowińska, 
2014; Makowiec i Mikuła, 2014

Korzyści i ograniczenia wynikające z tej formy pracy Cierniak-Emerych, 2009; Kurkus-Rozowska i Konarska, 2002; Łodyga, 
2007; Szluz, 2013; Twardowska, 2016

Charakterystyka narzędzi wspomagających pracę zdalną Muszyńska i Swacha, 2014; Bąkała i Niedźwiedziński, 2010; Karaszewska, 
2009; Trziszka, 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sliż, 2020, s. 50–65
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jako alternatywę dla miejsca, w którym można by 
się spodziewać tego, biorąc pod uwagę zawód i sta-
tus zatrudnienia.

2. Telepraca (telework), podobnie jak praca zdalna nie 
posiada uogólnionej, międzynarodowej definicji. 
Kraje członkowskie Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy, stosując różnorodne definicje operacyjne, 
przy określeniu tej formy pracy zazwyczaj opierają 
się na dwóch zasadniczych komponentach:
• Praca wykonywana jest w  całości lub w  części 

w innym miejscu niż domyślne miejsce pracy (ten 
komponent opiera się na definicji pracy zdalnej);

• Korzystanie z  osobistych urządzeń elektronicz-
nych, takich jak: komputery, tablety lub telefony 
do wykonywania pracy.
Z powyższych definicji wynika, że pojęcie telepraca 

jest podkategorią szerszej koncepcji pracy zdalnej.
3. Praca częściowo wykonywana w  domu (work at 

home) to praca wykonywana całkowicie lub częścio-
wo w miejscu zamieszkania pracownika. 

4. Praca całkowicie wykonywana we własnym domu 
(home-based work), stanowiąca podkategorię pracy 
częściowo wykonywanej w domu (work at home).

Te cztery pojęcia: praca zdalna (remote work), tele-
praca (telework), praca częściowo wykonywana w domu 
(work at home), praca całkowicie wykonywana w domu 
(home-based work) są ze sobą powiązane i w dużej mierze 
pokrywają się ze sobą. 

Powyższy podział spowodował wyodrębnienie dodat-
kowych kategorii:

1. Praca zdalna w  domu (remote work from home) 
obejmuje pracowników wykonujących pracę zdalną 
z własnego miejsca zamieszkania. Fizyczna lokaliza-
cja, w której wykonywana jest praca, to własny dom 
pracownika, co jest lokalizacją alternatywną do do-
myślnego miejsca pracy.

2. Telepraca w  domu (telework from home), obejmu-
je pracowników, którzy wykonują określoną pra-
cę w  swoim miejscu zamieszkania. Podobnie jak 
w przypadku pracy zdalnej (remote work), fizyczną 
lokalizacją wykonywania pracy jest własny dom. 
Poza tym pracownik używa osobistych urządzeń 
elektronicznych do wykonywania pracy.

3. Telepraca całkowicie wykonywana w domu (home-
-based telework).

Można dostrzec, że powyższa klasyfikacja opiera się 
przede wszystkim na określeniu miejsca świadczenia pracy, 
wyraźnie zaznaczając granice pomiędzy miejscem zamiesz-
kania a alternatywnym miejscem pracy. Warto w tym miej-
scu wskazać, że do alternatywnych miejsc pracy nie należą:

1. Obiekty i  tereny należące do pracodawcy: biuro 
pracodawcy, plac budowy, gospodarstwo rolne lub 
warsztat.

2. Obiekty lub lokalizacje klienta: dom klienta, sklep, 
biuro czy fabryka.

3. Przestrzeń publiczna, jeśli charakter obowiązków 
oznacza, że muszą być wykonywane w przestrzeni 
publicznej (np. w przypadku ulicznego sprzedawcy, 
kierowcy autobusu lub patrolującego policjanta).

Zdecydowanie bardziej złożona jest kwestia rozu-
mienia pracy zdalnej w  odniesieniu do pracowników 
samozatrudniających się, wykonujących swoją pracę 
w  domu, nieposiadających wyraźnie wyodrębnionych 
do tych celów pomieszczeń. W związku z tym obserwuje 
się tendencję do ograniczenia pojęcia pracy zdalnej tyl-
ko do pracowników zatrudnionych przez zewnętrznego 
pracodawcę (ILO, 2020). Autorka wyraża przekonanie, 
że przedstawiona w  opracowaniu próba usystematyzo-
wania pojęć związanych z pracą zdalną, zaproponowana 
przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO, 2020), 
może stać się przyczynkiem do ujednolicenia termino-
logii i uszczegółowienia badań w tym zakresie. Autorka 
sądzi jednak, że klasyfikacja opierająca się jedynie na 
kryterium lokalizacyjnym pomija pewien ważny aspekt, 
gdyż zarówno pracę zdalną, jak i telepracę mogą charak-
teryzować pewne cechy wspólne, niewynikające jedynie 
z określenia miejsca wykonywania pracy, jak chociażby 
to, że obydwie formy pracy mogą być realizowane po-
przez użycie środków teleinformatycznych. Wówczas 
praca zdalna będzie spełniać kryteria telepracy. Jednakże 
w sytuacji, kiedy praca zdalna będzie wykonywana bez 
wykorzystania środków teleinformatycznych, nie będzie 
można nazwać jej telepracą. Z  powyższego wynika, że 
pojęć praca zdalna i  telepraca nie powinno się używać 
alternatywnie, a  stosowanie klasyfikacji opierającej się 
jedynie na kryterium lokalizacyjnym powoduje pomi-
nięcie pewnych istotnych elementów charakterystycz-
nych dla danych form pracy. 

Warto zawrócić uwagę na fakt, że pracodawcy decy-
dują się na organizację zadań za pośrednictwem pracy 
zdalnej, gdy jest ona technicznie wykonalna (Pelletier, 
Thomas, 2018), w  związku z  tym nie wszystkie przed-
siębiorstwa mają możliwość wprowadzenia tej formy 
pracy, co wynika ze specyfiki prowadzonej przez nie 
działalności. Autorka wyraża przekonanie, że wyko-
rzystanie nowatorskiej metody kategoryzacji zawodów 
na zdalnie kompatybilne lub zdalnie niekompatybilne, 
w  oparciu o  pięć indeksów kontekstu pracy, dostar-
czonych przez O*NET (baza danych Departamentu 
Pracy Stanów Zjednoczonych o  nazwie Occupational 
Information Network), może być niezwykle przydatne 
do określenia, czy dany zawód jest zdalny, a można go 
takim nazwać, jeśli spełnia pięć poniższych kryteriów 
(Su, 2020):

1. Praca wymaga częstego korzystania z  poczty elek-
tronicznej.

2. Praca nie wymaga fizycznej bliskości z innymi ludź-
mi bliżej niż na wyciągnięcie ręki.

3. Praca wymaga siedzenia przez co najmniej połowę 
czasu.

4. Praca nie wymaga dłuższego klęczenia, kucania, po-
chylania się ani czołgania.

5. Praca nie wymaga znacznego zginania ani skręcania 
ciała. 

Zdaniem autorki, na podstawie powyższej kategory-
zacji należałoby ograniczyć możliwość wprowadzania 
formy pracy zdalnej w  przedsiębiorstwach zatrudniają-
cych pracowników w  zawodach wymagających bliskich 
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kontaktów bezpośrednich, znaczącego i częstego wysiłku 
fizycznego i  zmiany pozycji ciała, a  także wykorzystują-
cych specjalistyczny sprzęt i  maszyny. A. Ślązak (2012) 
wskazuje, że praca zdalna może dotyczyć tylko prac, które 
są niezależne od lokalizacji pracownika względem biura 
i może obejmować takie zawody, jak: pisarz, programista, 
grafik, księgowy.

Zagadnienie pracy zdalnej w literaturze 
przed i w czasie pandemii COVID-19

W   publikacjach obcojęzycznych, które ukazały się 
przed pandemią COVID-19, podejmowano mię-

dzy innymi tematykę równowagi pomiędzy pracą zdalną 
a życiem osobistym (Felstead, Henseke, 2017), dowodząc, 
że taka forma pracy wiąże się z  większym zaangażowa-
niem organizacyjnym i zadowoleniem z pracy, ale odbywa 
się to kosztem bardziej wytężonych działań, a pracownicy 
często nie posiadają umiejętności do rozdzielenia życia 
osobistego od pracy zawodowej. 

Jak pisze K. Novikova (2019), w związku z tematem 
pracy zdalnej pojawiają się kwestie pracy elastycznej 
lub opartej na możliwościach Internetu, ale również 
kwestie przestrzennego wymiaru pracy oraz równowagi 
między pracą a odpoczynkiem. Praca zdalna przesuwa 
punkt ciężkości w  systemie zarządzania na samego 
pracownika, wpływając na mieszanie tradycyjnie roz-
dzielanych sfer zawodowej i  prywatnej (Jeran, 2016). 
Zdaniem autorki, zdolność gospodarowania czasem 
pracy w  taki sposób, aby zachować balans pomiędzy 
sferą zawodową a  rodzinną, jest umiejętnością nieła-
twą, jednakże możliwą do osiągnięcia. Niewątpliwie 
realizacja obowiązków zawodowych w  środowisku do-
mowym utrudnia to zadanie i wymaga od pracownika 
samodyscypliny, umiejętnego gospodarowania czasem 
pracy i zarządzania zadaniami. Wprowadzenie edukacji 
zdalnej w czasie pandemii COVID-19 spowodowało, że 
rodzice realizujący swoje obowiązki zawodowe w  śro-
dowisku domowym napotkali na dodatkowe utrudnie-
nia wynikające z opieki nad własnymi dziećmi. Z pew-
nością wielu pracownikom zdalnym zaistniała sytuacja 
nie ułatwiała zachowania równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym a osobistym, na co wskazują w swoich ba-
daniach M.  Nash i  B. Churchill (2020), dowodząc, że 
w  okresie pandemii COVID-19 pracujące na australij-
skich uniwersytetach kobiety miały większą trudność 
w  pogodzeniu pracy zdalnej z  opieką nad własnymi 
dziećmi. Taki stan rzeczy stawiał na uprzywilejowanej 
pozycji mężczyzn, kreując ich tym sposobem na ideal-
nych pracowników, bardziej wydajnych i  zaangażowa-
nych poprzez brak obowiązku opieki nad dziećmi. 

Powyższe wyniki badań wskazują na różnice w  osią-
ganiu równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
a  osobistym, wynikające z  płci oraz pełnionych ról ro-
dzicielskich. Nie pozostają one jednak w bezpośredniej 
zależności z  satysfakcją z  wykonywanej pracy, co obra-
zują badania przeprowadzone podczas pandemii CO-
VID-19 na Litwie (Raišiene i  in., 2020). Wyłoniły one 
najbardziej zadowolonych z pracy zdalnej pracowników, 

którymi okazały się kobiety z wyższym wykształceniem, 
4–10-letnim stażem pracy, pracujące na stanowisku 
kierowniczym. Najmniej zadowolonymi pracownikami 
okazali się mężczyźni z 20-letnim stażem pracy, którzy 
podjęli formę pracy zdalnej w  okresie kwarantanny. 
Analizowano również satysfakcję z pracy zdalnej u osób 
o różnych typach osobowości (Sęczkowska, 2019), uzna-
jąc, że z punktu widzenia osób introwertycznych, skon-
centrowanych na pracy, a  także takich, którym zależy 
na pogodzeniu wielu różnych zleceń lub swobodnym 
łączeniu sfery rodzinnej i  zawodowej, taka forma za-
trudnienia może być rozwiązaniem bardzo korzystnym. 
W przypadku osób ekstrawertycznych, którym zależy na 
codziennych kontaktach z ludźmi, lub osób, które się ła-
two rozpraszają, praca zdalna może stanowić zagrożenie 
dla ich produktywności.

Charakter procesu pracy online prowadzi do po-
wstawania specyficznej formy organizacji, w  której 
grupy mediów społecznościowych odgrywają główną 
rolę w kształtowaniu komunikacji wśród pracowników 
(Wood i in., 2018). Ograniczenie kontaktów bezpośred-
nich na rzecz tych z  wykorzystaniem narzędzi telein-
formatycznych pozwala na szybką komunikację pra-
cowników będących w różnych lokalizacjach, a czasem 
strefach czasowych. Jest to niewątpliwie plusem takiej 
organizacji pracy, gdyż redukuje stratę czasu poświę-
conego na dotarcie do miejsca spotkania, minimalizuje 
koszty związane z  przemieszczaniem się i  pozytywnie 
wpływa na środowisko poprzez ograniczenie spalin 
wydzielanych przez środki transportu. Negatywnym 
aspektem ograniczenia kontaktów bezpośrednich jest 
uczucie izolacji występujące u  pracowników zdalnych, 
które może skutkować zaburzeniami psychicznymi. 

Przed wybuchem pandemii opublikowano wyniki 
badań przeprowadzone na grupie 2500 pracowników 
zdalnych w  2019 roku (Buffer, 2019). Aż 99% ankie-
towanych stwierdziło, że chciałoby przynajmniej raz 
w  swojej karierze zawodowej pracować poza stałym 
miejscem pracy. Dodatkowo ankietowani wskazywali 
na korzyści oraz utrudnienia wynikające z takiej formy 
pracy. Wśród korzyści badani wymienili: elastyczny 
harmonogram, możliwość pracy z  różnej lokalizacji, 
w  tym także z  domu, oraz możliwość spędzenia czasu 
z  rodziną. Do głównych utrudnień zaliczono nato-
miast: poczucie izolacji i  osamotnienia, utrudnienia 
w  zakresie współpracy i  komunikacji, czynniki roz-
praszające występujące w  domu, przebywanie w  innej 
strefie czasowej niż zespół, brak motywacji, znalezienie 
czasu na odpoczynek, utrudniony dostęp do Internetu. 
O ile przed wybuchem pandemii w zastosowaniu pracy 
zdalnej upatrywano głównie korzyści (Machol-Zajda, 
2008), takie jak: ograniczenie bezrobocia, zapewnienie 
zdolności dostosowania się pracowników i  pracodaw-
ców do warunków kreowanych przez otoczenie, wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, czy rozwiązania 
narastających problemów demograficznych, o tyle czas 
pandemii COVID-19 spowodował, że praca zdalna za-
częła być postrzegana nie tylko jako możliwy wybór, ale 
jako niedogodny przymus. 
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Niewątpliwie nadal wśród korzyści z  punktu wi-
dzenia pracownika wymienia się redukcję czasu oraz 
kosztów związanych z  codziennym dojazdem do pracy, 
co wpływa na ograniczenie zmęczenia pracownika oraz 
pośrednio przekłada się na dbałość o  środowisko natu-
ralne poprzez zmniejszenie emisji spalin. Wskazuje się 
na większą możliwość osiągnięcia równowagi między 
życiem osobistym a zawodowym poprzez swobodę w za-
kresie gospodarowania własnym czasem pracy, a  także 
na wzrost motywacji do pracy poprzez możliwość wyko-
nywania swoich obowiązków w  komfortowych warun-
kach, co sprzyja wydajności i  produktywności. Istotną 
korzyścią jest możliwość pokonania bariery zatrudnie-
nia przez osoby niepełnosprawne lub zamieszkujące 
w innym obszarze geograficznym. Wskazuje się również 
na korzyści wynikające z  pracy zdalnej z  punktu wi-
dzenia pracodawcy, a wśród nich ograniczenie kosztów 
utrzymania przedsiębiorstwa, możliwość zachowania 
ciągłości zatrudnienia, możliwość pozyskania utalento-
wanego pracownika zamieszkującego w innej strefie geo-
graficznej, a  także pozostawanie atrakcyjnym na rynku 
poprzez ciągłość świadczenia usług.

