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ŁUKASZ SUŁKOWSKI*

OD REDAKTORA NACZELNEGOOD REDAKTORA NACZELNEGO

DEZINTEGRACJA NAUK O ZARZĄDZANIU W POLSCE? 
DISINTEGRATION OF MANAGEMENT SCIENCE IN POLAND?

W ostatnich latach w naukach o zarządzaniu w Polsce pojawiają się tendencje od-
środkowe polegające na wyłanianiu nowych dyscyplin naukowych z obszaru nauk 
o zarządzaniu. Przykładem może być nowa dyscyplina „fi nanse” oraz dążenie do 
wydzielenia dyscypliny „inżynieria produkcji”1, a także trwające dyskusje nad schi-
zmą w środowiskach badaczy: marketingu2, logistyki i zarządzania zasobami ludz-
kimi3. Uważam, że jest to tendencja, która może się odbić negatywnie, zarówno na 
wartości poznawczej rezultatów badań, jak i na znaczeniu społecznym naszych nauk. 
Przemawia za tym szereg argumentów natury epistemologicznej, społecznej i insty-
tucjonalnej.

Po pierwsze, nauki o zarządzaniu, choć interdyscyplinarne i mające rozmyte 
granice, to jednak dopracowały się wspólnego rdzenia badań, którym jest idea sku-
tecznego działania ludzi w procesach organizowania. Podejmowana w ostatnich 
dekadach refl eksja metodologiczna i epistemologiczna ma na celu rozpoznanie spe-
cyfi ki przedmiotu nauk o zarządzaniu oraz problemów badawczych stanowiących 
wspólną problematykę z innymi dyscyplinami. Wydaje się, iż odrzucenie dorobku 

 * Redaktor Naczelny kwartalnika “Organizacja i Kierowanie” – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, 
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

1 Materiały z posiedzeń Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 2009.
2 Ł. Sułkowski, Epistemologiczne rozterki marketingu, w: Tożsamość i wizerunek marketingu, 

red. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009, s. 156–163.
3 Czy logistyka może i powinna stać się nauką?, wywiad z prof. zw. dr hab. Lechem Bukowskim, „Lo-

gistyka” 2009, nr 2.
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organizacji i zarządzania związane z przeniesieniem ciężaru badań na dotychczaso-
we subdyscypliny stoi w sprzeczności z holistycznym spojrzeniem na organizację 
rozumianą jako system4. Najbardziej znaczące rezultaty osiągane w naukach o za-
rządzaniu związane są z autorami podejmującymi próby syntezy teoretycznej wielu 
aspektów organizowania5. 

Po drugie, uważam, że tożsamość nauk jest z jednej strony osadzona w naturze 
badanej rzeczywistości, z drugiej strony zaś jest konstruowana społecznie6. W dą-
żeniu do autonomizacji subdyscyplin nie chodzi wyłącznie o zawężenie przedmio-
tu zarządzania do jednego obszaru, ale również o dezintegrację środowiska badaczy 
i praktyków utożsamiających się z zarządzaniem. Dominujący, akademicki nurt za-
rządzania w Polsce jak dotąd nie jest rozbity na bardzo wąskie grupy specjalistów, 
lecz odnosi się do szerszego kontekstu organizowania jako całości. Jednakże wybór 
subdyscypliny jako głównego poziomu koncentracji refl eksji naukowej zarządzania 
przyczynić się może do rezygnacji tej nauki z ambicji tworzenia ogólniejszych te-
orii i w konsekwencji przejścia dyscyplin naukowych w stadium działalności czy-
sto praktycznej. Teorie „krótkiego zasięgu” i pragmatycznie zorientowane metody 
mogą z czasem przerodzić się w działania czysto konsultingowe, które trudno na-
zwać naukowymi.

Po trzecie, nadmierna specjalizacja w obrębie badanej problematyki jest sprzecz-
na z integracyjnymi tendencjami we współczesnej nauce. Na poziomie instytucjo-
nalnym potrzebne są dość szerokie i ugruntowane dziedziny i dyscypliny naukowe. 
Szczegółowe problemy naukowe są rozpatrywane na płaszczyźnie pól badawczych, 
które bardzo często są przedmiotem zainteresowania specjalistów z różnych dzie-
dzin lub interdyscyplinarnych zespołów.

Po czwarte, zarządzanie zawdzięcza swój sukces na świecie rozwojowi działalności 
edukacyjnej i praktycznej. Najważniejszymi i największymi programami kształcenia 
specjalistów zarządzania na świecie są programy: Master of Business Administration 
oraz Bachelor of Business Administration. Ich specyfi ką jest zintegrowane spojrzenie 
na problemy zarządzania organizacjami, co nie wyklucza również możliwości głęb-
szej specjalizacji na jakiejś wybranej sferze zarządzania. Wydaje się więc, że również 
programy kształcenia w Polsce powinny zachować walor zintegrowanego kształcenia 
z zakresu zarządzania. Nadmierne ich rozdrobnienie związane z tworzeniem odręb-
nych programów kształcenia dla poszczególnych subdyscyplin prowadzi do zawęże-
nia kompetencji absolwentów i braku syntetycznego oglądu całości organizacji.

4 Porównaj: M.C. Jackson, Systems Thinking: Creative Holism for Managers, Wiley, London, New 
York 2003.

5 Np. Igor Ansoff, Peter Drucker, Philip Kotler.
6 Ł. Sułkowski, O potrzebie niefundamentalistycznego dyskursu w epistemologii zarządzania, „Orga-

nizacja i Kierowanie” 2006, nr 1, s. 35–65.
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Ostatni argument za powstrzymaniem dezintegracji nauk o zarządzaniu ma 
charakter nieco przewrotny. Utworzenie nowej dyscypliny naukowej przekłada się 
w Polsce na możliwości rozwoju związane przede wszystkim z nadawaniem stopni 
naukowych w obrębie dyscyplin oraz tworzeniem nowych programów kształcenia. 
Specjalistom utożsamiającym się silniej z wąską specjalizacją wydaje się, że społecz-
ne oddziaływanie ich środowiska znacznie zwiększy się poprzez wydzielenie i sepa-
rację z dyscypliny zarządzania. W rzeczywistości jednak tworzą oni węższe i mniej 
wpływowe grupy, których możliwości wpływu na decyzje i kierunki rozwoju nauki 
są znacznie mniejsze w porównaniu z możliwościami środowiska naukowego repre-
zentującego zarządzanie.

Reasumując, chciałbym zdecydowanie opowiedzieć się za utrzymaniem nauk 
o zarządzaniu jako podstawowego, epistemologicznego i instytucjonalnego pozio-
mu koncentracji refl eksji naukowej dotyczącej organizacji. Równolegle potrzebny 
jest jednak szybki rozwój pól badawczych, które nie powinny być w żaden sposób 
limitowane barierami pomiędzy dyscyplinami. Bardzo często najciekawsze wyniki 
badań rodzą się właśnie na skrzyżowaniu różnych dyscyplin i dziedzin nauki. Klu-
czowe dla rozwoju nauk o zarządzaniu jest również wypracowanie skutecznego sy-
stemu oceny wartości prac naukowych, niezależnie od problemu ich przynależności 
do więcej niż jednej dyscypliny naukowej.

W drugim numerze Kwartalnika 2009 roku zamieszczamy 9 artykułów. W pierw-
szym opracowaniu Agaty Sudolskiej oraz Waldemara Glabiszewskiego znaleźć 
możemy ciekawą analizę kreowania i modyfi kowania przewag konkurencyjnych 
przedsiębiorstw poprzez budowanie różnego rodzaju więzi rynkowych. Następny 
artykuł Anny Ząbkowicz poświęcony jest zagadnieniu rosnącego znaczenia docho-
dów z operacji fi nansowych w korporacjach niefi nansowych, które to zjawisko wy-
daje się nadawać ton charakterowi współczesnej gospodarki globalnej. Warto także 
dodać, iż zdaniem niektórych analityków, było to istotne podłoże trwającego obec-
nie kryzysu światowej gospodarki. Benedykt Puczkowski w trzecim artykule omawia 
pozytywny wpływ dotacji unijnych na rozwój korzystających z nich przedsiębiorstw. 
Artykuł czwarty autorstwa Tadeusza Dembego i Ireneusza Janiuka zawiera ciekawą 
analizę znaczenia fuzji oraz przejęć w rozwoju organizacji. W kolejnym rozdziale, 
przygotowanym przez Wiolettę Krawiec, Annę Sibińską, Wojciecha Grzegorczyka, 
autorzy omawiają związki pomiędzy satysfakcją oraz lojalnością klienta bankowego 
a jakością stron WWW tych instytucji. Rozdział szósty pozwala nam poznać ory-
ginalną propozycję i ocenę skali pomiarowej badania zadowolenia klienta z jako-
ści obsługi w urzędzie, które prezentują Przemysław Stach oraz Janusz Bąk. Siódmy 
rozdział, którego autorem jest Bohdan Rożnowski, zawiera omówienie motywacji 
pracowników, jako jednego z ważnych elementów potencjału społecznego polskich 
przedsiębiorstw. Patrycja Ilasz-Kłoda omawia w kolejnym rozdziale wady i zalety 
standaryzacji na przykładzie standaryzacji świadczenia usługi bezpiecznego podpisu 
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elektronicznego. Rozwój zaufania oraz zarządzanie nim − ważnym wyborem strate-
gicznym – to węzłowe stwierdzenie ostatniego artykułu tego tomu – przygotowane-
go przez Wiesława Marię Grudzewskiego, Irenę Krystynę Hejduk, Annę Sankowską, 
Monikę Wantuchowicz. Brak zaufania, rozwój korupcji – to źródło wielu problemów 
w rozwoju przedsiębiorstw oraz całej gospodarki.

Zapraszamy do lektury!
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WALDEMAR GLABISZEWSKI* 

AGATA SUDOLSKA**

ROLA WSPÓŁPRACY ROLA WSPÓŁPRACY 
W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA 

KONKURENCYJNOŚCI KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWAPRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 

Funkcjonujące we współczesnej rzeczywistości przedsiębiorstwa muszą radzić so-
bie z silną i wymagającą konkurencją, która stoi im na drodze do osiągania w ramach 
prowadzonej działalności oczekiwanych, najczęściej ambitnych wyników. Dzieje się 
tak dlatego, że w obrębie danego sektora wszystkie dążą do osiągnięcia analogicz-
nych celów. Każde przedsiębiorstwo chce pomnażać zyski, zwiększać obroty, zdoby-
wać coraz bardziej znaczące udziały w rynku, chce być postrzegane jako atrakcyjny 
dostawca czy wiarygodny partner w biznesie itp. 

Chcąc osiągać satysfakcjonujące wyniki, przedsiębiorstwa muszą zabiegać o przy-
chylność klientów w trakcie wyborów dokonywanych przez nich w procesie dokony-
wania zakupów, a to dlatego, że pula dochodów potencjalnych kupujących i związany 
z nią rzeczywisty popyt są wielkościami o ograniczonej dostępności [24, s. 172]. Na-
leży zatem działać tak, aby dostarczać potencjalnemu klientowi produkt o najwyż-
szej dla niego wartości.

Na tym gruncie rodzi się zjawisko rywalizacji, a jednocześnie nasuwa się pytanie: 
co decyduje o sukcesie w walce konkurencyjnej. Odpowiedzi na nie poszukuje się 
w ramach badań prowadzonych nad konkurencyjnością, których przedmiotem jest 
identyfi kowanie i określanie najbardziej istotnych czynników, źródeł i sposobów ich 
wpływu na rezultaty przedsiębiorstwa [18, s. 165]. W wyniku prowadzonych w tym 

 * Dr Waldemar Glabiszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem.
 ** Dr Agata Sudolska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem.
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zakresie analiz coraz częściej okazuje się, że osiągnięcie sukcesu zwłaszcza w warun-
kach bardzo silnej konkurencji, jest możliwe dopiero przy wykorzystaniu potencjału 
innych przedsiębiorstw w ramach realizowanej współpracy. 

2.  Proces kształtowania konkurencyjności 2.  Proces kształtowania konkurencyjności 
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa

Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie konkurencyjności w procesie osiągania sukce-
su, stała się ona podstawową kategorią zarządzania strategicznego, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym. Zmierzając zatem do realizacji swoich celów, przed-
siębiorstwo będzie starało się budować możliwie wysoką względem rywali rynkowych 
konkurencyjność, przez którą – nie wdając się w polemikę z bogatą w tym zakresie lite-
raturą – należy rozumieć długotrwałą zdolność przedsiębiorstwa do skutecznego konku-
rowania, czyli do realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji [por. 23, s. 36].

Budowanie wysokiej i długotrwałej konkurencyjności wymaga od przedsiębiorstwa 
dużego wysiłku, a także planowego i usystematyzowanego działania w tym zakresie. 
Powinno ono zatem wyznaczyć sobie określony wzorzec zachowań, zmierzających 
do osiągania i utrzymywania konkurencyjności na oczekiwanym poziomie. Propo-
zycję takiej ścieżki postępowania przedstawia rysunek 1.

Punktem wyjścia w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa 
jest jego potencjał rozumiany jako całokształt materialnych i niematerialnych zaso-
bów. Aby jednak przedsiębiorstwo mogło skutecznie konkurować, musi posiadać za-
soby szczególnego rodzaju, tzn. umożliwiające wykreowanie atrakcyjnej dla klienta 
oferty rynkowej, najlepiej o niespotykanym jeszcze na rynku charakterze. Zasoby 
wyróżniające się szczególnie pożądanymi cechami z punktu widzenia kształtowania 
trwałej zdolności do skutecznego konkurowania noszą miano strategicznych. We-
dług J.B. Barneya charakteryzują się one tym, iż są [3, s. 105–106]:

strategicznie cenne, czyli takie, które umożliwiają wykorzystywanie szans i prze-
ciwstawianie się pojawiającym w otoczeniu zagrożeniom;
rzadkie (unikalne), a więc trudno dostępne, a w konsekwencji nie posiadane po-
wszechnie przez konkurentów; 
trudne do imitacji (powielania), co może wynikać z uwarunkowań historycznych 
pozyskania konkretnych zasobów, niejasności związków przyczynowych pomię-
dzy posiadanymi zasobami i charakterem osiągniętej przewagi oraz ze specyfi ki 
zasobów budowanych poprzez kształtowanie konkretnych zachowań ludzkich;
niezastępowalne, a przynajmniej trudne do zastąpienia przez inne zasoby, czyli 
nie posiadające substytutów.
Zasoby strategiczne to w zasadzie takie, które gwarantują utrzymanie przewag kon-

kurencyjnych w przyszłości, z jednej strony ze względu na wyróżniające je specyfi czne 

�

�

�

�
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cechy i zależności zachodzące między nimi, a z drugiej strony ze względu na dopaso-
wanie ich do strategicznych czynników sektorowych, tworzących charakterystyczne 
dla danego sektora warunki funkcjonowania [22, s. 372], [6, s. 32]. Dlatego też pier-
wotny potencjał konkurencyjności musi być tak doskonalony, by jego znaczącą część 
stanowiły zasoby strategiczne, posiadające wyższość, a więc przewagę względem tego 
rodzaju zasobów będących w dyspozycji konkurentów. Dopiero tak ukształtowany 
potencjał przedsiębiorstwa daje podstawy do kreowania unikatowej i atrakcyjnej dla 
klienta konfi guracji instrumentów konkurowania, stanowiących zbiór elementów skła-
dowych jego oferty [9, s. 49]. Rynkowym odzwierciedleniem zasobowej przewagi jest 
zatem taka postać oferty, która dostarczy potencjalnemu klientowi, wysoko cenionych 
przez niego korzyści. Uzyskując tego rodzaju przewagę rynkową, dzięki wyższej ak-

PIERWOTNY POTENCJAŁ KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
całokształt materialnych i niematerialnych zasobów

PONADPRZECIĘTNE WYNIKI W PROCESIE KONKUROWANIA
osiągnięcie celów strategicznych

pozyskiwanie,
kształtowanie
i doskonalenie

zasobów

ZASOBOWE PRZEWAGI KONKURENCYJNE
całokształt zasobów o charakterze strategicznym

kreowanie
i stosowanie
instrumentów
konkurowania

RYNKOWA PRZEWAGA KONKURENCYJNA
unikatowa konfiguracja instrumentów konkurowania

Rysunek 1.  Model kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwaRysunek 1.  Model kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.
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ceptowalności oferty względem konkurentów, przedsiębiorstwo może liczyć na przy-
chylność klienta w momencie dokonywanych przez niego zakupów, a ostatecznie na 
satysfakcjonujące wyniki uzyskiwane w procesie konkurowania.

W ramach zaprezentowanej sekwencji działań ukierunkowanych na kształtowanie 
zasobów oraz kreowanie instrumentów konkurowania, a w konsekwencji osiąganie 
zasobowych, a następnie rynkowych przewag konkurencyjnych, przedsiębiorstwo 
może korzystać z pomocy innych podmiotów gospodarczych poprzez podejmowa-
nie z nimi w tym zakresie współpracy.

3.  Kooperatywne kreowanie przewagi 3.  Kooperatywne kreowanie przewagi 
konkurencyjnej w przedsiębiorstwiekonkurencyjnej w przedsiębiorstwie

Globalizacja gospodarki przyczyniła się do nowego spojrzenia na zagadnienie 
konkurencji i współpracy przedsiębiorstw. Modyfi kacji uległo podejście do konku-
rowania, ponieważ zmieniła się istota konkurencji przedsiębiorstw [12, s. 359]. Jed-
nym z elementów współczesnego spojrzenia na procesy konkurowania jest nowe 
podejście przedsiębiorstw do współpracy. W warunkach rynku globalnego szcze-
gólnie wyraźny stał się kryzys koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa opartego na sa-
modzielnym działaniu. Według M.J. Stankiewicza, przedsiębiorstwo ma do wyboru 
dwie drogi rozwijania swojej konkurencyjności: samodzielnie lub wspólnie z innymi 
przedsiębiorstwami. Zdaniem wspomnianego autora, opcja pierwsza jest najprost-
sza, ale jednocześnie wskazana jedynie dla dwu rodzajów przedsiębiorstw: małych 
– działających wyłącznie lokalnie i/lub w sektorze niszowym oraz wielkich, które po-
trafi ą wytworzyć efekty ekonomii skali i wykorzystać efekt krzywej doświadczenia. 
Jednak w dobie postępującej globalizacji i turbulencji otoczenia, nawet te wielkie 
przedsiębiorstwa zmuszone są rozwijać swoją konkurencyjność w powiązaniu z in-
nymi przedsiębiorstwami. Wydaje się zatem, iż opcja druga jest bardziej perspekty-
wiczna [23, s. 328–329].

W literaturze przedmiotu występują liczne opracowania uznające zasobowe uza-
sadnienie kreowania relacji współpracy między przedsiębiorstwami. Zgodnie z tym 
podejściem, przedsiębiorstwo podejmuje współpracę z innymi podmiotami po to, 
aby pozyskać zasoby potrzebne do skutecznego konkurowania na rynku [17, s. 67]. 
Chodzi tu zwłaszcza o zasoby o charakterze strategicznym, które są poza zasięgiem 
tegoż indywidualnego przedsiębiorstwa, a mogą być cennym źródłem przewag kon-
kurencyjnych. Zasobowe przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa, stanowiące re-
zultat współpracy z inną fi rmą, w konsekwencji pozwalają na kreowanie skutecznych 
instrumentów konkurowania, które implikują rynkowe przewagi konkurencyjne 
współdziałających podmiotów. Model kooperatywnego kształtowania konkurencyj-
ności przedsiębiorstwa zaprezentowano na rysunku 2.
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Rysunek 2.  Model kooperatywnego kształtowania Rysunek 2.  Model kooperatywnego kształtowania 
konkurencyjności przedsiębiorstwa konkurencyjności przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne. 

W ramach opartego na współpracy modelu budowania konkurencyjności wy-
stępują dwa obszary aktywności przedsiębiorstw, mianowicie obszar wspólnego 
kształtowania zasobów i wspólnego kreowania instrumentów konkurowania. W ich 
efekcie przedsiębiorstwa mogą osiągać przewagi zasobowe i rynkowe. Ponadto bu-
dowanie rozmaitych więzi współpracy między przedsiębiorstwami może mieć na 
celu samo przekazywanie szczególnie cennych zasobów jednemu z partnerów lub 
wykorzystywanie przez któregoś gotowych instrumentów konkurowania, stano-
wiących już istniejącą przewagę konkurencyjną. A zatem współpracujący ze sobą 
partnerzy mogą wspólnie podejmować działania na rzecz budowania przewag kon-
kurencyjnych lub też korzystać wzajemnie z tych już osiągniętych przez indywidu-
alne podmioty.

W ramach zaprezentowanego procesu współpraca z innymi fi rmami może przy-
nieść przedsiębiorstwom wymierne korzyści, których w pojedynkę nie byłyby w sta-
nie osiągnąć. Do najważniejszych spośród nich zalicza się: poprawę efektywności 
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przedsiębiorstwa poprzez uzyskanie ekonomii skali, transfer rozwiązań technolo-
gicznych, podniesienie poziomu innowacyjności, a tym samym konkurencyjności 
współpracujących przedsiębiorstw, jak również możliwość realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych dzięki skumulowanym środkom fi nansowym [7, s. 42–45], [4, s. 67]. 
Przykładowo, jedną z najpopularniejszych form współpracy przedsiębiorstw, często 
konkurujących ze sobą, jest alians strategiczny. Dynamika rozwoju aliansów na świe-
cie i atrakcyjność tego typu kooperacji, uwarunkowana jest przede wszystkim czte-
rema czynnikami: coraz krótszymi cyklami życia produktów, rosnącą presją kosztów 
funkcjonowania na rynku, permanentnie wzrastającymi nakładami na sferę badaw-
czo-rozwojową oraz globalizacją rynków [15, s. 78].

Z punktu widzenia budowania konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególne zna-
czenie mają alianse nastawione na rozwój wiedzy, określane mianem aliansów techno-
logicznych. W kategorii tej mieszczą się układy współpracy związane z tworzeniem, 
komercjalizacją oraz transferem technologii. Alianse takie stanowią formę rozwoju 
i transferu wiedzy typową dla globalizujących się branż, a równocześnie są najczęściej 
spotykanym układem współdziałania konkurentów [29, s. 173]. Wyniki licznych ba-
dań wskazują, iż w dobie globalizacji ogromnie wzrasta znaczenie rozwoju technologii 
i jej transferu, realizowanego właśnie poprzez alianse strategiczne. W tym kontekście 
należy podkreślić, iż alianse zawierane w celu wspólnego prowadzenia prac badaw-
czo-rozwojowych oraz realizowania przedsięwzięć wdrożeniowo-produkcyjnych sta-
nowią ponad połowę wszystkich aliansów zawieranych na świecie [25, s. 131]. Zatem 
w dobie globalizacji alianse postrzegane są jako szansa rozwoju przedsiębiorstw, któ-
re dzięki współpracy zapewniają sobie odpowiednie zasoby, jak również odpowied-
nią skalę i zakres działań, wymagane do odniesienia sukcesu na rynku.

Inny przykład współdziałania ukierunkowanego na budowanie konkurencyjności 
stanowią tzw. sieci przedsiębiorstw. Pod pojęciem sieci przedsiębiorstw rozumie się 
układ stworzony przez grupę podmiotów, które zorganizowały się wokół wspólne-
go obszaru działań, np. produktu, rozwiązania technologicznego itp. [1, 28]. Jednym 
z rodzajów takich sieci są zyskujące obecnie na popularności multilateralne układy 
współdziałania przedsiębiorstw, określane jako klastry. Egzemplifi kację efektywnej 
współpracy podmiotów w ramach klastrów stanowią doświadczenia regionów prze-
mysłowych w Północnych Włoszech, Galicja w Hiszpanii, Baden–Würtemberg oraz 
Bawaria w Niemczech, Londyn i region M4 w Południowej Anglii, czy też Walonia 
w Belgii [16, s. 8–9]. W Polsce w chwili obecnej obserwuje się proces systematycz-
nego wcielania w życie rozmaitych inicjatyw klastrowych, na co pozwalają określone 
środki fi nansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Bowiem doceniając wpływ kla-
strów na wzrost konkurencyjności i innowacyjności kooperujących w ich ramach 
przedsiębiorstw oraz ich pozytywne oddziaływanie na rozwój regionów, w których 
są zlokalizowane, w poszczególnych krajach UE uruchomiono specjalne programy 
ich rozwoju, mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyj-
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ności nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale także regionów i całych gospo-
darek krajowych.

Wydaje się zatem, iż realia współczesnego rynku pozytywnie weryfi kują tezę mó-
wiącą, że współdziałanie przedsiębiorstw stanowi trwały mechanizm alokacji zaso-
bów w gospodarce rynkowej, a rozwijanie różnego rodzaju układów kooperacyjnych, 
w tym w szczególności aliansów strategicznych, staje się dziś swoistym wymogiem 
sprawnego zarządzania zasobami znajdującymi się w dyspozycji przedsiębiorstw, 
zarówno dla przetrwania, jak również dla skutecznego budowania przewagi konku-
rencyjnej na rynku [14, s. 271]. 

Konkludując można powiedzieć, iż doświadczenia wielu przedsiębiorstw wska-
zują na to, że realizacja strategii współdziałania stwarza możliwość poprawy pozy-
cji rynkowej przedsiębiorstwa i przyczynia się do jego rozwoju. W tym kontekście 
więzi współpracy kreowane przez przedsiębiorstwo można traktować jako element 
niezwykle trudnej do naśladowania i nie posiadającej substytutów wartości, stano-
wiącej zasób przedsiębiorstwa. 

4.  Procesy uczenia się w ramach współpracy 4.  Procesy uczenia się w ramach współpracy 
a przewaga konkurencyjnaa przewaga konkurencyjna

W dobie globalizacji głównym wyznacznikiem nowoczesności i konkurencyjności 
podmiotów gospodarczych staje się ich innowacyjność. Rozwój innowacyjności przed-
siębiorstwa jest z kolei możliwy dzięki kreowaniu i pozyskiwaniu wiedzy niezbędnej do 
tworzenia rozwiązań innowacyjnych. Rozwijanie zasobów wiedzy będących w dyspo-
zycji przedsiębiorstwa może odbywać się w rozmaity sposób. Jednym z nich jest właśnie 
budowanie więzi z innymi podmiotami, ukierunkowanych na pozyskiwanie od nich 
określonych zasobów wiedzy lub ich wspólne kreowanie. Zdolność przedsiębiorstwa 
– budującego trwałe i długookresowe więzi rynkowe z innymi fi rmami – do skutecz-
nego konkurowania wynika m.in. z faktu, iż współdziałanie prowadzi do wzajemnego 
uczenia się, co przyczynia się do doskonalenia umiejętności tworzenia innowacji. 

Z punktu widzenia umacniania zdolności do konkurowania, wykorzystywanie 
wiedzy pozyskanej od innej fi rmy lub wspólnie z nią wygenerowanej przyczynia się 
do kreowania nowych kompetencji przedsiębiorstwa. Kompetencje te przejawiają się 
w takim alokowaniu zasobów przedsiębiorstwa, które pozwala na skuteczne konku-
rowanie i uzyskiwanie rezultatów zapewniających sukces rynkowy [21, s. 15]. Często 
na skutek realizacji strategii współpracy, część z nich, dzięki pozyskiwaniu od part-
nerów rynkowych określonej wiedzy, staje się kluczowymi kompetencjami przed-
siębiorstwa, stanowiącymi o jego przewadze konkurencyjnej [5, s. 273–274]. Proces 
kreowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, stanowiących fundament jego 
przewagi konkurencyjnej, przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3.  Proces kształtowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstwaRysunek 3.  Proces kształtowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa
Źródło: U. Juttner, H.P. Wehrli, Competitive Advantage. Merging Marketing and the Competence-Based Perspective, “Jou-
ranal of Business & Industrial Marketing” 1994, vol. 9, no. 4, s. 44.

Zgodnie z podejściem zasobowym, podstawę budowania przewagi konkurencyj-
nej przedsiębiorstwa stanowią kompetencje, które są trudno zbywalne, niepodatne 
na naśladownictwo i niemożliwe do zastąpienia [2, s. 137–138]. Właśnie takie kom-
petencje organizacji, które są rzadkie, cenne i niedostępne dla konkurentów określa 
się mianem kluczowych [19, s. 79–91].

Uważa się, iż do najważniejszych kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa na-
leży zaliczyć: umiejętności zdobywania nowych rynków, umiejętności związane z in-
tegrowaniem określonych działań i tworzeniem określonych systemów (np. systemy 
zapewnienia jakości, system just-in-time itp.), jak również umiejętności w zakresie 
kreowania cech i funkcji swojej oferty rynkowej, dzięki którym można ją wyraźnie 
odróżnić od ofert konkurentów [11, s. 11–33].

Należy podkreślić, iż w XXI wieku, określanym jako wiek innowacji, przedsię-
biorstwa dążące do ciągłego umacniania swojej konkurencyjności poprzez perma-
nentne monitorowanie i modyfi kowanie kluczowych kompetencji, zmuszone są do 
realizacji nieustającego procesu uczenia się. Identyfi kacja występujących u nich luk 
zasobowych i kompetencyjnych stanowi impuls do podjęcia działań na rzecz ich zni-
welowania. W konsekwencji oznacza to rozwijanie na rynku więzi, pozwalających 
pozyskać określone zasoby umożliwiające proces uczenia się i modyfi kowania klu-
czowych kompetencji danego przedsiębiorstwa. 
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5.  Efekty kooperatywnego 5.  Efekty kooperatywnego 
kształtowania konkurencyjności kształtowania konkurencyjności 
przedsiębiorstwa – wyniki badań przedsiębiorstwa – wyniki badań 

Przywołując doświadczenia polskiej gospodarki, można stwierdzić, iż podobnie, 
jak ma to miejsce w krajach zachodnich, współpraca przedsiębiorstw pozytywnie 
wpływa na ich zdolność do kreowania innowacji, a tym samym na ich konkurencyj-
ność. Potwierdzenie tego stwierdzenia stanowią wyniki badań, które zrealizowano 
w ramach projektu MEiN Nr 1 H02D 02530, a których przedmiotem była aktywność 
polskich przedsiębiorstw w zakresie realizacji ich proinnowacyjnej współpracy. 

W ramach przeprowadzonych badań w sposób celowy dokonano wyboru grupy 
750 polskich przedsiębiorstw. Jako kryterium doboru przyjęto posiadanie doświad-
czenia w funkcjonowaniu na rynkach poddawanych międzynarodowej konkurencji 
oraz w realizacji działań zaliczanych do szeroko pojętej współpracy międzyorganiza-
cyjnej. Bazę adresową podmiotów przygotowano wykorzystując „Listę 2000 polskich 
przedsiębiorstw” zamieszczoną w „Rzeczpospolitej” z dn. 26.10.2006 r. obejmującą 
m.in.: podmioty nominowane do nagrody „Dobra Firma” oraz jej laureatów, przed-
siębiorstwa najbardziej rentowne, jak również najnowocześniejsze i najbardziej in-
nowacyjne. Badania zostały przeprowadzone w pierwszej połowie roku 2007 metodą 
ankiety bezpośredniej. Ostatecznie wypełnione kwestionariusze ankiet otrzymano 
od 132 respondentów.

W ramach podjętych badań próbowano ustalić najważniejsze cele, do osiągnię-
cia jakich dążą polskie przedsiębiorstwa podejmując decyzje dotyczące rozwijania 
na rynku współpracy z innymi podmiotami. Uzyskane w tym zakresie wyniki badań 
przedstawiono w tabelach 1 oraz 2. 

Tabela 1.  Cele podejmowania współpracy badanych przedsiębiorstw Tabela 1.  Cele podejmowania współpracy badanych przedsiębiorstw 
z dostawcamiz dostawcami

Cel współpracyCel współpracy % wskazań% wskazań

Redukcja kosztów 47,0

Poprawa jakości produktu 38,8

Zwiększenie asortymentu produktów 35,1

Modernizacja posiadanej technologii 32,8

Pozyskanie nowej technologii 31,3

Wylansowanie nowego produktu 29,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.
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Tabela 2.  Cele podejmowania współpracy badanych przedsiębiorstw z odbiorcamiTabela 2.  Cele podejmowania współpracy badanych przedsiębiorstw z odbiorcami

Cel współpracyCel współpracy % wskazań% wskazań

Zwiększenie asortymentu produktów 35,8

Poprawa jakości produktu 35,1

Wylansowanie nowego produktu 32,1

Skrócenie cyklu powstawania nowych produktów 27,9

Zwiększenie elastyczności produkcji 26,9

Modernizacja posiadanej technologii 18,7

Pozyskanie nowej technologii 13,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Jak wynika z zaprezentowanych danych, do wiodących celów, jakie badane przed-
siębiorstwa chcą zrealizować na skutek współpracy z ich dostawcami, należy zaliczyć: 
redukcję kosztów (47,0% wskazań), poprawę jakości produktów (38,8% wskazań) 
oraz zwiększenie asortymentu produktów oferowanych na rynku (35,1% wskazań). 
Bardzo podobny odsetek uczestników badań zadeklarował dążenie do realizacji ww. 
celów w ramach współpracy z odbiorcami. W tym przypadku 35,8% respondentów 
wskazało na cel, jakim jest zwiększenie asortymentu produktów, 35,1% na poprawę 
jakości produktów, a 32,1% na dążenie do wylansowania na rynku nowego produk-
tu. Ponadto, ważny cel współdziałania stanowi dążenie do modernizacji posiadanej 
przez przedsiębiorstwa technologii. W tym przypadku jest to znacznie częściej cel 
podejmowania ścisłej współpracy z dostawcą (32,8% wskazań), niż z odbiorcą (18,7% 
wskazań). Bardzo podobnie przedstawiają się wyniki dotyczące celu współpracy, ja-
kim jest pozyskanie nowej technologii. Taki powód ścisłej współpracy z dostawca-
mi zadeklarowało 31,3% respondentów, lecz w przypadku współpracy z odbiorcami, 
na taki motyw wskazało zaledwie 13,4% uczestników badań. Jest to jednak uzasad-
nione, ponieważ wieloletnia obserwacja praktyki gospodarczej pozwala stwierdzić 
prawidłowość polegająca na tym, iż innowacje technologiczne są na ogół rezultatem 
ścisłej kooperacji właśnie z dostawcami.

W ramach prowadzonych badań podjęto również próbę ustalenia stopnia realizacji 
zadeklarowanych przez respondentów celów współpracy z partnerami rynkowymi. 
W ramach tego zadania badawczego wykorzystano skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza-
ło, iż cel zdecydowanie nie został zrealizowany, natomiast 5 – zdecydowanie został 
zrealizowany dzięki kooperacji z określonym partnerem rynkowym. 

W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, iż najczęściej wskazywane 
cele współpracy badanych przedsiębiorstw z ich dostawcami, które przedstawiono 
wcześniej w tabeli 1, zostały ocenione jako raczej zrealizowane. Określenie to dotyczy 
w szczególności takich celów kooperacji, jak: poprawa jakości produktu, moderniza-
cja posiadanej technologii, wylansowanie nowego produktu na rynku oraz redukcja 
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kosztów. Średnie oceny stopnia realizacji tych celów uzyskane podczas badań oscy-
lują w okolicach wartości równej 4. Nieco gorzej respondenci ocenili realizację celu 
współpracy z dostawcami, jakim było zwiększenie asortymentu produktów (średnia 
ocena równa 3,7) oraz pozyskanie nowej technologii (średnia ocena równa 3,5). 

W zakresie współpracy z odbiorcami uzyskano nieznacznie wyższe średnie oce-
ny stopnia realizacji zakładanych celów kooperacji. Jako najpełniej zrealizowany cel 
współpracy z odbiorcami respondenci postrzegają poprawę jakości produktu. Cel ten 
uzyskał najwyższą średnią ocenę w zakresie stopnia jego realizacji (średnia równa 
4,2). Ponadto, stosunkowo wysokie wartości średnich ocen stopnia realizacji (śred-
nia równa 4,0) uzyskały takie motywy współpracy z odbiorcami, jak: pozyskanie no-
wej technologii, skrócenie cyklu powstawania nowych produktów, wylansowanie na 
rynku nowego produktu oraz zwiększenie asortymentu produktów. Jak wiadomo, 
nawiązanie bliższych relacji z odbiorcami skutkuje zdobywaniem szeroko zakrojo-
nej wiedzy o rynku, a w szczególności o potrzebach i oczekiwaniach klientów. Wie-
dza ta z kolei jest niezwykle cennym zasobem niezbędnym do kreowania innowacji. 
Wydaje się, iż stosunkowo wysokie średnie ocen stopnia realizacji poszczególnych 
celów współpracy z odbiorcami potwierdzają celowość i użyteczność współpracy po-
dejmowanej w szczególności w celu podniesienia poziomu zdolności przedsiębior-
stwa do kreowania rozwiązań innowacyjnych. 

W celu ustalenia, czy realizowane przez badane przedsiębiorstwa działania ko-
operacyjne przyczyniają się do podniesienia poziomu ich innowacyjności, a tym sa-
mym do poprawy ich konkurencyjności, poproszono respondentów o wskazanie 
innowacji, które są w ich przypadku rezultatem realizacji strategii współdziałania 
z dostawcami i odbiorcami. W ramach analizy wyodrębniono cztery zasadnicze ka-
tegorie innowacji: produktowe, procesowe, rynkowe oraz organizacyjne. 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników, można stwierdzić, iż około 25% re-
spondentów kreuje i wprowadza na rynek nowe produkty, jak również zmodernizo-
wane, będące rezultatem współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Nieco mniejsza 
grupa uczestników badań, bo około jedna piąta, zadeklarowała, iż na skutek podjęcia 
współpracy z innymi podmiotami kreuje takie innowacje, jak: zmodernizowane tech-
nologie (20,5% wskazań), nowe technologie (19,5% wskazań), nowe marki produk-
towe (20,0% wskazań), czy wejście na geografi cznie nowe rynki (20,5% wskazań).

W tym miejscu należy podkreślić, iż przez lata wskazywano przede wszystkim na 
techniczne aspekty innowacyjności, natomiast za drugorzędne uznawano innowa-
cje organizacyjne. Trzeba jednak pamiętać, iż przedsiębiorstwa, których ambicją jest 
skuteczne konkurowanie na rynku globalnym, powinny realizować wszystkie rodzaje 
innowacji, tj.: produktowe, procesowe, rynkowe, jak również organizacyjne. Wyni-
ki badań prowadzonych w krajach wysoko rozwiniętych pozwalają bowiem stwier-
dzić, iż najszybciej wzrastające przedsiębiorstwa charakteryzują się przede wszystkim 
kreowaniem innowacji rynkowych oraz nawiązywaniem aliansów strategicznych, co 
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z kolei zalicza się do innowacji organizacyjnych [10, s. 436]. Ponadto obecnie uważa 
się, iż organizacyjny wymiar innowacyjności należy do najważniejszych czynników 
gwarantujących sprawność wdrażania innowacji technicznych [8, s. 11].

Zaprezentowane wyniki badań pozwalają wnioskować, iż polskie przedsiębiorstwa 
mają świadomość potencjalnych korzyści płynących z podejmowania współpracy 
z innymi podmiotami gospodarczymi. Świadczy o tym wyrażana przez responden-
tów gotowość do podjęcia współpracy, której owocem ma być wyższy poziom inno-
wacyjności kooperantów, nawet przy wysokich kosztach takiej współpracy. Ponadto 
przedstawiciele przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach deklarują dążenie do 
rozwijania różnych form współpracy, upatrując w tych działaniach wzrostu swojej 
konkurencyjności.

6.  Zakończenie 6.  Zakończenie 

Złożoność i dynamika otoczenia rynkowego wywołuje konieczność zmian w do-
tychczasowych strategiach działania przedsiębiorstw, wynikających z dążenia do 
budowania i utrzymania przez nie wysokiej konkurencyjności. Obserwacja współ-
czesnych trendów rynkowych pozwala stwierdzić, iż współpraca przedsiębiorstw, 
w szczególności mająca charakter długofalowy i strategiczny, w znacznym stopniu 
przyczynia się do kreowania ich przewag konkurencyjnych. Zdolność przedsiębior-
stwa realizującego współpracę rynkową o charakterze strategicznym do skutecznego 
konkurowania wynika m.in. z faktu, iż umiejętne zastosowanie tej strategii w długim 
okresie prowadzi do wspólnego rozwiązywania problemów, kontroli nad procesami 
oraz do wzajemnego uczenia się, co przyczynia się do umiejętności tworzenia inno-
wacji, stanowiących dziś wymóg skutecznego konkurowania.

Wydaje się, iż przedstawione w artykule rozważania teoretyczne oraz empirycz-
ne prowadzą do konkluzji, iż budowanie na rynku rozmaitych powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwem a innymi podmiotami stanowi przejaw dążenia do umacniania 
ich konkurencyjności.
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ROLA WSPÓŁPRACY W PROCESIE ROLA WSPÓŁPRACY W PROCESIE 
KSZTAŁTOWANIA KONKURENCYJNOŚCI KSZTAŁTOWANIA KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWAPRZEDSIĘBIORSTWA

StreszczenieStreszczenie

Wymagające warunki współczesnego otoczenia rynkowego wywołują konieczność zmian 
w dotychczasowych działaniach ukierunkowanych na budowanie konkurencyjności przedsię-
biorstw. Współcześnie obserwuje się, iż stale rośnie grupa przedsiębiorstw, które dostrzegają, że 
realizowane przez nie dotychczas strategie konkurencji i rozwoju wymagają zmian. Przedsię-
biorstwa te zaczęły zauważać szansę szybszego rozwoju w koncepcji współdziałania związanego 
z budowaniem różnego rodzaju więzi rynkowych, pozwalających im na szybkie i skuteczne 
kreowanie oraz modyfi kowanie ich przewag konkurencyjnych.
Obserwacja praktyki gospodarczej pozwala stwierdzić, iż konkurencyjność współczesnego 
przedsiębiorstwa w znacznym stopniu zależy od umiejętności wykraczania poza dotychczasowe 
granice organizacyjne i nawiązywania na rynku więzi międzyorganizacyjnych, pozwalających 
na uzyskiwanie korzyści synergicznych. 

Słowa kluczowe: konkurencyjność, potencjał konkurencyjności, 
kompetencje przedsiębiorstwa, przewaga konkurencyjna, 
kooperacja, kooperatywne kształtowanie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa
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THE ROLE OF COOPERATION IN THE PROCESS THE ROLE OF COOPERATION IN THE PROCESS 
OF BUILDING ENTERPRISE COMPETITIVENESSOF BUILDING ENTERPRISE COMPETITIVENESS

SummarySummary

Th e constantly changing structure of market competition as well as the turbulently developing 
environment require new approach to create its competitiveness. Today successful enterprises 
have to realise that they should compete in a way that enhances rather than undercuts inter-fi rm 
cooperation. Th e point of the current company shape-up boom is to achieve the value that 
comes when the whole adds up to more than the sum of the parts. Th e paper is an attempt to 
point out the infl uence of inter-fi rm cooperation on the enterprise competitiveness.

