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Szymon Cyfert*

Od Redaktora Naczelnego

W warunkach niepewności i asymetrii informacyjnej w otoczeniu oraz ograniczonej racjonalności decydentów zawieranie transakcji rynkowych może okazać się
działaniem charakteryzującym się względnie niskim poziomem efektywności. Sytuacja ta stanowi dla organizacji bodziec do realizacji niektórych działań wewnątrz
struktur, jakkolwiek w długim okresie, ze względu na brak zewnętrznej presji konkurencyjnej, przyjęty sposób postępowania może okazać się mało efektywny. Organizacje poszukują zatem najlepszego w danej sytuacji sposobu alokacji posiadanych
zasobów i ukształtowania takich relacji z otoczeniem, które zapewnią możliwość
osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy kosztami transakcyjnymi i kosztami integracji. Powyższe rozważania pozwalają na wyprowadzenie wniosku, że organizacje
w długim okresie „są skazane” na balansowanie pomiędzy usieciowieniem i wirtualizacją z jednej strony, a zapewnieniem redundancji zasobów z drugiej.
Usieciowienie i wirtualizacja związane są z oparciem rozwoju organizacji na zasobach, których dysponentami są zewnętrzne podmioty. Działania te umożliwiają
redukcję kosztów funkcjonowania, jednocześnie jednak zwiększają poziom ryzyka
i przekładają się na wzrost poziomu kosztów transakcyjnych. Wirtualizacja i usieciowienie wymagają także rozwoju kompetencji związanych nie tylko z realizacją
rdzennej działalności w biznesowej warstwie organizacji i sprawowaniem kontroli
nad posiadanymi przez organizację zasobami, lecz także, a być może w takiej formule
przede wszystkim, rozwoju kompetencji zapewniających możliwość kształtowania
zachowań innych uczestników w sieci powiązań.
Wzrost poziomu zmienności otoczenia, przekładający się na częstsze pojawianie się okazji, może stanowić dla organizacji zachętę do zwiększenia poziomu redundancji zasobów. Takie postępowanie jest konsekwencją przyjęcia założenia, że
podstawowym warunkiem wykorzystywania okazji jest posiadanie zasobów. Redundancja zasobów, zasadzająca się na utrzymywaniu nadmiernego potencjału w stosunku do zgłaszanego przez rynek zapotrzebowania, zapewnia organizacji możliwość
* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – dr hab. Szymon Cyfert, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2012 (151)

SGH_213_2012_08_101 OiK2.indb 7

7

10/9/12 11:31 AM

Od Redaktora Naczelnego

szybkiego i elastycznego ich wykorzystania w sytuacjach, w których pojawiają się
okazje, a zróżnicowanie zasobów i działań zwiększających potencjał organizacji skutkuje wzrostem poziomu prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu przez organizację.
Z drugiej strony nadmiarowość zasobów przekłada się na wzrost poziomu kosztów
funkcjonowania organizacji i paradoksalnie, poprzez obniżenie poziomu płynności
finansowej, ogranicza jej poziom elastyczności, co w długim okresie może doprowadzić do negatywnej weryfikacji działań organizacji dokonywanej przez otoczenie.
Do problematyki usieciowienia, wirtualizacji i rozwoju organizacji bazującego
na wewnętrznych zasobach nawiązują trzy artykuły zamieszczone w drugim numerze kwartalnika.
Rafał Krupski dokonuje prezentacji dwóch podstawowych sposobów planowania strategicznego – strategicznego planowania zasobów oraz planowania scenariuszowego w kontekście charakterystycznej dla turbulentnego otoczenia niepewności
decyzyjnej. Autor wskazuje, że redundancję zasobów i procedur można traktować
jako podstawowe panaceum na turbulencję otoczenia, stwarzające możliwość wykorzystywania okazji rynkowych i technologicznych oraz pozwalające na niwelowanie
skutków oddziaływania losowo pojawiających się zagrożeń.
Przyjęcie założenia, iż sukces w globalnej gospodarce sieciowej uzależniony jest
od umiejętności kierowania procesami kreowania i dyfuzji wiedzy w przestrzeni wirtualnej stanowi dla Jacka Bendkowskiego punkt wyjścia w analizie zachowań komunikacyjnych głównych aktorów wirtualnej sieci wiedzy, badanej w odniesieniu do
wirtualnej wspólnoty działań.
Przeprowadzona analiza projektu NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia
rozwoju nanotechnologii stanowiła dla Anny Kononiuk podstawę do wyprowadzenia wniosku o zasadności wykorzystania metody scenariuszowej w badaniach foresightowych. Autorka postulując wykorzystanie tego typu narzędzi, wskazuje jednocześnie na ich subiektywny charakter, będący konsekwencją uzależnienia wyników
od ekspertów zaangażowanych w proces badań.
Marian Turek oraz Izabela Jonek-Kowalska podejmują próbę udzielania odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest aktualny stan systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych i jakie działania doskonalące w odniesieniu do tego systemu
są wymagane, aby w pełni odpowiadał on wymogom teorii i praktyki rachunkowości zarządczej. Przeprowadzone badania pozwalają Autorom na wyprowadzenie
wniosku, iż wykorzystywane w górnictwie węgla kamiennego systemy zarządzania
kosztami nie dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o uruchomieniu lub zaniechaniu eksploatacji.
Na korzyści wynikające z przynależności przewoźników sieciowych do wielostronnych sojuszów lotniczych w kontekście podnoszenia przez nich poziomu
konkurencyjności zwraca uwagę Dominik Boniecki. Przeprowadzona analiza pozwala Autorowi na wyprowadzenie konkluzji, że optymalne zestawienie wszystkich
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zmiennych warunkujących członkostwo w aliansie znajduje przełożenie na wzrost
rentowności przewoźników lotniczych i zwiększenie dostępności do transportu lotniczego w wymiarze globalnym.
Andrzej Grzebieniak opisuje rolę kształtowania relacji z klientami w procesie
zarządzania zakładem ubezpieczeń. Generalną konkluzją przeprowadzonego postępowania badawczego jest wniosek, że zmiany zachodzące na rynku wymuszają
na zakładach ubezpieczeń zmianę podejścia do zarządzania lojalnością w taki sposób, aby tworzona przez zakłady wartość była wartością dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Przedmiotem rozważań w artykule Mikołaja Pindelskiego są zagadnienia holizmu, wariabilizmu oraz sprawczości zarządzania. Oparcie dyskusji na ontologii terminu „paradygmat” w ujęciu Kuhna pozwoliło Autorowi na wyprowadzenie wniosku
o możliwości traktowania analizowanych zagadnień w kategoriach paradygmatów
nauk o zarządzaniu.
Wskazując na znaczenie lojalności klientów w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji, Aleksander Lotko i Piotr Kiepiela podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy stosowane na rynku telefonii komórkowej w Polsce praktyki lojalnościowe mają wpływ na postrzeganie przez konsumentów podmiotów
świadczących usługi.
Przyjęcie założenia o znaczeniu sektora małych przedsiębiorstw we współczesnej
gospodarce stanowi dla Jacka Jaworskiego i Katarzyny Sokołowskiej punkt wyjścia
do przeprowadzenia postępowania badawczego nad zgłaszanymi przez menedżerów
małych przedsiębiorstw lukami w informacjach finansowych wykorzystywanych
w procesie zarządzania. Autorzy definiując luki pojawiające się w krótko- i długoterminowych procesach decyzyjnych, wskazują na znaczenie odmiennych informacji finansowych, które powiązane są z różnymi celami, do osiągniecia których dążą
menedżerowie.
Dominik Zimon analizuje znaczenie wdrażania wymagań normy ISO 9001 w kontekście doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji. Przeprowadzone
postępowanie badawcze pozwoliło Autorowi na określenie wpływu implementacji
systemu zarządzania jakością na doskonalenie przedsiębiorstwa w obszarach spełniania wymagań klienta, stosowanego instrumentarium zarządzania jakością oraz
wzrostu zaangażowania pracowników.
Życzę ciekawej lektury
Szymon Cyfert
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Rafał Krupski*

Redundancje zasobów
i procedur jako panaceum
na niepewność otoczenia

Wprowadzenie
Różnice pomiędzy planowaniem strategicznym a operacyjnym dotyczą nie tylko
treści problemów, lecz także sposobów rozwiązywania podobnie zdefiniowanych
zagadnień. Ciągłość procesów operacyjnych zapewnia się głównie poprzez dopasowanie zasobów i zadań związanych z realizacją zobowiązań (wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców). Algorytmy owego dopasowania są często sformalizowane,
mają charakter optymalizacyjny (narzędzi dostarczają badania operacyjne). Wszelkie
nadmiary, jako kosztochłonne, są likwidowane in statu nascendi, a niektóre szczegółowe metody zarządzania zakładają perfekcyjną synchronizację i w istocie brak
zapasów, jak na przykład just in time. W planowaniu strategicznym takie podejście
jest niemożliwe przede wszystkim dlatego, że nieznane jest zapotrzebowanie otoczenia, a jego prognozowanie jest coraz bardziej zawodne. Innowacje w nauce i w technice, globalizacja i rosnąca intensywność konkurencji powodują liczne sytuacje
nieciągłości i prawie niemożliwe do przewidywania zmiany jakościowe procesów
gospodarczych oraz nieprzewidywalne zachowania klientów, konsumentów. Ciągłość procesów zarządzania strategicznego, o ile w ogóle da ją się zapewnić, realizuje
się więc poprzez nadmiary zasobów, procedur. Redundancje zasobów i procedur są
podstawowym panaceum na turbulencję otoczenia, stwarzającym możliwość wykorzystywania okazji rynkowych, technologicznych i innych oraz niwelowania skutków
oddziaływania również losowo pojawiających się zagrożeń. Co prawda, jest to kosztowna strategia, ale wydaje się podstawowa dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
w nieprzewidywalnym otoczeniu. Celem artykułu jest operacjonalizacja przykładów
* Prof. dr hab. Rafał Krupski – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
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Rafał Krupski

nadmiarów, zarówno zasobów, jak i procedur, oraz wtłoczenie ich w ramy planowania strategicznego.

