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Wprowadzenie

W spółczesne zarządzanie organizacją wymaga 
uwzględnienia wielu często nieprzewidywalnych 

zmian, z  których część w  ostatnich latach w  znaczący 
sposób zmieniła rzeczywistość społeczno-gospodarczą, 
w  jakiej funkcjonują zarówno konsumenci, jak i  przed-
siębiorcy (Liu i  in., 2019; Zakrzewska-Bielawska, 2017). 
Dzieje się tak między innymi za sprawą rewolucji prze-
mysłowej, tzw. IR 4.0  (the Fourth Industrial Revolution), 
która sprawiła, że zarządzanie organizacjami wymaga nie 
tylko dostosowywania się do warunków tzw. smart world 

– funkcjonowania w inteligentnej przyszłości, ale także ich 
wdrażania czy rozwoju (Ning i in., 2016). 

Różnorodne narzędzia cyfryzacji, charakterystyczne 
dla smart world, wykorzystywane są  przez organizacje 
działające w wielu sektorach gospodarki. Jednym z nich 
jest sektor turystyki, który przed wybuchem pandemii 
COVID-19 był jednym z  najszybciej i  najlepiej rozwi-
jających się sektorów światowej gospodarki (WTTC, 
2019). Jednocześnie jest to jeden z  sektorów najbardziej 
dotkniętych skutkami wybuchu pandemii z  racji ograni-
czenia (a w niektórych okresach trwania pandemii prawie 
wyeliminowania) podróży krajowych czy zagranicznych 
w  różnych częściach świata. To spowodowało spadek 
sprzedaży i  zatrudnienia w  przedsiębiorstwach sektora 
turystycznego – tych zarówno bezpośrednio, jak i pośred-
nio z nim związanych (WTTC, 2021b). Różnorodne na-
rzędzia cyfryzacji były w ostatnich latach wykorzystywa-
ne w sektorze turystycznym bardzo intensywnie (Gretzel 
i in., 2020). Jak się okazało, wybuch pandemii COVID-19 
albo uniemożliwił stosowanie części z nich, albo też zmie-
nił sposób ich użycia. W przypadku wielu przedsiębiorstw 
jednak praca zdalna czy świadczenie usług online stało się 
jedyną szansą na przetrwanie na rynku. 

W literaturze ciągle brakuje badań, które wskazywałyby, 
w jaki sposób cyfryzacja, jako element inteligentnej rzeczy-
wistości, oddziałuje na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
turystycznych w  dobie pandemii COVID-19. Pojedyncze 
wyniki takich badań dopiero się pojawiają zarówno w od-
niesieniu do zagranicznych (Akhtar i  in., 2021; António, 
Rita 2021; Celik, Atac, 2021; Dong i  in.,   2021; Harms 
i  in., 2021), jak i  polskich przedsiębiorstw (Filipiak i  in., 
2020; Dolot, 2020; Majewska, Czernek-Marszałek, 2021). 
Celem artykułu jest zatem wskazanie, czy i w jaki sposób 
przyspieszenie procesów cyfryzacji, wywołane pandemią 

COVID-19, sprzyjało wykorzystaniu narzędzi cyfryzacji 
w przedsiębiorstwach sektora turystycznego oraz jak wpły-
nęło na ich funkcjonowanie. Uwaga poświęcona będzie 
oddziaływaniu cyfryzacji na różne sfery działalności firmy 
w  dobie pandemii, m.in. zarządzanie przedsiębiorstwem 
i  jego relacjami z  otoczeniem, sprzedaż dóbr i  usług czy 
świadczenie pracy. By osiągnąć ten cel, wykorzystano wyni-
ki badań jakościowych, zrealizowanych na przełomie grud-
nia 2021 i stycznia 2022 roku, w formie czterech grupowych 
wywiadów zogniskowanych (ang. Focus Group Interviews 

–  FGI) przeprowadzonych z  22 reprezentantami różnych 
branż sektora turystyki z różnych regionów Polski.

Artykuł składa się z czterech sekcji. Pierwsza, poprze-
dzona wprowadzeniem, stanowi podłoże teoretyczne do 
dalszych rozważań. Zaprezentowano w  niej procesy cy-
fryzacji w turystyce oraz wpływ pandemii COVID-19 na 
uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw branży 
turystycznej. Kolejną sekcję stanowi omówienie metody 
badawczej, zaś w  sekcji trzeciej zamieszczono wyniki 
badań empirycznych. Ostatnią –  czwartą sekwencję ar-
tykułu – poświęcono dyskusji nad uzyskanymi wynikami 
badań. Rozważania kończy podsumowanie. 

Cyfryzacja w turystyce i jej znaczenie 
dla tego sektora w warunkach 
światowej pandemii COVID-19

R ozwój branży turystycznej jest od lat nierozłącznie 
związany z  rozwojem technologii cyfrowych (Buha-

lis, 2003). To właśnie bowiem w  sektorze turystyki jako 
jednym z  pierwszych wprowadzano na szeroką skalę 
komputerowe systemy rezerwacji, przekształcone później 
w rozwijane do dziś Globalne Systemy Dystrybucji (ang. 
Global Distribution System – GDS). Miało to miejsce jesz-
cze w  latach 70. XX wieku, a  turystyka dziś postrzegana 
jest jako jeden z  bardziej cyfrowo dojrzałych sektorów 
gospodarki (Zeqiri i  in., 2022). Możliwość szerokiego 
zastosowania technologii informacyjno-komunikacyj-
nych w  turystyce powoduje, że w  literaturze naukowej 
od początku XXI wieku wskazuje się co najmniej kilka 
koncepcji odnoszących się do tej problematyki (Buhalis 
2003; Gretzel i in., 2015; Almeida i in., 2021). Najstarszą 
a jednocześnie najszerszą jest koncepcja e-turystyki (e-to-
urism), odnosząca się do cyfryzacji wszystkich procesów 
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i  łańcuchów wartości w  turystyce (Buhalis, 2003). Wraz 
z  rozwojem technologii pojawiła się również koncep-
cja smart tourism (inteligentnej turystyki), zakładająca 
wzbogacanie doświadczeń turysty, efektywność działań 
podejmowanych w destynacji turystycznej w formie zbie-
rania i agregowania różnych zbiorów danych (Gretzel i in., 
2015; Iwaniuk, 2020). Pojawiły się również pokrewne jej 
pojęcia, tj. inteligentnych destynacji turystycznych (smart 
tourism destinations), inteligentnego hotelarstwa (smart 
hospitality) (Buhalis, Leung, 2018) czy tzw. tourism 4.0, 
tj. przemysłu turystycznego 4.0  (Korže, 2019). Z  tymi 
pojęciami wiąże się zastosowanie m.in. takich rozwiązań 
jak Internet rzeczy (Internet of things) (Car i  in., 2019), 
rozszerzona rzeczywistość (augmented reality), wirtualna 
rzeczywistość (virtual reality) (Yung, Khoo-Lattimore, 
2019), big data (Li i in., 2018) czy turystyka cyfrowa (digi-
tal tourism) (Happ, Ivancsó-Horváth, 2018). 

Postępująca cyfryzacja sprawiła, że współcześnie kon-
sument usług turystycznych, jeśli chce, jest w stanie odbyć 
podróż do wielu miejsc praktycznie bez bezpośredniego 
kontaktu z drugim człowiekiem, odpowiedzialnym za ob-
sługę, co umożliwiają niektóre rozwiązania wpisujące się 
w  przywołane tu koncepcje. Jest to przykładowo: rezer-
wacja obiektu noclegowego, rezerwacja i  zakup biletów 
na środki transportu, zamawianie posiłków z  dowozem 
za pośrednictwem aplikacji na telefon czy zwiedzanie 
lokalnych atrakcji z  wykorzystaniem takich aplikacji, 
audioprzewodników, a  także technologii rozszerzonej 
rzeczywistości (augmented reality). 

Wykorzystanie technologii cyfrowych stało się jesz-
cze bardziej widoczne w  efekcie wybuchu pandemii 
COVID-19 na przełomie 2019 i 2020 roku. Mimo że do-
tknął on w  mniejszym lub większym stopniu praktycz-
nie wszystkich sektorów gospodarki, to bardzo szybko 
i  silnie wpłynął przede wszystkim na funkcjonowanie 
podmiotów sektora turystyki (WTTC, 2021b). Skut-
kiem tego była także zmiana uwarunkowań funkcjo-
nowania przedsiębiorstw tego sektora. Kolejne okresy 
izolacji, konieczność pracy hybrydowej lub zdalnej, a co 
za tym idzie, zarządzania zespołami pracowników w ta-
kich warunkach w  przypadku niektórych podmiotów 
tego sektora wymusiły znaczącą modyfikację sposobu 
funkcjonowania i świadczenia usług. W skrajnych przy-
padkach prowadziło to nawet do zawieszenia lub całko-
witego zamknięcia działalności (Dolot, 2020; Majewska, 
Czernek-Marszałek, 2021). Dotyczyło to choćby zakwa-
terowania (Baum, Hai, 2020), gastronomii (Harms i in., 
2021), biur podróży (Celik, Atac, 2021) czy transportu 
(Dong i in., 2021).

Wykorzystanie rozwiązań z  zakresu cyfryzacji go-
spodarki i  społeczeństwa stało się dla wielu podmiotów 
jedynym lub jednym z kilku sposobów dostosowania się 
do nowych uwarunkowań rynkowych celem przetrwania 
na rynku. Uwarunkowania te zmieniły się bowiem we 
wszystkich obszarach makrootoczenia podmiotów sek-
tora turystyki (tj. ekonomicznym, polityczno-prawnym, 
społecznym czy przyrodniczym) (rys. 1). 

W  odniesieniu do otoczenia ekonomicznego wiele 
przedsiębiorstw musiało się zmierzyć z brakiem środków 
na bieżące funkcjonowanie, zaś pomoc ze strony państwa 
miała kluczowe znaczenie dla ich dalszej działalności 
(Niemczyk, Zamora, 2021). Takie uzależnienie, a  przy 
tym zmienność i niepewność związana z wprowadzaniem 
i znoszeniem obostrzeń, jak również skomplikowane zasa-
dy przyznawania wsparcia finansowego ze strony państwa, 
w szczególności na początku pandemii, spowodowały m.in. 
bardzo ważną zmianę w sferze postrzegania sektora gospo-
darki turystycznej jako miejsca pracy (Majewska, Czernek-

-Marszałek, 2021). Opcja wykonywania pracy zdalnie lub 
w formule hybrydowej z jednej strony umożliwiała czy uła-
twiała świadczenie pracy, z drugiej także wiązała się z pro-
blemami (np. izolacji pracowniczej) (Galanti i in., 2021).

Jednak największe zmiany zaszły w  otoczeniu spo-
łecznym, a  także prawnym. Zmniejszyła się liczba odby-
wanych podróży – dotyczy to zarówno podróży w celach 
wypoczynkowych, jak i biznesowych. Miało to swoje kon-
sekwencje w ograniczaniu liczby połączeń lotniczych na 
wybranych trasach (UN, 2021). Obostrzenia regulowane 
przepisami prawa spowodowały, że turyści częściej niż 
przed pandemią decydowali się na wypoczynek w kraju 
swojego zamieszkania (ETC, 2022). By umożliwić im wy-
jazd, a  przy tym nierezygnowanie ze świadczenia pracy, 
często wykorzystywano technologie cyfrowe. Terminami 
obrazującymi kierunek takich zmian są bleisure czy wor-
kation, odnoszące się do łączenia pracy z wypoczynkiem 
(Chevtaeva, Denizci Guillet, 2022). Jedno z największych 
biur podróży w Polsce, reagując na zapotrzebowanie na 
rynku, przygotowało taką ofertę dla swoich klientów (Ita-
ka, 2021), natomiast w Chorwacji otwarto cyfrową wioskę 
z myślą o osobach, które przyjadą tam pracować zdalnie 
(Work Remotely Croatia, 2021). Inną konsekwencją był 
wzrost zainteresowania mniejszymi obiektami noclego-
wymi, takimi jak apartamenty, które dawały możliwość 
względnego odizolowania się od innych osób. Wymusiło 
to zmiany również na hotelach, tak jak np. w przypadku 
Chin, gdzie w szerszym zakresie zaczęto wykorzystywać 
sztuczną inteligencję czy roboty do podniesienia jakości 
świadczonych usług (Lau, 2020). 

Pandemia COVID-19

Uwarunkowania

na poziomie makro:

• ekonomiczne

• społeczne

• prawne

• przyrodnicze

Cyfryzacja gospodarki

i społeczeństwa

Przedsiębiorstwo

turystyczne

Rys. 1. Ramy koncepcyjne do dalszych rozważań i badań empirycznych
Źródło: opracowanie własne
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W  przypadku uwarunkowań przyrodniczych zwraca 
się z  jednej strony uwagę na wzrost zanieczyszczenia 
środowiska, wynikający m.in. z  liczby zużytych środ-
ków ochrony osobistej (masek, rękawiczek) (Bashir i in., 
2020). Z drugiej strony ograniczenia działalności przemy-
słowej, transportowej doprowadziły do poprawy jakości 
powietrza (Aydın i in., 2021). 

Dotychczas problematykę wpływu pandemii na procesy 
cyfryzacji w  branży turystycznej podejmowano kilkukrot-
nie (Almeida i  in., 2020; António, Rita, 2021; Celik, Atac, 
2021; Harms i  in., 2021; Majewska, Czernek-Marszałek, 
2021; Sheresheva i  in., 2021; Thees i  in., 2021). Wszędzie 
podkreślano wpływ pandemii na przyspieszenie procesów 
cyfryzacji. Wskazywano na rolę współpracy z pracownikami, 
dostawcami, partnerami i  klientami, w  procesie cyfryzacji 
spowodowanej pandemią (Almeida i in., 2020). Do korzyści 
wynikających z  tych procesów zaliczano łatwiejszy sposób 
komunikacji z klientami (Sheresheva i in., 2021) czy obniże-
nie kosztów prowadzonej działalności (António, Rita, 2021). 
Także problemy i wyzwania związane z cyfryzacją w dobie 
pandemii stanowiły przedmiot rozważań w  przywołanych 
pracach. Podkreślano bariery cyfryzacji wynikające z  nie-
przygotowania podmiotów sektora do takiej zmiany pod 
względem czasowym, finansowym czy zasobów ludzkich, 
a  także ochrony danych osobowych (Almeida i  in., 2020; 
Sheresheva i in., 2021; Thees i in., 2021). Badania przepro-
wadzone na potrzeby wymienionych publikacji miały jed-
nak w większości charakter ilościowy. Jedynie w przypadku 
pracy H. Theesa i innych (2021) przeprowadzono zarówno 
badania ilościowe, jak i  jakościowe, przy czym były one 
ograniczone do rynku niemieckiego i  skoncentrowane na 
wyzwaniach związanych wymuszoną transformacją cyfrową. 

Jak wynika z  przedstawionych rozważań, skutki pan-
demii COVID-19 stanowić mogły swoisty katalizator dla 
wprowadzania zmian w zakresie wykorzystania narzędzi 
cyfryzacji w przedsiębiorstwach turystycznych na jeszcze 
szerszą skalę niż dotychczas. Badania zaprezentowane 
w niniejszym artykule, mające charakter jakościowy i od-
noszące się do przedsiębiorstw turystycznych działających 
na rynku polskim, mają na celu ustalenie, czy tak się rze-
czywiście stało i jak w efekcie zmieniło to funkcjonowanie 
tych przedsiębiorstw.

Metoda badawcza

W  artykule postawiono następujące pytanie badawcze: 
czy i w jaki sposób przyspieszenie procesów cyfryzacji, 

wywołane pandemią COVID-19, sprzyjało wykorzystaniu 
narzędzi cyfryzacji w przedsiębiorstwach sektora turystycz-
nego oraz jak wpłynęło na ich funkcjonowanie w  trakcie 
pandemii COVID-19? By odpowiedzieć na to pytanie, za-
stosowano badania jakościowe, przeprowadzone w  duchu 
tzw. paradygmatu interpretatywnego (Eisenhardt, Graebner, 
2007). Założono bowiem, że ważne jest nie tylko to, jakie 
narzędzia cyfryzacji były wykorzystywane, ale czy i w  jaki 
sposób umożliwiły one funkcjonowanie przedsiębiorstw 
turystycznych w  tak trudnych warunkach, jakie stworzyła 
pandemia COVID-19. Co więcej, badaczy interesowały róż-
ne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw i postrzeganie 

ich przez samych przedsiębiorców. Uznano zatem za zasad-
ne wykorzystanie badań jakościowych pozwalających oddać 
głos samym badanym i poznać ich subiektywne opinie, które 
zgodnie z założeniami ontologicznymi i epistemologicznymi 
w  ramach paradygmatu interpretatywnego tworzą badaną 
rzeczywistość (Czernek-Marszałek, McCabe, 2022). 

Na przełomie grudnia 2021 roku oraz stycznia 2022 
roku przeprowadzono 4 zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI). W  wywiadach wzięło udział łącznie 22 przedsię-
biorców, dobranych w doborze celowym. Taki dobór miał 
zapewnić wystąpienie badanych zjawisk wśród wybranych 
podmiotów, umożliwić odpowiedź na postawiony problem 
badawczy, zapewnić wiarygodny opis i  wyjaśnienie doty-
czące analizowanej rzeczywistości, a przy tym musiał być 
możliwy do realizacji, biorąc pod uwagę dostępne zasoby 
zespołu badawczego (Miles, Huberman, 1994). Badani byli 
przedstawicielami 4  wybranych branż sektora turystyki 
(każdą z grup reprezentowało 5 lub 6 rozmówców):

1) obiekty noclegowe (hotele, pensjonaty, motele, obiek-
ty agroturystyczne),

2) atrakcje turystyczne (np. muzea, zabytki, parki roz-
rywki),

3) biura podróży,
4) podmioty z branży MICE (Meetings, Incentives, Con-

ferences and Exhibitions Industry) – tj. organizujące 
różnego rodzaju eventy, w szczególności biznesowe.

Wymienione branże zostały wybrane jako najważniejsze 
i typowe dla sektora turystyki, a przy tym różnorodne za-
równo względem siebie, jak i wewnętrznie (np. zrzeszające 
podmioty różnego rodzaju –  jak np. w branży zakwatero-
wania – hotele, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty). 
Rozmówcy, zgodnie z przyjętymi przez badaczy kryteriami 
doboru celowego, spełniali następujące wymagania: 1) re-
prezentowali –  w  ramach każdej branży –  różnorodne 
przedsiębiorstwa pod względem formy działalności, wiel-
kości (liczby pracowników), specyfiki oferty, lokalizacji czy 
formy własności; 2) pełnili w przedsiębiorstwach funkcję 
właścicieli i/lub zarządzających i  mieli wiedzę o  sytuacji 
firmy w dobie COVID-19 oraz o tym, jak ta sytuacja przeło-
żyła się na funkcjonowanie organizacji; 3) reprezentowali 
organizacje z  różnych stron Polski, tak by zapewnić róż-
norodność związaną z  funkcjonowaniem przedsiębiorstw 
w warunkach pandemii w różnych częściach kraju. 

Wywiady z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne 
przeprowadzono w  formie zdalnej, wykorzystując plat-
formę Zoom. Przeciętny wywiad trwał około 2  godzin, 
zaś łącznie wszystkie FGI trwały ponad 9 godzin. Każde 
z czterech spotkań – za zgodą rozmówców – było nagry-
wane. Następnie przeprowadzono transkrypcję materiału 
badawczego. W ramach analizy treści wywiadów zostały 
one poddane kodowaniu z  wykorzystaniem kodowania 
dedukcyjno-indukcyjnego. Jako kody dedukcyjne wyko-
rzystano pozytywne i negatywne następstwa stosowania 
rozwiązań cyfrowych dla funkcjonowania przedsię-
biorstw turystycznych w  dobie pandemii. Z  kolei kody 
indukcyjne odpowiadały szczegółowym, wyłaniającym 
się w  trakcie analizy materiału badawczego, kategoriom 
dwóch grup kodów dedukcyjnych, przedstawionym 
w dalszej części tekstu (tab. 1). Do prezentacji wyników 
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badań użyto cytatów z  wywiadów, które oddają głos sa-
mym badanym, a przy tym podnoszą wiarygodność badań 
jakościowych i  pozwalają lepiej zrozumieć ich rezultaty 
(Czernek-Marszałek, McCabe, 2022). Każdy z  rozmów-
ców, celem zachowania anonimowości, został oznaczony 
odpowiednim kodem, zamieszczonym na końcu każdego 
z przytoczonych cytatów.

Wyniki badań

R ozmówcy zaproszeni do badań wskazywali na wiele 
zmian w otoczeniu – o charakterze ekonomicznym, spo-

łecznym, prawnym czy przyrodniczym – wywołanych pan-
demią, które przekładały się na zmiany w funkcjonowaniu 
ich przedsiębiorstw. Jak pokazały wyniki badań, te zmiany 
z kolei wymuszały lub przyspieszały wykorzystanie rozwią-
zań cyfrowych albo też zmieniały sposób ich stosowania: 

I oczywiście te narzędzia były wcześniej wykorzystywane, to 
też nie jest tak, że to się wydarzyło w  trakcie czy w czasie 
covidowym. Natomiast jakby wzmożoność i  intensywność 
tych działań faktycznie wzrosła, jeśli chodzi o online [3R4].

Te przedsiębiorstwa, które już stosowały rozwiązania 
cyfrowe, zdaniem ich reprezentantów, były o  krok do 
przodu w stosunku do tych, które dopiero musiały zacząć 
je wdrażać: 

Jednym z plusów tej firmy jest to, że zanim weszły tak na-
prawdę spotkania onlinowe, czy jakieś tam zoomy czy kon-
ferencje, streamingowe, to moja firma już to robiła. Przed 
wejściem po  prostu oni wymyślili sobie taki moduł, jakby 
przewidzieli, że coś takiego powstanie kiedyś, czy będzie 
taka potrzeba. Stworzyli też bezdotykowe urządzenia, które 
sprawdzają obecność ludzi, więc było dużo różnych udosko-
naleń. Nawet dostaliśmy dofinansowanie na jedną ze spółek, 
na urządzenia, które są własnej naszej produkcji. Więc, jak 
mówię, my byliśmy o ten krok do przodu [4R7].

Dla części badanych tylko dzięki decyzji o wdrożeniu 
rozwiązań cyfrowych przedsiębiorstwo mogło funkcjono-
wać na rynku i przetrwać:

Takie pytanie, taka decyzja: co zrobić, czy całkowicie za-
trzymać działania, czy poszukać jakiejś alternatywy, która 
umożliwi dalszy rozwój? I wtedy stworzyliśmy, czy przenie-
śliśmy bardziej nasze wydarzenie do online’u (…). Także też 
takie szukanie sposobu na to, żeby całkowicie nie zamykać 
działalności, a jednocześnie poszukać rozwiązania na to, co 
się wydarzyło. A wszystko, co eventowe i co działo się offline, 
zostało w tym momencie zatrzymane [3R4].

Niektórzy badani podkreślali, że zmiany społeczne czy 
ekonomiczne wywołane przez pandemię spowodowały 
konieczność wykorzystania cyfryzacji, dzięki której firma 
nie tylko przetrwała na rynku, ale także mogła się rozwi-
nąć w różnych obszarach. Przykładowo, podkreślano, że 
pracownicy nabyli dodatkowe kompetencje w  zakresie 
obsługi online lub udało się przedsiębiorstwu pozyskać 

nowych klientów, co w  efekcie sprzyjało zdobyciu prze-
wagi konkurencyjnej:

No, ale potem pojawiła się opcja online’ów, pojawiła się jakby 
potrzeba rynku, żeby ten online ewoluował i świat przeszedł 
do tego świata, do tej rzeczywistości wirtualnej. No i w związ-
ku z tym wartość na rynku pracy stała się jakąś taką fajną... 
Pojawił się [kontakt online] w  takim fajnym miejscu, kiedy 
to my potrafiliśmy, a konkurencja nie do końca. Więc dzięki 
temu zdobyliśmy jakąś tam pewnie przewagę konkurencyjną, 
dzięki czemu zyskaliśmy paru ciekawych klientów, którzy 
z nami są do dzisiaj i działają z nami do dzisiaj. No i to na 
pewno dość dobrze wpłynęło na naszą pozycję zawodową, bo 
obroniło nas przed skutkami tej pandemii, która pewnie, gdy-
by nie świat, ci nowi klienci i część starych, mógłby się skończyć 
dla nas tragicznie [3R2].

Jak twierdzili badani, dzięki zastosowaniu rozwiązań 
cyfrowych możliwy był także rozwój przedsiębiorczości 
i  innowacyjności, co z  kolei prowadziło do wzrostu ob-
rotów przedsiębiorstw, a  także do wzrostu zatrudnienia 
w niektórych firmach:

Zaczęłam na Facebooku działać. Szukając osób, klientów, 
ponieważ nie działamy od wielu lat, tylko od niedawna. 
Grono znajomych było w 2000 roku jedynym źródłem do-
chodu, jeśli chodzi o agroturystykę. W 2021 wyszliśmy też 
do ludzi obcych, czyli poszerzyliśmy swoją usługę o, znaczy 
znaleźliśmy nowych klientów. W  ten sposób zaczęliśmy 
też produkcję drobnych upominków i rozpoczęliśmy tutaj 
produkcję upominków w  ogóle związanych z  Kryłowem. 
Do tej pory tego na wsi nie było. Mamy dodatkowo obiekt 
zabytkowy, mamy tam punkt, gdzie tych ludzi można za-
garnąć. Mam pracownię plastyczną. W  ten sposób jedna 
działalność nakręcała drugą. W 2021 roku mieliśmy więk-
sze obroty, udział też obcych osób w  naszym tutaj życiu 
agroturystycznym [1R2].