Key words: competitiveness, competitive potential, enterprise 
competences, competitive advantage, cooperation, cooperative 
building of enterprise competitiveness
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WZROST ZNACZENIA DOCHO-WZROST ZNACZENIA DOCHO-
DÓW Z OPERACJI FINANSOWYCH DÓW Z OPERACJI FINANSOWYCH 

W KORPORACJACH NIE-FINAN-W KORPORACJACH NIE-FINAN-
SOWYCH (SOWYCH (FINANCIALIZATIONFINANCIALIZATION) – ) – 
KONTEKST INSTYTUCJONALNYKONTEKST INSTYTUCJONALNY

Sygnały wzrostu znaczenia działalności fi nansowej w korporacjach nie-fi nanso-
wych są notowane w USA od lat 80. i w niektórych gospodarkach europejskich od 
lat 90. XX wieku. Fenomen ów (fi nancialization) to zmiana we wzorcu akumulacji 
polegająca na tym, że zyski w coraz większym stopniu pochodzą ze źródeł fi nanso-
wych, a w coraz mniejszym – z działalności handlowej i produkcyjnej [17, s. 181]. 
Mówiąc precyzyjniej, rośnie względne znaczenie operacji dostarczania lub transferu 
płynnego kapitału w oczekiwaniu przyszłych dochodów z dywidend, odsetek oraz ze 
skupu walorów własnych na otwartym rynku z dyskontem (share buybacks).

Literatura traktująca o rosnącej roli dochodów z operacji fi nansowych na po-
ziomie organizacji gospodarczych koncentruje się albo na problemach organizacji 
i zarządzania, z odniesieniami do aktualnego podejścia z perspektywy akcjonariu-
sza (shareholder view in corporate governance) [12], [19], [34], albo na innowacjach 
i zjawiskach na rynkach fi nansowych [27]. Niniejszy artykuł jest próbą oceny zna-
czenia tego wycinka praktyki gospodarczej z perspektywy ekonomii instytucjonalnej. 
Oznacza to, że ujęcie problemu zdecydowanie wychodzi poza „techniczny” wzrost 
niektórych bilansowych wskaźników, takich jak na przykład wzrost udziału docho-
dów z akcji lub z operacji giełdowych w dochodach netto (cash fl ow)1. Zadaniem 

 * Dr hab. Anna Ząbkowicz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, WZiKS, Instytut Ekonomii i Zarzą-
dzania, oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

1 Pod tym terminem rozumie się tutaj dochód po uwzględnieniu wszystkich wydatków, to jest po-
mniejszony o odsetki i podatki, oraz powiększony o amortyzację. Określa on zdolność firmy do płacenia 
dywidend i innych bieżących zobowiązań. 

nie finansowych (financialization)  kontekst Instytucjonalny
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niniejszego opracowania jest naszkicowanie związku pomiędzy tym fenomenem, ob-
serwowanym w fi rmach o strukturze korporacyjnej, i zmianami natury gospodarki, 
które postępują jednocześnie z nim od paru dekad.

Proces fi nancialization rozpoczął się w USA w latach 80. i od tej pory rozprze-
strzenia się z różną szybkością i w różnej formie na inne ważne rynki, przede wszyst-
kim w Europie Zachodniej. Ponieważ znamionuje on zmiany myślenia w zarządach 
korporacji, znajdujących się na szczycie globalnego łańcucha produkcji, jego kon-
sekwencje są widoczne w rozwijających się krajach Południa. Omawiane wzorce 
i problemy przenoszone są także do innych peryferyjnych gospodarek, w tym – do 
nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

1.  Wzrost znaczenia finansów: 1.  Wzrost znaczenia finansów: 
obiegowa mądrość czy faktobiegowa mądrość czy fakt

Określenie sektora fi nansów nastręcza duże trudności metodologiczne. W tra-
dycyjnym ujęciu ofi cjalnej statystyki dochodu narodowego produkty fi nansowe są 
trudne do uchwycenia. We współczesnej gospodarce granica miedzy transakcjami 
fi nansowymi i nie-fi nansowymi jest płynna. O ile samo pojęcie fi nansów jako dzia-
łalności polegającej na dostarczaniu oraz inwestowaniu funduszy nie nasuwa wątpli-
wości, to wydzielenie odpowiednich rodzajów operacji w celu statystycznego pomiaru 
obarczone jest ryzykiem braku precyzji. Wagę fi nansów w gospodarce często prezen-
tuje się za pomocą „pakietu”, zawierającego transakcje fi nansowe2, ubezpieczeniowe 
i obrót nieruchomościami (fi nance, insurance and real estate – FIRE).

Literatura o rosnącym znaczeniu w światowej gospodarce fi nansowych rynków, 
instytucji i motywów czerpie dane z wiodącej gospodarki świata, gdyż w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej badania różnych aspektów fi nansów są rozwi-
nięte najlepiej. Głównie na tej podstawie niektórzy autorzy piszą o tendencji do nad-
miernej fi nansowej globalizacji [11]. Inni [8] podkreślają wyjątkową rolę, jaką wśród 
rynków fi nansowych odgrywa w ostatnich dekadach giełda, określając ten etap jako 
kapitalizm giełdowy. Również w tym artykule na początku gospodarka USA posłu-
ży jako baza danych. 

Na przykładzie wiodącej gospodarki świata można stwierdzić, że udział sektora 
usług fi nansowych i para-fi nansowych (tj. FIRE) w PKB od drugiej wojny światowej 
stale wzrasta, podczas gdy rola przemysłu przetwórczego maleje [17, s. 178, fi g. 2]. 
Ten powszechnie znany fakt nie daje wszak podstaw, aby mówić o nowym zjawisku 
gospodarczym, gdyż ów stosunek rósł równomiernie w całym okresie między 1950 

2 Pod tą nazwą należy rozumieć umowy kredytowe, obroty papierami dłużnymi (np. obligacje) i pa-
pierami udziałowymi (akcje), transakcje walutami, kontraktami na giełdach towarowych i in.
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i 2001 rokiem. Co zwraca natomiast uwagę, to gwałtowny wzrost w latach 80. udziału 
FIRE w zyskach i w inwestycjach, po którym pozycja sektora ustaliła się na nowym 
poziomie. Udział inwestycji o charakterze fi nansowym w prywatnych inwestycjach 
wzrósł z poziomu rzędu 12–15% w latach 60. i 70. XX wieku do rekordowych 27% 
w 1987 roku i przez większość lat 90. utrzymał się w przedziale 20–25% [3, s. 82, 
fi g. 2.12]. Tym zmianom towarzyszył wzrost udziału FIRE w zyskach z poziomu śred-
nio 20% w latach 70. do rzędu 30% w drugiej połowie lat 80. [17, s. 179, fi g. 3]. 

Dane te zdają się świadczyć o niezwykłej atrakcyjności angażowania się w opera-
cje o charakterze fi nansowym w ostatnich dekadach XX wieku. Szczególną siłę przy-
ciągania inwestorów zyskała w Stanach Zjednoczonych w latach 90. giełda. Indeks 
wzrostu cen akcji (NYSE) rósł po roku 1995 nieporównanie szybciej niż wzrastały 
zyski fi rm (po opodatkowaniu) ogółem [3, s. 140, fi g. 5.2].

Wzrost znaczenia fi nansów w gospodarce uzmysławia ekspansja banków, do-
mów maklerskich, fi rm fi nansowych itp., ale nie mniej świadczy o nim zachowanie 
fi rm nie-fi nansowych [3], [5], [17], [23]. Wobec rosnącej atrakcyjności i dostępno-
ści operacji fi nansowych nie pozostają obojętne również fi rmy, których podstawową 
działalność stanowi produkcja i usługi. W tej licznej grupie fi rm aktywa fi nansowe 
w stosunku do aktywów fi zycznych (tangible assets) wyraźnie i coraz szybciej rosły po 
1982 roku i w 2000 roku ich wartości zrównały się [5, s. 105, fi g. 4.10]. Wspomnia-
na hossa giełdowa w drugiej połowie lat 90. znalazła odbicie w bezprecedensowym 
wzroście znaczenia kapitału właścicielskiego (equity) w stosunku do podstawowe-
go wyznacznika wielkości, jakim jest produkt nie-fi nansowej fi rmy. Proporcja ta 
w roku 2000 w stosunku do historycznie wysokiego poziomu z lat 60. podwoiła się 
[3, s. 183, fi g. 7.1]. 

Korporacje nie-fi nansowe intensywnie zadłużały się w bankach, dużą część środ-
ków angażując w fuzje i akwizycje, czyli dokonywały tzw. lewarowanych zakupów 
akcji (leveraged buyouts – LBO). Ich zadłużenie z tytułu kredytu w odniesieniu do 
aktywów netto, które dynamicznie rosło od 1982, ustabilizowało się w latach 90. na 
wysokim poziomie. Bezprecedensowa rewaluacja ich aktywów w latach 1994–1998 
pozwalała im pożyczać więcej, kredyt zaś – kupować więcej akcji, co sprzyjało za-
równo pomnożeniu dochodów jak dalszemu wzrostowi cen akcji. W rezultacie, w bi-
lansach tego sub-sektora, stanowiącego rdzeń gospodarki, spektakularnie wzrosły 
w stosunku do dochodów netto płatności na rzecz rynków fi nansowych z jednej stro-
ny i z drugiej strony – wydatki na wykup akcji [5, s. 84, 98, 99]. 

Z przytaczanych proporcji wynika po pierwsze, że po doświadczeniu w drugiej 
połowie lat 90. stosunkowo łatwych wzrostów wartości rynkowej, zwiększyła się wraż-
liwość nie-fi nansowych korporacji na notowania giełdowe; po drugie – z powodu 
rosnącego zadłużenia wzrosła zarazem ich wrażliwość na stopy procentowe. Inaczej 
mówiąc, ten podstawowy segment gospodarki stał się bardziej zależny od usług po-
średników giełdowych i bankowców. Potwierdza taki wniosek gwałtowny wzrost po 
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1980 roku części dochodów brutto, którą nie-fi nansowe fi rmy o strukturze korpora-
cyjnej przeznaczały na płatności na rzecz rynków fi nansowych [5, s. 99, fi g. 4.9].

Przekaz płynący z badań gospodarki, z której wywodzi się najwięcej wiodących 
globalnych korporacji, można streścić następująco. Coraz większa część zysków 
z gospodarowania pochodzi z sektora FIRE. Jednocześnie rośnie uzależnienie fi rm 
spoza tego segmentu od rynków fi nansowych3. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że u progu XXI wieku w USA to raczej zyski fi nansowe a nie zyski w przetwórstwie 
stały się motoryczną siłą gospodarki.

2.  Wzrost znaczenia dochodów z operacji 2.  Wzrost znaczenia dochodów z operacji 
finansowych w korporacjach nie-finansowychfinansowych w korporacjach nie-finansowych

Sektor fi nansowy stał się miejscem akumulacji w gospodarce o uprzywilejowanej 
pozycji. Stopa zysku, osiągana przez fi nansowe korporacje jest wyższa niż rentow-
ność nie-fi nansowych korporacji. W Stanach Zjednoczonych ta przewaga pojawiła 
się i rośnie od początku lat 80. [10, 38, fi g. 2.11). We Francji to samo zjawisko obser-
wowane jest od początku lat 90. [10, 38, fi g. 2.10]4. Inne źródła [21] potwierdzają, że 
omawiana tendencja dotarła do najbardziej rozwiniętych gospodarek Unii Europej-
skiej z USA właśnie w tej dekadzie. 

Powyżej zarysowany został kontekst zmian we wzorcu akumulacji korporacji nie-
-fi nansowych. Czy da się zmierzyć to zjawisko? Autorzy [23], [17], którzy nie po-
przestają na porównaniach międzysektorowych zreferowanych wyżej, proponują 
wskaźnik oparty na danych bilansowych badanych fi rm. O rosnącym zainteresowa-
niu działalnością poza-produkcyjną i poza-handlową najdobitniej świadczy stosu-
nek dochodów z operacji fi nansowych do dochodów netto ogółem nie-fi nansowych 
korporacji. Warto przypomnieć, że tradycyjnie zysk przedsiębiorstwa mierzony jest 
przychodami netto ze sprzedaży, pomniejszonymi o koszty wytworzenia produkcji 
sprzedanej. Podstawowymi zmiennymi wpływającymi na jego wysokość są zatem 
sprzedaż i produkcja towarów. 

Relację, wspomnianą na początku poprzedniego akapitu, Greta Krippner [17, 
s. 174] mierzy odnosząc do dochodów netto tzw. portfolio income, czyli dochody z od-
setek, z dywidend i z obrotów aktywami, głównie akcjami (share buybacks).Tak spo-
rządzony miernik wskazuje na gwałtowny wzrost znaczenia dochodów osiąganych 

3 Oprócz wzrostu znaczenia działalności finansowej w korporacjach spoza sektora finansów odno-
towuje się wzrost udziału w zyskach korporacji stojących „na dwóch nogach”, tzn. łączących działalność 
w danej gałęzi przemysłu lub usług z finansami, ubezpieczeniami i inwestowaniem w nieruchomości.

4 Na przykład w roku 2001, czyli po pęknięciu bańki internetowej w USA, stopa zysku korporacji fi-
nansowych, znacznie obniżona, wynosiła około 7% wobec mniej niż 4% dla korporacji nie-finansowych. 
We Francji w tym samym roku różnica ta była znacząco większa: odpowiednio 12,5% i ok. 3%.
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tymi kanałami przez korporacje nie-fi nansowe w USA już w końcu lat 70. XX wie-
ku, tj. jeszcze zanim widoczne się stały procesy opisywane za pomocą poprzednio 
przywoływanych wskaźników. W szczytowym okresach, tj. na przełomie lat 80. i 90. 
oraz około 2000 roku, dochody te stanowiły niemal połowę (wskaźnik ponad 0,4) 
rozporządzalnych dochodów [17, s. 185, fi g. 4]. Szczególnie w przypadku korporacji 
z przemysłu przetwórczego przesuwanie wagi we wzorcu „robienia zysków” z dzia-
łalności produkcyjnej do działalności fi nansowej jest widoczne. W rekordowym roku 
2001 w korporacjach przemysłowych w USA dochody z operacji fi nansowych niemal 
zrównały się z dochodami netto z działalności produkcyjnej [17, s. 185, fi g. 5]. Roz-
miary zjawiska mierzone jak wyżej w latach 80. i 90. XX w. uległy zwielokrotnieniu 
i wahały się na poziomie trzy do pięciu razy wyższym niż w latach 50. i 60.

Prześledzenie wskaźnika uzmysławia, że obecnie fi rmy nie-fi nansowe w USA 
w mniejszym stopniu polegają na swojej oryginalnej domenie. Dla krajów przyjmu-
jących amerykański kapitał, przede wszystkim dla krajów Europy Zachodniej i Środ-
kowej, ważne jest stwierdzenie, że omawiane przesuwanie wagi we wzorcu „robienia 
zysków” jest jeszcze wyraźniejsze w przypadku korporacji, które inwestowały za gra-
nicą w latach 1977–1999 [17, s. 196, fi g. 9 i 11].

W latach 90., wraz z importem amerykańskiego kapitału i umiejętności mene-
dżerskich, opisywany fenomen oraz zjawiska mu towarzyszące rozprzestrzeniły się 
na kraje Unii Europejskiej. Sprzyjało temu zarówno otwarcie krajowych rynków fi -
nansowych (w latach 80. w Europie Zachodniej, w latach 90. w Europie Środkowej), 
jak i rekrutacja anglosaskich menedżerów na najwyższe stanowiska w dużych kor-
poracjach. Poglądy na temat konwergencji są, jak wiadomo podzielone [9], jednak 
szereg zmiennych sygnalizuje rosnące znaczenie fi nansów w sensie tu omawianym 
również w nie-fi nansowych korporacjach w Europie.

Dla ilustracji posłużymy się danymi o wzroście dochodów z operacji fi nansowych 
w stosunku do dochodów netto, dotyczącymi wiodących korporacji z przemysłu spo-
żywczego (tabela 1.). W tym przypadku wskaźnik ujmuje dochody z wykupu akcji 
(share buybacks) oraz dochody rozdzielane w formie dywidend, a zatem nie obejmuje 
dochodów z odsetek netto, jak w cytowanym opracowaniu Grety Krippner. Poziomy 
w tabeli 1. nie są porównywalne z poziomem wyliczonym przez Krippner również 
z innych względów. Mianowicie, próba jest znacznie węższa, zawiera bowiem kilka-
naście korporacji z jednej gałęzi przemysłu przetwórczego, podczas gdy omawiane 
wyżej wskaźniki dla korporacji z USA dotyczyły całego przemysłu przetwórczego 
lub wszystkich korporacji spoza sektora fi nansów. Te uwagi nie dyskredytują bynaj-
mniej wartości przedstawianych danych, bowiem omawiane zjawisko fi nancializa-
tion to proces, interesują nas zatem nie tyle poziomy co dynamika zmian.

W drugiej połowie lat 90. na przykładzie wybranych globalnych korporacji nie-fi -
nansowych pochodzących z Europy, widać rosnące znaczenie operacji fi nansowych, 
podejmowanych w oczekiwaniu przyszłych dywidend i dochodów z obrotów akty-
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wami (tabela 1.). W tej grupie znajdują się takie fi rmy jak Danone, Nestle i Unilever 
[24, s. 5, 9]. Obserwacje te potwierdza Morin [21] dla 40 największych korporacji 
francuskich. Oczywiście omawianego zjawiska w Europie nie należy absolutyzować. 
Badacze globalnych korporacji zwracają uwagę, że są gałęzie i obszary geografi czne, 
gdzie fi rmy są słabo zainteresowane pomnażaniem zysków dzięki operacjom fi nan-
sowym. Na przykład, wiodące europejskie fi rmy odzieżowe nie są licznie reprezen-
towane na rynkach kapitałowych, a w Skandynawii zjawisko fi nancialization i jego 
konsekwencje nie są praktycznie znane [23]. 

O rosnącym ukierunkowaniu zarządów korporacji na zyski z operacji fi nanso-
wych można mówić także w innych aspektach. Chociaż do tej pory w celu jak naj-
bardziej precyzyjnego uchwycenia zjawiska posługiwaliśmy się wskaźnikami, należy 
przyjąć, że opisywany fenomen fi nancialization to nie tyle pojęcie techniczne, co ob-
jaw zmiany sposobu myślenia w zarządach wiodących globalnych korporacji. Zmianę 
tę warunkują urządzenia instytucjonalne, związane z kierunkiem często określanym 
w naukach o zarządzaniu jako perspektywa akcjonariusza (shareholder view).

3.  Kontekst: instytucje współczesnej gospodarki3.  Kontekst: instytucje współczesnej gospodarki

Fenomen fi nacialization może ujawnić tylko analiza przepływów funduszy na 
podstawie bilansów fi rm, jednak uchwycenie tego zjawiska wydaje się kluczem do 
procesów znacznie szerszych niż zmiany w nie-fi nansowych korporacjach. W grę 
wchodzą bowiem fi rmy o obrotach porównywalnych z produktem krajowym i pro-
wadzące operacje o transnarodowym charakterze. W związku z tym zwiększone 
uwrażliwienie na zyski z operacji fi nansowych w korporacjach nie-fi nansowych nie 
powinno być obojętne dla hierarchii wartości elit politycznych i opiniotwórczych 
krajów, z których się wywodzą, a także – krajów, które konkurują o ich inwestycje. 

Tabela 1.  Dywidendy i dyskonto ze skupu własnych akcji na otwartym rynku jako Tabela 1.  Dywidendy i dyskonto ze skupu własnych akcji na otwartym rynku jako 
procent dochodów netto w latach 1996–2000, przemysł spożywczyprocent dochodów netto w latach 1996–2000, przemysł spożywczy

Rok Rok 
Europejskie korporacje Europejskie korporacje 

(n=11)(n=11)
Amerykańskie korpora-Amerykańskie korpora-

cje (n=8)cje (n=8)
Łącznie (n=19)Łącznie (n=19)

1996 26,6% 101,7% 48,8%

1997 28,1% 67,0% 42,1%

1998 32,6% 116,0% 54,9%

1999 47,1% 93,1% 59,0%

2000 33,3% 68,1% 46,2%

Średnio 33,5% 89,2% 56,4%

Źródło: Palpacuer 2008, tab. 2, s. 32.
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Z tym wiążą się konsekwencje dla sposobu koordynacji, motywacji i egzekwowania 
zadań i zobowiązań nie tylko na szczeblu fi rmy, lecz również na szczeblu gospodarki 
narodowej. U podstaw zmian systemowych kryją się reguły gry w gospodarce, czyli 
– instytucje w sensie Douglasa Northa [22]. W tej części zostanie zarysowany kon-
tekst rozwijających się od lat 80. XX wieku tendencji w dziedzinie zarządzania kor-
poracją, w ramach systemów gospodarczych i w polityce społeczno-ekonomicznej. 
Ze względu na niewielką objętość artykułu owe skomplikowane zagadnienia zosta-
ną jedynie wypunktowane.

3.1.  Nowe urządzenia instytucjonalne 3.1.  Nowe urządzenia instytucjonalne 
w domenie korporacjiw domenie korporacji

Wraz z rozprzestrzenianiem się zjawiska fi nancialization ze Stanów Zjednoczo-
nych na Europę obserwujemy instalowanie w korporacjach europejskich (a od końca 
lat 90. – również japońskich) rozwiązań instytucjonalnych, które ukierunkowują ak-
tywność menedżerów nie-fi nansowych korporacji na rynki fi nansowe, skłaniają ich 
do dbałości o zwiększanie dywidend przypadających na jedną akcję i do angażowa-
nia się w programy skupu walorów własnych na otwartym rynku z dyskontem, czyli 
stymulują zachowania sygnalizowane przez wskaźniki przytaczane poprzednio.

W badanych fi rmach europejskich rozpowszechniły się – za wzorcami amery-
kańskimi – systemy wynagradzania najważniejszych menedżerów za pomocą op-
cji na akcje (stock options), w wyniku czego istotna część ich zarobków zależy od 
kształtowania się cen akcji fi rmy, którą kierują [24]. Motywowanie „kapitanów” 
korporacji w ten sposób, zgodnie z ideologią pomnażania wartości dla akcjona-
riusza (shareholder value creation), sprawia, że ich interesy stały się bardziej zbież-
ne z interesami akcjonariuszy.
Aktywność menedżerów nie-fi nansowych korporacji silnie ukierunkowują syste-
my raportowania, zgodne z wymaganiami rynków fi nansowych. Jednym z przy-
kładów jest wdrożenie wskaźnika EVA (Economic Value Added), które stwierdzono 
w badanych przedsiębiorstwach na przełomie XX i XXI w. [24, s. 4]. Uwzględnia 
on, najogólniej mówiąc, różnicę między produktami działalności operacyjnej fi r-
my i wynagrodzeniem kapitału. W tej ostatniej pozycji mieści się między innymi 
zwrot kapitału oczekiwany przez inwestorów. Wkalkulowanie zysku dla akcjona-
riuszy ex ante stanowi przełom wobec poprzedniej praktyki wyliczania go ex post 
jako reszty, pozostałej po zaspokojeniu przez fi rmę roszczeń interesariuszy. Taka 
konstrukcja jednego z kryteriów oceny pracy menedżerów oznacza przesunięcie 
ryzyka od inwestorów do innych grup związanych interesami z korporacją i jest 
jednym z przejawów tzw. perspektywy akcjonariusza w zarządzaniu.
Wzmożone zainteresowanie kierownictwa nie-fi nansowych korporacji operacja-
mi giełdowymi łączy się z intensywnym komunikowaniem się z analitykami fi -

�

�

�
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nansowymi i brokerami. Podobnie rosnące zadłużenie, wspomniane wcześniej, 
podnosi rangę kontaktów z bankami. W tych warunkach ustaliły się procedu-
ry spotkań i konsultacji pomiędzy przedstawicielami zarządów nie-fi nansowych 
korporacji i agentami rynków fi nansowych, które niektórych autorów [23, s. 5] 
skłaniają do wysunięcia hipotezy o nowym aliansie, w miejsce historycznie wcześ-
niejszego paktu z pracownikami. 
Zmiany, obserwowane na szczytach korporacji nie pozostają obojętne dla syste-

mu koordynacji i egzekwowania zadań i zobowiązań w całej organizacji. Podejście to 
można określić jako zorientowane na rynek i technokratyczne. Według teorii agencji 
i teorii praw własności [1], [6], [13] menedżerowie są najemnymi profesjonalistami, 
których zadaniem jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Zasoby ludzkie trakto-
wane są podobnie jak towar. Jeśli cena pracownika nie jest adekwatna do jego wkładu 
w maksymalizację wartości, fi rma pozbywa się go. Podobnie przedmiotowego charakte-
ru nabierają stosunki z innymi interesariuszami, to jest z menedżerami kooperujących 
fi rm, bankami, dostawcami. Jest to zmiana w stosunku do wcześniej dominującego 
ukierunkowania na interesariusza (stakeholder view), które objawiało się między in-
nymi kultywowaniem tradycyjnych związków biznesowych z tymi grupami.

Podstawowe zalecenia odnośnie do strategicznego zarządzania przedsiębior-
stwem możnaby streścić w sloganie “Redukuj i rozdzielaj” (ang. downsize and distri-
bute) [18]. Przy tym ograniczanie rozmiarów dotyczy przede wszystkim zatrudnienia 
i jego kosztów, natomiast postulat dystrybucji odnosi się przede wszystkim do po-
działu zysków korporacji między akcjonariuszy. Pod pierwszym postulatem kryją się 
zwolnienia lub przenoszenie zadań do innych krajów (dzięki inwestycjom bezpo-

Tabela 2.  Zarys dwóch systemów idei odnoszących się do alokacji Tabela 2.  Zarys dwóch systemów idei odnoszących się do alokacji 
zasobów i stosunków społecznych, konkurujących od lat 80.zasobów i stosunków społecznych, konkurujących od lat 80.

L.p.L.p. PoziomPoziom
Orientacja na wartości społeczneOrientacja na wartości społeczne Orientacja na rynekOrientacja na rynek

1 2

1 Zarządzanie korporacją
Z perspektywy interesariusza (sta-
keholder view)

Z perspektywy akcjonariusza 
(shareholder view)

2 System gospodarczy
Tradycyjny system niemiecki (D–
model, kapitalizm reński itp.), tra-
dycyjny system japoński

Model anglosaski (kapitalizm me-
nedżerski, kapitalizm giełdo-
wy itp.)

3
Polityka społeczno-gos-
podarcza

Socjal-liberalna, regulacja Neo-liberalna, deregulacja

Przesłanki behawioralne

Zachowania kooperacyjne: dąże-
nie do formowania grup i wspól-
nych celów, stosunki oparte na 
zaufaniu

Egoizm ekonomiczny: jednostki 
kalkulujące własny interes, racjo-
nalne, oportunistyczne

Źródło: opracowanie własne. 
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średnim) lub do innych fi rm (outsourcing). Przepływ zysków do akcjonariuszy zaś 
odbywa się głównie w formie wypłacania dywidend i za pomocą niektórych operacji 
giełdowych (fi nancialization). Giełda odgrywa w tym modelu szczególną rolę. Jest 
czynnikiem mobilizacji i motywacji menedżerów poprzez akwizycje i wrogie prze-
jęcia kontrolnych pakietów akcji. Na tej podstawie utrzymuje się, że działalność na 
rzecz tworzenia wartości dla właścicieli jest kontrolowana przez rynek (market for 
corporate control).

Scharakteryzowane podejście do zarządzania korporacją zdaje się dominować 
w Stanach Zjednoczonych od lat 80. i 90. XX wieku. Zaobserwowano również prze-
jawy wypierania przezeń w niektórych innych krajach alternatywnego modelu nad-
zoru korporacyjnego, który w sposób najbardziej reprezentatywny przejawia się nadal 
w Niemczech i w Japonii [18], [7]. Konfrontacja dotyczy koncepcji korporacji i tego, 
jak w jej ramach (ewentualnie – w łańcuchu produkcji/wartości) najlepiej powinny 
być rozdysponowane zasoby fi nansowe, materialne i ludzkie. Niemniej rozgrywa się 
nie tylko na poziomie fi rmy (patrz tabela 2).

3.2.  Nowe koalicje i hierarchia wartości 3.2.  Nowe koalicje i hierarchia wartości 
w domenie państwaw domenie państwa

Zmiany instytucjonalne, które dokonują się na poziomie organizacji gospodar-
czych, mają wpływ na instytucje w domenie państwa, a tym samym – na system go-
spodarczy. Zajmuje się tym porównacza ekonomia polityczna. Autorzy badający te 
zależności, na przykład w ramach szkoły Varieties of Capitalism [2], [7], [35], kon-
struują modele systemów gospodarczych na podstawie rozpoznania w dwóch istot-
nych dziedzinach. Z jednej strony są to typy państwa (liberalno-demokratyczne, 
pro-rozwojowe itp.), z drugiej strony – wiodące modele organizacji gospodarczych 
i stosunków z grupami interesariuszy (hierarchia funkcjonalna, partycypacyjna itp.). 
Zgodnie z ujęciem Masashiko Aoki’ego, państwo to rząd i reguły, które on (po części) 
ustanawia i (z różną skutecznością) egzekwuje. Niemniej, to również sfera politycz-
nej wymiany między rządem i podmiotami sektora prywatnego, której wynikiem jest 
określony ład pomiędzy nimi [2, s. 152]. Poprzez różne kanały dostępu w domenie 
państwa (polity) korporacje wpływają na decyzje ośrodka władzy publicznej (w ter-
minologii anglosaskiej: government). Zatem w swoim zakresie wywierają wpływ na 
charakter państwa. Ewolucja tych potężnych podmiotów gospodarki nie jest obojęt-
na dla typu państwa, ani tym bardziej – dla systemu gospodarczego.

Masashiko Aoki [2, s. 382–383] prezentuje m.in. tzw. D-model, który składa się 
ze stylizowanych faktów o gospodarce Niemiec sprzed roku 19915. Charakteryzuje 

5  Masahiko Aoki, jeden z największych autorytetów w badaniach porównawczych systemów kapi-
talizmu przyznaje, że – mimo potocznych obserwacji – brak adekwatnej wiedzy do skonstruowania mo-
deli innych europejkich gospodarek [Aoki 2001, s. 378].
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go między innymi istotna rola interesariuszy na poziomie fi rm: współudział pracow-
ników poprzez ich ciała przedstawicielskie w zarządzaniu oraz pielęgnowanie tra-
dycyjnych związków z bankami. W domenie państwa także istotna jest aktywność 
organizacji reprezentujących pracę (związki zawodowe), handel (izby handlowe) 
i przemysł (stowarzyszenia branżowe). Przy tym, wieloszczeblowy system negocja-
cji „spłaszcza” różnice płacowe (między jednostkami, sektorami przemysłu, wielkimi 
i małymi fi rmami), a państwo stoi na straży zasady solidarności społecznej i gwa-
rantuje prawa socjalne. 

Od lat 90. odnotowuje się sygnały, że tradycyjny system największej gospodar-
ki europejskiej podlega erozji. Związany z ideologią tworzenia wartości dla akcjo-
nariuszy system koordynacji w domenie korporacji nie pozostaje bez wpływu na 
instytucje w sferze państwa. W tym sensie mówi się o „amerykanizacji” lub upo-
wszechnianiu tzw. modelu anglosaskiego [7] bądź „transnarodowego” [2]. Domenę 
państwa w gospodarkach europejskich, co najlepiej widać na przykładzie Niemiec, 
cechuje znaczący udział w procesie decyzyjnym partnerów społecznych oraz orga-
nizacji obywatelskich; tradycyjnie duża jest waga stosunków pracy i usług o cha-
rakterze socjalnym (welfare) w systemie [30], [16]. Bazą owego korporatystycznego 
modelu koordynacji i państwa socjalnego był „społeczny pakt” między kapitałem 
i pracą, który współcześnie podlega erozji w rezultacie rosnącego uwrażliwienia 
potężnych pracodawców na wyniki fi nansowe [28]. Przy tym wyraźnie słabnie siła 
związków zawodowych, czego spektakularnym przejawem były skutki słynnej kon-
frontacji za rządu Margaret Th atcher w Wielkiej Brytanii w latach 80. XX wieku. So-
lidaryzm społeczny wydaje się wypierany przez konsumeryzm, czyli skłonność do 
masowej konsumpcji, sztucznie rozdmuchiwanej głównie za sprawą reklamy i mar-
ketingu globalnych korporacji.

3.3.  Nowe instytucjonalne ramy polityki 3.3.  Nowe instytucjonalne ramy polityki 
gospodarczej i społecznejgospodarczej i społecznej

Instytucje formalne i nieformalne (tj. społeczne wartości i normy), o których 
była mowa w poprzednim akapicie, tworzą ramy polityki społeczno-gospodarczej. 
W krajach europejskich przywiązuje się wagę do społecznego kontekstu i społecznych 
konsekwencji większą niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Preferen-
cje rzutują na rekomendacje praktyczne odnośnie do polityki makroekonomicznej 
i strukturalnej. Ochrona konsumenta, klienta banku, bezrobotnego itp., skłania do 
regulowania „wrażliwych społecznie” obszarów aktywności gospodarczej i społecz-
nej; polityka makroekonomiczna zaś koncentruje się na masowym popycie konsump-
cyjnym. Jednak także w tej dziedzinie gospodarowania postępuje w Europie od lat 
80. wypieranie przez inne podejście, obrane najpierw przez administrację Ronalda 
Reagana i Jimmy’ego Cartera oraz Fed pod przewodnictwem Paula Volckera między 
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innymi po to, aby umożliwić fi rmom amerykańskim restrukturyzację i wzmocnienie 
ich międzynarodowej pozycji konkurencyjnej [25, s.150]. Ma ono przede wszystkim 
na uwadze warunki dogodne dla przedsiębiorców i inwestorów jako podmiotów klu-
czowych dla wzrostu gospodarczego. Stąd rekomendacje zwiększania zakresu wolnego 
rynku dzięki deregulacji kontrolowanych przez państwo dziedzin i ich prywatyza-
cji; stąd też skoncentrowanie polityki makroekonomicznej na zmniejszaniu obciążeń 
podatkowych i para-podatkowych i ograniczaniu infl acji. Dla potrzeb tego artyku-
łu można powiedzieć, że tak różne określenia roli państwa w gospodarce rynkowej 
mają odpowiednio socjal-liberalny i neo-liberalny charakter.

Owe zmiany znajdują odbicie w charakterze Unii Europejskiej [20]. Integrację 
europejską zdaje się rozsadzać dylemat, który można by streścić w dwóch pytaniach: 
Czy należy „pielęgnować” instytucje dialogu społecznego i redystrybucyjną funkcję 
państwa? Czy też w imię celów ekonomicznych ograniczać państwo socjalne oraz 
zwiększać zakres wolności gospodarczej, gdyż to zapewnia szanse awansu w wyści-
gu z głównymi światowymi konkurentami? Wprawdzie organy UE, pod wpływem 
dwóch największych państw członkowskich – Niemiec i Francji, udzielają deklara-
tywnego wsparcia socjalnemu modelowi społecznemu opartemu na zasadzie dialo-
gu. Niemniej, o polityce społecznej mówi się z reguły w kontekście koniecznych cięć 
wydatków i wskazując na związane z nią straty w postaci mniejszej efektywności, niż-
szej stopy inwestycji i wolniejszego wzrostu dochodu narodowego. W rzeczywistości 
wolnorynkowa opcja została zinstytucjonalizowana, m.in. w założycielskim trakta-
cie Unii oraz w statucie Europejskiego Banku Centralnego [26].

Instytucje na poziomie państw i organizacji gospodarczych wzajemnie się okre-
ślają [2, s. 388], jak staraliśmy się pokazać wyżej. Również instytucje na poziomie na-
rodowym i transnarodowym oddziałują na siebie i ewoluują we wzajemnym związku 
[2, s. 389]. Ważne znaczenie dla „przebudzenia” globalnych rynków fi nansowych mia-
ła polityka gospodarcza i polityczne instytucje w kluczowych krajach, przede wszyst-
kim w USA, Japonii i W. Brytanii. [29, s. 207–220]. Z drugiej strony szereg rządów 
podlega presji wynikającej z globalizacji fi nansów, choć zdania są podzielone co do 
tego, w jakim stopniu i zakresie globalizacja ogranicza politykę gospodarczą i spo-
łeczną państw. Zagadnienia te mają nadzwyczaj obfi tą bibliografi ę, do której w tym 
miejscu należy odesłać [4], [14], [32], [15], [33]. Pożytkiem z tego artykułu może 
być zwrócenie uwagi na to, że wieloszczeblowe związki instytucjonalne, zarysowane 
w tekście i uwidocznione w kolumnie z numerem 2 w tabeli 2., dość dobrze charak-
teryzują tendencje, określane zbiorczym mianem „globalizacja”. To wskazywałoby 
między innymi, że u podstaw tego mega-procesu leży opisane w pierwszej części ar-
tykułu zjawisko fi nanzialization. 

Próby określenia trendu współczesnej gospodarki czyni się na wiele sposobów. 
Analitycy dziedzin aktywności, które stały się wiodące dla wzrostu gospodarczego, 
mówią o etapie post-industrialnym, gospodarce opartej na usługach lub na wiedzy. 



Anna Ząbkowicz

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2009 (136)3636

Badacze, za którymi podążał ten artykuł, koncentrują się raczej na zmianie wzor-
ca akumulacji w wiodących organizacjach o strukturze korporacyjnej, to znaczy 
w koncernach, których siła ekonomiczna obecnie ma wpływ na kształtowanie się 
wyników gospodarek narodowych i na globalizację produkcji i konkurencji. Zgod-
nie z tą perspektywą badawczą najważniejszy fakt we współczesnej gospodarce to 
zmiany w sposobie prowadzenia interesów przez wielkie korporacje, szczególnie te 
spoza sektora fi nansowego, których uwrażliwienie na zyski z operacji kapitałowych 
rośnie równolegle z ich uzależnieniem od rynków fi nansowych. Mając na uwadze, 
że tego typu zachowania nabierają znaczenia w krajach „rdzenia” i promieniują na 
„peryferie”, łatwiej ogarnąć ogólny charakter współczesnej nam gospodarki. Ten ar-
tykuł był tego skromną próbą.
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WZROST ZNACZENIA DOCHODÓW Z OPERACJI WZROST ZNACZENIA DOCHODÓW Z OPERACJI 
FINANSOWYCH W KORPORACJACH FINANSOWYCH W KORPORACJACH 
NIE-FINANSOWYCH (NIE-FINANSOWYCH (FINANCIALIZATIONFINANCIALIZATION) ) 
– KONTEKST INSTYTUCJONALNY– KONTEKST INSTYTUCJONALNY

StreszczenieStreszczenie

Artykuł odnosi się do zjawiska akumulacji zysków z rosnącej wartości akcji i z obrotu akcjami 
w wielkich spółkach, zwłaszcza tych spoza sektora fi nansowego (fi nanzialization) i zwraca 
uwagę na rosnącą zależność fi rm od sytuacji na rynkach fi nansowych. Opiera się na przesłance, 
że uchwycenie tych tendencji pomaga w wyjaśnieniu natury współczesnej gospodarki. Analiza 
prowadzona jest z perspektywy ekonomii instytucjonalnej na trzech poziomach, a jej efektem są 
obserwacje odnośnie do wzajemnych powiązań między wspomnianą tendencją do giełdyzacji 
oraz instytucjonalnymi innowacjami na poziomie korporacji; między zmianami w nadzorze 
korporacyjnym oraz nowymi koalicjami społecznymi i przewartościowaniami w domenie 
państwa; między ewolucją systemów gospodarczych i politycznych a charakterem polityki 
ekonomicznej i społecznej. Rezultatem tych oddziaływań są systemy idei, określane między 
innymi jako wzgląd na akcjonariusza (shareholder view) w zarządzaniu korporacją, system 
kapitalizmu menedżerskiego, neoliberalna polityka społeczno-ekonomiczna, które dobrze 
uzupełniają zbiorcze pojęcie współczesnej globalizacji. Odnośne zmiany, obserwowane 
w korporacjach pochodzących z USA i z Zachodniej Europy, poprzez globalne łańcuchy 
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wartości mają wpływ na stosunki produkcji i zaopatrzenia w krajach rozwijających się. Za 
sprawą inwestycji bezpośrednich i importu wiedzy menedżerskiej rozprzestrzeniają się także 
w innych doganiających gospodarkach, nie wyłączając nowych krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. 

Słowa kluczowe: giełdyzacja (jako najlepszy polski odpowiednik 
financialization), korporacje, ekonomia instytucjonalna, 
globalizacja finansów.

THE INSTITUTIONAL CONTEXT THE INSTITUTIONAL CONTEXT 
OF FINANCIALIZATIONOF FINANCIALIZATION

AbstractAbstract

Th e paper focus on changing pattern of accumulation in the leading corporate organizations. 
Th e observation refers to the increased profi t-making through fi nancial channels by these 
agents, especially those from non-fi nancial sectors, as well as to their increased vulnerability 
to developments in fi nancial markets. It is argued, that the identifi cation of such a behaviour, 
called here the fi nanzialization, off ers an inspiring perspective on a nature of contemporary 
economy. Th e analytical approach draws from institutional economics. Accordingly, the points 
on institutional interlocking at three layers of analysis are made: between the fi nanzialization 
and new institutional arrangements in the corporate domain; between a shift  in corporate 
governance and changing social coalitions and values in the domain of state; between the 
changing institutional framework and economic policies. It is found out that the outcomes 
result in ideational systems, such as the shareholder view in corporate governance, managerial 
capitalism, neo-liberal policies, which seem to be adequate to the complex contemporary 
meaning of globalization. Due to global value chains, the fi nanzialization of the American and 
European corporations has its consequences for the developing South. Th e referred patterns 
and problems are also transferred to other peripheral economies, new member states of the 
EU included.

Key words: financialization, corporations, institutional 
economics, globalisation of finances
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WPŁYW DOTACJI UNIJNYCH WPŁYW DOTACJI UNIJNYCH 
NA FINANSOWANIE ROZWOJU NA FINANSOWANIE ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORSTWAPRZEDSIĘBIORSTWA

WstępWstęp

Celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku netto. Istotnym na-
rzędziem realizacji celu jest efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami przez 
zastosowanie innowacyjności procesowych lub produktowych. W każdym przedsię-
biorstwie następuje starzenie się zasobów pod względem technologicznym i spraw-
nościowym, dlatego konieczne jest ich unowocześnianie lub wymiana. Strategiczne 
działania fi rmy wymagają przedsięwzięć inwestycyjnych, na które jest potrzebny ka-
pitał. Źródłem fi nansowania innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa mogą być za-
równo środki własne, jak i obce. Finansowanie rozwoju własnymi funduszami wiążę 
się z występowaniem kosztów alternatywnych wynikających z innych możliwości in-
westowania kapitału własnego. Przedsiębiorca ponadto bardziej obawia się utraty środ-
ków własnych niż obcych – pojawia się koszt psychologiczny. Kapitał obcy powinien 
być przekazany właścicielowi zgodnie z przyjętymi warunkami i razem z należnymi 
odsetkami. Koszt pożyczonego kapitału i ryzyko jego spłaty zależą od rentowności 
planowanych inwestycji oraz od poziomu infl acji, która ma wpływ na realny poziom 
spłat kapitału i odsetek. Badania literaturowe wykazują, że kapitał własny polskich 
przedsiębiorstw jest niewystarczający do fi nansowania inwestycji. Pożyczenie kapita-
łu zwiększa koszt działalności przedsiębiorstwa oraz ryzyko utraty kapitału własnego. 
Pojawienie się w 2000 r. możliwości częściowego fi nansowania rozwoju przedsiębior-
stwa z dotacji unijnej takie ryzyko znacznie ogranicza. Dotacja pozwala na uniknię-
cie kosztów obsługi kredytu (przy założeniu, że przedsiębiorstwo realizuje inwestycję 
z kapitału pożyczonego) oraz obniżenie ryzyka działalności przedsiębiorstwa. 