 Autorka zauważa, że coraz częściej zwraca się 
uwagę na negatywne konsekwencje tej formy pracy, 
jakimi są: poczucie izolacji i  osamotnienia z  powo-
du ograniczenia kontaktów ze współpracownikami, 
trudności w  gospodarowaniu czasem i  zachowanie 
balansu pomiędzy sferą zawodową, a  osobistą oraz 
obniżony poziom motywacji do pracy. Ugruntowanie 
pracy zdalnej ujawnia także dodatkowe utrudnienia 
związane z ochroną danych osobowych, zarządzaniem 
pracą zespołów oraz produktywnością pracowników. 
Najpewniej wynika to z  faktu implementacji pracy 
zdalnej również w  przedsiębiorstwach, które nie po-
siadały odpowiedniego doświadczenia i  narzędzi do 
wprowadzania tej formy pracy. Zdaniem autorki, głów-
nymi przesłankami implementacji pracy zdalnej przez 
przedsiębiorstwa w  okresie pandemii COVID-19 są: 
ochrona życia i  zdrowia pracowników poprzez zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, zapewnienie 
bezpieczeństwa zatrudnienia poprzez zachowanie 
miejsc pracy oraz pozostawanie konkurencyjnym na 
rynku poprzez ciągłość świadczenia usług. Coroczne 
badanie FlexJobs z  2019 roku (Pelta, 2019) wykazało, 
że 65% profesjonalistów uważało, że byliby bardziej 
produktywni, pracując zdalnie niż w  tradycyjnym 
miejscu pracy. Według S. Lyncha (2017), wymaganie 
od pracowników przebywania w biurze to przestarzała 
tradycja ustanowiona podczas rewolucji przemysło-
wej, która ignoruje współczesne metody komunikacji 
i  szkodzi zarówno pracodawcom, jak i  pracownikom. 
Badania przeprowadzone na grupie 5  tysięcy pracują-
cych dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych 
(Bick i in., 2020, s. 2) wykazały, że 35,2% siły roboczej 
pracowało całkowicie z domu w maju 2020 r., podczas 
gdy w  lutym 2020, takie działania deklarowało 8,2% 
badanych. Osoby o  wysokim poziomie wykształcenia 
i  o  wysokich dochodach, znacznie częściej przesta-
wiały się na pracę zdalną i  utrzymywały zatrudnienie 

po  wybuchu pandemii COVID-19. Należy zwrócić 
uwagę na pewne trendy w pracy zdalnej, jakich może-
my się spodziewać w najbliższym czasie (Remoters.net, 
2020), a mianowicie:

1. Prognozuje się powstawanie hybrydowych i  zdal-
nych biur. Coraz więcej biur i  firm zacznie „testo-
wać” pracę zdalną w  środowisku hybrydowym, co 
ma być rozwiązaniem problemu izolacji wśród pra-
cowników zdalnych.

2. Nastąpi rozwój zdalnych narzędzi, usług i zasobów. 
Zwiększy się liczba „wirtualnych miejsc pracy” uła-
twiających współpracę i  komunikację zdalnych ze-
społów. 

3. Usprawnione zostaną systemy cyberbezpieczeństwa 
oraz powstaną szybkie i niezawodne połączenia in-
ternetowe.

4. Poza produktami i usługami specjaliści będą dzielić 
się swoimi doświadczeniami w pracy zdalnej, oferu-
jąc przewodniki i podręczniki poruszające tę tema-
tykę.

5. Dla młodego pokolenia pracowników, wyposażo-
nych w umiejętności cyfrowe, forma pracy zdalnej 
będzie pierwszym wyborem.

6. Zwiększy się nacisk na ochronę zdrowia psychiczne-
go, które będzie zagrożone poprzez izolację wynika-
jącą z ograniczenia interakcji pracowniczych.

Zdaniem autorki, powyższe trendy wskazują na to, 
że implementacja formy pracy zdalnej na rynku zatrud-
nienia będzie skutkowała szeregiem zmian i usprawnień 
w  zakresie zarządzania, organizacji, komunikacji oraz 
warunków i higieny pracy pracowników zdalnych, a dla 
nowych pokoleń nie będzie alternatywą, ale świadomym 
wyborem korzystnej dla nich formy pracy. Już na chwilę 
obecną wskazuje się, że oferowanie przez pracodawcę nie 
tylko elastyczności czasowej, ale i geograficznej (Choud-
hury i  in., 2019), postrzegane jest jako świadczenie nie-
pieniężne, które może być atrakcyjne dla pracownika. 
Badania przeprowadzone wśród pracowników Stanów 
Zjednoczonych (Dingel, Neiman, 2020) wykazują, że 
prace, które mogą być w  całości wykonywane zdalnie, 
są  zazwyczaj lepiej płatne od tych, których nie można 
wykonywać w domu. 

Dziś coraz częściej dostrzega się potrzebę analizy 
zysków i  strat spowodowanych upowszechnianiem for-
my pracy zdalnej, zarówno w  sferze gospodarczej, jak 
i społecznej, potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do 
badań empirycznych nad pracą zdalną i zarządzaniem za-
sobami ludzkimi w gospodarce cyfrowej (Donnelly, Johns, 
2020), a  także potrzebę zbadania, czy zasady, wiedza 
i postawy wypracowane w wielu firmach i organizacjach 
podczas pandemii COVID-19, będą nadal utrzymywane 
po jej zakończeniu. 

Podsumowanie

W spółczesne przedsiębiorstwa na wielu płaszczy-
znach muszą dostosować się do zmieniającej się 

rzeczywistości, chociażby poprzez stosowanie nieszablo-
nowych form zatrudnienia pracowników czy organizacji 

http://Remoters.net
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pracy po to, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Zda-
niem autorki, poprzez wzrost konkurencyjności wśród 
wielu przedsiębiorstw, a  także dominującą potrzebę re-
dukcji kosztów, w tym kosztów zatrudnienia, pracodawcy 
coraz chętniej implementują pracę zdalną. Z perspektywy 
pracownika można wskazać, że dla wielu z  nich wybór 
pracy zdalnej stanowi świadomą decyzję, w  której upa-
trują wielu korzyści. Czas pandemii COVID-19 poprzez 
konieczność ograniczenia kontaktów bezpośrednich 
niewątpliwie wpłynął na proces podejmowania prób 
wprowadzania pracy zdalnej w wielu przedsiębiorstwach, 
a w licznych przyspieszył wprowadzenie tej formy pracy 
na stałe. Praca zdalna funkcjonuje na rynku pracy od lat, 
jednakże sytuacja pandemii COVID-19 spowodowała, 
że wiele sektorów, które nie stosowało takich rozwiązań, 
musi po nie sięgnąć, aby przetrwać, co jednak jest utrud-
nione brakiem uregulowań prawnych oraz ujednoliconej 
nomenklatury. Powyższe rozważania wskazują potrzebę 
zdefiniowania i określenia w przepisach prawa zagadnień 
związanych z  organizacją i  warunkami pracy oraz bez-
pieczeństwem pracownika realizującego pracę w  formie 
zdanej. 

Wskazując główne obszary badawcze w  zakresie im-
plementacji pracy zdalnej, należy podkreślić, że zasadne 
jest prowadzenie badań ukierunkowanych na szeroko 
rozumiane warunki pracy pracowników zdalnych, 
zarówno pod względem oddziałujących na nich czyn-
ników fizycznych, psychospołecznych, zdrowotnych 
jak i równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobi-
stym, a także w kwestii pewności posiadania przez nich 
zatrudnienia Równie istotne jest prowadzenie badań 
dotyczące wydajności, motywacji, satysfakcji z  pracy, 
a  także zarządzania pracą zdalną i  organizacją pracy 
pracowników zdalnych ze szczególnym uwzględnieniem 
różnic wynikających z  płci, zajmowanego stanowiska 
czy wykonywanego zawodu. Należy również zwrócić 
uwagę na określnie korzyści oraz strat spowodowanych 
wprowadzeniem formy pracy zdalnej zarówno dla 
przedsiębiorstwa, jak i  dla pracowników. Bardzo inte-
resującym kierunkiem badawczym może okazać się ba-
danie satysfakcji odbiorców usług świadczonych przez 
pracowników zdalnych oraz poziomu owych świadczeń. 
Eksploracja tego obszaru będzie szczególnie istotna dla 
przedsiębiorstw i zawodów, które przed wybuchem pan-
demii COVID-19 nie wykorzystywały formy pracy zdal-
nej. Z powodu zastosowania technologii komputerowej 
do komunikacji należy również zwrócić uwagę na aspekt 
bezpieczeństwa danych i  dokumentów przesyłanych 
drogą elektroniczną. Badania prowadzone w  wyżej wy-
mienionych obszarach pozwolą na adaptację najbardziej 
korzystnych rozwiązań w  zakresie zrównoważonego 
rozwoju, zarządzania organizacjami oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi, a  także zapewnienia bezpiecznych 
i  higienicznych warunków pracy. Wskazane jest podej-
ście interdyscyplinarne do badań empirycznych nad 
pracą zdalną, a także określenie, na ile wiedza, doświad-
czenie i  rozwiązania wypracowane w  czasie pandemii 
COVID-19 dadzą się wykorzystać w przedsiębiorstwach 
po jej ustaniu.
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Implementation of Remote Work 
— Identification of Main Research Areas

Summary

In this article, based on the analysis of Polish and foreign-lan-
guage literature on the subject, as well as the results of empirical 
research, an attempt has been made to show the main research 
areas essential for the implementation of remote work by de-
termining the state of knowledge about this form of work in or-
ganisations before the COVID-19 pandemic and throughout 
its duration. This study points to the need to regulate the provi-
sions of Polish law on remote work. The essence of conducting 
research aimed at assessing the working conditions of remote 
employees has been emphasized. This refers to physical, psy-
chosocial and health factors affecting them, as well as work-life 
balance, and in terms of efficiency, motivation, job satisfaction, 
remote work management and work organisation of remote 
workers. The obtained results of the research conducted in the 
above-mentioned research areas, as well as appropriate legal 
regulations and the balance between the zone of benefits and 
losses, both for the employer and the employee in the field of 
remote work, open the way to making this form of work more 
realistic on the employment market.
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Wprowadzenie

P andemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na sek-
tor turystyczny i zachowania turystów. Ograniczenia 

możliwości podróżowania, ryzyko zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 oraz inne czynniki nie pozostały bez wpły-
wu na decyzje osób podróżujących i planujących podróże. 
Pomimo dostępności szczepionek, realizacji programu 
szczepień oraz ułatwień dla podróżujących, którzy przy-
jęli szczepionkę, znaczna część ludzi nie jest jeszcze za-
szczepiona i wielu nie zamierza tego uczynić. Należy więc 
postawić pytania, jak różnią się intencje behawioralne 
dotyczące wyjazdów turystycznych u osób, które zostały 
zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2  (przynajmniej 
jedną dawką) oraz tych, którzy nie zostali zaszczepieni, 
w kontekście ograniczeń dotyczących podróżowania oraz 
teorii planowanych zachowań Ajzena (1991), a także jak 
w kontekście teorii motywacji ochronnej (ang. Protection 
Motivation Theory – PMT) (Rogers, 1975; 1983) osoby 
zaszczepione i  niezaszczepione postrzegają zagrożenia 
związane z pandemią koronawirusa?

W świetle założeń teorii PMT ludzie postrzegają uciąż-
liwość konkretnego zagrożenia, prawdopodobieństwo 
jego wystąpienia oraz własną skuteczność w radzeniu so-
bie z nim, podejmując określone działania prowadzące do 
ochrony oraz mające na celu radzenie sobie z danym za-
grożeniem. Działania te mogą mieć charakter adaptacyjny 
lub nieprzystosowawczy (Rogers, 1983). Wykazywanie 
postawy innej niż strach wobec postrzeganych zagrożeń 
wpływa na wybór adaptacyjnych lub nieprzystosowaw-
czych reakcji (Maddux, Rogers, 1983). Zachowania ada-
ptacyjne odnoszą się przede wszystkim do podejmowania 
działań w  celu ochrony przed zagrożeniem. Działania 
nieprzystosowawcze polegają na unikaniu angażowania 
się w  czynności służące ochronie (Menard i  in., 2018). 
Jak więc ludzie zaszczepieni i niezaszczepieni postrzegają 
obecnie zagrożenia związane z  pandemią i  jakie ma to 
znaczenie dla branży turystycznej? 

Ponieważ globalne zagrożenie epidemiczne w  takiej 
skali jak SARS-CoV-2  nie miało miejsca w  ostatnich 
dziesięcioleciach, istnieje niedostatek badań i  analiz po-
zwalających na predykcję zachowań turystycznych osób 

zaszczepionych i  niemałej części niezaszczepionego spo-
łeczeństwa. Celem niniejszego opracowania jest wypeł-
nienie tej luki poprzez zilustrowanie związków pomiędzy 
(zmiennymi): (a) postrzeganiem wybranych czynników 
ryzyka związanych z pandemią koronawirusa, (b) faktem 
zaszczepienia się przeciw SARS-CoV-2 oraz (c) intencją 
odbywania wyjazdów turystycznych w okresie pandemii, 
analizowanych w świetle teorii motywacji ochronnej oraz 
teorii planowanych zachowań.

Niewiele badań dotyczy powiązania motywacji 
ochronnej i intencji behawioralnych turystów (Wang i in., 
2019a; Chen, Lu, 2021; Itani, Hollebeek, 2021). Powią-
zanie motywacji ochronnej oraz intencji behawioralnej 
związanej z  wyjazdem turystycznym jest w  kontekście 
pandemii rzadkością (np. Shin i in. (2022) – badania pro-
wadzone wśród koreańskich turystów). 

Analizę przedstawioną w  artykule oparto na danych 
z badania sondażowego zebranych przez Pomorski Insty-
tut Naukowy im. prof. B. Synaka, we współpracy z Gdań-
ską Organizacją Turystyczną, w czerwcu 2021 r. 

Istota teorii motywacji ochronnej 

W yjaśnienie ludzkich reakcji na występujące zagro-
żenia zostało zaproponowane w ramach Protection 

Motivation Theory (w  krajowej literaturze spotyka się 
termin teoria motywacji ochronnej, choć powszechniej-
sze jest stosowanie nazwy anglojęzycznej), opracowanej 
przez Rogersa w  1975 roku, a  później udoskonalonej 
i  przebudowanej w  1983 roku (Rogers, 1983; Maddux, 
Rogers, 1983). Według PMT, to, jak ludzie postrzegają 
uciążliwość lub dotkliwość konkretnego zagrożenia, 
prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz własną sku-
teczność w radzeniu sobie z nim, wywołuje motywację do 
ochrony oraz różne metody radzenia sobie z  danym za-
grożeniem. Sposoby te mogą mieć charakter adaptacyjny 
lub nieprzystosowawczy (Rogers, 1983). Wykazywanie 
postawy innej niż strach wobec postrzeganych zagro-
żeń, wpływa na podejmowanie działań adaptacyjnych 
lub nieprzystosowawczych (Maddux, Rogers, 1983). 
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Zachowania adaptacyjne odnoszą się przede wszystkim 
do podejmowania działań w celu ochrony przed zagroże-
niem. Działania nieprzystosowawcze polegają na unika-
niu angażowania się w czynności służące ochronie przed 
postrzeganym niebezpieczeństwem, z  uwagi na wysoki, 
subiektywnie postrzegany koszt działań adaptacyjnych 
(Menard i in., 2018). 

PMT jest najczęściej wykorzystywana w  kontekście 
psychologii zdrowia jako wyjaśnienie intencji i  zacho-
wań jednostek w obliczu zagrożenia i prewencji zdrowia 
w różnych obszarach (Heszen, Sęk, 2007, s. 125; Adunlin 
i  in., 2020, s.  170). W  ramach PMT został opracowany 
model motywacji do ochrony zdrowia (Rogers, 1975). 
Zakłada on, że podjęcie zachowania zdrowotnego jest 
poprzedzone ukształtowaniem się intencji behawioralnej, 
rozumianej jako motywacja do ochrony zdrowia. Intencja 
ochrony zdrowia przejawia się w  spostrzeganiu powagi 
choroby, podatności na zachorowanie, oczekiwaniach 
dotyczących skuteczności działań, które można podjąć 
w danej sytuacji oraz oczekiwaniach własnej skuteczności 
(Bejcar, Abramciów, 2011, s. 182). W wyniku rozwinięcia 
PMT R.W. Rogers (1983) określił dwa najważniejsze kom-
ponenty motywacji ochronnej: subiektywne postrzeganie 
zagrożenia oraz radzenia sobie z nim. Ocena tych dwóch 
elementów wpływa na zamiar wykonania zaleconego 
zachowania zdrowotnego. Motywacja do ochrony jest 
silniejsza, jeśli postrzegane uciążliwości i  podatność na 
zagrożenie przeważają nad nagrodami wynikającymi 
z  nieprzystosowawczych zachowań, a  poczucie własnej 
skuteczności przewyższa koszty zachowań adaptacyjnych 
(Verkoeyen, Nepal, 2019).

Założenia teorii planowanych zachowań

K olejną teorią istotną z  perspektywy prowadzonych 
badań jest teoria planowanych zachowania (ang. The 

Theory of Planned Behaviour –  TPB), zaproponowana 
przez Ajzena, która jest zakorzeniona w  teorii racjonal-
nego zachowania (ang. The Theory of Reasoned Action 

–  TRA), stanowiąc jednocześnie jej rozszerzenie (Ajzen, 
1991, s. 181–182). TPB zakłada, że działanie poprzedzone 
jest tzw. intencją, która zaś wykształca się pod wpływem 
następujących czynników (Ajzen, 1991, s. 182): 

• subiektywnych norm (subjective norm), odnoszą-
cych się do opinii osób istotnych dla jednostki decy-
dującej o podjęciu wybranego działania, 

• postawy wobec określonego zachowania (attitude 
toward the behaviour), czyli stosunku jednostki wo-
bec czynności i jej konsekwencji, 

• postrzegania kontroli behawioralnej (perceived 
behavioroural control), czyli oczekiwań jednostki 
wobec tego, jak trudne lub łatwe będzie wykonanie 
danej czynności. 

