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SYNERGIA WOJSKOWO-CYWILNA W WOJSKOWEJ 
AKADEMII TECHNICZNEJ W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH 
WYZWAŃ NA RYNKU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego 
z Rektorem-Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej  
Przemysławem Wachulakiem

materiałowa, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne, 
nauki o  bezpieczeństwie. Oferta dydaktyczna WAT to 
możliwości kształcenia w  formie studiów dziennych 
(wojskowych i cywilnych), zaocznych oraz podyplomo-
wych, z  których na uwagę zasługują m.in. studia MBA 
w zakresie cyberbezpieczeństwa, uruchomione dwa lata 
temu na Wydziale Cybernetyki WAT. W naszej Uczelni, 
jako jedynej pośród uczelni wojskowych, funkcjonuje 
również Szkoła Doktorska.

Akademia, wprowadzając odpowiednie mechanizmy, 
aktywnie zachęca i  inspiruje swoich studentów, dokto-
rantów i pracowników do ciągłego rozwoju, prowadzenia 
najwyższej jakości badań, publikowania artykułów nauko-
wych, ubiegania się o projekty naukowe oraz uczestnictwa 
w różnego rodzaju konkursach, organizowanych zarówno 
przez WAT, jak i instytucje zewnętrzne. Uczelnia zapewnia 
szeroki dostęp do doskonale wyposażonej bazy laborato-
ryjnej, stymuluje powstawanie i  rozwój interdyscyplinar-
nych zespołów badawczych zaangażowanych we wdrażanie 
projektów m.in. w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, ener-
getyki czy technologii satelitarnych. Współpracujemy z licz-
nymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą, wspiera-
my i rozwijamy współpracę międzynarodową i mobilność 

Płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

S tanisław Brzeziński: Pan Profesor już prawie dwa 
lata pełni funkcję Rektora-Komendanta Wojskowej 

Akademii Technicznej, największej uczelni wojskowo-cy-
wilnej w naszym kraju, z 70-letnią tradycją, kształcącą 
kadry oficerskie na potrzeby Sił Zbrojnych. Proszę po-
wiedzieć Czytelnikom „Przeglądu Organizacji”, jaka jest 
dziś Wojskowa Akademia Techniczna, co ją wyróżnia, co 
stanowi priorytet w jej działalności?

Przemysław Wachulak: Wojskowa Akademia Technicz-
na jest unikalną, największą w  kraju uczelnią wojsko-
wo-cywilną, która dba o  nieustanny rozwój potencjału 
naukowo-badawczego, podnoszenie jakości kształcenia 
i wzbogacanie oferty studiów. To właśnie synergia wojsko-
wo-cywilna w WAT jest czymś niespotykanym i pozwala 
na realizację przedsięwzięć, które są wyjątkowe w skali 
naszego kraju. Badania naukowe i  kształcenie wojsko-
wo-cywilne są w Akademii bardzo ważne i odbywają się 
w  trzech dziedzinach: nauk inżynieryjno-technicznych, 
nauk ścisłych i  przyrodniczych oraz nauk społecznych, 
w  siedmiu dyscyplinach naukowych: automatyka, elek-
tronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i tele-
komunikacja, inżynieria lądowa i  transport, inżynieria 
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studentów oraz naukowców poprzez udział w programach, 
takich jak, między innymi, Erasmus+. 

Naszym celem jest również rekrutowanie na studia do 
Akademii najlepszych absolwentów szkół ponadpodsta-
wowych w  Polsce; nad ponad 100 wybranymi szkołami 
średnimi WAT sprawuje patronat. Jednym ze sposobów 
na znalezienie najlepszych kandydatów jest Ogólnopolski 
Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego cie-
szący się bardzo dużą popularnością wśród uczniów szkół 
w całym kraju. Laureaci konkursu otrzymują indeks WAT. 

Aby ułatwić studentom i  absolwentom nawiązywanie 
kontaktów i relacji na rynku pracy, w Uczelni funkcjonuje 
Biuro Karier. Pośredniczy ono w  kontaktach między pra-
codawcami a  studentami. Organizuje również warsztaty 
i konferencje oraz targi, podczas których studenci i absol-
wenci mogą spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami 
firm o zasadach rekrutacji i specyfice pracy w wybranych 
branżach. Chciałbym tu podkreślić, iż absolwenci WAT 
są  poszukiwanymi pracownikami w  polskich i  zagra-
nicznych firmach i  instytucjach. Możemy poszczycić się 
działalnością wielu kół naukowych. Nasi studenci odnoszą 
sukcesy sportowe, na co z pewnością ma wpływ doskonale 
wyposażone zaplecze umożliwiające uprawianie różnych 
dyscyplin oraz działalność wyspecjalizowanych sekcji, 
m.in. spadochronowej S3 WAT, zajmującej się nurkowa-
niem „Octopus” czy doskonalącej sprawności wojskowe 
Woda Ląd Powietrze. 

Z  kolei studenci z  niepełnosprawnościami i  przewlekle 
chorzy otrzymują wsparcie nie tylko w  formie stypendiów, 
ale m.in. w ramach projektu „Akademia bez barier” realizo-
wanego w  ramach dofinansowania Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. W WAT powstało w grudniu 2021 r. pierw-
sze w  kraju Centrum wiedzy o  dostępności do transportu 
i  mobilności osób o  szczególnych potrzebach. W ramach 
tego projektu realizowane są działania ułatwiające funk-
cjonowanie funkcjonowanie seniorom, osobom chorym 
i niepełnosprawnym, a także weteranom z zespołem stresu 
pourazowego oraz ofiarom wypadków drogowych. Kształ-
ceniem kadr Centrum zajmują się specjaliści interdyscypli-
narnych zespołów eksperckich, m.in. z Instytutu Pojazdów 
i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. 

Ciągle rozwijamy infrastrukturę Akademii, w  tym na-
ukowo-badawczą. Aktualnie w  WAT realizowanych jest 
dziewięć dużych inwestycji budowlanych (częściowo do-
finansowanych z  dotacji celowych Ministerstwa Obrony 
Narodowej),  w  ramach których powstają m.in. Radiowe 
Centrum Naukowo-Dydaktyczne, kompleks dydaktyczny 
WAT przeznaczony dla Wojskowego Ogólnokształcącego 
Liceum Informatycznego, Centrum Innowacji i  Cyber-
bezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki, budynek szkol-
no-laboratoryjny Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji 
oraz laboratorium badawczo-rozwojowe i  dydaktyczne 
infrastruktury i  inżynierii wojskowej Mikropoligon WAT. 
Niedawno do użytku oddano budynek przebudowany na 
potrzeby Laboratorium Zestawów Rakietowych Obrony 
Powietrznej i  Przeciwrakietowej Wydziału Mechatroniki, 
Uzbrojenia i Lotnictwa oraz budynek Centrum Logistyki 
Stosowanej wraz z placem manewrowym Wydziału Bezpie-
czeństwa, Logistyki i Zarządzania.

SB: Pan Rektor objął tę funkcję w  czasie pandemii CO-
VID-19. Proszę powiedzieć, jak duże piętno odcisnęła 
ona na funkcjonowaniu Akademii oraz sposobie zarzą-
dzania nią? 

PW: Z pewnością przeżywaliśmy trudny okres, jeśli cho-
dzi o wpływ pandemii na proces kształcenia i prowadze-
nia badań naukowych. By to czas niespotykanych dotąd 
wyzwań, przed którymi stanęły wszystkie instytucje, 
w tym szkoły i uczelnie. Funkcjonowanie naszej Uczelni 
pomimo nauczania w  formie zdalnej, a  częściowo także 
hybrydowej, przebiegło jednak bez zakłóceń. To zasługa 
decyzji podjętych przez władze Akademii na początku 
pandemii, ale również w późniejszym czasie. Koniecznie 
należy wspomnieć o ogromnym wsparciu, jakie otrzyma-
liśmy z  naszego środowiska akademickiego, które rozu-
miało potrzebę podejmowania pewnych decyzji w trakcie 
trwania pandemii. Pandemia nie tylko nie sparaliżowała 
funkcjonowania Akademii, ale wręcz zmotywowała naszą 
społeczność do wprowadzenia mechanizmów pozwala-
jących na sprawne funkcjonowanie Akademii w  dobie 
ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie byliśmy 
sami. Współpraca z  Ministerstwem Obrony Narodowej 
i  instytucjami resortu czy Wojskowym Ośrodkiem Me-
dycyny Prewencyjnej w Modlinie, m.in. w kontrolowaniu 
sytuacji epidemicznej i przeciwdziałaniu rozprzestrzenia-
nia się wirusa, pozwoliła na kontynuację naszych zadań, 
planów i zamierzeń także w dobie ograniczeń. Nie sposób 
nie podkreślić zaangażowania naszej kadry i  studentów 
w niesienie pomocy. To liczne akcje oddawania krwi i oso-
cza na potrzeby szpitali, dostarczanie paczek żywnościo-
wych seniorom czy opracowanie przydatnych aplikacji, 
m.in. pozwalającej wykryć źródła zakażenia koronawiru-
sem. To również masowa produkcja przyłbic ochronnych 
przeznaczonych dla personelu medycznego i służb ratun-
kowych. Nasi podchorążowie wspierali instytucje MON 
w  działalności informatycznej i  programistycznej, Woje-
wódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie 
w  przeprowadzaniu wywiadów epidemicznych, Wojska 
Obrony Terytorialnej w operacji przeciwkryzysowej „Od-
porna wiosna” czy działania szpitala tymczasowego na 
Okęciu. Nasi naukowcy zaangażowali się w prace nad pro-
totypem hełmu wspierającego oddychanie u  pacjentów 
z COVID-19. Innym przykładem jest system FACE-COV 
do wykrywania i monitorowania symptomów zakażenia 
koronawirusem opracowany przez naukowców WAT we 
współpracy z  partnerem przemysłowym. W  Uczelni po-
wstały również adaptery do masek dla załóg Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Wracając do nauki zdalnej, 
warto też wspomnieć o  pionierskim w  naszym kraju 
podręczniku dla nauczycieli, uczniów i  przedsiębiorców 
opisującym funkcjonalności platform i  innych narzędzi 
e-learningu, opracowanym przez naszych pracowników 
dydaktyczno-badawczych. Chciałbym też dodać, iż Woj-
skowa Akademia Techniczna przyłączyła się do ogólno-
polskiej kampanii #szczepimysię, zachęcając społeczność 
akademicką, a przede wszystkim studentów i doktorantów 
do włączenia się w  tę, jakże ważną dla podniesienia na-
szego wspólnego bezpieczeństwa, działalność. Pandemia, 
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choć spowodowała wiele przeszkód w normalnym funk-
cjonowaniu, nie stanęła nam na drodze do wprowadzania 
zmian praktycznie we wszystkich programach studiów. 
Dokonaliśmy aktualizacji treści nauczania i wprowadzili-
śmy nowe programy studiów w języku angielskim. W tym 
okresie zawarliśmy też wiele krajowych i  zagranicznych 
porozumień w zakresie badań i kształcenia, a także wpro-
wadziliśmy pakiet zmian dla naszych badaczy, programy 
stypendialne i narzędzia wsparcia w realizacji projektów 
naukowych. 

SB: Czy są jakieś istotne różnice w zarządzaniu uczelnią 
wojskową a uczelnią cywilną?

PW: Nie posiadam doświadczenia w  kierowaniu uczel-
nią cywilną, jednak w  mojej ocenie pierwsza zasadnicza 
różnica na pewno związana jest z podległością. Wojskowa 
Akademia Techniczna jest publiczną uczelnią akademicką 
nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Wiąże się 
to z realizacją zadań i celów zgodnych z założeniami MON. 
Przede wszystkim przygotowujemy przyszłe oficerskie 
kadry techniczne, inżynierskie na potrzeby Sił Zbrojnych 
RP i gospodarki narodowej. Taki był cel powstania naszej 
Uczelni w 1951 r.; cel, który niezmiennie przyświeca nam 
przez 70 lat jej funkcjonowania. Podchorążowie, obok 
bloku politechnicznego, podczas pięcioletnich studiów 
w  Akademii, realizują blok zajęć wojskowych. Po ukoń-
czeniu pięcioletnich studiów uzyskują tytuł zawodowy 
magistra inżyniera oraz pierwszy stopień oficerski podpo-
rucznika. Następnie rozpoczynają służbę wojskową w róż-
nych korpusach osobowych w zależności od ukończonego 
kierunku studiów. W tym aspekcie wojskowym zarządza-
nie uczelnią wymaga dostosowywania się do zmian i zasad 
wprowadzanych przez MON. To również realizowanie 
prac badawczych, przeprowadzanie ekspertyz na rzecz 
rozwoju Sił Zbrojnych RP czy też rola technicznego eks-
perckiego wsparcia dla MON. Ale WAT jest jednocześnie 
otwartą uczelnią kształcąca na kierunkach cywilnych. 
Przyszli studenci mają w naszej Uczelni do wyboru unika-
towe kierunki w skali kraju, takie jak np. geodezja i kataster, 
infrastruktura komunikacyjna i  transport multimodalny, 
inżynieria systemów bezzałogowych czy budownictwo 
zrównoważone. Niektóre kierunki studiów, takie jak np. 
kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wprowadziliśmy jako 
pierwsi w  kraju. Nasze prace badawcze również mają 
zastosowanie w  obszarach cywilnych np. w  medycynie, 
ochronie środowiska i transporcie. WAT jest unikatowym, 
synergicznym połączeniem środowisk wojskowego i  cy-
wilnego, które się przenikają i przez to również rozwijają, 
czerpiąc wzajemnie od siebie to, co najlepsze, wzajemnie 
się uzupełniając. Z punktu widzenia zarządzania taką du-
alną strukturą trzeba umieć zachować równowagę i dbać 
zarówno o obszar wojskowy, jak i cywilny, co wyróżnia nas 
spośród innych (cywilnych) uczelni politechnicznych. 

SB: Proszę powiedzieć Czytelnikom „Przeglądu Organi-
zacji”, jakie są zasadnicze cele i wyzwania do realizacji 
przez Pana Rektora i kadrę badawczo-naukową Wojsko-
wej Akademii Technicznej na najbliższe lata?

PW: Najważniejsze jest dla nas utrzymanie wysokiej po-
zycji naukowej Wojskowej Akademii Technicznej w  kra-
jowym systemie szkolnictwa wyższego jako zaplecza eks-
perckiego i badawczego MON, a także innych ministerstw 
w  zakresie tzw. nowych, rozwijających się technologii 

„high tech”. To powoduje konieczność zapewnienia wyso-
kich standardów kształcenia, rozwoju i szkolenia rosnącej 
liczby podchorążych, podoficerów i oficerów. 

Naszą ambicją jest umacnianie pozycji Akademii, jako 
kreatywnej, nowoczesnej uczelni, na bieżąco dostosowu-
jącej się do oczekiwań rynku pracy, który zasilamy wysoko 
kwalifikowanymi absolwentami wojskowymi i  cywilnymi. 
Dlatego obecna oferta dydaktyczna Akademii to aż 28 kie-
runków prowadzonych na wszystkich poziomach i formach 
studiów na ośmiu wydziałach akademickich. Wdrażamy 
nowatorskie w skali kraju kierunki studiów, w tym w języku 
angielskim oraz studia MBA. Realizując prestiżowe projekty 
i programy międzynarodowe, rozszerzamy bazę kontaktów 
zarówno naukowych, jak i przemysłowych. Pracujemy rów-
nież aktywnie nad promocją Akademii oraz nawiązywaniem 
współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Naszym celem jest także zwiększenie liczby zgłoszeń 
patentowych oraz poszerzanie oferty kształcenia o  nowe 
anglojęzyczne programy studiów. Poprzez aktywny udział 
w programach i projektach Unii Europejskiej, Europejskiej 
Agencji Obrony i NATO Akademia korzysta z możliwości, 
jakie daje wsparcie finansowe tych struktur. Niepodwa-
żalny prestiż, wysoki poziom merytoryczny absolwentów 
wojskowych i cywilnych WAT cieszy się dużym uznaniem 
na rynku pracy. Warto wspomnieć, że według analizy wy-
nagrodzeń absolwentów uczelni technicznych, przeprowa-
dzonej przez firmę badawczą Sadlak & Sadlak, w 2020 roku 
absolwenci WAT uplasowali się na drugiej pozycji. Renoma 
WAT, poziom kształcenia i  badań naukowych pozwalają 
nam i naszym studentom ze spokojem patrzeć w przyszłość, 
nie zwalniając przy tym tempa ciągłego rozwoju. 

SB: Jakie kroki są podejmowane przez Pana Rektora-Ko-
mendanta na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni. Czy 
WAT współpracuje z  innymi uczelniami zagranicznymi 
o  zbliżonym profilu nauczania. Czy współpraca w  ra-
mach NATO ma w tym względzie priorytetowe znaczenie?

PW: W ramach programów Erasmus+ i Erasmus Mundus 
studiują u nas studenci i doktoranci z Europy i świata. Mię-
dzynarodowa wymiana obejmuje także uczelnie wojskowe 
i podchorążych. Nasi podchorążowie wyjeżdżają w ramach 
wymiany na wojskowe uczelnie w  Europie, np.: do Royal 
Military Academy w Brukseli, Air Force Academy w Bułgarii 
czy do University of Defence w Czechach, a także odbywają 
studia w  uczelniach amerykańskich, np. w  West Point czy 
w  Annapolis. W  murach Akademii wykłady prowadzą no-
bliści i inni wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Umiędzy-
narodowienie studiów w WAT znacząco wzrosło w ostatnich 
latach. Wraz z uczelniami partnerskimi wydajemy dyplomy 
doktorskie w ramach prowadzonych wspólnie studiów. 

Międzynarodowa współpraca zagraniczna w obszarze 
obronności i  bezpieczeństwa jest bezsprzecznie bar-
dzo ważna dla WAT. Zarówno cywilni, jak i  wojskowi 



6 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 3/2022

naukowcy z  WAT aktywnie uczestniczą w  różnych gru-
pach i  inicjatywach NATO STO (Science and Technolo-
gy Organization), gdzie zdobywają wyróżnienia za swój 
wkład. W projektach Europejskiej Agencji Obrony uczest-
niczymy praktycznie od początku jej istnienia. Wielu 
naszych pracowników uczestniczyło i nadal bierze udział 
w  pracach grup EDA Capability Technology (CapTech) 
jako krajowi koordynatorzy, eksperci czy też członkowie 
grup zarządzających projektami realizowanymi w ramach 
programów EDA. Nasi pracownicy mieli również swój 
udział w kształtowaniu tematyki konkursów uruchomio-
nych w zeszłym roku przez Europejski Fundusz Obronny, 
finansowany ze środków Unii Europejskiej. Zespoły ba-
dawcze Uczelni uczestniczą ponadto w wielu projektach 
Unii Europejskiej przede wszystkim w  obszarze związa-
nym z technologią i bezpieczeństwem.

Współpraca z ośrodkami badawczymi z Europy i świa-
ta daje nam możliwość szybszego rozwoju i implementa-
cji oraz rozwijania nowych technologii. Dzięki owocnej 
współpracy międzynarodowej WAT jest uczelnią rozpo-
znawalną na świecie.

SB: Proszę powiedzieć, w  jakim zakresie Akademia 
współpracuje z  uczelniami cywilnymi oraz podmiotami 
gospodarczymi w kraju i zagranicą?

PW: To przede wszystkim tematy związane z badaniami na-
ukowymi, projektami wdrożeniowymi i rozwojowymi reali-
zowane w ramach konsorcjów naukowo-badawczych, które 
WAT tworzy wspólnie z  rodzimymi instytucjami, firmami 
i uczelniami, jak również zagranicznymi, np. w projektach 
Europejskiej Agencji Obrony czy Unii Europejskiej. Współ-
praca dotyczy też wymiany akademickiej, o czym już wspo-
minałem przy okazji programu Erasmus+. Uczelnia nasza 
dba o  rozwijanie współpracy w  zakresie dydaktycznym, 

czego przykładem są  liczne porozumienia dotyczące prak-
tyk, staży czy programów wymiany dla naszych studentów 
i pracowników. Często już jako absolwenci WAT znajdują 
oni zatrudnienie w tych instytucjach lub firmach.

SB: Jak, zdaniem Pana Rektora-Komendanta, ma wyglą-
dać wojskowa uczelnia przyszłości?

PW: Wojskowa uczelnia przyszłości to według mnie uczel-
nia nowoczesna, reprezentująca najwyższy poziom na-
ukowy, posiadająca nowoczesną infrastrukturę badawczą 
i dydaktyczną, która dynamicznie podąża za trendami ba-
dawczymi na świecie, a także sama wyznacza nowe kierun-
ki i trendy. Prowadzenie innowacyjnych badań na wysokim 
poziomie będzie w takiej uczelni przekładać się na wzrost 
poziomu kształcenia studentów. To również uczelnia 
otwarta na współpracę z  innymi ośrodkami badawczymi 
oraz firmami z kraju i zagranicy, silnie wspierająca swoimi 
działaniami polską gospodarkę i całe nasze społeczeństwo.

Uczelnia wojskowa ma dodatkowo bardzo ważne za-
danie, jakim jest kształcenie przyszłej kadry wojskowej na 
potrzeby Sił Zbrojnych. Kadry oficerskiej, która w  nieda-
lekiej przyszłości zajmie najwyższe stanowiska w  Wojsku 
Polskim i sama będzie nadawać bieg procesom oraz wyzna-
czać kierunki rozwoju naszych Sił Zbrojnych. WAT, jako 
najlepsza techniczna uczelnia wojskowo-cywilna, może 
z całą pewnością podjąć się tych trudnych wyzwań.

Bardzo dziękuję Panu Redaktorowi za rozmowę i  za-
chęcam do odwiedzenia naszych stron, nawiązania z nami 
współpracy, zaś ambitnych i utalentowanych młodych lu-
dzi do rozpoczęcia swojej przygody w murach Wojskowej 
Akademii Technicznej i do dołączenia do naszej społecz-
ności akademickiej. 

SB: Dziękuję za rozmowę.

Wprowadzenie

W izja i  misja stanowią jedno z  ważniejszych na-
rzędzi zarządzania. Stanowią swego rodzaju 

kierunkowskaz dla kadry zarządzającej, pracowni-
ków, klientów, dostawców oraz innych interesariuszy. 
Tworzą pewien kontekst przy podejmowaniu decyzji 

o charakterze strategicznym, operacyjnym, taktycznym. 
Trudno mówić o osiąganiu wyników biznesowych, jeśli 
nie jest określony stan docelowy ani droga dojścia do 
niego. Wizja opisuje ten stan docelowy, a misja opisuje, 
jak go osiągnąć. 
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Wiele organizacji publikuje wizje i  misje na swoich 
stronach internetowych, nierzadko traktując je jak ma-
nifest swojej działalności. Wybiórcza lektura niektórych 
sformułowań wizji i  misji polskich przedsiębiorstw pro-
wadzi do wniosku, że klarowne sformułowanie wizji i mi-
sji potrafi nastręczać firmom pewne trudności. W  skraj-
nych przypadkach, na poziomie rozmów z menedżerami 
wyższego szczebla, misja jest mylona z wizją i odwrotnie. 

Poza misją i  wizją coraz częściej przedsiębiorstwa 
definiują także swój główny powód działania (purpose). 
Słowo „purpose” tłumaczone dosłownie oznacza cel lub 
powód, jednak w ocenia autora słowa te nie oddają istoty 
tego pojęcia. Przyjęcie, że „purpose” to „cel”, spowodowa-
łoby niepożądaną niejednoznaczność terminologiczną, 
ponieważ w  klasycznej piramidzie strategii słowo „cel” 
już jest uwzględnione (wizja > misja > wartości > cele > 
strategia). Na potrzeby niniejszego artykułu autor niejako 
z konieczności przyjmuje więc „główny powód działania” 
jako polski odpowiednik „purpose”, pozostając jednocze-
śnie otwartym na trafniejsze –  także pod względem lin-
gwistycznym – propozycje tłumaczenia tego pojęcia. 

Istnieje szereg przykładów firm, które zdefiniowały 
i komunikują otoczeniu swoje powody działania, wizje, 
misje. Nierzadko komunikowane są także razem z war-
tościami, jednak autor na potrzeby niniejszej pracy nie 
zajmuje się nimi. Przykładowo firma Intel ujmuje to 
następująco: „Nasz powód działania –  stworzyć tech-
nologię zmieniającą świat, która wzbogaci życie każde-
go człowieka na Ziemi". Firm, które poza wizją i  misją 
dodatkowo wyróżniają także powód swojej działalno-
ści, jest więcej: Henkel –  „Tworzenie trwałej wartości”, 
 McKinsey –  „Pomóc w  tworzeniu pozytywnych, trwa-
łych zmian na świecie”, Coca-Cola – „Odświeżać świat. 
Robić różnicę”. Koncern Ford uznał, że powód działania 
jest tak ważny, że zamieścił go na samej górze swojej 
strony internetowej: „Jesteśmy tutaj w jednym celu, aby 
pomóc budować lepszy świat, w  którym każdy może 
swobodnie się poruszać i  rea lizować swoje marzenia”. 
Tych kilka przykładów obrazuje, że powód działania 
bywa wyrażany explicite i stawiany na pierwszym miej-
scu, nadrzędnie względem wizji i  misji. Wydaje się za-
tem, że powód działania jest swego rodzaju wyrażeniem 
i  uzupełnieniem paradygmatu, w  jakim sformułowano 
wizję, misję, wartości. 

Wzbogacanie wizji i misji o powód działania jest od 
kilku lat opisywane w  literaturze przedmiotu o  charak-
terze biznesowym, w  tym tytuły, takie jak Harvard Bu-
siness Review czy McKinsey Quarterly. C.L. Jordi (2010, 
s.  203) dokonuje rewizji dominującego paradygmatu 
(wartość dla akcjonariuszy lub maksymalizacja zysku), 
identyfikując niektóre jego ograniczenia. Twierdzi, że 
pojęcie firmy składającej się z  ludzi, którzy organizują 
się, aby służyć innym ludziom –  klientom –  otwiera 
nowe spojrzenie zarówno na powód działania firmy, jak 
i na rolę menedżerów wyższego szczebla. M. Free (2014, 
s.  17) twierdzi, że wizja i  misja same w  sobie nie wy-
starczą, oraz proponuje, aby firmy formułowały powód 
działania opisujący wpływ, jaki firma i  pracownik wy-
wierają na jej klientów i interesariuszy. G. Kenny (2014) 

stwierdza wprost, że powód działania firmy to nie jest 
wizja, misja ani wartości. Radzi też, aby w formułowaniu 
powodu działania, chcąc zainspirować swoich pracow-
ników do dobrej pracy, znaleźć sposób na wyrażenie 
wpływu organizacji na życie klientów, studentów, pa-
cjentów – bez względu na to, komu firma służy. B. Tracy 
(2015, s. 56) uważa, że powód działania odpowiada na 
pytania, dlaczego firma robi to, co robi, jakiemu celowi 
służy firma w  szerszym kontekście, jaką różnicę czyni 
w życiu innych, zwłaszcza klientów i pracowników? Po-
dobnie A. Rappaport (2016) wskazuje, że powód działa-
nia odpowiada na pytanie „dlaczego”, wizja odpowiada 
na pytanie „co”, a misja „jak”. Powód działania rozumie 
jako korzyść, którą firma przynosi światu poprzez swoją 
działalność. A. Aziz (2020) przytacza definicję powodu 
działania jako wyższego celu istnienia marki, który wy-
kracza poza zarabianie pieniędzy i dodaje wartości spo-
łeczeństwu. Powód działania wyjaśnia, dlaczego istnieje 
dana firma lub marka. Autor ten wyróżnia siedem cech 
powodu działania: 1) inspirujący, 2) krótki, 3) powinien 
zawierać rolę i wynik, 4) może zawierać niedające się roz-
wiązać napięcie, 5) zapewnia równowagę między aspira-
cją a  precyzją, 6)  może to być stwierdzenie „ogólnego 
powodu działania” lub „społecznego powodu działania”, 
7) może ewoluować z  biegiem czasu. Powód działania 
jest też obecny w  retoryce liderów globalnych organi-
zacji. Przykładowo B. Rogers (2015) opisuje przypadek 
nowo mianowanego dyrektora generalnego globalnej 
firmy doradczej Deloitte, który, obejmując stanowisko, 
deklarował, że zamierza oprzeć kulturę firmy właśnie na 
głównym powodzie jej działalności.

W  literaturze naukowej powód działania jako od-
rębne, wyizolowane zagadnienie wydaje się obecne od 
niedawna, w przeciwieństwie do wizji i misji. J.A. Pearce 
i  F. David (1987) wyszczególnili kilka komponentów, 
które winna zawierać misja firmy: docelowi klienci 
i  rynki, główne produkty/usługi, domena geograficz-
na, podstawowe technologie, filozofia firmy, koncepcja 
firmy, pożądany wizerunek firmy oraz deklaracja prze-
trwania, wzrostu i rentowność. Propozycja ta była często 
wykorzystywana jako punkt odniesienia w późniejszych 
pracach i badaniach na temat misji. C.K. Bart i M.C. Ba-
etz (1998) badali związek między deklaracjami misji 
a wydajnością firm na próbie 136 dużych kanadyjskich 
organizacji. Zaznaczają, że nie ma zgody co do tego, co 
deklaracje misji powinny, a czego nie powinny zawierać. 
Z badania tego wynika, że znaczące pozytywne różnice 
w wynikach firm są związane z deklaracjami misji, które 
nie zawierają celów finansowych, zawierają wartości lub 
przekonania firmy, określają cel lub cele firmy, są stosun-
kowo krótkie. C. O’Gorman i R. Doran (1999), powiela-
jąc wyniki badania J.A. Pearce’a i F. Davida, zbadali 255 
małych i średnich firm irlandzkich i doszli do wniosku, 
że deklaracje misji nie są pozytywnie skorelowane z wy-
nikami firm. L.S. Williams (2008), stosując procedury 
określone przez J.A. Pearce’a i F. Davida, przeanalizowała 
42 deklaracje misji firm o lepszych i gorszych wynikach 
z  listy Fortune 1000. Z  badania tego wynika, że firmy 
osiągające lepsze wyniki uwzględniały 8 z 9 zalecanych 
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komponentów częściej niż firmy osiągające gorsze wyni-
ki, a różnice były znaczące w przypadku 3 komponentów.

R.A. Stone (1996) wskazał natomiast następujące cechy 
sformułowań użytecznych misji: klarowność i  zrozumia-
łość, adekwatność do organizacji, aktualność, motywowa-
nie pracowników, unikalność, trwałość i  ciągłość, dosto-
sowanie do grupy docelowej. K. Obłój (2014) wskazuje na 
krótszą listę wymogów względem misji – uwzględnienie 
przyszłości, wyrażanie marzeń, wiarygodność. R. Lynch 
(2015) proponuje zaś następujące kryteria oceny sfor-
mułowań misji: konkretność, unikalność, realistyczność, 
elastyczność. 

J.R. Baum i  inni (1998) dokonali kompleksowego 
przeglądu literatury z  obszaru przywództwa, strategii 
biznesowych oraz przedsiębiorczości i  zidentyfikowa-
li siedem atrybutów, które uważa się za niezbędne, aby 
wizja była skuteczna (w  rozumieniu wpływu na wyniki 
organizacji): zwięzłość, przejrzystość, abstrakcyjność, 
wyzwanie, orientacja na przyszłość, stabilność, zdolność 
do inspirowania. F.D. Amato i F. Macchi (2018) dokonali 
porównania sześciu różnych zestawów cech sformułowań 
wizji, z  którego, zdaniem autora niniejszego opracowa-
nia, można wysnuć wniosek, iż najczęściej powtarzające 
się cechy wizji to: zwięzłość, przejrzystość, orientacja na 
przyszłość, wyzwanie. 