 * Dr Benedykt Puczkowski, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Pra-
wa i Administracji.
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Cele i metodyka badańCele i metodyka badań

Celem badań jest analiza ekonomiczna wybranych przedsiębiorstw z woj. war-
mińsko–mazurskiego, które otrzymały dotację z UE. Postawiono hipotezę, że dotacje 
unijne wpływają pozytywnie na działalność i ich kondycję fi nansową. Analizie pod-
dano różnicę między nominalną wartością dotacji a realnym jej wpływem na zmiany 
ekonomiczne. Zbadano, jak na rozwój przedsiębiorstwa oddziałuje realne wsparcie 
unijne, a jak kapitał pożyczony. Do wyliczenia opracowano odpowiedni algorytm. 
Celem pracy jest również określenie, jaki jest wpływ osłony podatkowej i zysku infl a-
cyjnego na realną wartość dotacji, a także opracowanie algorytmu do zweryfi kowa-
nia tezy, że decyzja o zastosowaniu dźwigni fi nansowej z udziałem kapitału unijnego 
(dotacji) jest korzystniejsza niż z udziałem obcego (kredyt). Założono, że realna war-
tość dotacji nie jest równoważna z dotacją nominalną. Nominalne wsparcie z UE 
należy skorygować, uwzględniając infl ację i różnicę wynikającą z braku możliwości 
zaliczenia w koszty działalności przedsiębiorstwa amortyzacji, proporcjonalnie do 
pozyskanej dotacji. Założenia zweryfi kowano za pomocą algorytmu.

W badaniach wykorzystano materiały pochodzące z działów księgowych bada-
nych przedsiębiorstw, w tym: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy gotówkowe 
oraz informację podatkową. Analizie poddano także dokumentację związaną z otrzy-
maną dotacją: wnioski o wsparcie, umowy, sprawozdania okresowe i końcowe oraz 
wniosek o płatność końcową. 

Wyniki badańWyniki badań

Wpływ środków unijnych na rozwój przedsiębiorstw badano w 2006 r. w wybra-
nych losowo przedsiębiorstwach z woj. warmińsko-mazurskiego, które otrzymały 
wsparcie z PHARE, SPO WKP Działanie 2.3, SAPARD lub SPO ROL. Przedsiębior-
stwa te, klasyfi kowane jako przedsiębiorstwa małe, średnie i duże, należą do sektorów 
wiodących w gospodarce Warmii i Mazur. W tabeli 1 przedstawiono datę inwesty-
cji i otrzymanej dotacji, wysokość wnioskowanej i faktycznej kwoty otrzymanego 
wsparcia oraz procentowy udział dotacji w bilansowej wartości maszyn i urządzeń 
w badanych przedsiębiorstwach. Trzy fi rmy korzystały z programu SAPARD, dwie 
z programu SPO WKP, a pozostałe uzyskały wsparcie z Phare 2000–2003. Kwoty 
wnioskowane były najczęściej o około 70% wyższe niż uzyskane wsparcie. Wynika-
ło to z niewłaściwego wydatkowania funduszy na koszty kwalifi kowane w umowie 
lub ze zmiany planów inwestycyjnych. Przeprowadzono analizę udziału otrzymanej 
dotacji w wartości maszyn i urządzeń (dotacje nie dotyczyły inwestowania w bu-
dynki lub budowle). W przedsiębiorstwach dużych (ZM Matczak, Indyk Mazury) 
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udział dotacji stanowił ok. 20% wartości maszyn i urządzeń wykazanych w aktywach. 
W przedsiębiorstwach średnich i małych pozyskana suma wynosiła od 9,9 do 67,4%, 
przy kwotach dotacji nie przekraczających 200,0 tys. PLN. 

Tabela 1.  Otrzymane wsparcie oraz udział dotacji w wartości maszyn Tabela 1.  Otrzymane wsparcie oraz udział dotacji w wartości maszyn 
i urządzeń w badanych przedsiębiorstwach w tys. PLNi urządzeń w badanych przedsiębiorstwach w tys. PLN

WyszczególnienieWyszczególnienie
Data inwestycji i rodzaj Data inwestycji i rodzaj 

wsparciawsparcia

Data Data 
otrzymania otrzymania 

dotacjidotacji

Kwota Kwota 
wnioskowaniawnioskowania

Faktyczna Faktyczna 
kwota dotacjikwota dotacji

Udział dotacji Udział dotacji 
w wartości w wartości 

maszyn maszyn 
i urządzeń (%)i urządzeń (%)

Hotel „Zamek 
Karnity”

2004 – SAPARD 2005 210.0 210.0 2005 – 67,4

Hotel „Anders”
2003 – PhareFDI 
2005 – Phare FDI

2004
2005

105.8
200.0

98.5
94.6 

2004 – 51,0 
2005 – 52,9 

Park Hotel 2003 – Phare FDI 2003 62.2 26.3 2003 – 19,6 

EXPOM 2005 – SPO WKP 2.3 2006 305.0 90.1 2006 – 7,9 

Unimasz
2003 – Phare FDI
2005 – SPO WKP 2.3

2004
2006

200.0
1.200.0

181.5
1.200.0

2004 – 9,9 
2006 – 60,8 

Stalzłom
2000 – Phare 
2004 – Phare FDI
2004 – Phare FDI

2003
2004
2005

137.8
68.9

100.0

64.8
56.7
52.5

2003 – 47,5 
2004 – 14,3 
2005 – 11,5 

Indyk Mazury 2004 – SAPARD 2005 1.216.2 1.192.2 2005 – 20,5 

ZM Matczak 2003 – SAPARD
2003
2004

884.0
750.0

656.0
699.4

2003 – 21,4 
2004 – 22,7 

Analiza finansowania inwestycji Analiza finansowania inwestycji 
z udziałem funduszy unijnych z udziałem funduszy unijnych 

Analizując wpływ dotacji unijnej na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw, należy 
rozważyć jej realny wymiar polegający na skorygowaniu otrzymanej kwoty przez uwzględ-
nienie podatku bezpośredniego i infl acji. Przepisy podatkowe nie pozwalają zaliczyć amor-
tyzacji, liczonej od sumy wsparcia unijnego, do kosztów uzyskania przychodów w rachunku 
zysków i strat. Przedsiębiorstwo nie może zaliczyć do kosztów przed opodatkowaniem peł-
nej kwoty wynikającej z odpisu amortyzacyjnego dotowanego środka trwałego w wyso-
kości wsparcia (w analizowanych przedsiębiorstwach wysokość dotacji wynosiła do 50%). 
Oznacza to, że baza do opodatkowania powiększa się o procentową wysokość dotacji, od 
której jest naliczana amortyzacja (w badaniach przyjęto14%). Badane przedsiębiorstwa 
płacą 19% podatek dochodowy. Wysokość korekty dotacji dla poszczególnych przedsię-
biorstw przedstawiono w tabeli 2. Z danych wynika, że istnieje zależność między wielkoś-
cią „strat” tarczy podatkowej a wielkością uzyskanej dotacji, np. w fi rmie Unimasz strata 
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za 5 lat wyniesie 150,4 tys. PLN (pozyskana suma wyniosła 1 361,4 tys, PLN), a w Hotelu 
„Zamek Karnity” 26,5 tys. PLN (pozyskana suma to 210,0 tys. PLN).

Tabela 2.  Wysokość korekty dotacji z tytułu podatku dochodowego (19%) Tabela 2.  Wysokość korekty dotacji z tytułu podatku dochodowego (19%) 
od zwiększonej amortyzacji dotowanego środka trwałego (w tys. PLN)od zwiększonej amortyzacji dotowanego środka trwałego (w tys. PLN)

WyszczególnienieWyszczególnienie 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Hotel „Zamek Karnity”   210,0 204,4 199,0 193,7 188,5 183,5  

Hotel „Anders”
 98,6 95,9 93,4 90,9 88,5 86,1   

  94,7 92,1 89,7 87,3 85,0 82,7  

Park Hotel 26,3 25,6 25,0 24,3 23,7 23,0    

EXPOM    90,1 87,7 85,4 83,1 80,9 78,8

Unimasz
 20,1 19,6 19,1 18,5 18,1 17,6   

   1361,4 1325,2 1289,9 1255,6 1222,2 1189,7

Stalzłom

64,9 63,1 61,5 59,8 58,2 56,7    

 56,7 55,2 53,7 52,3 50,9 49,6   

  52,6 51,2 49,8 48,5 47,2 46,0  

Indyk Mazury   1192,3 1160,6 1129,7 1099,7 1070,4 1041,9  

ZM Matczak
656,0 638,6 621,6 605,0 588,9 573,3    

 694,4 675,9 657,9 640,4 623,4 606,8   

Obliczenia na podstawie wzoru: W1 = W*(1–Sa*t), gdzie W – kwota dotacji, Sa – stopa amortyzacji –14%, t – stopa po-
datku dochodowego – 19%. Dla uproszczenia przyjęto wyliczenia dla 5 lat od otrzymania dofinansowania. Wartości wy-
tłuszczone wykazują rok otrzymania dotacji.

Tabela 3.  Procentowa strata z tytułu podatku dochodowego (19%) o amortyzację Tabela 3.  Procentowa strata z tytułu podatku dochodowego (19%) o amortyzację 
niezaliczoną do kosztów uzyskania przychodów przed opodatkowaniemniezaliczoną do kosztów uzyskania przychodów przed opodatkowaniem

WyszczególnienieWyszczególnienie 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Hotel „Zamek Karnity”   –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

Hotel „Anders”
 –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

  –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

Park Hotel –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

EXPOM    –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

Unimasz
 –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

   –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

Stalzłom

–2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

 –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

  –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

Indyk Mazury   –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

ZM Matczak
–2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6

 –2,7 –5,2 –7,8 –10,2 –12,6
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Wartość dotacji skorygowana przez uwzględnienie braku „tarczy podatkowej” 
przedstawiono w tabeli 3, która prezentuje procentową „stratę” z tytułu podatku 
dochodowego od zwiększonej bazy amortyzacji, wyliczoną na podstawie tabeli 2. 
Z danych tej tabeli wynika, że realna wartość dotacji w pierwszym roku zmniejsza 
się o 2,7%, w drugim o 5,2%, w trzecim o 7,8%, w czwartym o 10,2% a w piątym 
o 12,6%. Procentowe wyliczenia potwierdzają, że w każdym badanym przedsiębior-
stwie wysokość dotacji wyrażona w pieniądzu ma wpływ na efekty ekonomiczne, 
progresja zaś jest taka sama – niezależnie od wysokości pozyskanego wsparcia i daty 
jej otrzymania.

W analizie przyjęto założenie, że przedsiębiorstwa korzystające z dotacji nie mu-
szą gromadzić kapitału przez 5 lat, ponieważ otrzymały dotację po zakończeniu in-
westycji i rozliczeniu projektu. Założono również, że badane fi rmy fi nansują rozwój 
ze środków własnych. Wykorzystanie środków własnych wydłuża czas realizacji za-
planowanych inwestycji (analizowane 5 lat) oraz powoduje powstanie dodatkowych 
kosztów wynikających z nominalnego wzrostu wartości maszyn i urządzeń – tak przy-
jęte koszty określono jako zysk infl acyjny. Wyliczenia przeprowadzono opierając się 
na informacji GUS o poziomie infl acji dla badanego okresu. Rok otrzymania dotacji 
jest jednocześnie rokiem bazowym do wyliczeń zysku infl acyjnego za kolejne 5 lat. 
Badany okres cechuje niski poziom infl acji (3,5% w 2004, 2,1% w 2005 i 1% w 2006 r.), 
mimo to, po pięciu latach od otrzymania wsparcia, przy dotacji w wysokości 1,4 mln, 
zysk infl acyjny w przedsiębiorstwie Unimasz wyniósł ok. 70 tys. PLN. Zysk infl acyjny 
jest tym większy, im większa jest wysokość wsparcia kapitałowego (tab. 4).

Zysk infl acyjny (porównano go z przyszłą wartością informującą, jaką wartość 
uzyska ustalona kwota po upływie określonego czasu) dotacji uzyskanej przez bada-
ne przedsiębiorstwa zaprezentowano w tabeli 5. Procentowy zysk infl acyjny wynika 
z wielkości infl acji w danym roku, określonej przez GUS. Wyliczenia procentowe są 
prezentacją zysku infl acyjnego za następny rok po otrzymaniu dotacji, np. dla 2003 r. 
przyjęto zysk infl acyjny 3,5%, a wyniki dla tego roku dotyczą przedsiębiorstw, któ-
re uzyskały dotację w 2003 roku itd. Zależnie od wysokości infl acji w analizowanym 
roku, każdy następny okres jest sumą z okresu poprzedniego i obecnego. W latach 
2004–2008 procentowy zysk infl acyjny był najwyższy i na koniec analizowanego 
okresu wynosił 8,9%, natomiast lata 2006–2010 oraz 2007–2011 będzie cechował 
zysk 5,1% (założono 1% infl ację dla lat 2007–2011).

Przyjęte założenia pozwoliły na wyliczenie otrzymanej dotacji unijnej uwzględ-
niającej podatek dochodowy i infl ację w kolejnych latach. Wyniki zaprezentowane 
w tabeli 6 świadczą o tym, że im wyższa jest infl acja, tym korzystniej wpływa ona na 
zysk infl acyjny pozyskany z tytułu otrzymanej dotacji (wyraźnie widoczną prawidło-
wość zanotowano w przypadku fi rm Park Hotel, Stalzłom i ZM Matczak dla dotacji 
pozyskanych w 2003 r., istnieje przewaga zysku infl acyjnego nad stratą z tytułu korek-
ty dotacji przez uwzględnienie podatku dochodowego). W kolejnych latach przyjęta 
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infl acja na poziomie 1% pozwala na wnioskowanie o dodatnim wpływie funduszy 
unijnych, ale korekta dotacji jest niższa. Z analizy danych wynika, że przedsiębior-
stwa ubiegające się o wyższe dotacje uzyskują wyższą korzyść z tytułu kompensaty 
zyskiem infl acyjnym korekty dotacji podatkiem dochodowym. 

Tabela 4.  Zysk inflacyjny z tytułu uzyskania dotacji przy Tabela 4.  Zysk inflacyjny z tytułu uzyskania dotacji przy 
założeniu, że przedsiębiorstwo gromadzi kapitał założeniu, że przedsiębiorstwo gromadzi kapitał 
przez 5 lat, by dokonać inwestycji (w tys. PLN)przez 5 lat, by dokonać inwestycji (w tys. PLN)

WyszczególnienieWyszczególnienie 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Hotel „Zamek Karnity”   210,0 212,1 214,2 216,4 218,5 220,7

Hotel „Anders”
 98,6 100,1 101,6 102,7 103,7 104,7

  94,7 95,6 96,6 97,5 98,5 99,5

Park Hotel 26,3 27,3 27,8 28,1 28,4 28,7

EXPOM    90,1 91,0 91,9 92,8 93,8 94,7

Unimasz
 20,1 20,5 20,7 20,9 21,2 21,4

   1361,4 1375,0 1388,8 1402,7 1416,7 1430,8

Stalzłom

64,9 67,1 68,5 69,2 69,9 70,6

 56,7 57,9 58,5 59,1 59,7 60,3

  52,6 53,1 53,6 54,2 54,7 55,3

Indyk Mazury   1192,3 1204,2 1216,3 1228,4 1240,7 1253,1

ZM Matczak
656,0 679,0 693,3 700,3 707,3 714,4

 694,4 708,9 716,0 723,2 730,6 737,8

Wartości wytłuszczone wskazują rok otrzymania dotacji. Zysk inflacyjny obliczono na podstawie wzoru Zi = W*(1+i), 
gdzie W – nominalna kwota dotacji, i – uśredniona stopa inflacji (średnia arytmetyczna poziomu inflacji od roku nastę-
pującego po roku otrzymania dotacji do roku bazowego).

Tabela 5.  Procentowy zysk inflacyjny (przyszła wartość)Tabela 5.  Procentowy zysk inflacyjny (przyszła wartość)

WyszczególnienieWyszczególnienie 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Hotel „Zamek Karnity”   1,0 2,0 3,0 4,1 5,1

Hotel „Anders”
2,1 3,1 4,2 5,2 6,3

  1,0 2,0 3,0 4,1 5,1

Park Hotel 3,5 5,7 6,7 7,8 8,9

EXPOM    1,0 2,0 3,0 4,1 5,1

Unimasz
 2,1 3,1 4,2 5,2 6,3

   1,0 2,0 3,0 4,1 5,1

Stalzłom

3,5 5,7 6,7 7,8 8,9

 2,1 3,1 4,2 5,2 6,3

  1,0 2,0 3,0 4,1 5,1

Indyk Mazury   1,0 2,0 3,0 4,1 5,1

ZM Matczak
3,5 5,7 6,7 7,8 8,9

 2,1 3,1 4,2 5,2 6,3
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Tabela 6.  Urealniona dotacja unijna o podatek Tabela 6.  Urealniona dotacja unijna o podatek 
amortyzacyjny i zysk inflacyjny łącznieamortyzacyjny i zysk inflacyjny łącznie

WyszczególnienieWyszczególnienie 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Hotel „Zamek Karnity”  206,5 203,2 200,1 197,0 194,2  

Hotel „Anders”
 97,4 93,9 92,0 89,5 87,1   

  93,0 90,7 88,2 86,0 83,7  

Park Hotel 26,6 25,5 24,6 24,0 23,3   

EXPOM    87,8 86,1 84,0 81,9 79,3

Unimasz
 20,0 19,3 18,7 18,4 17,8   

   1338,8 1303,7 1269,5 1236,2 1203,8

Stalzłom

65,3 62,9 60,5 58,9 57,4   

 56,4 54,3 52,9 51,5 50,2  

  51,7 50,3 49,1 47,7 46,4

Indyk Mazury   1172,5 1131,8 1111,8 1082,7 1054,1

ZM Matczak
661,6 635,9 612,0 600,9 580,4  

 680,4 665,0 647,6 630,8 614,0  

Powyższe wyliczenia potwierdza opracowany algorytm pozwalający na wylicze-
nie realnej wartości pozyskanej dotacji:

Wr = Wn · (1–Sa · t) (1+i)

gdzie:
Wr –  realna wartość wsparcia skorygowana przez uwzględnienie podatku dochodo-

wego od niezaliczonej amortyzacji w koszty uzyskania przychodu do opodat-
kowania i infl ację,

Wn –  wartość nominalna wsparcia,
Sa –  stopa amortyzacji zakupionego środka trwałego (%),
t –  stopa podatku dochodowego (%),
i –  infl acja za badany rok (%),

Jeżeli infl acja w kolejnych latach jest mocno zróżnicowana, to wielkość realnej 
dotacji można obliczyć ze wzoru, który uwzględnia infl ację w każdym roku, aż do 
zakończenia naliczania amortyzacji:

Wrn= Wn · (1–Sa · t) (1+i1)…(1+in)

i1…in – stopy infl acji w kolejnych latach (%),
Gdy stopa infl acji w badanym okresie nie różni się istotnie w poszczególnych la-

tach (a tak było w badanym okresie, tj. 2004–2007), można zastosować uproszczenie 
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w postaci przyjęcia do wyliczeń uśrednionej arytmetycznie wartości infl acji. Algo-
rytm będzie następujący: 

Wr = Wn · (1–Sa · t)n (1+i)n.

Finansowanie inwestycji kapitałem pożyczonymFinansowanie inwestycji kapitałem pożyczonym

Rozważono hipotetyczną sytuację, że badane przedsiębiorstwa nie pozyskały 
dotacji i inwestycje sfi nansowały kapitałem pożyczonym. Rachunek ekonomicz-
ny wskazuje na dodatkową, wynikającą z dotacji, korzyść polegającą na uniknię-
ciu pożyczenia kapitału i związanego z tym kosztu obsługi zobowiązania wobec 
instytucji pożyczającej. W badanych przedsiębiorstwach sytuacja wyglądałaby 
tak, jak wskazują dane w tabeli 7. Każda organizacja musiałaby pożyczyć kapi-
tał w wysokości pozyskanej dotacji oraz dodatkowo ponosić koszty obsługi zobo-
wiązania wynoszące 7% w stosunku rocznym od wysokości pożyczonego kapitału 
i prowizji pobieranej przez bank za przygotowanie dokumentów. Różnica jest tym 
większa, im wyższe są kwoty dotacji oraz koszt obsługi kredytu, np. w przedsię-
biorstwo Unimasz przy kredycie wynoszącym 1 361,4 tys. PLN dodatkowy koszt 
obsługi kredytu wraz z prowizją bankową wyniesie 306,3 tys. PLN, a w Hotelu 
„Zamek Karnity” dodatkowy koszt wyniesie 47,3 tys. PLN (kwota dotacji wynio-
sła 210,0 tys. PLN). 

Wysokość kredytu wraz z kosztami obsługi, wyrażona w %, jest w poszczególnych 
przedsiębiorstwach taka sama i wynosi 108,5 w pierwszym roku, w drugim 114,1, 
w trzecim 118,3 i ostatnim 122,5 (tab. 8). Oznacza to, że każde badane przedsiębior-
stwo poniosłoby procentowy koszt w okresie 5 lat 122,5. Na koszt ten składają się: 
wysokość rat kapitałowych, prowizja bankowa od udzielonego kredytu oraz koszt 
odsetek od pożyczonego kapitału.

Odsetki od pożyczonego kapitału są kosztem uzyskania przychodu przed opodat-
kowaniem, dlatego realna cena kredytu jest pomniejszana o zwiększoną podstawę do 
opodatkowania podatkiem bezpośrednim. W tabeli 9 zaprezentowano sytuację, w któ-
rej badane przedsiębiorstwa nie uzyskały dotacji, lecz zaplanowany rozwój fi nanso-
wały kredytem bankowym. Po pięciu latach spłaty realny koszt kredytu bankowego 
Hotelu „Zamek Karnity” wyniósł 73,7 tys. PLN a fi rmy „Unimasz” 523,0 tys. PLN. 
Z tabeli wynika również, że im wyższa wartość realizowanej inwestycji, tym korzyst-
niejsza jest relacja saldo – zysk realny od pozyskanej dotacji.

Uzyskane wyniki relacji saldo – zysk realny potwierdzają, że korzystniejsze jest 
fi nansowanie rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem dotacji niż kredytu. Ba-
dane fi rmy dzięki dotacjom, poczyniły realne oszczędności w każdym okresie spłaty 
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kredytu: w pierwszym roku wyniosły one 11,2%, w drugim 19,3%, w trzecim 26,1%, 
w czwartym 31,3% a w piątym 35,1%. Dla badanych fi rm zysk realny pozyskanej do-
tacji wyrażony w % jest taki sam (tab. 10).

Tabela 7.  Wysokość pożyczonego kapitału wraz z kosztem obsługi w tys. PLNTabela 7.  Wysokość pożyczonego kapitału wraz z kosztem obsługi w tys. PLN

WyszczególnienieWyszczególnienie 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Hotel „Zamek Karnity”   210,0 227,9 239,6 248,4 254,3 257,3

Hotel „Anders”
 98,5 106,9 112,4 116,5 119,3 120,6

  94,7 102,7 108,0 112,0 114,6 116,0

Park Hotel 26,3 28,6 30,1 31,2 31,9 32,3

EXPOM    90,1 97,8 102,8 106,6 109,1 110,4

Unimasz
 20,1 21,8 22,9 23,8 24,4 24,6

   1361,4 1477,1 1553,4 1610,5 1648,7 1667,7

Stalzłom

64,9 70,4 74,0 76,7 78,5 79,4

 56,7 61,5 64,7 67,1 68,7 69,5

  52,6 57,1 60,0 62,2 63,7 64,4

Indyk Mazury   1192,3 1293,6 1360,4 1410,5 1443,9 1460,6

ZM Matczak
656,0 711,8 748,5 776,0 794,4 803,6

 694,4 753,4 792,3 821,4 840,9 850,6

Wartości wytłuszczone oznaczają rok otrzymania dotacji. Założenia: kredyt 5 lat, prowizja za pierwszy rok 1,5%, opro-
centowanie 7% w skali rocznej. Metodyka obliczeń: 1. rok: W1 = W*[1+(P+r)]; następne lata: Wn = [(W–(n*T))*r]+ Wn–1, 
gdzie W – kwota dotacji, P – prowizja za 1 rok, r – oprocentowanie roczne, T – roczna rata pięcioletniego kredytu, n – 
dany rok spłaty.

Tabela 8.  Prezentacja kosztu zaciągniętego kredytu wyrażona w % w okresie 5 latTabela 8.  Prezentacja kosztu zaciągniętego kredytu wyrażona w % w okresie 5 lat

WyszczególnienieWyszczególnienie 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Hotel „Zamek Karnity”   108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

Hotel „Anders”
 108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

  108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

Park Hotel 108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

EXPOM    108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

Unimasz
 108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

   108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

Stalzłom

108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

 108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

  108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

Indyk Mazury   108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

ZM Matczak
108,5 114,1 118,3 121,1 122,5

 108,5 114,1 118,3 121,1 122,5
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Wpływ realnej wartości dotacji na przepływy gotówkowe jest jeszcze bardziej wy-
razisty, ponieważ kapitał z tytułu pozyskanej dotacji ma istotny wpływ na stan środ-
ków w przedsiębiorstwie: nie tylko powiększa majątek obrotowy, ale również pozwala 
na rezygnację z zaangażowania kapitału własnego lub pożyczonego.

Tabela 9.  Saldo – zysk realny od otrzymanej dotacji (koszt Tabela 9.  Saldo – zysk realny od otrzymanej dotacji (koszt 
kredytu – strata podatkowa) w tys. PLNkredytu – strata podatkowa) w tys. PLN

WyszczególnienieWyszczególnienie 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Hotel „Zamek Karnity”   233,4 250,6 264,7 275,8 283,7  

Hotel „Anders”
 91,9 96,6 104,8 108,5 111,8   

  105,2 113,0 119,3 124,3 127,9  

Park Hotel 29,3 31,4 33,2 34,6 35,6   

EXPOM    100,2 107,6 113,6 118,3 121,8

Unimasz
 22,4 24,0 25,4 26,4 27,2   

   1513,3 1624,8 1716,3 1787,8 1839,4

Stalzłom

72,1 77,4 81,8 85,2 87,6   

 63,1 67,7 71,5 74,5 76,6  

  58,5 62,8 66,3 69,1 71,1

Indyk Mazury   1325,4 1423,0 1503,1 1565,8 1610,9

ZM Matczak
729,2 782,9 827,0 861,5 886,3   

 771,8 828,7 875,4 911,8 938,2  

Tabela 10.  Saldo–zysk realny od otrzymanej dotacji (koszt Tabela 10.  Saldo–zysk realny od otrzymanej dotacji (koszt 
kredytu–strata podatkowa) w %kredytu–strata podatkowa) w %

WyszczególnienieWyszczególnienie 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Hotel „Zamek Karnity”   111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

Hotel „Anders”
 111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

  111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

Park Hotel 111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

EXPOM    111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

Unimasz
 111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

   111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

Stalzłom

111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

 111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

  111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

Indyk Mazury   111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

ZM Matczak
111,2 119,3 126,1 131,3 135,1

 111,2 119,3 126,1 131,3 135,1
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PodsumowaniePodsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa wykorzystujące fundu-
sze unijne na rozwój odnoszą wymierne korzyści:

unikają kosztów obsługi kredytu,
poprawiają przepływy gotówkowe po zrealizowaniu inwestycji i otrzymaniu wspar-
cia,
ograniczają ryzyko utraty kapitału własnego w razie niepowodzenia gospodar-
czego.
Wymienione korzyści pozwalają na pozytywne zweryfi kowanie przyjętego zało-

żenia, że przedsiębiorstwo wykorzystujące środki unijne zwiększa rentowność kapi-
tału własnego. Ocena wpływu dotacji unijnej na badane podmioty stanowi podstawę 
do wnioskowania, że zwiększa ona efektywność ekonomiczną kapitałów istniejących 
w przedsiębiorstwie uwzględniając jej urealnioną wartość o osłonę podatkową i zysk 
infl acyjny. Dotacje unijne prowadzą do pozytywnych zmian ekonomicznych w przed-
siębiorstwie, ograniczają ryzyko gospodarowania kapitałem własnym i pozwalają na 
trwalszy i szybszy jego rozwój niż przy wykorzystaniu kapitału pożyczonego. Powyż-
sze założenia zostały zweryfi kowane za pomocą opracowanego algorytmu.

WPŁYW DOTACJI UNIJNYCH NA FINANSOWANIE WPŁYW DOTACJI UNIJNYCH NA FINANSOWANIE 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWAROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

StreszczenieStreszczenie

Wpływ środków unijnych na rozwój przedsiębiorstw badano w 2006 r. w wybranych losowo 
przedsiębiorstwach z woj. warmińsko-mazurskiego. Postawiono hipotezę, że fundusze unijne 
zwiększają efektywność ekonomiczną kapitałów istniejących w przedsiębiorstwie. Hipotezę tę 
zweryfi kowano pozytywnie, dotacje unijne prowadzą do właściwych zmian ekonomicznych 
w przedsiębiorstwie, ograniczają ryzyko gospodarowania kapitałem własnym, ponadto 
pozwalają na trwalszy i szybszy rozwój przedsiębiorstwa niż przy wykorzystaniu kapitału 
pożyczonego. 

Słowa kluczowe: rozwój przedsiębiorstwa, dźwignia finansowa, 
wartość realna i nominalna dotacji unijnej

�
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�
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THE INFLUENCE OF EU SUBSIDIES ON THE INFLUENCE OF EU SUBSIDIES ON 
FINANCING AN ENTERPRISE DEVELOPMENTFINANCING AN ENTERPRISE DEVELOPMENT

Abstract Abstract 

Th e infl uence of EU subsidies on the development of enterprises was examined in 2006 in 
randomly chosen enterprises in warmińsko-mazurskie province. Th ere was a hypothesis 
made that EU funds increase the economic eff ectiveness of the funds already existing in the 
enterprise. Th is hypothesis has been positively verifi ed, EU subsidies lead to appropriate 
economic changes in an enterprise, they restrict the risk of managing the company’s own 
capital, besides, they allow for a more long-lasting and faster development of an enterprise 
in comparison to development with use of a borrowed capital. 

Key words: the development of enterprise, financial lever, real 
value and nominal the UE grant-in-aid
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1. Wstęp1. Wstęp

Postępujący proces globalizacji dotyczy gałęzi gospodarki, rynków branżowych, 
przedsiębiorstw, a także konkurencji. Stopniowe wkraczanie na polski rynek fi rm 
zagranicznych nasila umiędzynarodowienie gospodarki. Organizacje, aby adopto-
wać się do zmiennych warunków muszą być aktywnymi podmiotami zachodzących 
przemian. Presja wynikająca z globalizacji i narastającej konkurencji wymusza ko-
nieczność dostosowania się do nowych warunków. Charakteryzuje się to stawianiem 
ambitnych celów. Realizacja zadań z nich wynikających prowadzi do szybkiego roz-
woju a czasem też ekspansji. Wyraża się chęcią dorównania najlepszym lub zdoby-
ciem pozycji lidera [por. 5, s. 3–4]. Również w polskim przetwórstwie mlecznym 
zachodzą zmiany dotyczące narastającej konkurencji. Szczególnie istotny w tym 
względzie jest proces koncentracji produkcji. Wynika z tego potrzeba rosnącej skali 
inwestowania ukierunkowanej na modernizację potencjału przetwórczego, a także 
na budowę nowych zakładów. Menedżerowie zdają sobie sprawę, że w tych warun-
kach sukcesu nie da się osiągnąć wyłącznie drogą rozwoju wewnętrznego. W efek-
cie dają się zaobserwować liczne fuzje i przejęcia. W wyniku przejmowania fi rm 
następuje redukcja zbędnych czynników produkcji, specjalizacja oraz koncentracja 
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 ** Dr Ireneusz Janiuk, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania.
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funkcji przedsiębiorstw. Powstają początkowo niewielkie grupy kapitałowe, które 
sukcesywnie zwiększają swoje przychody. Oznacza to stopniowe nasilanie się pro-
cesów konsolidacyjnych w sektorze, a także koncentrację przetwórstwa mlecznego 
pod względem technologicznym.

W przetwórstwie mlecznym od początku okresu transformacji widoczny jest spa-
dek liczby przedsiębiorstw. Wynika to ze spadku ich rentowności przy dotychczasowej 
skali działania. W efekcie wiele jednostek ulega likwidacji. W przypadkach rokujących 
dalszy rozwój, w drodze restrukturyzacji oraz procesów prywatyzacyjnych dochodzi 
do przejmowania fi rm przez silniejsze zakłady. Celem opracowania jest ukazanie roli 
fuzji i przejęć w rozwoju organizacji. Na podstawie literatury przedmiotu omówio-
no istotę tego rodzaju nabyć, a także dokonano próby klasyfi kacji poszczególnych 
działań. Jako przykład wykorzystania fuzji i przejęć przedstawiono Spółdzielnię Mle-
czarską Mlekpol w Grajewie. Pozwoliło to na wyodrębnienie etapów rozwoju orga-
nizacji, a także przedstawienie rezultatów zrealizowanych transakcji.

2.  Istota rozwoju organizacji przez fuzje i przejęcia2.  Istota rozwoju organizacji przez fuzje i przejęcia

Z nasilających się przemian na rynku wynikają potrzeby powiększania potencja-
łu organizacji. W zależności od możliwości poszczególnych przedsiębiorstw dalszy 
rozwój może być osiągany różnymi drogami. Firmy często nie dysponują wystarcza-
jącym potencjałem strategicznym aby w pełni wykorzystać zachodzące przemiany. 
Alternatywą dla rozwoju wewnętrznego stają się fuzje i przejęcia. Działania w ra-
mach tych procesów dają się określać mianem nabycia całej organizacji lub jej części. 
Są naturalnym elementem gospodarki i obecnie obserwowane są w wielu sektorach. 
Ewolucja form nabycia organizacji odbywa się na płaszczyźnie wielu różnych dzie-
dzin wiedzy. W praktyce gospodarczej powoduje to sytuację, że stosowane są po-
jęcia między innymi z takich obszarów, jak: prawo, ekonomia, a także organizacja 
i zarządzanie. W rezultacie do opisów i analiz procesów połączeń wykorzystywane 
są pojęcia wynikające z różnych doświadczeń praktycznych. Powoduje to koniecz-
ność uwzględniania defi nicji występujących w różnych dziedzinach wiedzy. Rozróż-
nienie pomiędzy poszczególnymi formami niekiedy jest nieostre. Wynikają z tego 
trudności w precyzyjnym wskazaniu kryteriów ich klasyfi kacji, a także znalezieniu 
właściwych określeń form nabycia. Często też dochodzi do stosowania terminologii 
nie do końca odpowiadającej opisywanym zjawiskom. Wskazuje to na konieczność 
podjęcia próby uporządkowania stosowanej terminologii w procesach połączeń or-
ganizacji. Klasyfi kacja poszczególnych działań w ramach nabycia organizacji powin-
na uwzględniać szereg uwarunkowań. W literaturze z zakresu fuzji i przejęć można 
spotkać wiele podejść. Różnice między istniejącymi podziałami są nieostre. Często 
spowodowane są trudnościami semantycznymi wynikającymi z przekładów obcoję-
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zycznych. Stosowane w nich określenia uwzględniają uwarunkowania jakie istnieją 
w krajach, których dotyczą opisywane przypadki.

W świetle powyższych rozważań należy podkreślić potrzebę właściwej klasyfi ka-
cji działań realizowanych w ramach konsolidacji przedsiębiorstw, a także odpowia-
dających im pojęć. W. Frąckowiak wskazuje na trzy główne warunki ujednoliconej 
terminologii. Po pierwsze podział występujących pojęć powinien być rozłączny. Ozna-
cza to, że znaczenie jednego pojęcia nie nakłada się zakresowo na inne. Po drugie, 
znaczenie poszczególnych terminów powinno wynikać z odniesień semantyczno-
-etymologicznych. Po trzecie, stosowane pojęcia powinny korespondować z polskim 
prawodawstwem. Chodzi tu o uwzględnienie terminologii występującej w Kodeksie 
handlowym, Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie o rachunkowości. Pozwala to wyod-
rębnić dwie grupy działań dotyczących nabywania przedsiębiorstw. Są to: fuzje rozu-
miane jako połączenia lub łączenie się przedsiębiorstw a także przejęcia [1, s. 20].

Fuzja ma miejsce wówczas, gdy łączą się przynajmniej dwie autonomiczne fi rmy. 
Jest to dobrowolne działanie, w wyniku którego tworzona jest nowa jednostka. Z tą 
formą związane są dwie możliwe sytuacje. Jedna dotyczy połączenia jednostek na 
ogół o podobnej wielkości. Ich siły ekonomiczne są względnie wyrównane. Łączone 
fi rmy ulegają likwidacji w celu stworzenia nowej organizacji. Cechą takiego połącze-
nia jest to, że każda z jednostek traci swoją dotychczasową odrębność i osobowość 
prawną. Na bazie istniejących potencjałów powstaje nowa organizacja. W tym zna-
czeniu fuzję należy rozumieć jako konsolidację przedsiębiorstw.

Pojęcie fuzji będzie też odnosić się do sytuacji połączenia fi rm, których siły eko-
nomiczne są nierówne. Oznacza to, że silniejsza jednostka wchłania słabszą. Do po-
łączenia przedsiębiorstw dochodzi przez nabycie lub wcielenie przedsiębiorstwa. 
Przy czym jedno z nich (nabywca) zachowuje swoją tożsamość i osobowość praw-
ną. W takim przypadku połączenie rozumiane jest jako inkorporacja lub wcielenie. 
W wyniku inkorporacji dochodzi do wyodrębnienia oddziału lub fi lii funkcjonują-
cych w ramach jednej organizacji. Możliwe też jest rozdysponowanie inkorporowa-
nej jednostki i wcielenie do zasobów nabywcy.

Kolejną grupą działań w ramach nabywania przedsiębiorstw są przejęcia. Wyko-
rzystują rozwój integracyjny. Są rozumiane jako nabywanie przez fi rmę udziałów lub 
akcji innych jednostek. Istotą jest uzyskanie przez organizację przejmującą decydu-
jącego wpływu na spółkę przejmowaną. Oznacza to transfer kontroli nad przedsię-
biorstwem i jego działalnością przez inną fi rmę. Przejęcie kontroli nad działalnością 
gospodarczą może następować na wiele sposobów. Możliwe formy to: zakup akcji lub 
udziałów, zakup majątku, pełnomocnictwo, prywatyzacja, dzierżawa, a także wspól-
ne przedsięwzięcie. Z wyjątkiem zakupu majątku, w każdym z przypadków ma miej-
sce transfer kontroli. Rozumiane jest to jako kontrola nad działalnością gospodarczą, 
a także nad całą przejmowaną fi rmą. W przypadku zakupu majątku (lub jego części) 
nabywcy przejmują kontrolę wyłącznie nad działalnością gospodarczą w takim stop-
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niu, w jakim nabyli aktywa. Nie przejmują kontroli nad własnością przejmowanego 
przedsiębiorstwa. W konsekwencji dotychczasowi udziałowcy tracą niezależność na 
rzecz kontroli kapitałowej objętej przez nabywcę. Cechą charakterystyczną wszyst-
kich form przejęć jest to, że przejmowana jednostka nie traci osobowości prawnej. 
Takie jednostki funkcjonują jako odrębne podmioty. W toku przejęcia dochodzi do 
zmian udziałów właścicielskich, a także ukształtowania relacji zależności. Zatem 
za przejęcie należy uznawać nabycie akcji lub udziałów w liczbie wystarczającej do 
zdobycia kontroli przez fi rmę przejmującą. W porównaniu do innych form bezpo-
średniego inwestowania, przejęcie można uznać za najszybszy sposób na zdobycie 
przewagi rynkowej lub technologicznej.

Analiza fuzji i przejęć pozwala wyróżnić rodzaje powiązań działalności nabywanych 
organizacji. Są to powiązania: poziome, pionowe, koncentryczne (komplementarne) 
i konglomeratowe. Powiązania poziome dotyczą podmiotów o podobnym profi lu dzia-
łalności. Odnoszą się do przedsiębiorstw wytwarzających takie same produkty. Na 
ogół są to organizacje konkurujące ze sobą i wykorzystujące taką samą technologię. 
W rezultacie tych powiązań możliwe jest osiąganie korzyści skali oraz ograniczanie 
konkurencji w branży. Tego typu połączenia wykorzystują korzyści wynikające z sy-
nergii i objęcia zasięgiem całego procesu technologicznego. Dotyczą fi rm będących 
kolejnymi ogniwami łańcucha tworzenia wartości. Przykładem może być producent 
wyrobów przemysłowych nabywający dostawcę zaopatrującego go w potrzebne su-
rowce i materiały. Jest to wówczas integracja pionowa wstecz. Inaczej jest w przypad-
ku, gdy producent nabywa swojego dotychczasowego odbiorcę i jego sieć dystrybucji. 
Wówczas jest to integracja pionowa w przód. Powiązania poziome i pionowe przy-
czyniają się do powstawania grup kapitałowych o charakterze zarządczym 1.

Powiązania koncentryczne dotyczą organizacji, które dysponują zasobami komple-
mentarnymi. Charakterystyczne są w przypadkach działalności powiązanej w zakresie 
geografi cznym, technicznym lub rynkowym. Uzupełniające się zasoby i kompetencje 
wspomagają kluczową działalność przejmującej fi rmy. Są to połączenia funkcjonal-
ne, których celem jest obniżenie kosztów oraz usprawnienie poszczególnych ogniw 
w łańcuchu wartości nabywającej organizacji. Prowadzą do budowania grup o cha-
rakterze operacyjnym. Natomiast powiązania konglomeratowe dotyczą fi rm, których 
przedmiot działania jest różny. Nie jest on związany w żaden sposób z dotychczaso-
wą działalnością przejmującej organizacji. W ramach tych powiązań fi rmy decydują 
się na konsolidację zasobów. Umożliwia to podejmowanie wspólnych przedsięwzięć. 
Inwestycje oparte są na oczekiwanych korzyściach związanych z funkcjonowaniem 
w nowej dziedzinie. W odniesieniu do tworzenia grup kapitałowych połączenia kon-
glomeratowe przyczyniają się do tworzenia grup fi nansowych.

1 Zróżnicowanie dokonywanych transakcji w ramach fuzji i przejęć umożliwia wyodrębnienie in-
nych rodzajów połączeń organizacji. Są to powiązania: obronne i agresywne, strategiczne i okazyjne, kra-
jowe i międzynarodowe. Szerzej na ten temat: [2, s. 29–31], [6, s. 101–102].
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Motywy łączenia się przedsiębiorstw są zróżnicowane. Wynikają z ewolucji oto-
czenia, dywersyfi kacji działalności, a także posiadanych zasobów. U podłoża po-
wiązań między organizacjami leżą między innymi potrzeby przyspieszania wzrostu 
i umacniania pozycji rynkowej. Łącząc się fi rmy uzyskują możliwość uzupełniania 
swoich zasobów i kompetencji. Transfer wiedzy i technologii pozwala na wypraco-
wanie efektu synergii, korzyści skali, a także zakresu działania. W wielu przypad-
kach prowadzi to do obniżenia kosztów oraz zwiększenia udziału w rynku. Stanowi 
też kolejne bodźce do konsolidacji przedsiębiorstw.