Strategia redundancji zasobów
Strategia nadmiaru różnorodnych zasobów jest typową strategią natury, która,
jak pisze prof. K. Obłój, w procesie ewolucji buduje nadmiar zasobów na poziomie
gatunków, indywidualnych organizmów i populacji, zwiększając w ten sposób szansę
przetrwania systemów naturalnych. Wykorzystanie nadmiaru oznacza akceptację zarówno złożoności systemu, otoczenia, jak i problemu utrzymania równowagi na ich
styku. Akceptuje się przy tym jednocześnie brak informacji o relacjach pomiędzy systemem i otoczeniem. Dzięki nadmiarowi, który pozwala przywracać stan równowagi
na styku systemu z otoczeniem, system jest zdolny do względnie sprawnego funkcjonowania w sposób częściowo niezależny zarówno od początkowej wiedzy, jak i możliwości późniejszego zdobywania wiarygodnej informacji o otoczeniu [19, s. 24–26].
Jednym z pierwszych, który zwrócił uwagę na specyfikę zarządzania organizacją w warunkach nieciągłości, był prof. K. Obłój, który w swojej pracy habilitacyjnej Strategia przetrwania organizacji (1987) określił warunki jej istnienia. System,
według niego, aby zagwarantować sobie szansę przetrwania –powinien mieć zasób,
systemową rezerwę. Musi ona umożliwić skuteczne zarządzanie w sytuacji nieciągłości, a ściślej utrzymanie minimalnej sterowności systemu. Jednocześnie powinna
ona stwarzać warunki do odbudowy i regeneracji organizacji, a więc do przejścia
do nowego stanu równowagi [19, s. 84]. Praca napisana w poprzednich warunkach
ustrojowych nawiązywała głównie do zagrożeń, słusznie nie eksponując jakichkolwiek szans (bo ich nie było), stąd też tytuł pracy i bierne podejście do sytuacji nieciągłości skoncentrowane na zagrożeniach. W dzisiejszych warunkach nie traci na
aktualności z tym, że owe zasoby strategiczne i ich nadmiary mogą i powinny być
tworzone w procesach aktywnej postawy przedsiębiorstwa przede wszystkim do wykorzystywania okazji. Własna próba definicji strategii właśnie z uwzględnieniem tych
ostatnich doprowadziła do konstatacji, że strategia w języku okazji to długofalowy
plan organizacji zawierający między innymi:
– ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia w otoczeniu przedsiębiorstwo będzie identyfikowało jako okazje (czyli przyjęcie filtru oraz przestrzeni okazji);
– ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia we wnętrzu przedsiębiorstwa (najczęściej
mające charakter innowacji) będą identyfikowane jako okazje;
– zamiary w zakresie kształtowania redundancji zasobów własnych i systemu dostępności do zasobów obcych, który umożliwi wykorzystywanie okazji;
– rozwiązania w zakresie „organizacji w ruchu” (systemy procedur na różne okazje, symulacji, generowania pomysłów itp.) [9, s. 209].
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Definicja eksponuje między innymi redundancje zasobów. Kolejnym problemem
jest definicja samych zasobów oraz ich rodzajów. Literatura przedmiotu zawiera bogactwo pomysłów w tym zakresie. Badania zasobowe wykorzystują różne definicje
aktywów, zasobów oraz możliwości. Nie ma powszechnie akceptowalnych definicji
w tym zakresie, jednakże za C. Helfat i M. Peteraf można przyjąć, że zasoby odnoszą się do aktywów lub czynników materialnych i niematerialnych, które organizacja
posiada, kontroluje lub ma do nich dostęp. Możliwości organizacyjne odnoszą się
do zdolności organizacji do wykonywania skoordynowanego zestawu zadań, wykorzystując zasoby organizacyjne w celu osiągnięcia wyniku końcowego [8]. Niestety,
nie ma również konsensusu w sprawie podziału zasobów poza tym, że akceptuje się
rozróżnienie zasobów materialnych i niematerialnych. Fantazja w zakresie mnożenia bytów tych ostatnich jest jednak ogromna (Molloy, Chadwick, Ployhart i Golden
zidentyfikowali aż 186 zasobów niematerialnych badanych przez naukowców [18]).
Zasoby, aby zasługiwały na miano strategicznych, muszą charakteryzować się określonymi cechami. Tu znowu jest kilka pomysłów, ale powszechnie akceptowalne jest
ujęcie Barney’a, według którego zasoby powinny być: wartościowe, rzadkie, trudne
do zastąpienia i imitowania [2, s. 99–120]. Tak rozważane cechy zasobów są podstawą do budowy konkurencyjnych strategii, a przez ten sposób ich interpretowania próbuje się wyjaśnić trwałe różnice w poziomie efektywności przedsiębiorstw.
Są jednak inne interpretacje w zakresie atrybutów zasobów. Na przykład dla Ghemawata ważne są takie cechy zasobów, które narzucają firmie stałą strategię. Są to
„sztywne” zasoby: trwałe, wyspecjalizowane i trudne do upłynnienia [6, s. 37–74].
Z kolei dla Peteraf zasobowa podstawa przewagi konkurencyjnej wynika z: różnorodności firm, ograniczonej mobilności zasobów, ograniczenia konkurencji ex ante
i ex post [20, s. 186]. W naszej literaturze oryginalne ujęcia w tym zakresie mają
prof. K. Obłój i prof. M. Bratnicki. Pierwszy już we wspomnianej publikacji z 1987
roku wyodrębnił trzy podstawowe cechy zasobów strategicznych: agregatowość, jakościowe zróżnicowanie różnorodności zasobu oraz naturalny jego charakter [19,
s. 85–105]. Drugi wyprowadził aż 11 atrybutów zasobów: cenny, rzadki, kosztowny
do naśladowania, trwały, posiadany przez firmę, niepodatny na substytucje, lepszy
od posiadanych przez konkurentów, skodyfikowany, uosabiany przez uczestników
tworzenia strategii, podatny organizacyjnie na wykorzystanie oraz ważny [3, s. 62].
Cechy zasobów strategicznych nie są jedynym źródłem przewagi strategicznej.
Również pochodzenie tych zasobów jest również postrzegane w kategoriach tej przewagi. A źródła są dwa podstawowe: akwizycja i akumulacja. Jak udowadnia Wernerfelt [22], asymetria zakupów na rynku zasobów związana jest z przewagą tych, którzy
już mają większe zasoby i nie zgadza się na ujęcie Barney’a, że asymetria owa wynika
albo z lepszej informacji z rynków SFMs (Strategic Factor Markets), albo ze szczęśliwego trafu. Z toczącej się natomiast dyskusji pomiędzy Barneyem [1, s. 1511–1513]
a Dierickxem i Coolem [5, s. 1504–1511] wynika, że pierwszy, jako wspomniano,
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preferuje lepszą informację z rynków SFMs, a drudzy – akumulację zasobów. Ważnym argumentem Dierickxa i Coola jest to, że nie wszystkie zasoby można kupić
na rynkach SFMs. Niektóre, jak renoma firmy czy zaufanie, są budowane w firmie
w wieloletnim procesie. W zależności od subiektywnych przekonań w strategii zasobowej może dominować albo monitoring rynków zasobów, albo akumulacja zasobów oparta na takich cechach tego ostatniego procesu, która prowadzi do uzyskania nieimitowalnych zasobów. Zarówno jedno, jak i drugie podejście sięga do źródeł
przewagi konkurencyjnej heterogenicznych zasobów stanowiących o istocie RBT,
jak i orientacji zasobowej. Jednakże najnowsze ujęcia przedsiębiorcze, immanentne
również orientacji zasobowej, to wykorzystanie zgromadzonych, kontrolowanych lub
dostępnych zasobów w celu wykorzystywania okazji pojawiających się w otoczeniu
lub w celu ich generowania. W tym wypadku nie są akcentowane źródła zasobów,
ale kierunek ich wykorzystania. Ogólnie akcentuje się strategiczność zasobów niematerialnych, doszukując się w nich oraz w kluczowych kompetencjach podstawowych źródeł przewag konkurencyjnych [4, s. 8].
Rysunek 1. Poziom strategiczny i taktyczno-operacyjny w ujęciu zasobowym
Strategia jako plan przygotowania organizacji

Poziom

strategiczny

do wykorzystywania okazji

Redundancja zasobów

Filtr okazji

(głównie niematerialnych)

Poziom

taktyczno-operacyjny

Okazje
Pn
P3

.

.

.

.

P2
P1

O. n
.
.
.
O3
O2
O1

Zarządzanie projektami
(produkty, rynki, wyniki finansowe, procesy,
zasoby niezbędne dla realizacji projektów)

Źródło: [10].
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Redundancja zaś oznacza tworzenie nadmiarów zasobów ponadto, co wynika ze
zwykłej, codziennej działalności eksploatacyjnej, polegającej na bieżącej logistyce,
produkcji i sprzedaży produktów i usług. Bez tej redundancji nie byłoby w ogóle
możliwe wykorzystywanie nadarzających się okazji. Zarówno więc zasoby w ogóle,
jak i – uwzględniając powyższy kontekst – zasoby niematerialne, ich nadmiary, powinny być podstawową treścią planów strategicznych. Obok filtru okazji występują
więc w autorskim modelu planowania na poziomie strategicznym. Wszelkie kategorie produktowo-rynkowo-finansowe, jako najtrudniejsze do przewidywania w turbulentnym otoczeniu, występują na poziomie taktyczno-operacyjnym, jak zostało
to przedstawione na rysunku 1. Treść i struktura strategii zasobowej oraz strategii
szczegółowych zasobów: wiedzy, relacji, postaw pracowniczych (na przykładzie lojalności), a także kultury organizacyjnej zostały przedstawione w książce Koncepcje
strategii organizacji [9, s. 175–203]. W najnowszych ujęciach filtr okazji jest uzupełniany przez generator okazji [12].