Ten wzrost innowacyjności prowadził w  niektórych 
przedsiębiorstwach również do wzrostu zatrudnienia: 

Natomiast my po prostu pracowaliśmy, jakby nie chcieliśmy 
zarzucić tego czasu do kosza, tylko po  prostu udoskonalić, 
jakby były innowacyjne, dofinansowanie na te urządzenia, 
żeby ten czas wykorzystać produktywnie. Jeśli chodzi o usłu-
gi, my cały czas tworzymy i  rozszerzamy czyli dostajemy 
feedback od klienta, że on by coś chciał i my to tworzymy. 
I zatrudniliśmy na pewno więcej programistów, którzy two-
rzą właśnie różne twory takie multimedialne [4R7].

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych umożliwiało także 
nabycie nowych umiejętności zarządczych, tj. zarządza-
nia zespołem rozproszonym czy zarządzania zespołem 
w  warunkach pracy hybrydowej. Podkreślają to słowa 
jednego z badanych:

Ja może pozwolę się wypowiedzieć teraz w  imieniu grupy, 
w której pracuję przy organizacji targów czy konferencji. Tutaj 
doszło do tego, że trzeba było nauczyć się skutecznie zarządzać 
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zespołem rozproszonym, również poprzez narzędzia w Inter-
necie. Czyli pracowanie nad projektem z  wykorzystaniem 
Miro, Muralu, Zooma, Teamsów i tak dalej, czyli tych narzędzi, 
które pozwalają zarządzać projektem również tym właśnie 
eventowym na odległość, online, a jednocześnie w ten sposób 
taki hybrydowy, czyli połączenie bycia w biurze z byciem na 
przykład w domu. I tutaj faktycznie, te metody zarządzania 
firmą poszły w kierunku umiejętnego zarządzania zespołem 
rozproszonym w Internecie [SR4].

Jeden z  rozmówców wręcz stwierdził, że pandemia 
pobudziła u  niego chęć do zmian, działając jak kataliza-
tor, przez co zdecydował się na wykorzystanie rozwiązań 
cyfrowych, których wcześniej pewnie by nie wdrożył, 
a które sprzyjały pełnieniu funkcji tzw. „transformującego 
lidera”, myślącego i działającego inaczej niż do tej pory: 

No, generalnie jakby ... ja się zajmuję całe życie eventami 
–  koncerty, gry rozwojowe, szkolenia i  tak dalej. Pomyśla-
łem sobie: OK, może to jest właściwy czas, żeby wejść na 
przykład do Internetu i zacząć tam działać. I w przeciągu 
pół roku z 200 kontaktów na Linkedinie mam dzisiaj po-
nad 15 tysięcy obserwujących na Linkedinie. (…). Uważam, 
że jakby ten czas nie był trudny, bo on był bardzo trudny, 
to była ta przestrzeń i ten czas, żeby troszeczkę może spró-
bować inaczej podziałać i może poszukać czegoś dla siebie. 
Uważam, że ja to wykorzystałem (…). Pewnie bym nigdy 
już nie chciał wracać do tych sytuacji. Aczkolwiek zmie-
rzyłem się z nimi i uważam, że to jest ten czas na właśnie 
tego transformującego lidera, na tego lidera zmian, który 
potrafi wykorzystać każdą okazję do tego, żeby troszeczkę 
inaczej pomyśleć i zacząć działać [3R4].

Niektórzy badani podkreślali także korzyści płynące 
z  wdrożenia rozwiązań online, w  postaci oszczędności 
czasu i zasobów finansowych:

Rozmówca: mogę stwierdzić, że pandemia trochę nam 
ułatwiła przyszłość, mam wrażenie. Co mam na myśli? Na 
myśli mam to, że na przykład teraz spotykamy się na Zoo-
mie, zamiast siedzieć w jakiejś sali konferencyjnej. I bardzo 
często jest też tak, że my dzisiaj z klientami rozmawiamy 
przez wspomnianego Zooma czy Teamsa. Omawiamy ofer-
tę, która jest prezentowana na komputerze i prezentowana 
online, a  nie na rzutnikach, tak jak podczas spotkania 
w cztery oczy. Na pewno utrudnia to budowanie relacji, ale 
oszczędza czas.

Badacz: no, siłą rzeczy pewnie, gdybyśmy chcieli takie spo-
tkanie w  takim dokładnie składzie osobowym zorganizować 
w jakiejś sali konferencyjnej, to pewnie byłoby to trudne (…).

Rozmówca: i drogie przede wszystkim. I drogie [3R2].

Jeszcze inni badani podkreślali, że dzięki rozwiązaniom 
technologicznym udało się utrzymać kontakt z klientem 
i wdrożyć rozwiązania, które pozwoliły ograniczyć strach 
pracowników lub klientów przed spotkaniem na żywo:

Bo chyba o to chodzi, że ludzie się boją. Ten strach ich ogra-
nicza, to jest kluczowa sprawa (…). Dlatego trzeba zacząć 

od tego, żeby ten strach i to jakoś starać się uspokajać klien-
ta, właśnie szukać tych rozwiązań. My też jako agencja 
ochrony, też wprowadziliśmy rozwiązania technologiczne, 
do pomiaru temperatury, tutaj mówię o  dezynfekcji itd. 
Więc to jest taka kwestia, która się u  mnie np. w  branży 
bardzo mocno zmieniła [4R3].

Niektórzy rozmówcy wskazywali, nie zawsze jednak 
wprowadzenie rozwiązań cyfrowych, w  tym sprzedaży 
online, było możliwe. 

Nie mogliśmy robić wesel online ani imprez firmowych, 
generalnie zarabiamy dzięki temu, że dajemy miejsce i ro-
bimy catering, więc my tutaj online [4R10].

Niektórzy przyznawali, że nie tyle nie mogli, co celowo 
nie chcieli wprowadzić usług online – woleli rozwiązania 
w postaci sprzedaży stacjonarnej. Nie zawsze jednak mieli 
pewność czy była to słuszna decyzja w perspektywie dal-
szego rozwoju firmy: 

My stwierdziliśmy, że robimy to, co umiemy najlepiej, reali-
zujemy dźwięk, światło, budujemy scenografie, budujemy 
te wydarzenia i tyle. Nie będziemy wchodzić w online, od 
tego są inni. Nie przechodzimy do innych rzeczy. Że wycze-
kamy to, ale czy to wyczekanie było dobrą strategią, czy nie, 
czas pokaże [4R9].

Jeszcze inni rozmówcy wskazywali na liczne obawy 
dotyczące przyszłości branży w sytuacji utrzymania kon-
taktów w  formie online oraz identyfikowali inne koszty 
związane ze stosowaniem rozwiązań cyfrowych. Wprowa-
dzenie rozwiązań hybrydowych wiązało się przykładowo 
z dodatkowymi kosztami, choćby związanymi z przygoto-
waniem różnych wariantów. W rezultacie podkreślano, że 
wynagrodzenie za pracę nie było adekwatne do wysiłku 
pracownika: 

Ale zawsze te oferty w związku z tym, że zawsze jest ta nie-
pewność to tworzyliśmy czasem w trzech wariantach, czyli 
napracowaliśmy się na 300 procent za mniejsze pieniądze: 
wariant stacjonarny [bo]: a  może jednak przywrócą? Wa-
riant hybrydowy, [bo]: a może będzie mniej, ale może będą 
ludzie? Co lepiej by było, żeby jacyś byli. Albo 100 procent 
online. To ta kwestia była też podziału, czy to ma być płatne, 
czy niepłatne, czy to jakoś podzielić itd. Więc tych możliwości 
się pojawiało coraz więcej. Natomiast zarobek względem 
pracy myślę, że nieadekwatny zupełnie [4R7].

Podkreślano też, że często klienci czy pracownicy nie 
byli zainteresowani kontaktem online i  trzeba było ich 
dodatkowo motywować:

W  pewnym momencie trzeba było przemyśleć coraz now-
sze rodzaje tych usług, różne warianty, ponieważ takie 
spotkania na Zoomie, czy tam na jakimś klik meetingu 
i tym podobne, zaczęło być nudne, więc ktoś chciał, żeby coś 
się działo na tych wydarzeniach online, żeby użytkownik 
chciał przyjść, nawet jeśli to byli sami pracownicy danej 
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firmy. To trzeba było ich motywować, żeby były jakieś 
konkursy, i  jakieś spotkania, jakieś quizy, żeby ludzie nie 
patrzyli w ten ekran i słuchali [4R7].

Wszystko to sprawiało, że, jak twierdzili niektórzy roz-
mówcy, forma kontaktu online utrudniała budowanie relacji:

Jest taka rzecz, która mi osobiście przeszkadza i  która 
powoduje... może nie awersję całkowitą, aczkolwiek taką 
trochę niechęć do integracji online. Ponieważ jest to ograni-
czone, a jednocześnie ludzie mają taką tendencję... oczywi-
ście nie wszyscy, niektórzy, taką tendencję do, na przykład, 
mutowania czy wyłączania kamer. Czyli coś, co powinno 
się dziać w  naturalnym środowisku, z  takim kontaktem 
fizycznym, zaczyna być mieszane z osobą, która nie chce 
być widziana albo nie chce być słyszalna, albo nie chce 
uczestniczyć, a musi być na przykład. Więc faktycznie, jak-
by są plusy i minusy [R4].

Innym negatywnym skutkiem wdrożenia usług sprze-
dażowych w formie online było obniżenie cen usług:

Rozmówca: Poza tym klienci, jeśli widzą, że można to zro-
bić taniej w innej formie, to też oczekują, żeby ta cena się 
utrzymała. 

Badacz: jasne. czyli trochę na waszą niekorzyść to dzia-
ła, wychowujecie sobie trochę klienta w  kierunku jednak 
prostszych i tańszych rozwiązań?

Rozmówca: tak, bo oni potem też się przyzwyczajają do 
tego, że kiedy ta pandemia minie, już będzie droższe, to oni 
będą wciąż oczekiwać podobnych cen. Bo twierdzą, że moż-
na zrealizować to w inny sposób, to, żebyśmy utrzymali tę 
cenę, jaką zaproponowaliśmy rok temu, czy parę miesięcy 
temu [4R7].

Niektórzy rozmówcy –  jako problem związany 
z wszechobecną cyfryzacją – mówili też o sytuacji, w któ-
rej z uwagi na naukę zdalną brakowało pracowników, któ-
rymi w dużym stopniu byli studenci:

W pandemii turystyka i gastronomia przez to, że były za-
mknięte przez chwilę, dostały bardzo mocno w  kość. Pra-
cownicy zaczęli zmieniać branże na bardziej bezpieczne. 
Bo za coś trzeba było żyć. Przestraszyli się. Głównie, że to 
pracownicy sezonowi, w gastronomii są to studenci. Powra-
cali też do domów, bo nauka była zdalna. W tym momencie 
zaczęło brakować pracowników [1R1].

Wskazywano także, że problemem jest to, że rozpo-
częcie świadczenia usług w formie online dla niektórych 
branż, jak np. eventowa, może oznaczać duże zmiany, 
bardzo możliwe, że w  przyszłości niekorzystne, w  tym 
wiążące się z rezygnacją ze spotkań na żywo:

Zdaliśmy sobie sprawę, że nie do końca ta jakby branża spo-
tkań, branża audio-wideo, nie do końca jest potrzebna, jeżeli 
nie dzieje się to, jeżeli ludzie się nie spotykają. Jeżeli przyjdzie-
my na online, to tak naprawdę ten cały przemysł eventowy 
przystopuje, albo wręcz się mocno przetasuje [4R9].

Wreszcie, badani mówili o  tym, że pandemia uświa-
domiła im, jak ważny jest dla nich kontakt na żywo – za-
równo z  pracownikami, jak i  klientami czy dostawcami 
itp. Opowiadali, że kontakt jedynie zdalny nie tylko był 
trudniejszy w  kontekście budowania relacji, ale wręcz 
negatywnie wpływał na więzi między przedsiębiorcami 
a otoczeniem oraz na zdrowie psychiczne pracowników:

Rzeczywiście, czasem wymuszony ten dystans spowodował, 
że może (…) jakby doceniliśmy, zauważyliśmy te potrze-
by, że ten kontakt bezpośredni, to bycie ze sobą i ta praca 
w  jednym biurze jest dla nas bardzo istotna, dla naszego 
zdrowia psychicznego, dla tych takich relacji społecznych. 
To bycie ze sobą w pracy, z naszym zespołem ma bardzo 
duże znaczenie [3R5].

Na końcu zapytano badanych o  przyszłość relacji 
w  biznesie w  kontekście silnej cyfryzacji, którą obecnie 
obserwujemy. Wielu stwierdziło, że cyfryzacja nie jest 

„lekiem na całe zło” wynikające z  pandemii COVID-19, 
zaś relacje na żywo, w  tym usługi oferowane offline, ich 
zdaniem, w przyszłości będą jeszcze cenniejsze:

Stwierdziliśmy, że kurczę, no robimy rzeczy bardziej albo 
mniej potrzebne, ale one cieszą ludzi, one w efekcie są po-
trzebne, te eventy, to jest jednak inne doznanie niż online. 
Mówi się, że online z nami zostanie, mówi się, że ci, którzy 
przeszli na online we właściwym momencie zrobili (…), ale 
uważam, że eventy, czyli dotykanie klienta, poziom odczuć, 
poziom spotykania się razem, to w ogóle inne doznania, ja 
wierzę, że to wróci, i wierzę, że ludzie będą mogli się spo-
tykać (…). Mam takie przeczucie, że kiedy klient poszuka 
online i  będzie chciał taki wariant, to powrót, że realne 
eventy, że te rzeczywiste spotkania staną się jakby czymś 
premium [4R9].

Dyskusja

J ak wynika z badań, intensyfikacja procesów cyfryzacji 
w sektorze turystyki wiązała się z  licznymi pozytywny-

mi konsekwencjami dla funkcjonowania przedsiębiorstw 
czterech badanych branż, ale jednocześnie niosła ze sobą 
pewne problemy, w tym koszty. Niniejsze badania wypełnia-
ją literaturową lukę, gdyż w dotychczasowych pracach bra-
kuje wyników podobnych analiz jakościowych, w  których 
dokonano by egzemplifikacji pozytywnych i  negatywnych 
konsekwencji wykorzystania narzędzi cyfryzacji w  efekcie 
światowej pandemii COVID-19. Jak wcześniej podkreślano, 
jedyne prace, które pojawiły się w tym kontekście, mają albo 
charakter bardziej ogólny (sektorowy) w  postaci różnego 
rodzaju raportów, albo mało pogłębiony, oparty jedynie na 
badaniach ilościowych (por. przykł.: Almeida i  in., 2020; 
Baum, Hai, 2020; Celik, Atac, 2021; Dolot, 2020; Harms i in., 
2021; Zeqiri i in., 2022).

Syntetycznie obie grupy konsekwencji – pozytywnych 
i negatywnych – stosowanej cyfryzacji w dobie pandemii 
zaprezentowano w tabeli 1. 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że, 
po pierwsze, przyspieszenie procesów cyfryzacji sprzyjało 
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Tabela 1. Pozytywne i negatywne konsekwencje wprowadzenia lub zintensyfikowania stosowania rozwiązań cyfrowych w przedsiębior-
stwach turystycznych w dobie pandemii COVID-19

Lp. Konsekwencje dla przedsiębiorstwa Przykładowe cytaty

POZYTYWNE

1 Przetrwanie na rynku w dobie pandemii My w szeroko pojętym evencie musieliśmy jakby dostosować się do czasów, 
dostosować się do pandemii i nauczyć się przekonywać klientów, że online 
również można coś zrobić, żeby nie stracić ciągłości przychodów i utrzymać 
firmę jako firmę działającą i aktywną, bez jakichś strasznych zadłużeń. Także 
jako produkt, to musieliśmy… Jakby zmuszeni zostaliśmy do bardzo szybkiej 
rewolucji cyfrowej, która nauczyła nas produkować eventy online [3R2]

2 Rozwój przedsiębiorstwa w wielu obszarach, np. 
• poszerzenie rynku (zdobycie nowych klientów dzięki 

kontaktom online, lepszej promocji czy dystrybucji 
z wykorzystaniem cyfryzacji), w efekcie zdobycie 
przewagi konkurencyjnej 

• utrzymanie kontaktu z klientami – ograniczenie ich 
strachu przed spotkaniami na żywo dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań techniki i technologii

• zdobycie nowych kompetencji pracowników w zakresie 
pracy online, a także większa świadomość na temat korzyści 
każdego ze sposobu świadczenia usług – online i offline

• zdobycie nowych umiejętności zarządczych, tj. 
zarządzania zespołem rozproszonym 

• umożliwienie pełnienia funkcji tzw. „transformującego 
lidera”, działającego inaczej niż do tej pory

To jest to, że gdyby może nie COVD i wejście do Internetu, nie byłbym w stanie 
spotkać wielu innych osób. Ponieważ żyjąc w tej swojej bańce każdego dnia 
i robiąc to, co się robi, ma się pewne ograniczone pole. A kiedy ma się trochę 
więcej czasu i kiedy się trochę więcej przebywa w tej wirtualnej przestrzeni, 
można też ją wykorzystać do poznania nowych osób [3R4]

A przy okazji [pandemia] pokazała nam, co w tym onlinie jest fajne, a co w tym 
onlinie jest totalnie zbędne, co totalnie się nie da zrealizować. To jakby taki 
pierwszy wpływ tej naszej „wspaniałej” pandemii. I rozszerzenie oferty o tą 
usługę online’ową [3R2]

Tak, cyfryzacja pełną gębą, jak to się ładnie mówi. Ułatwiło nam, nauczyło 
i otworzyło nowy horyzont [3R2]

3 Wzrost obrotów firmy oraz wzrost zatrudnienia dzięki 
rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności

Przedsiębiorczość i innowacyjność, no to tutaj nawet wystartowaliśmy teraz 
w projekcie „Bon na cyfryzację”, ponieważ chcieliśmy wstawić jak najwięcej 
automatów sprzedażowych samoobsługowych, tak żeby nie było tej styczności 
klient-obsługa. Także czekamy na rozstrzygnięcie tego konkursu. Również 
uruchomienie sprzedaży online w większej skali [3R5]

4 Oszczędność zasobów finansowych i czasowych Tak naprawdę tutaj firma wprowadzała dużo nowych udoskonaleń i właśnie 
stricte pod COVID. I zmieniła się na lepsze, bo w jakim stopniu spotkania 
odbywają się może nie tak mile jak wcześniej wspomniałeś na żywo, tylko 
w online, natomiast tych spotkań można robić dużo więcej, jeśli ktoś odwoła 
spotkanie, to zaoszczędzamy czas [4R7]

NEGATYWNE

1 Wysoka niepewność powodująca koszty związane np. 
z realizacją usług w obu wariantach – tj. hybrydowo 

I to była obawa i powiem szczerze z perspektywy czasu jak na to patrzę, to te 
ostatnie momenty, ostatnie półrocze było takie, gdzie my już kurczę mówimy, 
jest dużo niepewności. Klient nie do końca wie, co tutaj zrobić, człowiek często 
wkłada – koledzy z eventów pewnie przyznają mi rację – niewspółmierną 
ilość pracy, do kreacji, do tego, że OK, mamy to, po czym nie ma decyzji 
jasnej, że tak, robimy to, tylko jest okres, są jakieś wahania, jakieś spekulacje, 
że może są oczywiście rzeczy, że przenosimy to na wiosnę, są wydarzenia, 
które są w ogóle zmieniają formę na online. Niektórzy próbują łączyć online 
z prawdziwym eventem, co wychodzi lepiej lub gorzej [4R9]

2 Konieczność dodatkowego motywowania i zachęcania 
klientów i pracowników do kontaktu online, utrudnione 
budowanie relacji

3 Wysiłek pracowników – w ich opinii – niewspółmierny do 
zarobku 

4 Braki kadrowe – studenci, studiujący zdalnie wracający do 
domów

5 Wprowadzenie rozwiązań online zamiast na żywo 
postrzegane jako generalnie niekorzystne dla niektórych 
branż (np. eventowej) w przyszłości

Rozmówca: i potem jedną rzecz, którą mogę powiedzieć, co się przekształciło. 
Wielu moich znajomych z branży eventowej połączyłem z moimi kolegami 
z branży telewizyjnej i dziś robimy niektóre eventy online, w streamingu, 
w studio telewizyjnym, bardzo dużo jakichś konferencji, czy jakichś szkoleń 
później odbywało się nawet na samym początku, zostało przeniesionych 
online, i one się już więcej nie odbyły na żywo. Więc po prostu to przekładanie 
skończyło się tym, że odbyło się to online, i koniec, i tak naprawdę wszystkie 
branże dookoła z tym związane 
Badacz: to był gwóźdź do trumny
Rozmówca: tak, tak, spotkań bezpośrednich potem już więcej nie było [4R3]

6 Obniżenie cen usług Bo na pewno ceny się zmniejszyły, takie wydarzenia onlinowe [4R7]

7 Długotrwały kontakt zdalny negatywnie wpływający na 
zdrowie psychiczne pracowników 

Ja zauważyłam u klientów potrzebę relacji z drugim człowiekiem. Większą niż 
wcześniej. Wcześniej była to większa anonimowość. Teraz oni, jak jestem 24 
godziny w pensjonacie, mają potrzebę porozmawiać, powiedzieć, co robili. Jest 
większa potrzeba przez to, że siedzieli w lockdownie i próbują emocje wyrzucić 
na zewnątrz. Widać, że potrzebują nawiązać znajomości, przyjaźnie [1R1]

Źródło: opracowanie własne
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wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych w  badanych bran-
żach przedsiębiorstw turystycznych. Intensywnie zaczęto 
wykorzystywać m.in. pracę zdalną, kontakt zdalny z klien-
tem, dostawcami i innymi partnerami, hybrydowe świad-
czenie usług, rozwiązania techniczne i  technologiczne 
zwiększające poziom bezpieczeństwa społeczeństwa, np. 
nowoczesne rozwiązania techniki i technologii w postaci 
kamer termowizyjnych, sprzętu do pomiaru temperatury 
czy najnowszych testów na COVID-19. Wpisuje się to 
w  wyniki innych badań w  tym zakresie (Almeida i  in., 
2020; Sheresheva i in., 2021; Thees i in., 2021).

Po drugie, co ciekawe, miało to liczne pozytywne konse-
kwencje dla funkcjonowania przedsiębiorstw –  w  tym nie-
rzadko, zgodnie z deklaracjami samych badanych, umożliwi-
ło przetrwanie przedsiębiorstw na rynku w dobie pandemii, 
ale także przyspieszyło rozwój przedsiębiorstw w  różnych 
aspektach, np. podniesienia kompetencji pracowników czy 
personelu zarządzającego, wzrostu sprzedaży, osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej, oszczędności zasobów itp. Wyni-
kało to z faktu, że niektórzy zarządzający przedsiębiorstwami 
turystycznymi odpowiednio wcześnie dostrzegli możliwość 
wykorzystania narzędzi cyfryzacji (szybciej aniżeli konku-
rencja) lub wykorzystali je w innowacyjny sposób. Kwestie 
dotyczące oszczędności zostały dostrzeżone również w  in-
nych badaniach (António, Rita, 2021), choć należy zauważyć, 
że w dotychczasowych pracach często skupiano się raczej na 
wyzwaniach związanych z  pandemią niż jej pozytywnych 
stronach (Thees i  in., 2021). Z  niniejszych badań wynika 
również, że ze stosowaniem narzędzi cyfryzacji w  dobie 
pandemii wiązały się także pewne negatywne konsekwencje. 
Badani wskazywali tu przykładowo wysokie koszty związane 
z usługami oferowanymi w formule hybrydowej (np. koszty 
sporządzania wielu wariantów kosztorysów), utrudnioną 
możliwość budowania relacji, gdy mają one charakter jedy-
nie lub głównie online, braki kadrowe w niektórych branżach 
itp. Znaczenie tych kwestii było podkreślane także w innych 
badaniach (Almeida i in., 2020; Sheresheva i in., 2021; Thees 
i in., 2021). Co ciekawe, w przypadku badań analizowanych 
w niniejszym opracowaniu nie przywoływano kwestii zwią-
zanych z  ochroną danych osobowych, jakie pojawiały się 
np. w Niemczech (Thees i in., 2021), co może wynikać albo 
z większego doświadczenia w tym zakresie, albo co niestety 
bardziej prawdopodobne, z niedostrzegania tego elementu 
jako istotnego w prowadzonej działalności. 

Po trzecie, wyniki niniejszych badań pokazały także, że 
do ważnych konsekwencji stosowania rozwiązań cyfrowych 
należy zaliczyć narastającą silną potrzebę społeczeństwa do 
kontaktu na żywo, tj. budowania i rozwijania relacji w świe-
cie rzeczywistym, nie wirtualnym. Jest to czynnik, który nie 
był dotychczas dostrzegany w pracach dotyczących porusza-
nej problematyki. Wirtualna rzeczywistość, jak podkreślają 
inni autorzy (Barrado-Timón, Hidalgo-Giralt, 2019; She-
resheva i in., 2021), nie jest w stanie tej potrzeby wypełnić. 
Zaprezentowane badania to potwierdzają. Wielu rozmów-
ców podkreślało bowiem, że cyfryzacja jest generalnie zjawi-
skiem korzystnym i jej efekty pozwoliły przedsiębiorstwom 
przetrwać na rynku czy wręcz rozwinąć działalność, jednak 
koszty, zwłaszcza społeczne, przymusowej izolacji (dostrze-
gane przez liderów organizacji, pracowników, klientów czy 

kontrahentów itp.) najprawdopodobniej będą szacowane 
jeszcze przez wiele kolejnych lat. Co ciekawe, w  trakcie 
wywiadów nie poruszano również kwestii pozytywnego 
wpływu cyfryzacji na bardziej zrównoważony rozwój tu-
rystyki, choć takie zależności były sygnalizowane w innych 
badaniach (Filipiak i in., 2020). 