G. George i  inni (2021) zwracają uwagę na to, iż po-
wód działania jest swego rodzaju celem organizacji zako-
twiczonym w poczuciu obowiązku i wychodzącym poza 
skupienie się wyłącznie na akcjonariuszach. Dostrzegają 
też, że powód działania może być oparty na celu lub na 
obowiązku, przy czym szczególnie w  tym drugim przy-
padku powód działania obejmuje cel wyższego rzędu 
łączący się ze zobowiązaniami moralnymi i  etyczny-
mi. Dążąc do ułatwienia dalszej dyskusji na ten temat, 
omawiają najważniejsze pojęcia (w  tym misję i  wizję) 
oraz proponują następującą definicję powodu działania: 

„Powód działania w  firmie nastawionej na zysk oddaje 
istotę istnienia organizacji, wyjaśniając, jaką wartość 
chce stworzyć dla swoich interesariuszy. Czyniąc to, 
powód działania zapewnia jasną definicję intencji firmy, 
stwarza interesariuszom możliwość identyfikowania się 
z misją, wizją i wartościami firmy oraz czerpania z nich 
inspiracji, a  także ustanawia możliwe do zastosowania 
ścieżki i aspiracyjne wyniki działań firmy” (George i in., 
2021, s. 7). Autorzy owej pracy proponują także szeroką 
agendę przyszłych badań nad powodami działania, któ-
ra uwzględnia kwestie, takie jak: czynniki wewnętrzne 
i zewnętrzne, konceptualizacja, formalizacja, tworzenie 
wartości, instytucjonalizacja. 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy i w jaki spo-
sób 100 największych polskich przedsiębiorstw prywat-
nych formułuje swoje główne powody działania, wizje 
i  misje. Autor stawia następujące pytania badawcze: 
1) Jak często powody działania, wizje, misje są opisywa-
ne na stronach internetowych firm? 2) W  jaki sposób 
powody działania, wizje, misje są sformułowane? Bada-
nie to stanowi punkt wyjścia do dalszych prac autora 
w  zakresie szeroko rozumianej strategii konkurowania 
polskich firm. 

Powody działania, wizje i misje polskich 
firm w świetle badań naukowych 

P owody działania, wizje i misje przedsiębiorstw – trak-
towane łącznie –  nie były często podejmowanym 

tematem badawczym w polskich realiach na przestrzeni 
kilkunastu ostatnich lat. O ile dostępne są wyniki badań 
dotyczących wizji i  misji, o  tyle autorowi nie udało się 
zidentyfikować żadnego badania dotyczącego powodów 
działalności polskich firm. Poniżej w  porządku chrono-
logicznym przytoczono wybrane badania empiryczne na 
temat wizji i misji, które zostały zidentyfikowane w toku 
kwerendy bibliograficznej przeprowadzonej przez autora. 

P. Skrzypek (2008, s. 255) opisuje wynik analizy porów-
nawczej z 2006 r. dotyczącej firm w Polsce oraz USA pod 
kątem społecznych wartości w  misjach przedsiębiorstw. 
W analizie uwzględniono misje m.in. 107 przedsiębiorstw 
polskich dobieranych losowo. Sformułowania misji były 
analizowane pod kątem czterech komponentów: rynków 
geograficznych, filozofii, wizerunku publicznego, pracow-
ników w trzystopniowej skali (1 – misja nie odnosi się do 
komponentu, 2  –  misja zawiera niewyraźne odniesienie 
się do komponentu, 3 – w misji identyfikuje się wyraźne 
odniesienie do danego komponentu). Firmy komputero-
we (n=30) uzyskały wynik 1,29, firmy spożywcze (n=44) 
1,72, firmy finansowe (n=33) 1,74; średnio (n=107): 1,66. 

H. Mackiewicz (2009, s. 42) przedstawia wynik próby 
oceny misji polskich przedsiębiorstw z  listy 500 Rzecz-
pospolitej. W  badaniu tym uwzględniono 62 przedsię-
biorstwa wybrane metodą doboru systematycznego, przy 
czym ostatecznym materiałem badawczym były zapisy 
misji 16 firm z ich stron internetowych. W wyniku bada-
nia ustalono, że 15 misji zawierało stwierdzenia adreso-
wane do klientów, 10 do akcjonariuszy, 8 do pracowników, 
8 do społeczności. 

P. Nowodziński (2011, s. 325) raportuje wyniki analizy 
treści misji 9 wybranych spółek wchodzących w skład in-
deksu New Connect Lead: „Porównanie wyników analizy 
treści z deklarowanymi przez badane spółki zamierzenia-
mi strategicznymi pozwoliło na sformułowanie ogólnego 
wniosku, że w większości wypadków treść deklaracji misji 
jest w swoim zasadniczym przesłaniu silnie skorelowana 
z intencjami strategicznymi prezentowanych podmiotów”.

L. Jakubów (2012, s.  129) opisuje badanie z  2011  r. 
przeprowadzone w  ramach projektu „Ewolucja zarzą-
dzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw”, 
z którego wynika, że wizję posiada średnio 83,3% przed-
siębiorstw w  Polsce, przy czym 82% − małych, 74% − 
średnich, 94% – dużych. Wartości te uzyskano po podsu-
mowaniu odpowiedzi na pytanie „Wiem, gdzie chciałbym, 
żeby moja firma była za 5 i więcej lat”. Autor badania kon-
kluduje, że proces formułowania i posiadania wizji i misji 
w polskich firmach należy ocenić pozytywnie. 

A. Czubała (2013, s.  9–10) raportuje wyniki badania, 
które objęło główne strony internetowe 173 firm, któ-
re znalazły się na liście stu największych eksporterów 
tygodnika „Polityka” w  latach 2005–2009. Analizą ob-
jęto finalnie 109 misji (64 eksporterów nie korzystało 
z  Internetu). W  wyniku badania stwierdzono, że 45,9% 
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misji miało charakter rynkowy, 12,8% –  organizacyjny, 
a 41,3% – kompleksowy. Ponadto ustalono, że analizowa-
ne misje zawierają odniesienia do: produktów – w 100% 
przypadków, potrzeb klientów –  67%, pozycji rynkowej 

– 56%, ochrony środowiska naturalnego – 52,3%, potrzeb 
pracowników –  47,7%, potrzeb akcjonariuszy –  41,3%, 
potrzeb partnerów biznesowych – 28,4%, potrzeb społecz-
ności lokalnej – 28,4%, zasad etycznych i wartości – 22%, 
wielokulturowości – 12,8%, zysku – 5,5%, kosztów – 4,6%.

M. Jagielski (2014, s. 106–107) przedstawia wynik ana-
lizy misji ze stron 50 wybranych firm z sektora piekarni-
czego z  całej Polski. Badanie pozwoliło ustalić, że misje 
w tej branży tworzone są według następujących schema-
tów: konwencjonalnym – w 52% przypadków, osiągnięć 
i tradycji – 6%, społecznej wrażliwości – 6%, generalnych 
zasad – 12%, mieszanym – 24%. 

L. Panasiewicz (2015, s.  213) podsumowuje badania 
przeprowadzone na próbie 62 pracowników lubelskich 
firm różnych branż (przy czym 31 respondentów to 
osoby zatrudnione w pewnym dużym przedsiębiorstwie 
przemysłowym): „Rezultaty uzyskane w prezentowanym 
badaniu pozwalają stwierdzić istnienie mocnego związku 
między trzema elementami: akceptacją wizji, warunkami 
sprzyjającymi organizacyjnemu uczeniu się i  atmosferą 
w miejscu pracy”.

S. Misiak-Kwit (2016, s.  625) opisuje badanie misji, 
wizji i celów małych firm w Polsce prowadzonych przez 
kobiety. Rozesłano 1730 zaproszeń do udziału w badaniu 
i otrzymano 101 ankiet. Przeprowadzono także 39 wywia-
dów pogłębionych. Wyniki badania wskazywały, że wizję 
firmy posiada około 24% respondentek a  misję –  około 
38%. W  konkluzji autorka badania stwierdza: „Zdecy-
dowana większość ankietowanych samozatrudnionych 
kobiet albo nie posiada tych elementów, albo nie potrafi 
ich poprawnie konstruować” (Misiak-Kwit, 2016, s. 629).

H. Świeszczak i K. Świeszczak (2016, s. 152) przedsta-
wiają wyniki analizy materiałów dostępnych na stronach 
internetowych 10 największych (według sumy bilanso-
wej) banków działających w  Polsce, poza bankami spół-
dzielczymi. Z analizy wynika, że większość banków tylko 
w niewielkim stopniu nawiązuje do wartości kluczowych 
z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

M. Kochan (2017) omawia wyniki analizy 100 misji 
i wizji firm wybranych za pomocą wyszukiwarki Google 
w 2013 roku z punktu widzenia retoryki rozwoju. W świe-
tle tej analizy rozwój jawi się jako jedna z naczelnych war-
tości, deklarowanych w misjach i wizjach. Autor publika-
cji wywodzi, że rozwój ma służyć zwiększaniu wartości 
firmy i  jej zysków oraz stwierdza, że „ideologia rozwoju 
jest w istocie ideologią zysku” (Kochan, 2017, s. 55).

S. Króliczek (2017, s. 167) prezentuje wyniki badania 
dotyczącego obecności misji i wizji na stronach interneto-
wych wybranych 64 spośród 1606 małych firm (przycho-
dy ze sprzedaży w przedziale 5–50 milionów) z rankingu 
diamenty Forbes 2017. Ustalono, że tylko 4 firmy posiada-
ły na swoich stronach misję i wizję. Autor badania konklu-
duje, że „publikowanie misji oraz wizji przedsiębiorstwa 
nie jest praktyką powszechną wśród badanych jednostek” 
(Króliczek, 2017, s. 168).

A. Tyburcy i A. Kobierecka (2018, s. 27) przedstawiają 
propozycję metody oceny misji przedsiębiorstw i  doko-
nują jej sprawdzenia na 34 misjach losowo wybranych 
przedsiębiorstw branży spożywczej. Metoda zakłada 
przyznawanie punktów w  4  kategoriach: występowanie 
zobowiązań wobec interesariuszy, forma napisania tek-
stu –  osobowa lub bezosobowa, wartości występujące 
w misji, występowanie reklamy produktów w treści misji 
(punkty ujemne). Na podstawie sumy przyznanych punk-
tów obliczono wskaźnik profesjonalności misji (0–100) 
i uzyskano następujące wyniki: 11 firm – wskaźnik 0–20, 
12  firm  –  wskaźnik 21–40, 10 firm –  wskaźnik 41–60, 
0  firm –  wskaźnik 61–80, 1  firma –  wskaźnik 81–100. 
Autorzy publikacji konkludują, że „wielu przedsiębiorców 
nie rozumie poprawnie tego pojęcia i tym samym nie wie, 
jaką rolę odgrywa taki dokument w  funkcjonowaniu fir-
my” (Tyburcy, Kobierecka, 2018, s. 29).

Z  przytoczonych przykładów badań wynika, że po-
wody istnienia polskich firm nie były dotąd szczególnie 
przedmiotem szerokiego zainteresowania badaczy. Wy-
niki tych badań wskazują, że mniejsze firmy rzadziej 
publikują wizję i misję na swoich stronach internetowych. 
Autor zamierza się zatem skupić na badaniu największych 
polskich firm i  zastosować metodę analizy sytuacji rze-
czywistej (analiza treści stron) a  nie deklaratywnej (np. 
ankietowanie). 

Metoda badawcza

B adanie zrealizowane zostało metodą krytycznej 
analizy treści stron internetowych 100 największych 

polskich firm prywatnych. Na potrzeby analizy występo-
wania sformułowań dotyczących powodu działania, wizji 
i  misji przyjęto, że dane przedsiębiorstwo posiada takie 
sformułowania, jeśli na stronie znajduje się ich treść po-
przedzona choćby krótkim nagłówkiem w rodzaju „Nasz 
główny powód działania”, „Nasza wizja”, „Nasza misja” lub 
zbliżonym, który pozwala bez wątpliwości stwierdzić, że 
dane sformułowanie stanowi powód działania, wizję, mi-
sję. Jeśli sformułowania o powodzie działania, wizji, misji 
nie były dostępne na stronie internetowej analizowanego 
przedsiębiorstwa, uznawano, że ich nie posiada. 

Na potrzeby analizy jakościowej sformułowań powo-
dów działania, wizji, misji przyjęto, że powód działania 
wyjaśnia, dlaczego dane przedsiębiorstwo istnieje, wizja 
opisuje pewne wyobrażenie na temat przyszłości przed-
siębiorstwa, misja opisuje natomiast sposób realizacji 
wizji przez przedsiębiorstwo. Sformułowania powodów 
działania, wizji i misji oceniano pod kątem 4 kryteriów: 
1) zorientowanie na przyszłość, 2) odniesienie do przed-
miotu działalności, 3) wiarygodność realizacji, 4) zwię-
złość i konkretność. Kryteria te stanowią własną propozy-
cję autora opracowaną na podstawie przeprowadzonego 
przeglądu literatury. Jakkolwiek w  literaturze przedsta-
wiane są różne propozycje kryteriów oceny, to nieupraw-
nionym wydaje się uznanie, że występuje w tym względzie 
powszechny konsensus. Proponowane kryteria, zdaniem 
autora, można przykładać do oceny zarówno powodu 
działania, jak i wizji oraz misji, gdyż stanowią one pewną 
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logiczną całość, wzajemnie się uzupełniają. Przyjęto, że 
dane sformułowanie jest poprawne, jeśli jednocześnie 
spełnia 4 powyższe kryteria. Analiza sformułowań została 
przeprowadzona jednoosobowo przez autora. 

W badaniu uwzględniono 100 największych polskich 
firm prywatnych według rankingu Forbesa „100 Naj-
większych Polskich Firm Prywatnych” (Karnaszewski, 
2020, s.  42–43). W  rankingu tym uwzględniono firmy, 
w  których „większościowe udziały należą do polskiego 
przedsiębiorcy lub do grupy takich osób działających 
wspólnie” (Karnaszewski, 2020, s. 44). Firmy w rankin-
gu zostały uszeregowane ze względu na wartość przed-
siębiorstwa. Pierwsze 10 firm z  tego rankingu to: CD 
Projekt, Cyfrowy Polsat, Dino Polska, LPP, Polpharma, 
Grupa Maspex, Asseco Poland, Synthos, TZMO, CCC 
(Karnaszewski, 2020, s. 42).

W  ramach procedury badawczej zrealizowano nastę-
pujące działania: 

1. Pobranie i  przetworzenie listy firm spełniających 
wymagane kryteria. 

2. Ustalenie stron internetowych zakwalifikowanych 
przedsiębiorstw. 

3. Sprawdzenie obecności sformułowań powodów, wi-
zji, misji na stronach.

4. Pobranie materiałów ze stron do dalszej analizy. 
5. Analiza treści sformułowań powodów działania, wi-

zji, misji pod kątem 4 kryteriów (zaproponowanych 
przez autora powyżej).

Zidentyfikowano kilka ryzyk badania i  przyjęto me-
tody ich minimalizacji. Pierwsze ryzyko związane jest 
z  brakiem porównywalności przedsiębiorstw. Specyfika 
działania przedsiębiorstw globalnych jest inna niż lo-
kalnych. Powody działania, wizje, misje firm globalnych 
są  uniwersalne dla wszystkich krajów, a  nie tylko dla 
Polski. Z tego względu przyjęto, że z badania wyłączone 

zostaną firmy globalne obecne w  Polsce. Drugie ryzyko 
dotyczy możliwości pomylenia ze sobą poszczególnych 
sformułowań – szczególnie w sytuacjach, gdy z treści nie 
wynikałoby jednoznacznie, czy dane sformułowanie do-
tyczy powodu działania, wizji, misji. W celu ograniczenia 
możliwości pomyłki przyjęto, że w analizie uwzględniane 
będą tylko te sformułowania, co do których jest pewność, 
czy są  powodem działania, wizją czy misją. Trzecie ry-
zyko dotyczy braku materiału do badania. Wcześniejsze 
badania pokazały, że nie wszystkie firmy posiadają stronę, 
a te które posiadają, nie zawsze publikują na nich powód 
działania, wizję, misję. Aby temu zapobiec, w  badaniu 
uwzględniono 100 największych firm, zakładając, że ce-
chować się będą one największą dojrzałością w podejściu 
do formułowania powodu działania, wizji i misji oraz ko-
munikowaniu ich swoim interesariuszom, w tym poprzez 
stronę internetową. 

Wyniki badania

W  kwietniu 2021 roku dokonano analizy treści stron 
internetowych wszystkich 100 firm zakwalifiko-

wanych do próby badawczej. Wszystkie firmy posiadały 
stronę internetową. Poszukiwane informacje znajdowały 
się w  różnych miejscach na stronie –  czasami była to 
strona główna, czasami osobny plik, w  większości jed-
nak była to dedykowana podstrona. Po zebraniu infor-
macji dokonano analizy ich treści pod kątem opisanych 
wyżej celów badania. 

Ustalono, że żadna firma nie posiadała na swojej 
stronie internetowej informacji o  głównym powodzie 
swojej działalności (purpose). Z  powodu braku ma-
teriału badawczego nie prowadzono zatem analizy 
jakościowej sformułowań powodów działania. Ziden-
tyfikowano 16 firm, które komunikowały swoją wizję, 

Tabela 1. Podsumowanie wyników badania

Podsumowanie wyników badania Liczba firm

Powód działania

Informacja o powodzie działania na stronie 0

Poprawne sformułowanie powodu działania -

Niepoprawne sformułowanie powodu działania -

Wizja

Informacja o wizji na stronie 16

Poprawne sformułowanie wizji 9

Niepoprawne sformułowanie wizji 7

Misja

Informacja o misji na stronie 38

Poprawne sformułowanie misji 22

Niepoprawne sformułowanie misji 16

Źródło: opracowanie własne
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z  czego w  9  przypadkach była ona sformułowana po-
prawnie, a  w  7  niepoprawnie. Misję komunikowało na 
swoich stronach internetowych 38 firm, przy czym w 22 
przypadkach była ona sformułowana poprawnie, a w 16 
niepoprawnie. Podsumowanie wyników badania zawie-
ra tabela 1, natomiast przykładowe sformułowania wizji 
i  misji uznane za poprawne lub niepoprawne zawiera 
tabela 2. 

Dyskusja wyników 

Z   przeprowadzonego badania wynika, że większość 
– bo aż 60% – firm nie komunikuje ani swojej wizji, ani 

misji. W ocenie autora, wyniki badania należy uznać za 
zaskakujące szczególnie, że w próbie badawczej uwzględ-
niono największe podmioty. Większe firmy przejawiają 
większą skłonność do formułowania m.in. swojej misji 
(Kaleta, 2014), stąd spodziewano się odwrotnej proporcji, 
tj. że co najmniej 2/3  firm będzie komunikować swoją 
wizję i misję lub jedno z dwojga. 

Częściej komunikowana jest misja aniżeli wizja. Źró-
dłem takiego stanu rzeczy może być to, że firmy uznają 
wizję za coś mniej przydatnego czy konkretnego niż misję. 
Może to też wynikać z  faktu, iż wizję znacznie trudniej 
sformułować niż misję, ponieważ wymaga to stworzenia 
pewnego pożądanego obrazu przyszłości. Wreszcie, firmy 
mogą nie widzieć wartości w formułowaniu wizji, skoro 
mają sformułowaną misję, na co wskazywać może 24 
zidentyfikowanych przypadków firm, które mają sformu-
łowaną misję, a nie mają wizji. 

Niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy, wyma-
gających dalszych badań, tak niski odsetek firm, które 
komunikują swoją wizję, jest zadziwiający. To wizja jest 
nazwaniem pewnego stanu docelowego, który firma za-
mierza osiągnąć, realizując swoją misję. Skoro zatem ten 
stan docelowy nie jest nakreślony, to nasuwają się bar-
dzo istotne pytania – czy firmy bez wizji wiedzą, dokąd 
zmierzają w dłuższej perspektywie, jak radzą sobie z mo-
tywowaniem pracowników, jak unikają marnotrawienia 
zasobów, jak prowadzą proces planowania strategicznego 
i wreszcie jaką mają pewność, że przetrwają na konkuren-
cyjnym rynku? 

Żadna z badanych firm nie komunikuje swojego powo-
du działania, czyli nie wyjaśnia interesariuszom, dlaczego 
prowadzi taką działalność, jaką prowadzi. Zainteresowa-
nie powodem działania w skali globalnej rośnie od 2015 
roku, na co wskazują nie tylko przytoczone we wpro-
wadzeniu przykłady firm zagranicznych czy wzmianki 
w zagranicznej prasie biznesowej, ale i poglądowe trendy 
wyszukiwania hasła „company purpose” w Google Trends. 
Trudno interpretować uzyskane wyniki badania bez zna-
jomości poglądów badanych firm na ten temat. Można 
jedynie domniemywać, że może stać za tym brak wiedzy 
o  trendach biznesowych, brak przekonania o  celowości 
formułowania powodu, niedostrzeganie korzyści z  ko-
munikowania powodu, brak umiejętności formułowania 
powodu itp. 

Należy zaznaczyć, że sformułowanie powodu działania, 
wizji oraz misji (a także wartości) w poprawny, spójny spo-
sób, nie jest zadaniem ani prostym, ani szybkim. Wymaga 

Tabela 2. Przykładowe sformułowania wizji i misji

Treść sformułowania 
Kryterium 1: 
orientacja na 

przyszłość

Kryterium 2: 
przedmiot 

działalności

Kryterium 3: 
wiarygodność 

realizacji

Kryterium 4: 
zwięzłość 

i konkretność

Przykładowe sformułowanie wizji uznane za poprawne 

Chcemy być miejscem pierwszego wyboru dla osób szukających 
pracy oraz pracodawców szukających pracowników na wszystkich 
naszych rynkach. Rośniemy, dostarczając wysokiej jakości usług 
kandydatom i pracodawcom (GRUPA PRACUJ).

v v v v

Przykładowe sformułowanie wizji uznane za niepoprawne 

Nadrzędnym celem naszej strategii jest trwały wzrost wartości 
Cyfrowego Polsatu dla jej Akcjonariuszy. Cel ten zamierzamy 
osiągnąć poprzez realizację głównych elementów strategii operacyjnej 
(CYFROWY POLSAT). 

- - - v

Przykładowe sformułowanie misji uznane za poprawne 

W oparciu o składniki naturalne tworzymy receptury naszych 
produktów ziołowych, aromatycznych herbat oraz pełnych smaku 
syropów. Wszystko po to, byśmy mogli nieprzerwanie cieszyć się 
Waszym zaufaniem (HERBAPOL LUBLIN).

v v v v

Przykładowe sformułowanie misji uznane za niepoprawne 

Wierzymy, że każdy DOM zasługuje na piękno, bezpieczeństwo 
i komfort ...
(FABRYKI MEBLI FORTE).

- - - v

Źródło: opracowanie własne
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to dłuższego namysłu i zaangażowania pracowników, nie 
tylko prezesa, zarządu i konsultantów, na co zwraca uwagę 
także K. Obłój (2014). Szczególnie trudna wydaje się sytu-
acja, w której firma ma sformułowaną misję i chce sformu-
łować powód działania oraz wizję – w takich przypadkach 

„zamrożenie” misji i  dopisanie do niej powodu działania 
i wizji może okazać się trudne, a uzyskane sformułowania 
nie będą ani spójne, ani przekonujące. Najlepszym rozwią-
zaniem wydaje się wtedy napisanie wszystkiego od nowa 

–  powodu działania, wizji oraz misji. To jednak wymaga 
znacznego wysiłku i być może jest to przyczyna nieokre-
ślenia powodów działania przez żadną z uwzględnionych 
w badaniu firm. Najgorszym natomiast rozwiązaniem jest 
tworzenie wizji, misji, strategii na bazie powszechnie do-
stępnych szablonów zawierających górnolotne, sloganowe, 
oczywiste stwierdzenia (Rumelt, 2013). 

Wizję w poprawny sposób sformułowało 9 z 16 firm, co 
stanowi około 56%. Podobnie wypada ocena poprawności 
sformułowania misji – dotyczy to 22 z 38 firm, czyli około 
58%. Częstą wadą niewłaściwie sformułowanych misji jest 
zbyt ich ogólnikowy, enigmatyczny charakter, bez odnie-
sienia się do przedmiotu działalności firmy. Sformułowania 
typu „tworzyć wysokiej jakości produkty” mogłyby stano-
wić misję każdej firmy, a przecież misja winna przystawać 
do konkretnej firmy, której dotyczy. Należy podkreślić, że 
poprawność sformułowania powodu działania, wizji, misji 
nie może być utożsamiana z ich skutecznością, którą nale-
żałoby badać odrębnie i innymi metodami. 

Wyniki przeprowadzonego badania można próbować 
odnosić do innych badań przytoczonych we wprowadze-
niu. W  badaniu H. Mackiewicz (2009) misję posiadało 
około 26% firm i  wynik ten można uznać za korespon-
dujący z  badaniem własnym autora (38%), szczególnie 
że uzyskano go również metodą analizy treści stron in-
ternetowych. Inne badania nie korespondują z badaniem 
autora, głównie z  racji na istotne różnice w  metodyce 
i  doborze próby. Wynik badania S. Misiak-Kwit (2016) 
wskazywał, że wizję posiada około 24% firm, a  misję 

– około 38%. Choć te wyniki są dalece zbieżne z wynikami 
badania autora, to jednak trudno je ze sobą zestawiać, po-
nieważ próba badawcza uwzględniała małe przedsiębior-
stwa w Polsce, a samo badanie było prowadzone metodą 
ankietowania i wywiadów. W badaniu L. Jakubów (2012) 
wizję posiadało średnio aż 83,3% przedsiębiorstw w Pol-
sce, przy czym analizy bazowały na danych deklaratyw-
nych a nie obiektywnych. S. Króliczek (2017) odnotował, 
że wizję i  misję posiadało jedynie 4  z  64 firm (tj. około 
6%), przy czym badanie dotyczyło małych firm, inaczej 
niż w badaniu własnym autora.

Badanie posiada swoje ograniczenia i słabe strony. Po 
pierwsze, dane pochodzą wyłącznie ze stron interneto-
wych podmiotów uwględnionych w  badaniu. Po drugie, 
próba badawcza miała charakter nielosowy, uwzględniała 
bowiem wyłącznie największe przedsiębiorstwa. Po trze-
cie, jeśli firma nie komunikuje na stronie powodu działa-
nia, wizji, misji, to nie musi oznaczać, że ich nie posiada. 
Po czwarte, z  uwagi na fakt, iż strony internetowe nie 
podlegają standaryzacji, istnieje ryzyko, że w przypadku 
części firm nie udało się odszukać miejsc zawierających 

opisy powodów działania, wizji, misji. Po piąte, pomimo 
zaproponowania kilku kryteriów oceny poprawności 
sformułowań powodów działania, wizji, misji, sama oce-
na została dokonana arbitralnie i  jednoosobowo przez 
autora a nie w drodze konsensusu szerszego gremium. 

Podsumowanie

C ele badania zostały osiągnięte. Sprawdzono, czy 
i  w  jaki sposób 100 największych polskich przed-

siębiorstw prywatnych formułuje swoje powody dzia-
łania, wizje i  misje. Na podstawie uzyskanych wyników 
na pytanie 1  „Jak często powody działania, wizje, misje 
są  opisywane na stronach internetowych firm?” należy 
odpowiedzieć, iż powód działania nie jest opisany przez 
żadną firmę, wizja została opisana w  16% przypadków, 
a misja w 38%. Aż 60% firm nie ma opisanej ani misji, ani 
wizji. Na pytanie 2 „W jaki sposób powody działania, wi-
zje, misje są sformułowane?” należy odpowiedzieć, iż za 
poprawne uznano 9 z 16 sformułowań wizji oraz 22 z 38 
sformułowań misji. 

Badanie nie wyczerpuje tematu. Autor proponuje na-
stępujące kierunki dalszych badań:

• przyczyny publikowania (lub nie) na stronach firm 
powodów działania, wizji, misji;

• zbadanie, czy firmy publikujące powody działania, 
wizje, misje odnoszą sukces;

• porównanie praktyk firm polskich z  praktykami 
firm zagranicznych;

• przeprowadzenie podobnego badania na grupie du-
żych polskich firm nieprywatnych.

dr Adam Kowalik
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Wydział Nauk Społecznych
ORCID: 0000-0001-8609-6012
e-mail: akowalik@swps.edu.pl
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Review of Purposes, Visions, Missions 
of the Largest Polish Private Companies

Summary

Vision and mission are one of the most important man-
agement instruments. In addition to the mission and 
vision, companies more and more often define their key 
purpose. The aim of this work is to describe whether 
and how the largest Polish private companies formulate 
their purposes, visions and missions. The study includ-
ed the 100 largest Polish private companies according 
to the „Ranking of the 100 Largest Polish Private Com-
panies” from 2020 by Forbes. It was found that none of 
the companies had information on the purposes for their 
activities on their websites. 16 companies were identified 
to communicated their vision, of which in 9 cases it was 
formulated correctly and in 7 cases incorrectly. The mis-
sion was communicated on the websites of 38 companies, 
and in 22 cases it was formulated correctly and in 16 cases 
incorrectly. Examples of the wording of the vision and 
mission recognised as correct and incorrect have been 
included in the paper. The directions for further research 
have also been proposed.

Keywords

company purpose, company vision, company mission, 
Polish private companies
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Wprowadzenie

R ozwój telemedycyny, w  tym teleporad realizowa-
nych zdalnie, zdecydowanie można dostrzec zarów-

no na świecie, jak i w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat 
(Blue i  in., 2020; Bashir i  in., 2019; Calton i  in., 2020). 
W  pandemii COVID-19 polskie zakłady podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) zmuszone były do świadcze-
nia usług w  systemie teleporad (telekonsultacji). Od 
marca 2020  r. jednostki ochrony zdrowia ograniczyły 
możliwość przyjmowania pacjentów na miejscu (NFZ.
gov.pl, 2020b). Jedyną możliwością były konsultacje 
telefoniczne. Taką formę udzielania porad lekarskich 
wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
(Rozporządzenie MZ, 2018). Przygotowano rejestr pla-
cówek, które mogą udzielać świadczeń w formie zdalnej 
(NFZ.gov.pl, 2021). W sumie w okresie od marca 2020 r. 
do października 2021  r. aż 80% wizyt u  lekarzy pierw-
szego kontaktu odbywało się w sposób zdalny (ONET.pl, 
2021). Ministerstwo Zdrowia aktualnie planuje zmiany 
zasad korzystania z  telewizyt, wprowadzenie procedur 
dostępu do teleporad (Pacjent.gov.pl, 2021b), tworzenie 
nowych standardów (Rozporządzenie MZ, 2020) i ogra-
niczenie ich liczby na korzyść osobistych wizyt pacjen-
tów w przychodniach (Pacjent.gov.pl, 2021a). 

Warto jednak pamiętać, że telemedycyna to nie tylko 
telefoniczny kontakt z pacjentem, ale również zdalna dia-
gnostyka i monitorowanie stanu zdrowia, telekonferencje 
wykorzystujące przekazywanie zdjęć i  wyników badań 
medycznych, konsylia lekarskie oraz koordynowanie 
zabiegów medycznych w  sposób zdalny. Telemedycyna 
wykorzystuje systemy informatyczne i  telekomunika-
cyjne do świadczenia usług opieki zdrowotnej osobom 
zamieszkałym w  odległych miejscach od przychodni 
i szpitali lub osobom, które z różnych przyczyn nie mogą 
udać się do lekarza osobiście. Ważnym aspektem jest też 
obniżenie kosztów obsługi pacjentów. Kluczowe jest za-
tem podejście do realizacji teleporad z punktu widzenia 
świadczeniodawców i lekarzy. 

Artykuł ma na celu identyfikację oraz weryfikację wy-
miarów oceny satysfakcji lekarzy z telekonsultacji, bazując 
na badaniach empirycznych realizowanych w POZ w Pol-
sce. W związku z tym przeprowadzono ankietę wśród leka-
rzy i wykorzystano metodę eksploracyjnej analizy czynni-
kowej, która pozwala na redukcję dużej liczby zmiennych 

(ocenę poszczególnych stwierdzeń kwestionariusza 
ankiety) do mniejszego zbioru zmiennych nieobserwo-
walnych (latentnych), zwanych czynnikami lub konstruk-
tami (Williams i  in., 2010). Wyodrębnienie czynników 
nieobserwowalnych spośród mierzonych stwierdzeniami 
ankiety zmiennych obserwowalnych umożliwia udoskona-
lenie teorii akceptacji systemu teleporad przez lekarzy, co 
pozwala na opracowanie skutecznych metod organizacji 
pracy przez osoby kierujące jednostkami świadczącymi 
usługi medyczne. Kierownictwo placówek zdrowotnych 
będzie świadome, jakie czynniki należy brać pod uwagę.

W  pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych w 2021 roku wśród lekarzy na repre-
zentatywnej próbie 361 polskich placówek POZ. Wymia-
ry oceny satysfakcji przyjęte w celu przeprowadzenia ba-
dań ankietowych zostały wyłonione na podstawie analizy 
literatury, głównie zagranicznej. Stwierdzenia ankietowe 
dopasowano do rozwijających się usług telemedycyny (te-
leporad), która w Polsce jeszcze nie jest wykorzystywana 
w pełnym zakresie. Postawione zostało pytanie badawcze: 
W  jaki sposób satysfakcja lekarzy ze świadczenia tele-
konsultacji w placówkach POZ może zostać wyjaśniona 
poprzez nieobserwowalne, nieskorelowane czynniki wy-
łonione na podstawie empirycznej identyfikacji struktur 
ukrytych w  wyniku eksploracyjnej analizy czynnikowej, 
wykorzystując zmienne obserwowalne mierzone poszcze-
gólnymi stwierdzeniami kwestionariusza ankiety prze-
prowadzonej wśród lekarzy POZ?