Istotą strategii polegającej na fuzjach bądź przejęciach jest oczekiwanie, że po-
łączone jednostki będą przedstawiały większą wartość niż suma ich wartości, gdy-
by funkcjonowały niezależnie. Zjawisko synergii odnosi się do korzyści, które są 
możliwe do uzyskania tylko w momencie połączenia przedsiębiorstw i prowadzą 
do zwiększenia wartości dodanej. Efekt synergii oznacza korzyści, które nie tylko 
nie istnieją w chwili obecnej, ale nawet nie są jeszcze oczekiwane przez uczestni-
ków rynku [3, s. 72]. Najczęściej uwidacznia się to tym, że wartość połączonych 
fi rm, wyrażona wartością nowopowstałej organizacji, powinna być wyższa niż suma 
wartości poszczególnych jednostek przed fuzją. W prostym rachunku można to za-
pisać relacją: 2+2=5. W efekcie ma miejsce wzrost wartości przedsiębiorstwa, wy-
nikający z nowej kombinacji czynników wytwórczych i siły roboczej. Pozwala to 
na modyfi kację zachowań strategicznych, przystosowując organizację do działania 
w zmienionych uwarunkowaniach rynkowych. Rentowność powstałego podmio-
tu po przeprowadzeniu fuzji powinna być wyższa od prostej sumy rentowności łą-
czących się fi rm.

3.  Wykorzystanie fuzji w rozwoju 3.  Wykorzystanie fuzji w rozwoju 
SM Mlekpol GrajewoSM Mlekpol Grajewo

Od początku okresu transformacji w przetwórstwie mlecznym zachodzą zmia-
ny struktury podmiotowej. W rezultacie fuzji i przejęć wiele małych i średnich fi rm 
przyłączane jest do większych jednostek lub są wykupywane przez duże przedsiębior-
stwa. Według danych GUS na koniec 2008 roku, przetwórstwem mleka zajmowało się 
424 podmiotów gospodarczych. W porównaniu z 1998 rokiem jest ich mniej o 103 
podmioty. W strukturze sektora dominują jednostki małe i średnie. Duże przedsię-
biorstwa stanowią nieliczną grupę. Wśród fi rm polskiego przemysłu mleczarskiego, 
największe przychody ze sprzedaży w 2008 roku osiągały: SM Mlekpol, Danone, GK 
Mlekovita, OSM Łowicz, Hochland Polska, OSM Pątnica [4, (25.04.2009)]. Dobrym 
przykładem do analizy wykorzystania fuzji i przejęć w rozwoju organizacji jest SM 
Mlekpol Grajewo. Od połowy lat 90. fi rma aktywnie uczestniczy w konsolidacji sek-
tora. Sukcesywnie rozwija się i stopniowo zwiększa swoje udziały rynkowe.
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Geneza powstania Zakładu Mleczarskiego w Grajewie rozpoczyna się w 1972 roku. 
Wówczas to Zarząd Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskiej w Białym-
stoku, kierowany przez prezesa Łętowskiego, zatwierdza założenia techniczno-eko-
nomiczne budowy nowego zakładu. Rozważane były też lokalizacje w Szczuczynie 
i Prostkach. Z uwagi na sprzyjający klimat inwestycyjny, budowę mleczarni rozpo-
częto w Grajewie. W 1974 roku pierwszym inwestorem była Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska w Prostkach. W 1979 roku wraz ze zmianami administracyjnymi, 
inwestycję przejął Zakład Mleczarski w Kolnie, a następnie Wojewódzka Spółdziel-
nia Mleczarska w Piątnicy kierowana przez prezesa Z. Truszkowskiego. W rozwoju 
SM w Grajewie można wyróżnić następujące etapy:

Wstępny etap zaistnienia organizacji (lata 1972–1990)
Okres adaptacji do gospodarki rynkowej (lata 1990–1995)
Rozwój w wyniku konsolidacji (od 1995 roku).
Na etapie zaistnienia, w listopadzie 1980 roku powstała Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w Grajewie. W 1981 roku, kierowany przez prezesa L. Karendysa Woje-
wódzki Zarząd Spółdzielni Mleczarskich w Łomży, przekazał inwestycję OSM w Gra-
jewie. Odbiór zakładu nastąpił w następnym roku. Opóźnienie spowodowane było 
koniecznością budowy własnej oczyszczalni ścieków oraz budynków mieszkalnych 
na 60 rodzin. Inwestycja zamknęła się kwotą 850 mln zł. Było to sfi nansowane kredy-
tem, który spółdzielnia spłaciła do 1990 roku. Pozwoliło to na wejście w okres trans-
formacji bez zadłużeń. Po wielu latach związanych z budową, 2 lipca 1982 roku do 
zakładu w Grajewie przyjęto pierwsze mleko. Teren działania określony został w ra-
mach powiatu Grajewo oraz dwóch gmin z powiatu Monieckiego (Trzcianne i Go-
niądz). Skup mleka w roku 1981 wyniósł ponad 35 mln litrów. Dzięki temu mleko 
mogło być też sprzedawane do spółdzielni w: Mońkach, Kolnie i Prostkach. Pierw-
szy rok działalności zamknięto stratą w wysokości 12 mln zł. Jak do tej pory był to 
jedyny rok w historii spółdzielni z ujemnym wynikiem fi nansowym.

Rozpoczęcie przerobu mleka przez OSM w Grajewie miało ogromne znaczenie 
dla mleczarstwa w całym regionie. W szczególności dotyczyło to dawnego woje-
wództwa łomżyńskiego i braku zdolności produkcyjnej w okresie letnim. Zdolności 
przerobowe zakładu w Grajewie wynosiły 120 mln litrów mleka rocznie. Natomiast 
skup własnego mleka w latach 1982–1990 wyniósł od 42 mln do 73 mln litrów mle-
ka. Aby wykorzystać moce produkcyjne decydowano o dodatkowych zakupach su-
rowca. Największą ilość mleka (65 mln litrów) kupiono w 1983 roku. Od początku 
funkcjonowania zakładu, za główny cel postawiono ścisłą współpracę z producentami 
mleka. Podejmowane działania zmierzały do sukcesywnego wzrostu produkcji mle-
ka oraz poprawy jakości. Takie działania okazały się skuteczne. W okresie przemian 
gospodarczych krajowe rolnictwo napotykało liczne trudności. Tymczasem w SM 
w Grajewie nie było ani jednego roku z ujemną dynamiką w skupie mleka. Przecięt-
ne dostawy od krowy wzrosły z 1 480 litrów w 1981 roku do poziomu 2 340 litrów 
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w 1988 roku. Lata 1982–1990 to głównie produkcja mleka w proszku (od 8 do 10 tys. 
ton rocznie). Istotne miejsce zajmowała też produkcja masła (2 do 4 tys. ton), a także 
produkcja tzw. wyrobów galanteryjnych skierowanych na lokalny rynek.

Okres adaptacji do gospodarki rynkowej obejmuje lata 1990–1995. Na ten okres 
przypada też dynamiczny rozwoju spółdzielczości mleczarskiej w dawnym woje-
wództwie łomżyńskim. Narastała konkurencja pomiędzy istniejącymi zakładami. 
Przetwórnie, aby utrzymać się na rynku inwestowały i zwiększały swoje zdolności 
produkcyjne. Spowodowało to sytuację, że w 1991 roku zabrakło mleka. Spółdziel-
nie postanowiły poszukać nowych rynków i dostawców mleka. Wówczas też przesta-
ły obowiązywać przypisane tereny skupu dla każdej spółdzielni. Dostawcy surowca 
zaczęli zmieniać odbiorców. Od kwietnia 1991 roku SM w Grajewie objęła skupem 
mleka teren spółdzielni Bargłów, wydzielony z OSM Prostki. W drodze porozumie-
nia z OSM Zambrów, przejęto też część gminy Zawady. Przeprowadzone działania 
pozwoliły na zwiększenie skupu mleka. W 1993 roku skupiono ponad 100 mln li-
trów surowca. Rosnące zapotrzebowanie wymuszało jednak dalsze zakupy. W 1993 
roku dodatkowo zakupiono ponad 10 mln litrów mleka.

Od 1993 roku SM w Grajewie funkcjonuje pod nazwą Mlekpol. Jeszcze w 1992 
roku rozpoczęto próby dotyczące połączenia z OSM Siemiatycze. Do fuzji jednak nie 
doszło, ze względu na duże zadłużenie zakładu w Siemiatyczach. Z perspektywy ponad 
16 lat doświadczeń, prezes Zarządu SM Mlekpol E. Borawski ubolewa, że w tamtym 
czasie zakład w Grajewie nie był jeszcze przygotowany do przyłączenia tak dużego 
podmiotu. Pomimo stosunkowo dobrych wyników fi rma musiała ugruntować swoją 
pozycję, aby można było skutecznie realizować politykę konsolidacji. W przetwórstwie 
mlecznym odczuwana była presja ze strony konkurencji, a także konieczność rozsze-
rzania asortymentu. Wraz z rozbudową bazy surowcowej podjęto decyzję o urucho-
mieniu nowego działu produkcyjnego (wyroby UHT). Za podjęciem tego wyzwania 
przemawiało to, że produkty UHT mają przedłużony okres przydatności do spoży-
cia. W znacznym stopniu ułatwia to też dystrybucję. W efekcie od 1995 roku Mlekpol 
wprowadza na rynek nowe produkty UHT serii Łaciate. Pod tą marką sprzedawa-
ne jest mleko, śmietana, masło oraz mleko smakowe. Ponadto w ofercie jest mleko 
w proszku pełne i odtłuszczone, twarogi, twaróg mazurski, sery topione, sery dojrze-
wające (Ementaler, Gouda, Parmezan), a także sery typu holenderskiego.

Faza rozwoju w wyniku konsolidacji rozpoczyna się od 1995 roku. W lipcu do-
chodzi do pierwszego nabycia. Do struktury SM Mlekpolu włączono OSM w Ełku. 
Na bazie przyłączonego zakładu utworzono hurtownię mleczarską. W wyniku fuzji 
Mlekpol rozwija swoją sieć dystrybucji. Prowadzono też wstępne rozmowy dotyczące 
przyłączenia SM Sudowia w Suwałkach. Nie doszło to jednak do skutku, głównie ze 
stratą dla producentów z Suwalszczyzny. Wspólna baza pozwalałaby skupić 120,5 mln 
litrów mleka. Średnia cena płacona za surowiec wynosiła 0,49 zł. Kolejne fuzje SM 
Mlekpol, a także dynamikę rozwoju organizacji przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1.  Zrealizowane fuzje oraz przychody ze sprzedaży SM Mlekpol GrajewoTabela 1.  Zrealizowane fuzje oraz przychody ze sprzedaży SM Mlekpol Grajewo

LataLata
Przychody Przychody 

ze sprzedaży ze sprzedaży 
(w tys. zł)(w tys. zł)

Przyłączony podmiot Przyłączony podmiot 
na zasadach prawa na zasadach prawa 

spółdzielczegospółdzielczego
Profi l prowadzonej działalności po przyłączeniuProfi l prowadzonej działalności po przyłączeniu

1995 brak danych OSM w Ełku
Zaprzestano działalności produkcyjnej. Utworzono hur-
townię mleczarską

1999 brak danych SM Kurpianka w Kolnie Produkcja serów dojrzewających i serków topionych

2000 492 791 OSM w Mrągowie
Mleko oraz wyroby mleczne, twarogi, serki homogeni-
zowane, sery dojrzewające. Mleko i serwatka w prosz-
ku, maślanka naturalna i owocowa

2001 664 484 –

2002 714 331 Sejn Mlek w Sejnach Produkcja serów dojrzewających

2003 854 443 OSM w Augustowie
Galanteria mleczarska: twarogi, śmietana, śmietanka, 
twaróg klinek, twaróg sernikowy, kefi r, biojogurty

OSM w Zambrowie
Mleko UHT, twarogi, serki homogenizowane, proszek 
serwatkowy, mleko w proszku, sery dojrzewające 

2004 1 270 996 –

2005 1 473 643
SM Osowa 
w Bydgoszczy

Mleko spożywcze, mleko szkolne smakowe, twaróg, 
twarożek grani

2006 1 515 843 –

2007 1 799 363 –

2008 1 936 062 SM Somlek w Sokółce

Zakład w Sokółce: produkcja galanterii mlecznej 
(śmietana, maślanka, jogurty, kefi r sokólski, serki natu-
ralne, homogenizowane, serek sourage, twarogi)
Zakład w Dąbrowie Białostockiej: masło, sery pod-
puszczkowe dojrzewające twarde i półtwarde, ser typu 
włoskiego, koncentrat serwatkowy demineralizowany

Rolnicza Spółdzielnia 
Mleczarska Rolmlecz 
w Radomiu

Zakłady w Radomiu, Gnieźnie, Gorzowie 
Wielkopolskim i Zwoleniu: mleko UHT, śmietana UHT, 
masło, twarogi, serki homogenizowane, biojogurty, 
mleko acydofi lne owocowe, biokefi r, mleko w proszku 
pełne i odtłuszczone

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lista 500 „Największe firmy Rzeczpospolitej”, Dodatek Specjalny „Rzeczpo-
spolita”, lata: 2001–2009 oraz www.mlekpol.com.pl

Sukces wyrobów Łaciatych przerósł oczekiwania. W rozwoju Mlekpolu wyjątko-
wo korzystny okazał się 1996 rok. Wystąpił jednak problem z selekcją dużej ilości 
mleka na wyroby UHT. Podjęto wówczas kilka bardzo ważnych kroków. Wprowa-
dzono dopłaty za mleko, płacąc wówczas wysoką cenę (0,59 zł/l). Przyjmowano też 
rolników z sąsiednich spółdzielni mleczarskich. Udało się również przekonać Samo-
rząd Spółdzielni do zmian w statucie i upoważnieniu Rady Nadzorczej do potrąceń 
na udziały członkowskie. Wysoka cena za surowiec, a także terminowe wypłaty da-
wały producentom pewność i możliwość inwestowania. Przyczyniało się to do pod-
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noszenia jakości oraz zwiększania wielkości skupowanego surowca. W 1998 roku 
wysokość potrąceń na udziały wyniosły 0,1 zł za litr. Stawka ta obowiązywała do 
2000 roku. Obecnie potrącenia dotyczą dostawców, którzy nie posiadają odpowied-
nio wysokich udziałów członkowskich. Z potrąceń zwolnieni są producenci, których 
udziały przekraczają 5% wartości sprzedawanego mleka rocznie. Udziały członkow-
skie oraz całkowite odpisy wypracowanego zysku na fundusz zasobowy, umożliwiły 
zgromadzenie własnych środków na bieżące działania. Pozwoliło to Mlekpolowi na 
inwestycje bez korzystania z kredytów.

W latach 1998 i 1999 następuje spadek popytu na przetwory mleczne. Widoczne 
jest załamanie cen rynkowych wielu produktów (serów, masła, mleka w proszku). 
Liczne organizacje napotykają na problemy fi nansowe. W rezultacie zakłady prze-
twórcze obniżają ceny skupu mleka. Niedotrzymywane są też terminy zapłaty za su-
rowiec. W przypadku Mlekpolu problemy te nie są tak odczuwalne. Firma posiada 
wyrobioną renomę. Wśród dostawców obserwowane jest też rosnące zainteresowa-
nie sprzedażą mleka do tej spółdzielni. Wykorzystując kłopoty konkurencji Mlekpol 
kontynuuje politykę konsolidacji. Rada Nadzorcza i Zarząd były już przygotowa-
ne do nabywania kolejnych zakładów mleczarskich. Swoimi wyrobami mają one 
wzbogacać ofertę handlową. Zaowocowało to rozmowami z SM Kurpianka w Kol-
nie i OSM w Mrągowie. W 1999 roku po udanych negocjacjach doprowadzono do 
przyłączenia SM Kurpianka. Produkowane nowe marki serów dojrzewających to: 
Havati, Kurpiowski, Koldamer, Gouda, Plus 20, Królewski, Hetman, Pałacowy, Kur-
pik, Podlaski, Kolneński, Familijny, Edamski, Minigouda, Rolada ustrzycka, Parme-
zan a także sery topione.

We wrześniu 1999 roku miała miejsce fuzja Mlekpolu z Kurpianką – (por. tabe-
la 1). Do powodzenia tego połączenia przyczyniła się sytuacja na rynku. W listopadzie 
radykalnie wzrosły ceny serów. Dzięki temu funkcjonujący w pełnych zdolnościach 
produkcyjnych zakład w Kolnie odrobił wszelkie straty do końca 2000 roku. Ponad-
to za mleko w skupie płacono średnio 0,97 zł. Taka cena połączona z terminowoś-
cią opłat pozwoliła na pozyskanie zaufania i przychylności producentów skupionych 
wokół zakładu w Kolnie.

Inna sytuacja towarzyszyła przyłączeniu Spółdzielni z Mrągowa. Decyzja o fu-
zji pociągała za sobą koszt 25 mln zł. Były to głównie kredyty i zobowiązania wobec 
dostawców i kontrahentów tamtejszej spółdzielni. W 2000 roku do struktury Mle-
kpolu przyłączono OSM w Mrągowie. W wyniku tego fi rma rozszerza ofertę o ko-
lejne wyroby. W Mrągowie działalność skoncentrowana jest na produkcji serów. Są 
to: Gouda, Podlaski, Mrągowski, Mrągowski Extra, Kormoran, Ostdamer, Kresowy, 
Piknik, Złoty mazur, sery topione a także topione twarogowe. Oprócz serów produ-
kuje się tam mleko spożywcze, śmietanę, masło Masmak, twarogi, serki terminowa-
ne oraz homogenizowane Posmak. Uzupełnieniem jest mleko i serwatka w proszku, 
a także maślanka naturalna i owocowa.
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Realizowane fuzje przyczyniały się do dynamicznego rozwoju Mlekpolu. Przyłą-
czanie zadłużonych spółdzielni traktowano jak nakłady inwestycyjne. Były one jed-
nak zdecydowanie mniejsze niż koszt budowy nowych zakładów. Pomimo trudnej 
sytuacji przejmowanych fi rm istotnym atutem było to, że prowadzona w nich pro-
dukcja nie była wygaszana. Pozwalało to na szybkie odrabianie strat przez zadłużone 
zakłady. Z chwilą połączenia zastosowano jednakowe ceny skupu mleka w przedsię-
biorstwie. Konsekwencją polityki konsolidacji było wyrównanie cen skupu surowca 
od dostawców z przyłączonych zakładów. Różnica w cenach skupu pomiędzy Mle-
kpolem a SM Kurpianka wynosiła ok. 8 groszy na litrze, przy skupie ok. 85 mln li-
trów rocznie. Natomiast pomiędzy Mlekpolem a OSM Mrągowo różnica wynosiła 
10 groszy przy skupie 62 mln. Z dniem połączenia obowiązywała jednakowa cena 
skupu mleka dla wszystkich dostawców.

Rok 2001 był pierwszym rokiem działalności po przeprowadzonych fuzjach. 
Był też rokiem pozytywnie ocenionym przez polskie mleczarstwo. Przychody ze 
sprzedaży w Mlekpolu wyniosły 664 mln zł. Wypracowano zysk netto w wysokości 
18 mln zł. Sprzyjająca koniunktura pozwoliła na całkowite uregulowanie pozosta-
łych zobowiązań. Pozwoliło to na zapłacenie dostawcom najwyższej dotychczas ceny 
za mleko (0,99 zł/litr).

W 2002 roku Mlekpol kontynuuje politykę konsolidacji. Od 1 stycznia do struk-
tury fi rmy włączono SM Sejn Mlek w Sejnach. Produkcja w zakładzie skoncentro-
wana jest na serach dojrzewających. Są to sery: Morski, Podlaski, Gouda, Edamski, 
Łowicki, Sejdamer, Kamedulski, Kresowiak, Zamojski, Salami sejneńskie. W tym 
czasie prowadzono również rozmowy ze spółdzielniami OSM Prostki i Pisz. Nie 
skorzystały one jednak z proponowanych warunków doprowadzając do upadłości. 
W wyniku zrealizowanych fuzji Mlekpol to przedsiębiorstwo bazujące na zakładach 
produkcyjnych w: Grajewie, Kolnie, Mrągowie i Sejnach. Zwiększanie asortymentu 
i rozszerzanie dotychczasowej produkcji pozwoliło organizacji na osiągniecie przy-
chodów w wysokości 714 mln zł – (por. tabela 1). Zwiększają się też możliwości skupu 
mleka. Surowiec pochodzi od dostawców z 10 powiatów Województwa Podlaskie-
go, 12 powiatów Warmińsko-Mazurskiego, jednego powiatu Województwa Mazo-
wieckiego i jednego powiatu Województwa Pomorskiego. W 2002 roku skup mleka 
przekroczył 505 mln litrów, natomiast w 2003 roku 580 mln litrów. Stanowi to 7,2% 
skupu krajowego.

W 2003 roku mają miejsce kolejne fuzje. Od listopada do Mlekpolu należą OSM 
w Augustowie i Zambrowie. W Augustowie skoncentrowano się na galanterii mle-
czarskiej. Produkowane wyroby to: twarogi, śmietana, śmietanka, twaróg klinek, 
twaróg sernikowy, kefi r i biojogurty. W Zambrowie produkowane są: mleko UHT 
Białe i Zambrowskie, twarogi, serki homogenizowane Pyszne o różnych smakach, 
proszek serwatkowy, mleko w proszku, a także sery salami i zambrowski (30% tłusz-
czu). Przeprowadzone fuzje pozwoliły na ulepszenie zdolności i rozbudowanie zaso-
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bów organizacji. Zwiększyły się też możliwości skupu. Po przyłączeniach skup mleka 
w Mlekpolu wyniósł 595 mln litrów. W odniesieniu do procesu konsolidacji sekto-
ra warto zauważyć, że poprzednio w tym rejonie mleko skupowało i przetwarzało 
14 zakładów. Obszar ich funkcjonowania był na tyle rozległy, że małe zakłady ge-
nerowały stosunkowo wysokie koszty. Stopniowa koncentracja produkcji pozwoli-
ła na racjonalizację działalności w poszczególnych profi lach działalności. W efekcie 
udział rynkowy Mlekpolu w podstawowych wyrobach wyniósł: mleko UHT ponad 
30%, natomiast sery twarde ponad 8%. Przychody ze sprzedaży osiągnęły ponad 
854 mln zł – (por. tabela 1).

Rok 2004 był związany z nowymi wyzwania wynikającymi z funkcjonowania w Unii 
Europejskiej. Jest to obszerny i wymagający rynek. Dla produktów bez odpowiedniej 
jakości i promocji, w większości jest nieosiągalny. W 2004 roku Mlekpol skupił i prze-
robił ponad 761 mln litrów mleka. 97% skupionego surowca było w klasie ekstra. Dla 
porównania w 2003 roku mleko najwyższej jakości stanowiło 93,89% skupu. Średnio 
za litr skupionego mleka płacono 1,10 zł. Najwyższa cena skupu w kraju umożliwiła 
pozyskanie surowca do produkcji wyrobów wysokiej jakości. Ponadto od kilku lat 
każdy z zakładów Mlekpolu przechodził procesy dostosowawcze. Zakłady w Graje-
wie, Kolnie i Mrągowie posiadały już uprawnienia do eksportu swoich produktów 
na unijny rynek. Miały też wdrożony system HACCP i ISO-9001. Każdy z tych za-
kładów specjalizował się w produkcji określonych wyrobów. Pozwoliło to na umac-
nianie pozycji rynkowej także na rynku unijnym. Główne produkty to mleko UTH, 
sery, masło, mleko w proszku. Wartość sprzedaży w 2004 roku osiągnęła w Mlekpo-
lu 1 270 mln zł. Na inwestycje przeznaczono 40 mln zł. Dotyczyły one modernizacji 
linii produkcyjnych i dostosowań do potrzeb rynkowych. Zainwestowano również 
w produkcję wyrobów świeżych pod nazwą Milko. 

Dalszy rozwój wymagał ulepszania zdolności i zasobów organizacyjnych. 
W 2005 roku fi rma przeznaczyła na inwestycje ok. 100 mln zł. Pozwoliło to na 
przyłączenie kolejnego zakładu. Do struktury Mlekpolu włączono SM Osowa z Byd-
goszczy. Fuzja umożliwiła zwiększenie produkcji mleka spożywczego, mleka sma-
kowego oraz twarogów. Wypracowane nadwyżki fi nansowe wykorzystano na zakup 
nowej linii do produkcji i konfekcjonowania sera żółtego. Część nakładów przezna-
czono na modernizację dotychczasowych instalacji. Osiągane przychody wyniosły 
1 473 mln zł. W latach 2006 i 2007 nadal wykazują one tendencję wzrostową. Osią-
gają odpowiednio 1 515 mln zł oraz 1 799 mln zł (por. tabela 1).

Na rynku widoczny jest wzrost popytu na produkty o wyższym stopniu przetwo-
rzenia. Rośnie zainteresowanie w segmentach jogurtów pitnych, kefi rów, maślance 
i śmietankach. Wzrost popytu w tych segmentów powoduje silną branżową presję na 
dalszy rozwój organizacji. Produkcja wymaga stosowania zaawansowanych procesów 
przetwórczych oraz specjalnych linii technologicznych. Podejmowane działania zmie-
rzają do dalszej koncentracji produkcji. Potrzeba umacniania pozycji w poszczegól-
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nych segmentach sprawia, że Mlekpol kontynuuje działania inwestycyjne. Prowadzą 
one do nabywania kolejnych fi rm przetwórstwa mlecznego. W 2008 roku dochodzi 
do dwóch dużych fuzji. Przyłączonymi jednostkami są: SM Somlek w Sokółce i SM 
Rolmlecz w Radomiu – (por. tabela 1).

W skład SM Somlek wchodziły zakłady przetwórcze w Sokółce oraz Dąbrowie 
Białostockiej. Zakład w Sokółce skoncentrowany jest na galanterii mlecznej. Doty-
czy to produkcji: śmietany, maślanki, jogurtów naturalnych i owocowych, pitnych 
Hipo, kefi ru i chłodniku sokólskiego, serka naturalnego i z przyprawami, serka ho-
mogenizowanego, serka sourage oraz twarogu. Natomiast w Dąbrowie Białostockiej 
produkowane jest: masło (Extra, Śmietankowe, Olmas, Serwatkowe), sery podpusz-
czkowe dojrzewające twarde (Gouda, Edamski, Morski, Podlaski, Zamojski, Kmi-
cic, Białostocki), sery podpuszczkowe dojrzewające półtwarde (Liliput, Salami Mini, 
Tylżycki Mini, Trapistów), ser typu włoskiego Amalteja, a także demineralizowany 
koncentrat serwatkowy. Z kolei fuzja z SM Rolmlecz umożliwiła włączenie zakładów 
przetwórczych w: Radomiu, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim i Zwoleniu. Produ-
kowane tam są: mleko UHT, śmietana UHT, masło, twarogi, serki homogenizowa-
ne, serki Fantazja, biojogurty, mleko acydofi lne owocowe, biokefi r, mleko w proszku 
pełne i odtłuszczone.

Rozwój integracyjny w oparciu o realizowane fuzje pozwala na rozbudowę sieci 
dystrybucji. Umożliwia też pozyskanie komplementarnego zaplecza produkcyjnego. 
Po dotychczasowych przyłączeniach w skład Mlekpolu wchodzą lokalne zakłady wy-
specjalizowane w produkcji na określone segmenty rynku. Pozwoliło to na dokona-
nie przeglądu asortymentu produkcji we wszystkich zakładach i utworzenie na ich 
bazie nowej struktury organizacyjnej. Poszczególne jednostki to Zakłady Przetwór-
stwa Mleka. Ustalając ich specjalizacje przyjęto, że docelowo w każdym z nich będą 
zlokalizowane najwyżej cztery główne kierunki produkcji.

W ZPM w Grajewie produkowane są wyroby UHT, masło, proszek mleczny, sery 
porcjowane i twarogi. W zakładzie dokonano koncentracji produkcji np. masła. Po-
legało to na inwestycjach w nowoczesną technologię. Z kolei w Zambrowie zaprze-
stano dotychczasowej produkcji masła. W ostatnich dwóch latach zakład w Grajewie 
został mocno doinwestowany. Zakupiono między innymi linię do produkcji sera por-
cjowanego w wygodnym opakowaniu otwórz-zamknij o wydajności 1 000 kg wyrobu 
gotowego na godzinę. W 2008 roku zmodernizowano linię do produkcji wyrobów 
UHT oraz maszynownię chłodniczą.

ZPM w Kolnie specjalizuje się w produkcji serów oraz serwatki w proszku. Znacz-
na część produkcji stanowi Cagliata (półprodukt do produkcji sera Mozzarella). Pół-
produkt eksportowany jest głównie do Włoch i Niemiec. W 2008 roku zakupiono 
linię do produkcji sera topionego. Pozwoliło to na produkcję nowych asortymen-
tów sera topionego (wędzonego, wędzonego z szynką, wędzonego z ziołami, wędzo-
nego z salami).
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ZPM Mrągowo produkuje sery dojrzewające, serwatkę w proszku, mleko od-
tłuszczone w proszku, mleko spożywcze, maślanki naturalne, maślanki Milko oraz 
Mleczna Dolina, jogurt Milko, kefi r naturalny Milko i śmietanę spożywczą. Zakład 
jest systematycznie modernizowany. W 2008 roku zainstalowano między innymi li-
nie do przetwórstwa serwatki, linię serowarską o wydajności 1 mln litrów mleka na 
dobę, linię do pakowania sera, linię do pakowania produktów świeżych o wydajno-
ści 12 tys. sztuk na godzinę.

ZPM Zambrów produkuje mleko UHT, proszek serwatkowy, mleko w proszku, 
sery dojrzewające, twarogi i śmietanki UHT. W 2008 roku w zakładzie w Zambro-
wie zainstalowano największą w Europie linię do produkcji twarogu. Pozwala to na 
przerób 140 tys. litrów mleka i wyprodukowanie 21 ton wyrobu w ciągu doby. Twa-
róg produkowany jest w trzech kształtach (klinek, kostka i rozeta). Pakowany jest do 
opakowań typu otwórz-zamknij. W ZPM Zambrów zainstalowano również najno-
wocześniejszą w Europie linię do produkcji śmietanek UHT o 12, 18 i 30% zawarto-
ści tłuszczu w opakowaniach 0,25 i 0,5 litra.

ZPM w Sejnach wyspecjalizowany jest w produkcji serów twardych i serwatki 
w proszku. Do zakładu całkowicie przeniesiono produkcję sera mini gouda i bydgo-
ski, a także częściowo produkcję sera królewskiego z Kolna. W Sejnach produkowana 
jest serwatka w proszku z mieszaniny serwatki podpuszczkowej z serów produko-
wanych w Sejnach oraz serwatki kwasowej z twarogów produkowanych w Grajewie 
i Augustowie.

Nowo włączony ZPM Sokółka specjalizuje się w produkcji galanterii rynkowej 
(kefi ry, kefi ry z dodatkami, jogurty owocowe, pitne, naturalne, maślanka, twarogi, 
masy twarogowe, serki smakowe, serki słodkie i śmietana spożywcza). Natomiast za-
kład w Dąbrowie Białostockiej produkuje sery (dojrzewające w blokach, sery krótko 
dojrzewające, sery konfekcjonowane) i koncentrat serwatki.

Znaczne inwestycje zapowiadane są w zakładach w Radomiu, Zwoleniu i Gorzo-
wie Wielkopolskim należących wcześniej do RSM Rolmlecz. W czasie połączenia re-
alizowane były dwie inwestycje. Pierwsza to zakup maszyny do pakowania śmietany 
(wartość 1,6 mln zł). Druga dotyczy modernizacji linii procesowej i pakującej ser-
ki homogenizowane. Do dnia połączenia wydatkowano 495 tys. zł. Pozostałe kosz-
ty pokryje już SM Mlekpol.

Tego typu działania pozwalają Mlekpolowi sukcesywnie zwiększać skalę działal-
ności, a także umacniać dominującą pozycję na rynku. Na koniec 2008 roku fi rma 
osiągnęła ponad 1 936 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wiodącą pozycję fi rmy po-
twierdzają systematycznie rosnące udziały w rynku krajowym. Udziały SM Mlekpol 
w wielu segmentach produktów mleczarskich są najwyższe. Kształtują się następują-
cą: napoje mleczne 49%, mleko UHT 35%, mleko płynne pasteryzowane 30%, mleko 
smakowe 22% oraz mleko w proszku 15%. Pozostałe segmenty to: masło i margaryna 
12%, śmietana 11,7%, a także sery dojrzewające 10%. Dywersyfi kacja branżowa or-
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ganizacji sprzyja optymalnemu zagospodarowaniu ogniwa łańcucha wartości, jakim 
jest produkcja. Umożliwia osiąganie efektu synergii. Organizacja redukuje koszty, 
a także zdobywa dostęp do stabilnego zaplecza surowcowego. Wieloletnie doświad-
czenie oraz orientacja w potrzebach rynku pozwalają szybko reagować na zmiany 
upodobań konsumentów. Wyrobione marki Łaciate i Milko umacniają pozycję fi rmy 
na rynku. Włączenie się w proces konsolidacji przetwórstwa mlecznego oraz dosto-
sowanie potencjału strategicznego do przemian zachodzących w sektorze pozwala 
utrzymać organizację na ścieżce rozwoju.

4.  Zakończenie4.  Zakończenie

Przetwórstwo mleczne jest sektorem o silnej presji globalizacyjnej oraz narastają-
cej konkurencji. Zachodzące przemiany związane są z restrukturyzacją w kierunku 
zbliżającym ten sektor do nowoczesnego mleczarstwa zachodniego. Przed przetwór-
niami pojawiają się nowe wyzwania. Sprawne funkcjonowanie fi rm wymaga zesta-
wienia silnych stron z branżowym naciskiem na globalizację. Stwarza to podstawy 
do podejmowania decyzji odnośnie dalszego rozwoju i ekspansji organizacji. W za-
leżności od możliwości przedsiębiorstwa rozwój może być osiągany różnymi droga-
mi. Utrzymanie zdobytych pozycji na rynku oraz dalsza ekspansja, często wiąże się 
z podejmowaniem wyzwań wychodzących poza możliwości pojedynczej fi rmy. Gdy 
atuty nie są na tyle silne aby umożliwiały samodzielne osiągnięcie sukcesu na rynku, 
alternatywą dla rozwoju wewnętrznego stają się fuzje i przejęcia. W rezultacie docho-
dzi do konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze. Uczestniczą w tym fi rmy zagraniczne, 
a także krajowi inwestorzy strategiczni, branżowi lub fi nansowi. Stopniowe nasilanie 
się procesów konsolidacyjnych w sektorze, powoduje sukcesywną koncentrację prze-
twórstwa mlecznego pod względem technologicznym. Na bazie części likwidowa-
nych spółdzielni powstają początkowo niewielkie grupy kapitałowe, które stopniowo 
zwiększają swoje udziały rynkowe oraz przychody. Tym samym fuzje i przejęcia stają 
się elementem procesu konsolidacji i przejmowania przedsiębiorstw przetwórstwa 
mlecznego w Polsce. Rośnie przy tym znaczenie średnich i dużych przedsiębiorstw. 
W największym stopniu wyznaczają one kierunki rozwoju na rynku. 

Z perspektywy konsolidujących się organizacji zdobywanie zasobów i kompe-
tencji wykracza poza wnętrze jednej jednostki. Doskonalenie umiejętności i pogłę-
bianie specjalizacji przez przejmowane spółki pozwala na gromadzenie potrzebnej 
wiedzy organizacyjnej. Posiadane zasoby, kompetencje a także zdobyta wiedza w ra-
mach poszczególnych jednostek powinny być komplementarne. Ich uzupełnianie się 
w skali organizacji przejmującej przyczynia się do osiągania efektu synergii. Fuzje 
i przejęcia prowadzą do tworzenia wyższych form organizacji gospodarczej. Firmy 
przynajmniej częściowo eliminują bariery efektywnego działania. Zyskują możliwość 
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dotarcia do szerszego grona klientów. Zwiększają też potencjał w zakresie produktów, 
na które rośnie zapotrzebowanie. Zapewniają sobie większy udział w rynku, a także 
przejrzyste ograniczenie konkurencji.

SM Mlekpol od 1995 roku jest aktywnym uczestnikiem w konsolidacji prze-
twórstwa mlecznego. Analiza dynamiki rozwoju organizacji potwierdza możliwość 
wykorzystania fuzji. Obecnie w skład grupy Mlekpol wchodzi dziewięć zakładów. 
Zrealizowane przyłączenia pozwalają na uzupełnienie i wspomaganie kluczowej dzia-
łalności, a także rozbudowę sieci dystrybucji. Umożliwiają pozyskanie potrzebne-
go zaplecza produkcyjnego oraz sprzyjają zwiększaniu udziałów w poszczególnych 
segmentach rynku. Firma sukcesywnie powiększa bazę skupu i wprowadza nowy 
asortyment wyrobów mleczarskich. Każdy z przyłączonych do Mlekpolu zakładów 
specjalizuje się w określonej produkcji. Stwarza to możliwość obniżania kosztów 
i płacenia wyższych cen dostawcom mleka. Organizacja buduje zasoby i kompetencje 
zdolne generować kolejne przewagi konkurencyjne. Nie bez znaczenia jest tu rozwój 
technologiczny istniejących zakładów. Rywalizacja na rynku wymusza nieustającą 
poprawę wykorzystywanych urządzeń. Procesy dostosowawczo-modernizacyjne do-
tyczą zakresu bazy surowcowej oraz potencjału produkcyjnego. Stosowanie nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych przy produkcji i przerobie surowca, związane 
jest ze stopniowym wypieraniem pracy ludzkiej jako czynnika produkcji. Oznacza to, 
że produkcja staje się coraz bardziej kapitałochłonna. W efekcie koncentracji kapitału 
dochodzi do stosowania nowych technologii, a także racjonalizacji zatrudnienia.

Opisane przypadki fuzji Mlekpolu potwierdzają możliwość rozwoju zewnętrznego. 
Jest to rozwój integracyjny stwarzający szanse osiągnięcia korzyści z przyłączonych ak-
tywów i podzielonych kompetencji. Zrealizowane fuzje należy rozumieć jako inkorpo-
racje lub wcielenia. W rezultacie dochodzi do wyodrębnienia oddziałów lub zakładów 
funkcjonujących w ramach Mlekpolu. Z punktu widzenia powiązań działalności in-
korporowanych fi rm warto podkreślić, że są to fuzje koncentryczne. Dotyczą organi-
zacji, które dysponują zasobami komplementarnymi. Specyfi ką tych powiązań jest to, 
że odnoszą się do zakresu technologicznego lub rynkowego. Uzupełniające się zasoby 
i kompetencje wspomagają kluczową działalność przejmującej fi rmy. Dokonane połą-
czenia są powiązaniami poziomymi. Umożliwiają poszerzenie asortymentu, obniżenie 
kosztów oraz usprawnienie poszczególnych ogniw w łańcuchu wartości organizacji. 
Następuje redukcja zbędnych czynników produkcji oraz specjalizacja poszczególnych 
zakładów. Koncentracja produkcji sprzyja optymalnemu zagospodarowaniu poszcze-
gólnych ogniw łańcucha wartości. Przeprowadzane transakcje przyczyniają się do mo-
dernizacji potencjału przetwórczego, dywersyfi kacji działalności, a także ograniczania 
ryzyka branżowego. Pozwala to fi rmie osiągać korzyści skali oraz zajmować pozycje 
lidera. W efekcie od 2003 roku Mlekpol generuje największe przychody na polskim 
rynku mleczarskim. W perspektywie dalszego rozwoju, powiązania koncentryczne 
mogą prowadzić do utworzenia grupy kapitałowej o charakterze operacyjnym.
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ROLA FUZJI I PRZEJĘĆ W ROZWOJU ROLA FUZJI I PRZEJĘĆ W ROZWOJU 
ORGANIZACJI (NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI ORGANIZACJI (NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI 
MLECZARSKIEJ MLEKPOL W GRAJEWIE)MLECZARSKIEJ MLEKPOL W GRAJEWIE)

StreszczenieStreszczenie

Przetwórstwo mleczne jest sektorem o silnej presji globalizacyjnej oraz narastającej konku-
rencji. W wyniku przemian rynkowych wiele nierentownych jednostek ulega likwidacji. 
W przypadkach rokujących dalszy rozwój, w drodze restrukturyzacji oraz procesów prywatyza-
cyjnych dochodzi do przejmowania fi rm przez silniejsze zakłady. Utrzymanie zdobytych pozycji 
na rynku, a także dalsza ekspansja często wiąże się z podejmowaniem wyzwań wychodzących 
poza możliwości pojedynczej fi rmy. Nieuchronnym zjawiskiem stają się fuzje i przejęcia. Są 
one elementem procesu konsolidacji przedsiębiorstw. Na bazie części likwidowanych zakładów 
powstają początkowo niewielkie grupy fi rm, które stopniowo zwiększają swoje udziały rynkowe. 
Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia fuzji i przejęć w rozwoju organizacji. Jako 
przykład wykorzystano Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol w Grajewie. Zrealizowane przypadki 
fuzji Mlekpolu należy rozumieć jako inkorporacje lub wcielenia. Jest to rozwój integracyjny, 
stwarzający szanse osiągnięcia korzyści z przyłączonych aktywów, koncentracji produkcji 
i podzielonych kompetencji.

Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia, rozwój zewnętrzny, koncentracja 
produkcji, przetwórstwo mleczne
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MERGERS AND ACQUISITIONS MERGERS AND ACQUISITIONS 
IN THE DEVELOPMENT OF ORGANISATION IN THE DEVELOPMENT OF ORGANISATION 
(ON THE BASIS OF MILK COOPERATIVE (ON THE BASIS OF MILK COOPERATIVE 
MLEKPOL IN GRAJEWO) MLEKPOL IN GRAJEWO) 

AbstractAbstract

Milk processing is an industry heavily infl uenced by globalisation and the growing compe-
tition. Th ere are plenty of unprofi table companies that are liquidated due to the market 
changes. In some cases, some promising entities might be acquired by stronger companies 
as a result of restructuring initiatives or privatisation processes. It is extremely diffi  cult for 
a single company to maintain a market position and develop further by undertaking various 
challenges. Mergers and Acquisitions (M&A) are therefore inevitable strategy. Th ey seem to be 
key elements of consolidation process of the companies. On the basis of liquidated companies, 
new groups of companies are created and they gradually increase their market share. Th e 
aim of this study is to present the importance of Mergers & Acquisitions in the development 
of organisation. Milk Cooperative Mlekpol in Grajewo has been used as an example of such 
organization. Takeovers executed by Mlekpol should be considered as incorporations or 
acquisitions. Th ey can be perceived as a way to achieve various benefi ts from newly acquired 
assets, concentration of production and split of key competences. 

Key words: mergers and acquisitions, external development, 
concentration of production, milk processing





ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2009 (136) 7171

WOJCIECH GRZEGORCZYK* 
ANNA SIBIŃSKA** 

WIOLETTA KRAWIEC***

SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ 
KLIENTA BANKOWEGO KLIENTA BANKOWEGO 

A STRONA WWW BANKÓWA STRONA WWW BANKÓW

WstępWstęp

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie przede wszystkim uwagi na aspekt sa-
tysfakcji i lojalności klienta internetowego w polskiej bankowości. Zaprezentowana 
zostanie metodyka i wyniki badań dotyczące satysfakcji i lojalności klienta wzglę-
dem preferowanych przez nich stron WWW banków. Przedstawione wyniki badań 
w tym artykule stanowią część większego projektu badawczego pt. „Zachowania na-
bywców na rynku usług fi nansowych. Funkcjonalność stron internetowych banków 
i ich wpływ na zachowania nabywców”. Badania zrealizowano w Zakładzie Strategii 
Marketingowych UŁ1.

Satysfakcja i lojalność klienta bankuSatysfakcja i lojalność klienta banku

Satysfakcję klientów można uznać za „klucz” do ich lojalności. To właśnie dzięki 
zadowolonym i lojalnym klientom bank może skutecznie konkurować na rynku.