Teoria planowanego zachowania stosowana jest w róż-
nych obszarach nauki, np. w kontekście zielonych techno-
logii informatycznych wśród profesjonalistów IT (Akman, 
Mishra, 2014, s. 47–54), nastawienia wobec żywności ge-
netycznie modyfikowanej (Cook i  in., 2002, s. 557–572), 
miłości wobec marki (Hegner i  in., 2017, s.  26–41) czy 

w odniesieniu do kształtowania intencji związanych z po-
prawą własnego dobrostanu (Kaczmarek, Drążkowski, 
2014, s. 465–479). Wspomniana wyżej intencja jest więc 
istotnym elementem analizy zachowań konsumenckich. 
Zgodnie z  teorią, intencja behawioralna jednostki po-
przedza konkretne zachowanie, oznacza zamiar i  moty-
wację do wykonania wybranej czynności, uwzględniając 
jednocześnie wszelkiego rodzaju działania i  siłę starań, 
jakie jednostka jest w  stanie zaangażować, żeby doszło 
do realizacji danej czynności (Ajzen, 1991, s.  181–183). 
W  przeprowadzonym przez autorów badaniu docelową 
intencją behawioralną było rozważenie przez potencjal-
nych turystów wyjazdu turystycznego w czasie pandemii 
COVID-19 i jej wyjaśnienie z uwzględnieniem teorii PMT 
i teorii TPB. 

Wykorzystanie PMT oraz TPB 
w badaniach dotyczących 
turystyki w świetle literatury

P MT została zaadaptowana jako wyjaśnienie moty-
wacji do ochrony zdrowia w  obliczu wyjazdów tu-

rystycznych do niebezpiecznych (Lu, Wei, 2019; Wang 
i  in., 2019a) lub zagrożonych zniszczeniem destynacji 
(Wang i  in., 2019b) oraz wykonywania ryzykownych 
aktywności w  trakcie wyjazdu turystycznego (Verko-
eyen, Nepal, 2019). Wyniki tych badań sugerują, że 
zastosowanie PMT pozwala na lepsze zrozumienie 
adaptacyjnych lub nieprzystosowawczych zachowań 
turystów. Aplikacja PMT pozwala na gruncie pande-
mii COVID-19 na wyjaśnienie niektórych zachowań 
turystów, uwzględniając nie tylko strach przed zachoro-
waniem, ale także inne czynniki. Badania wskazują, że 
wysoka, subiektywna ocena zagrożenia oraz postrzega-
ne prawdopodobieństwo radzenia sobie z nim wpływają 
na intencje behawioralne dotyczące adaptacyjnych 
zachowań zdrowotnych. Postrzeganie niskiego poziomu 
ryzyka i  możliwości radzenia sobie z  nim zmniejszają 
motywację ochronną i  sprzyjają nieprzystosowawczym 
reakcjom (Samdin i in., 2021). 

W  toku studiów literatury zidentyfikowano trzy pu-
blikacje dotyczące turystyki w  trakcie pandemii CO-
VID-19, w  których powoływano się na PMT (Hsieh 
i  in., 2021; Rather, 2021; Zheng i  in., 2021). Y. Hsieh, 
Y. Chen i Y. Wang (2021) w ramach PMT przeprowadzili 
badanie dotyczące intencji behawioralnych 700 amery-
kańskich konsumentów dotyczących pobytu w  hotelu 
podczas pandemii COVID-19. Wykorzystując model 
równań strukturalnych w  badaniu, stwierdzono, że 
poziom postrzeganego zagrożenia wpływał negatywnie 
na intencje behawioralne dotyczące pobytu w  hotelu. 
Zgodnie z  PMT, postrzeganie wysokiego poziomu wła-
snej skuteczności w  obliczu zagrożeń znacznie zwięk-
szało intencje behawioralne dotyczące pobytu w hotelu. 
Pozytywny wpływ wynikał także z  zaufania do rządu 
i społeczeństwa oraz percepcji działań podejmowanych 
przez hotel w  sytuacji pandemii COVID-19. PMT sta-
nowi także teoretyczną podstawę badania 325 turystów 
przebywających w  indyjskim Kaszmirze, dokonanego 
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przez R.A. Rathera (2021). Analizowano w nim wpływ 
turystycznych mediów społecznościowych na zaanga-
żowanie konsumentów związane z  marką destynacji, 
współtworzenie przez konsumentów –  turystów ko-
munikacji w mediach społecznościowych oraz intencję 
rewizyty w  środowisku pandemicznym. W  badaniu 
zidentyfikowano także rolę strachu przed COVID-19 
i  postrzeganego ryzyka w  budowaniu relacji między 
mediami społecznościowymi a  zaangażowaniem kon-
sumentów oraz intencji ponownej wizyty. Badacze 
D. Zheng, Q. Luo i B.W. Ritchie (2021) przeprowadzili 
ankietę wśród 1208 respondentów w  Chinach w  celu 
określenia, co wywołuje strach przed podróżowaniem 
w  trakcie pandemii COVID-19. Badali, jakimi proce-
sami percepcyjnymi kierują się jednostki, by poradzić 
sobie ze strachem przed podróżowaniem. W  badaniu 
zintegrowano PMT oraz teorię oceny poznawczej. An-
kietowani pochodzący z obszarów bardziej dotkniętych 
COVID-19, gdzie jednocześnie obserwowali skuteczne 
radzenie sobie z pandemią, wykazywali mniejszy strach 
przed podróżowaniem. Osoby z  wysokim poczuciem 
strachu przed podróżą wyruszały w  pierwszą podróż 
4–6 miesięcy po zniesieniu ograniczeń. Natomiast osoby, 
które wykazywały niski strach przed podróżowaniem, 
wybierały się w podróż natychmiast lub w ciągu 1–3 mie-
sięcy. Badanie wykazało związek między strachem przed 
podróżą, postrzeganiem własnej skuteczności oraz mo-
tywacją ochronną. 

W dziedzinie turystyki TPB znajduje szerokie zastoso-
wanie, np. w badaniach intencji przedsiębiorców w kon-
tekście turystyki zrównoważonej (Abd Hamid, Mohd Isa, 
2015) czy w badaniach młodych turystów podróżujących 
w  celach medycznych, analizując potencjalnie występu-
jące różnice w  ich intencjach (Boguszewicz-Kreft i  in., 
2020). TPB stosuje się również do wyjaśniania zachowań 
konsumentów związanych z szeroko rozumianymi skut-
kami pandemii COVID-19. Duża grupa badawcza, sto-
sując się do założeń TPB analizowała nastroje turystów 
z USA, którzy w ostatnich trzech latach odbyli podróż 
zagraniczną do kraju położonego na innym kontynen-
cie niż Ameryka Północna, wobec możliwości odbycia 
podróży turystycznej w popandemicznym świecie (Han 
i  in., 2020). Wyniki ich badania wykazały skłonność 
respondentów do potencjalnego wyboru bezpieczniej-
szych destynacji turystycznych, co zostało wyjaśnione 
za pomocą TPB. Istotnym elementem, który powraca 
w badaniach dotyczących podróżowania i pandemii CO-
VID-19, jest wielowymiarowe ryzyko związane z  odby-
ciem takiej podróży. W jednym z badań, w którym wzięto 
pod uwagę postrzegane przez turystów ryzyko związane 
z podróżami i COVID-19, przeprowadzono analizę, od-
nosząc się do TPB i uwzględniając metodę Willingness 
To Pay (WTP), pozwalającą poznać gotowość konsu-
mentów do poniesienia dodatkowych kosztów w  celu 
zwiększenia swojego poczucia bezpieczeństwa podczas 
podróży (Sánchez-Cañizares i  in., 2021). Przeprowa-
dzona ankieta pozwoliła zgromadzić 618 odpowiedzi 
od mieszkańców Hiszpanii, którzy stanowili grupę osób 
potencjalnie odbywających w  niedalekiej przyszłości 

podróż w  warunkach pandemicznych. Wyniki badania 
wskazywały na negatywny wpływ postrzeganego ryzyka 
na stosunek do podróży, zaś w przypadku zastosowanych 
założeń teoretycznych okazało się, że nawet przy silnej 
intencji wyjazdu respondenci niekoniecznie są chętni do 
ponoszenia wyższych kosztów od tych standardowych, 
aby podnieść poczucie swojego bezpieczeństwa w przy-
padku COVID-19 (Sánchez-Cañizares i in., 2021).

PMT oraz TPB dostarczają użytecznych ram do 
identyfikacji i oceny postaw osób zaszczepionych i nie-
zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  wo-
bec ograniczanych możliwości wyjazdów turystycznych.

Cele i założenia badania empirycznego 

B adanie prezentowane w  niniejszym opracowaniu 
przeprowadzono w  czerwcu 2021, a  więc u  schyłku 

stosunkowo wysokiej wiosennej fali zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2, skutkującej dużą liczbą osób hospitalizowa-
nych oraz zgonów, ale jeszcze przed okresem wypoczynku 
wakacyjnego. Ponadto w okresie tym znacząco zaawanso-
wano realizację programu szczepień, tak więc formalnie 
istniała możliwość zaszczepienia każdego dorosłego Pola-
ka (z wyłączeniem osób, u których występują przeciwska-
zania uwarunkowane stanem zdrowia). 

Badania przeprowadzono na próbie mieszkańców 
Gdańska –  miasta wojewódzkiego, w  którym dostępne 
były liczne punkty szczepień i jednocześnie dostępna jest 
infrastruktura komunikacyjna (lotnisko, dworce kole-
jowe, przystań promowa, autostrada itd.) umożliwiająca 
odbywanie podróży zarówno drogą powietrzną, lądową, 
jak i  morską. U  podstaw prowadzonych badań leżał na-
stępujący problem badawczy: jakie intencje behawioralne 
dotyczące podróży turystycznych przejawiają osoby za-
szczepione i niezaszczepione w okresie pandemii korona-
wirusa? Sytuacja jest dla branży turystycznej dynamiczna 
i  nowa, tak więc wszelkie informacje umożliwiające 
lepsze rozumienie klientów mogą być źródłem przewa-
gi konkurencyjnej. Dążąc do wypełniania niedostatku 
wiedzy w  tym zakresie, postawiono następujące pytania 
badawcze: 

• jak różnią się intencje behawioralne u  osób, które 
zostały zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 (przy-
najmniej jedną dawką) oraz tych, którzy nie zostali 
zaszczepieni wobec wyjazdów turystycznych i ogra-
niczeń dotyczących podróżowania? 

• jak osoby zaszczepione i  niezaszczepione postrze-
gają zagrożenia związane z pandemią koronawirusa, 
tj. ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, ryzyko za-
infekowania bliskich czy ryzyko zakażenia podczas 
odbywania podróży?

U  podstaw leżało założenie sformułowane w  świetle 
teorii PMT, że skłonność do wyjazdu turystycznego 
będzie zależała od postrzegania ryzyka związanego z za-
rażeniem się wirusem SARS-CoV-2, a  to z  kolei kore-
sponduje z  faktem zaszczepienia. Można bowiem przy-
puszczać, że w pierwszej kolejności szczepić się będą te 
osoby, które postrzegają konsekwencje zakażenia jako 
bardziej dotkliwe, zarówno dla siebie, jak i  członków 
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swojej rodziny, co sprawia, że mają wyższą motywację 
ochronną. Z  kolei osoby niezaszczepione, które mają 
niską motywację ochronną, będą bardziej skłonne do 
podróżowania. W  toku dalszych prac sformułowano 
więc następujące hipotezy badawcze: 

H1. Osoby zaszczepione i niezaszczepione odmiennie 
oceniają subiektywne prawdopodobieństwo za-
chorowania na COVID-19. 

H2. Fakt zaszczepienia przeciw SARS-CoV-2 ma istot-
ny wpływ na postrzeganie ewentualnego przebiegu 
choroby.

H3. Fakt zaszczepienia przeciw SARS-CoV-2 ma istot-
ny wpływ na postrzeganie prawdopodobieństwa 
zainfekowania osób bliskich.

H4. Postrzegane przez badanych ryzyko zakażenia SARS- 
CoV-2 podczas odbywania podróży jest wyższe niż 
ryzyko zarażenia się w tzw. „codziennym otoczeniu”.

H5. Osoby niezaszczepione częściej przejawiają in-
tencje behawioralne dotyczące chęci odbycia po-
dróży turystycznej w okresie pandemii niż osoby 
zaszczepione.

H6. Osoby zaszczepione i niezaszczepione odmiennie 
postrzegają ograniczenia epidemiczne związane 
z podróżowaniem.

Założono, że weryfikacja tych hipotez umożliwi sfor-
mułowanie postulatów wdrożeniowych dla podmiotów 
z  branży turystycznej i  będzie punktem wyjścia do dal-
szych badań.

Metoda badań i charakterystyka próby 

N iniejsze badanie ma charakter eksploracyjny. Jego ce-
lem było zidentyfikowanie występowania zależności 

między intencjami behawioralnymi oraz percepcją ryzy-
ka przez osoby zaszczepione i  niezaszczepione przeciw 
SARS-CoV-2. Dane wykorzystane w  toku analiz zostały 
pozyskane w  ramach większego projektu badawczego 
realizowanego przez Pomorski Instytut Naukowy im. 
prof. B. Synaka we współpracy z  Gdańską Organizacją 
Turystyczną, dlatego autorzy opracowania mieli ograni-
czony wpływ na sposób zbierania danych i dobór próby 
badawczej.

Dane stanowiące podstawę analiz zostały zebrane me-
todą CAPI w czerwcu 2021 roku. W  toku badania udało 
się pozyskać 1615 kompletnych kwestionariuszy ankiety. 
Grupa respondentów składała się z 37,87% mężczyzn oraz 

60,83% kobiet w  różnym wieku: 16,58% respondentów 
w wieku 18–30 lat; 33,04% respondentów w wieku 31–40 
lat; 28,40% w wieku 41–50 lat; 10,89% w wieku 51–60 lat 
i 11,08% w wieku powyżej 60 lat. Większość respondentów 
zadeklarowała, że ma wykształcenie wyższe (78,53%) lub 
średnie (19,49%). Jeżeli chodzi o  liczbę dzieci, to 33,99% 
badanych odpowiedziało, że ich nie posiada, 25,45%, że 
ma jedno dziecko, 32,57%, że ma dwoje, a 7,99%, że ma 
więcej niż dwoje. Co piąty respondent nie był w dniu ba-
dania zaszczepiony przeciwko koronawirusowi (20,30%), 
co drugi był zaszczepiony pełną dawka (51,24%), a  po-
zostałe osoby, tylko jedną (pierwszą) dawką (28,47%). 
Ponad ustalono, że 30,28% badanych chorowało lub cho-
ruje obecnie na COVID-19, w  większości bezobjawowo 
(4,70% ogółu badanych) lub z lekkim przebiegiem infekcji 
(24,13% ogółu respondentów). Rozkłady odpowiedzi na 
poszczególne pytania merytoryczne porównano w dwóch 
grupach, używając testu chi-kwadrat, który co do zasady 
bada zależność między dwoma zmiennymi mierzonymi na 
skali nominalnej. Do analizy wykorzystano program „R”. 
W procesie weryfikacji hipotez przyjęto, H0 – mówiącą, że 
dwie analizowane zmienne są niezależne. Test chi-kwadrat 
jest powszechnie stosowany i nie wymaga spełnienia dużej 
liczby założeń. Najważniejsze z nich to niezależność grup 
oraz minimalna liczebność obserwacji w klasie (np. wśród 
osób niezaszczepionych, które uważają, że zarażenie się ko-
ronawirusem jest prawdopodobne) równa pięć. Założenie 
to było spełnione w każdym z analizowanych przypadków. 

Wyniki badań

W eryfikując pierwszą hipotezę, stwierdzono, że 
wbrew oczekiwaniom zaszczepieni i niezaszczepie-

ni podobnie oceniają subiektywne prawdopodobieństwo 
zarażenia się koronawirusem (tab. 1). Jako prawdo-
podobną możliwość zakażenia wskazało 32,32% osób 
niezaszczepionych oraz 35,17% zaszczepionych. Za nie-
prawdopodobne uważa je 34,76% niezaszczepionych oraz 
31,83% zaszczepionych. 

Ponieważ obie grupy badanych podobnie identyfikują 
ryzyko zakażenia, weryfikacji poddano kolejne hipotezy 
dotyczące postrzegania konsekwencji zakażenia i ryzyka 
zainfekowania bliskich. Porównując testem chi-kwadrat 
rozkłady odpowiedzi dotyczących oceny ewentualnego 
przebiegu choroby (H2) wśród badanych niezaszczepio-
nych (NZ) i zaszczepionych (Z) stwierdzono, że p-value 

Tabela 1. Odsetek osób niezaszczepionych i zaszczepionych względem odpowiedzi na pytanie: „Określ, czy w Twojej opinii prawdopo-
dobne jest następujące zdarzenie: Zarażę się koronawirusem”

Odpowiedź Osoby niezaszczepione Osoby zaszczepione

Nieprawdopodobne 34,76% 31,83%

Trudno powiedzieć 32,93% 33,00%

Prawdopodobne 32,32% 35,17%

Suma 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne
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jest mniejsze niż przyjęty poziom istotności (0,05). Można 
więc przyjąć, że istnieje związek między tym, czy osoba 
jest zaszczepiona czy nie, a  tym jak ocenia ewentualny 
przebieg choroby (H2). Większość osób uważa, że jeżeli 
będzie chorowało na koronawirusa, to przejdzie chorobę 
lekko/bezobjawowo (tab. 2), przy czym w  ocenie osób 
NZ jest to bardziej prawdopodobne (57,01%) niż według 
osób Z (44,25%). To, że w wyniku koronawirusa respon-
dent znajdzie się w  szpitalu, wydaje się dla większości 
nieprawdopodobne (tab. 3) –  przy czym częściej jako 
nieprawdopodobne uznają to osoby NZ (57,01%) niż 
Z  (43,09%). Wysoki odsetek osób udzieliło odpowiedzi 
,,trudno powiedzieć”, co wydaje się zrozumiałe z uwagi na 
charakter pytania.