Zasięg występowania orientacji zasobowej zarządzania
strategicznego wynikający z badań empirycznych
Strategia redundancji zasobów jest charakterystyczna dla orientacji zasobowej
zarządzania strategicznego. Badając jej zasięg oraz związki z turbulencją otoczenia
w 368 przedsiębiorstwach, uzyskano bardzo charakterystyczne i chyba raczej spodziewane wyniki świadczące zarówno o dużej skali analizowanych zjawisk. Szczegółowym przedmiotem nadań i wnioskowania na nim opartego były horyzonty
planowania 5 wyróżnionych elementów otoczenia oraz 11 zasobów materialnych
i niematerialnych [11]. Ze względów edytorskich poniżej zaprezentowano tylko dwa
przykładowe ujęcia uzyskanych wyników (w tabeli 1 i na rysunku 2).
Tabela 1. Porównanie horyzontów planowania rynków i zasobów z perspektywy myślenia
Liczba
przedsiębiorstw

Procent

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest znacząco
większy od przeciętnego horyzontu planowania zasobów (orientacja
rynkowa)

137

37,2

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków i przeciętny
horyzont planowania zasobów są w przybliżeniu w określonych granicach
równe (orientacja rynkowo-zasobowa)

87

23,6

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest znacząco mniejszy
od przeciętnego horyzontu planowania zasobów (orientacja zasobowa)

144

39,2

Analizowane relacje

Źródło: [11].
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Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, że już około 1/3 firm ma orientację strategiczną zasobową. Ponadto z badań w przekrojach rodzajów prowadzonych
działalności oraz wielkości firm wynika, że orientacja zasobowa jest immanentna
przede wszystkim firmom małym, prowadzącym działalność usługową. Duże firmy
produkcyjne mają zwykle orientację rynkową.
Na rysunku 2 uwzględniono trzy typy otoczenia wyróżnione ze względu na jego
zmienność i przewidywalność, a więc: otoczenie stabilne – przewidywalne, otoczenie zmienne przewidywalne oraz otoczenie zmienne nieprzewidywalne. Z deklaracji
ankietowanych przedsiębiorstw (ankiety wypełniali prezesi lub przynajmniej członkowie zarządów badanych firm) wynika, że im bardziej otoczenie jest turbulentne
(zmienne, nieprzewidywalne), tym większy jest odsetek firm mających orientację zasobową zarządzania strategicznego. I odwrotnie, im otoczenie jest bardziej stabilne,
a więc bardziej przewidywalne, tym większy jest odsetek firm mających orientację
rynkową. Na rysunku 2 przedstawiono jedynie wyniki badań dotyczących otoczenia rynkowego. W ogóle w badaniach poza otoczeniem rynkowym uwzględniono
również inne rodzaje otoczenia, a mianowicie otoczenie: technologiczne i społeczne.
Niezależnie jednak od analizowanego rodzaju otoczenia uzyskiwano wyniki identyczne do wyżej przytoczonych.
Rysunek 2. R
 odzaje orientacji strategicznych firm w zależności od typów
ich otoczenia rynkowego
80,0%

69,8%

70,0%
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60,0%
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28,8%

40,0%
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19,6%

20,0%

Orientacja rynkowa
Orientacja rynkowo-zasobowa
Orientacja zasobowa

18,6%
11,6%

10,0%
0,0%
Otoczenie rynkowe,
stabilne, przewidywalne
n=112

Otoczenie rynkowe,
zmienne, przewidywalne
n=170

Otoczenie rynkowe,
zmienne, nieprzewidywalne
n= 86

Źródło: [11].

Redundancje procedur
Redundancje procedur są charakterystyczne dla koncepcji przedsiębiorstwa w ruchu (w krajowej literaturze przedmiotu autorskie koncepcje w tym zakresie stworzyli:
E. Mastyk [17] i R. Krupski [14, s. 232–239]). Niewątpliwie do najbardziej znanych
i rekomendowanych w literaturze przedmiotu, zwłaszcza w kontekście niepewności
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decyzyjnej, należą metody planowania scenariuszowego. Koncepcję planowania
scenariuszowego w formie przemyślanych narracji opracował Herman Khan i jego
współpracownicy już w latach 50. ubiegłego wieku w RAND Corporation (firmie
specjalizującej się pierwotnie w planowaniu militarnym, a później stopniowo również w przewidywaniu procesów społecznych i technicznych). Metody wielowariantowych scenariuszy scalają interaktywnie zarówno fazy formułowania strategii,
jak i jej realizację, czyniąc łączny system planowania i realizacji planu elastycznym
niejako in statu nascendi. Redundancja scenariuszy (ponad jeden) wynika z braku
wiary w skuteczność prognoz w warunkach turbulencji otoczenia. Im więcej alternatywnych scenariuszy, tym większe prawdopodobieństwo, że jeden z nich okaże się
trafny. Niestety dalszy rozwój prac i koncepcji planowania scenariuszowego został
skoncentrowany na konstrukcji samych scenariuszy i ich selekcji po to, by na tym
jednym, wyidealizowanym, najbardziej prawdopodobnym zbudować jedną strategię
rozwoju przedsiębiorstwa. Do tego w istocie sprowadzają się najbardziej znane koncepcje: Godeta [7], Lingrena i Banholda [15] oraz Rolsona i Wilsona [21]. Zginęła
gdzieś podstawowa idea interakcji i integracji planu oraz wykonania. Prześledźmy
najbardziej chyba znana procedurę planowania wieloscenariuszowego Godeta. Procedura ta obejmuje:
– zdefiniowanie problemu badawczego i opis otoczenia;
– identyfikację kluczowych zmiennych systemu oraz warunkujących je zewnętrznych zmiennych przy pomocy metod analizy strukturalnej pozwalających na
hierarchizację zmiennych;
– eksplorację, na którą składa się: retrospektywna identyfikacja procesów, tendencji i głównych aktorów, obecna sytuacja z opisem zalążków zmian i projekcji aktorów oraz ostatecznie – tzw. tablica strategii aktorów;
– przygotowanie zestawu założeń co do kierunków przyszłych zmian;
– opracowanie alternatywnych scenariuszy zawierających ścieżki dojścia, obrazy
i prognozy;
– zastosowanie metod wielokryterialnych wyboru scenariusza będącego podstawą
opracowania planu działania (strategii organizacji).
Stosowane w procedurze różne szczegółowe techniki analizy strukturalnej, metod
eksperckich wykorzystujące rachunek prawdopodobieństwa warunkowego itp. koncentrują się jednakże na zbudowaniu jednego scenariusza, który z kolei jest podstawą
do generowania strategii. Jeden scenariusz, jedna prognoza, i w efekcie jedna strategia, nie dają gwarancji trafności decyzji w turbulentnym otoczeniu. Brak wtłoczenia
tych procedur w ramy interaktywnego planowania, czy jak kto woli bardziej ogólnie
– w ramy wieloscenariuszowego zarządzania, jest niewątpliwą wadą inkryminowanych ujęć. Własne propozycje w tym zakresie eliminują tę wadę i poprzez redundancję scenariuszy permanentnie czynnych w trakcie realizowania danej, konkretnej strategii tworzą podstawy przygotowania organizacji na wiele możliwych sytuacji
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otoczenia (przewidywalnych, ale z mniejszym stopniem prawdopodobieństwa realizacji). Podstawowe założenia takiej procedury obejmują cztery etapy:
1. identyfikację scenariuszy otoczenia organizacji,
2. identyfikację strategii organizacji dla każdego scenariusza oddzielnie,
3. opracowanie systemu przejść z wybranego pierwotnie scenariusza na inny scenariusz w przypadku zaistnienia zdarzenia istotnego dla rozwoju organizacji, a nieprzewidzianego w procesach prognozowania i identyfikacji scenariusza startu,
4. wybór scenariusza i odpowiadającej mu strategii startu.
Wspomnianą integrację planowania z wykonaniem zawiera etap trzeci. We wspomnianej monografii Koncepcje strategii organizacji zaproponowano cztery podejścia
do integracji procesów identyfikacji scenariuszy z realizacjami opartych na nich
strategii, z wykorzystaniem w większości idei tzw. opcji realnych [9, s. 144–155].
Najprostsza pojęciowo jest opcja na stopniową rezygnację z nietrafnych scenariuszy
i opartych na nich nieefektywnych strategiach, prezentowana na rysunku 3.
Rysunek 3. Planowanie z opcją na redukcję scenariuszy
Decyzja o eliminacji scenariusza

czas
aktualnie realizowane scenariusze
scenariusze, których realizacja została przerwana

Źródło: [9, s. 154].

Jak wynika z rysunku 3, w początkowych fazach rozwój przedsiębiorstwa realizowany jest jednocześnie według kilku scenariuszy. Ich eliminacja i przyjęcie ograniczonej liczby lub tylko jednej strategii następuje w miarę rozwoju sytuacji w otoczeniu eliminacji. Podstawowe założenia tej metody planowania strategicznego są
następujące:
1. Zapewnienie sobie „prawa” do uczestnictwa w grze (reserving the wright to play).
Polega ono na prowadzeniu równoległych inwestycji (np. kupowanie małych firm
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innowacyjnych), które powinny zapewnić przedsiębiorstwu uprzywilejowaną
pozycję, między innymi dzięki lepszej informacji, lepszym relacjom z klientami
i dostawcami, a nawet z konkurentami poprzez na przykład zawiązywanie przedmiotowych aliansów strategicznych. Wszystko to pozwala na odłożenie w czasie
sformułowania bardziej stabilnej strategii wyrażonej już w kategoriach konkretnych produktów i rynków.
2. W stosunku do pojedynczego procesu inwestycyjnego należy odkładać w czasie
(na ostatni moment) wydawanie gotówki lub podejmować inne ważne, acz nieodwracalne decyzje kapitałowe. Skromne inwestowanie na początku umożliwia
firmie wzrost lub ograniczenie wydatków w późniejszym okresie w zależności
od kierunku ewolucji rynku.
3. Konieczne jest posługiwanie się wartościami oczekiwanymi w rachunku efektywności ekonomicznej poszczególnych wariantów inwestycyjnych (planowana
korzyść X prawdopodobieństwo jej osiągnięcia) [9].