Banki prowadząc działania mające na celu poprawę satysfakcji klientów opierają 
się na długofalowych programach [szerzej: 13, s. 198], które nie do końca mogą być 

 * Prof. zw. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Mar-
ketingu, Zakład Strategii Marketingowych. 
 ** Dr Anna Sibińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Zakład Stra-
tegii Marketingowych.
 *** Mgr Wioletta Krawiec, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Zakład 
Strategii Marketingowych.

1 Badania są prowadzone w Zakładzie Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, UŁ. Projekt 
zatwierdzony do realizacji przez KBN. Nr projektu: N 11507731/3718.
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skuteczne. Ważne dla banku jest wyodrębnienie kluczowych klientów (segmentów) 
i kształtowanie z nimi więzi (relacji). 

„Satysfakcja klienta nie jest prostym konstruktem teoretycznym. Jest reakcją emo-
cjonalną klienta, która powstaje jako wypadkowa złożonych procesów interakcji ocze-
kiwań i postaw klientów konsumentów z ich osobistymi doświadczeniami z produktami 
czy usługami”[9]. 

Powyższa defi nicja ma na celu zwrócenie uwagi na klienta, jego zadowolenie 
z produktu czy usługi. O zadowoleniu nie decyduje tylko porównanie faktycznych 
cech produktów czy usług z oczekiwaniami, jakie mają wobec nich konsumenci, ale 
przede wszystkim emocje, jakie odczuwa klient. Klient może odczuwać w tym sa-
mym czasie zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje wobec jednego produk-
tu czy usługi. Spowodowane jest to tym, że zwykle każdy produkt czy usługa składa 
się z kilku elementów, z których dokładnie w tym samym czasie, jedne mogą wzbu-
dzać w kliencie emocje pozytywne, a inne negatywne. Na przykład klient może być 
pod wrażeniem bogactwa oferty, jaką proponuje mu bank, lecz jednocześnie być 
zdegustowany samym poziomem obsługi. Na tej zasadzie jednoczesnego przeżywa-
nia emocji pozytywnych i negatywnych klient może w jednym czasie odczuwać sze-
reg cząstkowych satysfakcji (zadowolenia) z jednych aspektów produktu czy usługi 
i cząstkowych dyssatysfakcji (niezadowolenia) z innych.

Negatywne emocje mają bardzo silny wpływ na nasze zachowanie, zatem ważne 
jest, aby dobrze zidentyfi kować oraz opisać czynniki przyczyniające się do ich po-
wstawania. Należy zrozumieć, komu lub czemu klienci przypisują negatywne emocje: 
niesprzyjającej sytuacji, sobie, czy też działaniu innych ludzi lub rzeczy (banku, stron 
WWW banku). De facto nie daje to jeszcze podstaw do podejmowania decyzji mar-
ketingowych. Dopiero rozpoznanie przyczyn i treści negatywnych emocji (głównie 
tych, spowodowanych przykrymi doświadczeniami, przypisywanymi bankowi) po-
zwala stworzyć skuteczny program działań, zmierzających do podniesienia satysfakcji 
klientów. Również identyfi kacja emocji pozytywnych i ich przyczyn jest nieocenio-
ną wskazówką dla działań marketingowych – np. można rozpoznać, jakie motywy 
wykorzystać w kampaniach reklamowych [1].

Lojalność klientów wobec banków [więcej: 3, s. 75–78] jest zagadnieniem zło-
żonym. Dotyczy podstawowych zachowań człowieka w odniesieniu do konkretne-
go produktu/-ów, banku czy strony WWW banku. 

W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznej defi nicji lojalności klienta [sze-
rzej: 16, s. 27–29]. Najbardziej trafną defi nicją na temat strategii budowania lojalność 
klienta zdaniem E. Rudawskiej [12, s. 29] prezentuje D. Stum i A. Tiry [14]. Wyróż-
nili oni charakterystyczne zachowania nabywcze lojalnych klientów: 

dokonywanie regularnych powtórnych zakupów 
korzystanie z produktów oferowanych przez instytucję
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rozpowszechnianie pozytywnych opinii na temat produktu/ów lub instytucji
odporność na działania promocyjne konkurencji2.
Współpraca klienta z bankiem nie jest równoznaczna z większą rentownością jego 

obsługi. Również wzrost satysfakcji klienta z obsługi nie oznacza wzrostu lojalności. 
Banki nagradzają lojalnych klientów np. prawem do debetu w RORze, uprosz-

czonymi procedurami, obniżką cen itp. Spośród produktów bankowych ROR naj-
częściej służy jako podstawa do wspierania lojalności klienta, szczególnie dotyczy 
to sprzedaży wiązanej. Podobną funkcję pełnią kredyty hipoteczne czy karty kredy-
towe np. affi  nity3.

Łatwość dostępu do informacji o konkurencyjnej ofercie w internecie jest szcze-
gólnie ryzykowne dla banku, który nie dostrzega potrzeb klientów internautów. 

Z badań wynika, że lojalność internautów wymaga większych nakładów niż w przy-
padku klientów tradycyjnych, ale lojalni internauci są bardziej rentowni [8].

Banki w internecie próbują budować lojalność klienta dostarczając mu bezpłat-
ne usługi, stosując indywidualizację i personalizację, zapewniając konsultacje onli-
ne oraz środki gwarantujące bezpieczeństwo i prywatność, oferując szeroki wachlarz 
usług, zaspokajając zróżnicowane potrzeby fi nansowe i niefi nansowe. Zaoferowanie 
wartości dodanej do produktu ma szczególnie znaczenie przy pierwszym kontak-
cie z klientem, który jest najlepszą okazją do rozpoczęcia budowania z nim trwałego 
związku, i ma się przyczynić do powrotu na strony www banku [więcej: 4, s. 451–
457], [6, s. 178–187]. Zatem nasuwa się pytanie, w jakim stopniu serwisy internetowe 
banków wraz z wszelkimi umieszczonymi tam narzędziami mają wpływ na wzrost 
satysfakcji klientów oraz budowania lojalności wśród klientów.

Opis badaniaOpis badania

Zamiarem prowadzonego badania było uzyskanie opinii respondentów dotyczą-
cych poziomu zadowolenia (satysfakcji) z korzystania ze strony www banków oraz 
lojalności klientów bankowości internetowej. Prowadzone badanie było częścią więk-
szego projektu badawczego dotyczącego zachowań nabywców na rynku usług fi nan-
sowych, oraz funkcjonalności stron internetowych banków4.

2 Słuszność takiego rozumienia lojalności klienta potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez 
Strandvika i Liljandera na temat siły związku klientów z ich bankami w Finlandii. Okazało się, że w przy-
padku silnej więzi klienci nie zwracali uwagi na działania promocyjne konkurencji. [2, s. 27]. 

3 Karta affinity (z ang. to have affinity with – darzyć kogoś sympatią) – karta płatnicza, w praktyce 
zazwyczaj kredytowa, wydawana przez bank w porozumieniu z instytucją lub organizacją działalności 
niekomercyjnej, w celu wspierania jej działalności [17].

4 Badania są prowadzone w Zakładzie Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, UŁ. Projekt 
zatwierdzony do realizacji przez KBN. Nr projektu: N 11507731/3718.
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Cele szczegółowe tej części projektu dotyczyły określenia poziomu satysfakcji 
klientów poszczególnych banków oraz zbadania poziomu lojalności klientów po-
szczególnych banków.

Badanie zostało zrealizowane za pomocą badań jakościowych Focused Group In-
terview i badań ilościowych przy użyciu metody CAWI. Realizacja obu części bada-
nia została zlecona do wykonania fi rmie Pentor Research International. Stworzono 
scenariusz badań jakościowych oraz kwestionariusze ankiet do badania ilościowe-
go, z wykorzystaniem stworzonej wcześniej przez autorów listy kryteriów funkcjo-
nalności stron www5,6.

Badanie jakościowe zostało zrealizowane przy użyciu metodologii Webclinic, która 
umożliwia identyfi kację tych elementów, które mogą wpływać na poziom satysfakcji 
klientów i ich skłonność do dalszego korzystania z danego site’u7. Zrealizowano łącznie 
dwie dyskusje grupowe Webclinic8. Uczestnicy dyskusji byli rekrutowani ze względu na 
korzystanie z usług bankowości internetowej. Każdy uczestnik posiadał rachunek banko-
wy lub konto rozliczeniowe. Wiek respondentów mieścił się w przedziale 28–44 lata.

Badanie ilościowe było realizowane przy użyciu metody CAWI9 (computer assisted 
web interview). Badanie zostało przeprowadzone dzięki pomocy portalu interneto-

5 Lista kryteriów z wyodrębnieniem czterech głównych obszarów: obszar Informacji, Interakcji, 
Transakcji, Relacji [szerzej: 5, s. 535–365].

6 Opracowano dwie wersje kwestionariusza ankiety – posiadające wspólną część oraz element róż-
nicujący:
• wersja 1 – posłużyła do oszacowanie istotności cech funkcjonalnych strony internetowej (zastosowano 

metodę MAX DIFF),
• wersja 2 – posłużyła do zbadania oceny chęci wystąpienia określonych elementów funkcjonalności na 

7-stopniowej skali (zastosowano skalę Likerta).
W przypadku wersji 1 kwestionariusza ważność cech była oceniana przy wykorzystaniu metody Maximum 
Difference Scalling. Metoda Maximum Difference Scalling jest jedną z form techniki conjoint. W ramach 
tej metody, odmiennie niż w tradycyjnym podejściu, poszczególne czynniki nie są oceniane na skali. Ba-
dani dokonywali wyboru w ramach 18 zestawów, z których każdy składał się z pięciu cech – respondent 
za każdym razem wskazywał ten czynnik z zestawu, który jego zdaniem jest najważniejszy na stronie in-
ternetowej, jak i ten, który jego zdaniem jest najmniej istotny. Dzięki tej metodzie możliwe było ujawnie-
nie hierarchii ważności wszystkich czynników ujętych w badaniu i sprawdzenie, na ile deklaracje wprost 
(z innych pytań) rzeczywiście oddają to, co jest ważne dla klientów bankowości, a co jest tylko racjonali-
zacją swoich postaw i zachowań, bądź wynika z zawężenia kontekstu pytania. Wybory respondentów zo-
stały poddane analizie hierarchiczno-bayesowskiej i w efekcie uzyskano dla każdego respondenta liczbo-
wą miarę ważności każdego czynnika.
W przypadku wersji 2 kwestionariusza respondenci oceniali każde ze stwierdzeń na siedmiostopniowej 
skali Likerta tak, aby określić, w jakim stopniu strona WWW banku powinna charakteryzować się po-
szczególnymi kategoriami funkcjonalności.

7 Webclinic, licencjonowane badanie Research International poprzez wielowymiarową ocenę stron 
i serwisów WWW. Badanie umożliwia pogłębienie wiedzy na temat potrzeb, oczekiwań i opinii internau-
tów w stosunku do serwisów www poddanych badaniu [więcej: 17]. 

8 Badania były zrealizowane 8 września 2008 r. w fokusowni Pentor Research International – co umożli-
wiło obserwację przebiegu rozmowy oraz podgląd działań prowadzonych przez respondentów na stronach in-
ternetowych. 

9 CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) – ankieta internetowa nadzorowana przez system 
komputerowy [więcej: 19]. 
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wego ONET.PL, który na swoich podstronach biznesowych zawiesił zaproszenie do 
badania przekierowujące do losowej wersji ankiety10. Łącznie zrealizowano 4314 an-
kiet. Średni czas realizacji jednej ankiety wyniósł ok. 17 minut. Grupą docelową, na 
której zostały przeprowadzone ankiety były osoby w wieku 15+, posiadające konto 
bankowe oraz korzystające z bankowości internetowej.

Tabela 3.  Liczebność próby osiagnięta w obu wersjach ankietyTabela 3.  Liczebność próby osiagnięta w obu wersjach ankiety

Wersja 1Wersja 1 Wersja 2Wersja 2

Liczba wyświetleń zaproszenia do badania 1 000 014 870 014

Liczba kliknięć w pop up 24 756 22 317

Zrealizowana próba
2071 2243

4314

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Rese-
arch International, Warszawa 2008.

Wyniki badań jakościowych (Webclinic) Wyniki badań jakościowych (Webclinic) 

Uczestnicy badań fokusowych dokonali oceny wybranych elementów funkcjonal-
ności i użyteczności stron www banków, które mają wpływ na satysfakcję z korzysta-
nia z serwisu www banku i przyczyniają się do powrotu użytkownika na stronę. 

W zakresie kolorystyki dominują preferencje klienta do serwisów bankowych 
o jednolitej, stonowanej kolorystyce. Zbyt różnorodne i krzykliwe kolory nie pasu-

10 Realizacja badania przebiegała pomiędzy 19 września a 6 października 2008 roku.

Tabela 2.  Charakterystyka respondentów badań jakościowychTabela 2.  Charakterystyka respondentów badań jakościowych

NR GRUPYNR GRUPY CHARAKTERYSTYKA GRUPYCHARAKTERYSTYKA GRUPY

GRUPA 1 Klienci korzystający z banków internetowych:
• 3 klientów MBANK
• 3 klientów INTELIGO

GRUPA 2 Klienci korzystający z banków tradycyjnych (posia-
dających kanały dostępu elektronicznego):
• 2 klientów BZ WBK
• 2 klientów MILLENNIUM
• 1 klient PKO BP
• 1 klient MULTIBANK

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Rese-
arch International, Warszawa 2008.
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ją w opinii badanych do serwisów bankowych i są mało profesjonalne. Jednocześnie 
zbyt duża proporcja białych elementów, białego tła robi wrażenie, że strona jest zim-
na i mało przystępna. Strona banku, podobnie jak i sama instytucja musi być ody-
wierciedleniem profesjonalizmu, zaufania i bezpieczeństwa. Klient mając poczucie 
tych cech jest skłonny korzystać ze stron www banku. 

W przypadku rozbudowania lub zwięzłości menu, to najlepiej oceniane są menu, 
które jednocześnie mają ograniczoną liczbę sekcji do minimum, ale zawierają wszyst-
kie niezbędne obszary tematyczne, uwzględniające podział na: typ klienta (klient 
indywidualny, fi rma; klient nowy/klient stały), rodzaj produktu (lokaty, kredyty, 
konta/rachunki, inwestycje, promocje, nowości/zmiany), jednoznaczne nazwy sek-
cji, które od razu sugerują, czego można się po nich spodziewać.

Szczególnie preferowane jest rozwijane menu, którego zawartość (nazwy pod-
stron) można obejrzeć bez konieczności wchodzenia w nie i uzyskania efektu prze-
ładowania strony.

Klienci preferują taki układ strony, na której widać wszystko bez konieczności 
jej przewijania. Oczekują zagospodarowania wolnych przestrzeni, ale jednocześnie 
stosowania pewnych odstępów między prezentowanymi informacjami tak, aby nie 
sprawiały one wrażenia zlewających się. Z pozytywną oceną spotykają się grafi czne 
uzupełnienia prezentowanych tekstowych informacji, ale zastosowane w odpowied-
niej proporcji tak, by nie zakłóciły czytelności strony.

Elementem istotnie wpływającym na ocenę strony jest szybkość jej ładowania się. 
Konieczność zbyt długiego oczekiwania na załadowanie strony wzbudza dużą iryta-
cję i od samego początku negatywnie nastawia klienta do oglądanego serwisu. 

Ponadto, narzędziem ocenianym jako szczególnie przydatne i bardzo ułatwiające 
pozyskiwanie poszukiwanych informacji jest kalkulator. Jest to jeden z elementów, 
którego obecność wyraźnie wzmacnia pozytywną ocenę funkcjonalności serwisu. 
Element, który powinien być łatwo i szybko identyfi kowalny.

Według opinii badanych bardzo ważnym i w zasadzie niezbędnym elementem 
na stronie jest wyszukiwarka. Powinna być łatwa w obsłudze, powinna charaktery-
zować się szybkością działania oraz aktualnością. W szczególności klienci banków 
cenią sobie takie rozwiązania, które zawierają następujące informacje:

dokładny adres oraz prezentacja lokalizacji na mapie
godziny otwarcia.

Badani wysoko cenią także demonstracyjne wersje stron banków. Obecność tego 
narzędzia jest szczególnie wartościowa ze względu na jego praktyczny wymiar. Poza 
tym, że pozwala klientom sprawdzić jak taka strona wygląda, pełni też funkcję pewne-
go rodzaju szkolenia z jej funkcjonowania. Z bardzo negatywnym wrażeniem spotyka 
się obecność reklam w demonstracyjnej wersji strony bankowości internetowej. Warto 
wspomnieć, że w przypadku gdy strona bankowości internetowej bardzo różni się od 

�

�
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strony banku, np. posiada odmienną grafi kę, kolorystykę, to wśród osób, które zupełnie 
jej nie znały wcześniej, pojawia się wątpliwość, czy na pewno zostały przekierowane na 
właściwą stronę, a nie znalazły się na stronie fałszywej, przygotowanej przez hakerów. 
Stali użytkownicy bankowości internetowej danego banku nie mają takich obaw. 

Znaczenie oceny serwisu internetowego banku jest nieco zróżnicowane w zależ-
ności od tego czy potencjalny klient dopiero szuka banku, w którym skorzysta z da-
nej usługi, czy też zdecydował się już na wybór banku.

Tabela 4.  Elementy strony www preferowane przez klientów bankówTabela 4.  Elementy strony www preferowane przez klientów banków

1. widoczna, precyzyjna i zrozumiała lista wszelkich opłat i prowizji oraz oprocentowań zarówno, jako zbior-
cza lista, jak i jako lista przy konkretnych produktach zawierająca informacje dotyczące tego produktu,

2. pełna informacja o produktach, łącznie z wszelkimi formalnościami: dokumentacją, jaka jest niezbędna, 
aby z niego skorzystać, regulaminem, wzorami umów,

3. aktualne promocje, nowe produkty, benefi ty za korzystanie z więcej niż jednego produktu w banku,

4. informacje o samym banku takie jak: jego historia, kapitał, KRS – chociaż nie zawsze wzbudzają zaintere-
sowanie, to ich brak na pewno wzbudza podejrzliwość i zmniejsza zaufanie do banku,

5. informacje o oddziałach i bankomatach (sieć, opłaty w bankomatach innej sieci, lokalizacje),

6. zrozumiały dla przeciętnego użytkownika język,

7. odpowiedni system informowania klientów o wszelkich zmianach np. wyświetlanie tego typu informacji od 
razu po zalogowaniu się do konta,

8. prosty (np. numer + hasło), ale bezpieczny sposób logowania się,

9. regularne przypominanie przez bank o konieczności zmiany hasła,

10. dodatkowe zabezpieczenie w przypadku przelewów o dużej wartości, które powinny być weryfi kowane 
przez bank przed ich zrealizowaniem np. poprzez telefon konsultanta do klienta, 

11. możliwość samodzielnego wykonywania symulacji za pośrednictwem zlokalizowanego w widocznym miej-
scu na stronie kalkulatora,

12. czytelna historia rachunku tzn. lista transakcji z możliwością ich sortowania według wybranych zmiennych,

13. możliwość zarządzania wszystkimi produktami (konta, lokaty, debety itp.) za pośrednictwem jednego konta 
internetowego oraz dodatkowo możliwość przeniesienia informacji fi nansowych o tych produktach do in-
nych programów typu Excel, w celu samodzielnego dokonywania różnych obliczeń,

14. możliwość doładowania telefonu przez konto internetowe,

15. wyszukiwarka na stronie banku,

16. FAQ, pytania i odpowiedzi, ale o odpowiednio praktycznej zawartości, gdyż tego typu rozwiązania są czę-
sto oceniane jako niesatysfakcjonujące, a same pytania jako tendencyjne, nie pokrywające się z faktyczny-
mi potrzebami informacyjnymi.

17. dane kontaktowe, możliwość wyboru formy kontaktu – adres, telefon / infolinia (w sytuacji konieczności 
oczekiwania informacja, którym jest się w kolejce), czat, ekspert on-line, e-mail, 

18. forum na poziomie deklaracji wydaje się potrzebne, ale raczej jako źródło informacji niż miejsce do wypo-
wiedzenia się. Należy też zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo postrzegania fora bankowego jako mało 
obiektywnego (moderowanego tak, by utrzymać pozytywny wizerunek banku). Internauci korzystają z for 
internetowych, także w celu uzyskania informacji na temat banku, produktu, ale w tym celu wybierają ra-
czej fora „niezależne”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Ocena serwisu internetowego przez internautę ma szczególnie duże znaczenie na 
tym pierwszym etapie tzn. etapie poszukiwania informacji o produkcie, porównywa-
nia ofert różnych banków. Jeśli na tym etapie pojawią się problemy z poruszaniem się 
po stronie, zidentyfi kowaniem poszukiwanych informacji, internauta szybko prze-
niesie się na serwis innego banku, rezygnując tym samym z usług banku posiadają-
cego mało funkcjonalną stronę. 

Wpływ oceny serwisu jest nieco słabszy, gdy potencjalny klient już przekonał się 
do skorzystania z produktu oferowanego właśnie w tym banku np. przeczytał o da-
nym produkcie w prasie czy też w internetowym serwisie ogólnofi nansowym. W po-
niższej tabeli przedstawiono listę tych elementów stony www banku, które zdaniem 
badanych są najistotniejsze i mają największe znaczenie na wzrost poziomu zado-
wolenia i budowania lojalności klientów.

Wyniki badań ilościowych (CAWI)Wyniki badań ilościowych (CAWI)

Z badań przeprowadzonych przez fi rmę Pentor na zlecenie UŁ za pomocą ankie-
ty internetowej CAWI wynika, że satysfakcja (zadowolenie), jak i lojalność klienta 
bankowości internetowej jest wyższa niż w bankowości tradycyjnej (patrz rysu-
nek 1). W bankowości internetowej satysfakcja klienta bankowego utrzymuje się 
średnio na poziomie 4,91, natomiast w bankowości tradycyjnej średnio na po-
ziomie 4,64. poziom lojalności klienta internetowego jest również wyższy (5,83) 
niż klienta tradycyjnego (5,39). 

Choć nie można na tej podstawie stwierdzić, że klient tradycyjny jest mniej usa-
tysfakcjonowany lub mniej lojalny. Z innych badań, również przeprowadzonych 
przez Pentor wynika, że przeważająca większość klientów jest zadowolona z usług 
banku, w którym ma aktywne konto osobiste ROR. 35% klientów deklaruje, że 
jest bardzo zadowolona, a ponad połowa raczej zadowolona (w 59 %). Natomiast 
brak satysfakcji z usług banku tradycyjnego odczuwa, co 16-ty posiadacz konta, 
z tym, że zupełnie niezadowolony jest co setny [11]. 

Wyższa satysfakcja i lojalność klienta internauty wynika z większego poziomu 
wiedzy klienta na temat banku. Klient-internauta jest osobą bardziej świadomą włas-
nych decyzji. Jest klientem, który dokładnie wie czego można oczekiwać od banku. 
Automatyzacja bankowości, powoduje, że klient szybciej i wygodniej załatwi sze-
reg różnych spraw. Istotne zatem stają się czytelność stron WWW banków, łatwość 
i szybkość poruszania po stronie (patrz badania Webclinic).

Duża świadomość klienta-internauty powoduje, że jest trudniejszym klientem do 
utrzymania niż klient tradycyjny. Wyniki badań Pentor`a dotyczące wiedzy klienta na 
temat własnego banku pozwoliło wyodrębnić 4 typy klienta: kompetentnych, igno-
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rantów, zagubionych fachowców, minimalistów11. Poziom wiedzy o własnym banku 
okazuje się zupełnie odmienny w obliczu banku detalicznego o charakterze insty-
tucji dla każdego, jak PKO BP i mBanku, banku internetowego adresującego usługi 
do bardziej zaawansowanych klientów. Najliczniej reprezentowani pośród klientów 
mBanku (66%) są kompetentni, stanowiący w PKO BP niemal dwukrotnie mniej 
(35%) klientów. Ignorantów jest trzykrotnie więcej w PKO BP (35%) niż w mBanku 
(12%). Największa różnica występuje w przypadku zagubionych fachowców, repre-
zentowanych przez 3% klientów mBanku (18% klientów PKO BP).

Na postawie powyższych wyników badań można stwierdzić, że kompetencje ryn-
kowe klientów banków oraz ich poziom wiedzy o swoim banku powiązane są z sa-
tysfakcją, jak i lojalnością wobec niego. Kompetentni rynkowo, znający swój bank 
klienci deklarują większą satysfakcję i przywiązanie do niego niż klienci nie zorien-
towani na rynku, dysponujący niską wiedzą o swoim banku [15].

SATYSFAKCJA LOJALNOŚĆ

4,91

4,64

banki internetowe banki tradycyjne

5,39

5,83

banki internetowe banki tradycyjne

Rysunek 1.  Średnie wyniki z pytań składowych skal Rysunek 1.  Średnie wyniki z pytań składowych skal 
badających satysfakcję i lojalnośćbadających satysfakcję i lojalność

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Rese-
arch International, Warszawa 2008.

Zgodnie z wynikami badań, internetowy kanał obsługi klienta jest oceniany wśród 
klientów wszystkich banków zdecydowanie wyżej niż telefoniczny (patrz rysunek 2). 
Poziom różnicy jest statystycznie istotny w każdym badanym przypadku.

Telefon jest wypierany przez możliwości, jakie daje internet i strona internetowa 
banku. Na przykład z badań przeprowadzonych przez T. Laukkanena i M. Pasade-
na z Uniwersity of Kuopio w Finlandii na temat akceptacji klientów (innowatorzy 
i wczesna większość) banku kanału dystrybucji, jakim jest telefon komórkowy wyni-

11 Kompetentni – najliczniejsza grupa klientów banków o kompetencji rynkowej powyżej średniej 
dla badanej populacji (N=406), jednocześnie wiedzący dużo o swoim banku. Ignorancji – klienci o ni-
skich kompetencjach rynkowych i niskiej wiedzy o swoim banku. Zagubiony fachowiec – wysokie kom-
petencje rynkowe i niska wiedza o swoim banku. Minimalista – niskie kompetencje rynkowe i wysoka 
wiedza o swoim banku.
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ka, że w początkowych fazach wprowadzania przez banki kanałów elektronicznych, 
klienci (innowatorzy) banku skłonni byli do korzystania z telefonu i jego funkcji, 
natomiast w kolejnych etapach rozwoju bankowości elektronicznej telefon został 
wyparty przez internet, natomiast telefon odrzucany lub ograniczony do minimum 
w przypadku grupy klientów banku zwanych wg. modelu dyfuzji: wczesna większość, 
późna większość, maruderzy [7, s. 86–94]. 

Satysfakcja klienta bankowegoSatysfakcja klienta bankowego

Poziom zadowolenia klientów z korzystania ze strony internetowej i serwisu 
bankowości elektronicznej został zmierzony za pomocą następujących kategorii 
(tabele 4 i 5).

Zadowolenie z usług wykorzystywanego banku jest w największym stopniu udzia-
łem klientów banków internetowych (mBank, Intelligo). Charakteryzują się oni wyż-
szym poziomem satysfakcji praktycznie na wszystkich badanych wymiarach. Są oni 
także bardziej lojalni względem swojego banku w porównaniu do klientów pozo-
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Rysunek 2.  Zadowolenie (satysfakcja) z kanałów obsługiRysunek 2.  Zadowolenie (satysfakcja) z kanałów obsługi
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Rese-
arch International, Warszawa 2008.
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stałych instytucji fi nansowych. W przypadku pozostałych składowych – na poziom 
zadowolenia niewielki wpływ mają dane socjodemografi czne poza płcią, która róż-
nicuje pod kątem lojalności na korzyść kobiet.

Tabela 5.  Poziom zadowolenia klientów z korzystania Tabela 5.  Poziom zadowolenia klientów z korzystania 
z witryn internetowych bankówz witryn internetowych banków

Elementy strony www

Bezawaryjność / niezawodność strony

Szybkość działania strony 

Łatwość poruszania się po stronie

Zakres oferowanych informacji dostępnych na stronie internetowej 

Estetykę / szatę grafi czną strony

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Rese-
arch International, Warszawa 2008.

Tabela 6.  Poziom zadowolenia klientów z korzystania Tabela 6.  Poziom zadowolenia klientów z korzystania 
z serwisu internetowego bankuz serwisu internetowego banku

Elementy serwisu bankowości elektronicznej

Bezawaryjność / niezawodność serwisu

Szybkość działania serwisu

Łatwość wykonywania operacji na koncie

Bezpieczeństwo korzystania z serwisu

Zakres oferowanych usług dostępnych w serwisie internetowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Rese-
arch International, Warszawa 2008.

Tabela 7.  Poziom zadowolenia klientów z korzystania Tabela 7.  Poziom zadowolenia klientów z korzystania 
z witryn internetowych bankówz witryn internetowych banków

Skala odpowiedzi (1– zupełnie niezadowolony, Skala odpowiedzi (1– zupełnie niezadowolony, 
7– w pełni zaowolony)7– w pełni zaowolony)

1 2 3 4 5 6 7

Elementy strony www, próba N=4314Elementy strony www, próba N=4314 Udział % odpowiedzi respondentów wg skali 1–7Udział % odpowiedzi respondentów wg skali 1–7

Bezawaryjność/niezawodność strony 1 3 6 12 19 31 29

Szybkość działania strony 1 2 5 11 21 29 30

Łatwość poruszania się po stronie 1 2 5 10 21 30 31

Zakres oferowanych informacji dostępnych na stro-
nie internetowej 

1 3 7 17 26 28 19

Estetykę/szatę grafi czną strony 1 2 6 14 24 30 23

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Rese-
arch International, Warszawa 2008.
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Analiza wyników badań pokazała, że klienci bankowości internetowej usatys-
fakcjonowani są z korzystania ze stron internetowych banków, jak również z usług 
oferowanych przez ich bank w ramach serwisu internetowego. Ponad połowa ba-
danych respondentów jest zadowolona lub w pełni zadowolona z bezawaryjności 
strony i szybkości jej działania. Respondenci w ponad 50% deklarują swoje pozy-
tywne oceny, co do zakresu oferowanych informacji na stronach www i łatwości 
poruszania się po witrynie. Poziom zadowolenia jest jeszcze większy, co do uży-
teczności i funkcjonalności świadczonych usług w serwisie internetowym. Poniższe 
tabele przedstawiają wyrażone przez respondentów oceny w zakresie poszczegól-
nych kategorii.

Lojalność klienta bankowego Lojalność klienta bankowego 

Bardziej zróżnicowane opinie deklarują respondenci względem lojaności do ko-
rzystania z usług swojego banku. Większość badanych niechętnie zmieniłaby dotych-
czasowy bank, jednak ponad 40% wyraża opinie o potrzebie przeglądania bieżących 
ofert różnych banków. Choć klienci bankowości elektronicznej deklarują chęć po-
znawania najnowszych ofert, jednak ponad połowa nie wyraża ochoty na zmiany 
usługodawcy. Badani przekonani są o podejmowaniu słusznych decyzji związanych 
z byciem klientem danego banku i o decyzjach nabywczych w zakresie usług banko-
wych i w większości nie deklarują problemów ze zdobyciem informacji o instytucjach 
konkurencyjnych, choć jednogłośnie stwierdzają, że jeszcze nikt nie stworzył banku, 
który całkowicie spełniałby wszystkie potrzeby, co zresztą jest zgodne ze stwierdze-
niem, że „potrzeby są zmienne i nieograniczone”. 

Tabela 8.  Poziom zadowolenia klientów z korzystania Tabela 8.  Poziom zadowolenia klientów z korzystania 
z serwisu internetowego bankuz serwisu internetowego banku

Skala odpowiedzi (1– zupełnie niezadowolony, Skala odpowiedzi (1– zupełnie niezadowolony, 
7– w pełni zaowolony)7– w pełni zaowolony)

1 2 3 4 5 6 7

Elementy strony www, próba N=4314Elementy strony www, próba N=4314 Udział % odpowiedzi respondentów wg skali 1–7Udział % odpowiedzi respondentów wg skali 1–7

Bezawaryjność / niezawodność serwisu 1 3 6 13 20 31 27

Szybkość działania serwisu 1 2 5 12 20 31 29

Łatwość wykonywania operacji na koncie 1 2 3 8 15 30 42

Bezpieczeństwo korzystania z serwisu 1 1 3 8 18 32 37

Zakres oferowanych usług dostępnych w serwisie in-
ternetowym

1 2 6 15 24 30 21

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Rese-
arch International, Warszawa 2008.
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Tabela 9.  Opinia klientów korzystających z usług Tabela 9.  Opinia klientów korzystających z usług 
za pośrednictwem stron internetowych banków za pośrednictwem stron internetowych banków 

Skala odpowiedzi (1– zupełnie się nie zgadzam, Skala odpowiedzi (1– zupełnie się nie zgadzam, 
7– całkowicie się zgadzam)7– całkowicie się zgadzam)

1 2 3 4 5 6 7

Odpowiedzi respondentów na poniższe stwierdze-Odpowiedzi respondentów na poniższe stwierdze-
nia, N=4314nia, N=4314

Udział % odpowiedzi respondentów wg skali 1–7Udział % odpowiedzi respondentów wg skali 1–7

Niechętnie zmienił(a)bym swój bank 14 10 7 12 12 18 27

Często mam ochotę zmienić bank, by spróbować 
czegoś nowego

30 21 10 12 8 9 10

Można zrobić dobry interes jedynie poprzez przeglą-
danie wszystkich bieżących ofert

10 10 12 19 16 16 18

Nikt jeszcze nie stworzył banku, który całkowicie speł-
niałby moje potrzeby

10 10 8 13 12 15 33

Dla mnie usługi bankowe to ważne usługi i muszę 
mieć pewność, że podejmuję właściwą decyzję

1 1 2 7 11 21 56

W gruncie rzeczy wszystkie banki są podobne, a róż-
nice między nimi są niewielkie

12 10 11 16 17 16 17

Wiem czego oczekiwać, jeżeli pozostanę klientem 
tego samego banku

3 3 5 11 17 27 35

Jestem przekonany(a), że wiem co dla mnie jest naj-
lepsze jeśli chodzi o usługi bankowe

2 3 6 14 19 25 31

Mam problem ze zdobyciem informacji na temat in-
nych banków

37 20 10 12 9 7 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Rese-
arch International, Warszawa 2008.

Podsumowanie i rekomendacjePodsumowanie i rekomendacje

Internet jest głównym środkiem komunikacji, wpływa na kształtowanie się rela-
cji pomiędzy bankiem i jego klientami, a jego głównym narzędziem wykorzystywa-
nym w celu budowania więzi ze swoimi klientami, jest strona internetowa. Poprzez 
zastosowanie różnych funkcji kształtuje ona doświadczenia nabywców, wpływa na 
ich zadowolenie oraz stopień satysfakcji.

Należy pamiętać, że gdy nawet lojalność klientów jest stosunkowo trwała, może 
ona zostać utracona z powodu niespełnienia oczekiwań klienta. Przyczynił się do 
tego rozwój stron www, które przekazują bardzo dużo informacji i posiadają narzę-
dzia interakcji, które mają zapewnić reakcję banku na pytania i wątpliwości klien-
tów. Automatyzacja bankowości na bieżąco powiększa zasób wiedzy klienta na temat 
banku, jak i daje szanse bankom na budowanie więzi z klientem. Należy pamiętać, 
że to właśnie internetowi klienci są najbardziej wymagającą grupą klientów w ban-
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kowości. Są oni bardziej świadomi i zdecydowani, „wiedzą, czego oczekiwać, jeżeli 
pozostaną klientem (.) banku”12.

Można zauważyć, że lojalność klienta banku ma zupełnie inne odzwierciedlenie 
niż w przypadku innych instytucji, fi rm. Klient jest zazwyczaj lojalny wobec swo-
jego banku, ale czy również to znaczy, że jest zadowolony ze stron WWW banku, 
z jakiej musi korzystać? Czy to jest bardziej związane z brakiem czasu czy chęci drą-
żenia nowych rozwiązań?

Kreowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu satysfakcji i lojalności klientów 
internautów niesie następujące konsekwencje: 

monitorowanie satysfakcji i lojalności klienta ze strony www banku lub serwisu 
internetowego banku. Choć z przeprowadzonych badań wynika, że klient inter-
nauta nie spotkał takiego banku, który w pełni spełnia jego oczekiwania, to jed-
nak pozostaje mu wierny, 
monitorowanie, czy wprowadzane zmiany (udoskonalenia) stron WWW banków 
mają wpływ na zwiększenie satysfakcji i lojalności klienta oraz częstsze korzysta-
nia ze strony (serwisu). Czy to być może jest bardziej związane z brakiem czasu, 
czy chęci drążenia nowych rozwiązań,
rozbudowanie narzędzi personalizacji usług bankowych. Respondenci przepro-
wadzonych badań metodą CAWI jednogłośnie stwierdzili, że „Nikt jeszcze nie 
stworzył banku, który całkowicie spełniałby (…) potrzeby (klienta)”.

BibliografiaBibliografia
 [1] Centrum Badań Marketingowych TEST, Badania satysfakcji klientów, www.cbmtest.pl

 [2] Colgate M., Steward K., Kinsella R., Customer Defection: A Study of the Student Market 
In Ireland, “International Journal of Bank Marketing” 1996, no. 3.

 [3] Grzegorczyk W., Lojalność klientów indywidualnych wobec banku, „Bank i Kredyt” 2001, 
nr 4.

 [4] Grzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W., Funkcjonalność stron www polskich banków 
w latach 1998–2006 – wyniki badań, „Współczesny Marketing. Trendy. Działania”, PWE, 
Warszawa 2008.

 [5] Grzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W., Kryteria funkcjonalności stron internetowych 
banków – wyniki badań jakościowych, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy re-
strukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach, red. Jan Pyka, TONiK Oddział 
w Katowicach, Katowice 2007.

 [6] Grzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W., Banks websites functionality development and its 
infl uence on customer behavior: Polish market example, „3rd Biennial Conference of the 

12 Wypowiedź uczestnika badań Webclinic. 

�

�

�



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2009 (136)

Satysfakcja i lojalność klienta bankowego a strona www banków

8585

Academy of World Business. Marketing and Management Development Rio de Janei-
ro”, Brazil 2008.

 [7] Laukkanen T., Pasaden M., Mobile banking innovators and Early adapters: How they dif-
fer from other online users? “Journal of Financial Services Marketing”, vol. 13, 2.

 [8] Leksykon Bankowości Internetowej Online, Lojalność klientów, http://matleo.w.interia.
pl/Lojalnosc.html

 [9] PBS DGA, Badania satysfakcji i lojalności, www.pbsdga.pl

 [10] Pentor Research International: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków – 
raport, Warszawa 2008.

 [11] Relacje banków z klintem, w: Audyt bankowości detalicznej 2005–2006, www.pentor.pl

 [12] Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.

 [13] Stodulny P., Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych, Warszawa 2006.

 [14] Stum D., Th iry A., Bulding Customer Loyalty, “Training and Development Journal”, April 
1991.

 [15] Sznajder M., Satysfakcja i lojalność klienta a ich kompetencje rynkowe i wiedza o swoim 
banku, Pentor Research International, www.pentor.pl (8.01.2009). 

 [16] Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacje i pomiar, PWE, War-
szawa 2008.

 [17] www.wikipedia.pl – Karta affi  nity.

 [18] www.pentor.pl – Webclinic. 

 [19] http://www.pentor.pl/badania_slownik.xml?str=2 

SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ KLIENTA SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ KLIENTA 
BANKOWEGO A STRONA WWW BANKÓWBANKOWEGO A STRONA WWW BANKÓW

StreszczenieStreszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie przede wszystkim uwagi na aspekt satysfakcji 
i lojalności klienta internetowego w polskiej bankowości. Zaprezentowana zostanie metodyka 
i wyniki badań dotyczące satysfakcji i lojalności klienta względem preferowanych przez nich 
stron WWW banków. 

Słowa kluczowe: satysfakcja i lojalność klientów, marketing usług 
finansowych, strona www banku
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SATISFACTION AND LOYALTY OF BANK SATISFACTION AND LOYALTY OF BANK 
CUSTOMER TOWARDS BANKS WEBSITECUSTOMER TOWARDS BANKS WEBSITE

Abstract Abstract 

Th e aim of the article is focusing on aspects of satisfaction and loyalty of e-customer in Polish 
banking. Th e article is presenting methods and results of research concerning satisfaction 
and loyalty of bank customer. Th is paper shows customer preferences towards banks website 
functionality. 

Key words: satisfaction and loyalty customer, financial services 
marketing, website bank
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ZADOWOLENIE KLIENTA ZADOWOLENIE KLIENTA 
Z JAKOŚCI OBSŁUGI W URZĘDZIE Z JAKOŚCI OBSŁUGI W URZĘDZIE 

– PROPOZYCJA I OCENA – PROPOZYCJA I OCENA 
SKALI POMIAROWEJSKALI POMIAROWEJ

1. Słowo wstępne1. Słowo wstępne

Powszechny obecnie trend doskonalenia jakości obsługi petenta w urzędach kreuje 
popyt na odpowiednio dopasowane do specyfi cznych potrzeb urzędów instrumen-
ty pomiarowe. Specyfi ka pracy urzędnika i kontaktu urząd – petent nasuwa mocne 
skojarzenia ze sferą usług komercyjnych i tam też należy poszukiwać inspiracji dla 
narzędzi i procedur pomiarowych.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja propozycji skali do pomiaru zado-
wolenia z jakości obsługi w urzędzie wraz z jej teoretycznymi założeniami. Autorzy 
przedstawią propozycję skali pomiarowej stworzonej na potrzeby pomiaru zadowo-
lenia z jakości obsługi klienta Urzędu Miasta Tarnowa, a inspirowanej współczes-
ną koncepcją jakości usług oraz przedstawią proces walidacji, tj. oceny rzetelności 
i trafności skali. Część empiryczna artykułu zostanie poprzedzona przez krótki za-
rys istotnych z punktu widzenia celów artykułu koncepcji teoretycznych związanych 
z pojęciami zadowolenia i jego pomiarem, jakości usług/obsługi klienta oraz wali-
dacji skal pomiarowych. 

W niniejszym artykule, autorzy nie będą rozgraniczać pojęć usługa i obsługa 
klienta, albowiem w omawianym przypadku takie rozgraniczenie nie będzie mia-
ło żadnych konsekwencji dla osiągnięcia zamierzonych w artykule celów. Zarówno 
obsługa klienta jak i usługa są co do swojej istoty podobne – są niematerialne, sta-

 * Dr Przemysław Stach, adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu NLU, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie.
 ** Mgr inż. Janusz Bąk, asystent, Wyższa Szkoła Biznesu NLU, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie; 
doktorant na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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nowią sekwencję czynności prowadzących do określonego zamierzonego efektu, któ-
rym towarzyszą materialne elementy w postaci uczestniczących osób, narzędzi oraz 
otoczenia. Ponadto, odnosząc się do petentów urzędu, autorzy używać będą naprze-
miennie sformułowań „klient”, „odbiorca”, „adresat oferty”, czy też „usługobiorca”. 
W ten sposób autorzy pragną podkreślić podobieństwo sytuacji, w której znajdu-
je się zarówno nabywca na rynku, jak i petent w urzędzie, oceniając oferowaną mu 
usługę/obsługę.