Kolejnym zagadnieniem była subiektywna ocena praw-
dopodobieństwa zainfekowania osób bliskich (H3). Oso-
by NZ prawie równomiernie podzieliły się na trzy pod-
grupy (tab. 4). Wśród zaszczepionych więcej osób uważa, 
że zainfekowanie osób bliskich jest zdarzeniem bardziej 
prawdopodobnym (42,16%) niż nieprawdopodobnym 

(24,46%). Różnicę między grupami potwierdza test chi-
-kwadrat, dla którego wartość p-value = 0,00. Można 
więc przyjąć, że istnieje zależność między tym, czy ktoś 
jest zaszczepiony, a tym jak ocenia prawdopodobieństwo 
zarażenia koronawirusem swoich bliskich (H3). 

Weryfikacja pierwszych trzech hipotez pozwala stwier-
dzić, że osoby zaszczepione i niezaszczepione podobnie 
oceniają prawodpodobnieństwo zakażenia się wirusem 
SARS-CoV-2, przy czym osoby niezaszczepione częściej 
wyrażają przekonanie, że ich organizm poradzi sobie 
z wirusem i choroba będzie miała bezobjawowy przebieg, 
jak również, że uda im się uniknąć zainfekowania bliskich. 
Niższa motywacja ochronna będzie więc wynikała z prze-
konania o swojej sprawczości. 

Hipoteza czwarta dotyczyła percepcji ryzyka zarażenia 
się SARS-CoV-2 w podróży i w „codziennym otoczeniu”. 
W  świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że więk-
szość osób uważa ryzyko zarażenia się w  „codziennym 
otoczeniu” lub na wyjeździe turystycznym za bardzo po-
dobne lub trudno im zająć stanowisko w tej sprawie. 

Tabela 2. Odsetek osób niezaszczepionych i zaszczepionych względem odpowiedzi na pytanie: „Określ, czy w Twojej opinii prawdopo-
dobne jest następujące zdarzenie: Przechoruję koronawirusa lekko lub bezobjawowo”

Odpowiedź Osoby niezaszczepione Osoby zaszczepione

Nieprawdopodobne 9,15% 11,41%

Trudno powiedzieć 33,84% 44,33%

Prawdopodobne 57,01% 44,25%

Suma 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Odsetek osób niezaszczepionych i zaszczepionych względem odpowiedzi na pytanie: „Określ, czy w Twojej opinii prawdopo-
dobne jest następujące zdarzenie: Z powodu koronawirusa znajdę się w szpitalu”

Odpowiedź Osoby niezaszczepione Osoby zaszczepione

Nieprawdopodobne 57,01% 43,09%

Trudno powiedzieć 35,06% 43,94%

Prawdopodobne 7,93% 12,97%

Suma 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Odsetek osób niezaszczepionych i zaszczepionych względem odpowiedzi na pytanie: „Określ, czy w Twojej opinii prawdopo-
dobne jest następujące zdarzenie: Zarażę koronawirusem moich bliskich”

Odpowiedź Osoby niezaszczepione Osoby zaszczepione

Nieprawdopodobne 34,15% 24,46%

Trudno powiedzieć 35,67% 33,39%

Prawdopodobne 30,18% 42,16%

Suma 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne
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Wśród osób zaszczepionych postrzegane ryzyko zara-
żenia się koronawirusem w  trakcie wyjazdu turystyczne-
go jest wyższe niż w przypadku osób niezaszczepionych 
(tab. 5–7). Prawidłowość ta dotyczy wszystkich badanych 
typów wyjazdów turystycznych –  weekendowych, urlo-
pów w Polsce i urlopów zagranicznych. 

Wynika z tego, że osoby zaszczepione bardziej obawia-
ją się zainfekowania w trakcie wyjazdu turystycznego niż 
niezaszczepieni, co jest zgodne z  założeniami teoretycz-
nymi PMT i koresponduje z wcześniejszymi wnioskami. 

Idąc dalej, autorzy dążyli do poznania intencji beha-
wioralnej dotyczącej chęci odbycia podróży turystycznej 
w trakcie pandemii COVID-19. Każdemu z badanych za-
dano pytanie, czy ,,gdyby miał możliwość wyjazdu tury-
stycznego w  czasie pandemii COVID-19, rozważył(a)by 
taką opcję”. Wśród osób zaszczepionych dwie trzecie osób 
wyjechałoby turystycznie (63,43%), a  wśród osób nie-
zaszczepionych ten odsetek jest znacznie wyższy i wynosi 
83,54%, co potwierdza słuszność hipotezy piątej (tab. 8). 

Jeżeli chodzi o  postrzeganie ograniczeń dotyczących 
wyjazdów turystycznych, wprowadzanych z  powodu CO-
VID-19, to ograniczenia te są zdecydowanie bardziej uciąż-
liwe dla osób niezaszczepionych (85,37%) niż zaszczepio-
nych (73,14%) (H6) (tab. 8). Test chi-kwadrat potwierdził, 
że istnieje związek między tym, czy osoba jest zaszczepiona, 
a tym jak odczuwa uciążliwość ograniczeń epidemicznych 
związanych z wyjazdami turystycznymi (p-value=0,00).

Osoby niezaszczepione postrzegają ograniczenia wy-
nikające z  powodu pandemii COVID-19 jako bardziej 
uciążliwe niż osoby niezaszczepione, co może świadczyć, 
o  tym, że postrzegają ich przestrzeganie w  kategoriach 
dodatkowego kosztu. 

Podsumowanie

W yniki przeprowadzonych badań pozwoliły na po-
twierdzenie większości przypuszczeń sformułowa-

nych na bazie studiów literatury, ale dały również ciekawy 

Tabela 5. Odsetek osób niezaszczepionych i zaszczepionych względem odpowiedzi na pytanie: „Porównaj możliwość zarażenia się ko-
ronawirusem w trakcie wyjazdu turystycznego weekendowego do możliwości zarażenia się koronawirusem bez udawania się na wyjazd 
turystyczny”

Odpowiedź Osoby niezaszczepione Osoby zaszczepione

Mniejsza 12,80% 9,86%

Trudno powiedzieć/ Taka sama 76,52% 59,70%

Większa 10,67% 30,43%

Suma 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6. Odsetek osób niezaszczepionych i zaszczepionych względem odpowiedzi na pytanie: „Porównaj możliwość zarażenia się koro-
nawirusem w trakcie urlopu w Polsce do możliwości zarażenia się koronawirusem bez udawania się na wyjazd turystyczny”

Odpowiedź Osoby niezaszczepione Osoby zaszczepione

Mniejsza 14,63% 12,11%

Trudno powiedzieć/ Taka sama 75,30% 56,37%

Większa 10,06% 31,52%

Suma 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Odsetek osób niezaszczepionych i zaszczepionych względem odpowiedzi na pytanie: „Porównaj możliwość zarażenia się 
koronawirusem w trakcie urlopu zagranicznego do możliwości zarażenia się koronawirusem bez udawania się na wyjazd turystyczny”

Odpowiedź Osoby niezaszczepione Osoby zaszczepione

Mniejsza 11,89% 8,23%

Trudno powiedzieć/ Taka sama 70,12% 49,22%

Większa 17,99% 42,55%

Suma 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne
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obraz poglądów potencjalnych turystów, który warto brać 
pod uwagę, planując działania marketingowe adresowane 
do osób zaszczepionych i  niezaszczepionych. Osoby za-
szczepione postrzegają możliwość zarażenia się koronawiru-
sem w trakcie wyjazdu turystycznego jako bardziej prawdo-
podobną, stąd trudniejsze jest dla nich zachowanie kontroli 
behawioralnej nad skutecznością podejmowanych działań 
ochronnych. Stosunek do możliwości zarażenia się korona-
wirusem oraz postrzeganie niskiej kontroli behawioralnej 
nad prawdopodobnym zarażeniem się SARS-CoV-2 w trak-
cie wyjazdu turystycznego osób zaszczepionych, zgodnie 
z TPB, skutkuje słabszą intencją behawioralną do podejmo-
wania tego typu wyjazdów w trakcie pandemii.

Z uwagi na fakt, że respondenci byli dobierani na zasa-
dach doboru nielosowego w panelu internetowym, należy 
zachować dużą ostrożność przy uogólnianiu wyników na 
całą populację osób zaszczepionych i  niezaszczepionych. 
Niemniej jednak uzyskane wyniki są na tyle jednoznacznie, 
że mogą stanowić dobrą podstawę do dalszych pogłębio-
nych badań i analiz. Uwzględniając ograniczenia, o których 
mowa powyżej, można stwierdzić, że osoby niezaszczepio-
ne postrzegają poziom zagrożenia związany z COVID-19 
podobnie jak zaszczepione, jednak wierzą we własne siły, 
postrzegając koszt ewentualnego zachorowania jako niski 
(przebieg bezobjawowy), co koresponduje z  założeniami 
PMT i ich powstrzymaniem się od działań prozdrowotnych, 
tj. szczepienie (Menard i in., 2018). Jak wykazali A. Chen 
i Y. Lu (2021), na podejmowanie działań ochronnych pozy-
tywnie wpływają wysoki stopień postrzeganego zagrożenia 
oraz poczucie skuteczności działań ochronnych, negatyw-
nie zaś, postrzeganie wysokich kosztów koniecznych dzia-
łań ochronnych. Badania Wang i in. (2019a) nad motywacją 
ochronną wśród australijskich turystów podróżujących do 

Azji potwierdzają również, że nieprzystosowawcze reakcje 
wynikają z przekonania o swoim dobrym zdrowiu, braku 
negatywnych doświadczeń w przeszłości i pragnienia nie-
przejmowania się zdrowiem podczas wyjazdu turystyczne-
go. Zaobserwowano tam również, że silniejszą motywację 
ochronną wykazują kobiety, a także osoby starsze. 

W  przeprowadzonym badaniu osoby niezaszczepione 
postrzegają możliwość zarażenia się koronawirusem pod-
czas wyjazdu turystycznego za mniej prawdopodobne niż 
osoby zaszczepione, co może łączyć się z brakiem doświad-
czeń związanych z chorobami zakaźnymi w przeszłości lub 
ignorowaniem ryzyka związanego z  zakażeniem z  powo-
dów wskazanych wyżej. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest 
to wyczerpujący obraz sytuacji, a określenie przyczyny tych 
przekonań wymaga pogłębionych badań nad motywacją 
ochronną turystów w okresie pandemicznym, na co zwra-
cają uwagę również inni autorzy (Eberhard, Ling, 2021).

Niższa motywacja ochronna łączy się w świetle analizo-
wanych wyników z silniejszą intencją behawioralną wyjazdu 
turystycznego w  trakcie pandemii. Można więc oczekiwać, 
że wśród turystów przybywających do określonej destynacji 
znajdzie się znaczny odsetek osób niezaszczepionych, co 
zwiększać będzie ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii. 
Kluczowe w tym kontekście zdają się ograniczenia formalno-
prawne, takie jak wymóg posiadania certyfikatu szczepienia 
lub negatywnego wyniku testu oraz prewencyjne szczepienia 
pracowników branży turystycznej, a także lokalnej społecz-
ności. Stan ten pogłębiać będą pozytywne doświadczenia 
podróżnicze (wyjazd, w wyniku którego nie doszło do zaka-
żenia), bowiem według badań Shin i innych (2022), przeszłe 
doświadczenia podróżnicze mają również istotny pozytywny 
wpływ na intencję behawioralną dotyczącą wyjazdu tury-
stycznego w trakcie pandemii.

Tabela 8. Odsetek osób niezaszczepionych i zaszczepionych względem odpowiedzi na pytanie: „Gdybym miał możliwość wyjazdu tury-
stycznego w czasie pandemii COVID-19, rozważył(a)bym taką opcję”

Odpowiedź Osoby niezaszczepione Osoby zaszczepione

Nie 13,41% 32,53%

Nie mam zdania 3,05% 4,04%

Tak 83,54% 63,43%

Suma 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 9. Odsetek osób niezaszczepionych i zaszczepionych względem odpowiedzi na pytanie: „Ograniczenia dotyczące wyjazdów 
turystycznych, wprowadzane z powodu COVID-19, są dla mnie uciążliwe”

Odpowiedź Osoby niezaszczepione Osoby zaszczepione

Nie zgadzam się 10,06% 22,44%

Nie mam zdania 4,57% 4,43%

Zgadzam się 85,37% 73,14%

Suma 100,00% 100,00%

Źródło: opracowanie własne
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Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest istotnym 
aspektem oferty turystycznej paradoksalnie bardziej dla osób 
zaszczepionych. One bowiem w większym stopniu obawiają 
się zagrożeń związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. 
Należy przy tym odróżnić obiektywne przestrzeganie norm 
bezpieczeństwa od subiektywnej percepcji ryzyka i zagrożeń. 
O ile to pierwsze wynika z obowiązujących aktów prawnych, 
o tyle poczucie bezpieczeństwa można kształtować przy wy-
korzystaniu dostępnych rozwiązań prawnych i medycznych 
oraz komunikować za pomocą bogatego instrumentarium 
narzędzi marketingu. Ma to za zadanie uświadomienie, że 
pomimo istniejącego niebezpieczeństwa, dostawca usług 
dołożył realnych starań, aby zminimalizować albo wyklu-
czyć ryzyko zakażenia. Co ważne, ryzyko to wyrażane przez 
prawdopodobieństwo zakażenia się koronawirusem jest po-
dobnie oceniane przez zaszczepionych i niezaszczepionych, 
ale niezaszczepieni wyżej szacują prawdopodobieństwo lek-
kiego przebiegu choroby. Z kolei zaszczepieni częściej wyra-
żają obawę ciężkiego przebiegu choroby czy zainfekowania 
bliskich. W  tej sytuacji można się skupić np. na rozwiąza-
niach chroniących bliskich, tj. dobrowolne testy dla wyjeż-
dzających, ograniczające ryzyko transmisji infekcji. Ryzyko 
zainfekowania bliskich jest bowiem postrzegane jako wyższe 
niż ryzyko hospitalizacji w następstwie ciężkiego przebiegu 
choroby czy ryzyko zakażenia w ogóle. Różnicowanie oferty 
z uwagi na fakt zaszczepienia będzie wzmacniało frustrację 
osób niezaczepionych, bowiem wyrażają one większą inten-
cję behawioralną do wyjazdów turystycznych i w mniejszym 
stopniu postrzegają ryzyko zakażenia. Eksponowanie przy-
wilejów dla zaszczepionych może więc budzić u niezaszcze-
pionych negatywne skojarzenia i długofalowo niekorzystnie 
wpływać na postrzeganie wizerunku danej destynacji czy 
dostawcy usług. Należy więc poszukiwać innych rozwiązań 
promujących adaptacyjne zachowania w  turystyce, które 
nie będą prowadziły do antagonizowania społeczeństwa. 
Planując działania marketingowe, należy zwrócić uwagę na 
poczucie osobistej sprawczości potencjalnych turystów, gdyż 
w świetle teorii PMT, osoby, które wykazują większy poziom 
własnej skuteczności, częściej zdecydują się na podejmowa-
nie działań adaptacyjnych.

Dążąc do głębszego poznania zachowań osób za-
szczepionych i niezaszczepionych, w dalszych badaniach 
warto zgłębiać zagadnienie postrzegania ich własnej sku-
teczność w  obliczu zagrożenia COVID-19 oraz poziom 
zaufania do działań rządowych, służb medycznych oraz 
podejmowanych przez organizacje turystyczne, co, jak 
wskazują wcześniejsze prace związane z PMT, także może 
wpływać na intencje behawioralne związane z podróżami 
w  trakcie pandemii i prowadzić do kolejnych wniosków 
wdrożeniowych dla branży turystycznej.