Podsumowanie
Z zaprezentowanych przykładów dotyczących akwizycji i akumulacji zasobów,
w tym kształtowania zasobów niematerialnych oraz stosowania planowania scenariuszowego z wykorzystaniem wielu prognoz na raz wynika, że redundancja tychże
zasobów i procedur powinna być podstawową strategią behawioralną każdej organizacji działającej w turbulentnych, a więc nieprzewidywalnych warunkach otoczenia. Tworzenie nadmiarów jest niewątpliwie kosztowne, ale jak się okazuje, jest skuteczne dla wykorzystywania okazji i unikania zagrożeń (ten ostatni wątek nie był
rozważany). Strategia redundancji zasobów i procedur charakterystyczna dla rozwijającej się w świecie RBT (Resource-Based Theory) nie jest u nas rozpopularyzowana. U nas nadal obowiązują kanony szkoły planistycznej i pozycjonowania, oparte
na trudnych do prognozowania rynkach i wynikach finansowych. Trudno jest nam
pogodzić się z tym, że dominującym w przyszłości może być rozwój firm w oparciu o okazje. Uważa się, że takie poglądy eliminują możliwość planowania strategicznego w ogóle i że jest to postawa badawcza raczej charakterystyczna dla szkoły
inkrementalistów. Jednak, jak starano się wykazać, strategie redundancji zasobów
mają charakter rozmyślny i w tym kierunku powinna ewaluować teoria zarządzania strategicznego. Teoria, bo jak wynika z przywoływanych badań – praktyka już je
w znacznym stopniu stosuje.
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Redundancje zasobów i procedur jako
panaceum na niepewność otoczenia
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja dwóch podstawowych sposobów planowania strategicznego
w kontekście współczesnej niepewności decyzyjnej, charakterystycznej dla turbulentnego
otoczenia. Są to: strategiczne planowanie zasobów oraz planowanie scenariuszowe. Chociaż
ich język opisu jest różny, wspólną ich filozofią jest redundancja zasobów i procedur jako
naturalna postawa organizacji w warunkach braku informacji, która warunkuje nie tylko
przetrwanie, lecz także rozwój przez wykorzystywanie okazji.

Słowa kluczowe: redundancja, zasoby, scenariusze
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Resources and procedures’ redundancy as
a panacea for environmental uncertainty
Abstract
The goal of the article is to present two basic ways of strategic planning in the context of
contemporary decisional uncertainty typical to turbulent environment: strategic planning
resources and planning based on scenarios. Although the way of describing them is different,
their mutual philosophy is resources and procedures redundancy as a natural base of organisations in conditions of a shortage of information that determines not only survival, but also
growth by using occasions.

Key words: redundancy, resources, scenarios
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Paradygmaty holistycznego
wariablizmu oraz sprawczości
w naukach o zarządzaniu

Wstęp
Wraz z publikacją T. Kuhna powstała koncepcja paradygmatów jako w pewnym
sensie zasad, nieodzownych podwalin i granic pozwalających określić, nazwać i zamknąć w ramach dziedziny nauki pewien zakres tematyczno-przedmiotowy badań
i aktywności naukowej, zwanych grupą dyscyplin naukowych. Koncepcja ta dotknęła
m.in. nauki o zarządzaniu (do niedawna naukach o organizacji i zarządzaniu). Choć,
a być może właśnie dlatego, że nauki o zarządzaniu, w odniesieniu do innych dziedzin, nie mają zbyt długiej historii, powstała mnogość zasad i założeń zwanych często na wyrost paradygmatami. Co do nich autorzy nie są jednak ani zgodni, ani jednomyślni, tym bardziej utrudniając wyłonienie zarządzania jako dziedziny nauki.
W zasadzie w każdym rzeczownikowym i przymiotnikowym rozszerzeniu „zarządzania” doszukując się paradygmatu, często jedynym wyjściem jest powrót koncepcyjny do paradygmatów nauk społecznych zaproponowanych m.in. przez G. Burrela i G. Morgana [3] i, jak pisze Ł. Sułkowski, wątpliwego przeniesienia ich do nauk
o zarządzaniu [23, s. 118].
Niniejsze opracowanie stanowi wskazanie w pewnym sensie nadrzędnych paradygmatów wobec wielu innych zasad uznawanych niekiedy za paradygmaty [5; 7; 8;
i in.]. Za paradygmat uznany jest tu holizm i wariabilizm w myśleniu o zarządzaniu
i organizacji, a także sprawczość zarządzania. Teza, którą stawia autor, brzmi natomiast, iż pojęcia te mogą być rozpatrywane jako paradygmaty w naukach o zarządzaniu.

* Dr Mikołaj Pindelski – Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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Przegląd literatury oraz ontologiczne wyjaśnienia będą tu metodą, na podstawie
której ustalone zostaną wnioski. Kolejnym założeniem jest więc słuszność przyjęcia
euklidesowsko-kartezjańskiego podejścia dedukcyjnego uzupełnionego redukcjonizmem. Redukcjonizm objawiał się będzie w rozbiciu nauk o zarządzaniu na zasady
obowiązujące w ramach sposobów ich poznawania oraz opierając się na aksjomatach
poddawaniu ich dedukcyjnej analizie.

Paradygmaty w naukach o zarządzaniu
Wielość desygnatów pojęć organizacji i zarządzania tworzy środowisko znacznego zróżnicowania problematyki dotyczącej zarządzania organizacją. To w efekcie powoduje rozliczność kwestii merytorycznych poruszanych w ramach tej problematyki. Pojawia się także, podnoszona przez wielu autorów, kwestia niejasnych,
a być może niemożliwych do ustalenia granic nauk o zarządzaniu. To jednak rodzi
poważne skutki zarówno dla aparatu poznawczego zarządzania, jak i potwierdzenia
naukowego charakteru tej dyscypliny. Ustalenie właściwego zakresu ontologii używanych terminów i wnikliwy opis epistemologii są bowiem niemożliwe bez określenia
ram, w jakich się poruszają, a także zadania im celów, jakim służą lub mają służyć.
By móc stanowić pożywkę dla semiologii i syntaktyki, semiotyka wymaga obiektu,
który ontycznie istnieje. Bez niego opis i metoda badania nie mogą przynieść nic, co
mogłoby zbliżyć zarządzanie do nauki w rozumieniu science i nadać jej równorzędną
funkcję do nauk przyrodniczych i ścisłych, jak to się dzieje w przypadku np. fizyki,
astronomii, biologii czy chemii. A przecież dyscyplina nauki musi mieć określony
przedmiot i zakres badania, zadania badawcze, terminologię oraz metody, jakimi
badania te będą realizowane [13].
Wychodząc z takiego założenia, świat zarządzania, jak się zdaje, zwrócił się już
jakiś czas temu do koncepcji paradygmatów w ich formie zaproponowanej przez
T. Kuhna [14]. Taka swoista kotwica myślowa jest tym bardziej pożądana, że w zasadzie trudno przy współczesnym stanie rozwoju narracji o zarządzaniu ustalić, czy
należy badać:
 trwałe efekty działalności społecznej (np. koncepcje tworzenia wartości, ale także
takie, jak postmodernistyczna kultura organizacji);
 strukturę społeczną, w której nauka ta się rozwija (badania nad przedsiębiorstwem jako socjologicznie rozumianą organizacją);
 relacje pomiędzy ludźmi, a przedmiotami (teorie sieci, sieciowości organizacji
i zarządzania czy teoria aktora–sieci).
Czy zatem owa kotwica myślowa powinna zbliżać się i być może odnajdywać
w socjologii wiedzy, zakładającej istnienie obiektywnej rzeczywistości, jak nazwał to R.K. Merton [18], czy też odnosić się do konstruktywizmu społecznego
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i interpretatywizmu, podważającego konieczność istnienia rzeczy badanej w jednej,
niezmiennej formie wyrazu i uchylającej jej jedną prawdziwą interpretację, niezależnie od warunków?
Podejścia te można przyrównać do starożytnego sporu kosmogonii prekursora
ontologii – Parmenidesa1 z Elei [21, s. 143] z wariabilizmem prekursora dialektyki
ontologicznej – Heraklita z Efezu. „Byt jest, a niebytu nie ma” kontra „wszystko płynie”. Spoglądając na niemal dwa i pół tysiąca lat nierozwiązanej wciąż, a przecież
fundamentalnej dla opisywania świata różnicy zdań, można domniemywać, że podobnie i w tym przypadku rozbieżność ta nie znajdzie wyjaśnienia.
Jeśli więc w tak ważkim założeniu nie można odnaleźć zgodności, może być zasadne przyjęcie ram takich jak paradygmaty. To swoiste uznanie pewnych założeń,
fundamentu czy granic rozważań, w tym wypadku o zarządzaniu. T Kuhn uznaje, iż
nauka staje się nią wtedy, gdy można określić jej paradygmaty. Jednocześnie wskazuje, iż większość kierunków myślenia, zwanych niekiedy na wyrost naukami, jest na
etapie przedparadygmatowym. Zatem nie ma możliwości określenia ich niezmiennych, przynajmniej w pewnym przedziale czasu, paradygmatów, a co za tym idzie
wiążących desygnatów, ontologii i epistemologii. Paradygmaty są jednak ciekawą
koncepcją przyjmowania stałych założeń, niekoniecznie rozstrzygających o wyniku
sporów fundamentalnych. Wychodzą poza nie i są weryfikowalne i niefalsyfikowane
modus tollendo tollens zgodnie z myślą K. Poppera [20]. Bez falsyfikacji nie można ich
uchylać. Jak podaje I. Lakatos [15], są podstawą do tworzenia teorii podstawowych
i szczegółowych, które nawet w przypadku falsyfikacji są zmieniane w taki sposób,
by utrzymać prawdziwość paradygmatu. I tak też zapewne należałoby rozumieć paradygmaty w zarządzaniu.
Rozwijając nieco myśl zaproponowaną przez W. Kowalczewskiego [9, s. 22], spór
o paradygmaty w zarządzaniu rozgrywa się nie tyle na linii sporu podejścia Parmenidesa i Heraklita, ile bardziej na sporze wywodzącym się z idealizmu Platona
i materializmu Arystotelesa. Idea i jej niedoskonałe odzwierciedlenie vs. substancja
i przyjmowanie rzeczy takimi, jakie są. Dziś to spór o holistyczne rozumienie zarządzania, organizacji i kontekstu, w jakim ona działa, ze szczególnym uwzględnieniem materii pozazmysłowej kontra organizacji złożonej z elementów rzeczowych,
namacalnych, możliwych do poznania receptywnie i zarządzania nastawionego na
mierzalne efekty. Czy więc zarządzanie dotyczy organizacji połączonej w system
ogólny, o którym pisze m.in. Bertalanffy [1], a na który składają się rzeczy, ludzie,
1 Kosmogonia Parmenidesa jest filozoficzną próbą wyjaśnienia zasad istnienia i funkcjonowania bytu,
świata i kosmosu. Zgodnie z nią byt, będąc stały, nie ulega zmianom i przeobrażeniom. A jeśli zmiany są
dostrzegalne, są jedynie ułudą. Byt i fakty to dwa różne pojęcia niezwiązane ze sobą, zaś byt jest powiązany
z myślą. Jako taki nie może jednocześnie istnieć i nie istnieć. Byt jest myślany i percepcyjnie dostrzegany,
niebytu zaś nie ma i nie może być poddawany procesom myślowym. Myśl, o ile jest prawdziwa, jest zgodna
z bytem; za: [21, s. 143].
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ekologia, etyka, idee itd., czy też organizacji ujętej według harwardzkiego modelu
input – przetworzenie – output [2]?