Prowadzone w  artykule rozważania i  przedstawione 
wyniki prac zarówno teoretycznych, jak i empirycznych 
mogą stanowić wytyczne dla kadry kierowniczej zarządza-
jącej jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej w kon-
tekście sprawnego świadczenia usług telekonsultacji1.

Wdrożenie telemedycyny 
a satysfakcja lekarzy z wykorzystania 
systemu teleporad

W drożenie telemedycyny na szeroką skalę wiąże się 
z  dużymi nakładami finansowymi. Warto więc 

wdrażać tylko te rozwiązania, które będą efektywnie 
wykorzystywane przez lekarzy, zostaną przez nich ak-
ceptowane i  uznane za użyteczne. W  USA początkowo 
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jednostki finansujące usługi medycznie niechętnie finan-
sowały telekonsultacje i  usługi telemedyczne. Do roku 
2000 było to możliwe jedynie do celów szkoleniowych 
(The Association of Telehealth Service Providers, 2004), 
jednak wprowadzenie finansowania telemedycyny umoż-
liwiło jej szybki rozwój z  korzyścią dla pacjentów. Od 
tego czasu wzrosła liczba telekonsultacji, zdecydowanie 
poprawiła się jakość i skala usług telemedycznych, zwięk-
szyła się akceptacja pacjentów i lekarzy dla telekonsultacji 
i aż 85% telekonsultacji finansowanych było na poziomie 
równym wizytom w  przychodni (Whitten, Buis, 2007). 
W literaturze wskazuje się następujące bariery wdrażania 
telekonsultacji i usług telemedycznych: brak wiedzy i wi-
zji wdrażania telemedycyny, niewystarczająco zdefinio-
wane zapotrzebowanie na telemedycynę, brak akceptacji 
lekarzy, brak liderów wdrażania telemedycyny, niewielkie 
wsparcie administracyjne lub jego brak, wysoki koszt 
technologii, brak specjalistycznej wiedzy technicznej, 
brak badań naukowych na temat zastosowania teleme-
dycyny (Zgliczyński i  in., 2013). Zaprezentowane barie-
ry mogą stanowić punkt wyjścia do rozważań na temat 
opinii lekarzy dotyczących rozwiązań technologicznych 
stosowanych w  telemedycynie, bowiem akceptacja tech-
nologii definiowana jest w literaturze jako indywidualne 
odczucie, a  nawet stan psychiczny wpływający na chęć 
jej wykorzystania bez polecenia z  zewnątrz. Najczęściej 
wykorzystywanym modelem pozwalającym ocenić akcep-
tację technologii zaproponował F.D. Davis (1989), gdzie 
zmienną niezależną jest zamiar wykorzystania technolo-
gii (intencja), a jej predyktorami były łatwość wykorzysta-
nia i postrzegana użyteczność.

Problem wykorzystywania telekonsultacji przez leka-
rzy oraz ich satysfakcji jest w literaturze zagranicznej sze-
roko dyskutowany. Można znaleźć zarówno argumenty za, 
jak i przeciw zastosowaniu ich w codziennej praktyce. Już 
w latach 90. XX w. badania wskazywały, że lekarze są po-
zytywnie nastawieni do nowych technologii (Hu i  in., 
1999), obecnie poparcie lekarzy jest coraz większe, wręcz 
uważają je za przyszłość medycyny (Rho i  in., 2014). 
Można przytoczyć również opinie przeciwne, wskazujące 
na brak odpowiedniej relacji lekarz-pacjent podczas tele-
konsultacji i trudność w korzystaniu z systemu (Garfield, 
Watson, 2003; Alverson i in., 2004). 

Akceptację usług telemedycznych przez lekarzy 
P.  Hu i  inni (1999) ocenili, korzystając z  modelu TAM 
(Technology Acceptance Model), który zakłada, że chęć 
wykorzystania technologii determinuje nastawienie 
do niej, na które wpływają jej postrzegana użyteczność 
i  łatwość użycia. Największy wpływ na intencję użycia 
przez lekarzy narzędzi telemedycyny miała ich użytecz-
ność, a  łatwość ich użycia nie miała znaczenia. Mimo 
poprawnych wartości parametrów dopasowania modelu 
wyjaśnia on jedynie maksymalnie 44% wariancji. Autorzy 
sugerują rozszerzenie liczby czynników wpływających na 
akceptację telekonsultacji przez medyków o  inne, które 
determinują chęć korzystania z  takich systemów. P.J.H. 
Hu (2003) bierze pod uwagę kilka wymiarów mających 
istotne znaczenie dla oceny systemu telemedycyny: ja-
kość systemu, jakość wykorzystywanych danych, jakość 

przekazywanych w  systemie informacji, funkcjonalność 
korzystania z systemu, satysfakcję z jego użytkowania, ja-
kość usług serwisowych, wpływ użytkowników na kształt 
systemu i w efekcie wpływ systemu telemedycyny na dzia-
łalność jednostek ochrony zdrowia. 

M.J. Rho (2014) do oceny telekonsultacji przez lekarzy 
zaproponował model akceptacji telemedycyny: Teleme-
dicine Service Acceptance (TSA), będący rozszerzonym 
modelem TAM. Najważniejszym czynnikiem skłaniają-
cym lekarzy do korzystania z telemedycyny, podobnie jak 
w przytoczonych wcześniej badaniach, jest jej użyteczność. 
Na poziom akceptacji telemedycyny wpływają trzy grupy 
czynników: kliniczne, indywidualne i regulacyjne. Czynni-
ki kliniczne obejmowały łatwy dostęp do pacjentów oraz ła-
twy dostęp do historii choroby pacjentów i szanse niesienia 
pomocy osobom zamieszkującym z dala od placówek opie-
ki zdrowotnej. Lekarze podkreślali możliwość szybkiego 
niesienia pomocy, krótszy czas przeznaczony na poszcze-
gólne konsultacje i  znacząco niższy koszt profesjonalnie 
udzielanych świadczeń. Wśród czynników indywidual-
nych najważniejsza okazała się pewność siebie medyków 
w  aspekcie wykorzystywania nowych technologii. Wśród 
aspektów regulacyjnych na czoło wybijają się kwestie odpo-
wiedniego wynagradzania lekarzy za korzystanie z nowych, 
innowacyjnych narzędzi telemedycyny. Bez zachęty finan-
sowej, bez odpowiedniego systemu premiowania lekarze 
niechętnie angażowali się w obsługę systemów telemedycy-
ny. Autorzy zwrócili uwagę, że łatwość użycia systemu jest 
dla lekarzy ważna i istotnie wpływa zarówno na postrzega-
ną użyteczność systemu, jak i na chęć jego użycia. Model 
dodatkowo potwierdził, że łatwość dostępu do bazy danych 
pacjentów i  historii ich choroby wpływa na postrzeganą 
użyteczność telemedycyny. Zauważono też, że pewność 
siebie lekarzy wiązała się z umiejętnością obsługi nowych 
metod i  pozytywnie wpływała na postrzeganą łatwość 
użycia i postrzeganą użyteczność systemu. Podkreślono, że 
brak możliwości dokładnego zapoznania się lekarzy z ob-
sługą narzędzi i brak szkoleń powodują niechęć lekarzy do 
telemedycyny (Rho i in., 2014).

R.J. Holden i  T.B. Karsh (2010) porównali podstawo-
wy model TAM oraz trzy inne: Technology Acceptance 
Model 2, (TAM2), Theory of Planned Behavior (TPB) 
i  Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT), szerzej analizujące ocenę telekonsultacji przez 
lekarzy. Wskazane modele charakteryzują różne struktury, 
uwzględniają odmienne czynniki determinujące chęć wy-
korzystywania systemów telemedycyny. Zidentyfikowano 
w nich takie czynniki, jak: użyteczność telemedycyny i jej 
efektywność, łatwość korzystania z  systemu, wizerunek 
lekarzy wykorzystujących telemedycynę, indywidualne 
preferencje, istotność telemedycyny w wykonywanej pra-
cy, jakość usług, informowania o możliwości korzystania 
z telemedycyny, wysiłek, który należy włożyć w nauczenie 
się obsługi systemu, udogodnienia, które usprawnią ko-
rzystanie z telemedycyny. 

A. Elawady i  inni (2020) przedstawiają sytuację wdro-
żenia telekonsultacji w Wielkiej Brytanii w momencie wy-
buchu pandemii COVID-19. Według badań Elawady’ego 
i innych (2020), w Wielkiej Brytanii przepisami narzucono 
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konieczność świadczenia zdalnych konsultacji medycz-
nych. Tuż po  wprowadzeniu nowych rozwiązań w  maju 
2020 roku przeprowadzono wśród lekarzy ankietę doty-
czącą ich opinii prowadzenia działalności w nowej formie. 
Oceniano przede wszystkim aspekty techniczne i adaptację 
lekarzy do nowych warunków świadczenia usług. Najwięk-
szą trudnością wskazywaną przez lekarzy był brak szkoleń, 
które pozwoliłyby efektywniej wykorzystywać telekonsul-
tacje, jednak mimo to znaczna większość respondentów 
pozytywnie oceniła taką formę świadczenia usług. Lekarze 
wskazywali, że pacjenci byli w  stanie podczas rozmowy 
telefonicznej objaśnić stan swojego zdrowia oraz rozumieli 
diagnozę i  zalecenia, których udzielał lekarz. Większych 
efektów lekarze upatrują dzięki wykorzystaniu wideowizyt, 
a zastosowanie telekonsultacji ma według nich przyszłość 
nawet po zakończeniu epidemii (Elawady i in., 2020).

Prowadzenie usług medycznych w formie porad zdal-
nych stosowane jest na świecie od dziesiątków lat. Pande-
mia zintensyfikowała taką formę udzielania pomocy pa-
cjentom, jednak zwraca się uwagę, że metoda ta ma wady 
i  zalety. W  Polsce porady zdalne zostały wprowadzone 
wraz z  wybuchem pandemii. Autorki niniejszego opra-
cowania podjęły próbę oceny akceptacji porad zdalnych 
przez lekarzy POZ, bazując na podobnych i  alternatyw-
nych badaniach prowadzonych na świecie. Przygotowano 
ankietę na podstawie literatury przedstawionej w tabeli 1. 
Każdy wymiar (czynnik latentny) oceny satysfakcji leka-
rzy mierzony jest przez zmienne obserwowalne odpowia-
dające poszczególnym stwierdzeniom ankiety. Ankietę 
przeprowadzono na reprezentatywnej próbie polskich 
przychodni. Na podstawie eksploracyjnej analizy czynni-
kowej spośród proponowanych w literaturze zmiennych 
wybrano te, które dla polskich warunków pozwalają na 

ocenę każdego z  nieobserwowalnych wymiarów oceny. 
Znajomość czynników oceny satysfakcji lekarzy z pracy 
zdalnej oraz znajomość zależności między tymi czynni-
kami jest kluczowa dla zarządzania placówką zdrowotną 
świadczącą porady zdalne.

Metoda badawcza

N a podstawie analizy literatury przedmiotu zestawiono 
kluczowe wymiary charakteryzujące satysfakcję leka-

rzy ze świadczenia usług – teleporad (tab. 1). Spośród wielu 
prezentowanych w literaturze wymiarów wybrano te, które 
uwzględniane są  w  najczęściej wykorzystywanych mode-
lach oceny nastawienia lekarzy do systemów telemedycyny 
i telekonsultacji, tj.: TAM, TAM2, TPB i UTAUT. Przyjęto 
11 wymiarów charakteryzujących satysfakcję lekarzy z tele-
porad, gdzie wyróżniono: postrzeganą użyteczność telepo-
rad, postrzegalną łatwość wykorzystania teleporad, zamiar 
udzielania teleporad, wpływ społeczny, wizerunek, potrze-
bę wdrożenia systemu, bezpieczeństwo, jakość usług, po-
strzeganie interakcji z pacjentem, ogólną satysfakcję, auto-
nomię decyzyjną. Latentne (endogeniczne) wymiary oceny 
satysfakcji lekarzy z pracy zdalnej zostały wyłonione z po-
mocą analizy czynnikowej z  uwzględnieniem zmiennych 
egzogenicznych mierzonych bezpośrednio stwierdzeniami 
ankiety. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu 
przygotowano kwestionariusz ankiety zawierający stwier-
dzenia dotyczące poszczególnych wymiarów satysfakcji 
lekarzy, które zostały oceniane zgodnie z pięciostopniową 
skalą Likerta (1  –  zdecydowanie się nie zgadzam, 2  –  ra-
czej się nie zgadzam, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej się 
zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam). Badania zostały 
przeprowadzone wśród lekarzy placówek POZ w Polsce.

Tabela 1. Stwierdzenia dotyczące wymiarów satysfakcji lekarzy zawarte w kwestionariuszu ankiety

Nazwa zmiennej

Wymiary Stwierdzenie Źródło

Po
st

rz
eg

an
a 

uż
yt

ec
zn

oś
ć 

te
le

po
ra

d PU1 Moja praca w okresie pandemii byłaby trudna bez teleporad

Martinez i in., 2006
Rimmer i in., 2011
Bakken i in., 2006
Rho i in., 2014
Davis, 1989

PU2 Teleporady odpowiadają moim potrzebom w pracy

PU3 Teleporady zwiększają wydajność mojej pracy

PU4 Ogólnie uważam teleporady za system użyteczny w mojej pracy

PU5 Teleporady oszczędzają mój czas

PU6 Teleporady ułatwiają moją pracę

Po
st

rz
eg

al
na

 ła
tw

oś
ć 

w
yk

or
zy

st
an

ia
 t

el
ep

or
ad

PEU1 Korzystanie z systemu teleporad jest łatwe

Whitten i in., 2005
Martinez i in., 2006
Rimmer i in., 2011
Bakken i in., 2006
Rho i in., 2014
Davis, 1989

PEU2 Korzystanie z systemu teleporad nie wymaga nadmiernego wysiłku intelektualnego

PEU3 Korzystanie z systemu teleporad jest dla mnie zrozumiałe

PEU4 Korzystając z systemu teleporad, umiem zrobić wszystko, co chcę

PEU5 Podczas teleporad mam możliwość łatwego dotarcia do informacji o pacjencie

PEU6 Podczas teleporad łatwo mogę przygotować wszystkie potrzebne dokumenty (recepty, zwolnienia 
lekarskie, skierowania na badania itp.)

PEU7 Wiem, jak łączyć się z zewnętrznymi systemami (np. ZUS) podczas teleporad
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Nazwa zmiennej

Wymiary Stwierdzenie Źródło

Za
m

ia
r 

ud
zi

el
an

ia
 

te
le

po
ra

d

INT1 Jeśli będzie to możliwe, zamierzam korzystać z systemu teleporad w przyszłości

Rho i in., 2014
Holden, Karsh, 2010

INT2 Zastosowanie wideowizyt ułatwiłoby mi kontakt z pacjentem i diagnozowanie go

INT3 Chętnie skorzystam z systemu teleporad w celu uzgadniania diagnozy z innymi lekarzami

INT4 Zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta poprawiłoby efektywność systemu telemedycyny

W
pł

yw
 

sp
oł

ec
zn

y SN1 Ludzie, których szanuję uważają, że powinienem/powinnam korzystać z systemu telemedycyny Rho i in., 2014
Hung i in., 2012
Venkates, Davis, 2000
Yi i in., 2006

SN2 Ludzie, którzy mają wpływ na moją pracę, uważają, że powinienem/powinnam korzystać 
z systemu telemedycyny

SN4 Koledzy lekarze uważają, że warto korzystać z systemu telemedycyny

W
iz

er
un

ek

IM1 Osoby, które korzystają z systemu telemedycyny, mają większy prestiż niż osoby, które go nie 
używają

Holden, Karsh, 2010
Chismar, Wiley- 
-Patton, 2002

IM2 Osoby, które używają systemu telemedycyny, są zauważane

IM3 Korzystanie z systemu telemedycyny jest symbolem statusu

IM4 Porównuję się z osobami, które korzystają z systemu telemedycyny

Po
tr

ze
ba

 w
dr

oż
en

ia
 

sy
st

em
u 

te
le

po
ra

d

NEC1 Teleporady są akceptowalną metodą świadczenia usług zdrowotnych

Rho i in., 2014
Holden, Karsh, 2010

NEC2 Teleporady są potrzebne w nowych sytuacjach, takich jak pandemia COVID-19

NEC3 Teleporady są potrzebne niezależnie od pojawiających się sytuacji, takich jak COVID-19

NEC4 Teleporady mogą zastąpić częściowo wizyty osobiste pacjentów

NEC5 Dzięki możliwości korzystania z teleporad pacjenci mają łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej

NEC6 Teleporady zaspokajają potrzeby zdrowotne pacjentów

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o

SEC1 Podczas korzystania z systemu teleporad nigdy nie zdarzyła mi się sytuacja nagła, mimo że nie 
widzę pacjentów

Holden, Karsh, 2010
Hailey i in., 2001SEC2 Podczas korzystania z systemu teleporad potrafię tak dobrze ocenić stan zdrowia pacjentów jak 

podczas normalnej wizyty w gabinecie

SEC3 Teleporady są równie bezpieczne dla pacjenta jak wizyty w gabinecie

Ja
ko

ść
 u

sł
ug Q1 Teleporady poprawiają jakość mojej pracy

Rho i in., 2014
Holden, Karsh, 2010
Hailey i in., 2001

Q2 Jakość pracy z wykorzystaniem systemu teleporad jest podobna, jak w przypadku tradycyjnych 
wizyt

Q3 System teleporad pozwala na kompleksowe zajęcie się pacjentem

Po
st

rz
eg

an
ie

 
in

te
ra

kc
ji

 
z 

pa
cj

en
te

m

SIM1 W rozmowie z pacjentem rozumiem, z jakim problemem pacjent się zgłosił

Rho i in., 2014
Holden, Karsh, 2010

SIM2 W rozmowie z pacjentem łatwo jestem w stanie udzielić porady

SIM3 Podczas teleporady łatwo rozmawia mi się z pacjentem

SIM4 Jestem w stanie zrozumieć problem zgłaszany przez pacjenta

O
gó

ln
a 

sa
ty

sf
ak

cj
a

SAT1 Teleporady są wygodniejsze do przeprowadzenia w porównaniu z normalnymi wizytami 
pacjentów w gabinecie

Holden, Karsh, 2010
Davis, 1989
Chau, Hu, 2002

SAT2 Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z możliwości korzystania z teleporad

SAT3 Chciałbym ponownie korzystać z możliwości przyjmowania pacjentów w systemie teleporad

SAT4 Czuję się komfortowo, udzielając porad w sposób zdalny

A
ut

on
om

ia
 

de
cy

zy
jn

a

AUT1 Mogę zdecydować o tym, kiedy nastąpi moja przerwa w pracy

Holden, Karsh, 2010
Yi i in., 2006
Chau, Hu, 2002

AUT2 Mam wpływ na liczbę wykonywanych przeze mnie teleporad w ciągu dnia

AUT3 Mogę zdecydować o tym, w jakiej sytuacji wykorzystać teleporadę

AUT4 Mogę zadecydować o tym, w jaki sposób będzie przebiegała teleporada

Źródło: opracowanie własne
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Zaprezentowane w  badaniu wymiary satysfakcji leka-
rzy znajdują swoje uzasadnienie w literaturze przedmiotu 
oraz praktyce. Postrzegana użyteczność teleporad defi-
niowana jest w  literaturze jako zastosowanie zdalnego, 
najczęściej telefonicznego kontaktu lekarza z  pacjentem, 
wspomagania lub zastąpienia konsultacji z  lekarzem. 
W  modelach opartych na TAM telekonsultacje uznaje 
się za użyteczne, jeśli poprawiają wyniki pracy, ułatwia-
ją kontakt z  pacjentem, zwiększają satysfakcję lekarzy 
z pracy i wydajność oraz zmniejszają koszty, poprawiają 
jakość i bezpieczeństwo świadczenia usług zdrowotnych. 
W  modelach opartych na UTAUT najistotniejsza była 
poprawa wyników leczenia (Martinez i  in., 2006; Rim-
mer i in., 2011; Bakken i in., 2006; Rho i in., 2014; Davis, 
1989). Korzystanie z teleporad – zamiar użycia czy inten-
cja behawioralna, rozumiane było jako niewymuszona 
chęć ich udzielania (Rho i in., 2014; Holden, Karsh, 2010). 
Łatwość korzystania z tego rodzaju usług nie wymaga do-
datkowego zaangażowania związanego z przyswojeniem 
sobie obsługi nowych dodatkowych narzędzi. Za najlep-
sze w literaturze z kolei zostały uznane te narzędzia, które 
można obsługiwać w sposób intuicyjny, bez konieczności 
odbywania szkoleń i  studiowania instrukcji (Holden, 
 Karsh, 2010; Hailey i in., 2001). Kolejny wymiar to bezpie-
czeństwo, które w  literaturze zostało ocenione z punktu 
widzenia bezpiecznej obsługi pacjentów, stanu ich zdro-
wia, poprawnego postawienia diagnozy, zrozumiałego 
przekazania pacjentowi zaleceń, możliwości reagowania 
w sytuacjach nagłych i niespodziewanych (Holden, Karsh, 
2010; Hailey i in., 2001). Wpływ społeczny rozumiany jest 
w literaturze jako impuls do wykorzystania systemu tele-
porad płynący od osób ważnych dla respondenta, autory-
tetów, kolegów lekarzy, osób, których opinie respondenci 
sobie cenią. 

W ankiecie będącej podstawą analiz przedstawionych 
w niniejszej pracy uwzględniono opinie wyższego kierow-
nictwa placówki medycznej, bezpośrednich przełożonych, 
podwładnych. Ten wymiar pozwala ocenić, w jakim stop-
niu ważne dla respondenta osoby mają wpływ na jego 
stosunek do teleporad i  ostateczne wykorzystanie takiej 
metody pracy (Rho i in., 2014; Hung i in., 2012; Venkates, 
Davis, 2000; Yi i  in., 2006). Postrzegany wizerunek leka-
rzy korzystających z  teleporad odnosi się do przeświad-
czenia, czy udzielanie telekonsultacji jest dla respondenta 
symbolem statusu. Czy respondenci chcą udzielać porad 
dlatego, że udzielają ich inni medycy? Powyższe stwier-
dzenia pozwoliły ocenić, czy i jaki wpływ na udzielanie te-
leporad ma chęć zaimponowania innym (Holden, Karsh, 
2010; Chismar, Wiley-Patton, 2002). Potrzeba wdrożenia 
systemu teleporad odnosi się do konkretnych warunków, 
które wymuszają lub sugerują wykorzystanie telekonsul-
tacji. Stwierdzenie poddano ocenie w aspekcie wybuchu 
pandemii COVID-19 i konieczności ograniczenia liczby 
pacjentów pojawiających się w przychodniach (Rho i in., 
2014; Holden, Karsh, 2010). Wymiar uwzględnia również 
możliwość uzupełnienia świadczenia standardowych 
usług zdrowotnych o  nową funkcjonalność i  umożli-
wienie leczenia pacjentom, którzy mają utrudniony do-
stęp do lekarza (Rho i  in., 2014; Holden, Karsh, 2010; 

Adewale, 2015). Jakość telekonsultacji porównywana jest 
ze standardową pracą lekarzy w przychodni i udzielania 
konsultacji na miejscu (Rho i  in., 2014; Holden, Karsh, 
2010; Hailey i in., 2001). Z tym wiąże się postrzeganie in-
terakcji z pacjentem i podobnie jak jakość odnoszone jest 
do tradycyjnych wizyt pacjentów w przychodni. Lekarze 
określają, czy są w stanie podczas rozmowy telefonicznej 
zrozumieć, z jakim problemem pacjent dzwoni, czy umie-
ją udzielić porady jedynie podczas rozmowy, bez bezpo-
średniego kontaktu, czy jest to dla nich łatwe, czy trudne, 
czy rozmowa z pacjentem jest łatwa do przeprowadzenia 
i czy jest w ogóle możliwa (Rho i in., 2014; Holden, Karsh, 
2010). Ogólna satysfakcja z korzystania z systemu telepo-
rad odzwierciedla zadowolenie lekarzy ze zdalnego trybu 
pracy, ich komfort psychiczny i chęć ponownego przepro-
wadzenia rozmowy telefonicznej z  pacjentem (Holden, 
Karsh, 2010; Davis, 1989). Autonomia korzystania z sys-
temu teleporad wskazuje natomiast, czy lekarz sam zde-
cydował o pracy w systemie teleporad, czy ma to wpływ 
na harmonogram i intensywność jego pracy. Wymiar ten 
określa również możliwość decydowania, czy dana wizyta 
będzie przebiegała w systemie teleporad, czy odbędzie się 
na miejscu oraz czy dany lekarz może zdecydować, jaką 
strukturę ma mieć rozmowa przez telefon (Holden, Karsh, 
2010; Yi i in., 2006).

Przed opracowaniem kwestionariusza ankiety, który 
pozwolił ocenić nastawienie lekarzy do telekonsultacji, 
przeprowadzono wywiady z  lekarzami placówek POZ, 
którzy udzielali porad zdalnych podczas pandemii CO-
VID-19. Wywiady przeprowadzono w  sieci niepublicz-
nych przychodni POZ w Polsce. Spośród wielu placówek 
przychodni należących do sieci wybrano przychodnię 
mieszczącą się w  Radomiu i  trzy przychodnie znajdują-
ce się w  Warszawie. Wszyscy lekarze wyrazili zgodę na 
udział w  badaniu. Wywiady przeprowadzono w  okresie 
od marca do czerwca 2021  r. Przychodnie, gdzie prze-
prowadzono wywiady w okresie pandemii (od 1 listopada 
2020 r. do 31 stycznia 2021 r.), udzieliły 15,5 tysiąca porad 
lekarskich, z  czego 6,5  tysiąca stanowiły telekonsultacje. 
Podczas wywiadów lekarze byli pytani o ocenę systemu 
telekonsultacji i powody determinujące ich opinie. Przed-
stawiono im wymiary oceny akceptacji telekonsultacji 
i zasadność przyjęcia stwierdzeń ankietowych, które wy-
brano w  wyniku analizy literatury. Każdy z  wymiarów 
oceniany był na podstawie stwierdzeń ankietowych, na 
które respondenci odpowiadali, wybierając jedną z pięciu 
odpowiedzi zgodnie ze skalą Likerta. Narzędzie badawcze 
zostało przetestowane podczas wywiadów jedynie pod 
kątem zrozumienia pytań przez respondentów i  oceny 
spójności odpowiedzi. Niestety, w badaniu pilotażowym 
nie jest możliwe sprawdzenie na małej próbie badawczej 
wyników eksploracyjnej analizy czynnikowej. W  celu 
wyłonienia czynników nieobserwowalnych konieczna 
jest duża ilość danych, tym większa, im większa jest liczba 
parametrów do oszacowania w  statystycznym modelu 
czynników wspólnych stanowiącym podstawę do prze-
prowadzenia eksploracyjnej analizy czynnikowej (Wil-
liams in., 2010). Ankieta została tak skonstruowana, że 
każdy wymiar jest oceniany za pomocą wielu stwierdzeń 
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ankietowych. Nie wszystkie zmienne obserwowalne osta-
tecznie wchodzą do modelu, jednak jest ich wystarczająca 
liczba, żeby można było model uznać za poprawny.

Próba badawcza

B adania ankietowe przeprowadzono w  2021  r. na 
reprezentatywnej próbie 361 przychodni z  22 ty-

sięcy obecnych na polskim rynku. Każdą przychodnię 
reprezentował jeden lekarz, a  przychodnie wybrano do 
badania losowo. Mediana wieku respondentów wynosi 46 
lat, średnia 47 lat. Większość ankietowanych to kobiety 
(71,7%). W większości (63,2%) respondenci nie posiadali 
wcześniejszego doświadczenia udzielania telekonsultacji. 
Znacząca większość (83,4%) pracuje w  przychodniach 
publicznych i  dobrowolnie udziela porad zdalnych 
(89,2%). W sumie zadano respondentom 50 pytań. Treść 
badań ankietowych i  wywiadów, a  także sposób ich 
przeprowadzenia zostały pozytywnie zaopiniowane pod 
kątem etyki badań naukowych przez Senacką Komisję 
ds. Etyki Zawodowej Politechniki Warszawskiej. Wyniki 
poddano analizie statystycznej, którą przeprowadzono 
z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS Statistics 
v. 27, Statistica i Ms Excel.

Wyniki badań

P ostrzegana użyteczność telekonsultacji oceniana jest 
przede wszystkim w kontekście pandemii COVID-19. 

Respondenci oceniali, czy mogli udzielać porad bez te-
lekonsultacji, jak teleporady wpływają na ich pracę i  czy 
ogólnie telekonsultacje są użyteczne jako narzędzie pracy 
lekarza. Do wszystkich pytań ankietowani odnieśli się 
bardzo pozytywnie – 87% respondentów uważa, że telepo-
rady są użyteczne w obecnych warunkach i 88% potwier-
dza, że bez ich wprowadzenia wykonywanie pracy byłoby 
niemożliwe, a 82% badanym system teleporad odpowiada. 
Natomiast 72% osób twierdzi, że system oszczędza ich czas 
i podnosi wydajność pracy oraz ułatwia pracę (80%). Prze-
ważająca większość (88%) badanych uważa, że udzielanie 
porad przez telefon jest łatwe i nie wymaga nadmiernego 
wysiłku (74%), 96% w pełni rozumie zasady udzielania po-
rad w takiej formie, 82% potrafi w pełni obsłużyć system 
samodzielnie, a  95% samodzielnie sobie radzi w  wypeł-
nianiem wszystkich dokumentów, które musi przygotować 
lekarz i potrafi się połączyć (97%) z zewnętrznymi syste-
mami obsługi pacjentów (np. z ZUS). Jeśli są jakiekolwiek 
problemy, to badani mają dostęp do informacji pomocni-
czych (90%). Znacząca większość ankietowanych (83%) 
zamierza udzielać teleporad w  przyszłości, przy czym 
75% chciałoby wprowadzenia wideowizyt, co ułatwiłoby 
kontakty z pacjentami. Aż 80% ankietowanych chciałoby 
rozszerzenia opieki zdalnej o monitorowanie stanu zdro-
wia pacjentów. Znacząca większość, bo 73%, lekarzy wi-
dzi wykorzystanie telekonsultacji nie tylko w kontaktach 
z  pacjentami, ale również z  innymi lekarzami. Z  kolei 
58% lekarzy popiera wykorzystanie teleporad, a  aż 42% 
tego nie akceptuje. Poza tym 62% prowadzi teleporady na 
polecenie przełożonych. Jedna trzecia badanych uważa, że 

udzielanie telekonsultacji podnosi ich prestiż, a  40% an-
kietowanych stwierdza, że otoczenie to zauważa. Według 
połowy respondentów, praca zdalna nie podnosi ich sta-
tusu społecznego. Lekarze są w większości zgodni co do 
potrzeby wdrożenia systemu porad zdalnych w  polskich 
jednostkach ochrony zdrowia. Ponad 80% twierdzi, że te-
leporady są akceptowalną metodą świadczenia usług zdro-
wotnych i  są potrzebne w nowych sytuacjach, takich jak 
pandemia COVID 19. Ponad 90% lekarzy docenia moż-
liwość dalszego korzystania z telekonsultacji w sytuacjach, 
które nie wymagają bezpośredniej wizyty w  przychodni. 
Dzięki temu, zdaniem 85% ankietowanych, pacjenci mają 
łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej, co w opinii 60% 
lekarzy wystarczy, żeby pacjentom pomóc. Większość 
(70%) badanych lekarzy pozytywnie oceniła bezpieczeń-
stwo teleporad, możliwość trafnego postawienia diagnozy 
i  zapewnienia wysokiej jakości usługi. Lekarze mogli 
w większości (80%) sami decydować o intensywności pra-
cy zdalnej oraz przebiegu konsultacji.