Autorzy mają świadomość, że przedstawione wnioski 
tylko w  części wyjaśniają czynniki wpływające na inten-
cje behawioralne związane z  wyjazdami turystycznymi 
w okresie pandemii COVID-19. Należy jednak pamiętać, 
że poruszany problem jest nowy, a kompleksowe badania 
są  czasochłonne. Badania opisane w  opracowaniu będą 
więc kontynuowane, bowiem zidentyfikowanie zmian 
zachowań turystów w kontekście pandemii ma duże zna-
czenie dla praktyki gospodarczej. 
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Willingness to Travel of Vaccinated 
and Unvaccinated People against SARS-CoV-2 
in the Context of The Protection Motivation 
Theory and Theory of Planned Behaviour

Summary

The subjective perception of the risk of SARS-CoV-2  in-
fection and its potential consequences may influence 
human behaviour, including the willingness to travel. 
The aim of the paper is to explain the relationships be-
tween (variables): (a) perception of selected risk factors 
related to coronavirus pandemic, (b) being vaccinated 
against SARS-CoV-2  and (c) the intention to travel 
during coronavirus pandemic analysed in the context of 
The Protection Motivation Theory and Ajzen’s Theory 
of Planned Behaviour. The authors of this paper tried to 
clarify the perception of epidemic threats by vaccinated 
and unvaccinated people and explain how it may influ-
ence their willingness to travel. The analyses were based 
on the literature study and results of the survey carried 
out in June 2021 on a sample of 1615 residents of Gdańsk. 
Our research has revealed that the vaccinated people have 
greater concerns about the coronavirus epidemic than the 
unvaccinated people, especially in terms of the likelihood 
of life-threatening course of the disease, or the probability 
of infecting the family members. In turn, the unvaccinated 
are less concerned about coronavirus and for that reason 
they feel more affected by introduced restrictions. Also, 
they expressed the willingness to travel more frequently 
than the vaccinated. So being or not being vaccinated 
is an important segmentation variable in the process of 
creating tourist offers during the period of the pandemic. 

Keywords

Theory of Planned Behaviour (TPB), Protection Motiva-
tion Theory (PMT), COVID-19, tourism
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Wprowadzenie

R obotyczna automatyzacja procesów biznesowych (ang. 
Robotic Process Automation – RPA) jest nowoczesną 

technologią opartą na wykorzystaniu sztucznej inteligen-
cji do pracy na systemach informatycznych. Na rynku IT 
tego typu rozwiązania stosowane są od niedawna. Polegają 
one na nieinwazyjnym sposobie naśladowania zachowań 
ludzkich w zakresie czynności powtarzalnych, często mo-
notonnych, mających na celu zrealizowanie określonych 
procesów biznesowych (Fernandez, Aman, 2018, s.  125). 
Robot jest w stanie naśladować pracownika, wprowadzać 
dane do aplikacji, czytać i analizować treści oraz zgodnie 
z logiką procesową doprowadzić do pełnego zrealizowania 
określonych zadań (Martinek-Jaguszewska, 2018, s.  233). 
RPA cechuje dynamiczny rozwój oraz bardzo duże zain-
teresowanie firm, wynikające z  możliwości zwiększenia 
efektywności produkcyjnej przedsiębiorstw przy niepo-
równywalnie mniejszym wkładzie finansowym w stosunku 
do zatrudnienia większej liczby pracowników, mających 
wykonywać te same zadania (Capgemini, 2017). 

Przejawem dokonywania wdrożeń typu RPA jest two-
rzenie tzw. centrów doskonałości (czasami zamiennie 
kompetencji). Pojęcie to zyskało na popularności, kiedy 
w 2009 roku E. Beerkens (2009, s. 73–90) napisał o kształ-
tującym się globalnym modelu CoE (center of excellence 

–  centrum doskonałości). Założeniem stworzenia tej 
jednostki było efektywne wykorzystanie potencjału okre-
ślonej technologii, jej sukcesywne wdrażanie w struktury 
przedsiębiorstwa oraz ciągłe doskonalenie, gromadzenie 
wiedzy oraz zwiększanie świadomości technologicznej 
pracowników. Badania przeprowadzone przez T. Hell-
stroma (2018, s.  546) informowały o  korzyściach wyni-
kających z  zastosowania takiego podejścia w kontekście 
sektorów informatycznego, nanotechnologicznego oraz 
biomedycznego, w  których częściej niż w  przypadku 
innych sektorów istnieje zapotrzebowanie na tworzenie 
 infrastruktury mającej na celu wdrażanie zaawanso-
wanych technologii oraz pogłębianie trudno dostępnej 
wiedzy. Przykładem takim jest przedsiębiorstwo Forrester, 
które przy pomocy jednego z czołowych dostawców tech-
nologii, jakim jest Blueprism, dokonuje urzeczywistnienia 
swoich pomysłów za pomocą własnego CoE, mającego na 
celu wykorzystanie potencjału inteligentnej automatyza-
cji (Forrester Consulting, 2014). 

Należy zatem stwierdzić, że CoE są  jednym z  prak-
tycznych rozwiązań stosowanych przez podmioty go-
spodarcze, które chcą wdrażać technologie z  zakresu 
RPA. Stąd też celem tego artykułu jest identyfikacja 
zmian strukturalnych oraz kompetencyjnych zachodzą-
cych w zespołach (na różnych szczeblach) w wybranym 
przedsiębiorstwie. Przykładem takim jest podmiot infor-
matyczny, który prowadzi własne CoE, służące wdraża-
niu określonych rozwiązań RPA. Organizacja jest jedną 
z czołowych na światowym rynku informatycznym firm 
odpowiedzialnych za wdrożenia inteligentnych auto-
matyzacji. Została ona wybrana ze względu na wielo-
letnie doświadczenie rynkowe oraz duży nakład wiedzy 
i  kompetencji, związanych z  opisywaną w  niniejszym 
artykule problematyką. Wkładem autorów tej publikacji 
w  kontekście rozważań teoretycznych jest konceptuali-
zacja pojęć w  zakresie nowych technologii związanych 
z  tworzeniem i  funkcjonowaniem CoE, zaś w  ujęciu 
empirycznym – dokonanie analizy zmian zachodzących 
wewnątrz tych centrów. 

Artykuł składa się z kilku części. W pierwszej z nich 
(teoretycznej) dokonano prezentacji CoE, opisując 
je za pomocą definicji. Ponadto zwrócono uwagę na 
cele i  znaczenie tej infrastruktury z  zakresie wdrożeń 
systemów RPA. Druga część koncentruje się na opisie 
zagadnień dotyczących metodologii badań. Trzecią czę-
ścią jest analiza otrzymanych wyników badań oraz, na 
ich podstawie, przeprowadzone wnioskowanie. Artykuł 
zamyka podsumowanie będące zestawieniem otrzyma-
nych konkluzji oraz wskazówek (sugestii) dotyczących 
kolejnych badań. 

Kształtowanie struktury i celów 
CoE — podstawy teoretyczne

C entrum doskonałości (CoE) można zdefiniować jako 
środowisko organizacyjne, którego misją jest roz-

wijanie najlepszych praktyk działania, np. w  określonej 
technologii, oraz osiągnięcie sukcesu w  kontekście jej 
wdrożenia w przedsiębiorstwie bądź określonej jednostce. 
Zadaniami CoE RPA są  rozwój oraz przystosowywanie 
technologii RPA do pomyślnego wdrożenia i wykorzysta-
nia w praktyce (Kitagawa, 2010). W związku z powyższym 

KSZTAŁTOWANIE ZMIAN STRUKTURALNYCH 
I KOMPETENCYJNYCH CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI 
W PROCESIE WDROŻEŃ ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION — STUDIUM PRZYPADKU

Piotr Marciniak
Robert Stanisławski

DOI: 10.33141/po.2021.10.05 Przegląd Organizacji, Nr 10(981), 2021, s. 36-44

www.przegladorganizacji.pl

© Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

http://www.przegladorganizacji.pl


INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ | 37

można uznać, że głównym sensem istnienia centrów 
kompetencji (centrów doskonałości) jest absorbowanie 
dostępnej wiedzy, jej przetwarzanie i  dystrybucja w  naj-
bardziej dopasowanej formie wewnątrz własnej organiza-
cji w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści (Hellstrom, 
2018, s. 549) bądź na zewnątrz jako forma usług oferowa-
nych przez firmę. 

Centra kompetencji mogą być realizowane w  postaci 
stworzenia fizycznego zespołu czy całej jednostki w obrę-
bie struktury organizacyjnej bądź mogą przybierać formę 
wirtualną (rozdystrybuowaną) (Luukkonen i  in., 2007). 
Może być ona stworzona z  sieci partnerów działających 
z ramienia jednego, skoordynowanego centrum rozwoju 
określonej technologii (Fischer i in., 2001). Struktura CoE 
może składać się zarówno z kilku przydzielonych do tego 
zadania pracowników w  małej organizacji, pełnego ze-
społu w pionie zajmującym się rozwojem technologii, jak 
i nawet dużej liczby pracowników należących do różnych 
przedsiębiorstw czy instytucji naukowych (Hellstrom, 
2011). Nie zostało ustanowione globalne podejście dla 
kształtu centrum doskonałości RPA, więc wszystko zależy 
od indywidualnego podejścia firmy, która chce je rozwijać. 
Każda organizacja może stworzyć CoE według własnej 
wizji, dostosowując ją do swojej strategii czy potrzeb, co 
stwarza pole do rozważań nad problematyką.

Przykładowy podział ról zespołowych, występujących 
w centrum doskonałości RPA został zaproponowany przez 
UiPath (2020). Firma zaproponowała następujące kompe-
tencje zespołowe CoE RPA: analityk, architekt rozwiązań, 
deweloper, inżynier infrastruktury, kontroler, wsparcie 
techniczne pierwszej linii. Dostawca proponuje 3 dodatko-
we role: RPA champion – odpowiedzialny za opiekę nad 
całym przebiegiem wdrożenia technologii RPA w  struk-
tury firmy, change manager –  odpowiedzialny za plano-
wanie wprowadzanych zmian oraz sponsor, czyli główna 
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie technologii do 
struktur firmy. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie 

z wymienionych ról są niezbędne do funkcjonowania tego 
typu centrów, a  przedsiębiorstwa inwestujące w  roboty 
mają pełną dowolność w doborze kompetencji, na których 
opierać się będzie działanie danego CoE.

Innym doskonałym przykładem w  zakresie podziału 
ról zespołowych i dokonywanych zmian organizacyjnych 
jest model S. Anagnoste (2018) przedstawiający strukturę 
CoE, w  której występuje jasny podział na zespoły dewe-
loperów oraz utrzymania zasobów robotycznych. Jak 
widać na rysunku 1, w  strukturze organizacyjnej CoE 
następuje wydzielenie kompetencji zespołu projektowego 
(deweloperskiego), jednostki zajmującej się utrzymaniem 
zasobów (proces controller odpowiada inżynierowi 
utrzymania RPA) oraz kompetencji architekta rozwiązań 
(RPA solution architect). Nie jest to jednak zasada, ponie-
waż architekt rozwiązań bardzo często jest częścią bądź 
przedłużeniem (co może sugerować zaprezentowana 
struktura) zespołu deweloperskiego. 

Na podstawie powyższych rozważań możliwe jest za-
tem postawienie dwóch zasadniczych pytań badawczych, 
odnoszących się do realiów polskich: 

a) jak kształtuje się struktura organizacyjna centrum 
kompetencji RPA na wybranym przykładzie przed-
siębiorstwa wraz ze skalowaniem liczby wdrażanych 
rozwiązań automatyzacyjnych?

b) jakim zmianom podlegają kompetencje zespołowe 
centrum kompetencji RPA w odniesieniu do trans-
formacji struktury organizacyjnej dla analizowane-
go przedsiębiorstwa?

Opis centrów kompetencji dla poszczególnych branż 
(również RPA) może dać nauce cenną wiedzę dotyczącą 
kształtowania się struktur odpowiadających za rozwój no-
woczesnych technologii, a w przyszłości ta wiedza może 
służyć praktycznemu wykorzystaniu w biznesie. Ponadto 
omawiane zagadnienie jest nadal niewystarczająco opisa-
ne, szczególnie w języku polskim, dlatego odpowiedzi na 
zadane pytania mają istotny walor poznawczy. 

Menedżer CoE

Zarządzanie i priorytetyzacja
obecnych oraz przyszłych automatyzacji

RPA Solution Architect

Wysokopoziomowe projektowania
rozwiązań oraz standardów

projektowych

RPA Team Leader/Scrum Master

Codzienna koordynacja automatyzacji

Kontroler RPA

Monitorowanie i zarządzanie
robotami RPA na środowiskach

produkcyjnych

Starszy RPA Developer

Ocena wymagań dotyczących
dokumentacji oraz automatyzacji

Tworzenie rozwiązań robotycznych
oraz utrzymanie produkcyjne robotów

Młodszy RPA Developer

Ocena potencjału
automatyzacyjnego

oraz wymagań
dotyczących dokumentacji

Rys. 1. Model struktury organizacyjnej CoE RPA 
Żródło: opracowanie własne na podstawie: Anagnoste, 2018, s. 310 
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Metody badawcze

W  niniejszym artykule wykorzystane zostały dwie 
metody badawcze: przegląd zakresu literatury 

(scoping review lub PZL) oraz studium przypadku 
(case study). Przegląd zakresu literatury jest metodą 
cieszącą się coraz większą uwagą. Świadczy o tym fakt 
przygotowania opracowań oraz syntezy na jej temat 
(Pham i in., 2014, s. 372). W literaturze występuje wiele 
definicji PZL, choć najbardziej popularną i uogólnioną 
definicją jest forma syntezy wiedzy, odpowiadającej na 
eksploracyjne pytanie badawcze przez jej wyszukanie, 
selekcję oraz syntezę lub zmapowanie badań prowa-
dzonych nad omawianą problematyką (Colquhoun 
i in., 2014, s. 1292; Peters i in., 2015, s. 141).

W  celu uzyskania właściwych wyników za pomocą 
przeglądu zakresu literatury podjęto kilka zasadni-
czych kroków (etapów), wśród których można wskazać: 
określenie pytania badawczego, wyszukanie odpowied-
nich źródeł wiedzy dotyczących tematu, dokonanie ilo-
ściowej selekcji oraz wyboru materiałów bezpośrednio 
związanych z  opisywaną tematyką, przeprowadzenie 
badań wraz z  przedstawieniem wyników oraz finalna 
ich dyskusja. Zostało to zrealizowane na podstawie in-
formacji występujących w literaturze (Ćwiklicki, 2020, 
s. 61).

W celu zrealizowania wyżej wskazanych kroków uży-
ta została wyszukiwarka EBSCO, która została wybrana 
ze względu na indeksowanie przez nią źródeł z analizo-
wanego zakresu tematycznego. W  tabelach 1  i  2  przed-
stawione zostały wyniki przeszukiwania baz oraz kry-
teria dotyczące wyboru literatury. Wyniki w tabeli 1  to 

artykuły w  języku angielskim. Wyszukiwania w  języku 
polskim prowadziły do połączenia z  mylną tematyką 
(niezwiązaną z  RPA), a  przy użyciu dwóch łączonych 
słów kluczowych nie dawały żadnych rezultatów i z tego 
powodu zostały pominięte. 

Drugą wykorzystaną metodą jest studium przypad-
ku, należące do grupy metod jakościowych. Zakładają 
one dokładne opisanie mniejszej liczby przypadków, 
lecz w sposób bardziej szczegółowy. Celem wykorzysta-
nia metod jakościowych jest pozyskanie informacji do-
tyczących bardziej dogłębnego zrozumienia badanego 
tematu oraz możliwe dostarczenie nowych wniosków 
dotyczących badanej problematyki. W  przypadku ni-
niejszego artykułu analizie poddano firmę „technolo-
giczną” wywodzącą się z rynku amerykańskiego, która 
świadczy usługi konsultingowe oraz informatyczne dla 
klientów korporacyjnych. Powodem wyboru tej firmy 
jest jej duże doświadczenie na rynku RPA. 

Opis podmiotu badawczego 

Prezentowane przedsiębiorstwo to amerykańska 
korporacja wywodząca się z  sektora usług konsultin-
gowo-informatycznych, której misją jest wdrażanie 
nowoczesnych oraz innowacyjnych technologii w celu 
wyniesienia biznesowych wyników przedsiębiorstw na 
nowy poziom oraz poprawienia konkurencyjności, wy-
dajności i  rozwoju doświadczenia firm klientów. Pod-
miot ten wybrano z uwagi na prowadzenie przez niego 
działalności o charakterze RPA i rozwój tego typu tech-
nologii. Oddziały firmy ulokowane są na całym świecie 
(Ameryka, Europa, Azja, Afryka, Australia), w  tym 
również w Polsce. Rozbudowane centrum dostarczania 

Tabela 1. Słowa kluczowe użyte podczas wyszukiwania przy użyciu EBSCO (we wszystkich dostępnych bazach)

Kryteria wyszukiwania Liczba rezultatów Pełny tekst Czasopisma naukowe

Robotic process automation 1935 1819 117

Robotic process automation AND center of excellence 16 15 3

Robotic process automation AND organizational structure 25 17 8

Robotic process automation AND center of excellence AND roles 1 1 1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Szczegóły dotyczące przeprowadzonego przeglądu literatury

Element protokołu Realizacja

Źródła Wyszukiwarka EBSCO (EBSCO Discovery Service) – wyszukiwanie we wszystkich połączonych bazach; Artykuły 
znalezione poprzez referencje do innych artykułów

Słowa kluczowe Robotic process automation, center of excellence, roles, organizational structure

Kryteria przyjęcia Artykuły zawierające plik PDF, Priorytetyzacja prac opublikowanych w czasopismach naukowych, Publikacje naukowe, 
Studium przypadku firm zajmujących się RPA

Kryteria odrzucenia Artykuły bez bezpłatnego dostępu, Artykuły nieposiadające odwołań do prac innych autorów, Artykuły bez pełnej 
wersji PDF

Źródło: opracowanie własne
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usług z dziedziny inteligentnej automatyzacji procesów 
biznesowych pozwoliło przedsiębiorstwu zbudować 
solidne zasoby wiedzy dotyczącej omawianego tema-
tu oraz umożliwiło firmie zdobycie tytułu jednego 
z  liderów wdrożeń technologii europejskiego rynku 
informatycznego.