Paradygmat holistycznego wariabilizmu w zarządzaniu
Stosukowo często przywoływaną zasadą czy wytyczną dla badaczy jest holistyczne
traktowanie zarządzania i organizacji w myśl ogólnej teorii systemów. Połączone jest
to niekiedy także ze zmiennością – wariabilizmem, co w efekcie daje wielowymiarową przestrzeń, w jakiej nauki o zarządzaniu się poruszają. Do elementów stałych
i zachodzących między nimi interakcji dodane zostają: oś czasu, zmienność i jej dynamika. A dostrzeganie wpływających na organizację zmian nieciągłych i nieprzewidywalnych zapoczątkowane zostało już w latach 70. XX w. (m.in. P.F. Drucker,
H.I. Ansoff). Choć wciąż nie można jednoznacznie uznać, iż gospodarka i środowisko, w jakim zmiany te zachodzą, są częściami jednego systemu, to jednak pogląd
ten zdaje się zdobywać coraz szersze grono zwolenników. W. Wojciechowski [9, s. 26]
nazywa ten system społeczno-ekologicznym składającym się z ludzi, pozostałych organizmów żywych, organizacji oraz innych elementów. Nawiązuje tym w pewnym zakresie do koncepcji współczesnego filozofa B. Latoura [16; 17] dowodzącego, iż świat
i systemy składają się z materialnych i pozamaterialnych elementów oddziałujących
na siebie i równorzędnych w sytuacyjnym zdobywaniu prymatu nad pozostałymi
składnikami. Prawa świata przyrody są tu zmieszane z uniwersalnymi prawami nauk
społecznych. Znaczenie w wyjaśnianiu całego systemu mają nie tylko więc darwinowskie klasyfikacje i porządkowanie świata w myśl matematycznej logiki, lecz także
interpretacjonizm i niemierzalność takich elementów jak kultura i normy społeczne.
B. Nogalski [19, s. 35] wskazuje z nieco odmiennej perspektywy, iż to właśnie paradygmat w zarządzaniu jest ustalany przy przemożnym wpływie aktualnych uwarunkowań, w jakich przyszło funkcjonować organizacjom. Tym bardziej więc wydaje się, iż autorzy są zgodni uznać holizm i wariabilizm organizacji i środowiska,
w jakim ona działa jako paradygmat zarządzania. Próbą jego falsyfikacji byłyby więc
koncepcje odwołujące się do trwałości (trwałe przewagi konkurencyjne, długookresowe monopole itd.) czy też spoglądania na organizację wyłącznie z punktu widzenia pojedynczych wątków w skali mikro (np. tworzenie wartości dla akcjonariuszy
czy dominację zysku jako wartości nadrzędnej).
Dodać należy tu także wątek wielokulturowości poruszany przez A. Funakawę
[6], czy A. Koźmińskiego [11, s. 184]. Ludzie współtworzący organizacje wywodzą
się z różnych systemów kulturowych i reprezentują różne wartości ułożone według
różnych hierarchii. Różne wykształcenie, powstające artefakty językowe charakterystyczne dla wąskich grup zawodowych czy nastawienia do zadań i sposobów ich
rozwiązania generują trudne do zarządzania środowisko. Te i szereg innych różnic
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powoduje ograniczenie sprawności w komunikacji, a także zaburza możliwość przewidywania sposobów oddziaływania pomiędzy nimi oraz ich skutków.
Paradygmat ten stanowi więc, iż gospodarka to żywy system mniej lub bardziej
złożonych elementów oddziałujących na siebie i otaczające je ekosystemy. Holizm
w nim ujęty nakazuje zarządzaniu uwzględniać wszelkie możliwe efekty działania
gospodarki czy organizacji dla pozostałych składników całego systemu. Można więc
przyjąć jego nazwę jako: paradygmat holistycznego wariabilizmu w naukach o zarządzaniu.

Paradygmat sprawczości zarządzania
Z drugiej jednak strony patrząc, paradygmat ten wydaje się być aktualny dla nauk
społecznych w ogóle. Zmienność i złożoność obiektu badania jest wszak adekwatna
również dla np. socjologii. Paradygmat ten wymaga uzupełnienia o specyficzne wymagania zarządzania. Pomijając tu szerokie spektrum definicji zarządzania, można
jedynie stwierdzić, iż najogólniej rzecz ujmując, w zarządzaniu chodzi o coś. To tworzy fundament do skonstruowania kolejnego paradygmatu w naukach o zarządzaniu.
Obiekt czy byt zarządzany musi pod wpływem zarządzania stać się odmiennym
niż gdyby zarządzany nie był. To w efekcie może prowadzić do wniosku, iż w zarządzaniu pojawia się cel, dla którego byt jest poddawany zabiegom z wykorzystaniem całego, bogatego przecież instrumentarium zarządzania. Ujmuje to, co prawda,
zarządzanie jako pewną, sprawowaną przez siły sprawcze funkcję, ale także w pewien sposób redukuje zarządzanie do zamiaru osiągnięcia rezultatu. Rezultat ten nie
musi być jednak określony wcześniej, ale musi wynikać z podejmowanych działań,
co wychodzi poza zakres definicyjny celowości. Strategie adaptacyjno-ewolucyjne,
będące metaheurystyczną optymalizacją funkcjonowania nakazującą dopasowanie
do zmiennych warunków, nie tylko są zgodne z paradygmatem holistycznego wariabilizmu, lecz także zarzucają celowość zarządzania, którego zamierzeniem może
być co najwyżej ogólnie i szeroko rozumiane dopasowanie się do otoczenia. Oczywiście celami mogą się okazać sytuacyjne, krótkookresowe i bieżące zagadnienia,
które jednak niekiedy mogą się okazać niezgodne z semantyką celu. Jako że jednak
zagadnienie celu i celowości działania wymusza szersze studia, być może pozostające
poza zakresem tego paradygmatu, należy stwierdzić, iż nie rozstrzyga on o celowości
w zarządzaniu lub jej braku, a jedynie koncentruje się na sprawczości zarządzania.
Paradygmat sprawczości zarządzania traktuje zatem o wpływaniu zarządzania na
byt, który w wyniku tego wpływu staje się inny niż przed podjęciem działań związanych z zarządzaniem. Zarządzanie, zgodnie z tym paradygmatem, może nie stanowić
uświadamianej dążności do modyfikacji zastanej struktury. Jakiekolwiek naruszenie
systemu nie musi być celem, co już dotyka w pewien sposób np. szkołę planistyczną
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w zarządzaniu strategicznym, ale także m.in. nurt prakseologii. Jednakże istnienia
świadomego celu i świadomej zmiany nie wyklucza.
Jeśli odwołać się w tym miejscu do holistycznego wariabilizmu, to zmiana ta może
polegać zarówno na deformacji elementów systemu, więzi ich łączących, jak i szeregu
innych czynników. To jednak odwołuje się do zasad obowiązujących w psychologii,
gdzie sprawczość, choć co prawda jednostki, to jednak jest obiektem licznych analiz
[24]. Sprawczością na poziomie jednostki, podając jednak jej definicję, która może
być interpretowana znacznie szerzej, zajmowali się behawioryści. Opisuje to m.in.
B.F. Skinner [22], podając, iż sprawczość pojawia się wtedy, gdy pod wpływem bodźca
obiekt emituje reakcję taką, która bez bodźca pozostaje nieznaną. Podaje przykład
pustej beczki, która bez bodźca, jakim jest np. uderzenie w nią, nie wydaje dźwięku,
a właściwość ta pozostaje nieznana bez, w tym przypadku, uderzenia. Można to odnieść do zarządzania, które staje się bodźcem i jego sprawczość wywołuje efekty, których uzyskanie bez niego nie byłoby możliwe.