Prowadzone postępowanie badawcze wykazało zasad-
ność i  użyteczność świadczenia usług telemedycznych 
w  Polsce. Teleporady są  akceptowalną metodą świadcze-
nia usług zdrowotnych i dają wielu pacjentom łatwiejszy 
dostęp do opieki medycznej. Usprawniają pracę lekarzy, 
umożliwiają kompleksową opiekę nad pacjentami. Elimi-
nują część wizyt bezpośrednich, w  szczególności związa-
nych z kontynuacją procesu leczenia pacjentów. Zdaniem 
respondentów, jest to przyszłość w  zakresie świadczenia 
niektórych usług medycznych. Wdrożenie ich na stałe do 
portfela świadczeń wymaga nowych rozwiązań, np. wideo-
konsultacji umożliwiających lepszy kontakt z  pacjentem 
i pełniejszą diagnozę dzięki bezpośredniej relacji, ale dają 
także szansę kontaktu z innymi lekarzami. Telemedycyna 
jest rozwiązaniem korzystnym zarówno z punktu widzenia 
pacjentów, jak i lekarzy. Zidentyfikowane i zweryfikowane 
poszczególne wymiary satysfakcji lekarzy ze świadczenia 
usług telekonsultacji szczegółowo prezentują zagadnienia 
badanego zjawiska i mogą stanowić wytyczne do realizacji 
usług w sposób bardziej korzystny dla lekarzy, a w konse-
kwencji również dla pacjentów. 

Wszystkie zmienne przedstawione w tabeli 1 stanowiły 
podstawę przeprowadzenia analizy czynnikowej. Współ-
czynnik Kaisera-Meyera-Olkina (KMO=0,933>0,6) oraz 
istotny test sferyczności Bartleta (χ2 = 11895,85, df = 1128, 
p < 0,0001) uprawniają do przeprowadzenia analizy czyn-
nikowej. Do wyłonienia istotnych czynników zastosowa-
no metodę głównych składowych oraz rotację Promax. 
Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej przedstawio-
no w tabeli 2, gdzie zostały uwzględnione jedynie współ-
czynniki korelacji większe niż 0,5  (Tabachnick, Fidell, 
2018, s. 92–147).

Dyskusja wyników badań

O cena akceptacji telemedycyny była w  literaturze 
prowadzona na długo przed pandemią COVID-19. 

W. Zgliczyński i inni (2013) oceniali, czy lekarze w ogóle 
akceptują zdalne prowadzenie porad. Oceniano możli-
wość wprowadzenia takiej formy usług medycznych i jej 
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Tabela 2. Wynik eksploracyjnej analizy czynnikowej modelu oceny satysfakcji lekarzy z teleporad
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PU1   0,689                

PU2   0,710                

PU3   0,968                

PU4   0,839                

PU5   0,839                

PU6   0,765                

PEU1               0,849    

PEU3               0,675    

PEU4               0,617    

PEU5                   0,557

PEU6                   0,854

PEU7                   0,829

SN1           0,851        

SN2           0,912        

SN4           0,851        

IM1         0,884          

IM2         0,787          

IM3         0,924          

IM4         0,914          

NEC2       0,803            

NEC3       0,602            

NEC4       0,824            

NEC5       0,757            

SEC1 0,503                  

SEC2 0,788                  

SEC3 0,924                  

Q2 0,825                  

Q3 0,681                  

SIM1     0,878              

SIM2     0,849              

SIM3     0,824              

SIM4     0,805              

SAT2                 0,531  

SAT3                 0,543  

SAT4 0,568                  

AUT2             0,812      

AUT3             0,902      

AUT4             0,794      

Kody stwierdzeń w kwestionariuszu ankiety przedstawiono w tabeli 1. Wykorzystano metodę głównych składowych z rotacją Promax
Źródło: opracowanie własne
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akceptację. Autorzy ustalili, że lekarze oczekiwali na 
wprowadzenie leczenia w  formie zdalnej, wskazali ob-
szary, w których telemedycyna przyniołaby znaczące ko-
rzyści, jednak zdiagnozowano wiele przeszkód, które nie 
pozwalały ówcześnie na takie usługi (Zgliczyński i  in., 
2013). M. Duplaga (2013) ocenił akceptację personelu 
pielęgniarskiego dla porad zdalnych, jednak w badaniu 
poprzestano na prostej analizie statystyk opisowych od-
powiedzi udzielonych przez respondentów oraz analizy 
wariancji. Badanie wskazało, że jedynie 37% badanych 
akceptuje porady zdalne, a 44% jest temu przeciwnych, 
chociaż większość (70%) akceptuje zdalne monitorowa-
nie stanu zdrowia pacjentów. M. Duplaga i M. Grysztar 
(2013) wskazali, że 40% badanych lekarzy akceptuje 
stosowanie porad zdalnych, również 40% takich porad 
nie akceptuje. M. Polski i  inni (2015) badali akceptację 
zdalnych konsultacji wśród studentów medycyny. Taką 
formę kontaktu z pacjentem akceptowało niespełna 20% 
ankietowanych. Autorzy przedstawili jedynie analizę 
struktury odpowiedzi badanych. A. Jurczak i inni (2017) 
badali akceptację usług telemedycznych, jednak poprze-
stali na zapytaniu, czy personel medyczny akceptuje taką 
formę pracy. Badanie ankietowe pokazało, że niewiele 
ponad połowa respondentów zna pojęcie telemedycyny, 
a  niewiele ponad 60% wyraziło chęć skorzystania z  ta-
kich usług (Jurczak i  in., 2017). Tuż przed wybuchem 
epidemii BIOSTAT (2019) w ogólnopolskich badaniach 
ankietowych wskazał, że ponad 90% Polaków chce ko-
rzystać z teleporad. Ocena wyników obejmowała prostą 
analizę struktury odpowiedzi (BIOSTAT.com.pl, 2019). 
Już w okresie pandemii prowadzono badania akceptacji 
usług telemedycznych. Ministerstwo Zdrowia i Narodo-
wy Fundusz Zdrowia (2020) przeprowadziły badanie 
akceptacji porad zdalnych przez pacjentów. W  ocenie 
wyników wykorzystano proste badanie struktury odpo-
wiedzi. Wskazano, że ponad 80% pacjentów akceptuje 
porady zdalne, a  aż 97% wysoko ocenia kompetencje 
i zaangażowanie lekarzy (NFZ.gov.pl, 2020a).

J. Schröder i  inni (2015) opracowali kwestionariusz 
oceny akceptacji porad zdalnych w psychiatrii. Narzędzie 
zostało zweryfikowane z wykorzystaniem eksploracyjnej 
analizy czynnikowej. Badanie ankietowe wskazało na 
cztery niemierzalne wymiary akceptacji porad zdalnych: 
sceptycyzm i  postrzeganie ryzyka, wiarę w  skuteczność, 
zagrożenie technologiczne oraz korzyści z anonimowości. 
Narzędzie zostało opracowane na podstawie podobnych 
wcześniejszych analiz oraz teorii akceptacji technologii. 
W  badaniach prezentowanych w  niniejszej pracy wyko-
rzystano podobne stwierdzenia stanowiące treść ankiety 
oraz osiągnięto podobne wyniki. Ankieta przeprowadzo-
na przez autorki niniejszej pracy nie dotyczyła porad psy-
chologicznych, więc stwierdzenia ankiety różniły się od 
pytań zastosowanych przez J. Schrödera, jednak ich treść 
odpowiadała stwierdzeniom oryginalnym. Na podstawie 
badań J. Schrödera przeprowadzono badania akceptacji 
psychologicznych porad zdalnych w  Polsce. M.  Zielona-

-Jenek i inni (2021) wykorzystali adaptowany do polskich 
warunków kwestionariusz ankietowy. Badania wskaza-
ły, że 94% lekarzy i  psychologów nie prowadziło przed 

pandemią porad zdalnych, jednak natychmiast po  po-
jawieniu się takiej możliwości ponad 75% osób zaczęło 
udzielać wszystkich porad zdalnie, a kolejne 20% udziela-
ło takich porad wybranym osobom. Autorzy badania nie 
przeprowadzili analizy czynnikowej i poprzestali na pro-
stej analizie statystyk opisowych oraz analizie jakościowej 
wywiadów prowadzonych z ankietowanymi. 

W  polskiej literaturze nie prowadzono badań oceny 
akceptacji telemedycyny z  wykorzystaniem analizy 
czynnikowej i  modeli strukturalnych, w  światowej li-
teraturze jest bardzo wiele prac, które takie podejście 
stosują. Kwestionariusz ankiety wykorzystany w  niniej-
szej pracy został przygotowany na podstawie modeli 
akceptacji technologii oraz modeli akceptacji telemedy-
cyny. W  artykule przekrojowym S. Hajesmaeel-Gohari 
i  K. Bahaadinbeigy (2021) omówiono 53 prace, w  któ-
rych przeprowadzono badania dotyczące akceptacji 
zdalnych usług medycznych z  wykorzystaniem badań 
ankietowych oraz ich oceną za pomocą analizy czynni-
kowej i  modeli strukturalnych. Autorki, przygotowując 
ankietę, uwzględniły wszystkie opisane w  artykule 
przeglądowym prace. Przeprowadzona ocena wyni-
ków badań ankietowych wskazała, że potwierdziły się 
wszystkie latentne wymiary oceny przez lekarzy porad 
zdalnych, jednak nie wszystkie zmienne obserwowalne 
stosowane w badaniach światowych na nie wskazały. Nie 
wszystkie zmienne zaproponowane w literaturze zostały 
uwzględnione w wynikach analizy czynnikowej. Zmien-
ne wskazane w wyniku analizy teoretycznej w komplecie 
pozwoliły na wyodrębnienie czynników: użyteczność, 
postrzeganie interakcji z  pacjentem i  wizerunek. Przy 
wyłonieniu czynników takich jak potrzeba wdrożenia 
systemu telemedycyny, wpływ społeczny, autonomia 
i  ogólna satysfakcja lekarzy w  modelu uwzględnione 
zostały jedynie niektóre zmienne teoretyczne. Okazało 
się, że wymiary bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość 
usługi tworzą jeden wspólny konstrukt w  tabeli 2  na-
zwany jako jakość i bezpieczeństwo. Lekarze podobnie 
oceniają oba wymiary, które stanowią w ich opinii jeden 
wspólny czynnik. Łatwość korzystania z  systemu te-
leporad wyraźnie dzieli się na dwa rozłączne czynniki, 
które w  literaturze stanowią spójną całość. W  polskich 
warunkach lekarze odróżniają łatwość obsługi pacjenta 
podczas zdalnej konsultacji oraz łatwość korzystania 
z  systemu informatycznego. Zdaniem lekarzy, dużo 
łatwiejsza jest techniczna obsługa systemu niż zdalna 
obsługa pacjentów. Przedstawiony wynik eksploracyjnej 
analizy czynnikowej pozwala na wyjaśnienie 70% wa-
riancji, co znacznie przekracza wyniki otrzymane przez 
innych badaczy.

Podsumowanie

S ystemy telemedycyny, w tym teleporady nie są w Pol-
sce nowością, ale w  ostatnim czasie nabrały szcze-

gólnego znaczenia. Potencjał wykorzystania technologii 
informacyjnych i  komunikacyjnych na potrzeby medy-
cyny był zauważany już dawno (Czarnuch i  in., 2015), 
jednak dopiero pandemia COVID-19 pozwoliła na ich 

http://BIOSTAT.com.pl
http://NFZ.gov.pl
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intensywny rozwój. W  aspekcie poszukiwania odpo-
wiedniego standardu podstawowej opieki zdrowotnej 
w Polsce (Pacjent.gov.pl, 2021a) ważna jest ocena syste-
mu opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców i bene-
ficjentów. Pacjenci są  zadowoleni z  możliwości odbycia 
zdalnych wizyt. Dotyczy to szczególnie powtarzania le-
ków, konsultowania prostszych przypadków i nienaraża-
nia się na kontakt z osobami chorymi na COVID (NFZ, 
2020b; Kludacz-Alessandri i in., 2021). Również lekarze 
mają pozytywne nastawienie do zdalnej pomocy pacjen-
tom. Korzyści wymieniane przez personel medyczny to 
łatwiejsze zarządzanie danymi, możliwość objęcia opieką 
na wysokim poziomie szerszej grupy pacjentów, oszczęd-
ność czasu lekarzy, możliwość korzystania z pomocy wy-
bitnych specjalistów i pogłębiania wiedzy. Zaprezentowa-
ne badania wykazały, iż telekonsultacje były dla lekarzy 
użytecznym rozwiązaniem. Medycy pozytywnie ocenili 
zdefiniowane wymiary satysfakcji. Analiza czynnikowa 
pozwoliła na wyodrębnienie wymiarów potwierdzonych 
w  literaturze oraz nowych czynników oceny satysfakcji 
lekarzy. W  pracy zaprezentowano wyniki badań ankie-
towych przeprowadzonych w  2021 roku wśród lekarzy 
na reprezentatywnej próbie 361 placówek POZ w  Pol-
sce. Wymiary przyjęte w  celu przeprowadzenia badań 
ankietowych zostały wyłonione na podstawie analizy 
przedmiotowej literatury oraz eksploracyjnej analizy 
czynnikowej. Ważne z punktu widzenia kadry zarządza-
jącej placówkami opieki zdrowotnej są postrzegana przez 
lekarzy użyteczność i konieczność stosowania teleporad, 
łatwość świadczenia takich usług ze wskazaniem kontak-
tu z pacjentem oraz obsługi systemów informatycznych, 
zamiar świadczenia telekonsultacji, postrzegane bezpie-
czeństwo pacjentów oraz autonomia organizowania pra-
cy przez lekarzy. Bezpieczeństwo oraz jakość telewizyt 
w  opinii lekarzy stanowią jeden wspólny wymiar. Prze-
widywana teoretycznie łatwość prowadzenia zdalnych 
konsultacji została podzielona na dwa czynniki: łatwość 
przyjmowania pacjentów i  łatwość obsługi systemów 
informatycznych. Z punktu widzenia lekarzy ważna jest 
łatwość prowadzenia zdalnych konsultacji. Podmioty 
medyczne powinny szkolić lekarzy w zakresie kontaktów 
z  pacjentem oraz wykorzystania systemów informatycz-
nych. Dla lekarzy ważne jest bezpieczeństwo pacjentów 
z punktu widzenia ich zdrowia, a nie bezpieczeństwa da-
nych w systemach informatycznych. Lekarze systemy te-
lemedycyny uważają za bezpieczne. Istotna dla medyków 
jest również autonomia pracy, użyteczność prowadzenia 
zdalnych wizyt oraz postrzeganie interakcji z pacjentem. 
Powyższe wnioski stanowią odpowiedź na postawione 
we wprowadzeniu pytanie badawcze.

Wyniki przedstawione w artykule wymagają dalszych 
analiz z  wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czyn-
nikowej oraz modelu strukturalnego. Niestety, wyniki 
uzyskane jedynie w efekcie zastosowania eksploracyjnej 
analizy czynnikowej nie mogą być wykorzystane do 
pełnego potwierdzenia modelu i  ewentualnego przy-
gotowania standaryzowanego narzędzia pomiarowego, 
dają już jednak obraz, które czynniki grupują poszcze-
gólne zmienne obserwowalne. Dalsza analiza może 

pozwolić na powiązanie kowariancyjne wskazanych 
w  modelu czynników latentnych. Możliwe będzie rów-
nież zidentyfikowanie zmiennych zakłócających oraz 
pośredniczących modelu kowariancyjnego. Znajomość 
wyłonionych wymiarów nieobserwowalnych i powiązań 
zmiennych latentnych pozwoli kierownictwu zakładów 
opieki zdrowotnej na skuteczne zarządzanie zapew-
niające podniesienie satysfakcji personelu medycznego 
z prowadzonych telekonsultacji. 
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Przypis

1) Badania były realizowane w ramach projektu Model pracy 
zdalnej dla placówek służby zdrowia zapewniający ciągłą 
opiekę zdrowotną w warunkach ograniczonej mobilności 
społecznej w latach 2021–2022, finansowanego ze środków 
Politechniki Warszawskiej w  ramach Programu Inicjatywa 
Doskonałości-Uczelnia Badawcza (ID-UB).
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Dimensions (Ratings) All the Benefits 
of Using the Teleconsultation System. 
Research Perspective in Poland

Summary

The paper presents the results of a survey conducted in 2021 
among physicians in a representative sample of 361 prima-
ry health care units in Poland. Exploratory factor analysis 
was used to evaluate the results. According to physicians, 
the usefulness and necessity of teleconsultations, the ease of 
providing such services with an indication of contact with 
the patient and the use of IT systems, the intention to pro-
vide teleconsultation, the perceived safety of patients, and 
the autonomy of work are essential. Knowing the opinion 
of physicians, the management of primary care institutions 
may emphasize factors vital for the quality of work, such 
as training, organization, and communication. The study 
results showed that teleconsultations were considered 
a valuable solution for physicians who positively assessed 
the defined dimensions of satisfaction. The theoretical 
and empirical results presented in this article will serve as 
guidelines for the managers of primary health care units in 
the efficient provision of teleconsultation services. 

Keywords

telemedicine, teleconsultation, doctors’ satisfaction

Introduction

N umerous countries around the world are currently 
facing challenges associated with the energy tran-

sition. It entails a  shift away from using non-renewable 
resources in the energy mix, towards a system primarily 
based on renewable as well as zero and low-emission 
energy sources (Młynarski, 2019). According to the Eu-
ropean Green Deal, EU member states should achieve net 
zero greenhouse gas emissions by 2050, and as such they 
are particularly determined to engage in the transition 

process (Vieira et al., 2021). Energy transition is a  chal-
lenge not only for national governments, but also for many 
other organisations which need to implement changes 
across different areas of their operations (for example see 
Asmelash, Gorini, 2021). The thorough knowledge of the 
transition process is a must to successfully plan and im-
plement these changes.

Understanding the energy transition process means 
more than just considering it in the backdrop of new energy 
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technologies. Environmental, economic and management 
related concerns also have to be taken into account (Chen 
et al., 2019). From the point of view of numerous parties 
(such as international institutions, local government units, 
energy sector enterprises and households), such a complex 
reality requires domain knowledge to be organised and pre-
sented in a synthesised form. An ontology is another way to 
represent domain knowledge. Ontology is a formal and or-
dered definition of the key concepts and their interrelation-
ships (cf. Niedbał, 2014). Energy related ontologies have al-
ready appeared in the scientific literature (for example see 
Booshehri et al., 2021; Cuenca et al., 2020; Küçük, Arslan, 
2014). However, no ontology for Poland’s energy transition 
has been developed to date. It would certainly facilitate the 
ordering of domain terminology. Such an ontology could 
also be a  component of smart systems and tools used in 
organisations associated with the energy transition process. 
This would establish a common terminology layer and fa-
cilitate data exchange between different systems. Examples 
include tools that process transition related text documents, 
expert systems, information retrieval systems and decision 
support systems.

Building an ontology requires an in-depth analysis of 
the modelled fragment of the real world. One can identify 
a number of useful sources for acquiring knowledge about 
the energy transition. Relevant issues are examined in the 
scientific literature, in the media and during expert panel 
discussions, for example. Parliamentary debates are also 
a  valuable source of the knowledge on the energy transi-
tion, as they present different perspectives on the issue. The 
opportunities and challenges brought about by the energy 
transition process are seen in a different light by the various 
sides of the political dispute. They have different visions as 
to how the process should proceed. Ultimately, parliamen-
tary debates shape the legal regulations that are or are to be 
implemented in the energy transition process.

The aim of the research described in this paper was to 
construct an ontology for the energy transition in Poland, 
containing at least a class hierarchy and sample instances. 
Transcripts of discussions about the energy transition in 
the Polish parliament, kept within the Polish Parliamen-
tary Corpus (PPC) (Ogrodniczuk, 2018) were used as 
a source of knowledge needed in the process of building 
the ontology. Specialised terminology was then extracted 
automatically from the created corpora using the TermoPL 
tool (Marciniak et al., 2016). The analyses of the obtained 
results were then used as a basis for constructing Poland’s 
energy transition ontology, containing classes and sample 
instances as well as some data properties. The ontology 
has been constructed in OWL using the Protégé editor 
and made publicly available online. Recommendations 
have been formulated regarding the use of the developed 
ontology in organisations.

The theoretical background related to the creation of 
ontologies and analysis of parliamentary debate transcripts 
is presented in the next part of this paper. Various stages 
involved in the investigation performed within the scope 
of the research in question are described in the following 
section. Then come the obtained results, the description of 

the developed ontology and recommendations for its use 
in organisations. The last section of this article contains 
a  summary and a  discussion of the results. It also sheds 
some light on directions for future research in the subject.

Theoretical basis
Ontologies — definition, utilization 
and the development process

A ccording to the classical definition put forth by Gru-
ber (1993), an ontology is „an explicit specification 

of a  conceptualization”. Ontologies represent objects, 
concepts and their mutual relations in a specific domain, 
in formats adapted for computer processing such as 
RDF/OWL (Merah, Kenaza, 2021). Such a manner for 
modelling certain parts of reality introduces shareable 
and reusable knowledge representation and can add 
new knowledge about a domain (Goldstein et al., 2021). 
When it comes to management, ontologies are most 
often described from the knowledge management per-
spective, as they constitute a certain way of representing 
knowledge (for example see Niedbał, 2014). To date nu-
merous ontologies have been unveiled in the scientific 
literature for areas such as cyber risk (Merah, Kenaza, 
2021), higher education (Tapia-Leon et al., 2018), sus-
tainable development (Ivanova et al., 2021), nutrition 
(Castellano-Escuder et al., 2020) and real estate (Ham-
mar et al., 2019). The issue of building an ontology for 
the energy sector has already been approached (for 
example see Booshehri et al., 2021; Cuenca et al., 2020; 
Küçük, Arslan, 2014). However, there is no ontology for 
the energy transition process in Poland.

Representing knowledge in the form of an ontology can 
be useful for an organisation. Ontologies can be incorpo-
rated into IT tools used in organisations, such as decision 
support systems (cf. Jean-Baptiste, 2021, pp.  179–184) 
or text document processing tools (cf. Sanchez-Pi et al., 
2016). The implementation of the ontological model 
makes it possible to define unambiguous terminology and 
thus reduces the risk of misunderstandings in the commu-
nication processes. It also provides shared understanding 
of the domain knowledge within the organisation (Filip-
czyk, Gołuchowski, 2006). Ontologies also facilitate the 
integration of data from multiple heterogeneous sources 
(García et al., 2016). The utility of ontologies in designing 
information architecture, e.g. in corporate portals, has 
also been noticed (for example see Billewicz, 2011).

According to the method proposed by Noy  and 
McGuiness (2001), the process of building an ontology 
entails the following steps: (1) determine the domain 
and scope of the ontology, (2) reuse existing ontologies, 
(3) enumerate the most important domain terms, (4) de-
fine classes and class hierarchy, (5) define data properties 
(slots), (6) define facets for the created slots (e.g. data 
types and allowed values), (7) create class instances. The 
basic approach to ontology building involves experts in 
the process (Wang et al., 2019). Furthermore, resources 
such as natural language texts, HTML documents, rela-
tional databases and other existing ontologies may be 
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useful for building ontologies (Lakzaei, Shmasfard, 2021). 
There is a widespread interest among researchers in the 
use of texts in the process of constructing ontologies. 
Abramowicz and Wiśniewski (2008), Confort et al. (2015) 
as well as Wang et al. (2019) are amongst those who have 
described such approaches.

Specialised IT tools may be used to define terminology 
relevant to the domain modelled in the ontology. TermoPL 
is one such tool for extracting specialist terminology from 
Polish texts (https://ws.clarin-pl.eu/termopl.shtml). On 
the basis of the processed corpora of texts, the tool gener-
ates a ranking of noun phrases, with the most relevant ones 
for the domain in question displayed at the top. The tool 
uses the C-value measure to rank phrases. It takes into ac-
count the number of times a given phrase appears in a text, 
its length and the number of contexts in which the phrase 
appears (Marciniak et al., 2016). The C-value for individual 
phrases is calculated according to the following formula:

C − value(p) = 

where:
p   – phrase in question,
l(p)  – log of the phrase length or a constant value (e.g., 0.1) 

for single words,
LP  – set of other phrases containing p,
r(LP) – number of phrases in LP.

TermoPL developers state that the tool can be useful 
for building domain ontologies (Marciniak et al., 2017). 
Utilisation of the tool for this purpose has been described 
in this paper.

Analysis of parliamentary debate transcripts

Analysis of the Polish parliamentary debate has already been 
the subject of many studies, and the results have proved 
useful in the fields of linguistics (Przyklenk, 2020) and 
political science (Wójcik, 2015), among others. It should 
be pointed out that from a cognitive point of view such an 
analysis can also be relevant for management sciences as 
a way to monitor the legal environment of an organisation.

An effective analysis of parliamentary debates is possi-
ble thanks to specially developed corpora, which primar-
ily constitute a  repository of parliamentarians’ speeches 
and often have additional features that facilitate their use 
(e.g., linguistic annotation, metadata). Corpora contain-
ing statements by parliamentarians in the Norwegian 
(Lapponi et al., 2018), Czech (Jakubícek, Kovár, 2010), 
German (Blätte, Blessing, 2018) and Icelandic (Stein-
grímsson et al., 2020) parliaments have been developed 
so far. Polish parliamentary debate transcripts are kept in 
the Polish Parliamentary Corpus (https://kdp.nlp.ipipan.
waw.pl/). This corpus contains transcripts of Polish Par-
liament sessions from 1919 to the present day, including 
transcripts of the plenary sittings of the Sejm and the 
Senate (the two chambers of the Polish Parliament), par-
liamentary enquiries and questions as well as minutes 
of committees’ meetings. This data is updated on an 

on-going basis (Ogrodniczuk, 2018; Ogrodniczuk, Nitoń, 
2020). PPC resources have been processed using linguistic 
tools and populated with metadata, which facilitates their 
use and provides a wide range of possibilities for their ap-
plication in various types of analyses and research. Thus 
far, PPC has not been used to find and analyse statements 
pertaining to the energy transition.

Research method

T here were 5  stages to the procedure used for the re-
search described herein:

• acquisition of research material in the form of a col-
lection of statements pertaining to the energy transi-
tion that have appeared in the Polish parliamentary 
discourse (from PPC),

• automatic analysis of the acquired data using the 
TermoPL tool to obtain a compilation of specialised 
terms, relevant in the field of energy transition,

• analysis of results generated by TermoPL and use 
thereof to construct an ontology,

• formulation of sample SPARQL queries for the cre-
ated ontology,

• formulation of recommendations for the use of the 
developed ontology in organisations.

A segment search engine in the PPC was used to retrieve 
the research material. A search was made for all statements 
containing the phrase „transformacja energetyczna” (ener-
gy transition) and its inflectional forms1. These statements 
were then saved as .txt files. It was assumed that entire state-
ments would be included in the data set, even if they did 
not exclusively address the energy transition issue. This set 
of statements was then processed by the TermoPL tool, and 
a list of key phrases was generated. All terms were analysed, 
and an ontology was developed in OWL using the Protégé 
editor on the basis thereof.

Research results
Energy transition in Polish 
parliamentary discourse

S tatements in the Polish Parliamentary Corpus con-
tained 384 hits for the phrase „transformacja ener-

getyczna” (energy transition) and its other inflected forms 
(as at 17 September 2021). The phrase was used for the 
first time in 2008, however it did not appear in a  state-
ment by a Polish politician, but in a quote taken from by 
Nathalie Kosciusko-Morizet, at the time engaged with 
French politics. The term appeared in the vocabulary of 
Polish politicians in 2013, with a  noticeable increase in 
the number of statements on the subject in and after 2019. 
Thus, we are able to claim that since that time the energy 
transition in Poland is no longer a kind of vague vision 
or concept of the future, but has become a real challenge 
discussed in parliamentary debates. Figure 1 depicts the 
number of times the „transformacja energetyczna” (ener-
gy transition) phrase appeared in parliamentary discourse 
between 2008 and 2021 (up to 17 September 2021) based 
on data from the Polish Parliamentary Corpus.

https://ws.clarin-pl.eu/termopl.shtml
https://kdp.nlp.ipipan.waw.pl/
https://kdp.nlp.ipipan.waw.pl/
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The search results comprised 274 statements contain-
ing a total of 384 hits for the „transformacja energetyczna” 
(energy transition) phrase. This set was then analysed 
using the TermoPL tool. Table 1 shows an extract of the 
ranking obtained for the first 10 (most relevant) phrases.

The ranking generated by TermoPL tool took into ac-
count a total of 901 phrases. „Unia Europejska” (European 
Union) was found to be the most significant phrase, indi-
cating that Polish parliamentarians repeatedly referred to 
the European Union in various contexts in their speeches, 
probably pointing to EU bodies as the main proponents of 
the energy transition idea.

Developed ontology

The phrases that appeared in the ranking generated by 
TermoPL were subsequently analysed and used to iden-
tify the concepts that should be included in the ontology 
under construction. It is worth noting that some phrases 
in the ranking directly referenced potential classes (e.g., 

„odnawialne źródło energii” (renewable energy source), 
„państwo członkowskie” (Member State), „spółka Skar-
bu Państwa” (national company)) or instances (e.g., 

„Komisja Europejska” (European Commission), „Polska” 

(Poland), „węgiel kamienny” (hard coal)). Some ele-
ments of the constructed ontology were not directly de-
rived from the phrases indicated by TermoPL, but rather 
were inferred from them. For example, occurrence of the 
phrases „województwo” (voivodeship), „Śląsk” (Silesia) 
or „Europa Środkowa” (Central Europe) was considered 
a premise for the creation of the „Territory” class within 
the ontology, even though such a term did not appear at 
all in the ranking generated by TermoPL. Similarly, the 

„Renewable Energy Source” class was considered to jus-
tify the creation of the „Non-Renewable Energy Source” 
class, even though this was not explicitly apparent from 
the results generated by TermoPL. Some phrases were 
considered identical and were added to the ontology 
as one class (e.g., „kraj członkowski” (member state) 
and „kraj Unii Europejskiej” (European Union state)). 
It should also be noted that some terms not pertaining 
to the energy transition but related for example to the 
language of parliamentary debate (e.g., „szanowni państ-
wo” (ladies and gentlemen), „wysoka izba” (honourable 
members), „pan poseł” (deputy)), were identified as rel-
evant by TermoPL tool. These terms were not included 
in the ontology. 
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Figure 1. „Transformacja energetyczna” (energy transition) phrase in the Polish Parliamentary Corpus (up to 17 September 2021)
Source: in-house materials based on Polish Parliamentary Corpus data

Table 1. Fragment of the phrase ranking list generated by TermoPL

Ranking Phrase (PL) Phrase (EN) C-value

1 Unia Europejska European Union 3.9e+2

2 transformacja energetyczna energy transition 3.5e+2

3 sprawiedliwa transformacja just transition 2.7e+2

4 Komisja Europejska European Commission 2.2e+2

5 Szanowni Państwo Ladies and Gentlemen 1.7e+2

6 Krajowy Plan Odbudowy National Recovery Plan 1.6e+2

7 Państwo członkowskie member state 1.6e+2

8 Krajowy Plan National Plan 1.5e+2

9 energia elektryczna electrical energy 1.5e+2

10 odnawialne źródło energii renewable energy source 1.3e+2

Source: in-house materials based on results generated by TermoPL tool
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The resulting ontology comprises 90 classes, 119 in-
stances and 11 data properties. Figure 2. shows a fragment 
of class hierarchy (in Polish and English) comprising part 
of the ontology.

It should be pointed out that the classes in the created 
hierarchy are not defined as disjoint, which means that an 
instance can belong to more than one class.

The ontology has been published in both languages: 
https://github.com/piotrglenc/energytransitionontology. 
The current version of the ontology should be considered 
to be a  prototype, with many alterations still needed. Of 
particular note is the fact that the ontology contains no 
object properties responsible for specifying links between 
the concepts.

SPARQL queries

Despite some limitations, the ontology can already be 
considered a useful resource for the knowledge on sub-
jects related to the energy transition. Table 2  depicts 
the examples of SPARQL queries used to extract cer-
tain data from the ontology, together with the results 
thereof. Table 3 shows the examples of queries that can-
not be applied to the ontology for the time being, but 
potentially might be once the ontology is appropriately 
expanded.

It is worth noting that the potential applications for the 
ontology are not limited to data extraction using SPAR-
QL queries. Using semantic reasoners, it is possible to 

uncover knowledge not explicitly saved in the ontology. 
Furthermore, as indicated in the introduction, an ontol-
ogy can serve as a component of various IT systems used 
in organisations.

Recommendations for organisations

The developed ontology can be used in various areas of 
organisations’ activity. The following recommendations 
have been formulated:

• The ontology defines domain vocabulary, therefore 
it can be used to ensure a consistent conceptual lay-
er between various tools used in organisations (e.g. 
databases, websites), especially in companies in the 
energy industry.

• Systems that automatically process text documents 
on energy transition can be enriched with ontology 
knowledge. Examples include automatic text sum-
marisation systems.