2.  Zadowolenie i jego pomiar2.  Zadowolenie i jego pomiar

Poziom zadowolenia klienta jest obecnie uważany za jeden z kluczowych wskaźni-
ków sukcesu organizacji. Zadowolenie adresata oferty organizacji wynika z jego mniej 
lub bardziej subiektywnej oceny „produktu całkowitego”, czyli wszystkich elementów 
materialnych oraz niematerialnych, które składają się na koszyk korzyści i całościo-
we doświadczenie z kontaktu z organizacją. W takim ujęciu, zadowolenie wynika 
z całej historii interakcji z organizacją i jej ofertą, i ma charakter kumulatywny. Za 
teoretyczną podstawę dla konceptualizacji i pomiaru poziomu satysfakcji przyjmuje 
się najczęściej model oczekiwanej niezgodności (expectation disconfi rmation). Model 
ten sugeruje, że poziom satysfakcji zależy od stopnia w jakim oczekiwania adresata 
oferty zostały niepotwierdzone. Jeśli nie – potwierdzenie oczekiwań ma charakter 
pozytywny – tj. adresat otrzymał więcej niż się spodziewał – wtedy pojawia się po-
czucie zadowolenia. W wypadku niesprostania oczekiwaniom odbiorcy, pojawia się 
poczucie niezadowolenia. Z powyższych założeń wynika zatem, że samo sprostanie 
oczekiwaniom odbiorcy nie jest źródłem zadowolenia [9, s. 169 i dalej]. Model ten 
oferuje kognitywne ujęcie procesu oceny oferty, zakłada bowiem, że odbiorca bazuje 
na ocenie zebranych doświadczeń i obserwacji, a nie tylko na emocjach.

Paradygmat pomiaru zadowolenia wypracowany na podstawie wspomnianej teorii 
zakłada zatem, iż pomiar zadowolenia uwzględni określoną liczbę istotnych z punk-
tu widzenia klienta aspektów relacji z organizacją. W przypadku sfery usługowej, jest 
to zdekomponowany proces oferowania usług, na który składają się czynności usłu-
godawcy, sposób organizacji procesu usługowego, otoczenie świadczenia usług itp. 
Proces pomiaru składać się będzie z serii pytań, bazujących na ocenach i odczuciach 
respondentów, o ich zadowolenie z poszczególnych elementów całkowitego produk-
tu. Często przyjmuje się logiczne założenie, że składowe produktu całkowitego mają 
dla respondentów zróżnicowane znaczenie. Wtedy to ustala się wagi elementów skła-
dowych w trakcie pomiaru [więcej 8, s. 51–2]. 
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3.  Koncepcja jakości w kontekście 3.  Koncepcja jakości w kontekście 
usług i obsługi klientausług i obsługi klienta

Powyższe uwagi sugerują, że pomiar zadowolenia z jakości obsługi klienta w orga-
nizacji wymaga ustalenia elementów składowych produktu całkowitego, które istot-
nie wpływają na ocenę jakości. W literaturze marketingowej mocno zakorzenione 
jest pojęcie jakości w kategoriach zdolności oferty rynkowej do zaspokajania potrzeb 
i oczekiwań nabywców. Takie ujęcie wiąże się z subiektywną oceną nabywcy, wynika-
jącą z jego percepcji tego co możliwe oraz tego, co te percepcje ukształtowało, a więc 
oczekiwania, doświadczenia, uprzednią wiedzę, konkretny kontekst zakupowy itd. 
[więcej 10, s. 88 i dalej]. W wyniku procesu percepcji, odbiorca kształtuje swoją po-
stawę wobec usługodawcy, która jest w swojej istocie wewnętrzną skłonnością ocen-
ną. Oczywiście, samo pojęcie jakości usługi/obsługi jest dość nieostre, zwłaszcza gdy 
badacz staje przed zadaniem jej pomiaru. Inspiracji dla operacjonalizacji pomiaru 
może dostarczyć dorobek badawczy marketingu usług. Przydatnym ujęciem jako-
ści w kontekście usług jest koncepcja Grönroosa dzieląca postrzeganą jakość usługi 
na jakość procesu świadczenia usług (jak?) oraz na wynik/efekt zaoferowanej usłu-
gi (co?). Tak więc, otrzymujemy odpowiednio wymiar jakości funkcjonalnej oraz 
wymiar jakości technicznej [7]. Doprecyzowaniem tego stanowiska może być kon-
ceptualizacja jakości usług leżąca u podstaw metodyki pomiaru jakości SERVQUAL 
[12], [11]. Parasuraman i współpracownicy dostrzegli pięć wymiarów jakości usłu-
gi: (1) niezawodność świadczenia usługi, czyli zdolność do jej świadczenia dokład-
nie tak, jak stanowi złożona nabywcy obietnica; (2) świadectwa materialne usługi; 
(3) wrażliwość na potrzeby klienta; (4) pewność nabywcy co do profesjonalizmu 
i dobrej woli usługodawcy; oraz (5) empatię usługodawcy w stosunku do nabywcy. 
Te pięć wymiarów mieści się w schemacie Grönroosa w sposób następujący: jakość 
techniczna obejmuje koncepcję niezawodności, natomiast na jakość funkcjonalną 
składają się świadectwa materialne, wrażliwość, pewność oraz empatia. Zaprezen-
towane podejście do konceptualizacji jakości usług i obsługi klienta, niezależne od 
tego, czy mierzy się postawy konsumentów względem oferty organizacji komercyj-
nej, niekomercyjnej czy też obsługi petenta w urzędzie, pozwala na przygotowanie 
użytecznego instrumentu do pomiaru postrzeganej jakości usług i obsługi. W dalszej 
części artykułu autorzy pokrótce omówią pojęcia rzetelności i trafności skal, a co za 
tym idzie i pomiaru. Pojęcia te są fundamentalne dla procesu pomiaru, a w konse-
kwencji i wiarygodność wyników badania. 
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4.  Zarys pojęć rzetelności i trafności skali4.  Zarys pojęć rzetelności i trafności skali

O wiarygodności, a co za tym idzie i praktycznej użyteczności skali do pomia-
ru danego zjawiska w sposób szczególny decydują dwa jej wymiary: trafność i rze-
telność. Jak wiadomo, trafność skali wskazuje na jej zdolność do mierzenia tego, co 
badacz chce zmierzyć. Trafna skala to skala wolna od tendencyjności, tj. błędów sy-
stematycznych. Natomiast rzetelność skali orzeka o jej zdolności do otrzymywania 
pomiaru wolnego od błędów przypadkowych, zatem taka skala powinna prowadzić 
to podobnych wyników w podobnych warunkach. Oszacowanie owych dwóch kry-
teriów daje badaczowi podstawę do obdarzenia stworzonej skali określonym zakre-
sem zaufania. 

W literaturze istnieje zgoda co do tego, że najważniejszym kryterium trafności 
skali jest tzw. trafność teoretyczna (construct validity) [por. 1, s. 294], [13, s. 94]. Ta 
forma trafności uważana jest za ostateczny dowód potwierdzający tezę o adekwat-
ności określonej miary do badania danego zjawiska, a wymaga określenia trafności 
zbieżnej (convergent validity) oraz dyskryminacyjnej (discriminant validity). Zanim 
jednak możliwa i zasadna jest walidacja tego typu1, Aaker et al. proponują ustalenie 
trafności kryterialnej (criterion validity), która polega na określeniu związku korela-
cyjnego pomiędzy nową miarą (tu: zmienną predykcyjną, inaczej zwaną niezależną), 
a inną miarą o ustalonej trafności (czy też zachowaniem) charakteryzującą interesu-
jące badacza zjawisko (tu: zmienną kryterialną, czy też zależną). Jeśli pomiarów do-
konuje się jednocześnie, badacz ustala trafność diagnostyczną (concurrent validity), 
jeśli próbuje nową miarą przewidzieć, jak będzie się kształtować zjawisko w przyszło-
ści, to ustala tym samym trafność prognostyczną (predictive validity) [6]. 

Ocena rzetelności skali jest nieco mniej skomplikowana niż ocena trafności. Li-
teratura metodyczna wyróżnia dwie grupy metod szacowania rzetelności skali: me-
tody określające stabilność pomiarów dokonywanych osobno w różnych punktach 
w czasie oraz metody bazujące na analizie spójności wewnętrznej skali [13, s. 90]. 
O stabilności pomiaru w czasie próbuje orzekać metoda powtarzania pomiaru (test-
-retest), która polega na przeprowadzeniu pomiaru tej samej grupy respondentów, 
tym samym instrumentem, ale w różnych punktach w czasie. Miara korelacji wyni-
ków pomiarów stwierdza rzetelność skali. Taka procedura wymaga określenia po-
żądanego odstępu czasu pomiędzy pomiarami, co w praktyce okazuje się trudne. 
Innym, ale podobnym co do istoty, podejściem jest wykorzystanie w pomiarze pro-
wadzonym w tym samym czasie dwóch miar identycznych co do znaczenia (equi-
valent test). Druga grupa metod oceny rzetelności, koncentrująca się na spójności 

1 Nota bene, ustalenie trafności teoretycznej jest niezwykle trudne, więc często badacze szukają po-
średnich form szacowania trafności, jak np. dalej omawiana trafność kryterialna.
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wewnętrznej skali jest przede wszystkim reprezentowana przez metodę połówkową 
(split-half), która polega na losowym lub arbitralnym dzieleniu skali na dwie ekwi-
walentne części i obliczeniu współczynnika korelacji pomiędzy obydwiema grupa-
mi [zob. 4, s. 484 i dalej].

Diagnozowanie rzetelności skali jest w praktyce najczęściej prowadzone na pod-
stawie analizy otrzymanego współczynnika α Cronbacha, który wskazuje na rzetel-
ność (tzw. rzetelność wewnętrzna) opartą na wewnętrznej spójności (tj. korelacjach 
pomiędzy pozycjami skali złożonej) otrzymanych miar cząstkowych w ramach ska-
li złożonej [5]. Współczynnik alfa jest w swojej istocie średnią ze wszystkich możli-
wych korelacji pomiędzy ekwiwalentnymi połówkami skali [2, s. 32]. Wykorzystanie 
współczynnika alfa powinno być jednak poprzedzone analizą jednowymiarowości 
skali, którą przeprowadza się wykorzystując procedurę analizy czynnikowej [14]. 
W przypadku, gdy skala nie jest jednowymiarowa, analizę rzetelności należy prze-
prowadzić osobno dla każdego wymiaru. 

5.  Operacjonalizacja pomiaru5.  Operacjonalizacja pomiaru

Przegląd literatury, zwłaszcza dotyczącej pomiaru jakości usług i obsługi klienta 
(szczególnie metodyka SERVQUAL) oraz analiza kluczowego informatora (tu: wy-
wiady swobodne z urzędnikami) skłoniła autorów do zaproponowania następującej 
listy kluczowych składowych zadowolenia z obsługi (zob. tab. 1). Składowe zadowo-
lenia stanowią zarazem pozycje proponowanej złożonej skali do pomiaru zadowole-
nia, której rzetelność i trafność autorzy zamierzają dalej zweryfi kować. 

Zaproponowane pozycje skali obejmują, zdaniem autorów, kluczowe wymiary ja-
kości usług/obsługi klienta w urzędzie. Pozycje skali odnoszą się do wymiaru mate-
rialnego procesu obsługi petenta (pozycje A, B, C), niezawodności urzędu (pozycje 
E, F, G), wrażliwości urzędu i urzędników na potrzeby petentów (pozycje D, J, K), 
pewności co do kwalifi kacji i dobrej woli urzędników (pozycje H, I), oraz empatii – 
zindywidualizowanego zainteresowania petentem (pozycja L). Zanim jednak moż-
liwa będzie konstatacja, że zaproponowane pozycje skali mogą tworzyć precyzyjny 
instrument pomiarowy, należy sprawdzić, czy instrument ten pozwala na otrzyma-
nie rzetelnych wyników, oraz czy rzeczywiście mierzy zadowolenie petenta z obsłu-
gi w urzędzie. Odpowiedzi na te pytania przyniesie przeprowadzone przez autorów 
badanie (a którego krótki opis zostanie przedstawiony w następnym punkcie arty-
kułu) oraz proces walidacji skali, którego założenia zaprezentowano w dalszej czę-
ści artykułu. 
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Tabela 1.  Pierwotny zestaw kluczowych składowych zadowolenia, pozycje Tabela 1.  Pierwotny zestaw kluczowych składowych zadowolenia, pozycje 
złożonej skali pomiaru zadowolenia z obsługi w urzędziezłożonej skali pomiaru zadowolenia z obsługi w urzędzie

W jakim stopniu jest Pan/i zadowolon (y/a):W jakim stopniu jest Pan/i zadowolon (y/a):

A. z wyglądu zewnętrznego budynków i otoczenia oraz wystroju pomieszczeń

B. z dostosowania urzędu do obsługi petentów (np. lokalizacja, parking, długopisy, stoły, ksero, itp.)

C. ze schludnego wyglądu urzędników

D. z dostępności informacji o miejscach i sposobie załatwiania spraw urzędowych i oznakowania urzędu

E. z dotrzymywania terminów przez urzędników

F. ze sprawności załatwiania spraw urzędowych 

G. ze staranności w załatwianiu spraw petentów

H. z umiejętności interpersonalnych urzędników (np. uprzejmości, otwartości, umiejętności wzbudzanie za-
ufania, komunikatywności)

I. ze znajomości prawa i procedur przez urzędników

J. z dostosowania informacji przekazywanych przez urzędników do potrzeb petenta

K. z dostępności urzędników (w tym: czas oczekiwania na kontakt z urzędnikiem dostęp przez telefon, e-mail, 
godziny obsługiwania)

L. z indywidualnego traktowania petentów i zrozumienia ich szczególnych potrzeb

Źródło: opracowanie własne.

6.  Badanie zadowolenia klienta 6.  Badanie zadowolenia klienta 
Urzędu Miasta TarnowaUrzędu Miasta Tarnowa

Wiosną 2008 roku, autorzy prowadzili projekt badawczy na zlecenie Urzędu Mia-
sta Tarnowa, którego celem było m. in. opracowanie instrumentu do pomiaru zado-
wolenia klienta urzędu. Pobrano przypadkową próbę 590 petentów wychodzących 
z urzędu, którzy w dniach badania załatwiali sprawy urzędowe w UMT. Dane ze-
brano w drodze wywiadu kwestionariuszowego. Pomiar polegał na przedstawieniu 
respondentom baterii 7 stwierdzeń (patrz. tab. 1) opatrzonych 7-stopniowymi skala-
mi numerycznymi, zakotwiczonymi frazami „całkowicie zadowolony” oraz „całko-
wicie niezadowolony”. Dodatkowo, zadano respondentom pytanie o ogólny poziom 
zadowolenia z jakości obsługi w UMT, a reakcje mierzono na identycznej do wyżej 
opisanej skali numerycznej.

7.  Projekt procesu walidacji skali7.  Projekt procesu walidacji skali

Proces oceny trafności i rzetelności skali będzie opierał się na weryfi kacji nastę-
pujących hipotez badawczych:
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H1: Kwestie wymienione w tab. 1. kształtują poziom zadowolenia z jakości obsłu-
gi wśród klientów (petentów) urzędu.
H2: Wymienione w tab. 1 kwestie dobrze wyjaśniają kształtowanie się zadowole-
nia z jakości obsługi petentów urzędu. 
H3: Skala, która powstała w wyniku analizy regresji (na etapie testowania H2) jest 
rzetelna na poziomie co najmniej α = 0,65.

Hipoteza H1 będzie testowana za pomocą współczynnika korelacji r-Pearsona, 
czyniąc wcześniej założenie, że użyta do pomiaru skala numeryczna 1–7 może być 
traktowana jako skala przedziałowa. Na potrzeby testowania hipotezy autorzy przyj-
mują graniczną wartość r równą 0,2 [3, s. 591], co oznacza istnienie słabej korelacji 
liniowej pomiędzy zmiennymi. Hipoteza zostanie przyjęta, gdy r ≥ 0,2. Procedura 
testowania hipotezy H1 polegać będzie na obserwowaniu korelacji pomiędzy ogólną 
miarą zadowolenia, a cząstkowymi (szczegółowymi) miarami zadowolenia. Pozytyw-
na weryfi kacja hipotezy H1 będzie interpretowana przez autorów jako empiryczny 
dowód na istnienie trafności diagnostycznej skali.

Hipoteza H2, o zdolności zmiennych niezależnych (tj. czynników kształtujących 
poziom zadowolenia) do wyjaśnienia zmiennej zależnej (tj. zadowolenia z obsługi), 
zostanie podtrzymana, jeśli skorygowany współczynnik determinacji R2 charaktery-
zujący zakres wariancji zmiennej zależnej spowodowany przez zmienne niezależne, 
będzie większy od 0,52, przy założeniu że obserwowane zależności są statystycznie 
istotne (tj. p<0,05). Zatem, dla weryfi kacji tej hipotezy zostanie przeprowadzona 
analiza regresji wielorakiej, a także oszacowany poziom współzmienności w ramach 
skali. Jeżeli zatem wskaźnik VIF (variance infl ation factor) jest niższy lub równy 10, 
współzmienność zmiennych niezależnych nie jest problemem. Doskonalenie mode-
lu polegać będzie na wyeliminowaniu pozycji statystycznie nieistotnych oraz takich, 
dla których VIF > 10 [3, s. 637]. 

Do testowania hipotezy H3, o rzetelności proponowanej skali, autorzy wykorzy-
stają współczynnik α Cronbacha, zdecydowanie najczęściej stosowany w literaturze 
wskaźnik rzetelności3. Minimalną wartością α, która pozwoli na podtrzymanie hi-
potezy o rzetelności skali będzie 0,65.

8. Wnioski8. Wnioski

Wyniki analizy korelacyjnej pomiędzy ogólnym poziomem zadowolenia z jako-
ści obsługi a składowymi elementami zadowolenia dowodzą, że istnieje wyraźna, 

2 Wielkość sugerowana w materiałach szkoleniowe Microsoft Excel Help.
3 Przyjmuje się, że minimalny akceptowalny poziom rzetelności skali to 0,65 lub 0,7 [3, s. 332], [por. 5]. 

�

�

�
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liniowa i statystycznie istotna (na poziomie p<0,01) współzmienność pomiędzy ba-
danymi czynnikami (wszystkie współczynniki r mieszczą się w pomiędzy wartościa-
mi 0,697 a 0,454). Zatem wyniki te sugerują, że wszystkie zidentyfi kowane składowe 
(pozycje skali) zadowolenia z jakości obsługą przewidują całkowite zadowolenie re-
spondentów, czyli są trafnymi miernikami zadowolenia z jakości obsługi. Hipoteza 
H1 zostaje podtrzymana.

Testowanie hipotezy H2 wymaga przeprowadzenia analizy regresji. Miarą przydat-
ności składowych zadowolenia dla przewidywania całkowitego poziom zadowolenia 
będzie wartości t poszczególnych składowych (interesują nas wartości >2 lub <–2), 
przy założeniu ich statystycznej istotności. W wyniku analizy otrzymujemy nastę-
pujący zestaw składowych spełniających założone kryteria: A, B, G, H, K, L. Skory-
gowany współczynnik determinacji R2 dla tych pozycji wynosi 0,587 (więc R2>0,5). 
Współzmienność pozycji nie stanowi problemu w tym modelu, jako że wartości VIF 
są znacząco niższe od 10, a wszystkie pozycje są statystycznie istotne. Z powyższych 
uwag wynika, że hipoteza H2 może być częściowo podtrzymana, jako że model, któ-
ry dobrze przewiduje kształtowanie się zadowolenia petentów składać się powinien 
nie z wszystkich dwunastu pozycji, a jedynie z sześciu.

Otrzymana skala składająca się z sześciu pozycji (A, B, G, H, K, L) została następ-
nie poddana analizie rzetelności. W jej wyniku otrzymano współczynnik α = 0,866, 
którego poziom sugeruje wysoką rzetelność skali. Hipoteza H3 może zostać pod-
trzymana.

9. Zakończenie9. Zakończenie

Pomiar zadowolenia z oferty i obsługi wśród jej adresatów jest dziś uznawany za 
kluczowy dla sukcesu rynkowego organizacji, lub – jak w przypadku urzędu – dla 
samodoskonalenia, które jest konsekwencją coraz powszechniejszego wśród urzęd-
ników przekonania, że urzędnicy odpowiadają za jakość swojej pracy nie tylko przed 
swoimi zwierzchnikami, ale także podatnikami i de facto klientami urzędu. Z po-
wyższych uwag wynika potrzeba przygotowywania trafnych i rzetelnych miar zado-
wolenia petentów z obsługi w urzędzie. W niniejszym artykule autorzy przedstawili 
proces walidacji złożonej skali do pomiaru zadowolenia z obsługi w urzędzie. Wy-
niki walidacji sugerują, że skala składająca się z sześciu pozycji (patrz tab. 2) trafnie 
i rzetelnie mierzy poziom zadowolenia z jakości obsługi w urzędzie. 

Analiza pozostawionych pozycji w skali sugeruje szczególne znaczenie, jakie pe-
tenci przypisują (niekoniecznie świadomie) określonym elementom budującym jakość 
obsługi klienta. Na plan pierwszy wysuwają się zatem dowody materialne procesu 
obsługi klienta (streszczone przez pozycje A, B), niezawodność (poz. G), pewność 
(poz. H), wrażliwość (poz. K) oraz empatia (poz. L). Z powyższych uwag wynika 
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potrzeba szczególnego zwrócenia uwagi na ww. elementy w procesie doskonalenia 
jakości obsługi klienta, a co się z tym wiąże, podnoszenia wskaźników zadowolenia 
petentów z obsługi w urzędzie. 

Tabela 2.  Skala do pomiaru zadowolenia z jakości obsługi w urzędzieTabela 2.  Skala do pomiaru zadowolenia z jakości obsługi w urzędzie

W jakim stopniu jest Pan/i zadowolon (y/a):W jakim stopniu jest Pan/i zadowolon (y/a):

A. z wyglądu zewnętrznego budynków i otoczenia oraz wystroju pomieszczeń

B. z dostosowania urzędu do obsługi petentów (np. lokalizacja, parking, długopisy, stoły, ksero, itp.)

G. ze staranności w załatwianiu spraw petentów

H. z umiejętności interpersonalnych urzędników (np. uprzejmości, otwartości, umiejętności wzbudzanie 
zaufania, komunikatywności)

K. z dostępności urzędników (w tym: czas oczekiwania na kontakt z urzędnikiem dostęp przez telefon, e-mail, 
godziny obsługiwania)

L. z indywidualnego traktowania petentów i zrozumienia ich szczególnych potrzeb

Źródło: opracowanie własne.
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ZADOWOLENIE KLIENTA Z JAKOŚCI ZADOWOLENIE KLIENTA Z JAKOŚCI 
OBSŁUGI W URZĘDZIE – PROPOZYCJA OBSŁUGI W URZĘDZIE – PROPOZYCJA 
I OCENA SKALI POMIAROWEJI OCENA SKALI POMIAROWEJ

StreszczenieStreszczenie

Zadowolenie adresata oferty, czy to organizacji komercyjnej, czy też urzędu, uważane jest 
w dzisiejszych czasach za priorytet. Stąd wynika potrzeba prowadzenia pomiaru zadowolenia, 
który – aby był wiarygodny – powinien być prowadzony z wykorzystaniem instrumentów 
pomiarowych spełniających kryteria trafności i rzetelności. W niniejszym artykule autorzy 
przedstawili proces walidacji zaproponowanej skali do pomiaru zadowolenia klientów z jakości 
obsługi w urzędzie. Empiryczna cześć artykułu jest poprzedzona krótkim omówieniem 
kluczowych dla celów artykułu koncepcji teoretycznych związanych z pojęciami zadowolenia 
i jego pomiaru, jakości usług/obsługi klienta oraz trafności i rzetelności skal pomiarowych. 
Efektem artykułu jest propozycja założonej skali do pomiaru zadowolenia z jakości obsługi 
w urzędzie, która spełnia kryteria rzetelności i trafności. 

Słowa kluczowe: zadowolenie klienta, administracja publiczna, 
skala zadowolenia, walidacja
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SATISFACTION FROM THE QUALITY SATISFACTION FROM THE QUALITY 
OF SERVICE OFFERED BY A PUBLIC OF SERVICE OFFERED BY A PUBLIC 
ADMINISTRATION UNIT – A SUGGESTED ADMINISTRATION UNIT – A SUGGESTED 
MEASUREMENT SCALE AND ITS EVALUATIONMEASUREMENT SCALE AND ITS EVALUATION

AbstractAbstract

Satisfaction of a customer or client, whether that of a commercial organization or a public 
administration unit, is nowadays regarded to be a priority. Hence the need to measure customer 
satisfaction, and perform the measurement in a way which yields accurate result. Th is can be 
accomplished by using reliable and valid measurement instruments. In the following article, 
the authors presented the process of validation of the proposed scale for measuring the 
service satisfaction level of the public administration unit“ client”. Th e empirical part of the 
article is preceded by an overview of the theory underlying the concepts of satisfaction and 
its measurement, customer service quality, as well as validity and reliability of a scale. Th e 
outcome the presented validation process is a proposal of a scale which satisfi ed the require-
ments of validity and reliability.

Key words: customer satisfaction, public administration, 
satisfaction measurement scale, validation 
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POTENCJAŁ SPOŁECZNY POTENCJAŁ SPOŁECZNY 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW: POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW: 
MOTYWACJA PRACOWNIKÓWMOTYWACJA PRACOWNIKÓW

Motywacyjny potencjał społeczny organizacjiMotywacyjny potencjał społeczny organizacji

Jednym z ważniejszych, a według niektórych teoretyków zarządzania wręcz naj-
ważniejszym zasobem organizacji jest jej potencjał społeczny [5] zwany przez nie-
których kapitałem ludzkim oraz zasobami ludzkimi [14]. Zarządzanie kapitałem 
ludzkim ma na celu tworzenie wartości poprzez efektywne kreowanie i wykorzysty-
wanie kapitału ludzkiego. W ten sposób przyczynia się do podnoszenia konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa” [21]. Istotną rolę w tym procesie odgrywa wpływanie na 
zachowania pracowników w organizacji. Powodzenie fi rmy zależy w dużej mierze 
od bogactwa zasobów ludzkich oraz sprawnego wykorzystania tych zasobów czyli 
systemu zarządzania ludźmi.

Brak jest jednego wspólnego rozumienia co to jest kapitał ludzki [20]. Najogól-
niej można powiedzieć, że potencjał społeczny fi rmy to sumaryczny kapitał osobo-
wy, który jako zasób danej społeczności wyraża jej potencjał działaniowy. Wartością 
fi rmy są ludzie, ich wiedza, umiejętności, postawy i predyspozycje (http://mfi les.
ae.krakow.pl/, 2007). 

Gulski i Inn, [8] wskazują na cztery komponenty zasobów ludzkich:
struktura zatrudnienia w układzie demografi cznym
cechy osobowości pracowników
motywacje zatrudnionych
procesy decyzyjne dotyczące wykorzystania zdolności i umiejętności pracowni-
czych.
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Dwa pierwsze komponenty są elementami względnie trwałymi. Nie da się odmło-
dzić posiadanej załogi bez ponoszenia dużych kosztów zwolnienia dotychczas za-
trudnionych i zatrudnienia nowych ludzi oraz ogromnego ryzyka nowej rekrutacji, 
która może wcale nie poprawić stanu zasobów ludzkich. Dotyczy to zarówno wieku 
jak i osobowości, czy kompetencji. 

Naszym zdaniem dwa ostatnie stanowią pewną całość charakteryzującą chęć do 
zaangażowania się w organizację i gotowość do wydatkowania wysiłku na jej rzecz. 
Oba te elementy mogą być przedmiotem polityki personalnej. Posiadane zasoby moż-
na zmieniać poprzez szkolenia i przemyślany system motywacyjny.

Majowska [17] proponuje nieco odmienne ustrukturyzowanie pojęcia kapitału 
ludzkiego. Wskazuje, że kapitał ludzki to ogół zdolności, możliwości, w tym przed-
siębiorczość i biegłość w zawodzie, umiejętność współpracy i kreatywność postaw, 
zasób predyspozycji i kompetencji oraz wewnętrznej i zewnętrznej motywacji do 
pracy członków organizacji. Przykładowa struktura kapitału ludzkiego według tej 
autorki składa się z trzech elementów: 

kompetentność (umiejętności, wiedza, talenty) 
zręczność intelektualna (innowacyjność, przedsiębiorczość, zdolność do zmian)
motywacja.
Pomimo różnych defi nicji kapitału ludzkiego w każdej pojawia się zagadnienie 

motywacji pracowników – jej poziomu, ale także źródeł, które ją wywołują. W świet-
le teorii motywacji można powiedzieć, że odpowiada ona za poziom zaangażowania 
w pracę członków organizacji i ma związek z przywiązaniem do organizacji [3]. 

Motywacja jest wynikiem interakcji pomiędzy czynnikami sytuacyjnymi a czyn-
nikami podmiotowymi. W różnych podejściach nieco inne aspekty podejmuje się 
jako najważniejsze [2]. W teorii Maslowa są to potrzeby jednostki oraz wysycenie 
sytuacji elementami zaspokajającymi te potrzeby [18]. McClelland [19] wyróżnia 
jedną potrzebę szczególnie – potrzebę osiągnięć. W teoriach procesu akcentuje się 
oczekiwania, charakterystyki wyznaczanych celów czy charakterystyki pracy [6]. 
Herzberg [13] rozróżnia dwie grupy czynników motywacyjnych o zróżnicowanym 
stopniu oddziaływania na pracowników.

Badacze zajmujący się problematyką motywacji pracowniczej są zgodni co do 
występowania dwóch głównych grup motywatorów: zewnętrznych i wewnętrznych. 
Pomimo różnic w teoriach można wskazać na pewien stały sposób ujmowania tych 
dwu grup polegający, mówiąc ogólnie, na określaniu mianem motywatorów zewnętrz-
nych takich czynników jak: potrzeby fi zjologiczne i bezpieczeństwa [18], potrzeby 
istnienia [1], czynniki higieny [13]. Wśród nich wymieniane są następujące właści-
wości pracy: wynagrodzenie, warunki socjalne, bezpieczeństwo związane z pewnoś-
cią pracy, bezpieczeństwo związane z warunkami BHP, jakość zarządzania, warunki 
higieny psychicznej i fi zycznej. Herzberg [13] twierdzi, że czynniki te, gdy są ofe-
rowane na poziomie ocenianym przez pracownika jako niewystarczający wywołu-
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ją niezadowolenie i spadek satysfakcji. Oceniane pozytywnie jednak nie powodują 
wzrostu motywacji i satysfakcji a jedynie brak dyskomfortu. Motywacja zewnętrz-
na ulega stałej erozji i zgodnie z prawami emocji Frijdy [7] z czasem traci swój mo-
tywacyjny charakter [12]. 

Wśród czynników motywujących jednoznacznie klasyfi kowanych jako wewnętrz-
ne wymieniane są: potrzeby samorealizacji i spełniania siebie [18], potrzeby wzrostu 
[1], wewnętrzne właściwości pracy [13]. Herzberg czynniki te nazywa „motywato-
rami” w przeciwieństwie do omawianych poprzednio, określanych mianem „czyn-
ników higieny”. Ich elementami składowymi są: możliwość rozwoju zawodowego, 
pełne wykorzystywanie swojej wiedzy i umiejętności, możliwość podnoszenia swoich 
kwalifi kacji, odpowiedzialność, niezależność. Jeśli praca posiada takie właściwości, 
pracownik jest usatysfakcjonowany i zmotywowany do lepszego jej wykonywania. 
Kiedy jednak warunki te oceniane są negatywnie, nie musi pojawić się niezadowo-
lenie i spadek motywacji [13].

Lawler [15] wskazuje na trzy charakterystyki pracy, które uruchamiają motywa-
cję wewnętrzną pracowników ją wykonujących. Są to: 

Informacje zwrotne – obiektywna ocena osiąganych wyników.
Wykorzystanie umiejętności – spostrzeganie pracy jako wymagającej wykorzy-
stywania umiejętności, z których pracownik jest dumny. 

�

�

Wymiary osiowe Stany Psychiczne Rezultaty

Różnorodność
umiejętności

Tożsamość zadań

Ważność zadań

Autonomia

Zadaniowe
sprzężenie

zwrotne

Poczucie
sensowności

pracy

Poczucie
odpowiedzialności

za wynik pracy

Wysoka wewnętrzna
motywacja do pracy

Wysoki poziom
wykonania pracy

Duża satysfakcja pracy

Niska absencja
i fluktuacja stanowiska

Znajomość rezultatów
bieżących działań

Rysunek 1.  Model Charakterystyki Pracy Hackmana i Oldhama [10]Rysunek 1.  Model Charakterystyki Pracy Hackmana i Oldhama [10]
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Samokontrola – poczucie, że pracownik kontroluje ustalanie własnych celów oraz 
określanie dróg prowadzących do nich.
Bogatszy model ujmujący wpływ charakterystyk miejsca pracy na motywację pra-

cowników przedstawili Hackman i Oldham [9], [10]. Ich model zakłada trzy stopnie 
mechanizmu motywacyjnego:

Wymiary osiowe pracy – charakterystyki miejsca pracy.
Stany psychiczne, które te charakterystyki wywołują.
Rezultaty – zachowania, które te stany psychiczne wzbudzają.

Według autorów modelu proces motywowania przez warunki pracy zaczyna się 
od charakterystyk pracy. Za pięć najważniejszych charakterystyk, które nazywają 
oni osiowymi, uznają: 

Różnorodność umiejętności – na ile praca na stanowisku pozwala wykorzysty-
wać różne obszary wiedzy i umiejętności, jak różnorodną wiedzę, umiejętności 
angażuje praca, na ile nie jest wykonywaniem tych samych czynności, korzysta-
nia z wąskiego, stale tego samego zakresu wiedzy i umiejętności;
Tożsamość zadań – na ile pracownik wykonuje pracę, która jest pewną wyróż-
nialną całością, potrafi  zobaczyć efekt swojej pracy;
Ważność zadań – na ile to co robi pracownik przekłada się na sytuację innych lu-
dzi (klientów), w sposób istotny zmienia (poprawia) jakość ich życia;
Poczucie odpowiedzialności za wynik pracy, autonomia – można ją rozumieć jako 
stopień kontroli sposobu wykonywania pracy, możliwość samodzielnego orga-
nizowania sobie miejsca pracy, kontrola doboru narzędzi (dostęp do narzędzi), 
wolność decydowania o czasie pracy;
Zadaniowe sprzężenie zwrotne, znajomość rezultatów bieżących działań – dopływ 
informacji zwrotnych do pracownika na temat wykonywanej pracy, system roz-
mów o pracy pomiędzy przełożonym a podwładnym, system ocen okresowych.
Wymiary osiowe wpływają i przekładają się na sposób przeżywania sytuacji pra-

cy przez podmiot. W modelu wyróżnia się trzy stany psychiczne:
Poczucie sensowności pracy.
Poczucie odpowiedzialności za wynik pracy.
Znajomość rezultatów bieżących działań.
Trzy pierwsze charakterystyki osiowe wpływają na jeden stan psychiczny, dlatego 

autorzy łączą je w jedną grupę. Różnorodność umiejętności, tożsamość zadań, waż-
ność zadań tworzą poczucie sensowności pracy. Autonomia przekłada się na poczu-
cie odpowiedzialności za wynik pracy, zadaniowe sprzężenie zwrotne na znajomość 
rezultatów bieżących działań. 

Autorzy modelu opracowali sposób obliczania siły motywacji wewnętrznej. Wzór 
obliczeniowy jest prosty: MPS= ((A+B+C)/3)*D*E

MPS to wskaźnik potencjału motywacyjnego pracy,
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A – oznacza różnorodności,
B – tożsamość zadań,
C – ważność zadań,
D – poczucie odpowiedzialności za wynik,
E – zadaniowe sprzężenie zwrotne.
Rezultatem wysokiego potencjału stanowiska pracy jest wysoka wewnętrzna mo-

tywacja do pracy, która przejawia się następującymi zachowaniami:
Wysoki poziom wykonania pracy,
Duża satysfakcja pracy,
Niska absencja i fl uktuacja stanowiska.
Autorzy wskazują na jeszcze jeden ważny czynnik modyfi kujący motywację. Jest 

nim indywidualny poziom akceptacji potencjału motywacyjnego pracy u pracow-
ników. Ludzie różnią się między sobą stopniem w jakim akceptują wysoki poziom 
motywacyjny miejsca pracy. Innymi słowy dla zatrudnionego praca może być zbyt 
silnie motywująca: za bardzo różnorodna, za ważna, zbyt odpowiedzialna itd. Dla-
tego, by osiągać optymalny poziom motywacji wielkość potencjału motywacyjnego 
powinna być dopasowana do potrzeby rozwoju pracownika. Za mała i za duża wy-
wołuje negatywne reakcje.

Metodyka badańMetodyka badań

Badania przeprowadzono w okresie luty–kwiecień 2006 r. Objęto nimi 1098 pra-
cowników z 12 powiatów woj. lubelskiego. Za pracowników uznano wszystkich, 
którzy świadczyli w przeciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie pracę, noszącą 
znamiona stosunku pracy bez względu na charakter formalno-prawnego związania 
z pracodawcą. Uwzględniono zatem także osoby wykonujące pracę w oparciu o stale 
powtarzające się umowy cywilne oraz pracujących bez umowy („na czarno”). 

Rozmieszczenie geografi czne powiatów, z których pochodzą respondenci pokry-
wa się z głównymi osiami województwa. Są powiaty z północnej, środkowej i połu-
dniowej części, są powiaty z zachodu i wschodu. Część powiatów to powiaty grodzkie 
– największe ośrodki miejskie województwa, pozostałe to powiaty ziemskie.

Wybrana przez nas do badań próba nie jest losowa – dane nie są reprezentatyw-
ne dla populacji województwa. Pozwala jednak prześledzić wpływ zmiennych nie-
zależnych na wielkość i źródła motywacji.

Były to anonimowe badania kwestionariuszowe. Badani odpowiadali na pytania 
samodzielnie zakreślając odpowiedzi na arkuszu w obecności ankietera. Część badań 
odbyła się w miejscu pracy. W takich przypadkach szczególnie zwracano uwagę na 
zachowanie warunku anonimowości bezwzględnie odmawiając pracodawcom lub 
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zarządzającym wglądu do odpowiedzi swoich pracowników. Badania właściwe po-
przedzono pilotażem. Obliczeń dokonano przy użyciu programu STATISTICA. 

W badaniach postanowiliśmy sprawdzić, jaką wagę poszczególnym warunkom 
pracy przyporządkowanym do grup czynników wewnętrznych i zewnętrznych przy-
pisują aktualnie zatrudnieni pracownicy w woj. lubelskim. 

Nasze hipotezy zakładają, że w poszczególnych segmentach pracowników siła 
motywatorów będzie inna:

Ludzie starsi – ukształtowali swoje postawy pracownicze w okresie gospodarki 
socjalistycznej, będą słabiej zmotywowani wewnętrznie niż młodsi, których mental-
ność tworzy się w nowych warunkach gospodarczych.

Wyżej wykształceni będą silniej motywowani wewnętrznie niż osoby z niższymi 
poziomami wykształcenia. Dzięki szerszym horyzontom myślowym widzą większą 
wartość motywacji wewnętrznej. 

Lepiej zarabiający za ważniejsze uznają motywatory wewnętrzne, gdyż motywa-
cja zewnętrzna jest w ich przypadku już zaspokojona.

Osoby posiadające pewne zatrudnienie (umowy o pracę na czas nieokreślony) 
będą bardziej niż pracujący na czarno i w oparciu o umowy cywilne motywowani 
wewnętrznie, gdyż ich potrzeba bezpieczeństwa jest bardziej zaspokojona. 

Ważność czynników motywacyjnych Ważność czynników motywacyjnych 

Okazuje się, iż osoby badane znacznie większą wagę przywiązują do zewnętrznych 
niż wewnętrznych czynników motywacji. W tej pierwszej grupie wysoko ocenione na 
skali 100-stopniowej (rys. 2) zostały: pewność pracy bez obawy o zwolnienie (90,88), 
zarobki (90,27), forma umowy (82,29) i dobre warunki socjalne (77,02). Wśród czyn-
ników wewnętrznych jedynie dość ogólne stwierdzenie – ciekawa praca przekroczy-

Tabela 1.  Liczebności badanych w poszczególnych grupach Tabela 1.  Liczebności badanych w poszczególnych grupach 

Wysokość zarobkówWysokość zarobków WiekWiek WykształcenieWykształcenie Forma umowyForma umowy

do 1000 309 do 25 205
poniżej zasadni-
czego

21 praca stała 701

1001–1500 245 od 26 do 35 364
zasadnicze za-
wodowe

154
praca ponad 6 
m-cy

218

1501–2000 176 od 36 do 45 225 średnie ogólne 155 Praca do 6 m-cy 80

2001–3000 111 od 46 304
średnie zawo-
dowe

321 zlecenie/dzieło 54

Ponad 3000 35   wyższe 433 na czarno 31

Brak danych 222 braki danych 0 brak danych 14 brak danych 14

Razem 1098 1098 1098 1098
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ła próg 75 punktów uzyskując ocenę 82,24. Pozostałe charakterystyki pracy uzyskały 
istotnie niższe od już wymienionych wyniki (w każdym przypadku p<0,001). 

Wskazuje to na przypisywanie czynnikom zaliczonym do grupy motywatorów ze-
wnętrznych znacznie większej wagi niż czynnikom wewnętrznym. Prawidłowość ta 
jest powszechna bez względu na wiek (rys. 3), wykształcenie (rys. 4), formę umowy 
w oparciu o którą świadczona jest praca (rys. 5) oraz wysokość zarobków (z powodu 
braku istotnych zależności wewnątrz tej zmiennej pominęliśmy ilustrację). Istnieją 
jednak różnice w przypisywaniu wagi poszczególnym warunkom pracy. 

Zajmowaniu kierowniczego stanowiska istotnie najwyższą wagę przypisują pra-
cownicy z wykształceniem wyższym (w każdym przypadku p<0,05). Są oni również 
istotnie bardziej zainteresowani możliwością awansu, udziałem w dodatkowych szkole-
niach oraz najbardziej ze wszystkich grup oczekują, by ich praca była ciekawa. (w każ-
dym przypadku p<0,05). Można postawić m.in. na tej podstawie tezę, iż najsilniejsza 
motywacja wewnętrzna występuje u pracowników z wykształceniem wyższym, choć 
pamiętać należy, że także w tej grupie dominuje motywacja zewnętrzna.

Osoby pracujące w oparciu o umowy cywilne w najmniejszym stopniu przywiązu-
ją wagę do formy związania z pracodawcą. Być może wynika to z tego, iż najbardziej 
cenią sobie niezależność co do czasu wykonywania zadań (najwyższa średnia), choć 
nie różnią się pod tym względem od innych grup. Istotnie większą wagę (p<0,001) 

Waga warunków pracy dla pracowników ogółem
Bieżący efekt: F(12, 11184)=500,98, p=0,0000
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Rysunek 2.  Waga warunków pracy dla pracowników ogółemRysunek 2.  Waga warunków pracy dla pracowników ogółem
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przywiązują do formy umowy ci pracownicy, którzy mają umowy najbardziej pewne, 
a więc o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony powyżej 6 miesięcy.