Epistemologia w warunkach holistycznego
wariabilizmu i sprawczości zarządzania
Odwołując się do wskazanych paradygmatów holistycznego wariabilizmu w zarządzaniu oraz sprawczości zarządzania, można odnieść wrażenie, iż badacz może jedynie
wykonać fotografię zastanego systemu. Nie jest także wykluczone, iż możliwe jest dokonanie owej fotografii wyłącznie na obszarze pewnego wycinka całości systemu, którego ze względu na rozliczne elementy i występujące pomiędzy nimi wielowymiarowe
połączenia niepodobna poddać jakiejkolwiek całościowej analizie i, w kolejnym kroku,
syntezie. Ponadto system ten jest zmienny, zatem wnioski z badania mogą stać się nieaktualne już w chwili ich wygłoszenia. Rzecz jasna, można domniemywać, iż sytuacja
badawcza ponownie wystąpi jako idealne odtworzenie poprzednich warunków, lecz
równocześnie nie można założyć, iż takie uwarunkowania kiedykolwiek jeszcze wystąpią. To przybliża do empiryczno-indukcyjnego postrzegania organizacji i zarządzania
oraz wnioskowania na podstawie pojedynczych eksperymentów. Napotyka to jednakże
na pewną niechęć uczonych podnoszących argument, iż nad wyraz często nie daje to
dobrego rozwiązania, co potwierdza np. K. Popper [20], pisząc o niepełności metod
indukcyjnych. To jednak tylko efekt przyjętego paradygmatu, nie zaś jego falsyfikacja.
Wydaje się on być prawdziwy, a jedynie epistemologia, metodologia i metodyka badań
nad organizacją i zarządzaniem są na tyle ułomne, że nie w pełni odpowiadające treści
paradygmatów. Szerzej o niedorozwoju metodologii badań w naukach o zarządzaniu
piszą m.in. Ł. Sułkowski, A.K. Koźmiński, K. Obłój, L.J. Krzyżanowski i in. [10; 13; 23].
To z kolei naprowadza na metody badawcze odnoszące się do systemów złożonych (paradygmat holistycznego wariabilizmu) oraz wyodrębnianiu zmiennych
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i poszukiwaniu zależności pomiędzy nimi (paradygmat sprawczości zarządzania).
Analiza przypadków, metody eksperymentalne i sytuacyjne, a wreszcie triangulacja
tych i szeregu innych metod są być może odpowiedzią na poznawanie rzeczywistości
zarządzania w ramach tak sformułowanych paradygmatów. Szerzej o metodologii nauk
o zarządzaniu piszą m.in.: W. Czakon, Ł. Sułkowski, E. Stańczyk, B. Gabryś i in. [4; 23].
Zatem eksperymenty i badania sytuacyjne, pojedyncze i fotograficzne, mają
w myśl tych paradygmatów wartość bez porównania niższą, aniżeli badania zajmujące się procesem czy po prostu mierzące zjawisko, rzecz, byt itp. stale lub przynajmniej wielokrotnie na przestrzeni czasu. Jednocześnie ważne jest poszukiwanie zależności pomiędzy wieloma zmiennymi i określanie lub wnioskowanie wpływu działań
związanych z zarządzaniem na poszczególne elementy systemu. Trend, zmiana i zależność stają się ważniejsze niż obraz i chwilowy fakt. Nauki o zarządzaniu i metody
poznawcze stają się więc nastawione na kontekstową analizę i syntezę obiektu czy
zjawiska badanego, które to bez kontekstu, w którym występują, nie mogą być brane
pod uwagę. Kontekst to nie tylko inne jednostki określone w ramach koncepcji interesariuszy, lecz także łączące ich więzi, informacje, przedmioty, ludzie traktowani
zarówno jako zbiorowości, jak i jako pojedyncze osoby z całym bagażem świadomości, poglądów i postaw, a być może także, podając za B. Latour, wirusy, zwierzęta
i w zasadzie wszystko, co może być poznane za pomocą zmysłów i pozazmysłowo.

Podsumowanie
Paradygmaty te wywołują, rzecz jasna, potrzebę dalszej ich ontologicznej obróbki
i nie zamykają poruszonej tematyki. Wręcz przeciwnie, założenie bowiem ich możliwej falsyfikacji jest wpisane w konstrukt myślowy paradygmatu. W dużej mierze
łączą się one ze sobą i w pewnym zakresach przenikają, czego jednak w zarządzaniu, jako nauce w pewnej mierze interdyscyplinarnej, uniknąć się nie da. Są jednak
z pewnością bardziej ogólne, bazowe i bardziej przypominają, zdaniem autora, paradygmaty, aniżeli te zaproponowane np. przez P.F. Druckera [5], które w znacznie
większym stopniu odnoszą się do uwarunkowań i wskazówek do zarządzania podmiotem gospodarczym (firmą, przedsiębiorstwem) aniżeli zarządzania jako nauki.
Satysfakcja klienta, podnoszenie jakości, trendy w gospodarce itd. być może mogą
być pewnymi zasadami, jednak odnoszą się w zasadzie wyłącznie do przedsiębiorstwa, a nie oddają chociażby egzoterycznego rozumienia zarządzania. Na przykład
zarządzanie własnymi aktywnościami w czasie2, zarządzanie uwagą czy innymi zasobami wydają się nie mieścić w paradygmatach tego autora.
2 Potocznie nazywane zarządzaniem czasem, co jednak nie jest zgodne z paradygmatem sprawczości zarządzania. Minuta zarządzana i niezarządzana pozostają bowiem niezmiennie takie same.
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Dlatego też, choć wydaje się, iż wykazano, że holistyczny wariabilizm oraz sprawczość zarządzania mogą być uznawane za paradygmaty w naukach o zarządzaniu,
to jednak dyskusja na ten temat powinna toczyć się dalej. To wydaje się kluczowym
zadaniem w dążeniu do uznania naukowości zarządzania i nauk o zarządzaniu oraz
określeniu ram, w jakich powinny się one poruszać.
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Paradygmat y holistycznego wariablizmu
oraz sprawczości w naukach o zarządzaniu
Streszczenie
Opracowanie stanowi przyczynek do dyskusji o paradygmatach w naukach o zarządzaniu i w efekcie ma służyć określaniu ram i nadawaniu prawa do posługiwania
się terminem „nauka” w rozumieniu science w odniesieniu do zarządzania. Posiłkując się publikacjami, a także ontologią terminu „paradygmat” wg. T. Kuhna, zostanie
przedstawiona propozycja uznania za paradygmaty w naukach o zarządzaniu holizmu, wariabilizmu oraz sprawczości zarządzania. Jest to także teza artykułu, która
jest udowadniana na gruncie ontologicznym. Choć skrótowa forma tekstu wymusza odniesienie się jedynie do podstawowych kwestii, to jednak zamiarem jest osiągniecie celu, jakim jest wywołanie szerszej dyskusji na temat tych paradygmatów.
Słowa kluczowe: paradygmaty w zarządzaniu, holizm, wariabilizm,
filozofia zarządzania, zarządzanie
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The paradigms of holistic variabism and
causativity in the management sciences
Abstract
The paper is to develop the discussion about management paradigms. As a result
it is to define the frames of management as a science. Using some conslusions delivered by the literature studied by the author and implementing the T.Kuhn’s paradigm
it will be presented the holistic variability and causative paradigms In management.
The thesis of the article is that the named rulet are paradigms. It is explained on the
field of onthology of the terms used. Thea im of the paper is to provoke the discussion on the paradigms named.
Key words: paradigms in management, holism, variabilism, philisophy
of management, management
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Metoda scenariuszowa
w antycypowaniu przyszłości1
1

Wstęp
Zyskujące na znaczeniu w Polsce i na świecie badania foresightowe – rozumiane
jako tworzenie pożądanych, akceptowalnych społecznie wizji jutra – są wykorzystywane do antycypowania przyszłości technologii, sektorów gospodarki bądź wręcz
całych regionów i krajów. Specyfika badań foresightowych wyrażająca się w angażowaniu do przewidywania przyszłości zróżnicowanych – ze względu na m. in. wykonywany zawód, wiek, płeć, przynależność do określonej grupy społecznej – grup
eksperckich czyni z nich nie tylko użyteczne narzędzie dociekania przyszłych stanów teraźniejszości, lecz także element jej kształtowania lub wręcz nawet zarządzania. Tworzenie pożądanych wizji przyszłości w badaniach foresightowych jest możliwe dzięki zastosowaniu metody scenariuszowej, którą – zdaniem R. Bradfielda
– należy traktować jako forum wymiany doświadczeń różnych grup interesariuszy
umożliwiające tym samym kompleksową wielowymiarową analizę stanu obecnego,
i w ten sposób wspomaganie implementacji polityki [3, s. 796–797]. Niemniej jednak, większość kluczowych pozycji literaturowych z zakresu metody scenariuszowej
koncentruje się na adaptacji tejże metody na potrzeby zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwach [3, 7, 10, 28, 18, 26], pomijając jej znaczenie w badaniach foresightowych. Według wiedzy autorki w polskich publikacjach z zakresu zarządzania nieporuszony został problem adaptacji metody scenariuszowej do badań foresightowych. Celem niniejszego artykułu jest zapełnienie właśnie tej luki poznawczej.
W publikacji przedstawiono ewolucję metody scenariuszowej, definicje metody scenariuszowej oraz przykład jej zastosowania w projekcie <<NT FOR Podlaskie 2020.