• The proposed ontology can be used in the process 
of data integration, both from internal and external 
sources containing data related to the energy tran-
sition process. An interesting perspective in this 
regard is the acquisition of data from various types 
of websites (e.g., industry portals related to energy, 
websites of energy industry companies, news on 
government websites). This will allow organisations 
to monitor current activities related to the energy 
transition.

Figure 2. Class hierarchy fragment for the ontology in two corresponding language versions
Source: in-house materials developed using Protégé

https://github.com/piotrglenc/energytransitionontology
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• As the ontology was built based on parliamentary state-
ments, it can also be useful for political organisations 
(e.g., parties) as a summary of the Polish parliamentary 
debate, which makes it possible to identify key issues 
and challenges related to the energy transition.

Discussion and conclusion

T his article puts forward an ontology for Poland’s energy 
transition. An automatic analysis of the statements by 

Polish parliamentarians that related to the issue of energy 
transition was carried out within the scope of constructing 

this ontology. This means that the ontology can also be seen 
as a kind of summary of parliamentary debates. Analysing 
then the occurrence of the „transformacja energetyczna” (en-
ergy transition) phrase in parliamentarians’ statements over 
subsequent years has shown that the issue is current and has 
been discussed much more frequently in the last few years 
than before. The article also presents an example of using the 
Polish Parliamentary Corpus and the TermoPL tool in the 
process of building a domain ontology. These resources have 
not been used for this purpose to date. Making the ontology 
publicly available in two language versions provides ample 
opportunity for expansion, further use and evaluation.

Table 2. Examples of SPARQL queries for the ontology

Prefixes used in queries PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX et: <http://www.semanticweb.org/EnergyTransitionInPoland#>

Query objective SPARQL query Result

Show all types of power plants SELECT ?typeOfPowerPlant
WHERE { ?typeOfPowerPlant rdfs:subClassOf et:PowerPlant}

Show non-renewable energy sources
SELECT ?source
WHERE { ?source a ?type.
?type rdfs:subClassOf* et:NonrenewableEnergySource }

Check whether natural gas is 
a renewable energy source

ASK
WHERE { et:NaturalGas a et:RenewableEnergySource }

Source: in-house materials

Table 3. Examples of SPARQL queries for the ontology (after expansion)

Prefix used in queries PREFIX et: <http://www.semanticweb.org/EnergyTransitionInPoland#>

Query objective SPARQL query

Show coal power plants found in the 
Silesian Voivodeship

SELECT ?powerPlant
WHERE { ?powerPlant a et:CoalPowerPlant.
?powerPlant et:Location et:SilesianVoivodeship }

Check if there are any nuclear power plants 
in Poland

ASK
WHERE { ?powerPlant a et:NuclearPowerPlant.
 ?powerPlant et:Location et:Poland }

Calculate total installed capacity for wind 
power plants in individual voivodeships

SELECT ?voivodeship (SUM(?capacity) AS ?totalCapacity)
WHERE
 { ?powerPlant a et:WindPowerPlant.
?voivodeship a et:Voivodeship.
?powerPlant et:Location ?voivodeship.
?powerPlant et:InstalledCapacity ?capacity }
GROUP BY ?voivodeship

Source: in-house materials
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Despite many advantages outlined above, some lim-
itations of the research described in this article should 
also be mentioned. The first group of limitations is 
associated with the use of the statements from parlia-
mentary debates as a  source to extract domain-spe-
cific terminology and the restriction of the search to 
the „transformacja energetyczna” (energy transition) 
phrase only. Indeed, many politicians in their speech-
es instead of „transformacja energetyczna” (energy 
transition) use similar terms, such as „transformacja 
energetyki” (energetics’ transition) or simply „transfor-
macja” (transition). Such statements were not included 
in the research unless they simultaneously contained 
the phrase „transformacja energetyczna” (energy tran-
sition). Further limitations are associated with the use 
of TermoPL for extracting the domain terminology. 
The fact that the tool recognises only noun phrases as 
key terms has resulted in a particularly extensive class 
hierarchy and number of instances in the developed 
ontology, while object properties (which could be rath-
er identified by analysing verbs in the texts) have not 
been included. Another limitation stems from the fact 
that the developed ontology has not been evaluated as 
there is no reference ontology built by experts, which 
could be considered as a basis for possible comparison 
and evaluation. However, it should be pointed out that 
elimination of the limitations referred to hereinabove 
would rather lead to an expansion of the proposed 
ontology but should not result in the elimination of 
elements that have already been defined.

There is field to continue the research described in 
this article and to develop and improve the constructed 
ontology. While identifying directions for future works 
one feels obliged to mention the need for expert eval-
uation of the proposed ontology and its expansion in 
accordance with the recommendations. Expanding the 
ontology would formalise domain knowledge, but also 
facilitate the application of semantic reasoners resulting 
in better knowledge extraction. The constructed ontolo-
gy can also be a component of the IT tools used in organ-
isations. Further works might also consider repeating 
the conducted research procedure using parliamentary 
debates from countries other than Poland. This would 
make it possible to compare goals, challenges and ideas 
associated with implementing the energy transition pro-
cess in different countries.
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Endnote

1) The executed query: [base=„(transformacja)”][base=„(ener-
getyczny)”]
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W kierunku ontologii transformacji 
energetycznej w Polsce

Streszczenie

W  artykule przedstawiono proces tworzenia ontologii 
transformacji energetycznej w Polsce bazujący na eks-
trakcji terminologii dziedzinowej z zapisów debat par-
lamentarnych. Wypowiedzi dotyczące transformacji 
energetycznej zebrano, wykorzystując Korpus Dyskur-
su Parlamentarnego. Następnie zebrany zbiór wypo-
wiedzi przetworzono przy użyciu narzędzia TermoPL 
służącego do ekstrakcji specjalistycznej terminologii 
dziedzinowej. Na podstawie uzyskanego zestawienia 
kluczowych terminów opracowano ontologię OWL 
w  edytorze Protégé. Opracowana ontologia składa się 
z  90 klas, 119 instancji i  11 własności klas. Ontologia 
została udostępniona w  Internecie w  dwóch wersjach 
językowych (polskiej i  angielskiej), dzięki czemu 
może być poddana ewaluacji, dalszemu rozwojowi 
lub wykorzystana w specjalistycznych zastosowaniach 
w organizacjach. 

Słowa kluczowe

transformacja energetyczna, ontologia, ekstrakcja termi-
nologii, pozyskiwanie wiedzy z tekstu
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Introduction

W hen managing human resources it is important to 
take into account the diversity of employees, which 

may refer to differences resulting from cultural affiliation, 
gender, and age. It is believed that age has become one 
of the main variables in the study of work-related moti-
vations and behaviors (Kooij et al., 2011). One approach 
in research that takes into account the employees’ age 
variable is to adopt a  cohort perspective (Foster, 2013), 
which distinguishes groups of employees termed as demo-
graphic cohorts. Nowadays, several generational groups 
of employees meet in the workplace, and therefore, there 
is a need and at the same time a challenge for employers 
to manage generational diversity (Culpin et al., 2015; Ho-
lian, 2015). This is because each group manifests typical 
work attitudes, values, and motivation (Smola, Sutton, 
2002). Both theoretical and empirical studies indicate that 
among other factors, generation (age cohort) has a strong 
effect on employees’ perceived well-being (Smaliukiene, 
Bekesiene, 2020).

The aim of the research was to determine the propor-
tion of particular forms of employment and their volun-
tary choice in relation to four demographic cohorts and 
to identify the perception of forms of employment in the 
context of the interests of employees and employers. The 
paper presents the results of the research conducted on 
a  representative sample of 1,000 professionally active 
Poles. The survey was conducted using the CAWI tech-
nique in late 2019 and early 2020.

The first part of the paper is devoted to the theoretical 
framework of the problem, which allowed us to model 
the discussed categories. The empirical part presents the 
research methodology, research hypotheses, and charac-
terises the research sample. The analysis of descriptive sta-
tistics and verification of hypotheses allowed us to achieve 
the adopted research aim. The final section provides a dis-
cussion and key findings from the research.

Literature background

I n the contemporary labour market, there are represent-
atives of different generations, also referred to as de-

mographic cohorts. Demographic cohorts are primarily 
understood as groups of people of similar age. However, 

the generational affiliation is not only related to dates 
of birth but is also the result of the historical and social 
experiences of particular generational groups (Egri, Ral-
ston, 2004). According to Smola and Sutton (2002), the 
social context in which a  demographic cohort develops 
influences their values and beliefs about work ethics or 
goals and aspirations for their working life. Furthermore, 
factors such as globalisation and rapid technological ad-
vances influence the changing expectations of successive 
generations of workers. Therefore, experiencing com-
mon events, phenomena, and social trends by a  given 
generation leads to perceiving the world in a similar way 
(Gibson et al., 2009). It can be presumed that each gen-
erational group has specific needs, values, and attitudes 
that apply to their private lives and working lives (Dries et 
al., 2008; Lyons, Kuron, 2014). The changes taking place 
in the characteristics and conditions of work and the fact 
that each generation was introduced to work at different 
time points suggest that there are differences in values and 
ways of acting in the workplace between representatives 
of different generations. For example, empirical research 
on careers from a  generational perspective (Dries et al., 
2008; Chudzikowski, 2012; Lyons et al., 2012) indicates 
that successive generations are less likely to follow a linear 
career path associated with a single organisation and ex-
hibit increased occupational and organisational mobility. 
The analysis of intergenerational changes in career models 
demonstrates increased occupational and organisational 
mobility with successive generations (Lyons et al., 2012).

Nowadays, there are four generations of employees 
among professionally active people: baby boomers, gen-
eration X, generation Y, and generation Z. The presence of 
four different generations of employees in the workplace 
is one of the current challenges of human resource man-
agement (Culpin et al., 2015; Holian, 2015; Singh, 2014; 
Guerin-Marion et al., 2018). Ensuring appropriate condi-
tions for cooperation between representatives of different 
generations and taking into account their needs is an im-
portant prerequisite for the success of human resources 
management in contemporary organisations. 

Forms of employment are not a  clearly defined cat-
egory. For the purposes of taxonomy, it is important to 
adopt objective criteria for dividing forms of employment 
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into standard and non-standard ones. The criterion of the 
type of contract/agreement concluded with the employee 
seems reasonable. If it is an employment contract based on 
labour law regulations, concluded directly with the work-
er, the form is considered standard. Non-standard forms 
include self-employment, contracts based on civil law 
such as contract of mandate or contract for specific work 
(used in some countries), agency employment, agency, 
and outsourced workers, and unregistered employment 
(Leighton et al., 2007; Cappelli, Keller, 2013). The type 
of non-standard form of employment is important. It is 
believed that, to a  relatively greatest extent, workers’ in-
terests can be satisfied through self-employment, which 
provides the opportunity to work independently, devel-
op entrepreneurship, high earnings, and job satisfaction 
(Piwowar-Sulej, Bąk-Grabowska, 2021; Farné, Vergara, 
2015).

Another important issue is whether non-standard 
forms are voluntary from the perspective of employees. 
The co-existence of non-standard forms of employment 
with involuntary non-standard employment is considered 
unfavourable for workers and most often associated with 
poor working conditions (Green, Livanos, 2017). 

Poor working conditions are referred to explicitly in 
relation to precarious forms of employment. The term 
‘precarious employment’ started to be discussed as closely 
linked to the increase in non-standard forms of employ-
ment. Precarious employment is often applied to jobs 
that are casual, contract, labour-hire, or not full time: 
it implies disadvantage (Richardson et al., 2012). Many 
workers prefer long-term and secure, rather than short-
term and risky, contractual arrangements (Zaleska, Me-
nezes, 2007). Analysts were concerned that workers were 
increasingly exposed to the insecurity of employment 
and denied many of the benefits that came with standard 
employment, such as paid leave, unemployment insur-
ance, health benefits, and training (Benach et al., 2002). 
However, if a  narrower understanding of non-standard 
forms of employment is adopted, then, on the one hand, 
not every precarious employment must be non-standard 
and, on the other hand, not every form of non-standard 
employment must be precarious. Working on a full-time 
contract and in the traditional system of working time 
organization may have some of the characteristics of 
precarious employment, such as very low salaries. On 
the other hand, working in specific non-standard forms, 
e.g. self-employment, may be associated with high labour 
standards, high income, and meeting workers’ expecta-
tions (Piwowar-Sulej, Bąk-Grabowska, 2021). The indi-
cated distinction is important for a  clearer presentation 
of concepts and research results linking the age category 
with non-standard forms of employment. 

The results of research conducted in Poland so far show 
that young people work more often in non-standard forms 
of employment. The age factor coexists with the stage 
of entry into the workforce and short work experience 
(Kaźmierczyk et al., 2018). However, the stage of starting 
a career is not always absolutely linked to young age. Re-
search in Canada showed that newly arriving immigrants 

were more likely than Canadians to work in non-standard 
forms of employment and that their chances of standard 
employment increased as their stay was longer (Lamb, 
2021). Another factor is the type of job (skilled or un-
skilled jobs). Young people most often work in precarious 
forms of employment in unskilled jobs (Vacchiano et al., 
2018). Also involuntary non-standard employment (INE) 
comprised a  much larger share of total employment for 
young people than in aggregate: in Spain over half of 
young people in employment were in INE, with Portugal 
and Poland displaying the next largest shares with INE 
accounting for two-fifths of total employment for young 
people (Green, Livanos, 2017). Young workers are also 
a  group more likely to be employed under precarious 
non-standard conditions (Bradley, van Hoof, 2005).

The importance of non-standard forms of employment 
for the younger generation should be linked to the nation-
al context. For example, in the Ukrainian labour market, 
which is characterized by numerous manifestations of 
social injustice, forms of non-standard employment are 
presented primarily in the context of legal security. Of-
fering such forms of employment to young people may 
contribute to their tendency to emigrate. The level of pro-
pensity to migrate among the Ukrainian youth is very high 
(6.8 on a scale from 0 to 10, where 10 means that everyone 
wants to leave the region) (Novikova et al., 2019), but this 
problem occurs not only in Ukraine. Furthermore, a study 
conducted in Slovakia showed that non-standard forms 
of employment are more popular and accepted by the 
representatives of generation Z, followed by the represent-
atives of generations Y and X. The authors explained these 
results by greater openness of generation Z to novelty and 
growing up in the digital world (Gódány, Melinda Székely, 
2021). The perspective of stability and job security seems 
to be important here. Research in Finland has shown that 
careers across all cohorts in Finland are stable (Riekhoff et 
al., 2021). Involuntary non-standard employment and per-
ceived benefits of non-standard forms of employment for 
young people are indicated as particularly important. The 
point is that these forms should have the function of acti-
vating young people in the labour market. It is believed that 

„in any economy, labour force participation by individuals 
in younger cohorts is a sign of relative health because the 
accumulated experience of individuals within these age co-
horts can be of use (to both individuals and the economy at 
large) for longer periods of time” (Wang et al., 2016, p. 25).

Another group identified as being more likely to work 
in precarious forms of employment are older people 
(D’Amours, 2009; Green, Livanos, 2017). Furthermore, 
the increase in the non-standard forms of employment, 
combined with an increase in the number of unem-
ployed, more discontinuous employment trajectories, and 
a growing low-wage sector, is thought to result in lower 
pension benefits and greater social inequality and poverty 
risk among older adults (Buchholz et al., 2013; Tophoven, 
Tisch, 2016). Research in Germany found that working in 
non-standard forms of employment contributed to lower 
pension benefits for German baby boomers (Tophoven, 
Tisch, 2016). However, also in this age group, it would 
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be desirable for non-standard forms of employment to 
fulfil the function of professional activation and be per-
ceived favourably by older people. It is indicated that baby 
boomers are very important in the labour market because 
of the size of this group and their demographic position. 
Baby boomers will retire within the next two decades. 
Subsequent cohorts are noticeably smaller. Therefore, the 
declining workforce will have to pay for the statutory pen-
sions of more and more old-age pensioners. Increasing 
old-age dependency ratios can be observed in almost all 
European countries and many developed countries in the 
world (Tophoven, Tisch, 2016; United Nations, 2015).

 A study conducted by J. Poor et al. (2017) taking into 
account the age criterion in the perception of non-stand-
ard forms of employment showed that age does not deter-
mine attitudes towards these forms. This study tentatively 
hypothesized that older people perceive non-standard 
forms of employment negatively, as equivalent to invol-
untary and as a  temporary solution. However, the per-
ception of older respondents was found to be ambiguous. 
While they did indeed associate non-standard forms 
of employment with temporariness, they did not assess 
these forms distinctly negatively. The attitude towards 
most of the statements among the respondents surveyed 
was independent of age. Across all age groups, a concern 
was revealed that engaging in non-standard forms of 
employment could make the transition to standard em-
ployment more difficult. At the same time, perceptions of 
non-standard forms of employment have been shown to 
depend on the national context (Poor et al., 2017). 

The analysis of the literature suggests that generational 
affiliation may be relevant to many aspects of work. With 
respect to forms of employment, previous research has 
shown that young people and older adults are most likely 
to work in non-standard forms. It is indicated that young 
people are more likely to work in precarious and involun-
tary forms. However, findings of research on age-specific 
perceptions of employment forms are inconclusive. In 
addition, the importance of the national perspective is 
indicated, which justifies conducting nationally repre-
sentative research. With the growing importance of the 
postulates of sustainable human resource management, 
it is worth expanding the area of the analysis to include 
the perception of satisfying the interests of employees 

and employers within the framework of standard and 
non-standard forms of employment.

Research method

T he paper presents the results of quantitative research 
conducted using the CAWI technique in late 2019 

and early 2020. The survey involved 1,000 professional-
ly active Poles. The sample size was calculated using the 
following parameters: population of 15,828,000, fraction 
size 0.1, confidence level 0.95. The study employed strat-
ified random sampling, where the randomization was 
based on a proportional sampling scheme (see Table 1). 
A  conversion factor developed based on LFS (Labour 
Force Survey) data was used. The adopted methodology 
including the design of the research sample made it possi-
ble to conduct representative research with respect to the 
age and sex of working Poles.

Four age ranges were adopted in the analysis of the 
research results, reflecting the demographic cohorts (see 
Table 1) present in the labour market. Demographic co-
horts are a simplified theoretical construct as a proxy for 
generational research referred to as a cohort perspective 
(Foster, 2013). Belonging to a  particular generation co-
hort is primarily associated with a specific age range (date 
of birth). It was assumed in the study that baby boomers 
were those born between 1946 and 1964, generation X 
were those born between 1965 and 1979, generation Y 
were those born between 1980 and 1994, and generation 
Z were those born in 1995 and later (Berkup, 2014). 

The following research hypotheses were verified in the 
study:

H1: Working in standard or non-standard forms of em-
ployment depends on age

H2: Working on a definite or indefinite period of time 
depends on age

H3: Type of non-standard form of employment depends 
on age 

H4: Experience in working in different forms of employ-
ment depends on age

H5: Possibility of choosing the form of employment de-
pends on age

H6: Assessment of the extent to which employee interests 
are met by standard forms of employment depends on age

Table 1. Distribution of the sample

Age range
Men Women Total

n n n

(1) 18–24 years 68 58 126

(2) 25–39 years 204 176 380

(3) 40–54 years 174 154 328

(4) 55–64 years 113 33 166

559 441 1000

Source: own elaboration based on Labour Force Survey
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H7: Assessment of the extent to which employee interests 
are met by non-standard forms of employment depends on age

H8: Assessment of the extent to which employer interests 
are met by standard forms of employment depends on age

H9: Assessment of the extent to which employer interests 
are met by non-standard forms of employment depends on age

Descriptive statistics methods and statistical tests have 
been used in the analysis of the results. The chi-squared 
test has been used due to the type of variables (ordinal 
and nominal). For hypothesis testing, a two-sided asymp-
totic significance level has been set at p < 0.05. Spearman’s 
correlation coefficient has been calculated to check the 
correlation between variables. The calculations have been 
performed using the PQ Stat 18.4 software. The data ob-
tained for the analysis has been based on the declaration 
of respondents in relation to the questions asked. 

Research results

T he results of the survey indicate that 80.9% (n = 809) 
of the respondents take employment in standard 

forms, while the remaining 19.1% (n = 191) are employed 
in non-standard forms. In the age groups surveyed, the 
highest percentage of people working in standard forms is 
found in the age group (25–39 years), whereas the highest 
percentage of people working in non-standard forms is 
found in the youngest group (18–24 years, 37.3%) and the 
oldest group (26.5%) (see Figure 1).

Experience in working in standard forms of employ-
ment has been found in approximately one in nine peo-
ple, while experience in working in non-standard forms 
has been reported by approximately one in three people. 
The smallest percentage of people without experience in 
the form of standard employment is in the age groups of 
25–29 years (7.6%) and 40–54 years (7.6%), while the 
largest – in the group of 18–24 years (24.6%). The analy-
sis of the experience in working in non-standard forms of 
employment has revealed that the highest percentage of 
such people is found in the groups of 25–39 years (34.5%) 
and 18–24 years (34.1%).

The analysis of the employment in standard forms 
(n = 809) has revealed that apart from the youngest group, 
employment based on a contract for an indefinite period 
is the most frequent. In the youngest age group (18–24), 
approximately every second person (48.1%) was employed 
for a definite period of time (see Table 2). The highest per-
centage of people with employment for an indefinite period 
of time has been found for the 40–54 age group (85.0%).

In the case of employment in non-standard forms 
(n = 191), n = 188 has been used for the analysis of the 
type of employment form, with the remaining three re-
sponses (n = 3) omitted due to size. In the analysed sam-
ple (n = 188), civil law contracts, self-employment, unreg-
istered employment, and agency work have been the most 
frequent. Employment based on civil law contracts has 
been the most frequently indicated form of employment 

Figure 1. Employment in standard and non-standard forms by age
Source: own elaboration

Table 2. Types of standard and non-standard forms of employment by generational groups: frequencies and percentage of responses

18–24 years 25–39 years 40–54 years 55–64 years Total 

n % n % n % n % n %

Contract for an indefinite 
period of time 38 48.1 248 75.8 239 85.0 94 77.0 619 76.5

Contract for a definite 
period of time 41 51.9 79 24.2 42 15.0 28 23.0 190 23.5

Civil law contract 31 68.9 32 60.4 20 42.6 27 62.8 110 58.5

Self-employment 3 6.7 8 15.1 19 40.4 12 27.9 42 22.3

Agency work 1 2.2 4 7.5 1 2.1 0 0.0 6 3.2

Unregistered employment 10 22.2 9 17.0 7 14.9 4 9.3 30 16.0

Source: own elaboration



36 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 3/2022

in each age group, with the highest percentage of this form 
reported in the 18–24 age group (58.5%) and the lowest 

– in the 40–54 age group (42.6%). The highest percentage 
of self-employed has been found for the age group of 
40–54 years and has accounted for two-fifths of all people 
taking up employment in this form. The largest number 
of people using employment agencies belonged to the 
second group in terms of age (25–39 years). The highest 
percentage of unregistered employment has been found 
in the youngest age group (22.2%), with representatives 
of this group constituting a third of all people working in 
this type of employment (see Table 2).

The examination of the differences between the age 
groups and the relationships between the variables stud-
ied has been performed by verifying the hypotheses. 

H1: Working in standard or non-standard forms of em-
ployment depends on age

H1a: The younger the respondents, the more often they 
work in non-standard forms 

H1: hypothesis has been tested using the chi-squared 
test. The chi-squared statistic is χ² (3) = 44.27, p < 0.01, in-
dicating that working in standard or non-standard forms 
depends on age. As can be seen from the distribution 
of responses in Table 2, however, no clear trend can be 
identified between age and the likelihood of working in 
non-standard or standard forms. 

H2: Working on a definite or indefinite period of time 
depends on age

H2a: The younger the respondents, the more often they 
are employed on a definite period of time

Hypothesis H2 regarding the frequency of working on 
a definite or indefinite period of time has been confirmed. 
The chi-squared statistic is χ² (3) = 46.99, p < 0.01, indicat-
ing that working on a definite or indefinite period of time 
depends on age. As can be seen from the distribution of 
responses in Table 2, for respondents aged 18–54 years 
(included in the first three age groups), the younger the 
respondent, the more often they work on a definite period 
of time. Among the oldest respondents, the percentage of 
those working on a definite period of time was almost the 
same as in the 25–39 group and amounts to almost 25%. The 
directional hypothesis H2a has been verified using the Jon-
ckheere-Terpstra trend test (L = 99685.5, Z = 4.59, one-sided 
p < 0.01, two-sided p-value < 0.01). The one-sided value of 
p < 0.01 is lower than the preset significance level of α = 0.05, 
which supports a real trend indicating that the frequency of 
working on a definite period of time increases with age. 

H3: Type of non-standard form of employment depends 
on age 

H3a: The younger the respondents, the more often they 
work under civil law contracts

H3b: The younger the respondents, the more often they 
work as self-employed

H3c: The younger the respondents, the more often they 
work under tripartite contracts (agency work)

H3d: The younger the respondents, the more often they 
work in unregistered employment

The tests conducted to verify hypothesis H3 have indi-
cated that self-employment depends on age (χ² (3) = 17.60, 
p < 0.01), while the relationship is opposite to the expect-
ed one (the younger the respondents, the less frequently 
they work as self-employed). Furthermore, the following 
do not depend on age: working under tripartite contracts 
(χ² (3) = 4.98, p = 0.17), working under civil law contracts 
(χ² (3) = 7.33, p = 0.06) and working in unregistered em-
ployment (χ² (3) = 2.82, p = 0.42). Detailed frequency dis-
tribution of employment in non-standard forms has been 
presented in Table 2.

H4: Experience in working in different forms of employ-
ment depends on age

H4a: The older the respondents are, the more forms of 
employment they are experienced in

The relationship indicated in hypothesis H4 between 
experience in working in different forms of employment 
and age has been confirmed (p < 0.05). This relationship 
calculated by Spearman’s correlation coefficient is nega-
tive and very weak (rS = –0.08, p < 0.05) but statistically 
significant. The negative value of rS indicates that for the 
directional hypothesis H4a, an increase in the independ-
ent variable is followed by a  decrease in the dependent 
variable, which means that as age increases, the number of 
forms of employment in which respondents have working 
experience decreases.

H5: Possibility of choosing the form of employment de-
pends on age

H5a: The older the respondents, the more influence they 
have on the choice of the form of employment

Hypothesis H5 regarding the relationship between the 
choice of the form of employment and age has been con-
firmed (p < 0.05). The value of the chi-squared test was 
χ²(3) = 13.17, p < 0.01. The relationship exists in the first 
three age groups and is opposite to the expected one the 
voluntariness of the choice of employment form decreas-
es with age (see Table 3).

Table 3. Voluntary choice of the form of employment by age group: frequency and percentage of responses

18–24 years 25–39 years 40–54 years 55–64 years Total

n % n % n % n % n %

Possibility to choose the forms of 
employment 103 81.7 273 71.8 220 67.1 130 78.3 726 72.6

No possibility to choose the forms of 
employment 23 18.3 107 28.2 108 32.9 36 21.7 274 27.4

Source: own elaboration
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H6: Assessment of the extent to which employee interests 
are met by standard forms of employment depends on age

H6a: The older the respondents are, the more often they 
declare that standard forms enable them to meet their em-
ployee interests

The relationship indicated in hypothesis H6 between the 
degree of meeting employee interests in standard forms of 
employment and age has not been confirmed (p  >  0.05). 
Spearman’s correlation coefficient (rS = 6.3952E-3, two-sided 
p-value = 0.84, one-sided p-value = 0.42) has been calculated 
to examine the relationship. 

H7: Assessment of the extent to which employee interests 
are met by non-standard forms of employment depends on 
age

H7a: The younger the respondents are, the more often 
they declare that non-standard forms enable them to meet 
their employee interests

The relationship indicated in hypothesis H7 between 
the degree of meeting employee interests in non-standard 
forms of employment and age has been confirmed (p < 
0.05). This relationship calculated by Spearman’s correla-
tion coefficient is negative (rS = –0.08, p < 0.05), and its 
strength is negligible (according to Guilford classifica-
tion). The obtained rS value indicates that the younger 
the respondents are, the more they are convinced that 
non-standard forms of employment allow them to meet 
employee interests. Hypothesis H6a is true (p < 0.05). 

H8: Assessment of the extent to which employer interests 
are met by standard forms of employment depends on age

The relationship indicated in hypothesis H8 between 
the degree of meeting employer interests within standard 
forms of employment and age has not been confirmed 
(p  >  0.05). Spearman’s correlation coefficient value was 
negative rS = –9.7362E-3, with two-sided p-value = 0.76, 
and one-sided p-value = 0.38. 

H9: Assessment of the extent to which employer interests 
are met by non-standard forms of employment depends on age

The relationship indicated in hypothesis H9 be-
tween the degree of meeting employer interests within 
non-standard forms of employment and age has not 
been confirmed (p > 0.05). Spearman’s correlation coeffi-
cients were rS = –0.01, with two-sided p-value = 0.67, and 
one-sided p-value = 0.33.

Discussion and conclusions

T he results make it possible to indicate the character-
istics and trends in the forms of employment for the 

distinguished cohorts. The study has shown that both 
current work and having experience working in standard 
or non-standard forms are related to age (Hypotheses 
1 and 4). Employment under a contract for a definite or 
indefinite period of time is also related to belonging to 
individuals’ cohorts (Hypothesis 2). The relationship of 
working in a  particular non-standard form of employ-
ment with age remains ambiguous (Hypothesis 3).

The youngest employees (18–24 years) work in 
non-standard forms almost twice as often as the average in 
the population. Non-standard employment is dominated 

by civil law contracts and unregistered employment. Both 
forms reach the highest proportion in this age group. Even 
if young people take up employment based on the con-
tract concluded directly with an employer, it is relatively 
often a contract for a definite period of time (percentage 
of young employees working in this form is over two 
times higher than the average for the population studied). 
It has been statistically confirmed that the proportion of 
employment in precarious forms of employment depends 
on the age of employees. These results confirm previous 
findings showing a  high proportion of employment in 
non-standard and precarious forms among young people 
(Kaźmierczyk et al., 2018; Vacchiano et al., 2018). 

Surprising results have been, however, obtained from 
the research on the possibility of choosing the form of 
employment (Hypothesis 5). Young people most often 
indicated that they had this possibility. It has been sta-
tistically confirmed that the proportion of involuntary 
forms of employment increases with age. This coincides 
with the statistical confirmation of the observation that 
the younger the employees, the more often they declare 
that non-standard forms of employment ensure meeting 
their interests. These results contradict previous research 
findings indicating higher proportions of involuntary 
forms and precarious employment (associated with low 
labour standards) among young people (Green, Livanos, 
2017; Bradley, van Hoof, 2005). The results obtained are 
in line with the characteristics of the young generation, 
emphasizing occupational mobility and the dominant 
acceptance of non-standard forms of employment in this 
group (Lyons et al., 2015; Gódány, Székely, 2021).

The characteristics of the next age group (25–39 years) 
are interesting. They work in non-standard forms almost 
twice as rarely as the representatives of the youngest 
generation, and over twice more often within contracts 
for a definite period of time. However, also in this group, 
the proportion of contracts for a definite period of time 
should be considered relatively high. The value of 24.2% 
is more than double the EU_27 average (10.7%) ( Eurostat, 
2020). In this cohort, it was most often declared that 
within the previous professional activity, respondents 
were experienced in non-standard forms of employment. 
However, currently, the employment contract for an in-
definite period is the dominant form. Such results point to 
the direction of changes within career pathways. 

In the third of the identified cohorts (40–54 years), the 
proportion of those working in non-standard forms is 
comparable to the previous group. Employment contracts 
are even more clearly dominated by contracts for an in-
definite period of time (85%). The proportion of people 
who are self-employed is distinctive in this group. Within 
the framework of non-standard forms, self-employment 
constitutes more than 40%, which is more than six times 
more than among the representatives of the youngest gen-
eration. It has been statistically confirmed that the younger 
the workers, the less often they are self-employed. In this 
age group, voluntary choice of the form of employment 
is most often perceived. This result may be surprising, as 
the results indicated that this cohort is the most likely to 
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be characterized by the forms of employment that are 
considered to meet employees’ expectations such as 
(1) indefinite employment contracts that provide stability, 
and (2) self-employment that enables relatively high earn-
ings and job satisfaction (Piwowar-Sulej, Bąk-Grabowska 
2021; Farné, Vergara, 2015).

The proportion of non-standard forms in the group of 
the oldest employees (55–64 years) is significantly high-
er than in the previous two cohorts. The non-standard 
forms are dominated by civil law contracts. Nearly 22% 
of the oldest workers declare they have no choice of em-
ployment form. 