Po czwarte, w  efekcie przeprowadzonej analizy można 
również stwierdzić, że spośród analizowanych grup przed-
siębiorców reprezentujących: obiekty noclegowe, atrakcje 
turystyczne, biura podróży, podmioty z  branży MICE, 
w kontekście radzenia sobie ze skutkami pandemii, techno-
logie cyfrowe miały największe znaczenie dla tej ostatniej 
grupy, kierującej swoją ofertę do segmentu turystów bizne-
sowych. Jest to zgodne z wynikami dotychczasowych analiz 
dotyczących rynku turystycznego (WTTC, 2021a). Zwraca 
się w nich uwagę na to, że turystyka biznesowa to segment, 
który relatywnie najpóźniej, jeśli w ogóle, wróci do poziomu 
sprzed pandemii. Jednocześnie podkreśla się, że turystyka 
biznesowa odradza się wolniej od turystyki wypoczynkowej 
(WTTC, 2021a). Można zatem przypuszczać, że te podmio-
ty sektora MICE, które nie zaczęły korzystać w  większym 
zakresie z  technologii cyfrowych, będą zmuszone zmienić 
obszar działalności bądź całkowicie z niej zrezygnować.

Podsumowanie

W  kontekście przeprowadzonych badań można sfor-
mułować wnioski, dotyczące przyszłości sektora 

turystycznego w  dobie i  po  pandemii COVID-19 oraz 
wykorzystania rzeczywistości smart. W  tym obszarze 
można sformułować kilka scenariuszy. Pierwszy zakłada, 
że w przypadku masowej turystyki usługi przedsiębiorstw 
będą bazować w dużej mierze na nowoczesnych technolo-
giach (VR, AR, sztuczna inteligencja). Dotyczyć to może 
np. zastosowania robotów w hotelach. Wraz z rozwojem 
takich technologii można przypuszczać, że mniejsza bę-
dzie ich cena i większa dostępność i wykorzystanie, szcze-
gólnie jeśli chodzi o turystykę wypoczynkową. Kluczowe 
będzie w  tym przypadku wykorzystanie nowoczesnych 
technologii przez podmioty zarządzające destynacjami 
turystycznymi, w celu deglomeracji ruchu turystycznego 
i  ograniczenia antropopresji na wybranych obszarach, 
co wpisuje się w  koncepcję Smart Tourism Destinations. 
Twierdzi się bowiem, że technologie cyfrowe mogą 
uczynić turystykę bardziej zrównoważoną (Zeqiri i  in., 
2022), choć z drugiej strony samo użycie technologii nie 
jest neutralne dla środowiska (Gretzel i  in., 2015). Z ko-
lei w  ramach drugiego scenariusza –  biorąc pod uwagę 
fakt, że szczególnie w  przypadku turystyki poznawczej 
czy kulturowej kontakt z  drugim człowiekiem, lokalną 
kulturą jest niezwykle istotny i stanowi jeden z wiodących 
motywów podróżowania, a  turystyka wykorzystująca 
technologie wirtualne nie oddaje w pełni rzeczywistości 
(Barrado-Timón, Hidalgo-Giralt, 2019) – można założyć, 
że będziemy mieli do czynienia z usługami zaspokajający-
mi właśnie potrzebę bezpośredniego kontaktu z drugim 
człowiekiem. Będą to usługi bardziej zindywidualizowane 
i  z  pewnością droższe ze względu na wzrastającą kon-
kurencję o pracownika ze strony innych branż, a  zatem 
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bardziej elitarne. Postępująca cyfryzacja może też sprawić, 
że przynajmniej w  trakcie podróży turyści będą chcieli 
odpocząć od nadmiernej styczności z  urządzeniami 
elektronicznymi. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi sce-
nariuszami jest jeszcze trzeci, zakładający, że nowoczesne 
technologie będą sprzyjać organizacji podróży na własną 
rękę, wpisujących się w nurt sharing economy. Choć sek-
tor gospodarki turystycznej, jak wspomniano, stanowi je-
den z bardziej dojrzałych cyfrowo, należy mieć na uwadze 
fakt, że w przypadku niektórych podmiotów, ze względu 
na ich wielkość, możliwości zastosowania cyfrowych roz-
wiązań, które będą kosztowne, mogą być ograniczone. 

Przeprowadzone badania empiryczne mają pewne 
ograniczenia. Po pierwsze, nie mają charakteru reprezen-
tatywnego i rozstrzygającego. Do badań wybrano bowiem 
tylko niektóre – choć najważniejsze – branże sektora tu-
rystyki. Po drugie, lista zidentyfikowanych konsekwencji 
cyfryzacji w dobie pandemii z pewnością nie jest wyczer-
pująca i  powinna być dalej weryfikowana i  rozszerzana, 
także z  wykorzystaniem badań ilościowych. Po trzecie, 
badania były prowadzone w  trakcie ciągle trwającej 
pandemii i  istnieje możliwość, że o  niektórych konse-
kwencjach, zwłaszcza negatywnych, badani nie chcieli 
mówić z uwagi na ciągle silne emocje, jakie towarzyszyły 
im podczas wywiadów. Niemniej jednak z pewnością ba-
dania pozwoliły pokazać, że tematyka jest ważna, bardzo 
ciekawa i nadal powinna być zgłębiana.
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Digitization in Tourism Enterprises 
in the Conditions of COVID-19.  
Positive and Negative Consequences

Summary

The COVID-19 pandemic has forced entrepreneurs to 
make more intensive use of various types of digitization 
tools. One of the sectors most affected by COVID-19 
has been the tourism sector. The aim of the paper is to 
indicate whether and how the acceleration of digitization 
processes, caused by the COVID-19 pandemic, was con-
ducive to the use of digitization tools in enterprises in the 
tourism sector and how it influenced their functioning. 
The text presents the results of qualitative research carried 
out at the turn of December 2021 and January 2022, in the 
form of four Focus Group Interviews conducted with 22 
representatives of various branches of the tourism sector. 
The research has identified a number of positive and neg-
ative consequences of using digital solutions in tourism 
enterprises in the time of the COVID-19 pandemic. The 
positive effects include, for example, market expansion, 
maintaining contact with customers, acquiring new com-
petences by employees, or saving resources. The negative 
consequences in turn include, among other things, high 
uncertainty generating costs, staff shortages, lowering the 
price of services and the negative impact of remote work 
on mental health of employees.

Keywords

digitization, tourism sector, smart, world tourism, enter-
prise, COVID-19 pandemic
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Wprowadzenie

N a przestrzeni dziejów rynek permanentnie ewoluuje, 
a  powodem tych zmian są  m.in. zmiany technolo-

giczne, które stały się jednymi z najistotniejszych w XXI 
wieku (Fritz i  in., 2005). Badacze twierdzą, że już od 
jakiegoś czasu obserwujemy trend społeczeństwa tech-
nologicznego i  mobilnego (Sznajder, 2014; Diamond, 
2011). Innowacje technologiczne oraz tzw. nowe media (tj. 
media cyfrowe i portale społecznościowe) spowodowały 
rewolucyjne zmiany w rzeczywistości gospodarczej, cha-
rakteryzując się interaktywnością i globalnym zasięgiem 
(Levinson, 2010). Zatem to właśnie nowe technologie 
zostały wskazane jako jeden z  megatrendów, o  najmoc-
niejszym wpływie na zmianę funkcjonowania wszystkich 
organizacji (Raimo i in., 2021), stwarzając szerokie spek-
trum zupełnie nowych możliwości.

W  tym ujęciu przegląd aktualnych kierunków ba-
dawczych w obszarze zarządzania wskazuje na rosnące 
zainteresowanie koncepcją smart, która odwołuje się 
do wykorzystania nowych technologii w  kluczowych 
obszarach działań organizacji (Mikucki, 2021). Choć 
koncepcję smart cechuje wieloznaczność i  wielowy-
miarowość, to rozważania badawcze w  tym kontekście 
prowadzone były dotychczas głównie w obszarze zarzą-
dzania publicznego, w szczególności w obszarze rozwoju 
lokalnego (Samih, 2019). Idea smart, ukierunkowana na 
kontekst społeczno-gospodarczy, pozwala wykorzystać 
te koncepcję także w sektorze kultury. Jednakże należy 
zauważyć, iż pomimo obserwowalnego postępu w  za-
kresie wykorzystania nowych technologii w  sektorze 
kultury, np. w  celu sprawnego zarządzania w  instytu-
cjach kultury (Augustyn i in., 2018) czy budowania oraz 
utrzymywania relacji z  odbiorcami oferty kulturalnej 
(Ćwikła, 2021), koncepcja ta nie była dotychczas szerzej 
analizowana w  tym sektorze, szczególnie w  sztukach 
performatywnych.

W  sektorze kultury sztuki performatywne (perfor-
ming arts) –  inaczej sztuki widowiskowe lub sceniczne 

–  reprezentują obszar działalności podmiotów artystycz-
nych, które wykorzystują różne formy sztuki, w których 
artyści używają swoich głosów, ciał lub przedmiotów 
nieożywionych do wyrażania artystycznej ekspresji (Fi-
scher-Lichte, 2008). W sztukach performatywnych twór-
czą działalność artystyczną, związaną z  wystawianiem 

widowisk scenicznych, realizują takie instytucje kultury 
jak teatry (Hesmondhalgh, 2007; Throsby, 2008). Współ-
czesne teatry często łączą tzw. tradycyjny artyzm z nową 
technologią, chcąc stworzyć coś wyjątkowego, ciekaw-
szego, bardziej spektakularnego o  większych walorach 
artystycznych, aby sprostać coraz większym aspiracjom 
w  środowisku artystycznym oraz spełnić wciąż rosnące 
oczekiwania odbiorców sztuki (Sha, Quet, 2020).

Celem artykułu jest identyfikacja przejawów koncep-
cji smart w sektorze kultury poprzez ich egzemplifikację 
w  obszarze sztuk performatywnych, widocznych szcze-
gólnie w  warunkach pandemii COVID-19. Zaprezento-
wane wnioski odnoszą się do wyników przeprowadzo-
nych badań jakościowych wśród teatrów publicznych 
i niepublicznych1.

Koncepcja smart w sektorze kultury 
— kontekst sztuk performatywnych

K oncepcja smart, wykorzystywana do opisywania 
innowacyjnych rozwiązań, mających na celu dosto-

sowywanie organizacji do zmieniających się warunków 
otoczenia, zapobiegania zagrożeniom, reagowania na 
kryzysy, ale także poprawę efektywności zarządzania 
czy jakości świadczonych usług (Miller, 2015), opiera 
się na różnych filarach jej analizy. W kontekście sektora 
kultury – w szczególności w sztukach performatywnych 

–  wydaje się, że na szczególną uwagę zasługują dwa, tj. 
smart living (obszar odnoszący się do sposobu życia) 
oraz smart people (obszar odnoszący się do ludzi) (Haj-
duk, 2016).

Idea smart living odwołuje się do tworzenia przy-
jaznych i  atrakcyjnych miejsc dla szerokiego i  zróżni-
cowanego grona osób. Do procesu budowy i  rozwoju 
takich przestrzeni wykorzystuje się zróżnicowane 
funkcje – społeczne, rekreacyjne (spędzanie czasu wol-
nego) oraz kulturowe. Natomiast drugi filar, tj. smart 
people, odnosi się w  szerokim znaczeniu do rozwoju 
kapitału ludzkiego oraz społecznego. Uwypukla rolę 
dialogu społecznego, partycypację społeczną, a  także 
wykorzystanie potencjału kreatywnego oraz kulturo-
wego, głównie poprzez rozwój infrastruktury związa-
nej z kulturą (Mikucki, 2021). 
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Odwołując się do koncepcji smart w sektorze kultury, 
należy podkreślić, że mimo iż nie była ona dotąd szerzej 
eksplorowana w  literaturze przedmiotu, praktyka go-
spodarcza pokazuje, że analiza ta jest potrzebna i zasad-
na. W omawianym sektorze można bowiem zidentyfiko-
wać liczne przykłady zastosowania nowych technologii 
w działalności instytucji kultury. Należy zwrócić uwagę 
na obserwowalny i  dynamiczny proces zmian funkcjo-
nalnych tych instytucji, bezzasadnie wciąż jeszcze po-
strzeganych jako archaiczne i  tradycyjne w  kontekście 
sposobu działania oraz zarządzania. Wykorzystanie 
nowych technologii wśród instytucji sektora kultury 
jest bowiem dostrzegalne i  obejmuje m.in.: procesy di-
gitalizacji, prowadzenie dokumentacji, prezentację oraz 
cyfrową promocję dóbr kultury, a  także interaktywny 
kontakt z  odbiorcami kultury (Pluszyńska i  in., 2020). 
Coraz częściej wskazuje się także na wiodącą rolę Inter-
netu oraz aplikacji mobilnych w zakresie współdzielenia 
posiadanych przez instytucje kultury zasobów lub ich 
ochrony przed zniszczeniem czy uszkodzeniem (Roman, 
2016). Ponadto badania pokazują, że organizacje w sek-
torze kultury dążą obecnie do wzrostu konkurencyjności 
poprzez stosowanie nowych technologii informacyjno-

-komunikacyjnych (information and communication 
technologies, ICT) w  kontekście tworzenia unikatowej 
oferty, dostosowanej do potrzeb oraz preferencji zróż-
nicowanych i  coraz bardziej wymagających odbiorców 
( Jędrzejewski, 2021). W  związku z  powyższym, odno-
sząc się do wspomnianych wcześniej filarów koncepcji 
smart, można wskazać, iż w przypadku instytucji kultury 
filar smart living będzie dotyczyć dostępu do różnorod-
nej oferty kulturalnej, a także pewnego stylu życia, ukie-
runkowanego na kulturę czy zachowań oraz konsumpcji 
dóbr kultury, opierających się na nowych technologiach. 
Z  kolei filar smart people odnosić się będzie przede 
wszystkim do ludzi, uczestniczących w  życiu kultural-
nym – po obu jego stronach, tj. zarówno pracowników, 
jak i odbiorców kultury, funkcjonujących w środowisku 
wspieranym przez ICT.

Sztuki performatywne należą do tzw. archaicznych 
działalności, których procesy produkcyjne nie zawsze 
są  podatne na rozwój technologiczny, to oznacza, że 
technologia nie przyspiesza ani nie usprawnia twórczych 
procesów produkcyjnych w sztuce czy nie zastępuje pra-
cy ludzi, bez utraty jakości, walorów i wyrazu artystycz-
nego, a często nawet zwiększa koszty procesu produkcji 
(Ilczuk, 2012). Jednak obserwacja działalności teatralnej 
pokazuje, że współczesny teatr wciąż się rozwija i coraz 
częściej – choć w różnym zakresie – korzysta z nowych 
technologii. Można bowiem zauważyć, że w  nowocze-
snej formie teatru przenikają się dwa światy, tj. teatru 
tradycyjnego oraz teatru nowych technologii, których 
wykorzystanie w sztuce – choć często kosztowne – może 
znacząco uatrakcyjniać przedstawienie (Sha, Quet, 
2020). W zakresie widowisk artystycznych można wska-
zać na wykorzystanie m.in.: zaawansowanych projekcji 
multimedialnych, opartych np. o mapping; specjalnych 
efektów dźwiękowych i  oświetleniowych; laserów; 
cyfrowych awatarów; hologramów czy animowanej 

scenografii w technologii 3D. Technologia 3D umożliwia 
nawiązanie interaktywnej relacji aktorów z  projekcją, 
pozwalając na zacieranie granic między rzeczywistością 
a  wirtualną wizualizacją. Co ciekawe, stereoskopia 3D 
w teatrze stanowi polski projekt, adaptowany w różnych 
przedstawieniach na świecie. Koncepcja 3D Live Theatre 
jest efektem współpracy polskiego studia animacji Plati-
ge Image z Januszem Józefowiczem (Teatr Studio Buffo 
w Warszawie) przy realizacji „Polity” (2011 r.) – pierw-
szego na świecie musicalu z cyfrową scenografią stereo-
skopową (wykorzystano 30 cyfrowych scenografii) 
(Chudzyńska-Stępień, 2016). Scenografia w stereoskopii 
3D umożliwia prezentację niezwykle widowiskowych 
przedstawień, silnie angażujących widza w  historię po-
przez zacieranie granicy między rzeczywistością a  pro-
jekcją cyfrową.

Znaczący wzrost wykorzystania nowych technologii 
w  teatrach można było zauważyć szczególnie w  czasie 
pandemii COVID-19, która stanowiła bodziec do zmian 
dla wielu z  tych instytucji. Wybuch światowej epidemii, 
przeplatanej czasowymi okresami całkowitego zamknię-
cia sektora kultury, spowodował przeniesienie aktywności 
teatrów do Internetu, co miało zapewnić przede wszystkim 
ciągłość dystrybucji dóbr kultury (Ćwikła, 2021). Teatry, 
które dotychczas utożsamiane były z  prezentacją sztuki 
w  ramach spotkań na żywo (Wasserman, Faust, 1994), 
w czasie pandemii opustoszały. Paradoksalnie, pandemia 
stała się jednak dla teatrów okazją do eksperymentowania 
z  nowymi formami przekazu, implikując przełomowe 
wręcz zmiany w działalności tych podmiotów. W trakcie 
pandemii wiele teatrów przeniosło swoją aktywność do 
przestrzeni wirtualnej, rozwijając w  Internecie progra-
my, udostępniając rejestracje przedstawień archiwalnych 
czy prezentując różne formy wypowiedzi twórczych, np. 
czytania performatywne (Ćwikła, 2021; Hayman, Britton, 
2021). Wiele teatrów zdecydowało się także na produkcję 
zupełnie nowych przedstawień, tworzonych z myślą o ich 
prezentacji właśnie w Internecie, czemu sprzyjał ministe-
rialny projekt „Kultura w sieci”. Co więcej, na szeroką ska-
lę prowadzono działania marketingowe, m.in. w mediach 
społecznościowych, organizowano warsztaty on-line kie-
rowane do różnych grup odbiorców, a także realizowano 
spotkania zespołów administracyjnych i  artystycznych. 
Warto podkreślić, że dla większości teatrów priorytetem 
prowadzonych działań było tworzenie i  utrzymanie re-
lacji z  odbiorcami. Teatry, choć przywykły do zupełnie 
innej formy kontaktu z  publicznością, musiały zmienić 
optykę i przenieść sferę tej aktywności do Internetu (Hay-
man, Britton, 2021). Jednak aktywność ta, skupiająca się 
na sprawnej komunikacji poprzez portale społecznościo-
we, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, stanowiła 
tylko część z  realizowanych działań. Zatem instytucje 
musiały nauczyć się projektowania atrakcyjnych stron 
internetowych oraz przyciągających uwagę multimediów, 
produkcji cyfrowej, wykorzystania streamingu, zarzą-
dzania projektami cyfrowymi i  własnością intelektualną, 
tworzenia aplikacji, a  także współpracy z  partnerami 
w zupełnie nowych uwarunkowaniach, w tym szczególnie 
tych technologicznych.
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Metoda badawcza

W  niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane 
wyniki zrealizowanych badań empirycznych. Prze-

prowadzone badania terenowe miały charakter eksplora-
cyjny. Proces badawczy oparto na jakościowym podejściu 
interpretatywnym (Silverman, 2008), umożliwiając skon-
centrowanie uwagi na atrybutach i  charakterystykach 
badanych zjawisk (Denzin, Lincoln, 2018). Eksploracyjne 
badania jakościowe pozwoliły na holistyczne, a przy tym 
bardziej dokładne zrozumienie badanego zjawiska oraz 
opis szczegółowych kwestii badanego problemu (Gioia 
i  in., 2013). W przeprowadzonych badaniach zastosowa-
no metody wykorzystujące interpretatywne podejście do 
przedmiotu badań (Denzin, Lincoln, 2018). W badaniach 
wykorzystano metodykę opartą na jakościowych tech-
nikach badawczych, stosując jednocześnie jakościowe 
narzędzia w realizacji badań (Glinka, Czakon, 2021; Suł-
kowski, Lenart-Gansiniec, 2021).

Zastosowaną techniką badawczą była technika wywiadu 
indywidualnego, z kolei narzędzie badawcze stanowił kwe-
stionariusz wywiadu półstrukturyzowanego. W  ramach 
zrealizowanych badań przeprowadzono 50 wywiadów 
(z  57 rozmówcami), osiągając tzw. efekt saturacji (satu-
ration effect) (Suddaby, 2006). Badania przeprowadzono 
w celowo dobranych czterech województwach w Polsce, tj. 
mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i  śląskim, aby 
móc uchwycić polskie społeczno-gospodarcze realia bada-
nych zjawisk. Wybrane do badań województwa stanowiły 
obszar działalności największej liczby teatrów oraz festi-
wali teatralnych w Polsce (GUS, 2019). Badaniami objęto 
celowo wybrane teatry publiczne i niepubliczne – kierując 
się kryterium różnorodności podmiotów – oraz wskazane 
przez rozmówców festiwale teatralne jako ważną, kolek-
tywną formę działalności badanych podmiotów. W  od-
niesieniu do doboru festiwali teatralnych zastosowano 
tzw. technikę kuli śnieżnej, czyli procedurę łańcuchowego 
dobierania kolejnych podmiotów do badania na podstawie 
rekomendacji poprzednich (Glinka, Czakon, 2021). Wła-
ściwe badania terenowe zrealizowane w 2020 roku, które 
poprzedzono trzema wywiadami pilotażowymi, mający-
mi na celu weryfikację, a  także ewentualną modyfikację 
narzędzia badawczego. W  celowym doborze rozmówców 
w  teatrach przeprowadzono wywiady z  osobami decyzyj-
nymi w  zakresie działalności tych instytucji lub osobami, 
które posiadały szeroką wiedzę na temat tej działalności. 
Z kolei w przypadku festiwali rozmowy przeprowadzono 
w  każdym przypadku z  głównymi ich organizatorami, tj. 
dyrektorami artystycznymi, a  w  przypadku niektórych 

– również dodatkowo z koordynatorem i rzecznikiem pra-
sowym festiwalu.

Każdy z  przeprowadzonych wywiadów został nagrany, 
a średni czas trwania wszystkich wywiadów wyniósł 1 godzi-
nę 53 minuty. Następnie wszystkie wywiady poddano tran-
skrypcji. Dla każdego wywiadu stworzono indywidualne 
karty, a tekst zakodowano, korzystając z oprogramowania 
do analizy danych jakościowych NVivo. Kodowania zebra-
nych danych empirycznych dokonano z  wykorzystaniem 
logiki dedukcyjno-indukcyjnej, tzw. abdukcji (Auerbach, 

Silverstein, 2003), gdzie dedukcję stanowiły kody wynikają-
ce z przeglądu literatury, a indukcję – kody, które wyłonio-
no w procesie analizy transkryptów wywiadów. Zastosowa-
no tzw. zogniskowane kodowanie kategorii, rozbudowując 
strukturę kodów, a finalnie tworząc ich hierarchię. W kon-
tekście selektywnie zaprezentowanych wyników badań 
w niniejszym artykule wykorzystano kody dotyczące nastę-
pujących aspektów: (1) przykładów innowacyjności i wy-
korzystania nowych technologii w teatrach; (2) znaczenia 
infrastruktury techniczno-technologicznej w  działalności 
teatrów; (3) egzemplifikacji koncepcji smart w działalności 
teatrów, szczególnie w uwarunkowaniach pandemicznych; 
(4) przejawów wzrostu innowacyjności i  wykorzystania 
nowych technologii w teatrach, stymulowanych pandemią 
COVID-19; (5) pozytywnych i  negatywnych aspektów 
pandemii w  działalności teatralnej w  rozwoju tzw. smart 
organizacji; (6) nowych trendów i  zjawisk w działalności 
teatrów w  tzw. smart world. Finalnie, otrzymane wyni-
ki zostały zinterpretowane z wykorzystaniem literatury 
przedmiotu.

Koncepcja smart w sztukach 
performatywnych — wyniki 
badań empirycznych

N a podstawie przeprowadzonych badań w  sztukach 
performatywnych można wskazać przejawy koncepcji 

smart w działalności teatrów. W odniesieniu do filaru smart 
living teatry starają się tworzyć przestrzenie atrakcyjne 
i  przyjazne dla wielu różnych odbiorców, uwzględniając 
w swojej działalności bogaty zestaw funkcji rekreacyjnych 
czy społeczno-kulturowych. Teatry w  ramach działalność 
społeczno-kulturowej realizują m.in. funkcję edukacyjną. 
Rozmówcy podkreślili, że aktywność edukacyjna teatrów 
stanowi obecnie bardzo ważną i  wciąż dynamicznie roz-
wijającą się część działalności teatralnej. Działania eduka-
cyjne mają szeroki zakres, mogą polegać np. na organizacji 
warsztatów teatralnych, różnych programów dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych czy innych grup społecznych. W cza-
sie pandemii można było dostrzec różnorodność działań 
edukacyjnych, realizowanych w Internecie i właśnie z wy-
korzystaniem nowoczesnych form przekazu:

Na pewno poszliśmy w  innowacyjność, bo siłą rzeczy 
musieliśmy przenieść się do Internetu, zarówno działania 
edukacyjne, bo na co dzień właściwie od poniedziałku do 
piątku mamy pełne sale dzieciaków, młodzieży, seniorów 
i te zajęcia zostały przeniesione do Internetu, tam można 
było brać w nich udział [TP17]2.