* Dr Anna Kononiuk – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka.
1 Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr umowy 4194/B/H03/2011/40.
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Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii>>. W artykule zastosowano metodę
analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę badania dokumentów, metodę analizy i konstrukcji logicznej.

1. Ewolucja metody scenariuszowej
Współcześnie, metoda scenariuszowa stała się popularną formą dociekania przyszłości po II wojnie światowej [10, s. 3]. Jej definicje były przytaczane przez wielu badaczy. W tabeli 1 przedstawiono w sposób syntetyczny najważniejsze – w opinii autorki artykułu – etapy ewolucji metody począwszy od lat powojennych do 2012 roku.
Tabela 1. Ewolucja metody scenariuszowej po II wojnie światowej
Nazwisko badacza (rok)
H. Kahn (1962)

Kluczowy wkład w rozwój metodologii scenariuszy
wprowadził pojęcie scenariusza do polityki i teorii podejmowania
decyzji

B. de Jouvenel (1964)

wprowadził do badań nad przyszłością pojęcie futuribles

J.W. Forrester (1964)

przedstawił otoczenie w ujęciu systemowym oraz wprowadził pojęcie
myślenia systemowego i analizy systemowej

H. Kahn i A.J. Wiener (1967)

wprowadzili pojęcie myślenie o niewyobrażalnym (thinking about
unthinkable) oraz liczbę mnogą pojęcia przyszłości futures) w celu
twórczej stymulacji myślenia decydentów

D.H. Meadows i in. (1972)

wprowadzili powiązanie pomiędzy systemami i scenariuszami
a koncepcją wzajemnie powiązanego świata (interconnected world)

P. Wack (1985)

przedstawił powiązania pomiędzy elementami zdeterminowanymi
(predetermined elements) oraz zmianą myślenia menedżerów

L. Smirich i C. Stubbart
(1985)

przedstawili przesłanki postrzegania otoczenia jako społecznego
konstruktu

A. de Geus (1988)

powiązał teorię i proces uczenia się i rozwoju dziecka z teorią
konstrukcji scenariuszy

P. Senge (1990)

spopularyzował koncepcję myślenia systemowego, wprowadził
metaforę góry lodowej

P. Schwartz (1991)

wprowadził pojęcie sztuka dalekosiężnego spojrzenia (the art of the
long view) oraz przedstawił etapy konstrukcji scenariusza

P. Schoemaker i K. van der
Heijden (1992)

włączyli scenariusze do planowania strategicznego

G. Galer i K. van der Heijden
(1992)

opisali powiązania scenariuszy z uczeniem organizacyjnym

K. van der Heijden (1996)

wprowadził pojęcie sztuka strategicznej konwersacji

K. van der Heijden (2000)

postulował, że scenariusze powinny być postrzegane poprzez pryzmat
procesu grupowego
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Nazwisko badacza (rok)
E.B. Masini i J. Medina
(2000)

Kluczowy wkład w rozwój metodologii scenariuszy
podkreślali znaczenie pierwiastka ludzkiego w metodzie
scenariuszowej

G. Burt (2003)

wprowadził pojęcie epigenetycznej zmiany

P. van Notten i in. (2003)

dokonali klasyfikacji scenariuszy

P.D. Aligica (2005)

opisał rolę pierwiastka epistemologicznego w konstrukcji scenariusza

R. Bradfield i in. (2005)

dokonali analizy porównawczej szkół konstrukcji scenariuszy

L. Borjeson i in. (2006)

wyodrębnili techniki budowania scenariuszy w zależności od ich
rodzaju i etapu tworzenia

E. Hiltunen (2006)

przedstawiła powiązanie pomiędzy słabymi sygnałami, dzikimi
kartami oraz scenariuszami

P. Bishop, A. Hines T. Collins
(2007)

opisali i dokonali taksonomii technik konstrukcji scenariusza

O. Saritas, Y. Nugroho
(2012)

wprowadzili ewolucyjne podejście do konstrukcji scenariusza

Źródło: opracowanie własne.

Po raz pierwszy metoda scenariuszowa pojawiła się niemal równolegle w dwóch
ośrodkach: amerykańskim i francuskim, tj. w pracach H. Kahna, którego uznaje się
w literaturze przedmiotu za twórcę metody scenariuszowej, oraz B. de Jouvenela,
który w 1964 roku opublikował pracę L’Art de la conjecture. H. Kahn prowadził innowacyjne prace z zakresu metody scenariuszowej w firmie RAND oraz w Instytucie
Hudson [4, s. 732]. Swoje rozważania na temat metody scenariuszowej zaprezentował m.in. w publikacji napisanej wspólnie z A.J. Wienerem w 1967 roku, docenionej współcześnie m.in. przez C.W.J. Grangera książce Year 2000, w której to autorzy
wprowadzili pojęcie myślenie o niewyobrażalnym (thinking about unthinkable) oraz
liczbę mnogą pojęcia przyszłości (futures) w celu twórczej stymulacji myślenia decydentów [4, s. 732; 5, s. 539–551]. Z kolei B. de Jouvenel wprowadził do badań nad
przyszłością pojęcie futuribles, jako połączenie dwóch angielskich słów future and possibility, które oznacza zbiór czy też wachlarz możliwych stanów przyszłości, będące
w pewien sposób tożsame z metodą scenariuszową. Zdaniem G. Burta wkład do metody scenariuszowej wnieśli również J.W. Forrester w 1964 roku oraz D.H. Meadows
i in. w 1972 roku. J. W. Forrester przedstawił otoczenie w ujęciu systemowym oraz
wprowadził pojęcie myślenia systemowego i analizy systemowej [4, s. 736]. Z kolei
D.H. Meadows i in., w ramach publikacji pt. Granice Wzrostu z 1972 roku przygotowanej na zlecenie Klubu Rzymskiego, wprowadzili powiązanie pomiędzy systemami
i scenariuszami [20; 4, s. 736].
Dekadę później – jak zauważyli M. Godet oraz F. Roubelat na łamach publikacji
Scenario Planning: An Open Future,, która ukazała się w 2000 r. w czasopiśmie „Techological Forecasting and Social Change” – scenariusze zaczęły być wykorzystywane
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do planowania strategicznego zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym
przez uznane grupy konsultingowe, takie jak Battelle (E. Fontela), Sema (M. Godet)
czy też SRI (I. Wilson, T. Mandel). Za szczyt popularności stosowania metody scenariuszowej do badań nad przyszłością należy uznać lata 80., kiedy to w publikacji
„Harvard Business Review” został opisany sukces zastosowania tejże metody przez
firmę Shell, który polegał na wdrożeniu jednego z opracowanych wcześniej scenariuszy rozwoju sytuacji w sektorze wydobycia ropy naftowej, co pozwoliło firmie w ciągu
dekady na zajęcie pozycji lidera [11, s. 2]. Niekwestionowanym ojcem sukcesu firmy
Shell był P. Wack, który w 1985 r. w swoich nowatorskich pracach z zakresu metody
scenariuszowej podkreślał istotę dwóch elementów, tj. zrozumienia podstawowych
sił napędowych, które będą w przyszłości rządziły sektorem, w którym firma działa,
oraz związaną z tym zmianę sposobu myślenia menedżerów poprzez uczestnictwo
w metodzie, która ułatwia kreowanie nowych spojrzeń na badane zjawisko [4, s. 732].
W tym samym czasie, tj. w 1985 roku, istotny wkład w rozwój metodologii scenariuszy, zdaniem G. Burta, wnieśli m.in. tacy badacze, jak: L. Smircich i C. Stubbart,
którzy postulowali na łamach publikacji Strategic management in an enacted Word
[4, s. 736], że otoczenie organizacji powinno być postrzegane z wielu perspektyw,
włączając subiektywizm, i dlatego też można je (otoczenie) traktować jako społeczny
konstrukt.
Po sukcesie firmy Shell wykorzystanie metody scenariuszowej do badań nad przyszłością, szczególnie przez przedsiębiorstwa, znalazło swoje miejsce w uznanych publikacjach z zakresu zarządzania, tj. M. Portera na temat przewagi konkurencyjnej,
P. Senge’a o organizacji uczącej się czy też w Planowaniu strategicznym H. Mintzberga.
Interesujący pogląd na temat wykorzystania metody scenariuszowej w owym czasie
prezentował również A.P. de Geus w swojej publikacji w „Harward Business Review”
pt. Planning as Learning [4, s. 736]. A. de Geus postulował, że w czasach współczesnych przewagę konkurencyjną można zyskać jedynie poprzez szybsze uczenie się
od konkurencji oraz – powołując się na J. Holta – wykorzystał teorię i proces uczenia się oraz rozwoju dziecka w celu wytłumaczenia procesu uczenia się za pomocą
scenariuszy. W owym czasie istotny wkład w rozwój metodologii scenariuszy został
poczyniony również przez P. Senge’a, który w 1990 roku spopularyzował koncepcję
myślenia systemowego oraz wprowadził metaforę góry lodowej, która ukazywała powiązania pomiędzy pojedynczymi zdarzeniami, trendami oraz siłami napędowymi.
W późnych latach 80. metoda scenariuszowa była popularyzowana przez
P. Schwartza, założyciela Global Business Network, głównie za pomocą słynnej
książki z zakresu planowania przyszłości pt. The Art Of the Long View, w której po
raz pierwszy przedstawiono etapy tworzenia scenariuszy [29].
Na początku lat 90. metoda scenariuszowa zaczęła być włączana do planowania
strategicznego, głównie za sprawą K. van der Heijdena oraz P. Schoemakera i G. Galera, którzy opisali powiązania scenariuszy z uczeniem się organizacyjnym oraz

36

SGH_213_2012_08_101 OiK2.indb 36

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2012 (151)