An important problem is also the perception of the 
forms of employment in the context of meeting the in-
terests of employees and employers. Summing up the 
percentages of replies of „Definitely yes” and „Rather yes” 
leads to the conclusion that the use of non-standard forms 
of employment enables to satisfy the employee interests in 
the opinion of only 31.4% of respondents and the employer 
interests in the opinion of 54%. The use of standard forms 
of employment helps meet the employee interest in the 
opinion of 58.4% of respondents, and employer interests 
in the opinion of 64% of them. A much greater difference, 
manifesting itself in lower meeting employee interests is 
observed in non-standard forms of employment. However, 
it should be noted that the hypothesis of a relationship of 
the assessment of the extent to which employees’ interests 
are satisfied in the case of standard forms with age (Hy-
pothesis 6) and the relationship of the assessment of the 
extent to which employers’ interests are satisfied in the case 
of both standard (Hypothesis 8) and non-standard forms 
(Hypothesis 9) with age have not been confirmed. 

In conclusion, it can be stated that young employees pos-
itively perceive both the possibility of choosing the form of 
employment and the possibility of meeting the employee 
interests within the framework of work in non-standard 
forms. In this age group, the use of non-standard forms is 
characterized by the highest acceptance. However, in the 
context of sustainable HRM, it is worth emphasizing that 
employers should apply these forms to young people re-
sponsibly. This is because young workers may not realize 
or significantly underestimate the possible negative con-
sequences of working in non-standard forms, such as less 
investment by employers in their development or lower 
future pension benefits (Bernstrom et al., 2019; Hakansson, 
Isidorsson, 2016; Tophoven, Tisch, 2016). 

The next two cohorts are in fact much more stable in 
their employment, or their representatives choose more 
attractive forms of non-standard employment, which 
should be considered a  positive phenomenon. The pro-
portion of people who feel free to choose the form of 
employment is decreasing in these groups. This paradox 
may be attempted to be explained by higher expectations 
of more experienced employees regarding the possibili-
ty of shaping jobs, including the choice of the form of 
employment. As previous research suggests, achieving 
employment stability in these groups increases the chanc-
es of workers having employer-financed development, 
which increases employability. Stable jobs can also create 

more favourable conditions for building employees’ com-
petencies to function in the society where environmental 
and social issues are important. More attention should be 
paid to the interests of older people. Non-standard forms 
of employment should be used for older employees on 
a voluntary basis and without exposing them to the risk of 
a reduction in current income and future pension benefits. 

These conclusions gain importance in the context of the 
overall high proportion of non-standard forms of employ-
ment in the Polish labour market. Responsible approaches 
to the use of non-standard forms of employment, taking 
into account the age-related needs of workers, are recom-
mended for business practice. Furthermore, the need for 
further research aimed to define more precisely the prin-
ciples of a balanced approach to shaping employment with 
the use of non-standard forms of employment is perceived. 
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Formy zatrudnienia z perspektywy 
kohort demograficznych

Streszczenie

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu dostrze-
żono potrzebę analizy stosowania form zatrudnienia 
w  różnych kohortach demograficznych. Istotna okazała 
się kategoria dobrowolności wyboru form zatrudnie-
nia przez pracobiorców i  respektowanie ich interesów 

w  perspektywie długookresowej. Badania empiryczne 
przeprowadzono przy użyciu techniki CAWI na repre-
zentatywnej próbie 1000 pracujących Polaków. Wyniki 
badań wykazały zróżnicowanie w 4 badanych kohortach: 
18–24, 25–39, 40–54, 55–64. W  formach niestandardo-
wych najczęściej pracują młodzi (niemal dwukrotnie 
częściej niż średnia w  badanej populacji). W  tej grupie 
wiekowej, w  ramach zatrudnienia niestandardowego, 
dominują umowy prawa cywilnego i  zatrudnienie nie-
rejestrowane. W  kolejnych dwóch grupach wiekowych 
znacząco rośnie udział stabilnych form zatrudnienia. 
Udział form niestandardowych wśród najstarszych jest 
wyraźnie wyższy niż w  poprzednich dwóch kohortach. 
Statystycznie potwierdzono, że udział niedobrowolnych 
form zatrudnienia rośnie wraz z wiekiem. Współwystępu-
je to ze statystycznym potwierdzeniem prawidłowości, że 
im młodsi pracobiorcy, tym częstsza deklaracja, że formy 
niestandardowe pozwalają na zaspokojenie ich interesów. 
Zdecydowanie większa dysproporcja, przejawiająca się 
w  mniejszym zaspokajaniu interesów pracobiorców niż 
pracodawców, występuje przy niestandardowych formach 
zatrudnienia. Ustalenia te podkreślają znaczenie formy 
zatrudnienia dla zaspokajania interesów pracobiorców 
i zależność tych kategorii od kohorty.

Słowa kluczowe

niestandardowe formy zatrudnienia, kohorty demo-
graficzne, niedobrowolne formy zatrudnienia, interesy 
pracowników

Wprowadzenie

W spółczesne organizacje korzystają z różnorodnych 
zasobów ludzkich (Gross-Gołacka, 2018, s.  9). 

Wśród wymiarów wspomnianej różnorodności istotne 
znaczenie może mieć neuroróżnorodność rozpatrywana, 
zgodnie z  pierwotnym rozumieniem, w  odniesieniu do 
autyzmu (Singer, 1999), definiowanego jako „naturalnie 
występujące typy mechanizmów poznawczych cechu-
jące się konkretnymi zaletami” (Silberman, 2017, s.  23). 
Świadczy o  tym skala występowania autyzmu, większa 
świadomość jego istoty oraz wielostronne korzyści ze 

zwiększenia zatrudnienia autystów w  organizacjach. 
Badania nad neuroróżnorodnością w  dyscyplinie nauki 
o  zarządzaniu i  jakości mogą mieć walor teoretyczny 
związany z pogłębieniem wiedzy oraz praktyczny służący 
uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez organizacje 
(Austin, Pisano, 2017), poprawie ich wizerunku (Whel-
pley, Perrault, 2021, s. 213, 215) i realizacji przez nie ce-
lów społecznych (Hedley i in., 2017, s. 295–311). Pytanie 
badawcze nasuwające się w odniesieniu do przywołanych 
kwestii jest następujące: Jaki jest aktualny stan badań nad 
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neuroróżnorodnością w naukach o zarządzaniu i jakości? 
Celem artykułu jest rozpoznanie istniejącego stanu wiedzy 
na temat neuroróżnorodności w naukach o zarządzaniu 
i jakości za pomocą przeglądu zakresu literatury (scoping 
review). Uzasadnieniem dla wykorzystania przeglądu za-
kresu literatury jest utrzymanie rygoru metodologicznego 
i  możliwość syntezy wiedzy w  nowo rozwijanych obsza-
rach badawczych (Ćwiklicki, 2020, s. 54, 57). W związku 
z powyższym uznano, że realizacja celu artykułu wymaga 
stosowania przejrzystej, powtarzanej procedury badaw-
czej (Orłowska i in., 2017, s. 350; Arksey, O’Malley, 2005, 
s. 20) obejmującej: przedstawienie istoty koncepcji neuro-
różnorodności na tle szerszego zagadnienia zarządzania 
różnorodnością, przeprowadzenie wyszukiwania publi-
kacji w wybranych bazach danych w oparciu o przyjęte 
kryteria, analizę wyłonionych pozycji i  przygotowanie 
raportu.

Miejsce neuroróżnorodności 
w zarządzaniu różnorodnością 
w organizacji

W   obliczu nasilonej konkurencji i  dynamicznych 
zmian zachodzących w  otoczeniu współczesnych 

organizacji poszukiwanie różnorodnych zasobów ludz-
kich staje się sposobem radzenia sobie z  niepewnością 
oraz osiągania przewagi konkurencyjnej (Gross-Gołacka, 
2018, s. 9, 14). Zróżnicowane kompetencje, sposoby my-
ślenia i  zachowania ludzi w  organizacji zwiększają moż-
liwości uczenia się, pozyskiwania klientów, kreatywność, 
innowacyjność, wpływają na kształtowanie kultury orga-
nizacyjnej i  wizerunku w  otoczeniu (Borkowska, Jawor-

-Joniewicz, 2016, s. 41; Walczak, 2011, s. 14). Wymienione 
cechy różnicujące zatrudnionych stwarzają konieczność 
odpowiedniego zarządzania różnorodnością rozumiane-
go jako proces „ciągłego odkrywania ludzi i  ich wkładu 
oraz wartości, jakie mogą dać organizacji i społeczeństwu” 
(Gross-Gołacka, 2018, s.  10). Różnorodność może być 
w tym kontekście rozumiana jako „uznanie, zrozumienie, 
akceptacja i docenianie różnic między ludźmi” (Esty i in., 
1995).

Włączenie problematyki zarządzania różnorodnością 
do dyskursu naukowego miało miejsce w latach 90. XX w. 
(Gross-Gołacka, 2018, s. 34). Pośród kategorii służących 
do opisu cech różnicujących ludzi wyróżnia się: pierwot-
ne – wrodzone oraz wtórne – nabyte. Pierwotne wymiary 
różnorodności tworzą: płeć, wiek, rasa, orientacja seksu-
alna, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne (Loden, 
Rosener, 1991), a wtórne to m.in.: styl życia, system war-
tości, stan cywilny, wykształcenie, religia, język, wygląd 
fizyczny itp. W  konsekwencji wyszczególniane w  litera-
turze przedmiotu wymiary różnorodności w organizacji 
dotyczą (Dolot, Wiśniewska, 2017, s. 108): 

• różnorodności pracowniczej związanej z  cechami 
wrodzonymi i nabytymi,

• różnorodności zachowań – systemów wartości, spo-
sobów myślenia, zachowania i komunikowania się,

• różnorodności strukturalnej – odnoszącej się do re-
lacji w ramach struktury organizacyjnej,

• różnorodności biznesu charakteryzowanej przez 
otoczenie i strategię firmy.

W  odniesieniu do zaprezentowanego ujęcia należy 
zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia neuroróż-
norodności, rozpatrywanej w  odniesieniu do autyzmu, 
wśród wymiarów różnorodności pracowniczej. Wynika 
to ze skali występowania autyzmu, który diagnozowany 
jest obecnie w Stanach Zjednoczonych u 1 na 59 dzieci 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2014 za 
Wright, 2020, s. 1), a w Europie u 1 na 100 dzieci (Czym 
jest autyzm? Poznaj objawy, przyczyny i sposoby pomocy, 
2020). Kryteria diagnostyczne autyzmu zawarte w  pod-
ręczniku Diagnostyki i Statystyki Zaburzeń Psychicznych 
(DSM) obejmują rozpoznane w  dzieciństwie trudności 
dotyczące komunikacji i  interakcji społecznych, wybiór-
czych zainteresowań i powtarzalności zachowań (Wright, 
2020, s. 3–4). 

Jako pierwszy rozpoznał i opisał autyzm Leo Kanner 
w  1943  r. w  artykule Autistic Disturbances of Affective 
Contact opublikowanym w Nervous Child. W pierwszym 
wydaniu podręcznika Diagnostyki i Statystyki Zaburzeń 
Psychicznych (DSM) pojęcia autyzm użyto w  odniesie-
niu do schizofrenii dziecięcej, a  odrębną kategorią dia-
gnostyczną w ramach całościowych zaburzeń rozwoju stał 
się on w trzecim wydaniu podręcznika w 1980 r. (Gran-
din, Panek, 2021, s.  13, 19–27). To medyczne podejście 
do autyzmu jako –  najpierw choroby psychicznej, a  na-
stępnie zaburzenia rozwojowego ewaluowało w  stronę 
ujęcia traktującego go jako „naturalnie występujące typy 
mechanizmów poznawczych cechujące się konkretnymi 
zaletami, które przyczyniły się do rozwoju technologii 
i  kultury” (Silberman, 2017, s.  23). Koncepcji neuroróż-
norodności odpowiada to ostatnie podejście, zgodnie 
z  którym uwarunkowania wynikające z  budowy mózgu 
i funkcjonowania układu nerwowego, charakterystyczne 
dla autyzmu, stanowią naturalną wariancję w obrębie ga-
tunku ludzkiego (Jaarsma, Welin, 2012, s. 20). Przyjmuje 
się bowiem, że „to różnice sprawiają, że jesteśmy jednost-
kami – to, jak odbiegamy od normy, różnice w budowie 
mózgu” (Grandin, Panek, 2021, s. 142). 

Koncepcję neuroróżnorodności w ujęciu socjologicznym 
początkowo odnoszono wyłącznie do autyzmu, a następnie 
rozszerzono jej rozumienie o  inne odmienności neuroroz-
wojowe, tj. np. ADHD, dysleksja, dyskalkulia i in. Biorąc pod 
uwagę specyfikę każdej z  nich, różne ich uwarunkowania 
i  cechy charakterystyczne, za zasadne uznano skoncentro-
wanie się w artykule na pierwotnie łączonym z neuroróżno-
rodnością – autyzmie. Przyjęcie takiego sposobu rozumienia 
neuroróżnorodności oraz jej analizowanie w  kontekście 
uczestnictwa autystów w  organizacjach wymaga ponadto 
uściślenia, że koncepcja ta dotyczy wysokofunkcjonujących 
osób z autyzmem, tj. posiadających umiejętność komunika-
cji werbalnej (Jaarsma, Welin, 2012, s. 20). 

Autyzm, wynikający z uwarunkowań neurologicznych 
przejawia się w trudnościach z komunikacją, wybiórczo-
ści zainteresowań, powtarzalności zachowań i  labilności 
emocjonalnej (Wright, 2020, s.  3–4). Równocześnie 
odmienność mechanizmów poznawczych osób neuro-
różnorodnych związanych z  dostrzeganiem szczegółów, 
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rozpoznawaniem wzorców, umiejętnością koncentracji, 
zaangażowaniem (Roberson i in., 2021 s. 40) może przy-
czyniać się do zwiększenia konkurencyjności i  stopnia 
osiągania celów przez organizacje. Przesłanki te powodu-
ją konieczność odmiennego podejścia uwzględniającego 
specyfikę osób z  autyzmem jako członków organizacji. 
Biorąc pod uwagę istotność problematyki zarządzania 
różnorodnością, poszerzający się zakres różnorodności 
pracowników w  organizacji oraz zasadność uwzględnie-
nia neuroróżnorodności jako jej wymiaru, dostrzega się, 
że koncepcja ta może stanowić aktualny i  istotny obszar 
badań w naukach o zarządzaniu i jakości.

Stan badań nad neuroróżnorodnością 
w naukach o zarządzaniu 
i jakości w ujęciu ilościowym

D la oceny stanu wiedzy na temat neuroróżnorodności 
w naukach o zarządzaniu i jakości uwzględniono zasoby 

baz: Web of Science i Scopus, a jako kryteria wyszukiwania 
przyjęto słowa kluczowe: „neurodiversity” oraz – w związku 
z rozpatrywaniem neuroróżnorodności wyłącznie w odnie-
sieniu do autyzmu – określenie „autism”.

W  celu sprawdzenia trafności doboru słów kluczowych 
właściwą procedurę przeglądu literatury poprzedzono 
wstępnym wyszukiwaniem publikacji w bazie Web of Scien-
ce według słowa kluczowego „neurodiversity”, uzyskując 
w ten sposób 381 wyników. Następnie wykorzystując funk-
cjonalność bazy Web of Science, dokonano analizy liczby pu-
blikacji dotyczących neuroróżnorodności i ich cytowalności 
w okresie od 2004 do 2021 roku, co przedstawia rysunek 1. 

Z analizy wynika, że pierwsza praca dotycząca neuroróż-
norodności została opublikowana w 2004 r., a dynamiczny 
wzrost zainteresowania problematyką (wyrażający się 
zarówno we wzroście liczby publikacji, jak i ich cytowalno-
ści) widoczny jest od 2017 r. Pokazuje to, że problematyka 
neuroróżnorodności jest aktualnym przedmiotem dociekań 
badawczych.

W  dalszej kolejności dokonano uszeregowania wyszu-
kanych publikacji według liczby cytowań, co uznano za 

wyznacznik znaczenia publikacji w  badaniach nad neuro-
różnorodnością. Pięć artykułów osiągnęło trzycyfrowy wy-
nik cytowań, a cztery spośród nich, po analizie tytułów, słów 
kluczowych i  abstraktów, uznano za odnoszące się bezpo-
średnio do koncepcji neuroróżnorodności rozumianej jako 
podejście do autyzmu akcentujące mocne strony autystów. 
Informacje na temat wzmiankowanych artykułów zawiera 
tabela 1.

Analiza liczby cytowań artykułów na temat neuroróżno-
rodności pozwoliła dostrzec, że 28 miejsce wśród najczęściej 
cytowanych (z liczbą cytowań wynoszącą 34) zajmuje arty-
kuł pt. Neurodiversity as a competitive advantage R.D. Austi-
na i G.P. Pisano, z 2017 r., opublikowany w Harvard Business 
Review, co na gruncie nauk o zarządzaniu i  jakości uznaje 
się za bardzo wysoki wynik (Czakon, 2011, s. 59). Publikacje 
dotyczące neuroróżnorodności o najwyższej (dwucyfrowej) 
liczbie cytowań opublikowane w czasopismach związanych 
z zarządzaniem przedstawia tabela 2. 

Wstępne wyszukiwanie posłużyło ponadto do ustalenia, 
czy dokonano systematycznego przeglądu literatury na 
temat neuroróżnorodności, który reasumowałby dotychcza-
sowe ustalenia badaczy w tym zakresie. W tym celu (Hensel, 
2020, s. 19–21): 

• sprawdzono, które wyniki wstępnego wyszukiwania 
ukazały się w pismach publikujących wyłącznie prze-
glądy literatury. Do wspomnianych pism w naukach 
o zarządzaniu i jakości zaliczają się: Academy of Ma-
nagement Annals i International Journal of Manage-
ment Reviews. Spośród uzyskanych wyników wyszu-
kiwania żaden artykuł nie został opublikowany we 
wzmiankowanych pismach,

• następnie posłużono się ciągiem wyszukiwawczym 
(neurodiversity AND systematic review), uzyskując 
w  ten sposób 4 wyniki, w  tym jeden związany z za-
rządzaniem. W artykule pt. Diamond in the Rough? 
An „Empty Review” of Research into „Neurodiversity” 
and a Road Map for Developing the Inclusion Agenda 
(Doyle, McDowall, 2021) połączono systematyczne 
badanie z narracyjną syntezą istniejącej literatury dla 
określenia zakresu badań nad neuroróżnorodnością.
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Rys. 1. Łączna liczba publikacji według słowa kluczowego „neurodiversity” w bazie Web of Science
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Na podstawie wstępnego wyszukiwania uwzględnia-
jącego liczbę cytowań oraz rok publikacji artykułów 
uznano, że koncepcja neuroróżnorodności stanowi 
istotny oraz aktualny obszar dociekań badaczy różnych 

dyscyplin, w tym medycyny, socjologii, psychologii, peda-
gogiki, w mniejszym stopniu nauk o zarządzaniu i jakości. 
Biorąc pod uwagę cel artykułu oraz wnioski ze wstępnego 
przeglądu literatury przyjęto, że kryterium ograniczenia 

Tabela 1. Publikacje dotyczące neuroróżnorodności o największej liczbie cytowań

Lp. Autor Tytuł Czasopismo Rok 
publikacji

Liczba 
cytowań

Liczba 
cytowań 

w naukach 
o zarządzaniu

Cel opracowania

1

Kenny L., Hattersley 
C., Molins B.,  
Buckley C.,  
Povey C., Pellicano E.

Which Terms Should 
Be Used to Describe 
Autism? Perspectives 
from the UK Autism 
Community

„Autism” 2015 534 3

Badanie 
preferowanych 
sposobów 
opisywania autyzmu

2

Kapp S.,  
Gillespie-Lynch K.,  
Sherman L., 
Hutman T.

Deficit, Difference, 
or Both? Autism and 
Neurodiversity

„Developmental 
Psychology” 2013 245 3

Ocena postrzeganych 
różnic między 
podejściem 
medycznym 
i koncepcją 
neuroróżnoroności 

3 Ortega F.
The Cerebral Subject 
and the Challenge  
of Neurodiversity

„Biosocieties” 2009 168 8

Postrzeganie 
neuroróżnorodności, 
kultura i tożsamość 
autystyczna

4 Jaarsma P., Welin S.

Autism as a Natural 
Human Variation: 
Reflections on 
the Claims of the 
Neurodiversity 
Movement

„Health Care 
Analysis” 2012 160 11

Zakres koncepcji 
neuroróżnorodności, 
autyzm jako kultura

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 2. Publikacje dotyczące neuroróżnorodności w czasopismach związanych z zarządzaniem o największej liczbie cytowań

Lp. Autor Tytuł Czasopismo Rok publikacji Liczba cytowań

1 Austin R.D.,  
Pisano G.P.

Neurodiversity 
as a Competitive 
Advantage

„Harvard Business Review” 2017 34

2
Moore C.B., 
McIntyre N.H., 
Lanivich S.E.

ADHD-Related 
Neurodiversity and 
the Entrepreneurial 
Mindset

„Entrepreneurship Theory 
and Practice” 2021 14

3

Krzeminska A., 
Austin R.D., 
Bruyere S.M., 
Hedley D.

The Advantages 
and Challenges 
of Neurodiversity 
Employment in 
Organizations 

„Journal of Management & 
Organization” 2019 10

4 Richards J., Sang K.

Trade Unions 
as Employment 
Facilitators for 
Disabled Employees

„International Journal 
of Human Resource 
Management”

2016 10

Źródło: opracowanie własne 
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liczby wyszukiwanych pozycji będzie stanowić zawężenie 
wyników do kategorii zarządzanie.

Właściwe wyszukiwanie przeprowadzono w  sierp-
niu 2021 r. W bazie Scopus wyszukiwanie według słowa 
kluczowego „neurodiversity” ograniczone do obszaru 
tematycznego „Business, Management and Accoun-
ting”1 pozwoliło wyszukać 22 dokumenty. Jedna publika-
cja pojawiła się w wynikach dwukrotnie, zatem uwzględ-
niono ostatecznie 21 pozycji. W  bazie Web of Science 
takie wyszukiwanie zredukowane do kategorii Business 
i kategorii Management2 odnajduje 15 źródeł. Niewielka 
liczba wyszukanych dokumentów spowodowała rezygna-
cję z  zastosowania drugiego słowa kluczowego „autism”. 
Nie nałożono również ograniczeń na typ, rok i  język 
publikacji. 

W pierwszej kolejności usunięto źródła powtarzające 
się. Analiza jakościowa wyselekcjonowanych publikacji 
polegała na zapoznaniu się z  tytułami, słowami klu-
czowymi i  abstraktami. Na tej podstawie wykluczono 
pozycje niespełniające kryteriów wyszukiwania. Dwie 
wykluczone z  dalszej analizy pozycje były niezgodne 
z  tematem przeglądu. Pierwsza z  nich dotyczyła neu-
roróżnorodności w  odniesieniu do nadpobudliwości 
ruchowej (ADHD) (Moore i  in., 2021), a  druga zawie-
rała analizę dostosowań w zakresie zarządzania zasoba-
mi ludzkimi wobec osób z  trudnościami w uczeniu się 

(Sumner, Brown, 2015). Trzy artykuły nie spełniły kry-
terium formalnego dotyczącego tematyki zarządzania. 
Pierwszy z nich odnosił się do problematyki włączenia 
organizacyjnego osób z  autyzmem z  perspektywy filo-
zoficznej (Dobusch, 2021). Drugi dotyczył nauczania 
neuroróżnorodnych studentów na kursie komunikacji 
biznesowej (Ortiz, 2020), a trzeci możliwości wspierania 
rozwoju dzieci z  autyzmem za pomocą technologii cy-
frowych (Brosnan i in., 2017). Analizie pełnych tekstów 
poddano ostatecznie 16 publikacji. Wyniki opisanej ana-
lizy przedstawia tabela 3.

Stan badań nad neuroróżnorodnością 
w naukach o zarządzaniu 
i jakości — analiza jakościowa

A naliza pełnych tekstów dotyczyła celów, wyników po-
stępowania badawczego oraz metod wykorzystanych 

w opracowaniu. Poniżej przedstawiono wnioski z analizy 
świadczące o implementacji koncepcji neuroróżnorodno-
ści w naukach o zarządzaniu i jakości. 

Na aktualność problematyki neuroróżnorodności 
wskazuje to, że wszystkie odnalezione publikacje zostały 
wydane w  ciągu ostatnich pięciu lat. Poniższy wykres 
przedstawia liczbę wyszukanych źródeł według daty ich 
publikacji. 

Tabela 3. Wyniki eliminacji źródeł powtarzających się oraz na podstawie analizy tytułu i abstraktu

Web of Science Scopus Suma

Wyszukane 15 22 37

Po usunięciu duplikatów 21

Liczba źródeł niezgodnych z tematem przeglądu (neuroróżnorodność 
w odniesieniu do autyzmu) 2

Liczba źródeł niespełniających kryterium formalnego (kategoria zarządzanie) 3

Liczba źródeł zakwalifikowanych do analizy na podstawie pełnego tekstu 16

Źródło: opracowanie własne
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Warto zwrócić uwagę, że połowa analizowanych 
pozycji została opublikowana w  2021  r., co świadczy 
o  dynamicznym wzroście zainteresowania tematyką 
neuroróżnorodności. Ponadto 4  wydane w  tym roku ar-
tykuły przedstawiają przegląd literatury analizowanego 
zagadnienia i  obejmują opracowanie teoretycznych ram 
dla przyszłych badań empirycznych (Doyle, McDowall, 
2021; Whelpley, Perrault, 2021, s.  210–219; Szulc i  in., 
2021, s. 858–872; Roberson i in., 2021, s. 399–423).

Dokonana analiza ponadto pozwala dostrzec, że więk-
szość artykułów zawierających wyniki badań empirycz-
nych w rozpatrywanym zakresie opiera się na metodach 
jakościowych (Walkowiak, 2021; Whelpley i  in., 2021, 
s.  283–297; Richards i  in., 2019, s.  1903–1923; Carrero 
i in., 2019, s. 535–542; Richards, Sang, 2016, s. 1642–1661; 
Mellifont, 2020, s. 54–67; Austin, Pisano, 2017, s. 96–103; 
Mpofu i  in., 2019, s.  309–326). Wykorzystanie metod 
jakościowych jest uzasadnione charakterem badanego 
zjawiska. Spektrum autyzmu odmiennie się przejawia 
u  osób dotkniętych tą przypadłością (Silberman, 2017, 
s. 15), zatem uogólnianie i dokonywanie porównań, cha-
rakterystyczne dla metod ilościowych, jest w  tym przy-
padku ograniczone. Metody jakościowe są również często 
wykorzystywane na wstępnym etapie rozpoznania zjawi-
ska, co może wyjaśniać ich przewagę w  badaniu neuro-
różnorodności w naukach o zarządzaniu i jakości. W tym 
kontekście na podkreślenie zasługuje, że wnioski badaczy 
z przeprowadzonych badań jakościowych dotyczą dwóch 
zasadniczych obszarów tematycznych: 

1. Mocnych stron autystów rozumianych jako cechy 
/umiejętności odpowiadające wyzwaniom zwią-
zanym z  rozwojem technologicznym (Walkowiak, 
2021) i  zapewniające organizacji możliwość osią-

gnięcia przewagi konkurencyjnej (Austin, Pisano, 
2017). Do wspomnianych cech osób neuroróżno-
rodnych zalicza się zdolność dostrzegania i  zapa-
miętywania szczegółów, rozpoznawania wzorców, 
koncentracji, zaangażowanie (Roberson i  in., 2021 
s. 40).

2. Wyzwań związanych z dostosowaniem miejsca pra-
cy do specyfiki osób neuroróżnorodnych, w tym: 
• zagrożenia stereotypowym traktowaniem (Whel-

pley i in., 2021, s. 283; Priscott, Allen, 2021) i za-
pobiegania nękaniu (Mellifont, 2020),

• roli kierownictwa (Whelpley i  in., 2021, s. 283), 
konieczności udzielania wsparcia (Richards i in., 
2019) oraz dopasowania stylu zarządzania do in-
dywidualnych uwarunkowań jednostek (Austin, 
Pisano, 2017),

• konieczności dostosowania metod rekrutacji i se-
lekcji (Carrero i in., 2019),

• reprezentowania interesów pracowników neu-
roróżnorodnych przez związki zawodowe (Ri-
chards, Sang, 2016),

• wykorzystania technologii cyfrowych wspiera-
jących rozwój zawodowy autystów (Walkowiak, 
2021; Mpofu i in., 2020).

Badacze jednoznacznie wskazują na możliwości wyko-
rzystania szczególnych predyspozycji autystów w organi-
zacjach, przy czym niezbędne jest odpowiednie dostoso-
wanie metod zarządzania do ich potrzeb.

Metody ilościowe zastosowano wyłącznie w  dwóch 
pracach. Wykorzystana w pracy pt. DESerting Clients? 
A  Study Investigating Evidence-based Measures Sup-
porting the Long–term Employment of Neurodiverse 
Australians (Mellifont, 2019) analiza chi kwadrat 

Tabela 4. Propozycje wykorzystania teoretycznych modeli badawczych w przyszłych badaniach

Artykuł Kierunki dalszych badań

Walkowiak E. (2021), Neurodiversity of the Workforce and Digital 
Transformation: The Case of Inclusion of Autistic Workers at the Workplace, 
„Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 168, pp. 1–11

Analiza powiązań między neuroróżnorodnością siły roboczej 
a transformacją cyfrową na poziomie indywidualnym, organizacyjnym 
i branżowym

Whelpley Ch.E., Perrault E. (2021), Autism at Work: How Internal and 
External Factors Influence Employee Outcomes and Firm Performance, 
„Journal of General Management”, Vol. 43, No. 3, pp. 210–219

Studia przypadków w zakresie wpływu wsparcia naczelnego kierownictwa 
i społecznej aprobaty praktyk w zakresie neuroróżnorodności na 
zdolność uzyskiwania przewagi konkurencyjnej oraz odniesienie tych 
czynników do innych aspektów neuroróżnorodności

Doyle N., McDowall A. (2021), Diamond in the Rough? An „Empty Review” 
of Research into „Neurodiversity” and a Road Map for Developing the Inclusion 
Agenda, „Equality Diversity and Inclusion”, Vol. 41, No. 3, pp. 352–382 

Opracowanie kompleksowego programu badawczego w zakresie praktyki 
zarządzania neuroróżnorodnością

Szulc J., Davies J., Tomczak M., Mcgregor F. (2021), AMO Perspectives on 
the Well-being of Neurodivergent Human Capital, „Employee Relations”, 
Vol. 43, No. 4, pp. 858–872

Ocena skuteczności dostosowania miejsc pracy do potrzeb 
neuroróżnorodnych pracowników poprzez zidentyfikowane praktyki 
organizacyjne, takie jak rezygnacja z rozmów kwalifikacyjnych, 
zaprojektowanie przestrzeni biurowej uwzględniającej wrażliwość 
sensoryczną, przejrzysta struktura pracy oraz jasne kanały komunikacji

Roberson Q., Quigley N.R., Vickers K., Bruck I. (2021), Reconceptualizing 
Leadership From a Neurodiverse Perspective, „Group & Organization 
Management”, Vol. 46, No. 2, pp. 399–423

Określenie wpływu wyłonionych cech poznawczych osób 
neuroróżnorodnych (tj. wrażliwość i dbałość o szczegóły, rozpoznawanie 
wzorców, myślenie wizualne, potrzeba struktury i rutyny) na zachowania 
przywódcze oraz warunków umożliwiających wykorzystanie tych cech 
dla zwiększenia skuteczności przywództwa

Źródło: opracowanie własne
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wykazała istnienie negatywnej zależności między nie-
pełnosprawnością wynikającą z  neuroróżnorodności 
a  zatrudnieniem długookresowym. Tymczasem ankie-
ta przeprowadzona wśród 229 pracowników z  dwóch 
australijskich organizacji sektora publicznego doty-
czyła związków między postrzeganym obciążeniem 
pracą i  wsparciem przełożonego a  zaangażowaniem 
w  program zatrudnienia dedykowany osobom neu-
roróżnorodnym (Spoor i  in., 2021). Tabela  4 zawiera 
wskazywane przez badaczy propozycje wykorzystania 
stworzonych przez nich modeli.

Badacze zwracają również uwagę na niedostatek badań 
nad neuróżnorodnością, przedstawiają propozycje pogłę-
bienia (Spoor i in., 2021; Mellifont, 2020; Richards, Sang, 
2016) lub poszerzenia przeprowadzonych badań poprzez 
uwzględnienie innych danych (Priscott, Allen, 2021).