Szczególnie teatry publiczne starają się zapewnić 
szeroki dostęp społeczny do kultury, m.in. w  zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, np. spektakle 
z   audiodeskrypcją dla osób niewidomych, czy udogod-
nień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościa-
mi ruchowymi:

Kontynuujemy to już piąty rok, to jest wielka inicjaty-
wa «Teatr bez barier», który zakłada cykl inicjatyw, bo 
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to nie są  tylko przedstawienia dla ludzi niesłyszących, 
niewidomych, niedowidzących, odbywają się regularnie 
spektakle z  audiodeskrypcją i  odbywają się spektakle 
z  językiem migowym. Ale to nie wszystko, bo poza tym 
zwykle, kiedy te grupy już przyjadą na te spektakle, to 
koleżanka właśnie organizuje dla nich szereg warsz-
tatów takich inicjatyw edukacyjnych (…). Koleżanka 
zrobiła fantastyczne na przykład modele naszej kurtyny 
pięknej zabytkowej, która jest zrobiona, to się nazywa 
tyflografika, jest wypukła i mogą te osoby dotknąć sceno-
grafii, dotknąć właśnie tej tyflografiki kurtyny, poza tym 
są organizowane takie warsztaty, gdzie mogą podotykać 
sobie, to akurat ta część dla niewidomych, kostiumów 
z danego spektaklu [TP10].

Myślę, że tutaj jesteśmy innowacyjni zdecydowanie 
w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Bo nie tylko 
budynek znowu jako nowy, ale jest dostosowany, jako 
jeden z  niewielu wciąż teatrów w  Polsce, całkowicie do 
potrzeb osób z  niepełnosprawnościami różnymi [F1–2, 
teatr publiczny].

W  odniesieniu do filaru smart living w  działalności 
teatralnej można wskazać także na usprawnianie systemu 
dostępu do kultury, obejmującego instytucje publiczne 
i  niepubliczne –  często lokalne –  dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych narzędzi ICT:

To też była inicjatywa Teatru Śląskiego – «Afisz Teatral-
ny». Instytucje, wszystkie instytucje kultury są  proszone 
o  to, logujemy się na wspólnym portalu i  umieszczamy 
swoje wydarzenia, żeby też było wiadomo. Jak ktoś na 
to wejdzie, to ma pełny przegląd (…). Zatem ta koope-
racja instytucji na tym poziomie się odbywa [TP10, woj. 
śląskie].

Korzystanie z  nowoczesnych technologii umożliwia 
dotarcie do szerszej publiczności, m.in. za sprawą uczest-
nictwa w  przestrzeni wirtualnej, np. realizacji spektakli 
w  formie zdalnej, transmitowanych na platformach cy-
frowych w  Internecie. Przestrzeń wirtualna działalności 
teatralnej stała się zdecydowanie popularniejsza, szcze-
gólnie w czasie pandemii COVID-19, kiedy teatry zaczęły 
wykorzystywać platformy cyfrowe do udostępniania swo-
ich spektakli:

[Nasz] teatr z funduszy unijnych ma zbudowaną platformę 
VOD, za pośrednictwem której udostępniamy zarejestro-
wane spektakle. I dyrektor udostępnił tę platformę innym 
teatrom [TN5].

Akurat inicjowaliśmy specjalny kanał do spektakli inter-
netowych, będziemy te materiały wybierać na tę stronę, 
chcemy korzystać z  platformy filmowej VOD ze swoimi 
spektaklami, różnych debat, wykładów [TP03].

Nawiązując z  kolei do filaru smart people, podczas 
narzuconych ograniczeń w  funkcjonowaniu instytucji 
kultury, przedstawiciele teatrów mogli dalej realizować 

działalność, posługując się różnymi narzędziami do ko-
munikacji zdalnej:

Nagle się okazało, że wszyscy musimy się nauczyć (…) 
korzystać z  takich platform, jak: Zoom, Google Meet, 
 Microsoft Team, wszystkie konferencje, spotkania odbywa-
ją się tylko i wyłącznie on-line, tak [TP13].

Ta współpraca z aktorami też to jest ciężkie, ale nie nie-
możliwe. Czyli próbowanie on-line przy pomocy Zoomu 
czy Skypa. To jednak pokazało, że są  takie narzędzia, 
których musimy się jednak uczyć (…) z  nich korzystać 
[TP19].

Ponadto w teatrach przeprowadzano tzw. czytania per-
formatywne. Co warto podkreślić, zarządzający teatrami 
zdecydowali się na inwestycje w  infrastrukturę technicz-
ną, aby móc realizować działania w Internecie z zachowa-
niem wyższych standardów jakości:

Czytanie performatywne za pośrednictwem Skype. Do tej 
pory realizowaliśmy to za pośrednictwem Skype i  to się 
rzeczywiście bardzo podobało, gdzie jedno z takich czytań 
pamiętam, że zostało obejrzane przez 240 tysięcy ludzi, to 
znaczy miało 240 tysięcy odsłon, to ja nie wiem, jak to się 
dokładnie liczy, ale to prawdopodobnie można tak sobie 
uprościć, więc to są  gigantyczne ilości (…). Nawet chciał-
bym teraz to usprawnić. Kupiliśmy specjalnie do tego celu 
kamery 4K po to, żeby każdy aktor miał u siebie w domu 
jedną kamerę i  żebyśmy realizowali przy użyciu Skype, 
ale rejestracja żeby nie była niskiej jakości taka, jaką daje 
technologia Skypowa, tylko żebyśmy po  prostu zbierali 
potem dane z  tych kamer i  montowali to już w  wysokiej 
rozdzielczości. Tak że chcemy rozwijać ten typ działalno-
ści, chcemy realizować coś w rodzaju Teatru Telewizji (…) 
tylko, że jest realizowany przez stacje telewizyjne, a gdzie 
jest powiedziane, że tak musi być, przecież równie dobrze 
może stworzyć Teatr Telewizji sam teatr (…). Może zreali-
zować w dzisiejszych czasach, dzisiejszych możliwościach 
technologicznych, możemy zrobić spektakl telewizyjny na 
najwyższym poziomie tylko, że wyemitować go we wła-
snych kanałach dystrybucyjnych, a nie za pośrednictwem 
stacji telewizyjnej [TP01].

Uwarunkowania pandemiczne pokazały, że wiele te-
atrów zrozumiało, iż pewne inwestycje w wykorzystanie 
nowych technologii w  teatrach są  potrzebne. Przykłado-
wo, dotychczasowe rejestracje spektakli w wielu teatrach 
realizowane były tylko dla celów archiwalnych czy jako 
materiał techniczny dla aktorów, np. w przypadku wzno-
wienia tytułów i  powrotów do grania danego spektaklu 
po  dłuższym czasie. W  konsekwencji niska jakość re-
jestracji przedstawień uniemożliwiała ich pokazanie 
widzom. Przedstawiciele wielu teatrów rozważają zatem 
pewne inwestycje technologiczne w przyszłości:

Chcę trochę inaczej podejść do rejestracji przedstawień. 
To znaczy chciałbym bardzo gdzieś wygospodarowywać 
takie środki, żeby nasze przedstawienia można było 
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zarejestrować właściwie w formie Teatru Telewizji trochę, 
tak, żeby zrobić taką rejestrację porządną, na wiele kamer, 
żeby to nie był tylko zapis archiwalny (…), żeby oddać 
charakter przedstawienia, dramaturgię przedstawienia, 
trzeba użyć jednak innych środków. To są  ludzie, którzy 
to robią świetnie, realizatorzy telewizyjni, więc widzę te-
raz, że gdyby się taka sytuacja miała zdarzać w przyszło-
ści, fajnie by było mieć takie zapisy przedstawień, które 
możemy pokazać bez wątpliwości, że one odbierają coś 
przedstawieniu [TP20].

Przedstawiciele teatrów zdecydowali o  przeniesieniu 
wielu aktywności do przestrzeni wirtualnej. Niektórzy 
podkreślali nawet, że otworzyli kolejną scenę teatralną 

– w Internecie:

Sytuacja pandemii spowodowała, że otworzyłam tak 
zwaną piąta scenę naszego teatru w Intrenecie, co niesa-
mowicie zaktywizowało moich aktorów i zobaczyłam, że 
są oni bardzo utalentowani mimo, że niektórzy pierwszy 
raz występowali przed kamerą. Ale nie każdy teatr ma 
w swoim składzie, że tak powiem, w  swojej grupie, czy 
na przykład nie wiem, dyrektor –  tak, jak ja –  że jest 
reżyserem filmowym, że umie operować kamerą, monta-
żem, i  tak dalej. Ja natychmiast zaczęłam z  nimi kręcić 
serial teatralny, tak, czyli ci aktorzy, którzy nigdy nawet 
nie mieli styczności z kamerą, mają warsztaty aktorstwa 
filmowego, telewizyjnego (…). Oni obudzili w sobie niesa-
mowite talenty, co mnie zafascynowało. To naprawdę jest 
świetne [TP08].

Z kolei teatry impresaryjne, które nie posiadają własne-
go zespołu artystycznego i/lub nie produkują własnych 
spektakli (lecz zapraszają na swoją scenę gościnne wi-
dowiska artystyczne), wprawdzie nie mogły udostępniać 
swoich produkcji, jednak realizowały w  Internecie inne 
aktywności, np. spencery wirtualne po teatrze:

Ponieważ nie mamy swoich produkcji, w  związku z  tym 
nie weszliśmy w ten świat wideo-internetowy, bo to robią 
teatry, które mają swój produkt, prawda. Natomiast jedyną 
rzeczą, jaką zrobiliśmy, to po prostu ten okres wykorzysta-
liśmy również na zrobienie takiego spaceru wirtualnego 
po zakamarkach teatru, żeby mógł dotrzeć widz do miejsc, 
do których nie dociera na co dzień, siedząc na widowni czy 
pijąc kawę we foyer [TP11].

Rozmówcy zauważyli, że ograniczenia wynikające 
z  pandemii właściwie stanowiły asumpt do podjęcia 
nowych wyzwań, a  wielu z  nich wskazało, że stanowiły 
istotny bodziec, czynnik stymulujący rozwój dla teatrów:

Przygotujemy taki VR-owy [ang. virtual reality] projekt, 
który będzie miał premierę właśnie na festiwalu (…). 
No tak nie kładlibyśmy nacisku na sieć, nie kładlibyśmy 
nacisku na nowe technologie, nie robiliśmy na przykład 
spektaklu VR-owego, gdybyśmy nie mieli takiej koniecz-
ności, więc z  jednej strony to jest oczywiście dominujący 
ten fakt, że publiczność nie może wejść, albo może wejść 

tylko połowa, ale z drugiej strony też zmusza nas do tego, 
żeby penetrować inne możliwości komunikowania się 
z widzem [TP14].

Jak już wcześniej wspomniano, komunikacja z widza-
mi jest niezwykle ważna dla teatrów. Rozmówcy wielo-
krotnie podkreślali, że nie tworzą sztuki dla samych siebie, 
ale właśnie dla publiczności, stąd wskazywali na znacze-
nie podtrzymania kontaktu z widzami w swoich mediach 
społecznościowych typu: Facebook, Instagram, Twitter 
czy za pośrednictwem kanałów YouTube. W czasie pande-
mii interakcję z publicznością zapewniały narzędzia ICT:

Były spektakle w  Internecie, robiliśmy streamingi, działa 
cały czas nasza platforma VOD, do której zaprosiliśmy 
inne teatry i  wręcz robiliśmy produkcje pod media spo-
łecznościowe (…), postaraliśmy się być cały czas z  naszą 
publicznością, to było no to było kluczowe dla nas, żeby nie 
stracić kontaktu [TP6].

Tak myślę, że epidemia dużo bardziej podniosła rolę 
mediów społecznościowych dla instytucji w  kontaktach 
z widownią (…). Bardzo mocno postawiliśmy na to, żeby 
faktycznie nie pozostawić żadnego posta, żadnego komen-
tarza bez odpowiedzi. No bo to jest nie do przecenienia, 
taki kontakt, szczególnie w takiej sytuacji [TP20].

Można również wskazać, że pandemia COVID-19 
jeszcze bardziej uwypukliła zróżnicowany poziom inno-
wacyjności i nowoczesności teatrów. Niektóre z nich wy-
różniają się na tle innych ponadprzeciętnym poziomem 
i większym „nasyceniem” techniczno-technologicznym:

Nie chcę tu być nieskromny, ale naprawdę tutaj bardzo 
chętnie u  nas grają, ponieważ jak gdyby warunki, jakie 
my zapewniamy, ja już pomijam te aspekty architekto-
niczne, to (…) są  znakomite warunki akustyczne i  ten 
sprzęt, wyposażenie w sprzęt techniczny w tej chwili bardzo 
nowoczesny, no jest argumentem takim koronnym, który 
komplementuje ten budynek (…) [TP11].

W  tym ujęciu wyniki badań pokazały także, że im 
wyższy poziom innowacyjności teatru, tym zdecydo-
wanie szersze możliwości, np. współpracy z  różnymi 
partnerami, przy większej ilości i bardziej różnorodnych 
projektach, np. pod kątem architektury sceny i wymagań 
techniczno-infrastrukturalnych dla konkretnych wido-
wisk scenicznych:

Ten budynek wyposażony jest w  otwierany dach, który 
umożliwia zagranie w  świetle dziennym, w  promieniach 
słońca (…), to jest też innowacyjność (…). Daje niezwykłe 
możliwości współczesnym twórcom. Można nagle za-
mkniętą bryłę zmienić w otwarty wewnętrzny dziedziniec 
i żonglować sobie właściwie ustawieniem sceny i widowni 
(…). Jesteśmy innowacyjni (…) ze względu na elastyczność 
(…) wielu różnych przestrzeni, dostępnych w  tym teatrze. 
Możemy na większą skalę na pewno, niż inne tego typu 
instytucje, prowadzić wynajem obiektu, czy użyczanie 
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na zasadzie partnerstwa, do różnego rodzaju wydarzeń 
(…). Cała przestrzeń zbudowana jest też z 56 ruchomych 
platform sceny i  widowni (…), które można dowolnie 
przebudować (…). No możliwości są  tutaj naprawdę nie-
ograniczone, właściwie, co rozbudza wyobraźnię artystów, 
ale też pozwala (…) przenieść na naszą scenę większość 
wydarzeń, jakie w ogóle istnieją (…). [Niektóre] normalnie 
nie mogłyby zaistnieć w żadnym z teatrów, [a] u nas są jak 
najbardziej możliwe [F1–2, teatr publiczny].

Podsumowanie

N owe technologie pociągają za sobą zmiany w  funk-
cjonowaniu wszystkich organizacji, kreując nową 

rzeczywistość. Współcześnie mamy do czynienia z  nie-
zwykle dynamicznymi, turbulentnymi, a  zarazem istot-
nymi zmianami w  otoczeniu, które nie tylko wpływają 
na sposoby funkcjonowania podmiotów, ale także wy-
muszają na nich konieczność dostosowania się do no-
wych warunków.

Zmiany technologiczne są  ściśle związane z  tzw. de-
instytucjonalizacją kultury, czyli przeniesieniem kultury 
i  sztuki –  lub dostępu do niej –  poza gmachy instytucji. 
Wydaje się, że dla wielu instytucji przestrzeń wirtualna 
może stać się niejako przedłużeniem dotychczasowego 
pola prowadzonej działalności. Oznacza to, że przykła-
dowo wydarzenia prezentowane na żywo (w  budynku 
instytucji), zostaną poszerzone o sferę prezentacji on-line, 
np. poprzez streaming, czy prezentację wcześniejszej reje-
stracji wydarzeń. Zatem przeprowadzone badania wska-
zały, że koncepcję smart można odnosić także do insty-
tucji kultury, a jej idealną wręcz egzemplifikację stanowią 
szczególne sztuki performatywne, gdyż wiele podmiotów 

– dzięki wykorzystaniu nowych form przekazu, rozwiązań 
technologicznych i przestrzeni wirtualnej – zwróciło się 
ku tworzeniu teatrów przyszłości (Alert Kultura, 2021). 

Warto zauważyć, że proces zmian z  wykorzystaniem 
nowych technologii rozpoczął się w  wielu instytucjach 
kultury jeszcze przed pandemią COVID-19. Jednak to 
jej wybuch można uznać za okres przełomowy, odnośnie 
do zmian funkcjonalnych większej liczby podmiotów. Jak 
pokazały przeprowadzone badania, teatry doświadczone 
pandemią, w  tym ze względu na konieczność wykorzy-
stania nowych technologii, stanęły przed wyzwaniem na-
bycia nowych kompetencji, wdrożenia zmian w  dotych-
czasowym sposobie realizowanych działań operacyjnych 
i strategicznych, a często także w całych modelach zarzą-
dzania, które mogłyby uwzględnić nowe źródła przewagi 
konkurencyjnej, co potwierdzają również inne badania 
(Raimo i  in., 2021). Wykorzystanie nowych technologii 
w  działalności instytucji po  raz pierwszy decydowało 
bowiem już nie tylko o  przewadze konkurencyjnej, ale 
nawet o przetrwaniu w trudnym czasie pandemii. Teatry, 
które potraktowały kryzys jako szansę, poszerzyły do-
datkowo grono swoich odbiorców, tj. widzów o zupełnie 
nowych potrzebach i preferencjach, widzów, którzy chcą 
uczestniczyć w  wydarzeniach artystyczno-kulturalnych 
w wybranym przez siebie miejscu i czasie, co dotychczas 
stało w sprzeczności z  „dyscyplinującymi” repertuarami 

teatrów. Paradoksalnie jednak – jak wynika z obserwacji 
reprezentantów świata teatru – nowy typ widza wybiera 
kontakt z  kulturą w  przestrzeni cyfrowej, niekoniecznie 
zamiast, lecz często obok, tj. oprócz uczestnictwa w  for-
mule na żywo.

Podsumowując, choć globalna pandemia COVID-19 
stanowi trudne, bezprecedensowe doświadczenie dla 
wielu podmiotów, to jednak czegoś uczy, pozwalając 
sformułować wnioski na przyszłość, na co wskazali roz-
mówcy przeprowadzonych wywiadów. Można bowiem 
postrzegać ją w kategoriach pewnej szansy czy swoistego 

„otworzenia nowych drzwi” do zmian, które w  różnych 
aspektach mogą przynieść instytucjom kultury wiele ko-
rzyści. Obserwowane zmiany czy zupełnie nowe zjawiska 
stanowią asumpt do postawienia nowych pytań m.in.: 
o  rolę i  miejsce nowych technologii w  tworzeniu kultu-
ry i sztuki, o skuteczne zarządzanie instytucjami kultury 
w tzw. smart world, a nawet – idąc dalej – o nowe modele 
biznesu w sektorze kultury. Wyłoniły się zatem nowe wąt-
ki, które mogą zainspirować naukowców do badań m.in. 
na gruncie podejścia emancypacyjnego i  inkluzywnego 
(np. dostęp do kultury a wykluczenie cyfrowe), koncepcji 
organizacyjnego uczenia się (np. w duchu afirmatywnym, 
traktującym kryzys jako szansę), zarządzania ekologicz-
nego (np. optymalizacja działania instytucji w  ujęciu 
koncepcji degrowth w kulturze) czy w kontekście rozwoju 
technologicznego, np. znaczenie technologii „ubieralnych” 
(wearble technology) lub Internetu Rzeczy (Internet of 
Things, IoT) w tworzeniu i  poszerzaniu dostępności do 
kultury.

W tym ujęciu jednocześnie warto podkreślić, że bada-
nia naukowe w tych obszarach mogą być nie tylko inspi-
racją do poszukiwania nowych wyjaśnień teoretycznych, 
ale również mieć znaczące implikacje praktyczne, a  wy-
pełnienie wskazanych luk poznawczych – istotną wartość 
dla menedżerów współczesnych instytucji kultury i sztuki.
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Przypisy

1) Artykuł powstał przy wykorzystaniu wyników badań projek-
tu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 
(UMO-2017/25/N/HS4/00828).

2) TP oznacza Teatr Publiczny, TN oznacza Teatr Niepubliczny, 
z kolei F oznacza Festiwal teatralny.
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The Cultural Sector in Terms of the Smart 
Concept. The COVID-19 Pandemic Context

Summary

The article deals with the issues of the smart concept in 
the cultural sector, related primarily to the use of new 
technologies. Economic practice shows that various 
examples of these can be observed in the sector. Howev-
er, a significant increase in the use of new technologies 
could be observed during the COVID-19 pandemic, es-
pecially in the performing arts represented by theaters. 
The aim of the article is to identify the indications of 
the smart concept in the cultural sector through their 
exemplification in the area of performing arts, especially 
visible in pandemic conditions. The presented results re-
fer to qualitative field research carried out among public 
and private theaters.

Keywords

smart concept, cultural sector, performing arts, COVID-19 
pandemic
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Wprowadzenie

S mart city (inteligentne miasto) to koncepcja, której 
początki datuje się na lata 90. XX wieku, kiedy powstał 

nowy ruch smart growth (inteligentny wzrost), propagu-
jący nowe zasady planowania przestrzennego (Harrison, 
Donnelly, 2011). W  okresie tym zaczęto także coraz 
częściej używać takich określeń, jak city of bits (miasto 
bitów), cyber city (cyber miasto) i  digital city (miasto 
cyfrowe), odnoszących się do miast, w których kluczową 
rolę odgrywał system powiązań i przestrzeni wirtualnych 
(Daszkiewicz, 2015; Wdowiarz-Bilska, 2012). W  efekcie 
rozwoju tych koncepcji powstała idea smart city, stając się 
z czasem konceptem wielowymiarowym i złożonym, któ-
ry jednak nie doczekał się jednoznacznej i uniwersalnej 
definicji (Gotlibowska, 2018; Harrison, Donnelly, 2011; 
Khatibi i in., 2021; Klepka, 2019). Brakuje również zdefi-
niowanych norm oraz określonych standardów, zgodnie 
z  którymi można byłoby ocenić, czy dane miasto jest 

„smart” lub czy następuje postęp w rozwoju inteligentnego 
miasta. 

Smart city jest koncepcją, która dotyczy wielu aspek-
tów życia miejskiego, m.in. takich jak planowanie urbani-
styczne, nowoczesne technologie, zrównoważony rozwój, 
środowisko, sieci energetyczne, rozwój gospodarczy czy 
partycypacja społeczna (Cocchia, 2014). Jest pojęciem 
nie tylko pojemnym, ale także bardzo elastycznym. Ma 
ono szeroką gamę znaczeń, co z  kolei rozszerza możli-
wości jego zastosowań. Zdecydowana część badaczy jest 
zdania, że najważniejszym celem, przed którym stoją 
inteligentne miasta, jest osiągnięcie społecznej integra-
cji mieszkańców terenów miejskich, co ma się odbyć za 
pomocą przystosowanych do tego celu usług publicznych 
(Coe i  in., 2001). Niektórzy badacze uważają, że miasto 
jest inteligentne wtedy, kiedy inwestuje w  kapitał ludzki 
i społeczny oraz w tradycyjną i nowoczesną infrastrukturę 
komunikacyjną, napędza wzrost gospodarczy, wpływa na 
wysoką jakość życia, racjonalnie gospodaruje zasobami 
naturalnymi i zarządzane jest partycypacyjnie (Caragliu 
i in., 2001).

Celem artykułu jest wyjaśnienie specyfiki koncepcji 
smart city na podstawie systematycznego przeglądu lite-
ratury oraz identyfikacja procesu adaptacji Warszawy do 
koncepcji smart city.

W  publikacji wykorzystano metodykę przeprowa-
dzania systematycznego przeglądu literatury w  zakresie 
rozwoju koncepcji smart city oraz funkcjonujących mo-
deli inteligentnych miast. Analiza z  wykorzystaniem ele-
mentów studium przypadku została przeprowadzona na 
podstawie dostępnych raportów, rankingów i oficjalnych 
dokumentów miasta Warszawa. W efekcie zaprezentowa-
na została charakterystyka miasta wskazująca na stopień 
rozwoju Warszawy jako miasta inteligentnego. Analiza 
wyjaśnia mechanizmy realizacji przedsięwzięć typu smart 
w Warszawie, dając jednocześnie podstawy do wskazania 
modelu odporności miasta jako modelu adaptacji ade-
kwatnego dla tego miasta.

Podjęte przez autorki rozważania ukierunkowane na 
rozwój koncepcji smart city, zwieńczone propozycją mo-
delu inteligentnego miasta, ujawniają perspektywę badaw-
czą skoncentrowaną na polskich miastach.

Koncepcja smart city 

R ozwój koncepcji smart city, mnogość pojęć i  zróż-
nicowanie modeli inteligentnych miast wymagały 

poznania aktualnego stanu wiedzy oraz określenia reko-
mendacji do dalszych badań. Stało się to przesłanką do 
wykonania systematycznego przeglądu literatury (Cza-
kon, 2011). Zgodnie z  przyjętą metodologią procedura 
przeprowadzona została w trzech etapach. W pierwszym 
określone zostały bazy danych i zbioru publikacji. Następ-
nie przeprowadzona została selekcja publikacji i opraco-
wana została ostateczna baza publikacji. Dane wyjściowe 
do badania zostały zebrane z dwóch baz: Web of Science 
oraz Scopus w dniu 21 stycznia 2022 r. Łączna liczba od-
nalezionych dokumentów wyniosła 6271, w tym dla Web 
of Science –  1567, a  Scopus –  4703. Zastosowano nastę-
pujące kryteria selekcji: publikacje naukowe (artykuły, 
książki i  rozdziały książek), które zawierały wyrażenia 

„Smart city benchmarking*” i  „Smart city case study*”, 
opublikowane w latach 2003–2021, w języku angielskim, 
w  obszarze Ekonomia biznesu oraz Biznes, zarządzanie 
i  rachunkowość. Pozwoliło to na zawężenie liczby publi-
kacji do pogłębionej analizy merytorycznej, którą prze-
prowadzono w trzecim etapie systematycznego przeglądu 
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literatury. Do tego celu wykorzystano zgromadzony zbiór 
zawierający 277 publikacji. 