Dział RPA stanowi sam w  sobie duże centrum do-
skonałości, świadczące zarówno usługi szkoleniowe, 
wdrożeniowe, jak i  typowo konsultingowe, polegające 
na kontraktowaniu tak całych, zwinnych zespołów 
RPA, jak też zapewniania zasobów kompetencji w  po-
staci poszczególnych ról zespołowych. Na obecny 
kształt CoE składają się podjednostki odpowiedzialne 
za rozwój rozwiązań oraz wdrożenia robotów (auto-
matyzacji), ich utrzymanie oraz utrzymanie istniejącej 
infrastruktury. Centrum to zostało stworzone w  celu 
usprawnienia działania firmy oraz zbadania możliwo-
ści technologicznych oprogramowania robotic process 
automation jako mały, zwinny zespół, by w konsekwen-
cji po  pewnym czasie stać się samodzielnym i  pełno-
prawnym działem świadczącym usługi inteligentnej 
automatyzacji procesów biznesowych dla klientów 
korporacyjnych. Dane zbierano za pomocą wywiadów 
bezpośrednich.

Wyniki badań
Transformacja struktury organizacyjnej 
centrum kompetencji RPA 

— pierwsze pytanie badawcze 

O dpowiadając na pierwsze z  postawionych pytań 
badawczych ( jak wygląda transformacja struktury 

organizacyjnej centrum kompetencji RPA wraz ze wzro-
stem liczby wdrażanych rozwiązań automatyzacyjnych), 
można stwierdzić, że w  przypadku omawianego przed-
siębiorstwa możliwe jest wydzielenie trzech umownych 
etapów rozwoju CoE dla technologii inteligentnej au-
tomatyzacji procesów biznesowych. Pierwszy etap to 
etap początkowy (mała struktura). Etap początkowy 
zdefiniować można jako stworzenie małego zespołu ma-
jącego na celu realizację tzw. proof of concept, czyli roz-
wiązania, którego celem jest dowiedzenie skuteczności 
działania technologii oraz dalsze jej rozwijanie w postaci 
automatyzacji kolejnych procesów biznesowych (rys. 2). 

Małą strukturę organizacyjną cechuje zwinność projek-
towa oraz skupienie na realizacji zazwyczaj prostych, lecz 
demonstracyjnych procesów biznesowych. Zespół składa 
się z  osoby odpowiedzialnej (może to być menedżer ze-
społu projektowego będącego częścią większego zespołu, 
menedżer centrum doskonałości jako osobnej jednostki 
wydzielonej do pogłębiania wiedzy dotyczącej technologii 
inteligentnej automatyzacji procesów biznesowych czy ko-
ordynator projektowy), dewelopera (bądź deweloperów), 
analityka biznesowego oraz osoby odpowiedzialnej za 
infrastrukturę IT, która może być częścią zespołu na stałe 
(pełna alokacja godzinowa) bądź przydzielona tymczaso-
wo (częściowa alokacja godzinowa) jako wsparcie. 

Kolejnym etapem (drugim) jest etap „rozwijającego 
się CoE” (średnia struktura). Rozwijające się centrum 
doskonałości jest bytem pośrednim pomiędzy eta-
pem rozwiniętego CoE a  etapem początkowym. Wraz 
z  udowodnieniem skuteczności działania technologii 
zwiększona zostaje wielkość jednostki organizacyjnej. 
Większa liczba automatyzacji w tzw. „pipeline” zespołu 
wymaga większej liczby specjalistów ze ściśle określony-
mi rolami projektowymi (rys. 3). 

Struktura centrum doskonałości zostaje zrewidowana 
oraz zaczynają się tworzyć podzespoły, których celem 
jest zajmowanie się różnymi zadaniami projektowy-
mi –  analizą procesów biznesowych oraz potencjału 
automatyzacyjnego, tworzeniem rozwiązań technicz-
nych, utrzymywaniem istniejących już rozwiązań, za-
rządzaniem zespołem i  toczącymi się projektami, oraz 
nadzorowaniem infrastruktury informatycznej. Zespół 
składa się z  menedżera, kierownika (bądź koordynato-
ra) projektów, wiodącego (lead) dewelopera, dewelope-
rów, analityków RPA, inżynierów utrzymania RPA oraz 
inżyniera odpowiedzialnego za infrastrukturę IT. Może 
on, podobnie jak w przypadku małej struktury organiza-
cyjnej CoE, być zarówno stałym członkiem zespołu, jak 
i być częściowo przydzielonym do wykonywania zadań 
związanych z rozwojem jednostki. 

Etap trzeci (rozwiniętego CoE –  duża struktura) 
charakteryzuje się oficjalnym wydzieleniem podzespo-
łów odpowiedzialnych za określony rodzaj pracy wraz 
z osobami nadzorującymi ich pracę. Czynnikiem odróż-
niającym dużą strukturę od małych i  średnich struktur 
jest fakt, iż duże centra kompetencji mogą pozwolić 

Menedżer CoE

RPA Developer Analityk RPA

Inżynier IT/infrastruktury

RPA Developer

Rys. 2. Etap pierwszy — struktura wdrożeniowa małego CoE
Źródło: opracowanie własne
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sobie na wydzielenie zespołów zajmujących się auto-
matyzacją procesów biznesowych w  dodatkowej (lub 
dodatkowych) technologii, rozszerzając przy tym moż-
liwości wykorzystania swoich specjalistów na projektach 
zewnętrznych oraz podnosząc poziom swojej zarówno 
specjalistycznej, jak i  ogólnej wiedzy dotyczącej rynku 
wdrożeń technologii RPA (rys. 4). 

W  strukturze organizacyjnej rozwiniętego CoE wi-
doczny jest podział na zespoły zajmujące się wdrażaniem 

(implementowaniem) rozwiązań, czyli pracy analitycz-
no-deweloperskiej oraz zespoły zajmujące się wsparciem, 
a także utrzymaniem infrastruktury informatycznej oraz 
istniejących już automatyzacji. Ten pierwszy został roz-
szerzony o  dodatkowe role projektowe, takie jak: lider 
techniczny („technical leader” bądź „tech lead”), archi-
tekt rozwiązań („solution architect”) oraz trener RPA. 
Pozostałe podzespoły zostają ustrukturyzowane oraz 
wydzielone zostają osoby mające nadzorować ich pracę. 

Menedżer CoE

RPA Developer

Inżynier infrastruktury

Inżynier utrzymania Inżynier utrzymania

Menedżer/Koordynator Projektów

Analityk RPA Analityk RPALead Developer

RPA Developer RPA Developer

Rys. 3. Etap drugi — struktura wdrożeniowa etapu „pośredniego”
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4. Etap trzeci — struktura wdrożeniowa etapu rozwiniętego
Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie powyższych informacji możliwe jest 
sformuowanie pewnych wniosków dotyczących kształ-
tu struktury organizacyjnej centrum doskonałości RPA. 
Po pierwsze, w przypadku małego poziomu automaty-
zacji, mającej bardzo często miejsce lokalnie, w związ-
ku z wewnętrznymi potrzebami firmy, najbardziej sen-
sownym rozwiązaniem jest stworzenie mikrostruktury 
składającej się z  minimalnej liczby ról zespołowych. 
Niska formalizacja struktury sprzyja sprawnemu do-
starczaniu rozwiązań, bez pewności, czy technologia 
sprawdzi się w  konkretnej organizacji. Wraz z  roz-
szerzeniem spektrum działalności zespołu następuje 
stopniowe powiększanie zespołu oraz dedykowanie 
określonych zadań konkretnym rolom. Wraz ze zwięk-
szeniem skali projektu oraz próbą komercjalizacji jed-
nostki (dostarczaniem profesjonalnych usług innym 
firmom) konieczne jest rozbudowanie CoE w celu jego 
sprawnego działania. Struktury średnia i duża posiada-
ją dużo większe możliwości oraz gwarantują większą 
pewność powodzenia realizacji projektów ze względu 
na bardziej skoordynowany oraz uporządkowany 
sposób działania. Jest to spowodowane również tym, 
że odpowiedzialność z  bardziej rozmytej i  nieusyste-
matyzowanej ewoluuje na wyższy poziom dojrzałości 
biznesowej. Ma to oczywiście swoje plusy, jak też minu-
sy, lecz w przypadku walki o konkurencyjność i jakość 
oferowanych usług jest zjawiskiem niemalże całkowicie 
nieuchronnym – z drobnymi wyjątkami, co może być 
pumktem wyjścia do dalszych rozważań dotyczących 
zagadnienia struktury organizacyjnej centrum dosko-
nałości RPA.

Transformacja kompetencji 
zespołowych w centrum doskonałości 
RPA — drugie pytanie badawcze 

W  odpowiedzi na drugie pytanie badawcze ( jakim 
zmianom podlegają kompetencje zespołowe centrum 
doskonałości RPA w  odniesieniu do transformacji 
struktury organizacyjnej tego analizowanego przedsię-
biorstwa) uwzględnione zostaną etapy kształtowania 
się CoE wymienione w odpowiedzi na poprzednie py-
tanie. W pierwszym etapie (początkowym) – charak-
teryzującym się małą strukturą organizacyjną liczba ról 
zespołowych jest najmniejsza (minimalna ilość kom-
petencji potrzebna do poprawnego funkcjonowania), 
a  zarazem wzajemna przenikalność kompetencji jest 
największa. Deweloperzy są  kluczowym ogniwem ist-
nienia małej struktury ze względu na ich uniwersalność 
oraz poziom wiedzy technicznej. Podczas wdrażania 
pierwszych automatyzacji nie ma zapotrzebowania na 
dedykowaną osobę mającą za zadanie dbanie o dobrą 
kondycję rozwiązań oraz naprawianie nieprzywidzia-
nych bądź niezaobserwowanych wcześniej błędów. 
Kompetencję tę przejąć mogą deweloperzy ze względu 
na stosunkowo małą ilość czasu pracy wymaganą do 
wykonania poprawek. W  strukturze opisane zostały 
dwie dodatkowe role: analityka RPA, który nie jest rolą 
konieczną (aczkolwiek przydatną), ponieważ dewelo-
perzy RPA posiadają kompetencje w  zakresie analizy 

procesów biznesowych, oraz inżyniera IT, docelowo 
zajmującego się infrastrukturą informatyczną oraz 
problemami okołoinformatycznymi. Rozgraniczenie 
kompetencji dewelopera oraz analityka jest ważne 
w kontekście dalszego rozwoju CoE oraz standaryzacji 
używanych dokumentów projektowych. Jeśli pierwsze 
procesy biznesowe zostały już przeanalizowane i trwają 
prace nad rozwojem rozwiązań RPA, analityk pracuje 
nad dostarczeniem dokumentacji potrzebnej do za-
pewnienia ciągłej pracy deweloperów po zakończeniu 
wdrożenia pierwszych procesów. Czas pracy inżyniera 
infrastruktury IT w  początkowym okresie istnienia 
centrum kompetencji RPA może być współdzielony 
z innym zespołem ze względu na niskie zapotrzebowa-
nie czasowe na jego umiejętności – duża ilość pracy na 
początku w celu przygotowania niezbędnej infrastruk-
tury, mała ilość pracy związana z jej utrzymaniem. 

W  drugim etapie wraz z  rozwojem zespołu oraz 
zwiększeniem liczby zautomatyzowanych oraz poten-
cjalnie możliwych procesów biznesowych do automa-
tyzacji pojawia się potrzeba rozwinięcia zespołu oraz 
poszerzenia go o  nowe role projektowe. Role dewelo-
perów oraz inżynierów utrzymania RPA (którzy bar-
dzo często pierwotnie pełnili funkcję tych pierwszych, 
a później zdecydowali się wykonywać zadania związa-
ne z  naprawami awarii oraz usprawnieniami) zostają 
rozgraniczone. W  rzeczywistości, szczególnie w  przy-
padku nadal kształtującego się CoE, deweloperzy 
poświęcać mogą część swojego czasu pracy na pomoc 
bądź przekazywanie kompetencji inżynierom utrzy-
mania ze względu na ich dużą wiedzę projektową oraz 
procesową. Wraz z przekazaniem robotów do zespołu 
utrzymania przejmuje on pełną odpowiedzialność za 
poprawne ich funkcjonowanie, naprawę błędów oraz 
potencjalne aktualizacje wynikające ze zmian zaistnia-
łych w  systemach bądź rozbudowy pierwotnie stwo-
rzonych rozwiązań. Dzieje się to po określonym czasie 
wzmożonej czujności oraz działania rozwiązania na 
systemach produkcyjnych określanym jako „hypercare”. 

Wzrost liczby pracowników w  zespole wymusił na 
organizacji pojawienie się nowych jego ról – wiodącego 
dewelopera (lead developer) odpowiedzialnego za ja-
kość tworzonych rozwiązań i wsparcie techniczne dewe-
loperów oraz koordynatora projektowego, mającego za 
zadanie maksymalizację efektywności zespołu projekto-
wego, do którego zalicza się również rola analityka RPA. 
Pozycja analityka nie może być już dłużej zastępowana 
bądź współdzielona z rolą deweloperów ze względu na 
konieczność zapewnienia ciągłości pracy całemu zespo-
łowi tworzącemu rozwiązania techniczne. Na tym etapie 
istnienia centrum doskonałości RPA bardzo często po-
jawia się konieczność całkowitego przydzielenia czaso-
wego inżyniera IT ze względu na zdecydowanie większe 
zapotrzebowanie projektowe na jego kompetencje. Nie 
jest to jednak zasada, ponieważ firmy świadczące sze-
roko pojęte usługi IT mogą pozwolić sobie na sprawne 
wsparcie zespołu RPA, nie będąc jego bezpośrednią 
częścią poprzez dynamiczne alokowanie czasu pracy 
swoich specjalistów do współpracy z CoE RPA. 
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Etap trzeci, tj. końcowy etap rozwoju centrum 
doskonałości RPA, charakteryzuje się wyraźnym 
wydzieleniem poszczególnych ról oraz kompetencji 
projektowych. Zespół (bądź zespoły) deweloperski 
jest nadzorowany przez wiodącego dewelopera, a jego 
(bądź ich) pracą zarządza kierownik lub koordynator 
projektu, podobnie jak w  przypadku średniej wielko-
ści struktury. Stworzone zostają jednak dodatkowe 
role techniczne –  lider techniczny (tech lead) oraz 
trener RPA. Zadaniem pierwszej z  wymienionych ról 
jest bycie głównym źródłem wiedzy technicznej oraz 
planowanie docelowych rozwiązań. Ich liczba może się 
różnić w zależności od ilości wspieranych technologii 

– przeważnie jest to jedna osoba przypadająca na jedną 
technologię. Lider techniczny najczęściej pełni rolę peł-
noprawnego dewelopera konkretnej technologii w celu 
nieustającego podnoszenia kwalifikacji oraz styczności 
z problematyką wdrożeniową RPA. 

Jeśli liczebność bądź rotacja pracowników wewnątrz 
CoE jest duża, stworzona zostaje rola trenera RPA ma-
jącego za zadanie szkolenie nowych jego członków bądź 
dokształcanie dotychczasowych. Nie jest ona jednak 
ściśle wymagana do funkcjonowania całego zespołu 
projektowego, a pełni jedynie funkcję odciążenia dewe-
loperów w celu przeniesienia dodatkowego obowiązku 
przekazywania wiedzy na dedykowaną do tego osobę. 

Można zatem założyć, że charakterystycznym ele-
mentem dobrze rozwiniętego centrum doskonałości 
RPA jest istnienie wydzielonego zespołu mającego 
zajmować się utrzymywaniem oraz ciągłym wsparciem 
istniejących rozwiązań. W przypadku dwóch poprzed-
nich struktur rola inżynierów utrzymania RPA była 
podejmowana przez deweloperów z  uwagi na brak 
uzasadnienia biznesowego na dedykowaną rolę bądź 
istniała jako część wspólnego zespołu projektowego. 
Taki zabieg tworzy miejsce na pojawienie się ściśle 
określonych procedur oraz pełne i jasne odseparowanie 
odpowiedzialności za dalszy cykl życia robota. Bardzo 
podobnie wygląda kwestia oddzielnej jednostki zajmu-
jącej się utrzymaniem infrastruktury IT, dla wewnętrz-
nych lub zewnętrznych potrzeb. Wydzielenie osobnego 
podzespołu sprzyja stworzeniu nowych procedur ma-
jących na celu uporządkowanie przepływu informacji 
pomiędzy wszystkimi zespołami tworzącymi strukturę 
CoE RPA. 