Podsumowanie

W   niniejszym artykule wskazano na koniecz-
ność uwzględnienia neuroróżnorodności jako 

wymiaru różnorodności w  organizacji. Wynika to 
ze skali występowania autyzmu oraz korzyści dla or-
ganizacji z  zatrudnienia osób neuroróżnorodnych. 
Dokonany przegląd publikacji na temat neuroróżno-
rodności potwierdził, że problematyka ta jest aktual-
nym przedmiotem dociekań badawczych w  naukach 
o  zarządzaniu i  jakości. Świadczy o  tym dynamiczny 
wzrost zainteresowania tą tematyką w ostatnich latach, 
w tym w szczególności w roku 2021. Aktualne badania 
nad neuroróżnorodnością służą głównie wstępnemu 
rozpoznaniu zjawiska i  często tworzą ramy dla badań 
empirycznych w przyszłości. Prace zawierające wyniki 
badań empirycznych jednoznacznie określają umiejęt-
ności i predyspozycje osób neuroróżnorodnych, które 
mogą przyczyniać się do podnoszenia konkurencyjno-
ści organizacji. Należą do nich: zdolność dostrzegania 
i zapamiętywania szczegółów, rozpoznawania wzorców, 
koncentracji, zaangażowanie (Roberson i  in., 2021, 
s.  40). Zatrudnienie autystów w  organizacji wymaga 
równocześnie odpowiednich dostosowań zarządzania 
zasobami ludzkimi, stylu kierowania i  wykorzystywa-
nia technologii wspierających ich rozwój zawodowy. 
Badacze w  analizowanych pracach wskazują kierunki 
dalszych badań, co pozwala na określenie luk badaw-
czych w aktualnym stanie wiedzy na temat neuroróżno-
rodności w naukach o zarządzaniu i  jakości. W opinii 
autorki w  szczególności brakuje spójnej metodyki za-
rządzania neuroróżnorodnością opartej na wynikach 
badań empirycznych przeprowadzonych w  organiza-
cjach zatrudniających autystów. Kierunkiem dalszych 
badań powinna być również całościowa analiza uwa-
runkowań wpływających na możliwości i efekty zatrud-
niania osób neuroróżnorodnych w  różnego rodzaju 
organizacjach. Zasadność prowadzenia wskazanych 
badań wynika z przesłanek teoretycznych związanych 
ze wzbogacaniem wiedzy m.in. w  obszarze zarządza-
nia różnorodnością, zarządzania zasobami ludzkimi, 
zarządzania talentami i  zarządzania strategicznego. 

Uzasadnieniem badań nad neuroróżnorodnością 
są również względy praktyki zarządzania, w tym możli-
wości wykorzystania szczególnych predyspozycji osób 
neuroróżnorodnych w  zakresie prac zrutynizowanych 
(Grandin, Panek, 2021, s.  266, 267), koncentracji, do-
strzegania szczegółów (Roberson i in., 2021, s. 40), po-
nadprzeciętnych uzdolnień w zakresie matematyki, za-
pamiętywania, rozpoznawania wzorów (Austin, Pisano, 
2017, s.  97). Wiedza na temat neuroróżnorodności 
może być przydatna menedżerom zarządzającym or-
ganizacjami. Większa świadomość różnic poznawczych 
charakteryzujących zatrudnionych w organizacji może 
bowiem sprzyjać rozwijaniu umiejętności zarządczych, 
komunikacyjnych, właściwemu przydzielaniu zadań 
i  udzielaniu wsparcia emocjonalnego pracownikom, 
a  w  rezultacie skutecznemu osiąganiu celów organiza-
cji. W  wyniku dalszego wzrostu zainteresowania oraz 
zintensyfikowania wysiłków badawczych neuroróżno-
rodność może stać się istotnym obszarem badań w na-
ukach o zarządzaniu i jakości.
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Przypisy

1) Posłużono się ciągiem wyszukiwawczym TITLE-ABS-KEY 
(neurodiversity) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA,”BUSI”). 

2) Posłużono się ciągiem wyszukiwawczym TS=(neurodiversi-
ty) AND WC=(management OR business).
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Neurodiversity. A New Area  
of Research in Management 
and Quality Sciences?

Summary

The aim of this article is to identify the current state of 
knowledge about neurodiversity considered in relation 
to autism in management and quality sciences through 
a scoping review. The importance of the issue of neurodi-
versity as a dimension of employee diversity results from 
the scale of the occurrence of autism and the possibility 
of increasing the competitiveness of the organisation 
thanks to the employment of neurodiverse people with 
special abilities and predispositions. The participation 
of autistic people in an organisation requires modifica-
tion of management methods, management style and 
the scope of using digital technologies. The conducted 
review allows us to conclude that there is a  growing 
interest and low level of advancement in research on 
neurodiversity in the management and quality sciences. 
While assessing the current state of knowledge the di-
rections for further research on developing theories and 
improving management practices in the analysed area 
have also been indicated.

Keywords

neurodiversity, diversity management, scoping review

Wprowadzenie

P ragnę Państwu przedstawić działalność organizacji 
non profit, która nie zawsze jest dostrzegana i  do-

ceniana, a która łączy ludzi o wspaniałych wartościach, 
którzy inspirują do działania, dzieląc się wiedzą i  do-
świadczeniem. Jedną z  takich organizacji, która tworzy, 
rozwija i dzieli się swoim kapitałem intelektualnym jest 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i  Kierownictwa 
(TNOiK). Będąc od wielu lat jej aktywnym pasjonatem, 
pragnę Państwu przybliżyć jej codzienną działalność, 
którą tworzą jej wyjątkowi uczestnicy. Na wstępie kil-
ka słów o  genezie jej powstania oraz dotychczasowej 
i działalności. 

TNOiK jest organizacją pozarządową non profit, dzia-
łającą na rzecz pożytku publicznego, która realizuje cele 
statutowe obejmujące przede wszystkim szeroki obszar 
wspomagania oraz współpracy. Dotyczą one głównie 
trzech grup organizacyjnych: wszelkiego rodzaju orga-
nizacji naukowych, podmiotów gospodarczych realizu-
jących działania biznesowe oraz instytucji –  zarówno 
państwowych, jak i społecznych. 

Towarzystwo od początku istnienia integruje ludzi 
nauki korzystających z  zachodnich pomysłów zarzą-
dzania i  praktyki (głównie kadry kierowniczej), szu-
kających możliwości zdobywania nowoczesnej wiedzy 
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i  doskonalenia praktyki zawodowej. Swoją działalność 
rozpoczęło 20 kwietnia 1925 roku jako Instytut Nauko-
wej Organizacji (INO) –  jedna z  pierwszych profesjo-
nalnych organizacji skupiających menedżerów. Założy-
cielem INO był profesor Karol Adamiecki –  pionier 
teorii organizacji, twórca teorii harmonii. W 1926 roku 
profesor Karol Adamiecki powołał do życia miesięcznik 

„Przegląd Organizacji”, obecnie jeden z  najstarszych ce-
nionych, nie tylko w Polsce, periodyków. 1 czerwca 1933 
roku Towarzystwo zmieniło nazwę na Instytut Naukowy 
Organizacji i  Kierownictwa (INOiK), zyskując samo-
dzielność i własną osobowość prawną. W tym kształcie 
funkcjonowało do wybuchu drugiej wojny światowej 

–  do września 1939 roku. Tuż po  wojnie, w  pierwszym 
kwartale 1945 roku, Instytut wznowił swoją pracę i do 
3 września 1948 roku funkcjonował pod przedwojenną 
nazwą. Po zatwierdzeniu nowego statutu zmieniona 
została nazwa na Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i  Kierownictwa. W  1960 roku, dzięki pośrednictwu 
ówczesnego przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk 
profesora Tadeusza Kotarbińskiego, organizacji  TNOiK 
została powierzona rola „przewodnika społecznego 
dobrej roboty”, a w 1987 roku Towarzystwo otrzymało 
status organizacji wyższej użyteczności publicznej. 

Struktura organizacyjna Towarzystwa Naukowego 
Organizacji i  Kierownictwa ma zasięg ogólnopolski, 
skupiając swoją działalność w Kołach Naukowych pod-
ległych Oddziałom powołanym przez Zarząd Główny 
TNOiK. Jednym z  takich Oddziałów jest Oddział War-
szawski TNOiK, który inspiruje i  koordynuje działal-
ność kół naukowych w regionie mazowieckim. 

Aktywną działalność Oddziału Warszawskiego 
Towarzystwa Naukowego Organizacji i  Kierownic-
twa (TNOiK) obserwuje się od 1957 roku. Od tego 
okresu Oddział skoncentrował się przede wszystkim 
na następujących zagadnieniach: popularyzacji zasad 
organizacji i  kierowania głównie w  sferze gospodarki, 
kształceniu i  doskonaleniu kadr kierowniczych, rozwo-
ju teorii organizacji i  kierowania, rozwoju działalności 
w  zakresie zastosowań praktycznych nauki organizacji 
i  zarządzania. Od listopada 1959 roku Oddział prowa-
dził działalność doradczą w ramach Zakładu Doradztwa 
Organizacyjnego przy Zarządzie Głównym. Zakład ten 
w  latach 1959–1962 opracował około 150 prac z  zakre-
su: kompleksowych projektów usprawnień dla zakładów 
przemysłowych, biur i  różnych instytucji. Prowadzono 
w  nim nadzory autorskie nad wdrażaniem opracowa-
nych projektów inżynierskich. Oddział prowadził także 
punkt konsultacyjny dla samorządów pracowniczych 
przedsiębiorstw państwowych oraz punkt konsultacyj-
ny w zakresie organizacji przedsiębiorstw. W 1962 roku 
zdecydowano o likwidacji Zakładu Doradztwa Organiza-
cyjnego i Zakładu Usług Organizacyjnych. W 1963 roku 
Oddział Warszawski zrzeszał 1127 członków. Warto 
dodać, iż w całym TNOiK było zarejestrowanych wtedy 
około 2770 członków. W połowie lat 60. XX wieku w wy-
niku wytycznych władz państwowych, a także własnych 
TNOiK stał się organizacją otwartą. Charakterystyczne 
dla tego okresu było koncentrowanie się na konieczności 

uzupełniania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania 
przez inżynierów oraz techników. W tym okresie Oddział 
Warszawski inicjował i  prowadził działania naukowe 
w zakresie rozwoju nauki, organizacji i kierowania w for-
mie seminariów dotyczących ogólnej teorii organizacji. 
W  tym czasie bardzo intensywnie działały w  Oddziale 
Warszawskim TNOiK sekcje naukowe, które inicjowały 
i  realizowały różnego rodzaju prace naukowo-badaw-
cze. Wśród innych przedsięwzięć tego okresu na uwagę 
zasługują inicjatywy dotyczące organizacji i  kierowania 
w spółdzielczości, obejmujące swoim zakresem politykę 
kadrową, informatykę i analizę wartości. W tym okresie 
wydano wiele publikacji w  „Biuletynie TNOiK”. W  wy-
niku prowadzonej intensywnej działalności  TNOiK 
nastąpił duży wzrost liczby członków Towarzystwa. 
W  latach 70. Oddział Warszawski TNOiK organizował 
kursy z zakresu organizacji i kierownictwa dla prezesów 
i wiceprezesów powiatowych oraz wojewódzkich związ-
ków gminnych spółdzielni, a  także dla średniej kadry 
kierowniczej. W  ramach działalności Sekcji Naukowej 
m.in. zorganizowano konferencje: „Problemy kształto-
wania kadry kierowniczej w  przemyśle”; „Ocena kadry 
kierowniczej –  metodologia i  praktyka”; „Problemy 
funkcjonowania samorządu robotniczego i doskonalenie 
jego modelu”; „Doskonalenie kadr kierowniczych przed-
siębiorstw”. Oddział Warszawski był organizatorem wielu 
konferencji o  tematyce: „Awans w  polityce kadrowej 
przedsiębiorstwa przemysłowego”; „Rezerwa kadrowa 
na stanowiska kierownicze –  doświadczenia i  propozy-
cje”; „Polityka kadrowa istotnym czynnikiem wyzwalania 
rezerw”; „Rola służby pracowniczej w doskonaleniu poli-
tyki kadrowej w zakładzie pracy”; „Rozwój systemowego 
oceniania kadr kierowniczych w Polsce”; „Racjonalizacja 
zatrudnienia w  systemie zarządzania przedsiębiorstw”; 

„Samorząd robotniczy a planowanie społeczno-gospodar-
cze”; „Załogi i narady wytwórcze w procesie zarządzania 
przedsiębiorstwami”; „Samorząd robotniczy a  efektyw-
ność zarządzania”; „Metody podnoszenia efektywności 
gospodarowania w  spółdzielczości rolniczej”. W  latach 
1977–1981 zorganizowano 600 kursów i  przedsięwzięć 
szkoleniowych dla 29 950 uczestników. Ich tematyka 
dotyczyła przede wszystkim ekspertyz z zakresu: analizy 
i  projektowania struktury organizacyjnej CHZ „Poli-
mex-Cekop”; diagnozy i  usprawnienia pracy przedsię-
biorstwa; metodyki doskonalenia organizacji w  PHZ 

„Bumar”; analizy wartości systemów prefabrykowanych 
obudowy kanałowej sieci cieplnej; projektu podsystemu 
rozliczenia zakupów dla Zakładów Porcelany Stołowej 
w  Lubianie. W  latach 1981–1984 odbyło się 188 konfe-
rencji i seminariów dla 17 045 uczestników i 451 kursów 
dla 17 991 uczestników. W  latach 1985–1989, zgodnie 
z  zapotrzebowaniem społecznym, organizowano szko-
lenia m.in. w  zakresie: wartościowania pracy i  atestacji 
stanowisk pracy; problematyki prawno-ekonomicznej 
i  inwestycyjno-ekonomicznej; edukacji ekonomicznej 
załóg zakładów pracy; wdrażania zasad reformy gospo-
darczej. Uczestnikami szkoleń byli przede wszystkim 
przedstawiciele kadry kierowniczej przedsiębiorstw 
państwowych i  spółdzielczych, działacze samorządowi, 
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przedstawiciele środowiska mistrzowskiego oraz służb 
organizatorskich zakładów pracy. Organizowano m.in. 
kursy: jakości, organizacji pracy i  zarządzania, peda-
gogiczne dla mistrzów-instruktorów praktycznej nauki 
zawodu, szkolenia sekretarek, gospodarki materiałowej 
i  magazynowej, szkolenia samorządów załóg i  obsługi 
mikrokomputerów. W  ramach działalności w  zakresie 
przedsięwzięć edukacyjnych zrealizowano: 347 kursów 
szkoleniowych dla 17  288 uczestników, 306 konferen-
cji i  seminariów dla 30 131 uczestników, 236 odczytów 
i dyskusji dla 8277 uczestników. W ramach działalności 
wydawniczej wydrukowano 522 600 egzemplarzy.

W  drugiej połowie lat 80. XX wieku oraz w  okresie 
późniejszym inicjatorem nowej formuły działalności 
był Oddział Warszawski TNOiK. Inicjatywa wynika-
ła z  nowej rzeczywistości zapotrzebowania na wiedzę 
i  praktykę zarówno w  środowiskach akademickich, jak 
i  w  działalności przedsiębiorstw. W  1985 roku powoła-
ne zostało Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie 

Oddziału Warszawskiego TNOiK jako wyodrębniona 
jednostka organizacyjna TNOiK OW. Główne zadanie 
dla Centrum określone przez Radę ds. AW w dniu powo-
łania to działanie na rzecz efektywności gospodarowania 
przedsiębiorstw poprzez rozwijanie i rozpowszechnianie 
zastosowań metody Analizy Wartości w gospodarce kraju.

Działalność ta obejmowała:
1. Działalność szkoleniową – kursy, szkolenia.
2. Działalność popularyzatorsko-wydawniczą –  od-

czyty, wystawy, konkursy, współdziałanie m.in. 
z Naczelną Organizacją Techniczną, PTE, Warszaw-
skim Klubem Techniki Racjonalizacji, Instytutami 
Naukowymi, np. Instytutem Organizacji i  Zarzą-
dzania i innymi.

3. Działalność badawczo-metodyczną –  konferencje na-
ukowe, seminaria, sympozja, współpraca z uczelniami.

4. Działalność projektowo-wdrożeniową metodą AW 
–  projekty struktur organizacyjnych, doskonalenie ja-
kości, konstrukcji, technologii produkcji wyrobów itd.

Fot. 1. Plakat zapraszający na Sympozjum Naukowe z okazji 70-lecia TNOiK i 45-lecia 
WAT, Warszawa 22 listopada 1995 roku
Źródło: Archiwum Oddziału Warszawskiego TNOiK

Fot. 2. Sympozjum Naukowe z okazji 70-lecia TNOiK i 45-lecia WAT w dniu 22 listopa-
da 1995 roku — prelegenci
Źródło: Archiwum Oddziału Warszawskiego TNOiK
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5. Działalność doradczo-usługową stosowania AW 
– konsultacje, opinie, analizy, ekspertyzy.

6. Współpracę międzynarodową w zakresie rozwijania 
i rozpowszechniania metody AW.

W związku z zapotrzebowaniem na wiedzę i praktykę 
w  środowiskach akademickich konieczna była decen-
tralizacja działalności Oddziału Warszawskiego TNOiK 
i  przeniesienie działalności do ośrodków akademickich 
i naukowych oraz do przedsiębiorstw. W nowej formule 
Oddział Warszawski stał się inspiratorem działalności kół 
naukowych i inicjatyw eksperckich TNOiK w środowi-
sku lokalnym. Po decentralizacji Oddziału Warszawskie-
go TNOiK koła są podstawową jednostką organizacyjną 
TNOiK (Rozdział IX Statutu TNOiK) w  strukturze Od-
działu TNOiK.

Członkowie przy Oddziale Warszawskim (tzw. Gru-
pa członków przy Zarządzie Oddziału) to pracownicy 
etatowi oraz osoby współpracujące z TNOiK, członkowie 
władz Oddziału oraz członkowie zwyczajni, którzy nie 
są  związani z  żadnym z  poniżej wymienionych kół na-
ukowych. Grupa nie prowadzi wyodrębnionej stałej dzia-
łalności. W  działalności OW TNOiK jej przedstawiciele 
zasiadają we władzach Oddziału oraz czynnie uczestniczą 
w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd i koła 
członkowskie. Grupa liczy 35 osób. Pozostali członkowie 
są zgrupowani w kołach, które posiadają swoich opieku-
nów. Są nimi pracownicy akademiccy uczelni warszaw-
skich i regionu warszawskiego. Członkowie kół spotykają 
się, dzieląc się doświadczeniami z  pracy naukowej bądź 
praktyki zawodowej. Koła Naukowe TNOiK powołano 

w  uczelniach wyższych, w  większości funkcjonują do 
dzisiaj. Są to:

• Wojskowa Akademia Techniczna (WAT); 
• Szkoła Główna Handlowa (SGH); 
• Politechnika Warszawska (PW); 
• Wyższa Szkoła Zarządzania –  Szkoła Wyższa 

(WSZ-SW);
• Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 

w Siedlcach; 
• Wyższa Szkoła Biznesu w Ciechanowie;
• Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w  War-

szawie (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i  Zarzą-
dzania w Warszawie). 

Oddział Warszawski Towarzystwa Naukowego Orga-
nizacji i  Kierownictwa był inspiratorem i  organizatorem 
przedsięwzięć związanych z  rozwojem nauk o  zarządza-
niu w aspekcie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. 
Duży wkład w  tej dziedzinie zarządzania wniosło Koło 
Naukowe TNOiK w  Wojskowej Akademii Technicznej, 
powołane w  1986  r. Inicjatorem jego powstania i  pierw-
szym opiekunem był płk Jerzy Jarzyna. Do podstawowych 
zagadnień z  zakresu naukowej organizacji i  zarządzania 
zaliczono między innymi:

• popularyzowanie i pogłębianie zasad i technik orga-
nizatorskich czy zarządzania (np. przy projektowa-
niu technicznym, wdrażaniu postępu technicznego, 
organizacji eksploatacji techniki, organizacji badań 
i eksperymentów);

• doskonalenie współdziałania taktyczno-techniczno- 
-organizacyjnego;

Fot. 3. Uczestnicy Sympozjum Naukowego z okazji 80-lecia TNOiK i 55-lecia WAT, 
WAT, 14.11.2005 r.
Źródło: Archiwum Oddziału Warszawskiego TNOiK
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• organizację i kierowanie w relacji człowiek-technika- 
-środowisko;

• szacowanie nakładów i  efektów rozwiązań organi-
zatorsko-zarządczych w  działalności innowacyjnej 
i wynalazczej;

• doradztwo i usługi organizacyjne w uczelni (np. w za-
kresie organizacji studiowania, organizacji konferen-
cji i  seminariów, opiniowania regulaminów pracy 
i służby).

Koło Naukowe TNOiK w WAT funkcjonowało w bar-
dzo trudnej sytuacji, tj. przy wzroście i  zmienności 
zadań dydaktyczno-naukowych oraz restrukturalizacji 
uczelni. Efekty tej działalności miały swoje odzwiercie-
dlenie w  organizowanych sympozjach i  konferencjach 
naukowych. 

Koło TNOiK funkcjonujące przy WAT przez 20 lat swo-
jej aktywnej działalności pod kierownictwem płk. Jerzego 
Jarzyny przyczyniło się do rozwoju TNOiK w środowisku 
WAT. Z uwagi na zmiany strukturalne i kadrowe oraz brak 
aktywności w  prowadzonej działalności Koło Naukowe 
TNOiK w Wojskowej Akademii Technicznej zakończyło 
statutową działalność i uchwałą nr 95 z 25.02.2013 r. zo-
stało rozwiązane. Kontynuatorem tradycji i  zachowania 
ciągłości organizacyjnej zostało nowo powstałe Koło 
Naukowe przy Instytucie Organizacji i  Zarządzania 
Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i  Zarządzania 
w  Wojskowej Akademii Technicznej. Jego opiekunem 
został dr inż. Zdzisław Wojciechowski. Działalność Koła 
skupiała się na cyklicznym organizowaniu seminariów 
i  sympozjów naukowych, a  przede wszystkim współ-
udziale w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym, m.in. takich jak: 

• Sympozjum Naukowe nt.: „Ewaluacja i  rozwojowa 
funkcja oceniania pracowników w  polskich przed-
siębiorstwach na podstawie wyników badań nauko-
wych przeprowadzonych w 2011/2012 roku”.

• Seminarium Naukowe nt.: „Systemy informa-
cyjne wspierające procesy zarządzania zasobami 
ludzkimi”.

• Seminarium Naukowe nt.: „Motywowanie pracow-
ników w polskich przedsiębiorstwach państwowych 
i prywatnych”.

• Seminarium Naukowe nt.: „Rozwój zawodowy pra-
cowników w polskich przedsiębiorstwach”.

• Seminarium Naukowe nt.: „Realizacja funkcji per-
sonalnej w  polskich przedsiębiorstwach”, na pod-
stawie wyników badań przeprowadzonych w latach 
2011-2012.

• III Konferencja Naukowa nt.: „Nowoczesne kon-
cepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządza-
nia drugiej generacji”, Warszawa, WAT, 02.12.2011 r.

• IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: 
„Nowoczesne koncepcje i  metody zarządzania. Za-
rządzanie determinowane specyfiką sektora”, War-
szawa, WAT, 5–6.12.2013 r.

• V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „No-
woczesne koncepcje i  metody zarządzania”. Kon-
ferencja ta odbyła się pod hasłem:  ”Kontrowersje 
i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku”, 
Warszawa, 27.11.2015 r.

• VI Konferencja Naukowa zatytułowana nt.: Nowo-
czesne koncepcje i metody zarządzania. „Zwinność 
organizacji w  dynamicznym otoczeniu w  sektorze 
wojskowym, publicznym, społecznym i  bizneso-
wym” w  dniach 8–9  grudnia 2016  r. w  WAT przy 
współudziale między innymi Koła Naukowego Od-
działu Warszawskiego TNOiK. 

Członkowie koła TNOiK WAT są  m.in. laureatami 
konkursów krajowych i międzynarodowych. Na Między-
narodowej Wystawie Technologii i  Innowacji IPITEX, 
która odbyła się w dniach 2–6 lutego 2016 roku w Bang-
koku, zaprezentowane zostały systemy teleinformatyczne 
iSULIN i  PATRON opracowane przez zespoły studen-
tów pod kierunkiem członka TNOiK dra inż. Mariusza 
Chmielewskiego z  Instytutu Systemów Informatycznych. 
Przeprowadzone prezentacje oraz załączone materiały 
naukowe dotyczące zastosowanych metod analitycznych 
pozwoliły rozwiązaniom uzyskać dwa złote medale. 

Fot. 4. i Fot. 5. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. „Zarządzanie determino-
wane specyfiką sektora”, referat dr Wiesław Gonciarski – kierownik Zakładu Inżynierii i Zarządzania IOiZ WAT i dr Kazimierz Piotrkowski 
— prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego TNOiK, Warszawa, WAT, 5–6.12.2013 r. Zdjęcie z prawej — uczestnicy Koła Naukowego TNOiK 
przy IOiZ WCY WAT
Źródło: Archiwum Oddziału Warszawskiego TNOiK
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Dodatkowo aplikacja i opaska sensoryczna iSULIN otrzy-
mały GRAND PRIX wystawy IPITEX przyznawane przez 
Narodową Radę Naukową Tajlandii dla najlepszego wy-
nalazku oraz wyróżnienie specjalne za najlepszą prezen-
tację rozwiązania.

Wystawa gościła wynalazców z  całego świata, gdzie 
zaprezentowano szereg uznanych rozwiązań, w  tym po-
nad 20 polskich projektów, z czego aż trzy są autorstwa 
naukowców Wojskowej Akademii Technicznej pod kie-
rownictwem naszego członka TNOiK dra inż. Mariusza 
Chmielewskiego. 

Członkowie koła Oddziału Warszawskiego TNOiK 
i WAT w latach 2017, 2018, 2019 aktywnie uczestniczyli 
w przygotowaniu i realizacji cyklicznych konferencji o za-
sięgu międzynarodowym organizowanych przez Zakład 
Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządza-
nia Wydziału Cybernetyki oraz Wydziału Bezpieczeń-
stwa Logistyki i  Zarządzania. Natomiast w  2020 i  2021 
roku konferencje były prowadzone w  formule on-line 
(Microsoft Teams) ze względu na sytuację pandemiczną. 
Należy podkreślić, że w konferencjach brali czynny udział 
członkowie innych Kół Naukowych TNOiK: Politechniki 
Częstochowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politech-
niki Lubelskiej, Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej 
Handlowej i  innych uczelni. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż w  konferencjach uczestniczyli członkowie Zarządu 
Głównego pod przewodnictwem prezesa prof. dra hab. 
inż. Leszka Kiełtyki i  przewodniczącej Rady Naukowej 
 TNOiK prof. dr hab. Ewy Bojar. Patronem medialnym 
był „Przegląd Organizacji” TNOiK pod red. prof. dra hab. 
Stanisława Brzezińskiego. To świadczy o znaczeniu nauk 
o  zarządzaniu i  wzajemnej współpracy oraz dzieleniu 

się najnowszymi osiągnięciami w  zakresie wiedzy i  naj-
lepszych praktyk z  dziedziny zarządzania, jak również 
innych dyscyplin naukowych.

Koło TNOiK przy Wydziale Zarządzania Politech-
niki Warszawskiej podjęło swoją aktywną działalność 
z  dniem 25.11.2016 roku po  spotkaniu studentów Wy-
działu Zarządzania Politechniki Warszawskiej z  dzie-
kanem Wydziału Zarządzania drem hab. inż. Januszem 
Zawiła-Niedźwieckim, prof. PW oraz prodziekan ds. 
nauki i rozwoju dr hab. inż. Anną Kosieradzką, prof. PW. 
Przedmiotem spotkania było podjęcie działań w  celu 
przystąpienia pracowników Wydziału Zarządzania do 
członkostwa w  Warszawskim Oddziale TNOiK i  od-
nowienia współpracy naukowej z  Towarzystwem. Od 
początku 2017 roku przyjęto ponad 40 członków zwyczaj-
nych, reprezentujących szeroko rozumiany obszar nauki, 
administracji publicznej oraz biznesu.

Kierownictwo Wydziału Zarządzania we współ-
pracy z  Oddziałem Warszawskim TNOiK zorganizo-
wało spotkania realizowane w  ramach Seminariów 
Naukowych:

• 9 maja 2017 r. nt. „Zarządzanie publiczne – między 
naukami o administracji a naukami o zarządzaniu” 

– dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie;

• 16 maja 2017  r. nt. „Inżynieria Produkcji –  Imper-
fect Knowledge?” – prof. dr hab. inż. Leszek Pachol-
ski z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki 
Poznańskiej;

• 25 maja 2017  r. odbyło się spotkanie z  Prezesem 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcinem Ci-
chym, który jest również członkiem TNOiK;

Fot. 6. V Konferencja Naukowa nt.: Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania „Kontrowersje i wyzwania marketingu 
i zarządzania w XXI wieku”, Warszawa 27 listopada 2015 r. — uczestnicy
Źródło: Archiwum Oddziału Warszawskiego TNOiK
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• 29 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja Banking 
Tech & Security, w ramach której dyskutowane były 
zagadnienia rozwoju elektronicznych usług finanso-
wych oraz ich prawidłowego zabezpieczania przed 
stale rosnącymi cyberzagrożeniami. Na konferencji 
przedstawiona była prezentacja dotycząca wpływu 
digitalizacji i  socjalizacji na rozwój usług finanso-
wych. Patronem prelekcji było Koło TNOiK, a wy-
kład poprowadził dr inż. Marcin Kotarba –  prze-
wodniczący Koła.

Rok 2018 należy uznać za bardzo udany dla Koła TNO-
iK przy Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. 
Członkowie Koła aktywnie organizowali i  uczestniczyli 
w  wydarzeniach naukowych objętych patronatem Towa-
rzystwa, przyczyniając się do realizacji jego celów statuto-
wych i popularyzacji idei oraz dorobku Profesora Karola 
Adamieckiego. 

Największym sukcesem Koła było samodzielne przy-
gotowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zarzą-
dzanie 4.0  –  naukowe zarządzanie w  awangardzie roz-
woju Polski od 100 lat”. Konferencja uzyskała prestiżowe 
logo „Niepodległa” przyznawane w ramach państwowych 
obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Celem 
tej konferencji było zwrócenie uwagi na pilną potrzebę 
przemyślenia koncepcji zarządzania w  kontekście dyna-
micznie zmieniającego się świata, w którym wiodącą rolę 
odgrywa cyfryzacja (widoczna np. w idei Przemysłu 4.0) 
oraz zmiany społeczne.

Członkowie Koła aktywnie rozwijali swoje zaintereso-
wania naukowe, biorąc udział w  seminariach Wydziału 
Zarządzania objętych patronatem TNOiK. Rok 2018 
był też wypełniony osiągnięciami naukowymi –  w  tym 
uzyskaniem przez naszych członków tytułów naukowych 
doktora lub doktora habilitowanego.

Liczba osób deklarujących przynależność do Koła 
wynosi około 80 członków. W okresie ostatnich dwóch lat 
zmiejszenie liczby członków związane było z  odejściem 
z  Wydziału Zarządzania szeregu pracowników oraz bar-
dzo trudną sytuacją pandemiczną. Pomimo tego pozostali 
członkowie wykazują dalsze zainteresowania działalno-
ścią w TNOiK. W  latach 2020 oraz 2021 ze względu na 
sytuację epidemiologiczną dostrzec można ograniczoną 
bezpośrednią działalność członków Koła TNOiK na Wy-
dziale Zarządzania a największymi przeszkodami były: 

1. Ogólne restrykcje związane z  prowadzeniem spot-
kań – brak możliwości realizacji spotkań stacjonar-
nych kluczowych dla budowania wspólnoty. 

2. Zawieszenie konferencji organizowanych w formie 
stacjonarnej. 

3. Konferencje elektroniczne o  ograniczonym zainte-
resowaniu.

4.  Konieczność absorpcji nowych technologii pracy 
zdalnej –  zarówno przeszkoda w  pracy Koła, jak 
i dodatkowe wysokie obciążenie jego członków.

Sytuacja epidemiologiczna, czyli ostatnie 2 lata, to czas 
konferencji zdalnych. Sytuacja ta zmusiła członków Koła 
do koncentracji na podstawowych obowiązkach pracowni-
czych i konieczności ograniczenia jego działalności do cza-
su unormowania sytuacji zdrowotnej oraz reguł działania. 