Idea smart city zaczęła zyskiwać na popularności 
wraz z pogłębiającą się presją demograficzną, połączoną 
z kryzysem globalnego ocieplenia, postępującą urbaniza-
cją oraz niestabilnością gospodarczą (Jankowska, 2015; 
Dziura, 2017). Z biegiem lat smart city zaczęto określać 

„miastem przyszłości” czy „zielonym miastem” i opierać na 
potrzebie współistnienia i współpracy jednostek ludzkich 
oraz na ewoluowaniu i  ciągłym dostosowywaniu się do 
potrzeb swoich mieszkańców (Gądecki, 2014). Smart city 
stało się więc dynamicznie rozwijającym się ekosystemem, 
w którym to rozwiązania technologiczne zaczęły wspoma-
gać dialog z mieszkańcami, optymalizując infrastrukturę 
miejską i  budując wysoką jakość życia (Nowodziński, 
2021). 

Koncepcja smart city, która swoje początki datuje 
na lata 90. XX wieku przechodziła różne etapy rozwoju. 
W  efekcie tego procesu powstały różne definicje, z  któ-
rych każda koncentruje się na innych elementach inteli-
gentnego miasta. Kwerenda przeprowadzona na potrzeby 
niniejszego artykułu pozwoliła na wyróżnienie trzech 
głównych kierunków rozwoju koncepcji smart city. Są 
nimi: obszar techniczno-informatyczny, organizacyjny 
i społeczno-kulturowy (Hollands, 2008). 

Techniczno-informatyczny wymiar koncepcji smart 
city pojawił się najwcześniej. Jego głównym propagatorem 
był M. Arun (1999), według którego podstawą inteligent-
nych miast są  technologie informatyczne, zaś integralną 
ich częścią dbałość o jakość życia ich mieszkańców. Z ko-
lei P. Hall (2000) oparł smart city na założeniu, że jest to 
miasto, które monitoruje i  integruje warunki wszystkich 
jego krytycznych infrastruktur, takich jak: drogi, mosty, 
tunele, tory kolejowe, metro, lotniska, porty morskie, 
komunikację, wodę czy energetykę, dzięki czemu może 
lepiej zoptymalizować swoje zasoby, zaplanować pro-
filaktykę czynności konserwacyjnych i  monitorowania 
aspektów bezpieczeństwa, podczas maksymalizacji usług 
dla obywateli. Autorzy G.P. Hancke, B. de Carvalho e Silva 
i G.P. Hancke Jr. (2013) uważają, że smart city to obszar, 
który funkcjonuje w zrównoważony i inteligentny sposób 
przez integrację całej jego infrastruktury i usług z wyko-
rzystaniem inteligentnych urządzeń do monitorowania 
i kontroli w celu zapewnienia ich trwałości i wydajności. 
Definicje te za podstawę smart city przyjmują technologie 
informatyczne, podkreślając potrzebę ciągłego monito-
ringu i integracji funkcjonujących infrastruktur miejskich. 

Z  kolei organizacyjny wymiar rozwoju smart city re-
prezentowany jest przede wszystkim przez R.P. Dameri 
(2013), który dostrzega wielowymiarowość smart city, 
opisując je jako określony obszar geograficzny, w którym 
to technologie, np. takie jak ICT czy logistyka, powinny 
współdziałać ze sobą w  celu wytwarzania korzyści dla 
jego mieszkańców. G. Baron i  J. Brinkman (2015) to ko-
lejni badacze, dla których smart city jest pewnego rodzaju 
podsystemem, na który składają się wysokiej skuteczności 
cyfrowe sieci telekomunikacyjne – porównywane do ludz-
kich nerwów, wszechobecna inteligencja – odpowiednik 
mózgu, czujniki i znaczniki – porównywane do narządów 

zmysłu oraz oprogramowanie –  odpowiadające wiedzy 
i  kompetencjom poznawczym. Co istotne, naukowcy 
zauważyli, że inteligencja ta nie może funkcjonować sa-
modzielnie, w oderwaniu od innych systemów miejskich. 
Oznacza to, że aby stworzyć nową inteligencję w miastach, 
należałoby ze sobą połączyć oprogramowania i  cyfrowe 
sieci telekomunikacyjne, sposób, w  jaki gromadzone 
są dane oraz dokonywane wybory dotyczące współpracy 
w  osiąganiu celów (Baron, Brinkman, 2015). Ciekawe 
stanowisko wobec smart city prezentuje N. Komninos 
(2002). Badacz podkreśla, że ten rodzaj miast jest prze-
strzenią wykazującą zdolności uczenia się, nastawioną na 
innowacje, zarządzanie i rozwiązywanie problemów. Wy-
różnił on cztery podstawowe wymiary smart city, które 
odnoszą się do zastosowania technologii ICT w budowie 
miasta cyfrowego, wykorzystania technologii ICT do 
poprawy warunków życia i  pracy, zastosowania techno-
logii ICT w zaawansowanej infrastrukturze miejskiej oraz 
integracji technologii ICT z  kapitałem ludzkim, w  celu 
stymulowania innowacji oraz gromadzenia i dzielenia się 
wiedzą (Komninos, 2011). W podobnym tonie wypowie-
dział się H. Schaffers, który zwraca uwagę na to, że smart 
city budują innowacyjna gospodarka, miejska infrastruk-
tura, media i zarządzanie (Schaffers i in., 2016). W opinii 
A. Caragliu, C. Del Bo i P. Nijkampa (2001) smart city to 
miasto, w którym inwestycje w kapitał ludzki i społeczny 
oraz nowoczesną infrastrukturę ICT i e-usługi prowadzą 
do zrównoważonego rozwoju i wzrostu jakości życia, co 
jest możliwe dzięki mądremu gospodarowaniu zasobami 
naturalnymi i  zarządzaniu partycypacyjnemu. W  nurt 
organizacyjny wpisuje się także Smart City Model za-
proponowany przez R. Griffingera. Narzędzie to zostało 
opracowane w celu oceny rankingowej europejskich miast 
średniej wielkości w  zakresie sześciu wymiarów inteli-
gentnych miast. Są nimi: gospodarka – konkurencyjność 
(smat economy), ludzie – kapitał ludzki i społeczny (smart 
people), środowisko –  zasoby naturalne (smart environ-
ment), mobilność – transport i ICT (smart mobility), za-
rządzanie – uczestnictwo (smart governance) oraz jakość 
życia (smart living) (Griffinger, Haindlmaier, 2009).

Swoją wizję smart city zaproponował także B. Cohen 
(2015). Model Smart Cities Wheel jego autorstwa to iden-
tyfikacja inteligentnych miast w  oparciu o  sześć kluczo-
wych wymiarów. Są nimi: inteligentna gospodarka, inteli-
gentne środowisko, inteligentne zarządzanie, inteligentne 
życie, inteligentna mobilność i inteligentni ludzie. 

Nurt organizacyjny wydaje się najpełniej odzwiercie-
dlać specyfikę koncepcji smart city, dając szerokie pole do 
dalszego jej rozwoju. Podstawą tego podejścia jest potrze-
ba zbudowania podsystemu, nastawionego na wykorzy-
stanie technologii i inteligentnej gospodarki do wytwarza-
nia korzyści dla obywateli, a tym samym przyczynienia się 
do dobrobytu, integracji i inteligentnego rozwoju.

Trzeci wymiar smart city –  społeczno-kulturowy 
– podkreślają badacze L. Leydesdorff i M. Deakin (2011). 
Ich zdaniem, budowanie inteligentnych przestrzeni to 
wspólne przedsięwzięcie mieszkańców, lokalnych przed-
siębiorców i  władzy samorządowej. M. Bogobowicz 
i  J.  Domański wyrazili opinię, że głównym celem smart 
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city jest poprawa życia mieszkańców przy jednoczesnej 
minimalizacji związanych z  tym kosztów (2015). W cen-
trum wymiaru społeczno-kulturowego jest więc człowiek 
i  jego potrzeby, które powinny być podstawą wszystkich 
działań inteligentnego miasta (Kourtit i in., 2012). 

 Najbardziej rozbudowaną typologię smart city zapro-
ponował V. Niaros (2016), który oparł ją na dwóch kry-
teriach. Pierwsze wyodrębnione kryterium odnosi się do 
sposobu zarządzania miastem i może mieć charakter glo-
balny lub lokalny. Z kolei drugie uwzględnia cel tworzenia 
inteligentnych miast, którym może być akumulacja kapi-
tału lub akumulacja commons1. Na podstawie tych dwóch 
kryteriów V. Niaros wyodrębnił cztery modele idealne 
inteligentnych miast, którymi są: model korporacyjny 
(corporate smart city), model sponsorski (sponsored smart 
city), model prężnych miast (resilient smart city) i model 
wspólnotowy (commons-based smart city). 

Przytoczona typologia jest alternatywnym pomysłem 
dla modeli zarządzania technologią, który umożliwia wy-
korzystanie istniejących warunków w  mieście i  zachęca 
do tworzenia rozwiązań na małą skalę, przedsięwzięć od-
dolnych i wynikających z potrzeb. Zapewnia to aktywny 
udział obywateli w procesie projektowania i podejmowa-
nia decyzji w inteligentnych miastach. 

Na podstawie modelu V. Niarosa autorki M. Baran, 
M. Kłos, M. Chodorek i  M. Marchlewska-Patyk (2022) 
zaprezentowały model koncentrujący się wyłącznie na 
aspektach społecznych, tzw. „miękkich”, trudnych często 
do uchwycenia, jednak mających zasadniczy wpływ na 
aktualny model smart city, takich jak: kreatywność, inno-
wacyjność i zaangażowanie społeczne (przede wszystkim 
mieszkańców). Centrum tego modelu stanowi konkretne 
miasto z odpowiednio wyznaczoną misją, wizją, strategią 
i  planami wdrożenia. Zaproponowany model obejmuje 
trzy komponenty, tj. komponent technologiczny, kompo-
nent ludzki oraz komponent instytucjonalny, w  których 
stosowane mogą być konkretne inteligentne rozwiązania, 
projekty, przedsięwzięcia. Komponenty stanowią filary 
inteligentnego miasta, definiując konkretne czynniki spe-
cyficzne dla miasta i mając określone konkretne funkcje, 
dzięki którym tworzone są  relacje pomiędzy smart mia-
stem i jego mieszkańcami (Baran i in., 2022).

Dobór przypadku do analizy

O   wzrastającej randze inteligentnych miast świadczy 
m.in. rosnąca liczba rankingów, raportów oraz 

publikacji skoncentrowanych wokół identyfikacji zrów-
noważonych obszarów miejskich, zielonych innowacji 
i inteligentnych rozwiązań w miastach. 

Analiza wyników miast zajmujących kluczowe miejsca 
w  rankingach wskazuje, że na przestrzeni lat również 
polskie miasta zaczęły realizować strategie smart city 
i rozwijać się w kierunku tzw. inteligentnego miasta. Nie-
wątpliwie w skali Polski miasto Warszawa wydaje się naj-
lepszym przykładem smart city, bowiem w  kluczowych 
światowych rankingach inteligentnych miast to właśnie 
Warszawa spośród wszystkich polskich miast zajmuje 
najwyższe pozycje. W ogólnoświatowym rankingu IESE 

Cities in Motion Index 2020 Warszawa zajmuje 54 miej-
sce pośród 174 miast na całym świecie zidentyfikowanych 
w roku 2020 jako inteligentne. Wart podkreślenia jest fakt, 
iż w  jednym z  kryteriów tegoż rankingu, a  związanym 
z  inteligentnym zarządzaniem, Warszawa uplasowała się 
na 8  miejscu. Dla porównania, sześć lat wcześniej War-
szawa uzyskała 76 miejsce w  rankingu (przy czym ran-
king obejmował wówczas 135 miast z całego świata), co 
obrazuje dynamiczny rozwój miasta Warszawa w procesie 
adaptacji do koncepcji smart. Już w 2017 r. Warszawa uzy-
skała platynowy certyfikat zgodności z normą ISO37120 

„Sustainable development of communities indicators for 
city services and quality of life”, przyznany do tej pory 
tylko kilkudziesięciu miastom na całym świecie. Potwier-
dzeniem tych wyników jest zbiorcze zestawienie obrazu-
jące wyniki miasta Warszawa w kluczowych światowych 
i europejskich rankingach miast (tab. 1).

Celowy dobór miasta Warszawa miał umożliwić opis 
oraz wyjaśnienie badanego zjawiska (Czakon, 2006). 
Narzędzia gromadzenia danych objęły dokumentację ze-
wnętrzną o Warszawie, tj. dostępne raporty, rankingi, pu-
blikacje, a  także dokumentację wewnętrzną, tj. oficjalne 
dokumenty miasta Warszawa.

Adaptacja miasta Warszawa do 
koncepcji smart city — wnioski z analizy

M iasto stołeczne Warszawa nie posiada oficjalnego 
dokumentu stworzonego wyłącznie do realizacji 

koncepcji smart city. Głównym dokumentem strategicz-
nym określającym cele i założenia związane z rozwojem 
stolicy Polski jest strategia miejska pt. #Warszawa2030. 
W  dokumencie tym nakreślono obszary działań, dzięki 
którym Warszawa rozwija się w kierunku smart. Działa-
nia te opierają się na fundamentach zbudowanych dzięki 
realizacji poprzednich strategii oraz wdrażanych polityk 
i  programów wykonawczych promujących rozwój mia-
sta. Zasadniczo cele odzwierciedlają założenia koncepcji 
smart city. 

Istnieją również dokumenty (Warszawa smart city, 
2020) wydane przez realizatorów tej koncepcji, tj. przez 
Urząd m.st. Warszawy lub przy współpracy z nim, w któ-
rych wskazywane są  konkretne projekty realizowane 
w obszarach smart zdefiniowanych w tym mieście, czyli: 
inteligentna mobilność, inteligentna gospodarka, inteli-
gentne zarządzanie zasobami środowiska, zaangażowani 
mieszkańcy, wysoka jakość życia, inteligentne zarządza-
nie miastem. Tabela 2 stanowi autorskie opracowanie po-
wiązań między celami stanowiącymi założenia koncepcji 
smart Warszawy, systemowymi rozwiązaniami (rea-
lizowanymi i planowanymi do 2030 r.) oraz działaniami 
operacyjnymi (projektami).

Autorki zainspirowane podejściem V. Niarosa adaptują 
ramy autorskiego modelu „resilient smart city” do opraco-
wania modelu smart dla miasta Warszawa. Ramy tego mo-
delu wyznaczają dwie osie: pierwsza to lokalna kontrola 
nad infrastrukturą technologiczną, podczas gdy druga oś 
odnosi się do orientacji na akumulację lub cyrkulację tzw. 
dóbr wspólnych (Niaros, 2016). W Warszawie uwidacznia 
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Tabela 1. Warszawa w światowych i europejskich rankingach miast

Nazwa rankingu Rok Zajmowane miejsce Źródło

World’s Best Cities 2021 
(the world’s top urban 
destinations)

2021
69 
(w grupie 100 miast)

World’s Best Cities 2021, Resonance Contultancy, 
https://www.bestcities.org/rankings/worlds-best-cities

Innovation Cities Index 
2021: Top 100 World’s 
Most Innovative Cities

2021
123 
(w grupie 500 miast)

2THINKNOW Data Innovation Agency, Innovation Cities Index 2021,  
https://www.innovation-cities.com/
worlds-most-innovative-cities-2021-top-100/25477/

Top 100 Super Cities 2021
35 
(w grupie 100 miast)

Tholons Services Globalization Index 2021. Innovation at Scale, Tholons, https://
www.tholons.com/Tholonstop100/TGII2021Report.pdf

Top 100 City 
Destinations Index 2021 2021

53 
(w grupie 100 miast)

Euromonitor Top 100 City Destinations Index, The Moodie Davitt Report, https://
go.euromonitor.com/white-paper-travel-211202-top-100-city-destinations-index.
html

Smart City Index2021 2021
75 
(w grupie 118 miast)

Smart City Index 2021, City performance overview, IMD, SCO Smart City 
Observatory, https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index

IESE Cities in Motion 
Index 2020 2020

54 
(w grupie 174 miast)

IESE Cities in Motion Index 2020, IESE Business School, University of Navarra, 
Navarra,
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0542-E.pdf

Źródło: opracowanie własne

„Strategia

#Warszawa 2030”

+ dokumenty podrzędne

(polityki,

programy,

plany)

funkcja edukacyjna

funkcja kreatywna

funkcja zarządcza

funkcja administracyjna

funkcja integracyjna

funkcja cyfrowa

funkcja informacyjna

funkcja hybrydowa

Komponent

technologiczny

Komponent

instytucjonalny
Komponent

ludzki

SMART: mobilność, gospodarka, zarządzanie, środowisko, ludzie, jakość życia,

społeczeństwo obywatelskie

Czynniki zaawansowane:

Czynniki mniej zaawansowane:

Sprawna i przejrzysta administracja

Inteligentne specjalizacje

Wielowymiarowy styl zarządzania

Regulacje prawne w obszarze smart

Czynniki zaawansowane:

Czynniki mniej zaawansowane

infrastruktura techniczna

technologie mobilne

technologie cyfrowe

technologie wirtualne

Czynniki mniej zaawansowane:
Inteligentne społeczeństwo

Infrastruktura dla kapitału społecznego

Rys. 1. Model resilient smart city dla miasta Warszawa
Źródło: opracowanie własne

https://www.bestcities.org/rankings/worlds-best-cities
https://www.innovation-cities.com/worlds-most-innovative-cities-2021-top-100/25477/
https://www.innovation-cities.com/worlds-most-innovative-cities-2021-top-100/25477/
https://www.tholons.com/Tholonstop100/TGII2021Report.pdf
https://www.tholons.com/Tholonstop100/TGII2021Report.pdf
https://go.euromonitor.com/white-paper-travel-211202-top-100-city-destinations-index.html
https://go.euromonitor.com/white-paper-travel-211202-top-100-city-destinations-index.html
https://go.euromonitor.com/white-paper-travel-211202-top-100-city-destinations-index.html
https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0542-E.pdf
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Tabela 2. Macierz powiązań celów strategii miasta Warszawa z założeniami koncepcji smart city

Obszary smart miasta Warszawa

1. Inteligentna 
mobilność

2. Inteligentna 
gospodarka

3. Inteligentne 
zarządzanie

4. Zaangażowani 
mieszkańcy 5. Wysoka jakość życia

Założenia
smart

• szeroki dostęp 
do transportu 
publicznego

• efektywny trans-
port publiczny 

• zrównoważone 
rozwiązania przy 
użyciu nowych 
technologii

• polityka proin-
westycyjna 

• wsparcie sekto-
ra kreatywnego 
(rosnąca liczba 
startupów)

• wydatki na ba-
dania i rozwój, 

• elastyczny 
rynek pracy

• zarządzanie zasobami 
środowiska

• dbałość o ochronę 
środowiska 

• inteligentne budow-
nictwo 

• działania zmniejsza-
jące zanieczyszczenie 
powietrza 

• zrównoważone za-
rządzanie surowcami 
naturalnymi 

• wspieranie edukacji 
• wspieranie możli-

wości podnoszenia 
kwalifikacji 

• zaangażowanie 
obywateli w życie 
społeczne 

• polityka proobywatelska 
• wykorzystanie technolo-

gii i e-usług 
• współzarządzanie mia-

stem przez obywateli, 
• otwarty dostęp do da-

nych dla mieszkańców 
• lokalne strategie roz-

wojowe

Cele 
strategiczne

miasta 

Zadania realizowane w ramach poszczególnych obszarów smart

1 2 3  4  5

Cel 1.
Odpowiedzialna  
wspólnota

• integracja dzia-
łań z zakresu cy-
fryzacji miasta,

• wykorzystywanie 
jako inspiracji 
rozwiązań sto-
sowanych przez 
inne podmioty, 
zarówno ze sfery 
administracji 
publicznej, jak 
i z sektorów 
przedsiębiorstw 
oraz organizacji 
pozarządowych

• budowanie 
szerokich part-
nerstw, m.in. 
z organizacjami 
pozarządowy-
mi, instytucjami 
i przedsiębior-
cami działają-
cymi na danym 
terenie oraz 
sformalizowa-
nymi i niesfor-
malizowanymi 
grupami 
mieszkańców, 
a także wspie-
ranie tych grup 
i ich oddolnych 
inicjatyw

• zwiększenie sku-
teczności ochrony 
dziedzictwa przyrod-
niczego

• przedsięwzięcia kul-
turalne i edukacyjne

• sieć lokalnych ani-
matorów oraz part-
nerstw lokalnych

• rozwój kompetencji 
społecznych – dzia-
łania prowadzone 
w Miejscach Aktyw-
ności Lokalnej

• zintensyfikowanie 
edukacji obywatel-
skiej

• upowszechnienie 
wiedzy w zakresie 
funkcjonowania 
samorządu i miasta,

• nabywanie doświad-
czenia obywatel-
skiego w formie 
samorządności 
uczniowskiej, spół-
dzielczej, pracowni-
czej i pozarządowej

• udostępnianie zasobów 
samorządu lokalnego 
formalnym i nieformal-
nym grupom mieszkań-
ców z myślą o podej-
mowaniu przez nich 
aktywności 

Cel 2.
Wygodna 
lokalność

• integracja 
działań z zakresu 
cyfryzacji miasta 

• stosowanie zasad 
uniwersalnego 
projektowania

• szerszy zakres 
e-usług 

• wykorzystanie 
potencjału 
organizacji 
pozarządowych 
i ekonomi 
społecznej

• poprawa 
warunków 
rozwoju przed-
siębiorczości 
w dzielnicach

• rozwój lokalnej 
oferty usług

• korzystne 
warunki dla 
nowych firm, 
szczególnie 
z sektora MŚP

• budownictwo 
ukierunkowane na 
racjonalne gospoda-
rowanie zasobami 
naturalnymi

• kształtowane z posza-
nowaniem środo-
wiska naturalnego 
i o ograniczonym na 
nie wpływie

• podporządkowanie 
gospodarowania 
nieruchomościa-
mi komunalnymi 
polityce przestrzennej 
miasta

• ograniczenie ruchu 
samochodowego po-
prawi jakość środowi-
ska przyrodniczego 

• wielofunkcyjna in-
frastruktura dostęp 
do podstawowych 
usług aktywności 
blisko domu

• inicjatywy nawiązy-
wania i współpracy 
(w tym w ramach 
edukacji, nauki 
i kultury)

• propagowane 
postawy społecznej 
odpowiedzialności 
biznesu

• zróżnicowana oferta 
mieszkaniowa – dosto-
sowana do potrzeb osób 
o różnych dochodach 

• zwiększenie zasobu 
lokali komunalnych.
budownictwo spo-
łeczne. mieszkania na 
długotrwały i bezpieczny 
wynajem

• -różne form opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz 
edukacji na poziomie 
przedszkolnym, szkoły 
podstawowej i średniej

• lepszy dostęp do podsta-
wowych usług ochrony 
zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej oraz pomocy 
społecznej, w tym 
wsparcia osób z nie-
pełnosprawnościami 
i seniorów



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 25

 Przykłady inteligentnych projektów
w ramach obszarów smart

6. Inteligentne zarzą-
dzanie miastem

7. „Ja  
w inteligentnej 

Warszawie”

• szeroki dostęp do usług publicznych, 
kulturalnych i rozrywkowych 

• dbałość o bezpieczeństwo mieszkań-
ców i zdrowie obywateli

• inwestycje zwiększające atrakcyjność 
życia w mieście 

• zwiększenie skuteczności ochrony 
dziedzictwa kulturowego w jego wy-
miarze materialnym i niematerialnym

• zmiana sposobu funkcjonowania urzędu, 
w tym z usprawnieniem wewnętrznego 
przepływu informacji oraz zarządzania 
wiedzą i relacjami, a także wzmocnie-
niem poczucia misji urzędników

• autorski 
obszar miasta 
(łączy założenia 
obszarów 1–6, 
w centrum jest 
inteligentny 
mieszkaniec 
Warszawy)

1. Milion drzew – aplikacja umożliwiająca wskazanie miejsca, gdzie powinno 
zostać zasadzone drzewo. Warszawiacy wskazali ponad 8,5 tys. takich miejsc. 
Mogą to robić również przez oficjalną miejską aplikację 19115.
2. Step by Step – pilotażowy projekt mający na celu zmianę zachowań miesz-
kańców w zakresie zużycia energii. Objął 3113 gospodarstw domowych na Go-
cławiu. Rezultaty: zaoszczędzono 397 MWh energii poprzez m.in. zastosowanie 
żarówek LED, gaszenie świateł w pustych pomieszczeniach, wyłączanie urządzeń 
z trybu czuwania. (finansowany z programu Horyzont 2020). 
3. Warszawski Indeks Powietrza – to oficjalny miejski system pozwalający spraw-
dzić stan jakości powietrza w stolicy, a także poznać prognozy zmian poziomu 
stężeń szkodliwych pyłów w atmosferze. Jego istotnym elementem są reko-
mendacje dotyczące aktywności mieszkańców na powietrzu oraz ostrzeżenia 
związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczysz-
czeń. W najbliższych latach planowana jest instalacja 100 dodatkowych urządzeń 
monitorujących jakość powietrza, które zasilą warszawską platformę Internetu 
Rzeczy.