Na podstawie odpowiedzi na drugie pytanie ba-
dawcze, w  oparciu o  przykład studium przypadku 
tej konkretnej organizacji, można zauważyć pewne 
prawidłowości zachodzące w  kształtowaniu się kom-
petencji zespołowych CoE zajmującego się rozwojem 
technologii inteligentnej automatyzacji procesów biz-
nesowych. W  przypadku małych, zwinnych struktur 
organizacyjnych działających w  zdecydowanej części 
(bądź wyłącznie) na wewnętrzne potrzeby przedsię-
biorstwa, wyspecjalizowanie pracowników jest zdecy-
dowanie mniejsze niż w przypadku działania centrum 
kompetencji na większą skalę. Mała liczba projektów 
nie powoduje większych komplikacji. Deweloperzy 
(z  racji bycia kluczowym ogniwem CoE) mogą pełnić 

praktycznie każdą funkcję projektową –  zarządczą, 
wykonawczą, analityczną, utrzymaniową, co pozwala 
w  praktyce zaoszczędzić czas, przy zachowaniu do-
brej jakości wykonywanej pracy. Inaczej wygląda to 
jednak w sytuacji, w której pojawia się większa liczba 
potencjalnych automatyzacji, a  „pipeline” projektowy 
zaczyna się zwiększać – np. w przypadku rozpoczęcia 
świadczenia profesjonalnych usług bądź zwiększenia 
ich skali. Cytując polskiego menedżera publikujące-
go w  Rzeczpospolitej –  „profesjonalizuj się albo giń” 
(Radwański, 2015) –  wyspecjalizowanie oraz izolacja 
określonych kompetencji projektowych jest nieuchron-
na. Duża liczba projektów nie sprzyja przenikaniu się 
kompetencji, tak jak w  przypadku niskiej liczby pro-
jektów w  małej strukturze organizacyjnej. Jakość wy-
konywanych rozwiązań mogłaby oczywiście stać nadal 
na wysokim poziomie, ale czas potrzebny na „przez-
brojenie się” specjalistów skutkować może spadkiem 
efektywności pracy całego działu. 

Dyskusja wyników badań

P rzeprowadzony przegląd zakresu literatury dostar-
czył wielu wartościowych informacji dotyczących 

badanego zagadnienia, ale ma, niestety, również po-
ważne ograniczenie. Jest nim stosunkowo mała liczba 
artykułów opisujących zagadnienia, o  których mowa 
w  niniejszym opracowaniu. W  artykule wykorzystane 
zostały w głównej mierze (64%) prace z  lat 2018–2020, 
zaś 20% wszystkich artykułów dotyczących RPA po-
chodzi z  2020  r. Wśród wszystkich artykułów, 36% 
zostało wykorzystanych do opisania metodyki, a  56% 
dotyczy bezpośrednio tematyki RPA. Przegląd literatury 
w pierwszej kolejności pozwolił na wyjaśnienie podstaw 
teoretycznych dotyczących opisywanej problematyki. 
W  drugiej zaś został wykorzystany do zestawienia wy-
ników uzyskanych na podstawie studium przypadku 
z informacjami i rezultatami otrzymanymi przez innych 
autorów, co przedstawiono poniżej. Jest to bardzo ważne 
w kontekście zarówno wiarygodności wyników studium 
przypadku, jak i  rozwinięcia nadal mało poznanego te-
matu. Tematyka RPA jest mało popularna w świecie na-
ukowych badań. Skutkiem wspomnianego ograniczenia 
jest wybranie jakościowej metody badawczej – studium 
przypadku. Wybrana metoda jakościowa umożliwiła 
bardziej szczegółowe przeanalizowanie konkretnego 
przypadku, co może stać się punktem odniesienia dla 
innych autorów. 

Warto nadmienić, że pojawiły się już pojedyncze 
opracowania w  analizowanym temacie. Przykładowo, 
w  opisie studium przypadku banku Nordea autorzy 
D.  Kędziora i  E. Penttinen (2020, s.  23–27) opisa-
li model centrum doskonałości RPA składający się 
z  zespołów rozwoju (development) i  operacji (opera-
tions), które odpowiedzialne są kolejno za budowanie 
rozwiązań oraz ich późniejsze utrzymywanie bądź 
aktualizowanie. Do ich struktury należały również ze-
społy strategii i metodyki (strategy and methodology), 
odpowiedzialne za nadzorowanie i zarządzanie całym 
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projektem związanym z wdrożeniem RPA oraz zespół 
wykonawczy (execution), składający się z  analityków. 
Z kolei S. Balasundaram i S. Venkatagiri (2020) piszą 
również o zastosowaniu roli trenera RPA jako warun-
ku ciągłego podnoszenia kompetencji kontrolerów 
i  deweloperów. Mimo braku prezentacji tych modeli 
można stwierdzić, że kompetencje zespołowe zaob-
serwowane przez tych autorów są zbieżne z wynikami 
analizy otrzymanej w niniejszym artykule. Koniecznie 
należy natomiast podkreślić, że model S. Anagnoste 
(2018), zaprezentowany w  tym opracowaniu, oprócz 
różnicy w nazewnictwie niektórych ról (oraz różnicy 
w  wizualizacji struktury) jest podobny do przykła-
du przedstawionego w  odniesieniu do wybranego 
przedsiębiorstwa. 

Podejmując dyskusję z  innymi autorami, należy 
zaznaczyć jeszcze inne różnice dotyczące zmian w za-
kresie zmian strukturalnych i kompetencyjnych przed-
siębiorstw wdrażających RPA poprzez tworzenie i roz-
wój CoE. Przykładowo, A. Sobczak (2019a) wymienił 
zespół utrzymania zasobów robotycznych jako część 
modelu CoE odpowiedzialną za powdrożeniową opie-
kę nad dostarczonymi rozwiązaniami. W  innym arty-
kule tego autora, obok wymienionego zespołu utrzy-
mania, wydzielone zostały komórki odpowiedzialne za 
infrastrukturę, rozwój oraz wdrożenia inteligentnych 
automatyzacji (Sobczak, 2019b). J. Geyer-Klingeberg 
i inni (2018, s. 11) określili zastosowanie modelu cen-
trum doskonałości z  jego podziałem na zespoły kon-
troli i rozwoju (development) jako warunek efektywnej 
utylizacji technologii RPA. Studium przypadku firmy 
Xchanging opisanego przez L. Willcocksa i A. Craiga 
(2015) wskazuje na istotną rolę utworzenia wewnętrz-
nego IT oraz ogromnej roli inżynierów utrzymania 
w  celu zapewnienia jak najlepszej kondycji stworzo-
nych rozwiązań. Opisywane przypadki stanowią podo-
bieństwo do trzeciego etapu struktury organizacyjnej 
CoE przedstawionego na przykładzie omawianego 
przedsiębiorstwa, na którą składa się podobna liczba 
zespołów. Nadane zostały im również podobne kom-
petencje oraz konkretne zakresy odpowiedzialności 
projektowej. 

Podsumowanie

N a przykładzie wskazanego studium przypadku 
w  pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że za-

prezentowane w niniejszym artykule modele struktury 
organizacyjnej CoE zostały opisane w podobny sposób 
przez wielu autorów. Wymienione zostają trzy główne 
piony, na które składa się centrum doskonałości RPA: 
deweloperski (nazywany czasami operacyjnym) zarzą-
dzany przez koordynatora bądź kierownika projektów, 
pion utrzymania zasobów robotycznych oraz pion 
informatyczny (infrastruktura oraz sieci IT). Drugim 
podobieństwem jest zastosowanie tożsamych ról, które 
składają się na zespół. Są nimi deweloperzy, analitycy, 
inżynierowie infrastruktury oraz utrzymania (opisywa-
ni również jako kontrolerzy), koordynatorzy, architekci 

rozwiązań, wiodący deweloperzy (również senior de-
weloperzy) i trenerzy. Trzecim z podobieństw jest pod-
kreślenie znaczenia roli osobno działającego zespołu 
utrzymania zasobów robotycznych, koniecznego do 
zapewnienia istniejącym już rozwiązaniom odpowied-
niej kondycji. W  odniesieniu do różnic należy stwier-
dzić, że pierwszą z  nich jest stosowanie przez innych 
autorów innej nomenklatury, np. kontroler procesów 
(process controller) jako określenie inżyniera utrzyma-
nia RPA (RPA maintenance engineer) lub scrum ma-
ster jako określenie roli kierownika bądź koordynatora 
projektów. Drugą różnicą są  rozbieżności w  budowie 
struktury, jak np. oddzielenie roli architekta rozwiązań 
od zespołu deweloperskiego bądź stworzenie odręb-
nego zespołu składającego się z  analityków. Różnice 
wynikają z  indywidualnego podejścia do tematu two-
rzenia struktury organizacyjnej oraz własnego nazew-
nictwa określonych ról w różnych przedsiębiorstwach. 
Otwiera to drogę do dalszych rozważań nad tematyką 
centrów doskonałości RPA w kontekście ustanowienia 
globalnego podejścia do tworzenia CoE oraz standary-
zacji nomenklatury. Zarysowanie szkieletu struktury 
organizacyjnej dla opisywanej jednostki może być 
drogą wyjścia do stworzenia „najlepszych praktyk” de-
dykowanych właśnie dla powstawania i  transformacji 
centrów doskonałości RPA.
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Shaping Structural and Competence 
Changes of Centres of Excellence 
in the Implementation Process of Robotic 
Process Automation – A Case Study

Summary

The industry of robotic automation of business process-
es (RPA) is a  relatively young branch existing on the 
IT market. In order to maintain their competitiveness, 
enterprises invest in intelligent technologies aimed at 
increasing the efficiency of organisation’s operation at 
the lowest possible investment costs. Establishing the 
so-called the centre of excellence supports the develop-
ment of specific technologies and allows to maximize 
the potential benefits of their use. Due to the relatively 
short existence of RPA tools on the market, no official, 
global model of the CoE RPA organisational structure 
has been established. This article describes a company 
case study that describes the three stages of CoE RPA’s 
development, along with comparing the results to the 
insights of other authors in the literature on the subject. 
Therefore, the aim of this article is to identify structural 
and competency changes taking place in the CoE team 
on the example of a selected company. Despite the dif-
ferences in the nomenclature and the construction of 
the organisational structure for various cases described 
in the literature, there is a  certain convergence in the 
approach to creating CoE. This opens the way for 
considerations pertaining to establishment of a global 
approach to its creation and setting certain standards, 
similar to the term “best practice” used in the context 
of the IT market.

Keywords

Robotic Process Automation, RPA centre of excellence, 
organisation structure, team competences

https://neoops.com/wp-content/uploads/2014/03/Forrester-RA-COE.pdf
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https://www.rp.pl/Kongres-Obywatelski/307059935-Profesjonalizuj-sie-albo-gin.html
https://www.uipath.com/rpa/center-of-excellence
https://www.uipath.com/rpa/center-of-excellence
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XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
WIEDZA—GOSPODARKA—SPOŁECZEŃSTWO  
— CMQ2021
22-23 września 2021 r., Kraków, on-line 

XII I    Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CMQ – College 
of Management and Quality Sciences) pt. „Wiedza – Go-
spodarka – Społeczeństwo”, odbyła się w dniach 22–23 
września 2021 roku. Konferencję przeprowadzono zdal-
nie z  wykorzystaniem platformy Zoom. Program kon-
ferencji był bogaty i zróżnicowany zarówno w obszarze 
naukowym, jak i empirycznym. 

Konferencję rozpoczęła sesja inauguracyjna, podczas 
której jako pierwszy głos zabrał prorektor Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w  Krakowie prof. Piotr Buła, który 
życzył uczestnikom konferencji wielu inspiracji badaw-
czych. Pogratulował organizatorom przygotowania nie 
tylko sesji naukowych, ale także interesujących tema-
tycznie paneli eksperckich. Z kolei głos zabrał dziekan 
Kolegium Nauk o  Zarządzaniu i  Jakości UEK prof. 
Bernard Ziębicki, który przedstawił cele konferencji 
i podkreślił jej znaczenie dla rozwoju nauk o zarządza-
niu i jakości. Prof. Andrzej Jaki podziękował wszystkim 
osobom, które wsparły konferencję, moderatorom sesji 
naukowych i  paneli eksperckich, a  także recenzentom 
i  redaktorom monografii. Prof. Janusz Nesterak, peł-
niący funkcję przewodniczącego Komitetu Organiza-
cyjnego CMQ2021, przedstawił program konferencji 
i omówił zrealizowaną w maju studencką sesję naukową, 
której efektem są trzy publikacje, zawierające 18 zrecen-
zowanych artykułów naukowych przygotowanych przez 
25 młodych naukowców oraz 62 postery przedstawione 
przez 148 studentów. Wyraził zadowolenie ze wzrostu 
zainteresowania studentów konferencją CMQ2021 i po-
dziękował dr Zofii Gródek-Szostak oraz prof. Agacie 
Niemczyk za opiekę nad studentami.

Po zakończeniu tej części konferencji rozpoczęły się 
dwie sesje plenarne. Pierwszą „Ekonomiczne i  społecz-
ne wyzwania współczesnej gospodarki” prowadził prof. 
Stanisław Popek, a  do wygłoszenia tez badawczych za-
proszonych zostało czterech badaczy reprezentujących 
krajowe uniwersytety. Druga anglojęzyczna sesja plenar-
na „Economic and social aspects of the modern business 
management” moderowana była przez prof. Agnieszkę 
Żbikowską. Wystąpiło w niej czterech naukowców z za-
granicznych jednostek badawczych (Gwatemala, Serbia, 

Ukraina, Włochy) i przedstawiciel dużej międzynarodo-
wej korporacji z  USA. W  pozostałych siedmiu, w  tym 
dwóch anglojęzycznych sesjach naukowych zaprezento-
wane zostały 42 referaty przegotowane przez 75 badaczy, 
reprezentujących 15 uczelni. Zagadnienia dyskutowane 
w czasie trwania sesji naukowych koncentrowały się wo-
kół następujących tematów:

• Determinants of the functioning of the contempo-
rary consumer and investor market.

• Determinanty funkcjonowania i rozwoju gospoda-
rek – perspektywa globalna, regionalna i lokalna.

• Instrumenty budowania konkurencyjności przed- 
siębiorstw.

• Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych 
wobec wyzwań współczesnego rynku pracy: (1) 
wyzwania współczesnego rynku pracy i  (2)  kształ-
towanie kompetencji absolwentów studiów 
ekonomicznych.

• Modern concepts and tools for organization 
management.

• Uwarunkowania rozwoju i przekształceń przedsię - 
biorstw.

Sesje naukowe moderowane były przez zaproszonych 
profesorów Kolegium Nauk o  Zarządzaniu i  Jakości: 
Pawła Cabałę, Dariusza Dymka, Adama Figla, Bartosza 
Kurka, Grażynę Paliwodę-Pękosz, Jarosława Plichtę, 
Małgorzatę Tyrańską oraz Bernarda Ziębickiego.

Integralną i  interesującą częścią XIII Konferencji 
CMQ2021 było dziewięć zróżnicowanych tematycznie 
paneli eksperckich, w  których podjęto dyskusje na te-
mat najważniejszych zagadnień  współczesnego świata 
gospodarczego. Panele eksperckie cieszyły się dużym za-
interesowaniem i zgromadziły w sumie 452 uczestników 
i 37 ekspertów reprezentujących różne branże. Panel: 

• Turystyka –  wracamy już do gry? prowadzony był 
przez prof. Agatę Niemczyk i dr Zofię Gródek-Szo-
stak. To już ponad rok, jak COVID 19 zmienił wa-
runki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, 
w  tym także branży turystycznej. Powszechnie 
uznaje się, że sektor turystyki ucierpiał najbardziej 
w  wyniku pandemii. Ryzyko, z  jakim zmagały się 
podmioty gospodarcze, przybrało nową nieoczeki-
waną formę. Można postawić pytania, czy to ryzyko 
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już wygasło, czy przybrało inną postać, czy pomoc 
ze strony państwa okazała się wystarczająca? Na te 
i  inne pytania odpowiadało grono ekspertów: Re-
migiusz Dróżdż (Prezes Pomorskiej Izby Turystyki), 
Paula Fanderowska (Zastępca Dyrektora KBF ds. 
Centrum Kongresowego ICE Kraków), Anna Sala-
mończyk-Mochel (Wiceprezes Zarządu Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej) i  Agata Wojtowicz (Prezes 
Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej).