Analizy zróżnicowania pracowników ze względu na wiek pokazują istotne różnice 
m.in. pomiędzy pracownikami młodymi (do 25 r. ż.) a znacznie starszymi (powyżej 

Waga warunków pracy dla pracowników według wieku
Bieżący efekt: F(36, 11148)=8,6355, p=0,0000
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Rysunek 3.  Waga warunków pracy dla pracowników według wiekuRysunek 3.  Waga warunków pracy dla pracowników według wieku

Waga warunków pracy dla pracowników według wykształcenia
Bieżący efekt: F(48, 11052)=9,1583, p=0,0000
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46 r. ż.). Starsi znacznie bardziej cenią sobie zgodność zadań z wyuczonym zawodem 
(p<0,05) oraz pewność pracy bez obawy o zwolnienie (p<0,001). Wskazuje to na ich 
niechęć do przekwalifi kowania oraz obawę związaną z koniecznością ewentualnego 
poszukiwania innego miejsca pracy. Młodzi pracownicy natomiast istotnie wyższą 
wagę przywiązują do motywatorów wewnętrznych takich jak: kierownicze stanowi-
sko, awans, ciekawa praca, wyjazdy zagraniczne i udział w dodatkowych szkoleniach 
(w każdym przypadku p<0,05). 

Waga warunków pracy dla pracowników według formy związania z pracodawcą
Bieżący efekt: F(48, 10992)=3,5399, p=0,00000

30

40

50

60

70

80

90

100

ki
er

ow
ni

cz
e

st
an

ow
is

ko

sz
yb

ki
aw

an
s

d
ob

ry
so

cj
al

ci
ek

aw
a

p
ra

ca

za
ro

b
ki

p
ew

no
ść

p
ra

cy

sa
m

od
zi

el
no

ść
–

za
d

an
ia

sa
m

od
zi

el
no

ść
–

cz
as

w
yj

az
d

y
za

g
ra

ni
cz

ne

d
od

at
ko

w
e

sz
ko

le
ni

a

od
le

g
ło

ść
p

ra
ca

–d
om

zg
od

no
ść

z
za

w
od

em

fo
rm

a
um

ow
y

praca stała
praca ponad 6 m-cy
praca do 6 m-cy
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na czarno

Rysunek 5.  Waga warunków pracy dla pracowników według Rysunek 5.  Waga warunków pracy dla pracowników według 
formy związanej z pracodawcą formy związanej z pracodawcą 

Warto także zwrócić uwagę, że bez względu na wszystkie wyróżnione zmienne 
niezależne wszyscy badani przypisują podobną, dużą wagę typowym czynnikom ze-
wnętrznym jakimi są: wynagrodzenie, warunki socjalne oraz pewność pracy. 

Motywacja wewnętrzna w różnych segmentach Motywacja wewnętrzna w różnych segmentach 
społecznych zasobów ludzkich społecznych zasobów ludzkich 

Rozkład wyników skali Hackmana i Oldhama wskazuje istotną skośność ujem-
ną. Zjawisko to przedstawia rys. 6. Badania wskazują, że więcej osób uzyskuje wy-
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Wyniki ogólne skali Hackman-Oldham dla całej próby
K-S d=0,08934, p<0,01 ; Lilliefors p<0,01
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Rysunek 6.  Wyniki ogólne skali Hackman-Oldham dla całej próby Rysunek 6.  Wyniki ogólne skali Hackman-Oldham dla całej próby 

Średnie wyniki w poszczególnych czynnikach modelu w całej grupie badanych
Bieżący efekt: F(2, 2166)=133,72, p=0,0000
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
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Rysunek 7.  Średnie wyniki w poszczególnych czynnikach Rysunek 7.  Średnie wyniki w poszczególnych czynnikach 
modelu w całej grupie badanychmodelu w całej grupie badanych
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niki wskaźnika motywacyjnego potencjału miejsca pracy poniżej średniego wyniku 
dla badanej populacji. 

W odniesieniu do trzech stanów psychicznych wyróżnianych w modelu – poczu-
cia sensowności pracy oraz wiedzy o efektach, pracownicy uzyskują wyniki podobne 
(M=4,62 i M=4,83), a wynik w aspekcie odpowiedzialności za rezultat jest istotnie 
od nich niższy (p=0,00). Rys. 7. ilustruje to zjawisko. Różnica między poszczegól-
nymi skalami jest istotna statystycznie na poziomie bardzo wysokim. Rozkład wy-
ników sugeruje, że za niższe wyniki odpowiedzialna jest skala odpowiedzialności za 
rezultat. Podniesienie samodzielności pracowników w ich miejscach pracy zwięk-
szy ich motywację wewnętrzną.

Wpływ wieku respondentów na MPS
Bieżący efekt: F(3, 1084)=7,1468, p=,00009
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
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Rysunek 8.  Wpływ wieku respondentów na MPSRysunek 8.  Wpływ wieku respondentów na MPS

Analiza wpływu wieku na motywację wewnętrzną wskazuje, że najwyższe wyniki 
uzyskują pracownicy w dojrzałym wieku. Pokrywa się to z opisanymi okresami roz-
woju zawodowego. Najniższe wyniki uzyskują ludzie młodzi, ich rezultat różni się 
istotnie od grupy wiekowej 36–45 lat na poziomie p<0,001.). Taka sytuacja na star-
cie drogi zawodowej może skutkować utrwaleniem nastawienia na motywację ze-
wnętrzną w życiu zawodowym.

W przypadku grup wyróżnionych ze względu na wielkość zarobków nie ma żad-
nej istotnej różnicy. 
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Wielkość MPS w grupach wydzielonych ze względu na wykształcenie
Bieżący efekt: F(4, 1072)=6,8032, p=,00002
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
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Rysunek 9.  Wielkość MSP w grupach wydzielonych ze względu na wykształcenieRysunek 9.  Wielkość MSP w grupach wydzielonych ze względu na wykształcenie

Wpływ formy umowy na ocenę potencjału motywacyjnego pracy
Bieżący efekt: F(4, 1070)=7,0688, p=0,00001
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
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Wykształcenie wpływa na poziom motywacji wewnętrznej, ale tylko pracowni-
cy z wykształceniem wyższym różnią się od posiadających wykształcenie zasadnicze 
(p=0,009) i średnie ogólne (p=0,012). Pozostałe grupy nie wykazują różnic. Zjawi-
sko to ilustruje rys 9.

Forma związku pracownika z fi rmą wpływa na poziom motywacji wewnętrznej 
pracobiorców. Rysunek 10. przedstawia w sposób grafi czny te zależności. Ludzie za-
trudnieni na podstawie umów o pracę na dłuższy czas mają wyższy poziom tej mo-
tywacji od zatrudnionych na umowy zlecenia, dzieło i pracujących na czarno. Widać, 
że istotna jest perspektywa czasowa. Pracownicy zatrudnieni na krótko – nawet legal-
nie, z umową o pracę z powodu bliskiej perspektywy wygaśnięcia umowy nie odczu-
wają motywacji wewnętrznej. Uzyskany przez nich wynik jest dramatycznie niższy 
niż u zatrudnionych na stałe. Krótka perspektywa zatrudnienia blokuje uruchomie-
nie się motywacji wewnętrznej zatrudnionych w taki sposób pracowników.

WnioskiWnioski
Motywacja zewnętrznaMotywacja zewnętrzna

Na pracowników z badanej populacji najsilniej oddziałują następujące czynniki 
motywacyjne: pewność pracy bez obawy o zwolnienie, zarobki, forma umowy, cie-
kawa praca i dobre warunki socjalne. Oferowanie pracownikom tych czynników bę-
dzie prowadziło do zwiększania ich zaangażowania w pracę.

Wszyscy pracownicy, bez względu na wiek, wykształcenie, wysokość zarobków 
i formę umowy o pracę przywiązują większą wagę do czynników związanych z mo-
tywacją zewnętrzną niż wewnętrzną [por. 22]. Pokazuje to, że konieczne będzie stałe 
zwiększanie siły bodźców modyfi kujących by utrzymać wysoki poziom tej motywa-
cji. Konsekwencją tego jest wzrost płac i wydatków na świadczenia socjalne dla pra-
cowników.

Pracownicy z wyższym wykształceniem, istotnie bardziej niż inne grupy, kierowa-
ni są motywatorami wewnętrznymi. Koresponduje to z wynikami w skali Hackma-
na i Oldhama. W przypadku tych grup motywacja wewnętrzna będzie prowadziła 
do trwałej tendencji do wysokiej produktywności.

Podobne zjawisko dotyczy pracowników młodszych (do 25 r. ż.) w stosunku do 
pracowników starszych (od 46 r. ż.), którzy cenią sobie właściwości pracy związane 
z wieloma różnorodnymi motywatorami wewnętrznymi. Niestety ich potrzeba mo-
tywacji wewnętrznej nie jest zaspokajana. Wskazują na to niskie wyniki w skali Ha-
ckmana i Oldhama. 

Wykonujący pracę w oparciu o umowy cywilne bardziej niż ci, którzy mają umo-
wy o pracę na czas nieokreślony lub określony powyżej 6 miesięcy cenią sobie możli-
wość samodzielnego decydowania o czasie wykonywanej pracy. Przypisują również 
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mniejszą wagę do formy prawnej związania z pracodawcą. Pokazuje, to, że ta grupa 
ma specyfi czny wzorzec motywacji pracy.

We wszystkich badanych grupach znaczenie przypisywane czynnikom motywa-
cyjnym w postaci zarobków, warunków socjalnych oraz pewności pracy należą do 
najważniejszych. Wskazuje to na istnienie wspólnego dla całej populacji wzorca mo-
tywacji opartego na tych czynnikach. 

Motywacja wewnętrznaMotywacja wewnętrzna

W literaturze uzyskano zazwyczaj wysokie korelacje pomiędzy potencjałem mo-
tywacyjnym miejsca pracy a satysfakcją [4]. Można powiedzieć, że osoby pracujące 
w warunkach pracy zgodnych z modelem Hackamana i Oldhama będą też odczu-
wać większą satysfakcję z pracy. W niniejszych badaniach współczynnik korelacji 
rang Spearmana dla obu tych zmiennych wyniósł 0,845 co wskazuje, że organizacja 
pracy zgodna ze wskazaniami modelu współwystępuje ze spostrzeganiem satysfak-
cji z wykonywanej pracy. 

Badania ujawniają pewne słabości organizacji pracy w województwie lubelskim, 
które zmniejszają poziom satysfakcji wewnętrznej. W świetle badań czynnikiem, któ-
ry warto poprawić jest autonomia w pracy. Pracownicy najniżej oceniają ten aspekt 
spośród wszystkich warunków osiowych pracy. 

Segmentem wiekowym, który uzyskuje najniższe wyniki w skali Hackmana i Old-
hama jest młodzież. Warto zaoferować im pracę zorganizowaną bardziej autonomicz-
nie, bo ten wymiar jest w ich przekonaniu, najniższy. 

Kolejnym segmentem wymagającym interwencji są pracownicy, którzy są za-
trudnieni na czarno, zlecenie oraz na krótki czas określony. Pewność zatrudnienia 
ma istotny wpływ na motywację wewnętrzną. Im mniejsze jest poczucie bezpieczeń-
stwa z tym związane, tym mniejszą motywację wewnętrzną wykazują pracownicy. 
Granicą istotną jest perspektywa sześciu miesięcy.
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POTENCJAŁ SPOŁECZNY POTENCJAŁ SPOŁECZNY 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW: POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW: 
MOTYWACJA PRACOWNIKÓWMOTYWACJA PRACOWNIKÓW

StreszczenieStreszczenie

Ocena potencjału społecznego przedsiębiorstw jest zagadnieniem bardzo złożonym. Obejmuje 
zarówno wiedzę, umiejętności, postawy jak i mechanizmy emocjonalno-motywacyjne i inne. 
Wielowymiarowość tego zjawiska utrudnia jego pomiar. Wśród wskazywanych w literaturze 
przedmiotu najważniejsze elementy potencjału to: motywacja, wiedza, doświadczenie i umiejęt-
ności pracowników, postawy i wartości. Suma tych czynników określa kapitał osobowy.
W niniejszych badaniach skupiliśmy się na czynnikach związanych z motywacją zewnętrzną 
pracowników poprzez analizę ważności różnych aspektów pracy w opiniach pracowników 
z różnych przedsiębiorstw. W badaniach uwzględniono również motywację wewnętrzną anali-
zowaną jako potencjał motywacyjny miejsca pracy w ujęciu Hackmana i Oldhama [10], [16]. 
Badania w formie wywiadu kwestionariuszowego zostały przeprowadzone na terenie 
województwa lubelskiego i objęły ponad 1000 pracowników. W analizach statystycznych 
zebranych danych wzięliśmy pod uwagę wiek, wysokość zarobków, wykształcenie i formę 
umowy, w oparciu o którą świadczona jest praca. 
Badania wskazują, że potencjał społeczny przedsiębiorstw jest zależny od wieku, wykształ-
cenia oraz rodzaju związku (typ umowy). Wskazuje to na zależność potencjału społecznego 
przedsiębiorstwa od czynników wewnętrznych i zewnętrznych i możliwość wpływu na jego 
poziom.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, potencjał 
społeczny, motywacja pracowników

SOCIAL POTENTIAL OF POLISH FIRM: SOCIAL POTENTIAL OF POLISH FIRM: 
HACKMANN AND OLDHAM MODELHACKMANN AND OLDHAM MODEL

AbstractAbstract

Social potential of fi rm is very complex problem linked with human capital and Human 
Resources Management. Th e most important issues underlined by studies at the topic 
are: knowledge management, values, competencies, attitudes and last not least – work 
motivation.
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Researching the aspect of employees motivation I focus on Hackman and Oldham model 
(1975; Benson at all. 2000). Th e model is attractive for the double picture of motivation – how 
organization of work motivating employees and what job conditions are important for them 
in their work.
In the research over 1000 employees from Lublin Region were interviewed. It was analyzed 
impact of age, education, salary and form of Job contract for the work motivation.
Th e social potential of organization depends on age, education, and type of job contract. Polish 
workers are mainly motivated by external factors as type of contract and salary.

Key words: human resources management, social potential, job 
motivation
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WADY I ZALETY STANDARYZACJI WADY I ZALETY STANDARYZACJI 
NA PRZYKŁADZIE NA PRZYKŁADZIE 

STANDARYZACJI ŚWIADCZENIA STANDARYZACJI ŚWIADCZENIA 
USŁUGI BEZPIECZNEGO USŁUGI BEZPIECZNEGO 

PODPISU ELEKTRONICZNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO 

1. Wstęp1. Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wad i zalet standaryzacji na 
przykładzie standaryzacji świadczenia usługi bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Standaryzacja świadczenia kwalifi kowanych usług certyfi kacyjnych, a w szczegól-
ności usługi bezpiecznego podpisu elektronicznego odbyła się na gruncie przepisów 
prawa 7 lat temu i z perspektywy czasu można ocenić jej skutki dla społeczeństwa 
i rynku – zarówno pozytywne, jak i negatywne.

W pierwszej części pracy wskażę na obszary standaryzacji świadczenia usłu-
gi bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz jej zakres. Następnie będę starała 
się odpowiedzieć na pytanie, czy należało standaryzować tę działalność. Ponieważ 
w przypadku usług kwalifi kowanych podmiotem, który ustalił standardy, jest pań-
stwo, odpowiem na pytanie, czy dobrze się stało, że to ono ustaliło te standardy na 
gruncie przepisów o podpisie elektronicznym i czy jego ingerencja w działalność 
podmiotów ma odpowiednią szczegółowość. Następnie przedstawię obszary kosz-
tów standaryzacji w omawianym obszarze dla świadczących usługi certyfi kacyjne, 
a pośrednio również dla nabywców tych usług. Na koniec przytoczę przykłady stan-
daryzacji bezpiecznego obrotu elektronicznego w krajach europejskich, dokonam 
porównania z sytuacją w Polsce i wyciągnę wnioski.

 * Mgr Partycja Ilasz-Kłoda, słuchaczka III roku studiów doktoranckich w Akademii L. Koźmiń-
skiego w Warszawie.

usługi bezpiecznego podpisu elektronicznego
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Inspiracją do zaprezentowanego podejścia do tematu standaryzacji był niepubli-
kowany wykład zaprezentowany przez prof. Dorotę Dobiję na III roku studiów dok-
toranckich w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w roku akademickim 
2008/2009 [2]. 

Opracowanie to stanowi część badań prowadzonych przeze mnie w ramach prac 
nad rozprawą doktorską, dotyczących wpływu regulacji prawnych na równowa-
gę organizacyjną kwalifi kowanych podmiotów świadczących usługi certyfi kacyjne 
w Polsce.

2.  Standaryzacja świadczenia 2.  Standaryzacja świadczenia 
usługi bezpiecznego podpisu usługi bezpiecznego podpisu 
elektronicznego – zakres i obszaryelektronicznego – zakres i obszary

Na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego, a więc na jego standaryzację 
przyszło czekać długo, bo około 8 lat. Przewidywano, iż uchwalenie ustawy o podpi-
sie elektronicznym będzie miało fundamentalne znaczenie dla rozwoju rynku elek-
tronicznego w Polsce.

W ślad za europejską dyrektywą o podpisie elektronicznym, Polska ustawa wpro-
wadziła skutek prawny bezpiecznego podpisu elektronicznego, równoważny z podpi-
sem własnoręcznym1. W konsekwencji, mówiąc w pewnym uproszczeniu, wszędzie 
tam, gdzie wymagany jest podpis własnoręczny (zachowanie tzw. zwykłej formy pi-
semnej czynności prawnej), można zastosować bezpieczny podpis elektroniczny. 
Uproszczenie to wynika jedynie z faktu, że nie wszystkie czynności mogą być doko-
nane ze swej istoty za pośrednictwem sieci Internet.

Ustawa o podpisie elektronicznym wraz z przepisami wykonawczymi (rozporzą-
dzeniami wydanymi na jej mocy) – zwane również dalej zbiorczo „przepisami o pod-
pisie elektronicznym”, wydane zostały w 2001 i 2002 roku. Ustawa weszła w życie 
16.08.2002 roku. Z perspektywy czasu, należy stwierdzić, iż bezpieczny podpis elek-
troniczny nie odniósł sukcesu rynkowego. W swojej rozprawie doktorskiej zajmę się 
tą problematyką w szerszym kontekście (tj. głównie w odniesieniu do teorii równo-
wagi organizacyjnej oraz teorii instytucjonalizacji), zaś w niniejszym opracowaniu 
skupię się na jednej z najważniejszych przyczyn niepowodzenia tego produktu na 
rynku, w kontekście standaryzacji świadczenia usług zmierzających do wydawania 
bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Standaryzacja świadczenia kwalifi kowanych usług certyfi kacyjnych odbyła się 
w Polsce na gruncie przepisów prawa (wspomnianej ustawy o podpisie elektronicz-

1 Wynika to z art. 5 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym, który zrównał pod względem skutków 
prawnych podpis własnoręczny z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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nym oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie). Objęła ona następujące obsza-
ry, które uznaję za najistotniejsze dla przedmiotu niniejszego opracowania:

1. Określenie warunków technicznych, organizacyjnych, fi nansowych, jakie musi 
spełnić kwalifi kowany podmiot świadczący usługi certyfi kacyjne (procedura akre-
dytacyjna);
2. Określenie zasad świadczenia usług związanych z bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym;
3. Określenie wymagań dotyczących poufności informacji związanych ze świad-
czeniem usługi bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Ad. pkt 1.
W stosunku do dyrektywy europejskiej [3], polski ustawodawca poszedł dalej 

i postanowił wprowadzić procedurę akredytacyjną wobec podmiotów zamierzają-
cych świadczyć kwalifi kowane usługi certyfi kacyjne2. We wniosku o wpis do prowa-
dzonego przez państwo rejestru kwalifi kowanych podmiotów świadczących usługi 
certyfi kacyjne, podmiot musi zadeklarować (na podstawie art. 24 ustawy o podpisie 
elektronicznym) przygotowanie w określonych obszarach swojej działalności. Musi 
dostarczyć m.in.:

Politykę certyfi kacji, zgodnie z którą mają być tworzone i stosowane kwalifi -
kowane certyfi katy lub świadczone inne usługi związane z podpisem elektro-
nicznym, 
Aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców i rejestru dłużników niewypłacal-
nych,
Informacje o kwalifi kacjach i doświadczeniu zawodowym oraz zaświadczenia 
o niekaralności osób,
Techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania czynności w zakresie 
świadczenia usług certyfi kacyjnych, 
Opis sposobu zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mo-
głoby naruszać interes odbiorców usług certyfi kacyjnych, 
Dokumenty przedstawiające sytuację majątkową oraz plan organizacyjny i fi -
nansowy działalności wnioskodawcy.

Minister właściwy do spraw gospodarki, po przeprowadzeniu kontroli, dokonuje 
wpisu do rejestru kwalifi kowanych podmiotów świadczących usługi certyfi kacyjne 
albo wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru kwalifi kowanych pod-
miotów świadczących usługi certyfi kacyjne. (art. 25 ust. 1 ustawy o podpisie elek-
tronicznym).

2 Kwalifikowane usługi certyfikacyjne to wydawanie certyfikatów służących do weryfikacji podpi-
su elektronicznego, znakowanie czasem lub inne usługi związane z podpisem elektronicznym, świadczo-
ne przez kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne (definicja opracowana przeze mnie 
na podstawie przepisów Ustawy o podpisie elektronicznym).
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Uzyskanie wpisu do rejestru przez kwalifi kowany podmiot świadczący usługi cer-
tyfi kacyjne stanowi potwierdzenie, że jest on instytucją posiadającą wystarczający po-
tencjał merytoryczny i techniczny dla wystawcy kwalifi kowanych certyfi katów i spełnia 
wymagania określone w ustawie. (art. 25 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym).

Ad pkt 2.
Na wyżej określonych wymaganiach nie kończy się interwencja Państwa w dzia-

łalność kwalifi kowanych podmiotów. Artykuł 10 ustawy o podpisie elektronicznym 
dokładnie określa wymagania, jakie musi spełnić podmiot świadczący kwalifi kowa-
ne usługi certyfi kacyjne, w tym usługę bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nale-
żą do nich wymagania natury organizacyjnej, fi nansowej oraz technologicznej. I tak 
podmiot ten jest obowiązany:

zapewnić techniczne i organizacyjne możliwości szybkiego i niezawodnego 
wydawania, zawieszania i unieważniania certyfi katów oraz określenia czasu 
dokonania tych czynności, 
stwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o certyfi kat, 
zapewnić środki przeciwdziałające fałszerstwom certyfi katów i innych da-
nych poświadczanych elektronicznie przez te podmioty, w szczególności przez 
ochronę urządzeń i danych wykorzystywanych przy świadczeniu usług certy-
fi kacyjnych, 
zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrzą-
dzone odbiorcom usług certyfi kacyjnych, 
poinformować osobę ubiegającą się o certyfi kat, przed zawarciem z nią umo-
wy, o warunkach uzyskania i używania certyfi katu, w tym o wszelkich ograni-
czeniach jego użycia, 
używać systemów do tworzenia i przechowywania certyfi katów w sposób za-
pewniający możliwość wprowadzania i zmiany danych jedynie osobom upraw-
nionym, 
jeżeli podmiot zapewnia publiczny dostęp do certyfi katów, to ich publikacja 
wymaga uprzedniej zgody osoby, której wydano ten certyfi kat, 
udostępniać odbiorcy usług certyfi kacyjnych pełny wykaz bezpiecznych urzą-
dzeń do składania i weryfi kacji podpisów elektronicznych i warunki technicz-
ne, jakim te urządzenia powinny odpowiadać, 
zapewnić, w razie tworzenia przez niego danych służących do składania pod-
pisu elektronicznego, poufność procesu ich tworzenia, a także nie przechowy-
wać i nie kopiować tych danych ani innych danych, które mogłyby służyć do 
ich odtworzenia, oraz nie udostępniać ich nikomu innemu poza osobą, która 
będzie składała za ich pomocą podpis elektroniczny, 
zapewnić, w razie tworzenia przez niego danych służących do składania podpi-
su elektronicznego, aby dane te z prawdopodobieństwem graniczącym z pew-
nością wystąpiły tylko raz, 
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publikować dane, które umożliwią weryfi kację, w tym również w sposób elek-
troniczny, autentyczności i ważności certyfi katów oraz innych danych poświad-
czanych elektronicznie przez ten podmiot oraz zapewnić nieodpłatny dostęp 
do tych danych odbiorcom usług certyfi kacyjnych.

Ad. pkt 3.
Przepisy standaryzujące kwestię poufności danych służących do świadczenia usług 

związanych z podpisem elektronicznym nakładają na podmioty wymagania wska-
zane w cytowanym powyżej art. 10 pkt 3, 6, 9. 

Ponadto, ustawa w art. 12 określa, jakie informacje objęte są tajemnicą (głównie 
informacje związane ze świadczeniem usług certyfi kacyjnych), jak również nakłada 
obowiązek zachowania ich w tajemnicy przez okres 10 lat od ustania stosunku pra-
cy albo o podobnym charakterze. Ustawa przewiduje również sankcje za narusze-
nie tych przepisów.

Do tego należy dodać obowiązek przechowywania dokumentów i danych w po-
staci elektronicznej w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo przez okres 20 lat (!) 
od chwili powstania tych dokumentów lub danych (art. 13 ustawy o podpisie elek-
tronicznym).

3.  Zasadność standaryzacji świadczenia usługi 3.  Zasadność standaryzacji świadczenia usługi 
bezpiecznego podpisu elektronicznego bezpiecznego podpisu elektronicznego 

W świetle powyżej zaprezentowanego stanu rzeczy dotyczącego standaryzacji 
związanej ze świadczeniem usługi bezpiecznego podpisu elektronicznego, nasuwa 
się pytanie o zasadność standaryzacji tego obszaru działalności gospodarczej. Jed-
nym słowem, czy należało standaryzować tę działalność?

W moim przekonaniu, na pytanie to należy odpowiedzieć twierdząco. Działal-
ność gospodarczą polegającą na świadczeniu kwalifi kowanych usług certyfi kacyj-
nych (w tym bezpiecznego podpisu elektronicznego) należy uznać za szczególny 
rodzaj działalności, który ze swojej istotny powinien być realizowany w sposób 
zabezpieczający interes odbiorców usług certyfi kacyjnych (klientów). Bezpiecz-
ny podpis elektroniczny to podstawowe, w moim przekonaniu, narzędzie zapew-
niające bezpieczeństwo obrotu elektronicznego poprzez właściwość skutecznej 
weryfi kacji tożsamości osoby, do której ten podpis należy. W konsekwencji, pro-
cedura świadczenia usług certyfi kacyjnych musiała zostać tak uregulowana, aby 
zapewnić należytą weryfi kację tożsamości osoby, której wydawano certyfi kat słu-
żący do weryfi kacji bezpiecznego podpisu elektronicznego. W efekcie, na każdym 
kwalifi kowanym podmiocie spoczywa ogromna odpowiedzialność za odpowied-
nie zweryfi kowanie tożsamości osoby, której wydawany jest certyfi kat. W prakty-
ce wymagane jest osobiste stawiennictwo danej osoby oraz wylegitymowanie się 
często dwoma dokumentami ze zdjęciem potwierdzającymi tożsamość, którym 

�



Patrycja Ilasz-Kłoda

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2009 (136)122122

towarzyszy szereg procedur operacyjnych do wykonania przez pracownika pod-
miotu, łącznie z archiwizacją i odpowiednim zabezpieczeniem kopiowanych do-
kumentów.

Mając na uwadze równoważność pod względem skutków prawnych bezpiecznego 
podpisu elektronicznego z podpisem własnoręcznym oraz zastosowania tego pod-
pisu w obrocie elektronicznym (np. aukcje internetowe i przetargi, deklaracje ZUS, 
podania w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym), standaryza-
cja procedur jego wydawania jest uzasadniona.

Podobnie rzecz się przedstawia w odniesieniu do zapewniania bezpieczeństwa da-
nych na nośnikach papierowych i elektronicznych. W tym celu kwalifi kowane pod-
mioty zobowiązane są do stworzenia całego systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji w ich fi rmie. Ich schemat przedstawiony jest na rysunku nr 1 „Składowe 
bezpieczeństwa centrum certyfi kacji”.

Składowe bezpieczeństwa
centrum certyfikacji

Ochrona 7x24

Zabezpieczenia
budowlane

i mechaniczne

Strefy
Kontroli
dostępu

Zasilanie

Zwielokrotniona
łączność

Zarządzanie systemem
i monitorowanie bezpieczeństwa 7x24x365

Systemy
alarmowe

Serwis

x 2

„TEMPEST”
UPS
Agregat

PPOŻ

Rysunek 1.  Składowe bezpieczeństwa centrum certyfikacjiRysunek 1.  Składowe bezpieczeństwa centrum certyfikacji

Źródło: niepublikowane materiały szkoleniowe Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast S.A.

Reasumując, gdyby pozostawić podmiotom zupełną dowolność w zakresie świad-
czenia usług certyfi kacyjnych oraz doboru metod zapewniania bezpieczeństwa, 
mógłby na tym ucierpieć interes odbiorców usług certyfi kacyjnych oraz zaufanie do 
bezpieczeństwa w obrocie elektronicznym, realizowanym przy użyciu bezpieczne-
go podpisu elektronicznego. Tak więc standaryzację w tej dziedzinie należy uznać 
za potrzebną.
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4. Państwo jako twórca standardów4. Państwo jako twórca standardów

Pojawiają się natomiast kolejne pytania – czy dobrze się stało, że standardy w za-
kresie świadczenia usług związanych z bezpiecznym podpisem elektronicznym 
ustaliło Państwo na gruncie przepisów o podpisie elektronicznym i czy ingeren-
cja Państwa w działalność podmiotów ma odpowiednią szczegółowość?

Należy podkreślić, iż według teorii ekonomii, Państwu przypisuje się obok ról: 
stabilizacyjnej, alokacyjnej, redystrybucyjnej, ochronnej, podażowej, funkcję legisla-
cyjną. [Marciniak, 2001, s. 136–138]. Polega ona na ustalaniu przez państwo „reguł 
gry ekonomicznej” obowiązujących przedsiębiorstwa, konsumentów i organy admi-
nistracji rządowej [6, s. 215]. Państwo defi niuje pojęcie własności, sposoby obrotu 
gospodarczego (np. zawieranie umów, sposoby prowadzenia przedsiębiorstw, wza-
jemne relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem itd.). Przepisy prawa wyzna-
czają więc ramy funkcjonowania gospodarki [6, s. 215]. 

Podobnie, teoria kontraktowa mówi o pełnieniu przez państwo trzech ról [7, s. 10]: 
Agenta kontraktującego – organizacji samej w sobie, czasem występującego w roli 
sprzedawcy, czasem kupującego, a także pobierającego podatki,
Organizacji – zbioru kontraktów pomiędzy wieloma agentami oraz
Super-organizacji – ustalającej reguły, prawa, standardy, szablony umów – o któ-
rej mówimy w niniejszym opracowaniu.
Jest więc rolą Państwa stanowienie prawa, czyli standardów postępowania, rów-

nież w obrocie gospodarczym i byłoby pożytecznym, aby państwo tworząc prawo 
kierowało się również potrzebami gospodarki oraz potrafi ło określić potencjalne 
skutki dla rynku wydawanych regulacji. 

Przyglądając się przypadkowi przepisów o podpisie elektronicznym, należy za-
uważyć, że ustawa została przygotowana przez ówczesne Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji, w wykonaniu Dyrektywy nr 99/93/WE z 13.12.1999 r. 
o podpisie elektronicznym (Community framework for electronic signatures).

W zespole roboczym, z uwagi na złożoną i specjalistyczną tematykę technolo-
giczną, brał udział również ekspert z tej dziedziny. Powstała regulacja, którą wielu 
uznało za nieudaną. Jestem daleka od tak surowych ocen, doceniając fakt, iż po wie-
loletnich próbach, ustawa ta została uchwalona i jest ona pod względem prawnym 
prawidłowa, aczkolwiek jej wadą jest, moim zdaniem, zbyt duża szczegółowość re-
gulacji i tym samym zbyt duża ingerencja w działalność podmiotów. Szczególnie do-
tkliwa jest interwencja w zakresie wymagań bezpieczeństwa.

Autorzy ustawy, moim zdaniem, tak skrupulatnie i szczegółowo usiłowali ure-
gulować dziedzinę podpisu elektronicznego w Polsce, że ucierpiał na tym rynek sa-
mego podpisu w Polsce. Głównym zarzutem, który należy skierować pod adresem 
standaryzacji tej działalności, jest spowodowanie konieczności ponoszenia bardzo 
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dużych kosztów prowadzenia działalności kwalifi kowanych podmiotów – w szczegól-
ności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na poziomie i w sposób określony 
w przepisach oraz związanych z procedurą świadczenia tych usług (np. archiwizacja, 
przeszkolony personel, polisa OC i inne opisane w niniejszym opracowaniu). 

Jestem przekonana, iż o ile istnieje zasadność standaryzacji świadczenia kwali-
fi kowanych usług certyfi kacyjnych, o tyle sposób, w jaki podeszło do niej państwo, 
jest zbyt szczegółowy i tym samym zbyt mocno ingeruje w działalność kwalifi ko-
wanych podmiotów, narażając je na wysokie koszty dostosowania się do standardu, 
o czym będzie mowa poniżej.

Jednocześnie należy z całą dobitnością stwierdzić, iż rynek bezpiecznego podpi-
su elektronicznego ucierpiał również z powodu opieszałości Państwa z wdrażaniem 
programu informatyzacji oraz niedostatecznego promowania zastosowań bezpiecz-
nego podpisu elektronicznego w regulacjach prawnych. Jednym słowem, za standa-
ryzacją świadczenia usług związanych z bezpiecznym podpisem elektronicznym nie 
poszła standaryzacja obrotu elektronicznego w oparciu o ten podpis.

Mamy tu więc do czynienia z klasyczną asymetrią informacji pomiędzy Pań-
stwem jako monopolistą stanowiącym prawo a potencjalnym rynkiem bezpiecz-
nego podpisu elektronicznego. Autorzy ustawy zdawali się działać w oderwaniu od 
informacji o rzeczywistości rynkowej, na którą mieli przecież duży wpływ. Obec-
nie natomiast państwo nie wdraża konsekwentnie bezpiecznego podpisu elektro-
nicznego w obrocie elektronicznym, m.in. na gruncie e-government. Dominuje 
pogląd, iż dzieje się tak m.in. z uwagi na fakt, że… „podpis się nie rozpowszech-
nił i jest zbyt drogi”.

5. Koszty dostosowania się do standardu5. Koszty dostosowania się do standardu

Uchwalenie przez Państwo prawa o podpisie elektronicznym, a więc odgórne na-
rzucenie standardu spowodowało konieczność ponoszenia kosztów tej standaryzacji 
przez kwalifi kowane podmioty świadczące usługi certyfi kacyjne, polegające na:

dostosowaniu się do wymagań bezpieczeństwa określonego w przepisach o pod-
pisie elektronicznym, 
odpowiednim dostosowaniu procedur świadczenia usług do wymagań określo-
nych w przepisach,
ponoszeniu kosztów okresowego przeprowadzania przez Państwo kontroli tych 
podmiotów, co do zgodności ich działalności z przepisami prawa. 
Spełnienie wymagań określonych w przepisach o podpisie elektronicznym jest 

warunkiem dopuszczenia kwalifi kowanego podmiotu do świadczenia kwalifi ko-
wanych usług certyfi kacyjnych. Jak już była mowa powyżej, Polska wprowadziła na 
gruncie tych przepisów procedurę akredytacyjną – a więc warunkiem wpisania do 
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rejestru kwalifi kowanych podmiotów świadczących usługi certyfi kacyjne jest po-
myślne przejście kontroli na zgodność z wymaganiami określonymi w przepisach. 
Podobnie, wprowadzono również procedurę kontrolną w trakcie świadczenia usług 
kwalifi kowanych; państwo może przeprowadzić kontrolę zgodności działalności tych 
podmiotów z ustawą. Niezgodność może powodować w skrajnym wypadku wykre-
ślenie podmiotu z rejestru.

Reasumując, podmioty chcące świadczyć usługi kwalifi kowane musiały ponieść 
wysoki koszt dostosowania działalności do wymagań ustawowych, a w innym przy-
padku nie mogłyby świadczyć tych usług. Z drugiej strony, Państwo nie wykorzy-
stuje swoich możliwości standaryzacji za pomocą przepisów prawa, aby pobudzać 
wykorzystywanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i w ten sposób stymulować 
rynek tego produktu.

Mając powyższe uwagi na względzie, stawiam hipotezę, iż bilans poniesionych 
przez podmioty kwalifi kowane kosztów do przychodów uzyskiwanych z usług kwa-
lifi kowanych przedstawia się niekorzystnie dla podmiotów. Co więcej, odbiorcy 
usług certyfi kacyjnych nie są liczni, również z uwagi na cenę produktu, jakim jest 
bezpieczny podpis elektroniczny. Cena zaś jest pochodną kosztów ponoszonych na 
świadczenie tych usług.

Opisana sytuacja skłoniła mnie do postawienia następującej hipotezy w ramach 
prac nad rozprawą doktorską: „Znaczna ingerencja przepisów prawnych w części 
dotyczącej wymagań zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług związanych 
z bezpiecznym podpisem elektronicznym, w tym wymaganiami związanymi z pro-
cedurą wydawania kwalifi kowanego certyfi katu, spowodowała niewspółmiernie wy-
sokie koszty prowadzenia działalności kwalifi kowanych podmiotów świadczących 
usługi certyfi kacyjne w tym obszarze, a tym samym spowodowała nieefektywność 
fi nansową usługi bezpiecznego e-podpisu”. Inaczej mówiąc, przepisy prawa o pod-
pisie elektronicznym spowodowały zachwianie równowagi organizacyjnej w wymia-
rze materialnym zewnętrznym i wewnętrznym.

Materialny składnik równowagi, jak wskazuje nazwa, dotyczy materialnego wy-
miaru funkcjonowania organizacji, zarówno wewnątrz (zwłaszcza efektywność wy-
korzystania swoich aktywów materialnych; relacja koszt–efekt), jak i w interakcji 
z otoczeniem; istnienia materialnych zasileń organizacji z zewnątrz (w tym wypadku 
mówi się o poziomie przychodów z usługi bezpiecznego podpisu elektronicznego).

O utracie równowagi materialnej mówi się, gdy zmniejsza się ekonomiczna efek-
tywność działania organizacji, co skutkuje również mniejszymi zasileniami organi-
zacji z zewnątrz. [Koźmiński, 2005, s. 71].

Z kolei, mając na względzie stopień ingerencji standaryzacji w działalność kwa-
lifi kowanych podmiotów, w swoim doktoracie będę starała się odpowiedzieć na na-
stępujące pytanie badawcze: „Czy powinno się wpływać na zmianę przepisów (lub 
tworzenie nowych przepisów) związanych z zastosowaniem bezpiecznego podpi-
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su elektronicznego w celu zwiększenia jego sprzedaży? Jeśli tak, to jak powinny być 
zmienione przepisy prawa, aby stymulować rozwój tego rynku w Polsce?”.

6.  Standaryzacja obrotu elektronicznego 6.  Standaryzacja obrotu elektronicznego 
w wybranych krajach UE oraz stan wdrożenia w wybranych krajach UE oraz stan wdrożenia 
bezpiecznego podpisu elektronicznegobezpiecznego podpisu elektronicznego

Pomimo stworzenia ram prawnych dla funkcjonowania obrotu elektronicznego 
(w oryginale „e-business”) w Unii Europejskiej oraz stworzenia wewnętrznego ryn-
ku dla działalności elektronicznej, różne badania działalności gospodarczej suge-
rują, iż przedsiębiorcy wciąż postrzegają problemy prawne jako barierę dla biznesu 
elektronicznego. 

Jednocześnie, przepisy prawne są bardzo istotnym elementem makrootoczenia 
uczestników obrotu elektronicznego. Rolę podłoża prawnego ilustruje rysunek nr 2; 
wpływa ono na wszystkie inne elementy przedstawionego modelu [1, s. 13].

REGULACJE PRAWNE

Zmotywowanie
organizacji

Współdziałanie

Standaryzacja

Zasoby ludzkie

Infrastruktura
technologiczna

i bezpieczeństwo

Wykorzystanie obrotu
elektronicznego

Rysunek 2.  Główne czynniki pobudzające obrót elektronicznyRysunek 2.  Główne czynniki pobudzające obrót elektroniczny
Źródło: Benchmarking…, 2006, s. 13.

Należy jednak dodać, iż regulacja czy standaryzacja może zarówno spowodować, 
jak i usunąć bariery obrotu elektronicznego [1, s. 13]. 

Państwo na gruncie przepisów prawa powinno stworzyć możliwość dokonywa-
nia transakcji biznesowych w formie elektronicznej, a tym samym wykorzystywania 
bezpiecznego podpisu elektronicznego. Przykładowe kluczowe procesy biznesowe 
w obrocie elektronicznym przedstawia rysunek 3. [1, s. 20].
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e-oferta akceptacja
e-oferty

e-umowa e-faktura e-płatność wdrożenie

Podpis elektroniczny

Rysunek 3.  Kluczowe procesy w obrocie elektronicznymRysunek 3.  Kluczowe procesy w obrocie elektronicznym
Źródło: Benchmarking…, 2006, s. 13.

Jak widać na rysunku, wszelkie kluczowe procesy biznesowe w obrocie elektro-
nicznym może i powinien wspierać podpis elektroniczny.

6.1.  Status wdrożenia bezpiecznego podpisu 6.1.  Status wdrożenia bezpiecznego podpisu 
elektronicznego w krajach UEelektronicznego w krajach UE

Na zlecenie Komisji Europejskiej zostało przeprowadzone badanie porównawcze 
istniejących prawnych aspektów obrotu elektronicznego z punktu widzenia przed-
siębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podpisu elektronicznego, fak-
tury elektronicznej oraz zawierania umów w formie elektronicznej [1, s. 1]. Badanie 
opiera się na pogłębionych raportach 25 krajów członkowskich, które zostały przy-
gotowane przez ekspertów z dziedziny prawa państw członkowskich, jak również na 
analizie przepisów prawa oraz raportów. Wynik badania będzie również dalej zwany 
w skrócie „raportem”. Dla potrzeb niniejszego opracowania, skupię się na aspektach 
związanych z podpisem elektronicznym.

Z raportu wynika, iż wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uchwali-
ły przepisy o podpisie elektronicznym, na podstawie Dyrektywy o podpisie elektro-
nicznym. Ponadto, bezpieczny podpis elektroniczny jest uznawany za równoważny 
z podpisem własnoręcznym i jest jako taki dopuszczalny w postępowaniach przed 
sądami, tak więc podstawy prawne dla funkcjonowania podpisu elektronicznego ist-
nieją. Dla zwiększenia zastosowania podpisu elektronicznego w działalności bizne-
sowej byłoby jednakowoż dobrze, gdyby Państwa członkowskie usunęły przeszkody 
prawne w krajowych przepisach prawa w odniesieniu do stosowania środków elek-
tronicznych, np. wymagania odręcznego podpisu na 2 kopiach formularza [1, s. 1].

Usługi administracji publicznej zdają się być głównym nośnikiem stosowania 
podpisu elektronicznego, czyniąc sektor publiczny kluczowym graczem w zakresie 
ułatwiania i zachęcania do używania podpisu elektronicznego. Natomiast w zakresie 
działalności biznesowej oraz sektora prywatnego, nie można mówić o rozpowszech-
nieniu podpisu elektronicznego, używa się go relatywnie mało. Wydaje się, że małe 
i średnie przedsiębiorstwa europejskie nadal nie odczuły wystarczającej potrzeby albo 
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nie spotkały się z wyraźnym wymaganiem z otoczenia, aby używać podpisu elektro-
nicznego podczas komunikacji elektronicznej [1, s. 1].