 6  7 4. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem – system na bieżąco analizuje 
ruch pojazdów w mieście. Zebrane dane pozwalają na kierowanie ruchem przez 
wysyłanie komend do sieci inteligentnej sygnalizacji świetlnej w wytypowanych 
obszarach miasta  
(800 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną: ponad 500 automatycznie dostosowuje 
sygnalizację do natężenia ruchu, 380 jest objętych Zintegrowanym Systemem 
Zarządzania Ruchem).

• instytucje publiczne w większym 
stopniu otwarte są na osoby mieszka-
jące w sąsiedztwie, dzięki czemu staną 
się integralnym elementem lokalnego 
środowiska

• koordynację wsparcia przedsiębiorców 
na poziomie ogólnomiejskim, w celu 
zapewnienia wysokich standardów 
i komplementarności oferty lokalnych 
systemów wsparcia

5. Dzielnica Wisła – inicjatywa miasta zachęcająca do spędzania wolnego czasu 
nad Wisłą i jednocześnie kampania edukacyjna związana z zachowaniem 
czystości nad rzeką. Jest zaplecze sportowe, siłownia i ścieżki rowerowe oraz 
lokale gastronomiczne. 
6. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 – nowoczesny, wielokanałowy 
contact center, który umożliwia kontakt z miastem 24/7 za pośrednictwem tele-
fonu, e-maila, czatu i aplikacji mobilnej (narzędzie do sygnalizowania miejskich 
usterek, proponowania miejsc nasadzenia drzew czy przeglądania propozycji 
projektów zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego). 
7. Inteligentna Sieć Ciepłownicza – inteligentnie zarządzana infrastruktura 
(optymalizacja wykorzystania zasobów i redukcja emisji dwutlenku węgla; obej-
muje 1800 km sieci i 19 tys. obiektów; pokrywa 80% zapotrzebowania miasta).
8. Tworzenie i utrzymanie powierzchni zieleni.
9. Dostępność i wysoka jakość wody – wodociągi.
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Cele 
strategiczne

miasta 

Zadania realizowane w ramach poszczególnych obszarów smart

1 2 3 4 5

Cel 3.
Funkcjonalna 
przestrzeń

• integracja 
działań z zakresu 
cyfryzacji miasta

• koordynacja 
w obszarach 
tworzących 
przestrzeń 
publiczną 
za pomocą 
cyfrowych 
rozwiązań

• struktura 
funkcjonalno-
-przestrzen-
na zgodnie 
z zasadami poli-
centryczności 
i hierarchicz-
ności

• upowszechnianie 
odnawialnych źródeł 
energii oraz rozwią-
zań efektywnych 
energetycznie 

• działania na rzecz 
ochrony klimatu 

• zwiększona efek-
tywność gospodarki 
– idea gospodarki 
o obiegu zamkniętym

• działania na rzecz 
poprawy klimatu 
akustycznego,

• ochrony istniejących 
zasobów przyrody 
ożywionej i nieoży-
wionej, integralności 
systemu przyrodni-
czego oraz bioróż-
norodności siedlisk, 
a także korytarzy 
wymiany powietrza 

• działania 
edukacyjne, 
popularyzacja 
różnych środków 
transportu inne niż 
samochód 

• zmiana 
przyzwyczajeń 
mieszkańców 
w zakresie 
transportu 

• promowane 
stosowanie 
alternatywnych 
napędów i paliw 
w pojazdach 
indywidualnych 
i transportu 
publicznego

• przyjazny system 
transportowy: 
zintegrowane węzły 
przesiadkowe, 
inteligentne systemy 
transportowe

• rozwinięty spójny system 
transportu rowerowego 
oraz system ciągów 
pieszych - poprawa 
bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 
ze szczególnym 
uwzględnieniem ruchu 
pieszego i rowerowego

Cel 4.
Twórcze 
środowisko

• integracja 
działań z zakresu 
cyfryzacji miasta

• cyfrowe 
narzędzia 
w promowaniu 
miasta 
i informowaniu 
mieszkańców

• wzmocnienie 
współpracy 
podmiotów 
reprezentu-
jących świat 
nauki, kultury 
i biznesu, sferę 
publiczną oraz 
społeczności 
lokalne 

• wsparcie 
informacyjne 
i doradcze dla 
twórców i inno-
watorów 

• promocja 
rokujących 
przedsięwzięć,

• kompleksowe 
wsparcie ada-
ptacyjne 

• zapewnienie wysokiej 
jakości infrastruktury 
w zgodzie z ochroną 
środowiska 
naturalnego

• kształcenie 
w kierunku 
„zawodów 
przyszłości”

• upowszechnianie 
formalnej, 
pozaformalnej 
i nieformalnej 
edukacji oraz 
popularyzowanie 
i pogłębianie 
uczestnictwa 
w kulturze

• budowanie 
tożsamości lokalnej, 
odpowiedzialnej 
wspólnoty

• budowanie marki 
miasta i kształtowanie 
jego wizerunku jako 
atrakcyjnego miejsca 
do życia i realizacji 
twórczych ambicji
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10. Veturilo – system rowerów miejskich. Stanowi istotny element ekosystemu 
transportowego. Siatka ścieżek rowerowych to ponad 500 km, 355 stacji rowero-
wych, rowery elektryczne.
11. Aplikacje mobilne – komunikacja miejska, m.in. kupno biletu, opłata 
za miejski parking, sprawdzenie godziny odjazdu, zaplanowanie trasy, czy 
oszacowanie rzeczywistego czasu przyjazdu autobusu lub tramwaju na podstawie 
udostępnianych przez Warszawę danych o lokalizacji pojazdów. 
12. Car-sharing – sposób wypożyczenia auta na minuty.
W realizacji i w planach
13. Elektromobilność, kilkadziesiąt elektrycznych autobusów, a w realizacji 
są aktualnie zamówienia na 140 elektrobusów. W ciągu najbliższych lat stolica 
wymieni tabor komunikacji miejskiej na elektryczny i gazowy oraz zamontuje 
publiczne ładowarki dla kierowców indywidualnych. 
14. VaVeL – to realizowany pilotażowy projekt badawczy w obszarze zasto-
sowań wielkich zbiorów danych. Powstaje platforma integrująca i analizująca 
dane z transportu zbiorowego i rowerowego systemu Veturilo. Umożliwi 
ona m.in. stworzenie inteligentnego planera podróży. Aplikacja zaproponuje 
optymalną trasę podróży, uwzględniając dostępne w czasie rzeczywistym dane 
transportowe. 
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – projekt, w ramach którego 
w najbliższych latach Warszawa wraz z 25 gminami należącymi do Wirtualnego 
Obszaru Funkcjonalnego (WOF) opracuje i wdroży aplikacje mobilne w ob-
szarach: dostępności przestrzeni publicznej, turystyki, transportu, parkowania 
i ochrony środowiska.
15. Hotspot UM-Warszawa.

6 7

• uwolnienie przestrzeni od ruchu 
samochodowego dostosowanie ulic do 
nowych funkcji (zwiększony zostanie 
stopień zhierarchizowania sieci 
drogowej)

• efektywne wykorzystanie 
i funkcjonowanie centrów 
dzielnicowych i subdzielnicowych 

• poprawa systemu zarządzania wiedzą 
w urzędzie

• zapewnienie warunków do uczenia się 
urzędników 

• identyfikacja dobrych praktyk
• współpraca z placówkami 

edukacyjnymi, uczelniami, 
przedsiębiorstwami, instytucjami 
kultury, organizacjami pozarządowymi 
oraz instytucjami otoczenia biznesu

16. Zaplecze inkubatorów i różnorodnych form wsparcia przedsiębiorczości, 
innowacji i startupów (The Heart Warsaw, Reaktor czy Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości)
17. Nowoczesne przestrzenie Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum 
Kreatywności Targowa – liczne inicjatywy podejmowane przez sektor publiczny, 
prywatny i naukowy. Działania realizowane przez miasto, skupiają rosnące grono 
start-upów i rozwijających się firm.
18. Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK – interaktywny showroom, 
wizytówka nowoczesnej Warszawy, a także miejsce obsługi inwestorów, delegacji 
i spotkań. 
19. Kampus Nowych Technologii – miejsce testowania inteligentnych technologii 
przeznaczonych do zastosowania w przestrzeni miasta.
20. Największy ośrodek akademicki w kraju posiada również szeroką ofertę 
uniwersytetów otwartych i 38 uniwersytetów trzeciego wieku (UTW), które 
prowadzone są przez uczelnie, ośrodki kultury i organizacje pozarządowe. UTW 
organizują m.in.: zajęcia plastyczne, komputerowe, lektoraty językowe, wycieczki 
zagraniczne i krajowe, koła teatralne, tai-chi i jogę. W każdym z uniwersytetów 
działa średnio ok. 300 osób.
21. Ochotnicy Warszawscy – miejski portal promujący wolontariat. Ułatwia wo-
lontariuszom znalezienie przedsięwzięć, w których realizację chcieliby się włączyć.
22. Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki, muzeum, planetarium; unikalne 
centrum konferencyjne i wystawowe. Pozwala zgłębiać wiedzę z dziedziny 
przyrody, fizyki, chemii czy matematyki poprzez przeprowadzanie eksperymentów. 
Na dachu budynku CNK znajduje się ogród, również otwarty dla odwiedzających, 
doskonały przykład warszawskiego zielonego budownictwa.
23. Warszawski Budżet Obywatelski, umożliwia mieszkańcom współdecydowanie 
o przeznaczeniu części budżetu Warszawy. Proces jest obsługiwany elektronicznie. 
zrealizowano już ponad 2 tys. pomysłów mieszkańców, powstały m.in.: nowe place 
zabaw, siłownie plenerowe, trasy dla rolkarzy, dodatkowe ławki, hamaki w parkach, 
udogodnienia dla zwierząt – wybiegi dla psów oraz domki dla ptaków.
24. Otwarte dane po warszawsku – udostępnione ponad 200 zbiorów danych za 
pośrednictwem platformy internetowej, w tym m.in. z zakresu transportu, eduka-
cji, historii, kultury, rozrywki, nieruchomości, projektów społecznych; dostępność 
danych pobudza kreatywność programistów – wspieranych hackatonów, czyli 
maratonów programistycznych, powstają autorskie aplikacje dla użytkowników 
miejskiej przestrzeni. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia #Warszawa 2030 oraz dokumentów podrzędnych: Polityka cyfrowa transformacji 
m.st. Warszawy, Polityka kulturalna m.st. Warszawy – Warszawa wielu kultur, Polityka mieszkaniowa – Mieszkania 2030,  Program ge-
nerujemy innowacje na lata 2021–2025,  Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024, Program przedsiębiorcza 
Warszawa na lata 2021–2025, „Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy”, „Zintegrowany program rewi-
talizacji m.st. Warszawy”, Program przyciągamy talenty i liderów na lata 2021–2025, Program wspólnota na lata 2021–2025, Strategia 
adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050, Strategia rozwiązywania problemów spo-
łecznych 2030
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się to w zorientowaniu strategii zarządzania miastem na 
wytwarzanie wspólnej wartości z  naciskiem na skalę 
lokalną. Jednocześnie w  przyjętym modelu ważny jest 
udział mieszkańców Warszawy w procesie projektowania 
i wdrażania infrastruktury, prywatność mieszkańców oraz 
wpływ na środowisko naturalne w zakresie zużycia tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych. Analogicznie 
jak w podejściu „resilience” miasto Warszawa skupia się 
na umożliwieniu zaangażowania się mieszkańców w two-
rzenie wspólnej wartości, a także dąży do wspierania no-
wych form partycypacyjnego planowania i  zarządzania, 
tj. takich, w których czynniki społeczne i kulturowe mają 
istotne znaczenie (rys. 1). 

Takie podejście jest niezwykle ważne dla społeczeństwa 
jako całości, ponieważ promuje solidarność społeczną, tj. 
dzielenie się i współpracę (Stallman, 2015). Dzięki niemu 
miasto Warszawa osiąga wyższy poziom inkluzji społecz-
nej, a  potencjalne wyzwania związane z  cyfrowymi po-
działami mogą być częściowo rozwiązane dzięki wsparciu 
technicznemu ze strony społeczności. Ponadto fakt, że 
mieszkańcy Warszawy mają głos podczas projektowania 
i  wdrażania infrastruktury technologicznej, oznacza, iż 
prawie wszystkie powstałe rozwiązania odpowiadają ist-
niejącym potrzebom.

Analizując wpływ działań miasta Warszawa na środo-
wisko i ujmując je w modelu, warto zauważyć, że wytwa-
rzane technologie są  zaprojektowane dla długotrwałego 
użytkowania, w związku z czym nastąpi mniejsza ich kon-
sumpcja. Podstawową cechą modelu Warszawy jest orga-
nizacyjna tendencja do działania w małej skali. Chociaż 
relacje współpracy i  solidarności mogą rozciągać się na 
poziom centralny/globalny, rozwiązania są projektowane 
w  mniejszej skali, konkretnie w  poszczególnych dzielni-
cach miasta stołecznego. Obejmuje to silne, z góry okre-
ślone cele, które można powiązać z wymiernymi rezulta-
tami, redukcją kosztów, ale też szybkim podejmowaniem 
decyzji, a wiedza wytworzona może być łatwiej dostępna 
lokalnie i wzmacniać dyfuzję innowacji.

Zaangażowanie mieszkańców Warszawy w  procesy 
decyzyjne (komponent zarządczy) jest niezbędne, aby 
stworzyć bezpośredni związek między technologią 
(komponent technologiczny) a potrzebami mieszkańców 
miasta (komponent ludzki). Partycypacyjne technologie 
miejskie, większa integracja społeczna oraz znaczące 
przesunięcie władzy z korporacji na zwykłych ludzi i ich 
społeczności to kluczowe elementy zrównoważonego 
społecznie miasta. Wszelkie innowacje wytworzone na 
skutek współpracy samorządu i  mieszkańców dopaso-
wane są  do lokalnych potrzeb. Opracowany model dla 
miasta Warszawa odpowiada generacji smart city 3.0, 
której zasadniczymi elementami są  interakcje wewnątrz 
wspólnoty samorządowej, a  angażowanie mieszkańców 
w procesy współrządzenia jest priorytetem. 

Podsumowanie

K oncepcja smart city, stanowiąca następstwo doktryny 
zrównoważonego rozwoju i zmian technologicznych, 

w  ciągu ostatniego dziesięciolecia zyskała popularność 

na arenie międzynarodowej między innymi ze względu 
na dużą liczbę przedsięwzięć ukierunkowanych na inte-
ligentny rozwój w  aspekcie społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym i  miejskim. Normatywne wizje smart 
city łączą postęp w  technologiach informacyjnych i  ko-
munikacyjnych z  rozwojem kapitału społecznego i  ludz-
kiego, stwarzając przestrzeń do bardziej efektywnego 
i  demokratycznego zarządzania lokalnego, jednocześnie 
dając poczucie obywatelstwa lokalnego i przywiązania do 
miasta (Masik i in., 2021).

Przegląd literatury wskazuje na konieczność intensyw-
nych działań, zarówno w obszarach nauki, jak i praktyki 
gospodarczej, na rzecz wdrażania, monitorowania i  roz-
woju koncepcji smart city w polskich miastach. 

W  związku z  tym autorki zaproponowały konkretny 
model dla miasta Warszawa, adekwatny do specyfiki tego 
miasta. Na podstawie analizy rankingów i  dokumentów 
formalnych miasta Warszawa określono i  wskazano ob-
szary bardziej i mniej rozwinięte, potwierdzające  realizację 
koncepcji smart city. Pozwoliło to na określenie specyfiki 
modelu smart dla tego miasta, identyfikując go jako model 
odporności (resiliency model). 
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Przypis

1) Przez termin „commons” V. Niaros rozumie dostępność inteli-
gentnych rozwiązań technologicznych w określonym mieście.
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Warsaw’s Adaptation to the Smart City 
Concept Based on the Resiliency Model

Summary

The smart city concept, which is a  consequence of the 
doctrine of sustainable development and technological 
change, has gained popularity in the international arena 
over the last decade. A discussion of the world literature 
indicates the need for intensive efforts, both in the areas of 
science and business practice, to implement, monitor and 
develop the smart city concept. 
The aim of the paper is to explain the specificity of the 
smart city concept on the basis of a systematic literature 
review and to identify the process of Warsaw’s adaptation 
to the smart city concept.
The publication uses the methodology based on a system-
atic review of literature pertaining to the development of 
the smart city concept and functioning of smart city mod-
els. The analysis, which uses case study elements, has been 
carried out on the basis of available reports, rankings and 
official documents of the city of Warsaw. As a result, city 
characteristics indicating the level of development of 
Warsaw as a smart city have been presented. The analysis 
explains the mechanisms of implementing smart under-
takings in Warsaw, providing at the same time the basis for 
indicating the city’s resilience model as an adaptive model 
adequate for the city.
The authors’ considerations, focused on the development 
of the smart city concept, have resulted in a proposal of 
a  smart city model. They also reveal a  research perspec-
tive focused on Polish cities.
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adaptation, smart city, resiliency model, Warsaw
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Wprowadzenie

K ażde przedsiębiorstwo dąży do stworzenia własnej 
i  rozpoznawalnej na rynku marki w  celu pozyskania 

i utrzymania docelowej grupy klientów na wybranych ryn-
kach. Powtarzalne sukcesy odnoszą i  będą nadal odnosić 
te przedsiębiorstwa, które potrafią i  będą wykorzystywać 
w praktyce wszystkie niezbędne narzędzia zarządzania stra-
tegicznego oraz różne rodzaje i metody marketingu do zde-
finiowanych grup docelowych klientów. Przedsiębiorstwa 
powinny zwracać szczególną uwagę na pozaekonomiczne 
oraz subiektywne uwarunkowania zachowań klientów i na 
bieżąco korygować przyjęte wskaźniki efektywności w mar-
ketingu (np. dotyczące udziału w rynku), a także na aspekty 
odwzorowujące emocjonalny wymiar relacji z  klientami. 
Istotna w tym procesie jest rola klienta wewnętrznego, który, 
posiadając odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, jest determi-
nantą powodzenia w  kontaktach z  klientem zewnętrznym 
(Nogalski, Czapiewski, 2019, s. 136–137). 

Dynamiczne otoczenie i wolny rynek zmusza przed-
siębiorstwa do ciągłego poszukiwania i  stosowania 
nowych sposobów działania, które oparte są na bieżą-
cych analizach rynku i  wybranych grupach klientów. 
Działania te powinny umożliwić dostosowywanie się 
przedsiębiorstwa do aktualnych wymagań rynkowych. 
Powinny być zarazem wprowadzane do wykorzy-
stywanego portfela praktyk biznesowych. W  efekcie 
przekłada się to na zmiany w  systemach zarządzania 
przedsiębiorstwami. Zmiany w  zarządzaniu są  ściśle 
powiązane ze zmianą sposobu myślenia kadry kierow-
niczej, która powinna łączyć stawiane cele strategicz-
ne z  bieżącymi problemami funkcjonowania danego 
przedsiębiorstwa. 

Podstawę działalności każdej organizacji stanowią 
działania systemowe i operacyjne związane z obsługą 
rynków, na których ona funkcjonuje. Można wyróżnić 
w nich zarówno działania rutynowe, jak i nierutynowe, 
wymagające niejednokrotnie realizacji zadań o dużym 
stopniu złożoności i ryzyka. Wymaga to zastosowania 
sposobów działania opartych na wiedzy fachowej i do-
świadczeniu. Znaczenie ma również przyjęta struktura 
przedsiębiorstwa (Trocki i  in., 2011, s.  13). Podej-
mowane działania nierutynowe obarczone są  dużym 
zakresem improwizacji i są związane z rozszerzaniem 
podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a  także 
jego dalszym rozwojem i  poszukiwaniem nowych 
rynków.

W celu realizacji powyższych założeń przedsiębior-
stwa powinny posiadać wypracowany i  uaktualniany 
na bieżąco model biznesu, który będzie stymulatorem 
przyjętej strategii. Odpowiednio skonstruowana stra-
tegia powinna być realizowana poprzez działania tak-
tyczno-operacyjne. Pomiędzy działaniami taktyczny-
mi i operacyjnymi coraz częściej zacierają się granice 
ze względu na fakt skracania się drogi podejmowania 
decyzji i  coraz lepiej wyedukowaną kadrę zarządczą 
oraz delegowanie na pracowników w coraz większym 
zakresie uprawnień i odpowiedzialności. 

Jeżeli dane przedsiębiorstwo posiada zdolności do 
budowania z klientami coraz bardziej osobistych rela-
cji, stwarza to szansę dostarczania na rynek nowych 
produktów i  usług poprzez dopasowanie ich do jego 
bieżących potrzeb. Jest to związane z faktem, że recepty 
na sukces w biznesie są coraz mniej trwałe, a horyzont 
planowania skraca się w czasie ze względu na zmienne 
trendy rynkowe i postępujący proces globalizacji. 

Zasadniczym celem artykułu jest zdefiniowanie 
wpływu przyjętego modelu biznesu na strategię przed-
siębiorstwa i  jego funkcjonowanie. Artykuł posiada 
charakter konceptualny i  został w  warstwie dowodo-
wej wsparty badaniami pilotażowymi, których zasady 
i przebieg opisano w dalszej jego części.

Istota klienta na rynku B2B

W   marketingu B2B każdy podmiot gospodarczy 
musi mądrze wybierać, z  kim nawiązuje współ-

pracę, a także gdzie kierować swoje zasoby w celu uzy-
skania najlepszych rezultatów rynkowych. Najważniej-
szy cel to budowa sieci o trwałych relacjach pomiędzy 
przedsiębiorstwami w  oparciu o  analizę swoich moc-
nych i słabych stron oraz bliskiego otoczenia, w szcze-
gólności głównych konkurentów (Welch, 2015, s. 138).

Integracja najbardziej istotnych elementów koncep-
cji zarządzania strategicznego została zaprezentowana 
na rysunku 1, w którego epicentrum znajduje się mar-
keting relacji. 

Wskazane elementy są  od siebie zależne. Muszą 
być zintegrowane. Ich integracja jest możliwa z  wyko-
rzystaniem procesów realizowanych w  przedsiębior-
stwie, uwzględniających elastyczny model biznesu 
w  budowaniu partnerskich stosunków występujących 
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pomiędzy stronami na rynku (Nogalski, Czapiewski, 
2019, s. 136–137).

Według B. Nogalskiego, konieczne jest – pomimo że 
model biznesu i strategia tworzą układ spójnych założeń 
i współzależności działań przyczyniających się do reali-
zacji założonych celów –  rozróżnienie modelu biznesu 
i  strategii jako niezależnych bytów wpisanych w  rze-
czywistość przedsiębiorstwa. Model przedsiębiorstwa 
jako pojęcie odzwierciedla charakter statyczny zjawiska, 
gdyż opisuje schematy – wzorce działania (ramy, relacje, 
zjawiska itp.) w  sposób bardziej abstrakcyjny. Z  kolei 
strategia, czyli sposób realizacji zamierzonych celów, 
opisuje charakter dynamiczny zjawiska, wskazując rów-
nocześnie na elastyczność zachowania przedsiębiorstwa 
w zmiennych warunkach, zwłaszcza w dobie nasilającej 
się globalizacji (Nogalski, 2008, s. 119). 

Marketing relacji akcentuje znaczenie symbolicz-
nego wymiaru długoterminowych stosunków między 
określonymi podmiotami sieci –  pomiędzy dostawca-
mi a  nabywcami. Podkreśla również, że oczekiwana 
rentowność jest równoważona przez korporacyjną 

odpowiedzialność oraz jest rozpatrywana w strategicz-
nej perspektywie, będąc jednocześnie sztuką tworze-
nia i utrzymywania wzajemnych kontaktów (Nogalski, 
Czapiewski, 2019, s. 123).

Model biznesu jest konstrukcją, która informuje 
o stanie i perspektywach przedsiębiorstwa (Urbanow-
ska-Sojkin, 2004, s. 8–9) oraz jak posiadane możliwości 
i potencjał działalności należy zmieniać poprzez moż-
liwości rynkowe w rezultaty ekonomiczne, co zostało 
pokazane na rysunku 2. Trendy rynkowe z  uwzględ-
nieniem analiz otoczenia oraz możliwości organizacji 
wpływają na przyjęty model biznesu, a w konsekwen-
cji przekładają się na realne programy działania. Dane 
w  procesie ulegają ciągłym modyfikacjom wraz ze 
zmianami na rynkach. 

Model biznesu powinien mieć również swoje zaple-
cze w takich elementach, jak: 

• dostosowane do wymagań rynkowych produkty 
i usługi, 

• właściwy system wartości obowiązujących w przed- 
siębiorstwie, 

Analiza otoczenia
Analiza trendów

światowych

Analiza możliwości

organizacji

Przyjęty model biznesu

Ustalanie celów

strategicznych

Wyznaczanie

programów działania

Strategia funkcjonowania

przedsiębiorstwa

Rys. 2. Wpływ modelu biznesu na ustalanie i wyznaczanie programów działania w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne

Model

biznesu

Marketing

relacji

System zarządzania

i struktura

przedsiębiorstwa

Strategia/Wymagania

rynkowe

Rys. 1. Elementy zarządzania strategicznego przedsię-
biorstwa
Źródło: opracowanie na podstawie: Payne,1996, s. 263
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• polityka jakości, 
• doskonaląca na bieżąco swoje umiejętności ka-

dra zarządzająca oraz pracownicza.
Istotną cechą pozostaje elastyczność danej organi-

zacji, która jest związana z  adaptacyjnością, bowiem 
przedsiębiorstwo elastyczne dostosowujące się do 
warunków funkcjonowania ma dużą szansę na ada-
ptację do otoczenia rynkowego. Od obecnych przed-
siębiorstw oczekuje się również zwinności, szybkości 
i operatywności w działaniu w celu wczesnego ostrze-
gania o możliwych zmianach w burzliwym otoczeniu, 
aby wypracować wyróżniającą się markę oraz pozycję 
na rynku (Falencikowski, 2016, s. 113).