• Innowacje w  zarządzaniu sektorem komunalnym 
–  przygotowany był przez prof. Marka Jabłońskie-
go i  dra Dariusza Fiszta. Kluczowym obszarem 
tematycznym panelu była identyfikacja wyzwań, 
zagrożeń i perspektyw związanych z zarządzaniem 
sektorem komunalnym z  perspektywy innowa-
cji technologicznych. Konfrontacja doświadczeń 
panelistów z  wiedzą przedstawicieli środowiska 
naukowego pozwoliła zidentyfikować z  jednej 
strony kluczowe obszary problemowe dotyczące 
zarządzania sektorem komunalnym z perspektywy 
innowacji technologicznych, z  drugiej zaś określi-
ła potencjalne kierunki doskonalenia zarządzania 
sektorem komunalnym. W  panelu uczestniczy-
li: Marek Kabaciński (Członek Zarządu MPO Sp. 
z  o.o.), Marcin Kandefer (Członek Zarządu Kra-
kowskiego Holdingu Komunalnego SA), Marek 
Mazurek (Członek Zarządu MPEC SA) oraz Piotr 
Ziętara (Prezes Zarządu Wodociągi Miasta Krako-
wa SA).

• Rural development through entrepreneurship: an 
example of good practices – moderowany był przez 
dra Tomasza Kusio oraz dr Katarzynę Żmiję. W ra-
mach panelu zaprezentowane zostały rezultaty pro-
jektu Ardent w  trzech krajach: Polsce, Niemczech 
i  Portugalii. Projekt służy promowaniu kształcenia 
w zakresie przedsiębiorczości wśród osób dorosłych 
pochodzących z  obszarów wiejskich. Jego celem 
jest także zwiększenie zaangażowania społeczne-
go instytucji szkolnictwa wyższego poprzez więk-
szą integrację i  nawiązanie współpracy pomiędzy 
uczelniami a społecznością wiejską danego regionu. 
Prezentacjom towarzyszyła dyskusja, której myślą 
przewodnią była próba znalezienia odpowiedzi na 
pytanie: jak skutecznie wspierać rozwój obszarów 
wiejskich w  dobie współczesnych wyzwań? W  dys-
kusji uczestniczyli: Tomasz Kusio (Project Mana-
ger), Iulia-Maria Stroila (Member of Ardent Team, 
Germany), Alexandra Borges (Member of Ardent 
Team, Portugal) i Janusz Rosiek (Member of Ardent 
Team, Poland). 

• Gospodarka o obiegu zamkniętym w obszarze opa-
kowań –  realna możliwość czy utopia? zorganizo-
wany był przez prof. Agnieszkę Cholewę-Wójcik. 
Panel praktyków był dyskusją na temat gospodaro-
wania nieodnawialnymi zasobami wykorzystywa-
nymi w branży opakowań. Paneliści podzielili się 
spostrzeżeniami na temat strategii i  działań zwią-
zanych z transformacją przemysłu opakowaniowe-
go w  kierunku gospodarki o  obiegu zamkniętym 

(GOZ). Udział w  panelu pozwolił pozyskać wie-
dzę na temat doskonalenia opakowań i  procesów 
ich wytwarzania oraz zastępowania materiałów 
opakowaniowych uciążliwych dla środowiska na-
turalnego materiałami z  surowców odnawialnych. 
W  panelu udział wzięli: Krzysztof Hornicki (Wi-
ceprezes Zarządu Interseroh Advisory sp. z  o.o.), 
Konrad Nowakowski (Prezes Polskiej Izby Od-
zysku i Recyklingu) i  Jacek Wodzisławski (Prezes 
Zarządu Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań 
Aluminiowych Recal).

• Jeszcze segmentacja czy już indywidualizacja? Nowe 
technologie w komunikacji marketingowej – mode-
rowany był przez prof. Agnieszkę Żbikowską. Duża 
różnorodność potrzeb i  oczekiwań konsumentów 
sprawiły, że tworzenie pojemnych segmentów ryn-
ku stało się coraz trudniejsze, stąd pojawiła się kon-
cepcja zastąpienia segmentacji masową personali-
zacją. Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, 
że większość przedsiębiorstw może masowo indy-
widualizować komunikację marketingową z  kon-
sumentami. Jednocześnie współcześni konsumenci 
coraz częściej aktywnie, samodzielnie poszukują 
informacji o produktach i nie są już tylko biernymi 
odbiorcami treści płynących z  reklamy telewizyj-
nej czy billboardu. Paneliści szukali odpowiedzi na 
pytania o  to, które narządzie promocji najłatwiej 
jest indywidualizować? czy taka personalizacja jest 
efektywna? jakie kanały sprawdzają się najlepiej 
w  indywidualnej komunikacji z  konsumentami 
i na ile można zautomatyzować indywidualną ko-
munikację marketingową? W panelu wzięli udział 
eksperci: Grzegorz Błażewicz (Prezes Zarządu 
SALESmanago, Kraków), Marcin Bacia (Purinova, 
Kraków) i Magdalena Tokarczyk-Cyran (Dyrektor 
Marketingu i Sprzedaży Armatury SA, Kraków).

• Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych 
wobec wyzwań współczesnego rynku pracy –  Pro-
jekt Dialog –  prowadzony był przez prof. Joannę 
Kudełko. Przedmiotem debaty ekspertów były 
kompetencje absolwentów studiów ekonomicz-
nych wobec wyzwań współczesnego rynku pra-
cy, postrzegane z  punktu widzenia pracodawców, 
reprezentujących różne branże gospodarki. Do 
głównych wątków debaty należały: ocena kompe-
tencji absolwentów studiów ekonomicznych, ocze-
kiwania kompetencyjne pracodawców w przyszłej 
perspektywie, potrzeba realizacji studiów prak-
tycznych i  formy współpracy uczelni i praktyków 
gospodarczych w  zakresie kształcenia studentów. 
Do grona ekspertów zaproszeni zostali: Michał 
Adamczyk (Prezes Zarządu Grupy KMS), Łukasz 
Bernard (Wiceprezes Zarządu Admill Sp. z  o.o.), 
Magdalena Klimek-Ślęzak (właściciel Infoprofit Sp. 
z  o.o.), Monika Lipińska-Frydrych (Starszy Spe-
cjalista ds. Rekrutacji HR Navigator), Małgorzata 
Majewska-Madura (Manager Projektów Rekruta-
cyjnych HR Navigator), Marcin Sojka (właściciel 
Sales HR), Paweł Wiąk (Dyrektor Oddziału Notus 
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Finanse SA) i  Elżbieta Zadęcka-Cieślik (Koordy-
nator Projektów i Biura Stowarzyszenie Doradców 
Europejskich PLinEU).

• Różne oblicza przedsiębiorczości –  przygotowany 
był przez dr Zofię Gródek-Szostak i  prof. Aga-
tę Niemczyk. Trzecia dekada XXI wieku to okres 
intensywnych zmian w  wielu sferach życia, które 
jeszcze kilkanaście lat temu były niewyobrażalne 
i  stanowiły bardziej opowieści z  literatury science 
fiction, a  nie prognozy co do rzeczywistych tren-
dów występujących na świecie. Rozwój nowocze-
snych technologii, cyfryzacja, globalizacja, zmiany 
kulturowe są wymieniane jako te, które najbardziej 
wpływają na zrównoważony rozwój, przyszłość 
gospodarczą i  społeczną. Nieskuteczność trady-
cyjnego modelu biznesowego, powiększające się 
zagrożenie wykluczeniem społecznym to rzeczywi-
stość, która wymaga nowego spojrzenia na społe-
czeństwo. Jedną z szans na rozwiązanie wspomnia-
nych problemów jest rozwój przedsiębiorczości 

– ale jakiej? Czy przedsiębiorczość może stanowić 
antidotum na problemy rynku pracy? Próbę od-
powiedzi na postawione problemy podjęło zapro-
szone grono ekspertów: Witold Ekielski (Doradca 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej), Konrad 
Kolegowicz (Prezes Zarządu Centrum Komercjali-
zacji UEK Sp. z o.o.), Bernard Szatkowski (Główny 
Specjalista w  Departamencie Wsparcia Eksportu 
MARR SA), Karolina Wanda Olszowska (Koordy-
nator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynaro-
dowej w  Krakowie) i  Barbara Siorek (Kierownik 
Biura Karier ASP w Krakowie).

• Samorząd w Polsce – wyzwania i kierunki rozwoju 
– moderowany przez dra Piotra Markiewicza i mgra 
Piotra Wesołowskiego. Pandemia Covid-19 wpły-
nęła na wiele obszarów i aktywności naszego życia, 
również na jednostki samorządu terytorialnego 
(JST) w Polsce w zakresie zadań publicznych, które 
mają realizować. W  panelu prelegenci dyskutowa-
li na temat wyzwań związanych z  wychodzeniem 
z kryzysu pandemicznego oraz zmian, jakie wymusił 
ten kryzys w funkcjonowaniu tych jednostek. W ja-
kim stopniu cele przyjęte w dokumentach strategicz-
nych będą musiały podlegać rewizji i modyfikacji? 
Jaki wpływ na rozwój JST będzie miał dostęp do 
środków z funduszy UE? Jaką rolę będzie odgrywa-
ło dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami? Na te 
pytania odpowiadało grono zaproszonych eksper-
tów: Robert Jakubowski (burmistrz Konstantynowa 
Łódzkiego), Konrad Pokora (prezydent Zduńskiej 
Woli), Jacek Wiśniewski (prezydent Mielca) i Marek 
Wójcik (pełnomocnik ds. legislacyjnych Zarządu 
Związku Miast Polskich).

• Współczesne uwarunkowania rachunkowości – pro-
wadzony był przez prof. Artura Hołdę i  dr Annę 
Staszel. Tematem dyskusji były współczesne deter-
minanty funkcjonowania rachunkowości. Szcze-
gólnie miejsce w  dyskusji zajęła problematyka 
oszustw księgowych i  manipulacji danymi w  kon-

tekście rachunkowości kreatywnej, jak również 
wpływ pandemii na rachunkowość oraz postępu-
jąca automatyzacja i  informatyzacja, które mogą 
mieć bezpośredni i  znaczący wpływ na system 
współczesnej rachunkowości. Dyskusja dotyczyła 
relacji między teorią rachunkowości, praktyką ra-
chunkowości a  postępującymi zmianami na świe-
cie, jak również przyszłości zawodu księgowego 
i  biegłego rewidenta. Tematy te poruszyli: Grze-
gorz Oszczypała (Prezes PIBR O/Kraków), Piotr 
Rybicki (Ekspert Corporate Governance) i  Jakub 
Wojnarowski (Head of ACCA Poland & Baltic 
Countries).

Uczestnicy konferencji pochodzili z  Polski, Kanady, 
Niemiec, Portugalii, Serbii, Ukrainy, Włoch i USA. Efek-
tem konferencji CMQ2021 jest siedem publikacji, które 
można pobrać ze strony internetowej: https://cmq.uek.
krakow.pl

Są to następujące monografie: 
1. „Business Development In Digital Economy and Co-

vid-19 Crisis”, Edited by  Janusz Nesterak, Bernard 
Ziębicki,

2. „Wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek”, 
red. naukowa Andrzej Jaki, Bernard Ziębicki,

3. „Dylematy i  metamorfozy współczesnego zarzą-
dzania”, red. naukowa  Janusz Nesterak, Angelika 
Wodecka-Hyjek,

4. „Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych 
wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”, red. 
naukowa Joannna Kudełko, Małgorzata Tyrańska,

5. „Współczesne wymiary ryzyka w przedsiębiorstwach 
i  jednostkach samorządu terytorialnego”, red. na-
ukowa Zofia Gródek-Szostak, Agata Niemczyk,

6. „Contemporary Risks In Enterprises and Local Go-
vernment Units”, Edited by Janusz Nesterak, Agata 
Niemczyk, Zofia Gródek-Szostak, 

7. „Wyzwania zarządzania ryzykiem w  organizacjach 
prywatnych i publicznych”, red. naukowa Zofia Gró-
dek-Szostak, Agata Niemczyk.

Podsumowując konferencję CMQ2021, przewodni-
czący Rady Programowej prof. Andrzej Jaki pogratulo-
wał Komitetowi Organizacyjnemu sprawnego przepro-
wadzenia interesujących sesji naukowych oraz paneli 
eksperckich. Z kolei prof. Janusz Nesterak podziękował 
imiennie wszystkim współpracownikom i  partnerom 
konferencji, którzy aktywnie włączyli się w  jej przygo-
towanie i  przeprowadzenie. Do projektowania przy-
szłorocznej konferencji zaprosił badaczy i  ekspertów, 
podejmujących badania nad ważnymi, współczesnymi 
problemami nauk o  zarządzaniu i  jakości w  szerokiej 
perspektywie problematyki wiedzy i społeczeństwa. 

Opracowanie:
dr hab. Janusz Nesterak, prof. uczelni

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji CMQ2021

https://cmq.uek.krakow.pl
https://cmq.uek.krakow.pl
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KOŁO NAUKOWE ORGANIZACJI 
I ZARZĄDZANIA „INICJATYWA”

K oło Naukowe Organizacji i  Zarządzania „Ini-
cjatywa” działa w  Instytucie Zarządzania na Wy-

dziale Ekonomii, Finansów i  Zarządzania Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. Członkowie Koła tworzą młody 
i kreatywny zespół, który w swojej działalności stawia 
przede wszystkim na przyjazną atmosferę oraz szero-
kie możliwości rozwoju. Podstawą działalności Koła 
jest ukazanie praktycznej strony zagadnień związa-
nych z szeroko pojętym zarządzaniem, natomiast jego 
członkowie są  otwarci na wszelkie formy aktywności 

– od udziału w konferencjach, pisania artykułów nauko-
wych, przez organizację warsztatów, webinarów, włą-
czanie się w prace badawcze Katedry, przy której działa, 
po  działania charytatywne. Każdy przejaw tytułowej 
inicjatywy jest bardzo cenny. Jednak Koło Naukowe 

„Inicjatywa” to nie tylko realizowanie klasycznych ak-
tywności – to także rozwój wewnętrzny członków Koła, 
współpraca, dążenie do samodoskonalenia, a  także 
dzielenie się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz 
umiejętnościami. To także relacje, przyjaźnie, spotka-
nia poza uczelnią.

Od początku istnienia Koła, czyli od 2005 r., jego opie-
kunem naukowym jest członek Oddziału Szczecin TNOiK  
dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US, co stanowi 
fundament współpracy Koła z Towarzystwem.

Główne cele Koła to:
• rozwój aktywności naukowej i  społecznej jego 

członków,
• zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz rozwój umie-

jętności praktycznych, zwłaszcza organizatorskich,
• integrowanie środowiska akademickiego,
• organizowanie współpracy między społecznością 

akademicką a  przedstawicielami praktyki gospodar-
czej, instytucjami, organizacjami pozarządowymi itp.

• „Inicjatywa” realizuje wiele działań, między innymi: 
• Warsztaty „Zarządzanie w praktyce”, czyli cieszące 

się dużym zainteresowaniem spotkania z  mene-
dżerami zachodniopomorskich przedsiębiorstw, 
podczas których studenci rozwiązują praktyczne 
problemy zarządzania, korzystając z wiedzy i do-
świadczeń zawodowych zaproszonych Gości. 

• Konferencje naukowe – członkowie Koła zarówno 
organizują konferencje, jak i uczestniczą w przed-
sięwzięciach organizowanych przez Uniwersytet 
Szczeciński,  inne uczelnie wyższe oraz organiza-
cje, w szczególności Koło aktywnie uczestniczyło 
w dwóch edycjach organizowanego przez TNOiK 
wydarzenia „Dzień Organizacji”.

• Wolontariat –  liczne zbiórki żywności i  artykułów 
na rzecz potrzebujących, prowadzone wśród stu-
dentów, pracowników Uczelni oraz członków Koła 
to przykłady akcji potwierdzających, że członkowie 
nie zapominają o niesieniu pomocy innym. 

Ponadto członkowie koła angażują się w  realiza-
cję projektów, biorą udział w  konkursach, nawiązują 
współpracę z  organizacjami działającymi na innych 
polskich uczelniach, organizują wizyty studentów 
w  firmach oraz instytucjach działających w  mieście 
i regionie, inicjują spotkania z teoretykami i praktyka-
mi zarządzania.

Działalność koła nie ogranicza się wyłącznie do pra-
cy – równie ważny jest odpoczynek i zabawa. Wspólne 
wyjścia i spędzanie wolnego czasu pozwalają się zrelak-
sować, tworzyć nowe pomysły i  z  energią podchodzić 
do dalszych działań.

Koło jest stale otwarte na nowych członków –  stu-
dentów Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy chcą roz-
wijać swoje pasje w obszarze zarządzania.

Więcej informacji można znaleźćna stronie inter-
netowej i kanałach social media Koła.

Facebook: Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania 
„Inicjatywa”

Strona internetowa: https://inicjatywa.home.blog/
E-mail: kolo.naukowe.inicjatywa@gmail.com 

Opracowanie:
dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. uczelni

opiekun naukowy Koła „Inicjatywa”

https://inicjatywa.home.blog/
mailto:kolo.naukowe.inicjatywa%40gmail.com%20?subject=
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