Ogólnie rzecz ujmując, wykorzystanie podpisu elektronicznego jest więc w pań-
stwach członkowskich UE bardzo ograniczone. W szczególności odnosi się to do 
zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Autorzy raportu wskazują na 
konieczność podjęcia działań zachęcających do korzystania z podpisu elektronicz-
nego, zwłaszcza, że obecnie czynności w świecie biznesowym nie są uzależnione od 
stosowania podpisu elektronicznego [1, s. 2].

Jak wskazują Autorzy raportu, korzyścią ze stosowania bezpiecznego podpisu elek-
tronicznego jest wsparcie od strony systemu prawnego w postaci dyrektywy o pod-
pisie elektronicznym oraz aktów prawnych krajowych wydanych na jej podstawie. 
Korzyść ta zależy oczywiście również od dobrze funkcjonującego rynku wewnętrz-
nego, wprowadzenia podpisu elektronicznego również w administracji publicznej 
[1, s. 2].

Poniżej zaprezentowane są szczegółowe wyniki badania z Raportu, w odniesie-
niu do poszczególnych badanych kwestii.

6.2.  Status inicjatyw państwowych w odniesieniu 6.2.  Status inicjatyw państwowych w odniesieniu 
do podpisu elektronicznegodo podpisu elektronicznego

Badanie wykazało, iż większość Państw członkowskich posiada strategię wpro-
wadzenia podpisu elektronicznego; 7 Państw ma dedykowaną strategię poświęconą 
temu zagadnieniu, 9 z nich nie ma osobnej strategii, ale stanowi ona część strategii 
informatyzacji.

Tabela 1.  Istnienie oficjalnej, pisemnej strategii państwowej Tabela 1.  Istnienie oficjalnej, pisemnej strategii państwowej 
dotyczącej wprowadzenia podpisu elektronicznegodotyczącej wprowadzenia podpisu elektronicznego

IstniejeIstnieje Nie istniejeNie istnieje
Brak wyodrębnionej stra-Brak wyodrębnionej stra-

tegii ale jest to część stra-tegii ale jest to część stra-
tegii dot. informatyzacjitegii dot. informatyzacji

Brak odpowiedziBrak odpowiedzi

Irlandia Cypr Austria

Luksemburg Czechy

Malta Dania

Holandia Estonia

Słowacja Finlandia

Hiszpania Francja

Szwecja Węgry

Litwa

Polska

Źródło: Badanie 18 krajów członkowskich UE, Benchmarking, 2006, s. 32.
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6.3.  Istnienie oficjalnych celów ilościowych dotyczących 6.3.  Istnienie oficjalnych celów ilościowych dotyczących 
wprowadzenia podpisu elektronicznegowprowadzenia podpisu elektronicznego

Na podstawie danych w zaprezentowanej poniżej tabeli nr 2, można wywniosko-
wać, iż większość Państw Członkowskich posiada cele ilościowe dotyczące wpro-
wadzenia podpisu elektronicznego, aczkolwiek większość z nich jest sformułowana 
dość szeroko i ogólnie.

Tabela 2.  Istnienie oficjalnych celów ilościowych dotyczących Tabela 2.  Istnienie oficjalnych celów ilościowych dotyczących 
wprowadzenia podpisu elektronicznegowprowadzenia podpisu elektronicznego

IstniejąIstnieją Jeśli istnieją: jaki jest celJeśli istnieją: jaki jest cel Nie istniejąNie istnieją

Austria 8 milionów e-kart rozpowszechnionych do końca 2005 roku Czechy

Dania
Razem co najmniej 1,1 miliona podpisów elektronicznych spełniających 
wymagania duńskiego stardardu OCES wydanych obywatelom, pracow-
nikom oraz przedsiębiorcom do końca 2006 roku

Cypr

Estonia
Wszystkie instytucje publiczne muszą przyjmować podpisane elektronicz-
ne dokumenty do końca 2007 roku 

Finlandia

Litwa
25 tysięcy urzędników publicznych (z centralnych i samorządowych urzę-
dów) do końca 2007 roku

Francja

Malta

Wejście na rynek w 2007 roku inteligentnej karty (smart card), umożliwia-
jącej składanie podpisu elektronicznego. 
Penetracja rynku: 100% od momentu zastąpienia dotychczasowych kart 
tożsamości

Węgry

Hiszpania
Pełny rozwój karty ubezpieczenia społecznego (e-ID) miało się zakończyć 
do 2008 roku. Szacuje się, że kartę będzie posiadało do 35 milionów 
obywateli (powyżej 18 roku życia)

Irlandia

Luksemburg

Holandia

Polska

Słowacja

Słowenia b/d

Szwecja

Źródło: Badanie 18 krajów członkowskich UE, Benchmarking, 2006, s. 33.

6.4.  Wnioski z doświadczeń europejskich6.4.  Wnioski z doświadczeń europejskich
W Europie e-administracja (ang. e-government) jest uznawana za główną siłą napę-

dową podpisu elektronicznego, umożliwiającą i ułatwiającą użycie podpisu elektronicz-
nego. Natomiast w transakcjach pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) oraz w relacjach 
klient – przedsiębiorstwo (B2C) używa się stosunkowo mało podpisów elektronicznych. 
Zdaniem autorów raportu, sektor prywatny, w szczególności małe i średnie przedsiębio-
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stwa nie odczuły, jak dotąd, potrzeby ani wystarczającego obowiązku używania podpisu 
elektronicznego w obrocie elektronicznym. Zdaniem autorów raportu, istotnym jest, aby 
instytucje publiczne w kontekście świadczenia usług on-line albo przy okazji podejmo-
wania inicjatyw legislacyjnych, rozpoznawały oraz wspierały obrót elektroniczny w ogól-
ności oraz jego zabezpieczanie przy użyciu podpisu elektronicznego [1, s. 35].

Krajami godnymi naśladowania w zakresie pobudzania zastosowania podpisu 
elektronicznego są: Dania, Estonia, Austria i Hiszpania. 

Dla przykładu, w Danii państwo oferuje bezpłatny bezpieczny podpis elektro-
niczny dla obywateli. Jednocześnie, administracja publiczna wprowadziła wiele usług 
świadczonych przez administrację państwową, wspieranych przez podpis elektronicz-
ny. Z kolei w Estonii, państwo wydaje karty tożsamości (ang. ID cards) zawierające 
bezpieczny podpis elektroniczny. Ponadto, kładziono wielki nacisk na utworzenie 
wspierającej administracji publicznej on-line oraz innych usług.

Tymczasem w Polsce, jak już wspomniałam, nie istniała i nadal nie istnieje ofi cjal-
na strategia wprowadzenia bezpiecznego podpisu elektronicznego, poparta celami 
ilościowymi w zakresie sprzedaży. Na przykładzie faktur elektronicznych wyraź-
nie widać brak aktywności Państwa w zakresie wdrażania podpisu elektroniczne-
go, a wręcz działania niekorzystne dla niego. W Polsce nie istnieje rządowa strategia 
wdrożenia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), ani tym bardziej cele iloś-
ciowe z nią związane. Co więcej, widząc żywe zainteresowanie podatników rozlicza-
niem się za pośrednictwem internetu z Urzędami Skarbowymi, wprowadzono dla 
niektórych grup podatników (w tym dla tej najliczniejszej – osób fi zycznych) moż-
liwość przesłania rocznego zeznania podatkowego przez internet podając dane oso-
bowe podatnika na specjalnej platformie internetowej. Daną weryfi kującą tożsamość 
podanika jest wysokość należnego podatku z zeznania podatkowego z poprzednie-
go roku. Administracja publiczna nawet nie ukrywa, iż jest to metoda ominięcia, 
funkcjonalności bezpiecznej weryfi kacji tożsamości bezpiecznego podpisu elektro-
nicznego. W ten sposób nasze Państwo hamuje zamiast przyspieszać wdrażanie 
bezpiecznego podpisu elektronicznego i tym samym nie korzysta z pozytywnych 
doświadczeń krajów europejskich, którym wdrożenie to się udało.

7. Podsumowanie7. Podsumowanie

W świetle powyższych rozważań, należy stwierdzić, iż sam fakt standaryzacji 
w zakresie świadczenia usług certyfi kacyjnych oraz doboru metod zapewniania bez-
pieczeństwa jest zjawiskiem pozytywnym. W przypadku nie ustandaryzowania tej 
działalności mógłby na tym ucierpieć interes odbiorców usług certyfi kacyjnych oraz 
zaufanie do bezpieczeństwa w obrocie elektronicznym, realizowanym przy użyciu 
bezpiecznego podpisu elektronicznego. 
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Inną kwestią jest sposób i zakres tej standaryzacji. Ponieważ podmiotem ustana-
wiającym standard jest Państwo, nie uniknięto wykreowania przepisów w praktyce 
hamujących rozwój rynku bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce. Powsta-
ła regulacja zbyt mocno ingerująca w działalność kwalifi kowanych podmiotów i ge-
nerująca wysokie koszty świadczenia usługi bezpiecznego podpisu elektronicznego, 
a co za tym idzie niską konkurencyjność ceny tego produktu. Dodatkowo, poza stan-
daryzacją świadczenia usługi bezpiecznego podpisu elektronicznego, Państwo nie 
dokonało standaryzacji obrotu elektronicznego w oparciu o ten podpis na gruncie 
innych przepisów, a co gorsza podejmuje działania sprzeczne z ideą rozpowszechnia-
nia bezpiecznego podpisu elektronicznego i nie korzysta z pozytywnych doświadczeń 
Państw europejskich, którym udało się wdrożyć bezpieczny podpis elektroniczny na 
dużą skalę (np. Dania, Austria, Estonia czy Hiszpania).

Reasumując, w przypadku standaryzacji świadczenia usługi bezpiecznego podpisu 
elektronicznego, nie można stwierdzić, że przyczyniła się ona do wzrostu bogactwa 
naszego społeczeństwa, z uwagi na poniesienie wysokich kosztów tej standaryzacji 
przez podmioty kwalifi kowane, a z drugiej strony na niesatysfakcjonujący poziom 
używania bezpiecznego podpisu elektronicznego w obrocie elektronicznym w Pol-
sce, za co moim zdaniem należy głównie winić administrację publiczną.
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1.  Problemy z brakiem zaufania i szerzącym się 1.  Problemy z brakiem zaufania i szerzącym się 
zjawiskiem korupcji w Polsce i na świeciezjawiskiem korupcji w Polsce i na świecie

O wszechobecności korupcji nie trzeba nikogo przekonywać. W 2005 roku Pol-
ska została uznana przez międzynarodową organizację pozarządową Transparency 
International za najbardziej skorumpowany kraj Unii Europejskiej. Przekłada się to 
bezpośrednio na brak zaufania do instytucji publicznych, przedstawicieli władzy na 
wszystkich szczeblach. 

Co stoi za imponującym wzrostem gospodarczym jaki nastąpił w ostatnim pół-
wieczu minionego wieku w Azji Wschodniej? Wszyscy znają spektakularne sukcesy 
azjatyckich „tygrysów”. Paul A. Samuelson, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie eko-
nomii w 1970 roku, twierdzi że studium historii tych krajów, to „przypomnienie zna-
czenia takich cnót, jak zapobiegliwość i uczciwość, często pomijanych przez modne 
teorie ekonomiczne”. Zaufanie jest kapitałem społecznym, który nie tylko zwiększa 
przewidywalność naszego życia, ale czyni gospodarkę lepszą, wydajniejszą, co do-
wodzą badania porównawcze różnych krajów. Okazuje się, że wzrost zaufania o 10% 
zwiększa roczną stopę dochodu narodowego na osobę o około 0,5%.

 * Prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profe-
sor. Członek międzynarodowych i polskich stowarzyszeń naukowych i zawodowych, redaktor naczelny 
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Politechniki Warszawskiej. Członek licznych międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych. 
Jest autorką wielu programów, prac z zakresu zarządzania wiedzą i strategii marketingowych.
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-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (staż badawczy w Pennsylvania State University) oraz Swedish Insti-
tue (stypendium badawcze w ramach programu Visby w Stockholm University School of Business).
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sko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (staż badawczy w Pennsylvania State University) oraz Swedish In-
stitue (stypendium badawcze w ramach programu Visby w Stockholm University School of Business).
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W polskiej gospodarce problem ten zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ 
korupcja często pojawia się w miejsce zaufania. Korupcja jest zaś zaprzeczeniem 
dla efektywnego systemu wolnorynkowego – uczciwej konkurencji. 95% Polaków 
uważa korupcję za poważny problem w naszym kraju i gospodarce [5]. Zdaniem 
większości ankietowanych istniejące w Polsce regulacje prawne nie zapobiegają ko-
rupcji (59 %) – [4]. Sytuacja Polski pod względem korupcji na tle międzynarodo-
wym jest również zatrważająca. Polska w rankingu Corruption Perception Index 2006 
zajęła 61 miejsce na równi z Jamajką, za między innymi Finlandią na 1, Włochami 
na 45, Czechami i Litwą na 46 miejscu, Kolumbią na 59 miejscu. Przekłada się to 
bezpośrednio na brak zaufania do instytucji publicznych, przedstawicieli władzy na 
wszystkich szczeblach. Nie wolno jednak zapominać o obecności korupcji w świecie 
biznesu. Niestety wszystkie sfery naszego życia są dotknięte tym negatywnym zjawi-
skiem. W efekcie Polska jest krajem o niskim poziomie zaufania, co widoczne jest 
zarówno w środowisku biznesowym, politycznym jak i w naszym życiu osobistym. 
Profesor Piotr Sztompka trafnie określił zaufanie towarem tłukliwym [6, s. 32–34]. 
Choroba braku zaufania stwarza doskonałe warunki dla pojawienia się i rozwoju ko-
rupcji, która pociąga za sobą straty fi nansowe i obniża morale. Co gorzej, korupcja 
rodzi korupcję. A korupcja oznacza zacofanie gospodarcze, wzrost niezadowolenia 
społeczeństwa oraz nierówności dochodowe pomiędzy ludźmi. Pociąga to za sobą 
gettoizację społeczeństwa w postaci tworzenia zamkniętych osiedli, odgrodzonych 
od świata, poza którymi świat zaczyna być postrzegany jako wrogi i niebezpieczny. 
Ludzie zamykają się w ograniczonej przestrzeni, płacąc cenę utraty komfortu życia 
w najbliższym im otoczeniu.

2.  Regulacje prawne oraz dane 2.  Regulacje prawne oraz dane 
statystyczne w zakresie korupcjistatystyczne w zakresie korupcji

Zgodnie z przepisami korupcyjnymi zawartymi w kodeksie karnym – ustawa 
z dnia 6 czerwca 1997 roku (DzU nr 88 poz. 553 z 2 sierpnia 1997 r. z późn. zm.) 
działania o charakterze korupcyjnym dla potrzeb statystycznych sklasyfi kowano na-
stępująco:

Art. 231 – Nadużycie funkcji = nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza 
publicznego,
Art. 230 – Płatna protekcja (bierna) oraz Art. 230a – Płatna protekcja (czynna) 
= płatna protekcja,
Art. 229 – Łapownictwo czynne = przekupstwo,
Art. 228 – Łapownictwo bierne (sprzedajność urzędnicza), art. 250a – Korupcja 
wyborcza art. 296a – Korupcja gospodarcza (biznesowa), art. 296b – Korupcja 
sportowa = sprzedajność.

�

�

�

�
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Dokument Rezolucja nr (97) 24 przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy 
w dniu 6 listopada 1997 roku mówi, że „korupcja stanowi poważne zagrożenie dla 
podstawowych zasad i wartości Rady Europy, podważa zaufanie obywateli do de-
mokracji, prowadzi do erozji praworządności, stanowi zaprzeczenie praw człowie-
ka oraz utrudnia rozwój społeczny i ekonomiczny”.

W formie rysunków 1–7 zaprezentowano poniżej najważniejsze dane statystycz-
ne dotyczące korupcji.
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Art. 231 Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego
Art. 230 Płatna protekcja
Art. 229 Przekupstwo
Art. 228, 250a, 296a, 296b Sprzedajność

Rysunek 1. Postępowania wszczęteRysunek 1. Postępowania wszczęte
Źródło: Biuletyn Statystyki Kryminalnej za lata 2002–2003, Biuro Kryminalne KGP – dane za lata 2004–2006 oraz http://
www.policja.pl/portal/pol/4/309/Korupcja.html

Liczba postępowań wszczętych systematycznie rośnie od roku 2000 do roku 2005 
dla wszystkich rodzajów działań o charakterze korupcyjnym (rysunek 1).

W zakresie postępowań stwierdzonych odnotowano wzrost w latach 2002–2007, 
za wyjątkiem przestępstw w postaci płatnej protekcji oraz nadużycia praw przez funk-
cjonariusza publicznego, których liczba się wahała (rysunek 2).

Skuteczność walki z istniejącą korupcją potwierdza rosnąca liczba zakończonych 
postępowań w latach 2002–2005 (rysunek 3).

Niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca w latach 2002–2005 liczba podejrzanych 
za wyjątkiem przestępstw w zakresie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza 
publicznego. Jest to w znacznej części konsekwencja większej skuteczności w zwal-
czaniu działań korupcyjnych (rysunek 4).
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Rysunek 4. Liczba podejrzanychRysunek 4. Liczba podejrzanych
Źródło: Biuletyn Statystyki Kryminalnej za lata 2002–2003, Biuro Kryminalne KGP – dane za lata 2004–2006 oraz http://
www.policja.pl/portal/pol/4/309/Korupcja.html
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Rysunek 5. Liczba oskarżonychRysunek 5. Liczba oskarżonych
Źródło: Biuletyn Statystyki Kryminalnej za lata 2002–2003, Biuro Kryminalne KGP – dane za lata 2004–2006 oraz http://
www.policja.pl/portal/pol/4/309/Korupcja.html
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Podobnie do liczby podejrzanych zmieniała się liczba oskarżonych w latach 2002–
2005 (rysunek 5).

Największy wzrost liczby aresztowanych w latach 2002–2005 dotyczy sprzedaj-
ności (rysunek 6).

3.  Wybór strategiczny – korupcja kontra zaufanie3.  Wybór strategiczny – korupcja kontra zaufanie

Złożoność zjawisk w dzisiejszym świecie skłania ludzi do poszukiwania mechaniz-
mów obrony przed niepewnością. Dla uczynienia relacji społecznych, biznesowych 
bardziej przewidywalnymi społeczeństwa stają przed strategicznym wyborem, de-
cydującym o ich przyszłości: zaufania bądź korupcji. Wykluczają się one wzajem-
nie. Pojawienie się korupcji wyłącza zaufanie z relacji społecznej, w szczególności ma 
to miejsce w przypadku relacji biznesowej. Wobec tego bardzo istotnym elementem 
jest dostrzeżenie mechanizmów, które doprowadzają do instytucjonalizacji korup-
cji celem bardziej skutecznego zapobiegania im. 

Możemy powiedzieć, że kiedy brakuje zaufania – co towarzyszy kulturom nieuf-
ności i cynizmu – powstała w ten sposób próżnia wypełnia się alternatywnym rozwią-
zaniem, tzw. funkcjonalnym substytutem zaufania, jakim jest korupcja, spełniającym 
podobne funkcje i złudnie zaspokajającym uniwersalne pragnienie pewności, prze-
widywalności, kontroli itp. w niepewnym, wysoce zmiennym świecie. Mamy wów-
czas do czynienia z obustronnym wykorzystywaniem i manipulacjami. Codziennym 
elementem życia stają się kliki, transakcje wymienne, koneksje, wzajemne przysługi 
itp. Do działań o charakterze korupcyjnym zalicza się przede wszystkim:

wręczanie łapówek (przekupstwo, łapownictwo),
uchylanie się przed obowiązkami zwłaszcza podatkowymi, celnymi itp.,
płatna protekcja, 
płatny lobbing, płatne udzielanie poparcia np.: wsparcie partii politycznych czy 
pojedynczych jej członków mających znaczne wpływy, celem przeforsowania 
określonych zmian w przepisach,
wykorzystywanie środków publicznych (budżetowych oraz majątku publiczne-
go) dla własnych prywatnych celów,
nieprawidłowe i nieuczciwe rozstrzyganie o zamówieniach publicznych, obsadze-
niu stanowisk w instytucjach użytku publicznego, wpływanie na decyzje sądów, 
wpływanie na media publiczne a tym samym na opinię publiczną,
nepotyzm, faworyzowanie, kumoterstwo.
W konsekwencji tworzy się błędne koło wzajemnych powiązań o charakterze ko-

rupcyjnym, ludzie stają się niejako „więźniami” takich niezdrowych układów, które 
w pierwotnym założeniu miały zwiększyć przewidywalność otoczenia a tym samym 
podejmowanie działań. Praktyki korupcyjne zaspokajają chwilowo naturalne po-
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trzeby ludzi, które winny być zaspokajane przez wzajemne zaufanie, wysoki poziom 
etyczności, empatię, otwartość i życzliwość. 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło drzwi do funduszy unijnych. 
Jednocześnie zwiększyło się pole do działań korupcyjnych. Może to mieć miejsce 
w szczególności podczas dystrybucji środków unijnych. Korupcja wówczas zacznie 
wykraczać poza granice naszego kraju, co bardzo niekorzystnie wpłynie na nasz wi-
zerunek w Unii Europejskiej i poza nią. 

Szerzenie się korupcji w naszym kraju oraz dalej poza jego granicami niesie za 
sobą dalekosiężne negatywne skutki. Należy bowiem pamiętać o następującej regu-
le dotyczącej zaufania: 

Zaufanie buduje się latami, a zniszczyć je można w kilka sekund. 

Budowanie kultury i klimatu zaufania to długotrwały i skomplikowany proces. Jest 
to jedyna słuszna droga do wzrostu dobrobytu społecznego i rozwoju demokracji. Zaś 
afery korupcyjne stanowią główne niebezpieczeństwo dla istniejącej kultury zaufania 
w społeczeństwie polskim oraz dla zaufania między Polską a innymi krajami.

W tym miejscu warto wyjaśnić podejście do przestępstw korupcyjnych w na-
szym kraju:

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść mająt-
kowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a spraw-
ca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił 
wszystkie istotne okoliczności przestępstwa – zanim organ ten o nim się dowie-
dział [10]. 

Zatem jeśli podejmiemy kroki w kierunku walki z korupcją nawet ex post istnieje 
możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za działania o charakterze korup-
cyjnym. Skuteczność walki z patologią społeczną, jaką jest bez wątpienia korupcja, 
nie zależy od ilości i szczegółowości przepisów prawnych krajowych (kodeks karny, 
ustawy) czy międzynarodowych (konwencje, traktaty czy protokoły obowiązujące 
członków UE, OECD czy ONZ), skuteczności działań organów państwowych zwal-
czających korupcję, ale przede wszystkim od stosunku całego społeczeństwa do zjawi-
ska korupcji. Korupcja zaczyna się od działań jednostek bądź grup i właśnie zmiana 
ich zachowań daje realną szansę na trwałe wykorzenienie tego problemu. Działania 
pomocnicze to szerokie możliwości w zakresie zgłaszania – także anonimowego – 
zaobserwowanych bądź mających zaistnieć działań korupcyjnych na przykład dro-
gą telefoniczną czy za pomocą poczty elektronicznej. 

O skali problemu i rosnącego nim zainteresowania świadczyć może między in-
nymi próba wprowadzania systemów ocen odporności organizacji na defraudację 
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i korupcję (Fraud and Corruption Resistance Profi le – FCRP). FCRP został stworzo-
ny przez niezależną fundację założoną w 1864 roku w Norwegii Det Norske Veritas 
(DNV). Fundacja doradza organizacjom w zakresie zarządzania ryzykiem oraz sze-
rzej w podejmowaniu decyzji o poszczególnych procesach zarządzania, celem budo-
wy efektywnych i bezpiecznych struktur organizacyjnych [7], [8]. Są one przydatne 
w dostosowywaniu dzisiejszych organizacji publicznych i prywatnych. Trzeba bo-
wiem zacząć od dobrej diagnozy, aby móc wiedzieć gdzie i jak działać, aby budować 
odporność na korupcję.

Interesującym jest fakt, że zwykle osoby skorumpowane nie postrzegają siebie jako 
takie. Zaprzeczają jakoby ich działania miały charakter kryminalny. Przez odrzucanie 
etykiety skorumpowanego, jednostki unikają niekorzystnego efektu określenia ich 
społecznej tożsamości. Co ciekawe, większość osób które zaangażowane były w czy-
ny korupcyjne nie skłaniały się do odrzucenia wartości powszechnie uznawanych 
i cenionych w społeczeństwie takich jak uczciwość, sprawiedliwość itp. Dlatego tak 
ważnym narzędziem w zapobieganiu korupcji jest edukacja od najmłodszych lat od-
nośnie tego, czym jest korupcja i jak negatywnie wpływa na nasze życie. Istotne jest 
też konsekwentne działanie przeciwko aktom korupcji. Tylko sprawny i niezawodny 
oraz uniwersalny system skierowany przeciwko korupcji przynosi korzyści. Uniwer-
salność polega tu na stosowaniu zasad tych samych do wszystkich, a nie wyszuki-
wanie możliwości odstępstw od nich dla konkretnych przypadków, partykularnych 
interesów. Jeżeli wszyscy znają zasady i wiedzą, że one zawsze obowiązują, łatwiej jest 
im interpretować rzeczywistość i określać tym samym własne działania.

4.  Zarządzanie zaufaniem sposobem 4.  Zarządzanie zaufaniem sposobem 
walki z korupcją i jej zapobieganiuwalki z korupcją i jej zapobieganiu

Zarówno korupcja jak i zaufanie rodzą określone konsekwencje. Społeczeń-
stwa charakteryzujące się wysokim poziomem zaufania i niskim poziomem korup-
cji odznaczają się wysokim wzrostem gospodarczym, dobrym systemem władzy 
i sprawnymi elitami politycznymi, wysokim stopniem redystrybucji, poszanowa-
niem przepisów prawa. Korupcja rodzi dodatkowe często ukryte koszty, oznacza 
spadek efektywności gospodarowania. W tym miejscu rodzi się kluczowe pytanie: 
co należy zrobić, gdzie skoncentrować wysiłki, aby znaleźć się w gronie takich społe-
czeństw – zacząć od zaufania czy korupcji? Alternatywą dla zmniejszania korupcji 
jest budowanie zaufania. 

Powstaje pytanie, co zrobić gdy korupcja w wyniku procesu instytucjonalizacji, 
racjonalizacji i socjalizacji staje się bardzo trwałą formą? Jest bardzo trudno jednost-
kom przeciwstawić się znormalizowanej korupcji w społeczeństwie. Pokonanie jej 
wymaga w zasadzie tak zwanego szoku administracyjnego zwykle zewnętrznego. 
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Najskuteczniejszą techniką walki z korupcją jest zapobieganie korupcji niż póź-
niejsze jej wykorzenianie. Do działań ex ante zapobiegających korupcji należy prze-
de wszystkim instytucjonalizacja etycznych wartości i świadomości oraz włączanie 
ich w każdą podejmowaną decyzję. Najlepszą strategią działania celem uniknięcia 
instytucjonalizacji korupcji jest wdrożenie w praktyce zarządzania zaufaniem, przez 
które rozumiemy [3, s. 49]: 

„zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym 
jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności poten-
cjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom 
i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności włas-
nej oraz ich systemów”.

Autorzy prowadzili badania w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz w Szwecji, 
których wyniki potwierdziły kluczowe znaczenie zaufania dla współczesnych orga-
nizacji, na przykładzie organizacji wirtualnych [3, s. 191–192], [2, s. 170–173].

5. Wnioski końcowe5. Wnioski końcowe

W podsumowaniu warto przytoczyć prawo sformułowane w wyniku prowadzo-
nych badań teoretycznych i praktycznych w zakresie zaufania, zarządzania zaufa-
niem oraz korupcji:

Im więcej zaufania tym mniej korupcji oraz im więcej korupcji tym mniej za-
ufania. [2]

W testach strategicznych zaufanie wychodzi znacznie lepiej niż korupcja. Budo-
wanie zaufania w społeczeństwie, likwidowanie wszelkich przejawów korupcji to je-
dyna metoda na trwały i zrównoważony postęp ekonomiczny. Korupcja, nawet jeśli 
przynosi chwilowe korzyści jednostkom, działa jak miecz obosieczny. W rezultacie 
obraca się nawet wobec tych, którzy przyjmują ją za normę postępowania. Konklu-
dując, walka z korupcją oraz jednoczesne budowanie zaufania stanowią bez wątpie-
nia wybór strategiczny dla współczesnej Polski.
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ZAUFANIE KONTRA KORUPCJA ZAUFANIE KONTRA KORUPCJA 
– WYBÓR STRATEGICZNY– WYBÓR STRATEGICZNY

StreszczenieStreszczenie

Artykuł prezentuje problemy związane z brakiem zaufania oraz szerzącym się zjawiskiem 
korupcji. Działania korupcyjne powodują upadek współczesnych organizacji i są źródłem 
całego szeregu problemów w gospodarce. Autorzy prezentują dane statystyczne z zakresu 
przestępstw o charakterze korupcyjnym w Polsce w latach 2002–2005/7. Dane liczbowe 
potwierdzają wzrost działań korupcyjnych. Panaceum w tej sytuacji jest zastosowanie 
w praktyce zarządzania zaufaniem. Jest to wybór stricte strategiczny, gdyż zaufanie nie może 
współistnieć z korupcją, te zjawiska całkowicie wzajemnie wykluczają się. Zaufanie organi-
zacyjne koniecznie wymaga wyeliminowania korupcji. 

Słowa kluczowe: zaufanie, zarządzanie zaufaniem, organizacja 
wirtualna, korupcja
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TRUST VERSUS CORRUPTION – TRUST VERSUS CORRUPTION – 
THE STRATEGIC CHOICE THE STRATEGIC CHOICE 

AbstractAbstract

Th e article is presenting the problems originating from the lack of trust and growing number 
of corruption activities. Corruption leads to failure and bankruptcy of organization as 
well as it impacts the economy. Authors present the statistics describing each type of the 
corruption activity in Poland in 2002–2005/7. It can be easily observed that the dark side 
of trust – corruption is growing signifi cantly from year to year. Th e solution in this situation 
is implementing into practice trust management. Th is is stricte strategic choice, because trust 
cannot coexist with corruption, they are exceptive. Organizational trust requires immediate 
elimination of trust.

Key words: trust, trust management, virtual organization, 
corruption
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OFICYNA WYDAWNICZA OFICYNA WYDAWNICZA 
SGH POLECASGH POLECA

Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Korporacje transnarodowe 
a globalne pozyskiwanie zasobów, Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie, Warszawa 2009

„(…) Praca obejmuje aktualne i ważne zagadnienia związane z aktywnością gru-
py przedsiębiorców wiodących w globalnej działalności gospodarczej – korporacji 
transnarodowych (KTN). Rozważania zostały zakrojone szeroko, gdyż ujmują aktyw-
ność KTN na tle przemian w gospodarce światowej, a nawet szerzej – zmian w pa-
radygmacie rozwoju gospodarczego. Główne zagadnienie – globalne pozyskiwanie 
zasobów przez KTN – należy uznać za bardzo istotne i zasługujące na pogłębioną 
analizę, zarówno ze względu na jej znaczenie dla samych KTN, jak też dla ich mię-
dzynarodowego otoczenia, zwłaszcza dla gospodarek goszczących korporacje (ich 
zagraniczne inwestycje, fi lie, wspólne przedsięwzięcia)”.

z recenzji prof. dr hab. Anny Zorskiej

„(…) Praca pod każdym względem, zarówno merytorycznym, jak i formalnym, 
zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Cechuje ją przede wszystkim:

trafny wybór niezwykle aktualnego tematu
bardzo udane syntetyczne ujęcie badanego tematu.
Przyjęta przez Autorki metoda kompleksowego podejścia do kwestii globalnego pozy-

skiwania zasobów pozwala na zrozumienie istoty ekonomicznej, społecznej, politycznej 
tego kluczowego zagadnienia i szukanie dróg jego rozwiązania (…) Bardzo interesują-
ce są zastosowane w pracy rozwiązania formalne w odniesieniu do struktury (…), które 
m.in. pozwalają na traktowanie pracy jako doskonałego podręcznika akademickiego”.

z recenzji prof. dr hab. Krystyny Michałowskiej-Gorywody
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Ryzyko w działalności przedsiębiorstw – wybrane aspekty, praca zbiorowa pod 
redakcją naukową Andrzeja Fierli, Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Warszawa 2009

Ryzyko wiąże się z każdą działalnością gospodarczą. Było tak zawsze, ale dyna-
miczne zmiany zachodzące w ostatnich latach, a zwłaszcza wyraźne objawy kryzysu 
gospodarczego, uwypukliły wagę tego zagadnienia. Podważyło to możliwość zacho-
wania przez przedsiębiorstwa wobec ryzyka postawy biernej, a nawet reaktywnej, 
polegającej na podejmowaniu działań dopiero po wystąpieniu problemów. Stało się 
jasne, że konieczne jest co najmniej przyjęcie postawy aktywnej, a nierzadko imple-
mentacja zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w kontekście całej organiza-
cji i strategii przedsiębiorstwa. Wymaga to daleko idących zmian, przede wszystkim 
w aplikacyjnych procedurach zarządzania ryzykiem, ale także w sferze adaptowania 
rozwiązań, które proponuje nauka. 

Niniejsze opracowanie poświęcone zostało kluczowym aspektom ryzyka towa-
rzyszącego działalności przedsiębiorstw. Należą do nich ryzyko strategiczne, ryzyko 
bankructwa oraz ryzyko związane z fi nansowaniem działalności kredytami banko-
wymi, zwłaszcza zagranicznymi. Przedstawiono także zintegrowane systemy wczes-
nego ostrzegania, ubezpieczeń oraz instrumentów pochodnych, pozwalające uniknąć 
kosztownych pomyłek, jakie liczne przedsiębiorstwa ostatnio popełniły. Opracowa-
nie umożliwia czytelnikom pogłębienie wiedzy dotyczącej szeregu istotnych kwestii 
i problemów, a dzięki temu może przyczynić się do uniknięcia części poważnych błę-
dów, o które tak łatwo podczas zarządzania ryzykiem.

Joanna Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2009

„(…) Z połączenia rozwijających się i ewoluujących powiązań kooperacyjnych 
i konkurencyjnych wyłonił się nowy typ relacji fi rm, znany obecnie jako kooperen-
cja. Ten nowy wyraz powstał z połączenia dwóch wspomnianych terminów: koope-
racja i konkurencja (…).

(…) Krótki przegląd zawartości książki J. Cygler „Kooperencja przedsiębiorstw” 
oraz kilka uwag nasuwających się po jej lekturze wskazują, że jest to publikacja bar-
dzo wartościowa, interesująca, użyteczna i aktualna w kontekście pojawiających się 
problemów zarządzania strategicznego. Książka może być przydatna w realizacji ba-
dań naukowych i zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, a także posłużyć do roz-
winięcia umiejętności menedżerskich (osób o przygotowaniu akademickim). Wśród 
walorów książki J. Cygler należy wymienić wysoki poziom naukowy, nowość tema-
tyki i jej kompleksowe ujęcie oraz rzetelną analizę złożonego i trudnego fragmentu 
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teorii i praktyki zarządzania. Jednocześnie jest to książka napisana ładnym językiem, 
przystępnie i przekonująco objaśniająca poszczególne zagadnienia, zawierająca wiele 
wykresów, rysunków i tabel, jak też bogactwo literatury zagranicznej. Z omawianej 
książki można wiele dowiedzieć się o istocie kooperencji, jak też o metodzie badań 
w zakresie zarządzania i warsztacie pracy naukowo-badawczej. 

Obecne tendencje zmian technicznych i ekonomicznych w gospodarce świato-
wej przypuszczalnie będą prowadzić do istotnych przeobrażeń w jej funkcjonowaniu. 
W dostosowaniu do tych przeobrażeń zmieniać się będą metody gospodarowania 
i zarządzania. Być może znaczenie kooperencji silnie wzrośnie. Być może warto ją 
poznać i w przyszłości zastosować, zanim uczynią to rywale szybko dążący (bez nas, 
czy z nami?) do osiągnięcia korzyści i sukcesów”.

z recenzji prof. dr hab. Anny Zorskiej
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INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI LUDZKIMIZASOBAMI LUDZKIMI

NR 3-4/2009

W numerze 3–4/2009 kontynuujemy dyskusję na temat roli i przydatności teo-
rii ewolucji w objaśnianiu zarządzania zasobami ludzkimi, w niniejszym numerze 
prezentujemy nader interesujący artykuł Ł. Sułkowskiego „Ewolucyjne ograniczenia 
racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi”. Tematem, który – być 
może – także wywoła szerszą dyskusję (i przyczyni się do zbliżenia poglądów róż-
nych specjalistów), jest kwestia ładu terminologicznego, precyzji i jednolitego rozu-
mienia stosowanych terminów. Problem ten podejmuje artykuł J. Orczyka nt. istoty 
dwóch kluczowych terminów w dziedzinie ZZL, jakimi są „kwalifi kacje” i „kompe-
tencje”. Liczymy na to, że do obu debat włączy się wielu teoretyków ZZL. Ponadto 
w dziale Artykuły znajdą jeszcze Państwo pracę S. Przytuły o sztuce doboru me-
nedżerów na kluczowe stanowiska w fi rmach międzynarodowych oraz B. Mikuły 
i M. Morawskiego nt. zarządzania talentami (ZT). 

Polecamy także Państwa uwadze dział Komunikaty z zawartymi w nim dwoma 
artykułami opartymi na wynikach autorskich badań: J. Szczupaczyńskiego nt. etyki 
decyzji kadrowych i drugi, autorstwa licznego międzynarodowego zespołu, o rozwoju 
zatrudnialności specjalistów ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Nie mniej interesujący jest dział Portfel metod i narzędzi także z dwoma opracowa-
niami (A. Bujacz oraz B. Chomątowskiej i I. Janiak-Rejno) poświęconymi metodyce 
okresowych ocen. Oba są głęboko osadzone w empirii i wykorzystują wiedzę teo-
retyczną. Niewątpliwie zainteresują pracowników uznających szczególne znaczenie 
ocen we wszystkich obszarach ZZL. 



Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
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Doskonałym uzupełnieniem tego ciągu nader interesujących opracowań są trzy 
równie ciekawe studia przypadków: o „Akademii Rozwoju” w fi rmie Lotos SA (H. 
Czubasiewicz), o rozwoju fi rmy Sygnity SA poprzez doskonalenie ZZL (I. Koło-
dziejczyk-Olczak) i o samorządowej platformie edukacyjnej i e-learningu w admi-
nistracji publicznej (M. Ławrynowicz). Poza tym jak zawsze – recenzje, obszerna 
bibliografi a, relacje z ważnych konferencji, m.in. z kongresu Kadry i krakowskie-
go Forum Wynagrodzeń oraz podsumowanie X edycji konkursu Lider Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi.
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INFORMACJA DLA AUTORÓWINFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyj-
muje do publikacji*:

artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z bibliografi ą  
i streszczeniem) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy po 
60 znaków na stronie);
recenzje książek; objętość tekstu do 8 stron;
informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach 
i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych waż-
nych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron;
wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wy-
bitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość teks-
tu do 6 stron.

Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku.
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kursów 

dla menedżerów, fi rm konsultacyjnych i innych w rozmiarze jednej strony druku for-
matu B5. Ceny za ogłoszenia wynoszą: na czwartej stronie okładki 1600 zł, na trze-
ciej stronie okładki 800 zł, wewnątrz numeru 400 zł. 

Projekt reklamy na czwartej stronie okładki może być wykonany w czterech ko-
lorach: niebieskim, żółtym białym i czarnym. Zamawiający może opłacić reklamę 
przez zamówienie i wykupienie z góry odpowiedniej do ceny ilości egzemplarzy 
kwartalnika.

Do artykułów i komunikatów z badań należy dołączyć streszczenie oraz słowa 
kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu); 
objętość streszczeń, wraz z tytułem, słowami kluczowymi – do 200 słów.

Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografi i na końcu 
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera dru-
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 * Wyłącznie  w wersji elektronicznej
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giego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek), 
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). W cudzysłowie pisze się, 
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po prze-
cinku numer. 

Przypisy bibliografi czne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez umiesz-
czenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografi i się odwołujemy 
oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.

Prosimy autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) naukowego, 
nazwy zakładu pracy, numerów telefonów, dokładnego adresu domowego.

Materiały (w trzech egzemplarzach wraz z dołączonym nośnikiem elektronicz-
nym przygotowanym w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11p., pliki 
nie powinny zawierać „linków”) prosimy kierować pod adresem do korespondencji 
podanym na czwartej stronie okładki, ewentualnie korzystać z przekazu e-mailo-
wego podanego na czwartej stronie okładki (adres do korespondencji).

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów. 
Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.
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WARUNKI SPRZEDAŻY WARUNKI SPRZEDAŻY 
I PRENUMERATYI PRENUMERATY

Główny dystrybutor:Główny dystrybutor:

Oficyna Wydawnicza Oficyna Wydawnicza 
Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSzkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zamówienia przyjmujemyZamówienia przyjmujemy
przez internet: www.wydawnictwo.waw.pl
e-mailem: wydawnictwo@sgh.waw.pl
telefonicznie: (22) 564 98 37, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00 
faksem: (22) 564 86 86
pocztą pod adresem:
Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa

Wpłaty należy dokonywać na konto nrWpłaty należy dokonywać na konto nr
56 1240 5918 1111 0010 2447 780356 1240 5918 1111 0010 2447 7803

Zamawiając roczną prenumeratę otrzymują Państwo 20% rabatuZamawiając roczną prenumeratę otrzymują Państwo 20% rabatu
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KOMITET NAUK ORGANIZACJI KOMITET NAUK ORGANIZACJI 
I ZARZĄDZANIA I ZARZĄDZANIA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUKPOLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja komitetuMisja komitetu

Stymulowanie rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowa-
nie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakre-
su zarządzania oraz jej twórców

Cele komitetuCele komitetu

– Reprezentowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania wobec innych 
nauk, władz Akademii i innych Komitetów PAN, agend rządowych oraz organizacji 
międzynarodowych zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania

– Stymulowanie podnoszenia poziomu naukowego instytucji i ludzi tworzących 
środowisko nauk o zarządzaniu

– Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokal-
ne i praktyków

– Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania
– Internacjonalizacja działalności Komitetu
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SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 
W WARSZAWIEW WARSZAWIE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy 
Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Pol-
sce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.

Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia 
własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90. umożliwia bezwydziałowa struk-
tura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów, 
ale także o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami 
może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków.

SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, ma-
gisterskie, doktoranckie), ale także:

ponad 90 studiów podyplomowych
2 programy MBA
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny

oraz wiele kursów i szkoleń, Inkubator Przedsiębiorczości, około 100 kół naukowych 
i kilkanaście organizacji studenckich. 

Współpraca SGH z zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów 
w którejś z prawie 200 partnerskich uczelni na całym świecie – od uniwersytetów ekono-
micznych w Czechach czy na Węgrzech, poprzez ośrodki w USA i Kanadzie, po kraje tak 
egzotyczne jak Singapur czy Nowa Zelandia. Z drugiej strony, dzięki zacieśnieniu tej współ-
pracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.

SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Com-
munity of European Management Schools and International Companies (CEMS), 
zrzeszającego wiodące uczelnie ekonomiczne oraz koncerny działające na rynkach 
europejskich. Członkostwo w CEMS otwiera studentom SGH dostęp do stypendiów 
na najlepszych uczelniach w Europie, praktyk w największych fi rmach, a w rezulta-
cie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za euro-
pejski odpowiednik amerykańskiego MBA. 
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