Elementami mającymi kluczowe znaczenie przy 
projektowaniu modelu biznesu są  wnikliwe analizy: 
otoczenia, trendów światowych oraz możliwości or-
ganizacyjnych przedsiębiorstwa. Pomiędzy tymi za-
leżnościami występują sprzężenia zwrotne w  postaci 
przekazywanych na bieżąco informacji z rynków (Ca-
sadesus-Masanell, Ricart, 2011, s. 100–107; Chabiera, 
2021; Chesbrough, 2010, s. 354–363; DaSilva, Trkman, 
2004, s. 379–389; Guerras-Martin i in., 2014, s. 69–76; 
McGrath, 2010, s. 247–261).

Integracja działań  
w przedsiębiorstwie za pomocą 
modelu biznesu

P rzedsiębiorstwa muszą zdawać sobie sprawę, że ce-
chą charakterystyczną we współczesnym czasie jest 

ciągła zmienność warunków rynkowych. Powinny one 
na bieżąco odpowiadać sobie na pytanie, jakie działania 

muszą podejmować, aby przetrwać w  biznesie oraz za-
pewnić sobie dalszy rozwój? Powinny też posiadać umie-
jętność zawierania koalicji i  aliansów, aby realizować 
cele rynkowe z  poszanowaniem zasad występujących 
w danej branży.

Model biznesu spełnia funkcję integrującą wszystkie 
wymienione elementy. Powinien także inspirować do 
planowania strategicznych oraz taktyczno-operacyjnych 
działań w  przedsiębiorstwie. Mając na względzie okre-
ślone rezultaty ekonomiczne oraz możliwości rynkowe, 
umożliwia odpowiednie wykorzystanie potencjału i zaso-
bów przedsiębiorstwa. 

W  zarządzaniu (w  szczególności w  koncepcji za-
rządzania zintegrowanego) zakłada się równomierny 
rozwój potencjałów organizacji w  jej jednolitym polu 
gospodarczym. W  efekcie następuje nieustrukturalizo-
wane oddziaływanie potencjałów sukcesu na poziomach: 
strategicznym, taktycznym i  operacyjnym. Wszystkie te 
poziomy są  równorzędne, a  ich wyróżnianie ma znacze-
nie wyłącznie epistemologiczne. Oddziaływania wynikają 
raczej z  potrzeby chwili, dlatego można powiedzieć, że 
właściwie mamy do czynienia z  nieustrukturalizowaną 
strategią przedsiębiorstwa (Krupski, 1999, s. 399). Nakła-
danie się tych poziomów i  zacieranie wyraźnych różnic 
między nimi wynika również z coraz lepiej wykształconej 
kadry, której nadaje się odpowiednie uprawnienia i zakre-
sy odpowiedzialności.

Podczas tworzenia modelu biznesu należy odpowie-
dzieć sobie na następujące pytania:

• jakie są zasadnicze mierniki modelu biznesu?
• jakie jest otoczenie danego modelu biznesu i  jak 

oddziałuje ono na dany model?

Dobór partnerów

w biznesie

Przyjęty model biznesu

+ elastyczna strategia

Dobór zasobów

Propozycje wartości

dla klienta

Tworzenie odpowiednich

relacji z klientami

Wybór kanałów dystrybucji Strategia marketingowa

Odpowiednie segmenty

klientów

Struktura kosztów Struktura przychodów

Rys. 3. Kluczowe elementy procesu projektowania modelu przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne
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• czy występują stałe elementy modelu biznesu?
• jakie są  ograniczenia i  wyznaczniki przy tworze-

niu modelu biznesu?
Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania umoż-

liwi zbudowanie modelu biznesu, dostosowanego nie 
tylko do warunków bieżących, ale i perspektywicznych, 
w  określonym z  góry horyzoncie czasowym. Dane te 
można i należy również wykorzystywać przy tworzeniu 
strategii, a  także na dalszych etapach działań taktycz-
no-operacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Na rysunku 3  autorzy wskazali kluczowe elementy 
w  procesie projektowania modelu biznesu. Punktem 
wyjścia jest dobór partnerów biznesowych, zarówno 
wśród klientów, jak i  dostawców oraz podmiotów, 
z  którymi przedsiębiorstwo współpracuje na rynku. 
Pozostałe czynności mają na celu wskazanie odpowied-
nich segmentów klientów, którzy umożliwią realizację 
przyjętego poziomu przychodów przy założonej struk-
turze kosztów.

A. Osterwalder i Y. Pigneur proponują przy projekto-
waniu modelu biznesu wykorzystać szablon zbudowa-
ny z  dziewięciu elementów. Należą do nich: kluczowi 
partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, pro-
pozycja wartości, relacje z klientami, kanały, segmenty 
klientów, struktura kosztów i  strumienie przychodów. 
Jak widać, kolejność tych składowych nie jest przy-
padkowa. W pierwszej kolejności odbywa się selekcja, 
analiza i  ocena miejsca oraz roli poszczególnych skła-
dowych w  realizacji założeń strategicznych przedsię-
biorstwa. Wpływ na te działania ma także odpowiednia 
architektura strategiczna, którą można postrzegać jako 
unikalną strukturę kontaktów wewnątrz lub na ze-
wnątrz przedsiębiorstwa, istniejących pomiędzy przed-
siębiorstwem a jego dostawcami i klientami (Jabłoński, 
2013, s. 261).

Realizacja strategii równa się „zestrojeniu” działań 
z  celami –  aby skutecznie realizować strategię firmy, 
należy zadbać o  koordynację działań wykraczających 
poza granice pojedynczych jednostek organizacyjnych 
i  położyć nacisk na elastyczność i  bieżące działania, 
umożliwiające adaptację do zmiennych warunków ryn-
kowych (Sull i  in., 2015, s. 46–47). W kulturze organi-
zacyjnej sprzyjającej realizacji strategii powinno się do-
strzegać i nagradzać elastyczne podejście, umiejętność 
pracy zespołowej oraz ambicję pracowników. Punktem 

wyjścia powinno być gruntowne przedefiniowanie 
procesu realizacji strategii –  uznanie, że podstawowe 
znaczenie ma zdolność do przechwytywania szans biz-
nesowych zharmonizowanych ze strategią i umiejętno-
ścią stałego koordynowania tych działań z działaniami 
realizowanymi w innych obszarach zarządzania strate-
gicznego. Takie podejście może pomóc menedżerom 
w  ustalaniu przyczyn problemów z  realizacją strategii 
oraz przełożeniu jej na działania taktyczne i operacyj-
ne (Sull i in., 2015, s. 55).

Wpływ zmienności warunków 
rynkowych na model biznesu

W spółczesny biznes charakteryzuje się niespoty-
kaną dynamiką wywołaną przez szybko zmie-

niające się otoczenie i globalizację oraz presję na ciągłe 
szukanie innowacyjnych rozwiązań dla zaspokojenia 
potrzeb wybranych grup klientów. Powoduje to z kolei 
presję na ciągłą rywalizację i  poszukiwanie nowych 
możliwości w  celu zachowania wypracowanej pozy-
cji na rynku przez dane przedsiębiorstwo (Nogalski, 
Czapiewski, 2015, s.  48). Trend ten dotyczy również 
działań marketingowych.

Zmiany cywilizacyjne w ostatnim okresie spowodo-
wały, że marketing 4.0 powiązany z  techniką cyfrową 
wymusił zastosowanie nowych narzędzi i  rozwiązań 
w tym zakresie. Przepływ informacji i transparentność 
umożliwiła przedsiębiorcom z  krajów rozwijających 
się pozyskiwanie technologii i  inspiracji od krajów 
wysokorozwiniętych. Zmieniły się zachowania konsu-
menckie. Zmieniają się w  dalszym ciągu także współ-
czesne trendy.

Na rysunku 4 zaprezentowano cykl życia przedsię-
biorstwa z uwzględnieniem turbulentnych warunków 
rynkowych charakterystycznych dla procesu globa-
lizacji. Zmienność warunków rynkowych jest cechą 
charakterystyczną w  obecnych czasach i  powinna 
być brana pod uwagę przy tworzeniu modelu biznesu 
i strategii (Nogalski, Czapiewski, 2019, s. 132). Twór-
cza strategia będzie rozumiana jako zbiór innowacyj-
nych planów, pozycji, wzorców, manewrów i perspek-
tyw, które będą generować wartość w oparciu o nowe 
idee i  trendy rynkowe. Dalsze działania będą zmie-
rzały do reorganizacji zasobów w  przedsiębiorstwie 

Dojrzałość

Wzrost

Reorganizacja

Rynek i klienci

Wprowadzenie innowacji

Dalszy rozwój

Rys. 4. Cykl życia przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zmiennych warunków rynkowych
Źródło: opracowanie na podstawie: Jabłoński, 2015, s. 30
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w  momencie osiągania stopnia dojrzałości przez 
przedsiębiorstwo w  określonym momencie funkcjo-
nowania na rynku.

Obecnie warunkiem przetrwania w  biznesie jest 
zdolność do zakładania koalicji, wzajemnego szano-
wania odmiennych podejść do prowadzenia biznesu, 
a  także zdolność do zachowań konsensualnych dla 

potrzeb realizacji wspólnych celów. Zdaniem Johnso-
na, Christensena i  Kagermana, model biznesu składa 
się z czterech zazębiających się elementów, które two-
rzą i dostarczają wartość. Należą do nich (ICAN, 2020, 
s. 86): 

• propozycja wartości skierowanej do klientów,
• zasoby: ludzie, środki pieniężne i technologia,

Tabela 1. Działania marketingowe w tworzeniu modelu biznesu

Lp. Postawione pytanie Średnia ocena 
22.03–27.03.2018

Średnia ocena 
29.11.-02.12.2019 

1 Czy przyjęta strategia ma stały i bieżący wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa? 5,6 5,4

2 Czy funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania (IMS) ma 
stały wpływ na proces realizacji projektu/kontraktów? 5,2 5,2

3 Czy relacje z klientami są na odpowiednim poziomie 
umożliwiającym dalszą z nimi współpracę? 5,6 5,1

4 Czy w przedsiębiorstwie jest widoczne elastyczne podejście zgodne 
z wymaganiami rynku podczas realizacji zadań/projektów? 4,8 5,1

5 Czy współpraca z podwykonawcami i dostawcami ma 
wystarczający wpływ na realizację przyjętych zadań/projektów? 6,0 5,2

6 Czy przyjęta w przedsiębiorstwie struktura jest modyfikowana pod 
wpływem realizowanych zadań/projektów? 4,0 3,9

7 Czy dobór pracowników do realizacji zadań/projektów był 
realizowany zgodnie z postawionymi wymaganiami? 4,1 4,7

8 Czy są prowadzone działania i badania w celu znalezienia 
potencjalnych klientów oraz nowych rynków? 4,3 5,2

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 5. Elementy modelu biznesu
Źródło: ICAN Management Review Polska, s. 30
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• procesy używane przez firmę w  celu przekształ-
cenia zasobów wejściowych w  gotowe produkty 
lub usługi, 

• formuła generowania zysku, która decyduje 
o marżach, szybkości obrotu aktywami oraz skali 
niezbędnej do osiągnięcia atrakcyjnego zwrotu. 

Zostały one tak sformułowane, że każdy z  nich 
stanowi punkt wyjścia do następnego (rys. 5). Współ-
zależności wskazane na rysunku zostały oznaczone 
dwukierunkowymi strzałkami, wskazującymi na 
konieczność zintegrowania ze sobą poszczególnych 
elementów modelu biznesu. Każdy komponent musi 
współgrać z każdym kolejnym komponentem.

Znaczenie kluczowych elementów umożliwia pro-
wadzenie biznesu na wymaganym poziomie oraz po-
dejmowanie stosownych decyzji strategicznych, tak-
tycznych i operacyjnych. Służy temu budowa takiego 
modelu biznesu, który kształtuje cele strategiczne oraz 
kreuje bieżące działania taktyczne i  operacyjne wraz 
z wyborem i dostosowaniem struktury w przedsiębior-
stwie (Nogalski, Czapiewski, 2019, s. 132). Elementem 
integrującym te działania jest przyjęta siatka procesów, 
która systematyzuje działania w  przedsiębiorstwie 
z  właściwym podziałem na procesy: strategiczne, 
główne i pomocnicze. 

Duże znaczenie ma również podejmowanie nie-
zbędnych działań dla osiągania stale wyznaczanych 
celów oraz podwyższania efektywności poprzez wy-
korzystanie zasobów twórczości (Dyduch, 2013, s. 37). 
Takie podejście do strategii jest ukierunkowane na 
bieżącą działalność innowacyjną i  wykorzystywanie 
nowych technologii.

Metodyka badania pilotażowego

W  artykule zostały przedstawione wyniki badania 
pilotażowego, w  którym populację badawczą 

stanowiła kadra kierownicza przedsiębiorstwa będą-
cego liderem w  wykonawstwie prac antykorozyjno-

-malarskich w przemyśle i na rynku stoczniowym oraz 
w branży „Offshore”. Badane przedsiębiorstwo jest waż-
nym elementem międzynarodowej korporacji, której 
oddziały są umiejscowione nie tylko w Europie. Cechą 
charakterystyczną badanego przedsiębiorstwa jest fakt, 
że realizuje zdania samodzielnie oraz na zlecenie du-
żych przedsiębiorstw, takich jak stocznie w  kraju i  za 
granicą. 

Wykonuje także projekty na zlecenie innych oddziałów 
korporacji w różnych krajach. W pytaniach ankietowych 
zastosowano 7-stopniową skalę Likerta.

Pierwsze z przeprowadzonych badań (22–27.03.2018 r.) 
zostało opisane przez autorów w  artykule pt. „Wykorzy-
stanie działań marketingowych w kształtowaniu modelu 
biznesu w  przedsiębiorstwie” (Nogalski, Czapiewski, 
2019). Drugie badanie, którego wyniki zaprezentowa-
no w  niniejszym artykule, zostało przeprowadzone dla 
porównania w  dniach 29.11–02.12.2019  r. na tej samej 
wybranej grupie menedżerów zarówno wyższego, jak 
i średniego szczebla. 

Przeprowadzone badanie, jak też zawarte w artykule 
spostrzeżenia pozwoliły na sformułowanie wniosków 
dotyczących kształtowania dalszych skutecznych na 
rynku działań w  zakresie wypracowania modelu biz-
nesu oraz jego wpływu na działania strategiczno-tak-
tyczne w badanym przedsiębiorstwie. Pomogły również 
sprecyzować dalsze kierunki działań na wybranych 
rynkach, zwłaszcza poza branżą stoczniową. Należy 
dodać, że badane przedsiębiorstwo świadczy w  znacz-
nej mierze pracę wykonywaną przez wykwalifikowa-
nych pracowników.

Przeprowadzone badania 
pilotażowe — wnioski 

W yniki badania pilotażowego w  zakresie wyko-
rzystania działań marketingowych w  tworzeniu 

modelu biznesu przeprowadzone w drodze badania an-
kietowego zamieszczono w tabeli 1.

Przedstawione wyniki badań umożliwiają sprawdza-
nie i korektę funkcjonujących procesów oraz przyjętych 
założeń w stosunku do istniejącej struktury pracy wraz 
z  uwzględnieniem relacji z  klientami i  dostawcami 
na wykonywanych projektach. Najwyższa negatywna 
zmiana wystąpiła w  punkcie dotyczącym współpracy 
z podwykonawcami, z którymi firma ma wypracowane 
partnerskie stosunki współpracy i podpisane stałe umo-
wy o współpracy. Wynika to z faktu, że w tym zakresie 
nastąpił niedobór wykwalifikowanych pracowników, 
związany z  wyjazdem części z  nich do krajów Europy 
Zachodniej i  Skandynawii w  efekcie otwarcia tam ryn-
ków pracy. Skutkowało to również wzrostem stawek na 
rynku lokalnym. W punkcie 3 dotyczącym utrzymywa-
nia relacji umożliwiających dalszą współpracę z klienta-
mi nastąpił również spadek, co wynikało ze zmian na 
rynku w zakresie pozyskiwania nowych zleceń. Dotych-
czasowi klienci nie podpisali nowych kontraktów, co 
zmusiło firmę do szukania nowych rynków, a to z kolei 
znalazło swoje odzwierciedlenie w  znacznym wzroście 
w odpowiedzi w punkcie 8 badanej ankiety.

Pozytywne zmiany i  to znaczne wystąpiły w  punk-
tach 7  i  8. W  pierwszym z  nich, dotyczącym doboru 
pracowników do realizacji zadań, zmiany były efektem 
racjonalnego podejścia do wyboru konkretnych zleceń 
związanych z  posiadanymi w  danym okresie zasobami 
ludzkimi. Firma dążyła do realizacji zadań, gdzie stawki 
za wykonywane prace były najwyższe, co umożliwiło 
wykorzystanie zatrudnionych w  przedsiębiorstwie pra-
cowników. Nastąpiła zmiana celów strategicznych z pra-
cy na dotychczasowych placówkach na rzecz realizacji 
projektów w różnych miejscach, co wymagało zwiększo-
nej elastyczności i mobilności.

W  wymienionym wcześniej punkcie 8  wpływ na 
znaczne zwiększenie różnicy miał fakt powołania 
specjalnej grupy, której celem była penetracja nowych 
rynków, wyszukiwanie zleceń i nawiązywanie trwałych 
relacji z  dużymi klientami na rynkach, zwłaszcza że 
uzyskano spadek wartości w punkcie dotyczącym relacji 
z klientami na odpowiednim poziomie ekonomicznym 
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i  merytorycznym w  celu kontunuowania współpracy. 
Działania te zostały podjęte ze względu na fakt zakoń-
czenia współpracy z dwoma dotychczasowymi klientami 
z  powodu oferowanych niższych stawek i  dalszej nie-
opłacalności kontraktów na tym rynku.

Wysokie wartości uzyskano w punkcie uwzględniają-
cym elastyczne podejście zgodne z wymaganiami rynku 
podczas realizacji projektów (pkt 4). Pozytywny wpływ 
na ten wynik ma zawieranie nowych umów długoter-
minowych z klientami, co jest uwzględnione w strategii 
działania przedsiębiorstwa. Podobny rezultat uzyskany 
został również w punkcie 1 dotyczącym wpływu strate-
gii na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co miało prze-
łożenie na działania taktyczno-operacyjne. 

Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania pozostał 
taki sam w obu przeprowadzonych badaniach – bez jego 
udziału nie byłoby narzędzi i  możliwości budowania 
pozytywnego wizerunku na rynku. W  swoim założe-
niu system jest zbiorem reguł i  norm obowiązujących 
w  przedsiębiorstwie oraz uwzględnia zasady dotyczące 
współpracy wyrażone w stosunku do wewnętrznych i ze-
wnętrznych klientów, poprzez stawiane wymagania oraz 
dane dotyczące „Safety Certificate Contractors” (IMS, 
Hamburg, 2012). 

Uzyskane wyniki potwierdzają poprawność działań 
strategicznych podejmowanych przez przedsiębiorstwo 
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym 
w  celu skutecznego –  z  uwzględnieniem bieżącej trud-
niejszej sytuacji rynkowej –  dokonywania korekt w  ak-
tualnym modelu biznesu. 

Średnia wyników badań uzyskanych w  tych warun-
kach jest wysoka i wynosi 4,97, co świadczy pozytywnie 
o  wypracowanym modelu biznesu z  uwzględnieniem 
prowadzonych działań wytwórczych i marketingowych, 
w  celu uzyskania powtarzalności działań biznesowych 
w  przedsiębiorstwie. Wyprowadzone z  procesu ba-
dawczego wnioski pozwoliły na większą aktywność na 
nowych rynkach spoza branży stoczniowej oraz zapro-
ponowanie kompleksowych prac zwłaszcza dla sektora 

„Offshore”. 

Podsumowanie

A rtykuł ten jest kontynuacją zagadnień związanych 
z  kształtowaniem modelu biznesu podejmowaną 

przez autorów na przestrzeni ostatnich kilku lat w celu 
realizacji i  optymalizacji przez przedsiębiorstwa przy-
jętych zadań rynkowych. 

Ciągła presja na wynik powoduje poszukiwanie 
przez przedsiębiorstwa nowych szans i  możliwości 
marketingowych w  celu zachowania ustalonej pozycji 
na rynku. W dobie globalizacji i szybkiego przepływu 
informacji odpowiedniego znaczenia nabierają elemen-
ty marketingu 4.0. Przenikanie się informacji, rozwią-
zań oraz technologii przyczyniło się do pojawienia się 
stwierdzeń, że technologia zniszczy tradycyjne modele 
biznesowe (Rzeczpospolita, 2018, s. N8).

 Uwzględniając znaczenie tych osiągnięć i  trendów, 
należy jednak wziąć pod uwagę, że rynek B2B ma swoją 

specyfikę ze względu na różnorodność celów i  dzia-
łań, dla których przedsiębiorstwa dokonują zakupów 
dóbr i usług. Bierze w nich udział także większa liczba 
osób, zarówno w  podejmowaniu decyzji, jak i  kon-
taktach personalnych dla uzyskania określonego celu 
z  wykorzystaniem wypracowanego poziomu zaufania 
w biznesie. 

Rozwiązania funkcjonalne i procesowe mogą istnieć 
obok siebie oraz przenikać się w zależności od potrzeb 
rynkowych. Zdaniem autorów, to jednak zarządzanie 
przez procesy umożliwia oraz utrwala zwiększenie 
skuteczności funkcjonowania oraz powtarzalności 
działań w kontaktach z klientami (Nogalski, Czapiew-
ski, 2013, s. 23). 

Elementami mającymi kluczowe znaczenie przy 
projektowaniu modelu biznesu są  wnikliwe analizy 
zarówno: otoczenia, trendów światowych oraz moż-
liwości organizacyjnych przedsiębiorstwa. Pomiędzy 
tymi zależnościami występują sprzężenia zwrotne po-
łączone z przekazywaniem informacji z rynków w celu 
wykorzystywania na bieżąco zasad ekonomii. 

Autorzy w tym artykule wskazali na istotne czynniki, 
które należy uwzględniać przy wyborze i  projektowa-
niu modelu biznesu z  podziałem na priorytety rynko-
we – propozycję wartości i formułę generowania zysku, 
oraz zdolności przedsiębiorstwa, tj. zasoby i realizowa-
ne procesy.

Model biznesu nie jest jednak panaceum na sukces 
przedsiębiorstwa. Wpływ na jego strukturę ma zbyt 
wiele zmieniających się czynników, które powinny być 
na bieżąco uaktualniane oraz stawiane jako priorytety 
we właściwej kolejności. 

Przyjęcie odpowiedniego modelu biznesu oraz po-
wiązanie go z działaniami w przedsiębiorstwie wymaga 
ciągłej obserwacji otoczenia oraz wykorzystania teorii 
biznesu ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania 
strategicznego i  działań taktyczno-operacyjnych. Pod-
czas procesu realizacji wymagane jest bieżące monito-
rowanie kluczowych parametrów. Należą do nich m.in.: 
spełnianie wymagań zgodnie z  przyjętym zakresem 
oraz czasem i kosztami realizacji, a  także dobór odpo-
wiednich podmiotów do jego wykonania (por. Nogal-
ski, Czapiewski, 2016, s. 162–163).

prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wydział Biznesu
ORCID: 0000-0003-0262-8355
e-mail: bogdannogalski.bn@gmail.com

dr inż. Roman Czapiewski
Wyższa Szkoła Bankowa  w Gdańsku
Wydział Biznesu
ORCID: 0000-0002-5794-012X
e-mail: rczapiewski@wsb.gda.pl

mailto:bogdannogalski.bn%40gmail.com?subject=
mailto:rczapiewski%40wsb.gda.pl?subject=


38 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 4/2022

Bibliografia

[1] Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2011), How to Desi-
gn a Winning Business Model, „Harvard Business Review”, 
Vol. 89, No. ½, pp. 100–107.

[2] Chabiera S. (2021), Projekt modelu biznesu regionalnych 
linii lotniczych (rozprawa doktorska), Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

[3] Chesbrough H. (2010), Business Model Innovation: 
Opportunities and Barriers, „Long Range Planning”, 
Vol. 43, No. 2–3, pp. 156–171.

[4] DaSilva C.M., Trkman P. (2004), Business Model: What 
It Is and what It Is not, „Long Range Planning”, No.  47, 
pp. 379–389.

[5] Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice. 

[6] Falencikowski T. (2016), Zarządzanie przedsiębiorstwem 
inteligentnym. Wybrane zagadnienia, [w:] S. Gregorczyk, 
W. Mierzejewska (red.), Wyróżniki modelu biznesu przed-
siębiorstwa inteligentnego, SGH, Warszawa. 

[7] Guerras-Martin L.Á., Madhok A., Montoro-Sánchez Á. 
(2014), The Evolution of Strategic Management Research: 
Recent Trends and Current Directions, „BRQ Business Re-
search Quarterly”, Vol. 17, No. 2, pp. 69–76.

[8] ICAN Management Review Polska, Luty-Marzec 2020, 
Nr 1.

[9] Integrated Management System (2012), Policy Muehl-
han Group, Hamburg.

[10] Jabłoński A. (2015), Skalowalność modeli biznesu w śro-
dowisku sieciowym, Difin, Warszawa.

[11] Jabłoński A.  (2013), Modele zrównoważonego biznesu. 
W  budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw 
z  uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, 
 Difin, Warszawa.

[12] Krupski R. (red.), (1999), Zarządzanie strategiczne. Kon-
cepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

[13] McGrath R.G. (2010), Business Models: A Discovery Dri-
ven Approach, „Long Range Planning”, Vol.  43, No.  2–3, 
pp. 247–261.