Centrum Analizy Wartości (CAW), funkcjonujące 
w  strukturze Oddziału Warszawskiego, powstałe w  trud-
nym okresie przemian, transformacji państwa i  gospo-
darki, odniosło sukces na rynku doradczo-szkoleniowym 
szczególnie w  okresie 1986–1995, którego działalność 
skupiała się przede wszystkim na:

1) kursach i szkoleniach z technik stosowania analizy 
wartości dla zakładów pracy, m.in. FSO, URSUS, 
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, kopal-
nie i inne;

2) wydawaniu Zeszytów – Biuletynu Analiza Wartości, 
np. opracowania „Analiza Wartości czynnikiem ob-
niżenia pracochłonności”, „Analiza Wartości meto-
dą doskonalenia problemów”;

3) organizacji konferencji i  wystaw krajowych na te-
mat metody Analizy Wartości, np. „Strategia przy-
spieszenia postępu technicznego i organizacyjnego 
przez wykorzystanie AW”;

4) pracach doradczych (projektowo-badawcze, ba-
dawczo-rozwojowe, badawczo-wdrożeniowe) z  wy-
korzystaniem metody Analizy Wartości dla wielu 
przedsiębiorstw (m.in. Fabryka Ciągników URSUS, 
FSO, Szpital kliniczny w Warszawie, KWK Bogdan-
ka, Sośnica, Elektrownia w Połańcu).

Fot. 7. Materiały i Studia wydawane przez Centrum Analizy Wartości 
Źródło: Archiwum Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Od-
działu Warszawskiego TNOiK

W  latach 1995–2005 TNOiK Centrum Analizy War-
tości dostosowało profil działalności do potrzeb rynku 
edukacyjnego. Kontynuowano podjęte wcześniej prace 
doradcze oraz szkolenia, konferencje i kursy na tematy:

1. Prywatyzacja przedsiębiorstwa oraz działanie kadry 
kierowniczej w nowych warunkach gospodarczych.

2. Przekształcenia własnościowe w  przedsiębior-
stwach.

3. Mieszkania zakładowe – sprzedaż, komunalizacja.
4. Prawo wynalazcze i projekty badawczo-rozwojowe 

w nowych warunkach ekonomicznych.
5. Praktyka przetargów budowlanych w  gospodarce 

rynkowej. Przygotowanie do ustawy o  zamówie-
niach publicznych.

6. Wynagradzanie w przedsiębiorstwach.
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7. Wycena majątku przedsiębiorstwa dla potrzeb two-
rzenia spółek kapitałowych.

8. Szkolenia członków Rad Pracowniczych oraz przed-
stawicieli Związków Zawodowych.

Poradniki:
1. System zamówień publicznych – praca zbiorowa.
2. Przetargi na roboty budowlane – E. Smoktunowicz.
3. Efekty wdrożeniowe – Jan Anderko, Jan Wróbel.
4. Praktyki monopolistyczne przedsiębiorstw –  Wi-

told Modzelewski.
W  tych latach, mając na uwadze zachodzące zmiany, 

np. wkroczenie na rynek polski zagranicznych firm do-
radczo-edukacyjnych i  specjalistycznych wydawnictw 
CAW, ograniczono działalność wydawniczą do autorskich 
materiałów szkoleniowych na potrzeby konkretnych 
przedsięwzięć.

W  latach 2005–2021 i  obecnie funkcjonowanie Cen-
trum Analizy Wartości skupiało się na działalności 
szkoleniowej, która była każdego roku rozszerzana, mo-
dyfikowana oraz doskonalona, aby osiągać odpowiedni 
odzew u  odbiorców. Bogata oferta szkoleniowa o  wyso-
kim poziomie merytorycznym, atrakcyjna pod względem 
organizacyjnym, ma swoje odzwierciedlenie w  ocenach 
wystawianych przez uczestników szkoleń, którymi są: ka-
dra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy różnych 
szczebli przedsiębiorstw, instytutów naukowych, szkół 
wyższych, administracji.

Po wybuchu pandemii w  2020 roku Centrum Anali-
zy Wartości dostosowało się do wymogów i  oczekiwań 
rynku. Rozpoczęto realizację szkoleń w trybie online lub 
hybrydowych, czyli stacjonarnych z  możliwością uczest-
niczenia przez Internet.

W  trzydziestopięcioletniej historii Centrum Analizy 
Wartości przeszkoliło ponad 55 tysięcy osób. Do rozwo-
ju i  sukcesu CAW w  minionym okresie i  obecnej jego 
działalności przyczynili się wieloletnia dyrektor CAW 
mgr Mirosława Jefimow i  obecny dyrektor mgr Leszek 
Czechowski.

Przez wszystkie te lata Centrum Analizy Wartości 
wydatnie wspierało, zgodnie ze Statutem TNOiK, 
zarówno Oddział Warszawski, jak i  Zarząd Główny 
TNOiK.

Uczelniane Koło Naukowe TNOiK funkcjonujące 
przy Warszawskiej Szkole Zarządzania –  Szkole Wyż-
szej od 8 listopada 2010 r. ściśle współpracuje z Pracow-
nią Zrównoważonego Rozwoju przy MSZ-SW. W  dzia-
łalności Pracowni uczestniczą wszyscy członkowie Koła 
TNOiK. 

Opiekunem Koła TNOiK jest wykładowca uczelni prof. 
dr hab. Paweł Soroka, który jest jednocześnie Członkiem 
Zarządu Oddziału Warszawskiego TNOiK.

Przewodniczący Koła TNOiK mgr Janusz Zieliński
Animatorka działalności Koła i wiceprzewodnicząca dr 

inż. Barbara Kulpińska.
Sekretarz Koła TNOiK dr Halina Fuchsel.
Problematyka, która jest przedmiotem działania 

uczelnianego Koła TNOiK przy Warszawskiej Szkole 
Zarządzania –  Szkole Wyższej, jest realizowana pod 

przewodnictwem merytorycznym animatorki koła 
w zakresie:

I. Rozwijanie i popularyzacja dobrej praktyki admini-
stracji i zarządzania.

II. Uczestnictwo w  seminariach naukowych i  warszta-
tach problemowych.

III. Działalność oświatowa i  edukacyjna realizowana 
była w ramach działania Pracowni Zrównoważone-
go Rozwoju w zakresie zagadnień:
• Doradztwo organizacyjne,
• Mentoring,
• Tutoring,
• Coaching. 

IV. Opinie i  rzeczoznawstwo w  zakresie szeroko rozu-
mianej organizacji zarządzania i kierowania.

V. Współpraca z zagranicą w zakresie efektywnych me-
tod edukacyjnych.

VI. Rozwój potencjałów i kwalifikacji swoich członków.

Zakres tematyczny Pracowni to:
I. CZŁOWIEK;
II. KULTURA;
III. ŚRODOWISKO;
IV. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ma charakter 

empiryczny, ale prowadzi również dyskusje naukowe, 
organizuje zebrania naukowe oraz otwarte seminaria 
problemowe, w  których uczestniczą studenci, a  także 
inne zainteresowane osoby. Informacje o seminariach pu-
blikowane są na Uczelni oraz ogłaszane m.in. w serwisie 
wiadomości na portalu NGO.PL. 

Koło TNOiK przy WSZ-SW w dniach od 3 do 7 wrze-
śnia 2012  r. zorganizowało pięciodniową sesję Mię-
dzynarodowej Akademii Nauk San Marino (pierwszy 
raz w historii w Warszawie). Uwieńczeniem sesji było 
podpisanie umowy o  współpracy pomiędzy Między-
narodową Akademią Nauk San Marino a Warszawską 
Szkołą Zarządzania –  Szkołą Wyższą oraz Oddziałem 
Warszawskim TNOiK. W  maju 2012  r. Koło TNOiK 
przy Warszawskiej Szkole Zarządzania –  Szkole Wyż-
szej gościło Pana Etsuo Miyoshi z Japonii, który wystą-
pił z referatem na temat promocji międzynarodowego 
języka esperanto. 30 września 2013  r. odbyła się Uro-
czysta Gala – Jubileusz 90. rocznicy urodzin i 45-lecia 
twórczej pracy naukowej prof. Marii Holstein-Beck 

–  aktywnego członka TNOiK. Natomiast 30 maja 
2014  r. Koło TNOiK przy WSZ-SW przeprowadziło 
międzynarodową e-konferencję (telewideo w  języku 
esperanto) na temat „Efektywne metody skutecznej 
edukacji” we współpracy z  zespołem naukowym Uni-
wersytetu w  Rumunii, podczas odbywającego się tam 
sympozjum Międzynarodowej Akademii Nauk San 
Marino. W latach 2013–2017 członkowie Koła TNOiK 
wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju przy 
WSZ-SW zorganizowali bądź uczestniczyli w  ok. 60 
seminariach i konferencjach naukowych oraz popular-
no-naukowych przedsięwzięciach, których uczestnicy 
swoje wystąpienia opublikowali w licznych materiałach 
pokonferencyjnych.
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W  latach 2017–2020 członkowie Koła TNOiK wspól-
nie z  Pracownią Zrównoważonego Rozwoju przy WSZ-

-SW zorganizowali bądź uczestniczyli w  licznych semina-
riach i konferencjach naukowych. Tematyka seminariów 
to m.in.:

• Metody i techniki organizatorskie oraz edukacyjne.
• Zarządzanie sobą.
• Prakseologia –  nauka i  praktyka –  dzieło prof. 

T. Kotarbińskiego.
• Prekursorzy naukowych podstaw organizacji, doko-

nania prof. K. Adamieckiego i TNOiK.
• Struktury cywilizacyjne współczesnego świata 

– prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński.
• „Instrukcja obsługi człowieka” –  dr inż. Barbara 

Kulpińska. 
• Wyzwania ekonomii XXI wieku – dr Lech Smolaga.
• Kompetencje autokreacyjne dorosłych wobec wy-

zwań kulturowo-cywilizacyjnych XXI wieku – mgr 
Janusz Zieliński.

• Dlaczego świat dąży do katastrofy? –  prof. dr hab. 
A. Dąbkowski.

• Bezpieczeństwo informacji – prof. dr hab. J. Oleński.
• Nowe paradygmaty ekonomii w  obliczu wyzwań 

XXI w. – dr Lech Smolaga.
• Racjonalność egzystencjalna w XXI w. – prof. dr hab. 

Kazimierz Kłosiński.
• Komunikacja interpersonalna –  mgr Elżbieta 

Majcher.
• „Przekształcenia światowego ładu gospodarcze-

go –  wnioski pro domo sua” –  prof. dr Bogdan 
Miedziński.

• „Innowacje i postęp techniczny we współczesnej go-
spodarce” – doc. Lech Smolaga.

• „W  jaki sposób Triada Platona (prawda –  dobro 
– piękno) wpływa na sprawność działania na gruncie 
organizacji i zarządzania” – część pierwsza – Praw-
da –  w  nauce, w  pracy zawodowej, w  działalności 
społecznej, w środowisku towarzyskim, w życiu oso-
bistym – wprowadzenie dr inż. Barbara Kulpińska.

• Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicz-
nego oraz ich wpływa na efektywność zarządzania 
na poziomie krajowym, prowadzenie – prof. dr hab. 
Kazimierz Kłosiński.

• „Dlaczego deklarowana akceptacja wyższych warto-
ści (zdefiniowanych przez różnych myślicieli) nie 
wpływa na powstrzymanie postępującej głębokiej 
polaryzacji społecznej i jak można podnieść spraw-
ność naszego działania na gruncie Organizacji i Za-
rządzania” – część druga – DOBRO (byt) – w nauce, 
w pracy zawodowej, w polityce, w działalności spo-
łecznej, w środowisku towarzyskim, w życiu osobi-
stym … – prowadzenie dr inż. Barbara Kulpińska.

• Znaczenie intensyfikacji wdrażania sztucznej inteli-
gencji dla gospodarki i społeczeństwa – wykład mgr 
Janusz Zieliński.

• Sztuczna inteligencja – ciąg dalszy – wykład mgr Ja-
nusz Zieliński. 

• ABC kultury organizacyjnej –  prowadzenie dr inż. 
Barbara Kulpińska.

• e-seminarium –  Cechy osobowości mające wpływ 
na sprawność działania menedżera – wprowadzenie 
dr inż. Barbara Kulpińska.

• e-seminarium –  Znacznie wartości uniwersalnych 
(i innych) w procesach organizatorskich i ich wpływ 
na sprawność zarządzania –  wprowadzenie dr inż. 
Barbara Kulpińska.

W  2020 roku odbyło się łącznie 5  seminariów (3  sta-
cjonarne oraz 2  tzw. e-seminaria) –  ponieważ już od 
marca władze państwowe zarządziły ścisłą kwarantannę 
pandemiczną.

Koło Naukowe TNOiK przy Wyższej Szkole Finan-
sów i  Zarządzania w  Warszawie (obecnie Akademia 
Ekonomiczno-Humanistyczna w  Warszawie) powstało 
w dniu 3 października 2016 roku pod przewodnictwem 
prof. Agnieszki Bitkowskiej i prof. Elżbiety Weiss. Powsta-
łe koło podjęło wiele działań o charakterze naukowo-ba-
dawczym oraz organizacyjnym. Główne zainteresowania 
naukowo-badawcze koncentrowały się wokół następu-
jących obszarów, które umożliwiają skuteczną adaptację 
przedsiębiorstw do zachodzących zmian w zakresie: 

• nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania, 
• zarządzania procesowego i projektowego ,
• narzędzi i  metodyk zarządzania procesowego 

i projektowego.
Pracownicy katedry opublikowali wiele artykułów, mo-

nografii oraz opracowań redakcyjnych, do których można 
zaliczyć m.in.: Perspektywy rozwoju podejścia procesowe-
go. Szanse i ograniczenia red. Agnieszka Bitkowska, Elżbie-
ta Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
w Warszawie, 2017; Metody i koncepcje podejścia proceso-
wego w  zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta 
Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
w  Warszawie, 2016; Wielowymiarowość podejścia proce-
sowego w zarządzaniu, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta 
Weiss, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
w Warszawie, 2016. Pracownicy Katedry prowadzą aktyw-
ną działalność organizacyjną zawiązaną z  popularyzacją 
nauki poprzez przygotowanie konferencji i  seminariów 
naukowych, zapraszają gości profesorów i przedstawicieli 
biznesu z  Polski i  za granicy. Dnia 5  grudnia 2016 roku 
przyjęto kolejnych 103 nowych członków Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i  Kierownictwa (na pierwszym 
spotkaniu przyjęto 24 członków). Seminaria organizowane 
przez Koło Naukowe TNOiK to m.in.: Efektywność wyko-
rzystania środków unijnych na rozwój edukacji przez gmi-
ny regionu mazowieckiego – mgr Dorota Narojczyk; Rola 
menedżera we współczesnych organizacjach –  prezes Za-
rządu Głównego TNOIK prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka; 
Uwarunkowania sukcesu zarządzania projektami unijnymi 
w  gminnych szkołach gimnazjalnych regionu śląskiego; 
Zarządzanie zmianami strukturalnymi  w  przedsiębior-
stwach komunalnych miast średniej wielkości w Polsce wy-
głosił  wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w  Szczecinku mgr inż. Tadeusz  Chruściel; 
Current Issues in Family Business Research and Practice 

– wykład wygłosił prof. Bart Dębicki z  Townson University 
w Stanach Zjednoczonych. 
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Działalność Koła Naukowego TNOiK w roku akademic-
kim 2016/2017 znacznie się rozszerzyła. Przyjęto nowych 
członków, co pozwoliło na przekazywanie dotychczaso-
wych doświadczeń nowym pokoleniom studentów. Waż-
nym elementem aktywności naukowej było przygotowanie 
członków Koła do udziału w konferencji organizowanej na 
Uczelni w dniu 24 maja 2017 roku pt.: „Zarządzanie proce-
sowe. Od kreacji do implementacji projektu”. Konferencja 
zgromadziła ponad 200 uczestników z całej Polski, zarówno 
profesorów, przedstawicieli nauki, jak i biznesu. Studenckie 
Koło Naukowe TNOiK było ważnym elementem działalno-
ści naukowej studentów na Wydziale Zarządzania i Finan-
sów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. 
Obecna działalność Koła Naukowego  TNOiK ulokowano 
w  nowej strukturze organizacyjnej Uczelni o  zmienionej 
nazwie na Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna 
w Warszawie.

Koło TNOiK przy Collegium Mazovia Innowacyjnej 
Szkole Wyższej w Siedlcach zostało powołane w 2007 roku 
z  inicjatywy i  inspiracji pracowników naukowych Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania. Po zmianie nazwy Uczelni 
na Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedl-
cach powołane zostało do działania Koło Naukowe Towarzy-
stwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Celem Koła 
TNOiK było propagowanie celów działania Towarzystwa 
wśród studentów i  absolwentów oraz kadry zatrudnionej 
na Uczelni, a  także realizacja kierunków działania władz 
Oddziału Warszawskiego Towarzystwa poprzez realizację 
jego uchwał, integrację z przedstawicielami nauk organizacji 
i zarządzania oraz środowisk kadry zarządzającej zakładów 
pracy na terenie lokalnym oraz Collegium Mazovia Innowa-
cyjnej Szkoły Wyższej. W  ramach działalności członkowie 
Koła mieli możliwość zapoznania się z artykułami na temat 
dorobku nauki z zakresu organizacji i zarządzania: wydaną 
publikacją książkową z  Konferencji Naukowej „Przełomy 
w zarządzaniu”, artykułami publikowanymi w „Przeglądzie 
Organizacji”. Członkowie Koła dr Władysław Grześkiewicz 
i dr Janina Potiopa zostali odznaczeni Srebrną Odznaką Ho-
norową Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa. 

W dniu 11 października 2014 roku w siedzibie Colle-
gium Mazovia miało miejsce uroczyste podpisanie po-
rozumienia o  współpracy pomiędzy Towarzystwem Na-
ukowej Organizacji i Kierownictwa Oddział Warszawski, 
Wschodnią Izbą Gospodarczą z siedzibą w Siedlcach oraz 
Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą. Głów-
nymi celami porozumienia jest wymiana doświadczeń 
oraz informacji, a  także integrowanie środowisk nauki 
i  praktyki zarządzania. Strony zamierzają podejmować 
wspólne przedsięwzięcia dotyczące rozwoju programów 
kształcenia, prowadzenia badań naukowych na rzecz 
podmiotów gospodarczych, nawiązywania osobistych 
kontaktów przedsiębiorców z  przedstawicielami Towa-
rzystwa oraz Uczelni. 

Stosownie do treści porozumienia strony wyraziły wolę 
współpracy w przeświadczeniu, że przysłuży się ona do:

• rozwijania i  upowszechniania nauk o  organiza-
cji i  kierowaniu, popularyzacji ich zasad, metod 
i osiągnięć;

• praktycznego zastosowania wiedzy w  życiu 
społeczno-gospodarczym;

• prezentowania w otoczeniu organizacji stanowiska 
i opinii w sprawach organizacji i kierowania;

• podnoszenia umiejętności i  wiedzy o  profesjonal-
nym zarządzaniu;

• wdrażania zasad i praktycznych rozwiązań z zakre-
su zrównoważonego rozwoju;

• wymiany doświadczeń w  realizacji wspólnych pro-
jektów badawczych oraz publikacji artykułów w pe-
riodykach naukowych.

Podpisane porozumienie trójstronne to kolejny krok 
Uczelni w dążeniu do integracji nauki z biznesem.

W dniach 19–20 marca 2015 roku odbyła się konferencja 
w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na temat 

„Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą kształtowania 
warunków dla zrównoważonego rozwoju”. W  konferencji 
udział wzięli dr Władysław Grześkiewicz i dr Janina Potiopa 

– członkowie Koła TNOiK, podczas której przedstawili refe-
rat na temat „Społeczna odpowiedzialność zakładu opieki 
zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej”.

Koło Uczelniane TNOiK przy Wyższej Szkole Bizne-
su i Zarządzania w Ciechanowie

Podstawowa działalność koła polegała na opiece meryto-
rycznej i organizacyjnej nad Studenckim Naukowym Kołem 
Zarządzania i  Finansów. Średnio raz na semestr studenci 
przygotowali referaty z  obszaru: zarządzanie finansami 
publicznymi; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Naj-
ciekawsze referaty prezentowane były na zebraniach Stu-
denckiego Koła, w  których uczestniczyli także członkowie 
Koła Uczelnianego TNOiK. Członkowie koła uczestniczyli 
aktywnie w  konferencjach naukowych organizowanych 
przez wyższe Uczelnie. Systematycznie podnosili swoje 
kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szko-
leniach. Cenną inicjatywą było coroczne przeprowadzenie 
seminarium dotyczące finansowych, prawnych i  organiza-
cyjnych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu te-
rytorialnego. Oprócz studentów, pracowników uczelni brali 
w nich aktywny udział przedstawiciele gmin i powiatu cie-
chanowskiego. Członkowie Koła TNOiK byli zaangażowani 
w  przygotowywanie ekspertyz na rzecz innych instytucji, 
m.in.: Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa; 
Agencji Rozwoju Przemysłu; Krajowej Szkoły Skarbowości. 
Systematycznie przygotowywali publikacje popularno-

-naukowe do czasopism specjalistycznych.
Działalność Koła w  okresie 2017–2021 obejmowała 

następujące formy aktywności:
1. Opieka nad Studenckim Naukowym Kołem Finan-

sów i Zarządzania przy WSBiZ.
2. Organizowanie cyklicznych seminariów na uzgod-

nione z członkami Koła tematy.
3. Organizowanie konferencji naukowych.
4. Udział członków Koła w konferencjach i seminariach 

naukowych organizowanych przez inne uczelnie.
5. Udział członków Koła w  przygotowywaniu eksper-

tyz na rzecz innych instytucji, m.in.: Agencji Re-
strukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa; Agencji 
Rozwoju Przemysłu; Krajowej Szkoły Skarbowości.
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6. Przygotowywanie publikacji popularno-naukowych 
dla czasopism specjalistycznych.

7. Wizyty studialne członków Koła w  innych Uczel-
niach, krajowych i zagranicznych.

Przewodniczący koła dr Janusz Sarnowski od roku 
2017 jest członkiem Głównej Komisji Orzekającej w spra-
wach o naruszanie dyscypliny finansów publicznych (zo-
stał powołany przez premiera RP). 

Z powodu likwidacji działalności Uczelni w roku 2021 
członkowie Koła upoważnili przewodniczącego do złoże-
nia wniosku o włączenie dotychczasowych członków do 
Koła działającego przy Oddziale Warszawskim TNOiK.

Współczesne uwarunkowania społeczne i  gospodar-
cze oraz dominacja technologii informacyjnej kreują 
nowe formy funkcjonowania organizacji naukowych 
non profit, jakim jest Towarzystwo TNOiK, wpisujące 
się w  kierunki funkcjonowania organizacji określo-
ne podczas IV Kongresu TNOiK. Stąd główną ideą 
rozwoju jest przede wszystkim dostosowanie się do 
zmieniających, jakże nieprzewidywalnych turbulent-
nych warunków, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć. 
Niewątpliwie ogromną rolę odgrywają nowoczesne 
technologie informatyczne, które pomimo bezpośred-
nich ograniczeń komunikacyjnych, jakich doznaliśmy 
w ostatnich dwóch latach, umożliwiły dalszy rozwój. To 

dzięki zaangażowaniu i determinacji członków naszych 
organizacji nie zatraciliśmy chęci działania i  wykorzy-
stania potencjału, jakim dysponują organizacje Od-
działu Warszawskiego TNOiK. Pełniąc funkcję prezesa 
Oddziału Warszawskiego TNOiK przez trzy kadencje, 
miałem szczęście i  jednocześnie ogromny zaszczyt spo-
tkać wspaniałych ludzi, entuzjastów działalności w  or-
ganizacji non profit, którzy potrafili dzielić się wiedzą 
i  doświadczeniem, bezinteresownie poświęcając swój 
własny czas, niezależnie od sytuacji i przeciwności losu. 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wszystkim 
moim Współorganizatorom i  Członkom TNOiK za 
wszystko, co uczynili w rozwoju nauk o zarządzaniu dla 
dobra naszej społeczności.

Prezes Oddziału Warszawskiego 
Towarzystwa Naukowego 
Organizacji i Kierownictwa 
dr Kazimierz Piotrkowski
Pracownik badawczo–dydaktyczny 
Instytutu Organizacji i Zarządzania 
Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania 
Wojskowej Akademii Technicznej 

Fot. 8. Od lewej: dr Andrzej Raczkowski, dr Władysław Grześkiewicz — opiekun Koła TNOiK, mgr inż. Zenon Chodowiec — prezes WIG, 
dr Bożena Piechowicz — rektor Uczelni Collegium Mazovia, dr inż. Kazimierz Piotrkowski — Prezes Oddziału Warszawskiego TNOiK, dr 
Mirosław Symanowicz i mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
Źródło: Archiwum Oddziału Warszawskiego TNOiK



 RECENZJE | 59

RECEPTY NA SUKCES W ZARZĄDZANIU. 
REFLEKSJE PRZEDSTAWICIELI NAUK 
O ZARZĄDZANIU I PRAKTYKÓW 
REDAKCJA NAUKOWA  
EWA BOJAR

Wydawnictwo Dom Organizatora, Lublin 2022

„dobrych praktyk” –  „recepty na sukces”, rezultaty sy-
nergii wiedzy teoretycznej i  funkcjonowania w praktyce 
zarządzania. 

Eseje przedstawiane przez autorów są  skarbnicą wie-
dzy, bazą doświadczeń, gdyż, jak powszechnie wiadomo, 
aby osiągnąć sukces, potrzebne są  konkretne metody 
i działania a nie powierzchowne rady.

Wydanie niniejszego dzieła jest okazją nie tylko do 
refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami jej autorów, 
ale także –  a  może przede wszystkim –  do budowania 

O pracowanie zbiorowe pt. „ Recepty na sukces w zarzą-
dzaniu. Refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu 

i  praktyków” wydane zostało pod redakcją prof. dr hab. 
Ewy Bojar. 

Autorzy esejów podjęli się zdefiniowania pojęcia „suk-
ces w  zarządzaniu”, określenia jego wymiarów, przedsta-
wienia katalogu warunków i czynników niezbędnych do 
jego osiągnięcia. Przykłady są inspirujące dla wszystkich 
tych, którzy chcą wykorzystać swój potencjał, podejmu-
jąc aktywność w  osiąganiu sukcesów. Są to przykłady 

W artykule wykorzystano

[1] Czech A., Martyniak Z., Karol Adamiecki, Życie i  dzieło, 
Wydanie pierwsze, Zarząd Główny TNOiK, Oficyna Wy-
dawnicza Postępu Organizacyjnego Sp. z  o.o., Bydgoszcz 
1997.

[2] Sprawozdania kadencyjne Kół Naukowych TNOiK za okres 
2013–2022. 

[3] Zasady działalności TNOiK, Wyd. Zarządu Głównego 
TNOiK z dnia 18.05.2015.

[4] Statut Towarzystwa Naukowego Organizacji i  Kierownic-
twa, Zarząd Główny TNOiK, Warszawa 2017.

[5] Materiały zwarte z IV Kongresu Nauk o Zarządaniu, Wyd. 
TNOiK, Warszawa 2016.

[6] Archiwum Biura Zarządu Oddziału Warszawskiego 
TNOiK.
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nowej jakości relacji na gruncie naukowym, zawodowym 
oraz osobistym. Czytelnicy będą mogli wykorzystać 
przedstawione w  publikacji recepty na sukces. Nawet 
doświadczeni liderzy znajdą w  tej publikacji coś dla sie-
bie, choćby w  formie inspiracji, natchnienia czy analiz 
wirtualnych. 

Sukces w  recenzowanym dziele był definiowany na 
różne sposoby. Dla jednych jest niedoścignionym celem 
w  życiu, dla innych codziennością. Autorzy stwierdza-
ją, że wszyscy mogą go odnieść, każdy na miarę swojej 
osobowości, predyspozycji, umiejętności, wiedzy i  po-
siadanego doświadczenia. Różnica będzie jedynie w „po-
staci” sukcesu. Może być on spektakularny, medialny, lub 
spokojniejszy, cichszy, ale to nie znaczy, że mniejszy. Dla 
każdego może być po prostu inny. Odczuwanie sukcesu 
nie jest określone przez nikogo innego, tylko przez każdą 
z indywidualnych osób. Natomiast jego ocena nie zależy 
od żadnych ścisłych pomiarów, tylko od subiektywnego 
postrzegania. 

Prawie wszyscy autorzy twierdzą, że sukces to przede 
wszystkim droga do osiągnięcia wcześniej założonego 
celu. W  wielu pracach egzystuje stwierdzenie, że odno-
szący sukcesy, realizujący swoje cele mają jedną wspólną 
cechę – determinację, której towarzyszy ciężka praca oraz 
wrodzone zdolności i nabyte umiejętności. 

Rozważając podejście do „dobrych praktyk” czy „recep-
ty na sukces”, mogę stwierdzić, że każda osoba odnosząca 
się do tych kwestii, zwłaszcza zatrudniona na stanowisku 
kierowniczym, stwierdza, iż powinna na początku swojej 
pracy zdobyć wiedzę na temat stanu danej organizacji, jej 
zasobów osobowych i finansów, jakimi dysponuje. Ważne 
jest również to, na jakim jest stopniu rozwoju i  jaka jest 
jej pozycja rynkowa. Eseiści twierdzą, że rzetelne analizy 
powyższych danych umożliwiają zdobycie niezbędnej 
wiedzy do zarządzania daną jednostką. 

Najważniejsze cechy, które otwierają drzwi do współ-
pracy w zespołach, to uczciwość, kreatywność, odpowie-
dzialność, chęć poznawcza, umiejętność pracy w zespole 
i  oczywiście inteligencja. Inteligencja nie ta wyuczona, 
wynikająca z  wykształcenia, ale inteligencja wrodzona, 
naturalna i emocjonalna. 

W opracowaniach stawiane są pytania, przede wszyst-
kim te podstawowe, które pośrednio lub bezpośrednio 
każdy autor sobie zadaje. Czy osiągnąłem sukces, a  do-
kładniej czy ja osiągnąłem sukces? Wbrew pierwszemu 
wrażeniu nie jest to pytanie banalne. Czym bowiem był 

ten sukces, jaka jest jego miara i  jaka skala oddziaływa-
nia. Osiągnięcie sukcesu wymaga dużego wysiłku, wy-
trwałości, pokonania przeciwności losu; wreszcie jest 
on niepewny i zależy od wielu czynników. Niewątpliwie 
osiągnięcie sukcesu w nauce lub biznesie wynosi się z ro-
dzinnego domu, kiedy u dziecka kształtują się cechy, takie 
jak: umiejętności, nawyki, sposób zachowania itd. 

Sukces przez autorów często jest rozpatrywany w kon-
tekście organizacji. Punktem wyjścia rozważań jest za-
zwyczaj utożsamianie metodologii nauk o  zarządzaniu 
jako czynnika rozwiązywania problemów warunkujących 
sukces współczesnej organizacji. 

Sukces to jedno z najczęściej wymienianych słów. W za-
leżności od organizacji czy człowieka może mieć jednak 
inny wymiar. Może on dotyczyć pozycji na rynku, prestiżu, 
poziomu zysku, efektywności organizacji czy kariery za-
wodowej, materialnego powodzenia, zdrowia, osobistego 
rozwoju. Trudne jest określenie, co jest podstawą sukcesu 

– badania w tym zakresie są prowadzone od lat.
Autorzy esejów, rozważając pojęcie sukces, twier-

dzą, że zarządzanie ma ważne miejsce w  rozważaniach 
na temat różnych rodzajów inteligencji, w  jakie jest lub 
powinien być wyposażony lider. Niektórzy uważają, że 
w bardzo szczegółowym ujęciu można wskazać na istnie-
nie różnych typów inteligencji (matematyczno-logicznej, 
językowej, przyrodniczej, muzycznej, przestrzennej, cie-
lesno-kinestatycznej, intrapersonalnej i interpersonalnej), 
które w pojęciu bardziej ogólnym mogą być jedną z pod-
stawowych inteligencji: wrodzoną, nabytą lub techniczną. 
Najczęściej jednak, na gruncie zarządzania, są one spro-
wadzane do dwóch zasadniczych: inteligencji racjonalnej 
i emocjonalnej. 

Niniejsze dzieło powstało przy okazji 50-lecia pracy 
naukowej Pani prof. dr hab. Ewy Bojar, która swoją posta-
wą zjednała sobie przyjaźń, szacunek i poważanie wśród 
wielu doświadczonych badaczy, praktyków życia gospo-
darczego, polityków, jak również przedstawicieli wiedzy 
wielu dyscyplin naukowych. 

Opracowanie:
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka 

Kierownik Katedry Informacyjnych 
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