[14] Nogalski B. (2008), Idea strategii „błękitnego oceanu” 
w  rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przed-
siębiorstw w  zakresie zarządzania, [w:] J. Rokita (red.), 
Ku nowym paradygmatom nauk o  zarządzaniu, Górno-
śląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfan-
tego, Katowice. 

[15] Nogalski B., Czapiewski R. (2013), Zarządzanie proceso-
we a  kształtowanie się struktury organizacyjnej w  przed-
siębiorstwie, [w:] M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska 
(red.), Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec 
wyzwań otoczenia, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ban-
kowej w Gdańsku, Tom 22,  21–39.

[16] Nogalski B., Czapiewski R. (2015), Strategie w  zarzą-
dzaniu organizacjami, [w:] Modelowanie działań bizne-
sowych w  przedsiębiorstwie, Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, s. 48–66.

[17] Nogalski B., Czapiewski R. (2016), Modelowanie działań 
biznesowych z  uwzględnieniem struktury zarządzania 

projektami, [w:] J. Rymaniak (red.), Współczesne domeny 
zarządzania. Decyzje menedżerskie –  PPO i  CRS –  Mo-
dele biznesu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej 
w Gdańsku, Tom 44, s. 149–165.

[18] Nogalski B., Czapiewski R. (2019), Wykorzystanie dzia-
łań marketingowych w  kształtowaniu modelu biznesu 
w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace. Kolegium Zarządza-
nia i Finansów”, Nr 173, s. 123–139.

[19] Payne A. (1996), Marketing usług, PWE, Warszawa. 
[20] Rzeczpospolita (2018), Technologia zniszczy tradycyjne 

modele biznesowe, Dodatek Nieruchomości, s. N8.
[21] Sull D., Homkes R., Sull Ch. (2015), Dlaczego szwanku-

je realizacja strategii, „Harvard Business Review Polska”, 
Listopad.

[22] Trocki M., Grucza B., Ogobek B. (2011), Zarządzanie pro-
jektami, PWE, Warszawa. 

[23] Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P. i in. (2004), Współcze-
sne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne w  Poznaniu, 
Poznań.

[24] Welch J.S. (2015), Praktyczne MBA. Jak mądrze zapla-
nować karierę, stworzyć wspaniały zespół, zdynamizować 
wzrost i wygrać, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa. 

Business Model Volatility

Summary

Changes in enterprise management are closely related 
to the change in the way of thinking, which should be 
included in the strategic goals of the company operating 
on the market. Adaptation of an appropriate business 
model and linking it with activities in the enterprise 
requires constant observation of the environment and 
linking strategic management with tactical and opera-
tional activities. In the article, its authors has shown the 
business model consisting of four interrelated elements, 
namely; customer value creation proposals, profit rules, 
key resources, and existing processes. The article also 
includes a  „case-study” research, in which the results 
obtained in a research conducted in 2018 and 2019 have 
been compared. It takes into account the use of market-
ing activities in creating a  business model in the com-
pany that is a market leader in the field of its industry. 
In this study, high ratings confirmed the correct imple-
mentation of the strategy, flexible approach to customers 
and marketing activities, including building long-lasting 
market relationship with customers. As a  result of the 
research, it has been indicated that the elements of main 
importance in designing the business model are: deep 
analysis of the environment carried out in the context of 
global development trends on the markets and increas-
ing the organisational efficiency both inside and outside 
of the company.

Keywords

business management, business model, strategy, market-
ing, customer
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Wprowadzenie

W   organizacjach działających w  gospodarce opartej 
na wiedzy (Nonaka, Takeuchi, 2000; Koźmiński, 

2002), w  której rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne 
technologie (Graczyk-Kucharska i  in., 2018) i  formuło-
wane są wymagania wobec kompetencji przyszłości (Bals 
i in., 2019), niezbędne jest utrzymanie i rozwój sprawnych 
systemów dostosowywania zbiorów kompetencji do zmie-
niających się wymagań (Bogoviz i  in., 2019). Ważne po-
zostaje usprawnianie oceny szans pozyskania kandydatów 
do pracy lub oszacowywanie ryzyka utraty pracownika 
z powodu odejścia do konkurencyjnej firmy. Takie oceny 
powinny być wspomagane wiedzą o rynkowym zapotrze-
bowaniu na kompetencje (Spychała i in., 2017).

Choć istnieje wiele różnych określeń kompetencji 
(Whiddett, Hollyfirde, 2003; Shin i  in., 2017; Ferreira, 
Fernandes, 2017), w artykule ujmuje się je zgodnie z mo-
delem KSAO: wiedza (knowledge), umiejętności (skills), 
zdolności (abilities), inne cechy/charakterystyki (other 
characteristics) (Campion i in., 2011, s. 226).

Problem sprawnego identyfikowania sygnałów na 
rynku kompetencji, świadczących o  zmianach w  zapo-
trzebowaniu na kompetencje pracownicze, nadal nie 
został wystarczająco dobrze rozwiązany. Na poziomie 
administracyjnym monitorowane jest najczęściej zapo-
trzebowanie na zawody (Monitor Polski, 2022). W przed-
siębiorstwach decyzje o uzupełnieniu kompetencji podej-
mowane są  głównie na podstawie analiz wewnętrznych, 
a podmioty udostępniające platformy pośrednictw pracy 
nie dzielą się szczegółowymi danymi o zapotrzebowaniu 
na kompetencje i zmianach tego zapotrzebowania. Dlate-
go w niniejszym artykule za cel postawiono opracowanie 
i  zweryfikowanie innowacyjnej metody monitorowania 
zmian zapotrzebowania na kompetencje pracownicze. 
Innowacyjność zastosowanej metody polega na zaimple-
mentowaniu kart kontrolnych, najczęściej dedykowanych 
do wychwytywania zakłóceń w  procesie produkcyjnym, 
na potrzeby bieżącego identyfikowania sygnałów z rynku 
kompetencji o zmianach w zapotrzebowaniu na nie.

Zauważony problem oraz sformułowany cel wpłynęły 
na strukturę artykułu. Najpierw przybliżono pojęcie ryn-
ku kompetencji pracowniczych, na którym można zaob-
serwować zmienność popytu na kompetencje. Następnie 
omówiono ideę zastosowania kart kontrolnych, kierując 
Czytelnika do szczegółowej literatury z tego zakresu. Dalej 

opracowano i opisano metodę badania zmian zapotrzebo-
wania na kompetencje pracownicze na rynku z  wykorzy-
staniem kart kontrolnych. Metodę tę zastosowano w prze-
prowadzonych badaniach, których wyniki zaprezentowano. 
Rezultaty użycia kart kontrolnych zostały przedstawione 
na przykładzie wybranych kompetencji przekrojowych 
(Szafrański i  in., 2017), traktowanych jako kategoria kom-
petencji miękkich. Uzasadniono powód wyboru tych kom-
petencji na etapie prezentacji metody badań.

Rynek kompetencji pracowniczych

R ynek rozumiany za A. Jabłońską (1998, s. 97) jako „ca-
łokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków 

w  jakich one przebiegają”, można zarówno rozpatrywać 
w ujęciu ogólnym (Jabłońska, 1998), jak i dokonywać jego 
segmentacji, co jest charakterystyczne w marketingu (Ko-
tler, 1994, s.  243–259). Oprócz dominującego w  marke-
tingu kryterium podmiotowego wyróżniania rynków, na 
potrzeby ich określania mogą być stosowane inne kryteria, 
na przykład przedmiotowe, na podstawie których wyróż-
nia się chociażby rynki pracy, kapitału, produktów. Przez 
analogię poprawne jest wyróżnienie rynku kompetencji. 
Można tak uczynić, jeśli kompetencjom przypisze się ce-
chę wartości i będzie traktować w organizacji jako zasób, 
co czyni wielu badaczy zajmujących się zarządzaniem 
kompetencjami, zarówno zagranicznych (Knight, Kim, 
2009; Ganie, 2019), jak i  polskich (Patalas-Maliszewska, 
Hochmeister, 2011; Klimas, 2015; Cegliński, 2020). W ten 
sposób ujęta kompetencja staje się przedmiotem wymia-
ny na rynku między jej dysponentem (kandydat do pracy, 
pracownik, inna organizacja) a  organizacją zgłaszającą 
zapotrzebowanie na kompetencję.

Na rynku kompetencji organizacje poszukujące zasobów 
kreują popyt na nie, a  ich dysponenci kreują podaż. Aby 
organizacja nabyła właściwą kompetencję, musi najpierw 
określić wymagania kompetencyjne, żeby wiedziała, jakich 
kompetencji poszukiwać. Naturalnym źródłem informacji 
o  wymaganiach kompetencyjnych jest wnętrze organizacji. 
Zapotrzebowanie na kompetencje zgłaszają pracownicy 
(Forsten-Astikainen, Heilmann, 2018), kierownicy (Xiao 
i in., 2019) czy naczelne kierownictwo (Shaheen i in., 2019), 
które, opracowując strategię rozwoju organizacji, określa 
niezbędne w  niej kluczowe kompetencje. Menedżerowie 
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powinni korzystać również z  zewnętrznych źródeł infor-
macji o  wymaganiach kompetencyjnych, przynajmniej 
w  ich branżach lub na rynkach, na których funkcjonują. 
Pozyskiwanie wiedzy o wymaganiach kompetencyjnych na 
rynku kompetencji to pomocny benchmarking, ułatwiający 
weryfikację pierwotnej wiedzy wewnętrznej o wymaganiach 
kompetencyjnych. W  inteligentnej gospodarce taki bench-
marking poprzez monitorowanie wymagań niezbędny jest 
w sposób ciągły. Jednym z jego ważnych rezultatów będzie 
bieżące wychwytywanie zmian w wymaganiach kompeten-
cyjnych na wyróżnionym rynku kompetencji, co pozwoli na 
weryfikację w czasie rzeczywistym zbioru wymagań kompe-
tencyjnych w organizacji i  lepsze dostosowanie się do uwa-
runkowań rynku kompetencji. To z kolei może pozytywnie 
wpłynąć na poprawę konkurencyjności organizacji i uprzy-
wilejowany dostęp do kompetencji, zwłaszcza kluczowych 
(Prahalad, Hamel, 1990), których brakuje na rynku.

Zmienność zapotrzebowania na kompetencje jest wy-
zwaniem, z jakim coraz częściej mierzą się organizacje. Ist-
nieją trzy główne podejścia do problemu prognozowania 
popytu na wymagane kompetencje na rynku pracy (Bonen, 
Loree, 2021), a jednym z nich jest bezpośrednie prognozo-
wanie zapotrzebowania na określone kompetencje poprzez 
ich monitorowanie w  publikowanych ofertach pracy. Na 
potrzeby takiego podejścia wykorzystano karty kontrolne.

Karty kontrolne − tradycyjne narzędzia 
w nowoczesnym zastosowaniu  
na rynku kompetencji pracowniczych

K arty kontrolne (ang. Control Card –  CC) należą do 
zespołu metod statystycznych, które zostały zaimple-

mentowane do statystycznego sterowania procesem przez 
W.A. Shewarta w  latach 20. ubiegłego wieku (Kończak, 
2007, s. 8). Pierwotnie były stosowane przede wszystkim do 
monitorowania procesów produkcji (Aykroyd i  in., 2019), 
ale w ostatnich dekadach znalazły zastosowanie także do 
monitorowania szeregu innych procesów zachodzących 
w  przedsiębiorstwach i  gospodarce (Aykroyd i  in., 2019), 
m.in. do badania satysfakcji klientów (Greber, 2003), mo-
nitorowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw (Waw-
rzyniak, 2010), wykrywania sygnałów kupna/sprzedaży 
akcji na giełdzie (Dumičić, Žmuk, 2015) czy w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi do monitorowania nieplanowanych ab-
sencji pracowników (Oakland, Oakland, 2019, s. 209–210).

CC jest procedurą graficzną, stąd jej zasadniczą część 
stanowi obszar wykresu, którego schemat pokazano na 
rysunku 1. Na wykresie CC umieszczane są rezultaty ko-
lejnych pomiarów monitorowanej zmiennej, gdzie oś OY 
reprezentuje wartości obserwowanej zmiennej, natomiast 
oś OX przedstawia numery kolejnych próbek lub czas. Na 
obszar wykresu nanoszone są  również: linia centralna 
(CL –  Central Line), górna linia kontrolna (UCL –  Up-
per Control Limit), dolna linia kontrolna (LCL – Lower 
Control Limit). CL jest położona na poziomie zgodnym 
z  wymaganiami nominalnymi procesu lub wyznaczana 
jest jako średnia z  pomiarów dla prawidłowo przebiega-
jącego procesu. Dwie równoległe do niej linie kontrolne 
umieszczone są w takiej odległości, że w przypadku pro-
cesu uregulowanego, prawie wszystkie wartości pomiarów 
znajdują się pomiędzy nimi (Montgomery, 2009, s. 182). 

Idea CC opiera się na założeniu, że w przypadku pro-
cesu stabilnego (uregulowanego statystycznie) wartości 
pomiarów rozmieszczone są losowo wokół linii centralnej, 
a  linie kontrolne są  tak wyznaczone, aby prawdopodo-
bieństwo ich przekroczenia dla procesu uregulowanego 
statycznie było bardzo małe –  zazwyczaj około 0,001 
(Kończak, 2007, s. 59). 

Przekroczenia linii kontrolnej mogą być spowodowane 
przez dwa rodzaje czynników (Oakland, Oakland, 2019, 
s. 68–80, 330–332):

• losowe naturalne – stanowiące nieodłączną zmienność 
procesu. W przypadku procesów produkcyjnych taki-
mi czynnikami są m.in. jakość wykorzystywanego ma-
teriału, koncentracja operatora maszyny, temperatura 
otoczenia; 

• losowe specjalne –  zakłócające prawidłowe funkcjo-
nowanie procesu przez nieprzewidywalne zdarzenia, 
takie jak: rozregulowanie maszyny, usterka maszyny, 
niedyspozycja pracownika (Hamrol, 2005, s. 289).

Zgodnie z cyklem Shewarta, po zaobserwowaniu sygnału 
dokonywana jest identyfikacja przyczyny rozregulowania 
procesu. Jeśli jest ono wynikiem czynników specjalnych, to 
wprowadzana jest korekta procesu (np. naprawa maszyny, 
regulowanie maszyny, zmiana pracownika), po czym nastę-
puje ocena skuteczności wprowadzonej korekty.
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Rys. 1. Schemat karty kontrolnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Iwasiewicz, 2005, s. 126
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Istnieje wiele rodzajów CC, na które składają się zarów-
no klasyczne CC Shewarta, jak i ich późniejsze modyfika-
cje, stanowiące odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw 
(Kończak, 2007, s. 68–70; Stachurski, 2018, s. 104).

Metoda badawcza

Ź ródłem danych do przeprowadzanego badania wy-
branych kompetencji były oferty pracy zamieszczone 

na jednej z  regionalnych platform pośrednictwa pracy, 
której usługobiorcami są głównie podmioty działające na 
obszarze województwa wielkopolskiego. Z  tego powodu 
przeprowadzone analizy zawężono wyłącznie do rynku 
kompetencji w Wielkopolsce. 

Z platformy wyselekcjonowano dane z okresu marzec 
2018 –  październik 2021 na podstawie 705 ofert pracy 
zamieszczanych przez ponad 170 przedsiębiorstw z  re-
gionu wielkopolskiego. Spośród 768 kompetencji wy-
kazanych w  tych ofertach jako wymagane wybrano trzy 
przykładowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność 
komunikowania się, kreatywność. Przy wyborze kiero-
wano się dużą częstością ich wskazań w  ofertach. Cho-
dziło o zapewnienie odpowiednio dużej próby do badań. 
Podobnemu monitoringowi można poddawać dowolną 
kompetencję wymaganą na rynku, jeśli na podstawie 
materiału badawczego pozyskana zostanie ilość danych, 
pozwalająca na zastosowanie karty kontrolnej. Ujawnia 
się tu ograniczenie w zastosowaniu tego narzędzia, które 
może być wykorzystane w sytuacjach częstych wystąpień 
danego zjawiska/czynnika/sygnału. 

Empirycznie sprawdzono korzyści z  zastosowania 
wybranej CC, monitorując zmiany zapotrzebowania na 
wspomniane kompetencje.

Na potrzeby badań wykorzystano CC p.  Ma ona za-
stosowanie w przypadku, gdy nie jest możliwa liczbowa 
ocena charakterystyki badanych elementów, natomiast 
możliwa jest kontrola alternatywna, polegająca na zakla-
syfikowaniu elementu do jednej z dwóch kategorii: dobry 
(zgodny, spełniający wymagania), wadliwy (niezgodny, 
niespełniający wymagań). 

W przypadku zastosowania CC p na rynku kompeten-
cji za monitorowany parametr przyjęto frakcję ofert pra-
cy, w których pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na 
określoną kompetencję. Algorytm procedury kontrolnej 
przebiegał następująco. W kolejnych krokach postępowa-
nia pobierano próbki o ustalonej liczebności spełniającej 
warunek (ASQ, AIAG, 2005, s. 89):

     (1)
Na podstawie każdej próbki wyznaczany był wektor 

o postaci xi = (xi1, xi2 ..., xin) składający się z zer (0) i jedy-
nek (1). Elementowi wektora przypisywana była wartość 
jeden, gdy w  ofercie wystąpiło wymaganie na badaną 
kompetencję, i  zero w  przeciwnym razie. Dla każdego 
wektora ofert xi wyznaczono liczebność ofert, w których 
wystąpiło zapotrzebowanie na analizowaną kompeten-
cję . W  przypadku procesu stabilnego liczba 
ofert w  równolicznych próbkach, w  których występuje 
wymaganie na analizowaną kompetencję, ma rozkład 

dwumianowy, stąd linie kontrolne oraz linia centralna dla 
CC p mają następującą postać:

UCL =  + 3 

CL = 

LCL = max  0,  − 3 

gdzie  jest oceną wskaźnika struktury ofert, 
w  których występuje zapotrzebowanie na analizowaną 
kompetencję.

Wyniki badań

C C p skonstruowano osobno dla każdej z  trzech ana-
lizowanych kompetencji. W  pierwszym kroku pro-

cedury utworzono próbki ofert spełniających warunek 
minimalnej liczebności dany wzorem (1): 

• umiejętność pracy w zespole: n = 20,
• umiejętność komunikowania się: n = 40, 
• kreatywność: n = 35.

Dla każdej utworzonej próbki ofert pracy dokonywano 
oceny częstości występowania zapotrzebowania na wymie-
nione wyżej kompetencje. Otrzymane rezultaty przedsta-
wiono na diagramie karty kontrolnej, na który dodatkowo 
naniesiono linie: CL, UCL i  LCL. Proces budowy CC 
przebiegał dwuetapowo. W fazie retrospektywnej, w której 
uwzględniono oferty z  lat 2018–2020 (stanowiące około 
69% wszystkich ofert), badano stabilność zapotrzebowania 
na analizowane kompetencje i na podstawie danych z  tej 
fazy dokonano estymacji przeciętnego zapotrzebowania na 
te kompetencje oraz wyznaczono linie kontrolne. Następ-
nie w  fazie prospektywnej prowadzony był bieżący moni-
toring zapotrzebowania na analizowane kompetencje prze-
krojowe w roku 2021, polegający na wykrywaniu sygnałów 
świadczących o  braku stabilności procesu. W  przypadku 
rynku kompetencji pojawianie się takich sygnałów oznacza 
zmianę popytu pracodawców na analizowane w  artykule 
kompetencje przekrojowe.

Na rysunkach 2–4  przedstawiono CC dla trzech ana-
lizowanych kompetencji. Wykresy skonstruowano z  wy-
korzystaniem pakietu qcc dostępnego w  środowisku R  
 (R Core Team, 2021). Linia centralna (CL) na każdej z CC 
wyznacza przeciętne zapotrzebowanie na analizowane 
kompetencje przekrojowe w latach 2018–2020. Najwyższe 
zapotrzebowanie wynoszące około 30% zaobserwowano 
na kompetencję pracy w  zespole (linia centralna na wy-
sokości 0,3), nieco niższe na kompetencję kreatywności 
(15%) i komunikatywności (13%). 

W  2021 roku (w  fazie prospektywnej) przeprowadzo-
no monitoring zapotrzebowania na analizowane kompe-
tencje poprzez odnoszenie bieżących pomiarów zapotrze-
bowania na kompetencje (punkty na wykresie) do jego 
przeciętnego zapotrzebowania w latach 2018–2020 (linia 
CL). W przypadku każdej z analizowanych kompetencji 
zanotowano sygnały świadczące o  braku stabilnego za-
potrzebowania na te kompetencje. O  istotnym wzroście 
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zapotrzebowania na kompetencje świadczy wystąpienie 
kilku punktów powyżej UCL (czarne znaczniki w kształ-
cie trójkątów), a  w  przypadku kompetencji pracy w  ze-
spole zaobserwowano również sygnał w postaci występo-
wania serii co najmniej 8 punktów leżących powyżej linii 
centralnej (szare znaczniki w kształcie trójkątów). 

Zgodnie z  cyklem Shewarta, po  wykryciu nielosowych 
zakłóceń procesu, których egzemplifikacją jest zwiększony 

popyt na wybrane kompetencje przekrojowe, następuje 
identyfikacja przyczyn zaobserwowanych zakłóceń. Pogłę-
biona analiza umożliwiła rozpoznanie głównych obszarów 
działalności przedsiębiorstw zgłaszających zapotrzebowa-
nie na monitorowane kompetencje. W  przypadku każdej 
z  tych kompetencji około 20% podmiotów zgłaszających 
na nie popyt to firmy produkcyjne. Ponadto, zapotrzebo-
wanie na kompetencję komunikatywności zgłaszały także 
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przedsiębiorstwa z branży spożywczej i handlowej, pracow-
ników umiejących pracować w zespole poszukiwały również 
przedsiębiorstwa działające w obszarze transportu/logistyki 
oraz handlu. Kompetencja kreatywności była natomiast 
poszukiwana przez podmioty działające w  branży elektro-
nicznej oraz związanej z  aktywnością edukacyjną i  szkole-
niową. Otrzymane rezultaty potwierdzają także obserwacje 
innych badaczy (Ferreira i in., 2022), którzy zwracają uwagę 
na wzrost znaczenia kompetencji miękkich w  (post)pan-
demicznych czasach. Przeniesienie przez wiele podmiotów 
działalności do świata wirtualnego stwarza szerszy zakres 
 autonomii pracowników, ale jednocześnie wymaga więk-
szych umiejętności komunikacyjnych oraz kreatywnego po-
dejścia do rozwiązywania problemów w dynamicznie zmie-
niającym się otoczeniu gospodarczym (Agrawal i in., 2020).

W  2021 roku organizacje korzystające z  platformy 
komunikowały wzrost zapotrzebowania na analizowane 
kompetencje przekrojowe. Dla przedsiębiorstw w  Wiel-
kopolsce mógł to być sygnał, że trudniej na rynku będzie 
pozyskać pracowników z takimi kompetencjami (wzrost 
popytu na kompetencje przy stałej podaży). Mógł to być 
też bodziec, żeby przeanalizować swoje wymagania na 
tle informacji z rynku o zmianach dotyczących wymagań 
kompetencyjnych. Szczegółowa analiza przyczyn zwięk-
szonego popytu na badane kompetencje wykracza poza 
ramy niniejszego artykułu.

Podsumowanie

Z   przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że 
implementacja kart kontrolnych na potrzeby moni-

torowania zmienności popytu na kompetencje stanowi 
obiecujący kierunek wzmocnienia sprawnego zarządzania 
kompetencjami w  organizacjach. Karta kontrolna pozwa-
la na natychmiastowe wykrywanie zmian (wzrostów lub 
spadków) w  zapotrzebowaniu na kompetencje na rynku 
pracy. Należy dodać, że w celu uzyskiwania rzetelnych re-
zultatów należy dysponować dużą ilością danych. W prze-
prowadzonych badaniach ilość danych była ograniczona, 
stąd wnioski należy traktować jako wstępne dla analizowa-
nego regionalnego rynku kompetencji. W zaproponowanej 
metodzie konieczne jest zachowanie jednakowej liczebno-
ści próbek, co uniemożliwia badanie zmienności popytu 
na kompetencje w  określonych interwałach czasowych, 
różniących się między sobą liczbą zgłaszanych ofert przez 
pracodawców. Aby rozwiązać ten problem, konieczne było-
by wprowadzenie w przyszłości modyfikacji standardowej 
karty p, co może stanowić kierunek dalszych badań. 

Niezależnie od zaproponowanego zakresu wykorzysta-
nia wyników, prowadzony monitoring jest istotny dla in-
stytucji rynku pracy, instytucji oświatowych, samorządów 
i kandydatów.
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The Use of Control Charts to Monitor Changes 
on the Employee Competency Market 

Summary

The aim of the article is to develop and verify an innova-
tive method of monitoring the competence market, which 
is a  component of competence management. Efficient, 
on-going extension of knowledge about competences that 
should be required in organisations is crucial due to high 
variability of competence requirements. The study made 
use of a method of control charts, which are usually used 
in monitoring production processes to ensure quality. The 
effected implementation is an innovation in research into 
competences. The results of the study have been related 
to the requirements concerning selected soft skills on 
the competence market. The choice of only one regional 
competence market, restricted to selected competence 
requirements, constitutes a limitation of the study. In the 
authors’ opinion, however, the introduced restriction is 
justified at the stage of development and initial verifica-
tion of the method, which should be improved in further 
research. The solution presented in the study has practical 
application for the management staff of organisations in 
their individual functional areas. For example, it can con-
stitute a useful HRM tool.
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