10/9/12 11:31 AM

Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości

wprowadzili pojęcie sztuka strategicznej konwersacji (the art of strategic conversation) [4, s. 735]. W roku 2000 r. powiązanie metody scenariuszowej z zarządzaniem
strategicznym było dalej popularyzowane przez I. Milesa [21, s. 23–29], który jednocześnie podkreślał, zgodnie z konwencją szkoły logiki intuicyjnej, że wypracowanym
scenariuszom nie powinno się przypisywać prawdopodobieństwa ich zaistnienia.
Z kolei, pojęcie sztuka strategicznej konwersacji zostało dalej rozwijane przez K. van
der Heijdena, który w 2000 r. na łamach publikacji Scenarios and Forecasting: Two
Perspectives postrzegał metodę scenariuszową jako proces grupowy wyrażający się
we wprowadzaniu do myślenia o przyszłości wielu poglądów i prowadzący do stopniowego wypracowania konsensusu co do zrozumienia obecnej sytuacji przez grupę
oraz wypracowanie wobec przyszłości wspólnych działań. W tym samym roku w ramach publikacji, które ukazały się na łamach „Technological Forecasting and Social
Change”, M. Godet, w sposób podobny do P. Schwartza, podkreślał twórczy wymiar
metody scenariuszowej, odwołując się do terminu the art of scenario [8, s. 3–22].
Wkład w ewolucję metody scenariuszowej miał również G. Burt, który wykazał
powiązanie pomiędzy procesem konstrukcji scenariusza a strategiczną zmianą poprzez rozwój nowego sposobu rozumienia zmiany w organizacji [4, s. 735]. Zdaniem
badacza strategiczna zmiana może być bardziej utożsamiana z epigenezą, terminem
wywodzącym się z biologii, oznaczającym formowanie nowych komórek z istniejących starych, niż ze stopniowym rozwojem czy też całkowitą zmianą paradygmatu
[4, s. 735].
W opinii autorki artykułu w ostatnich latach – tj. począwszy od 2003 roku – na
rozwój metody scenariuszowej miały wpływ m.in. publikacje takich autorów, jak:
P van Notten [25], R. Bradfield i in. [3], L. Borjeson i in. [2], E. Hiltunen [12], P. Bishop i in. [1], C.C. Stewart [30], O. Saritas i Y. Nugroho [28]. Prace P. van Nottena
i in., L. Borjeson i in. były poświęcone w głównej mierze ustanowieniu typologii
i klasyfikacji scenariuszy. R. Bradfield i in. przeprowadzili analizę porównawczą
trzech głównych szkół konstrukcji scenariuszy. Idea pracy E. Hiltunen sprowadzała
się do ustanowienia relacji pomiędzy słabymi sygnałami, dzikimi kartami a scenariuszami. Celem pracy P. Bishopa, A. Hinesa oraz T. Collinsa była prezentacja
wszelkich możliwych technik konstrukcji scenariusza, które pojawiły się w literaturze przedmiotu do roku 2007. Autorzy przedstawili użyteczność, silne i słabe strony
zidentyfikowanych 23 technik, które następnie zostały pogrupowane w 8 kategorii.
Praca O. Saritasa i Y. Nugroho jest propozycją ewolucyjnego podejścia do konstrukcji scenariuszy polegającą na mapowaniu dynamiki zmiennych w określonym czasie.
Zmienne te tworzą następnie narrację scenariusza [26].
Na podstawie zaprezentowanej ewolucji, jaką przeszła metoda scenariuszowa,
można zauważyć również ewolucję obszarów jej stosowania, począwszy od filozofii,
poprzez wojskowość, aż do biznesu. A. Martelli zaznacza, że począwszy od lat 50.
XX wieku do późnych lat 70. najczęściej opracowywano scenariusze, których celem
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było analizowanie przyszłości na poziomie globalnym, na przykład scenariusze poświęcone takim problemom, jak rozwój sektora wydobycia ropy naftowej na świecie. Począwszy od lat 80. globalne scenariusze zaczęły być stopniowo zastępowane
przez scenariusze branżowe [19, s. 15]. W szczególności metoda scenariuszowa jest
stosowana w zarządzaniu kryzysowym [3, s. 797]. R. Bradfield zaznacza, że metoda
scenariuszowa stosowana jest również przez decydentów, którzy traktują tę metodę
jako forum wymiany doświadczeń różnych grup interesariuszy, umożliwiając tym
samym kompleksową, wielowymiarową analizę stanu obecnego, i w ten wspomaganie implementacji polityki [3, s. 796–797]. Poza zaprezentowanymi obszarami
– na podstawie analizy częstości występowania metod badawczych w badaniach
foresightowych przeprowadzonych przez autorkę niniejszego artykułu – można zauważyć, że metoda scenariuszowa zyskuje coraz większą popularność w badaniach
foresightowych. Wniosek ten autorka formułuje na podstawie analizy metod badawczych w blisko 2000 inicjatyw foresightowych umieszczonych na stronie internetowej Europejskiej Sieci Monitorowania Inicjatyw Foresightowych (European Foresight Monitoring Network). Do chwili obecnej na świecie była wykorzystywana w ok.
15% inicjatyw foresightowych, przy czym w Polsce jest bądź była wykorzystywana
w większości inicjatyw.

2. Definicje metody scenariuszowej
Na przestrzeni lat, w których dokonała się ewolucja metody scenariuszowej, powstało wiele jej definicji, możliwych podejść i technik konstrukcji scenariuszy. Pomimo że przez jednych badaczy, m.in. S. Inayatullaha, metoda scenariuszowa jest
postrzegana jako podstawowa metoda badań nad przyszłością [8, s. 161] bądź też
według W. Bella jako metoda, która dostarcza metodologicznej jedności badaniom
nad przyszłością [8, s. 161], to zdaniem niektórych badaczy, np. A. Wilkinson, metodzie scenariuszowej brakuje solidnych podstaw teoretycznych. Podobny pogląd
do A. Wilkinson zgłaszają również: R. Bradfield i in., zauważając, że pewne definicje scenariuszy w literaturze przedmiotu są sprzeczne (chociaż nie podają przykładów tejże sprzeczności) [3, s. 795], A. Martelli, zauważając chaos metodologiczny
w obrębie scenariuszy czy też M. Godet i F. Roubelat akcentujący niewłaściwe stosowanie bądź też nadużywanie terminu scenariusz. Częściowo, zdaniem autorki artykułu, zaakcentowany przez A. Martilliego chaos metodologiczny w obrębie metody
scenariuszowej może wynikać z nieścisłości w terminologii dotyczącej scenariuszy.
Na podstawie analizy wielu artykułów poświęconych metodzie scenariuszowej autorka zauważyła, że istnieje wiele terminów oddających istotę metody scenariuszowej. W literaturze polskiej poświęconej wykorzystaniu scenariuszy do antycypowania przyszłości, np. w Analizie strategicznej przedsiębiorstwa G. Gierszewskiej oraz
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M. Romanowskiej, autorki piszą o metodzie scenariuszowej, chociaż nie podają jednoznacznie jej definicji [7, s. 56–79]. Z kolei w pracach K. Perechudy, M. Sobińskiej
[25], B. Filipiak-Zalewskiej [6] czy też I.E. Kotowskiej, A. Matysiak, A. Domaradzkiej [17] autorzy używają terminu scenariusz. W literaturze obcojęzycznej można
odnaleźć takie terminy, jak: scenariusze (scenarios), metoda scenariuszowa (scenario
metod), analiza scenariuszowa (scenario analysis), planowanie scenariuszowe (scenario planning), zarządzanie scenariuszowe (scenario management), myślenie scenariuszowe (scenario thinking) czy też konstruowanie scenariuszy (scenario building, scenario developement).
D. Mietzner i G. Reger, opisując podejście do konstrukcji scenariusza w publikacji
pt. Scenario Approaches – History, Differences, Advantages and Disadvantages, która
została zaprezentowana na seminarium poświęconym badaniom foresightowych
w Sevilli w 2004 r., postulują, że planowanie scenariuszowe pozwala zrozumieć stopień niepewności i jego znaczenie, i tym samym może być postrzegane jako narzędzie
poprawy procesu podejmowania decyzji, które konfrontuje się z możliwymi, przyszłymi stanami otoczenia. Z kolei budowanie scenariuszy (scenario building) oznacza
spekulowanie na temat niepewności w przyszłości i może być kojarzone z przewidywaniem możliwych stanów przyszłości. W ten sposób budowanie scenariuszy stanowi podstawę dla planowania scenariuszowego. Z kolei P. Bishop i in. utożsamiają
planowanie scenariuszowe z kompleksowym przewidywaniem przyszłości, którego
jednym z aspektów jest konstrukcja scenariusza (scenario development), czyli kreowanie alternatywnych stanów przyszłości [1, s. 6].
Autorka artykułu w tym miejscu pragnie zauważyć, że do chwili obecnej termin
metoda scenariuszowa został zdefiniowany przez M. Godeta i F. Roubelata, którzy
utożsamiają go z podejściem składającym się ze specyficznych etapów, do których
można zaliczyć np.: – zgodnie z francuską szkołą budowania scenariuszy – analizę
systemową, strategie interesariuszy czy też końcowe opracowanie scenariuszy. Jednocześnie badacze podkreślają, że nie ma jednej z góry określonej metody scenariuszowej, ale raczej możemy mówić o całej gamie takich metod konstrukcji scenariusza, z których jedne przyjmują formy prostsze, inne – bardziej skomplikowane. Poza
M. Godetem oraz F. Roubelatem inni autorzy wydają się utożsamiać metodę scenariuszową z pojęciem scenariusz bądź traktują te terminy zamiennie.
W literaturze zarządzania najczęściej scenariusze postrzega się jako wypracowanie alternatywnych wizji na temat możliwego zachowania przyszłych zdarzeń.
W tym nurcie istotę scenariuszy oddają definicje m.in. takich badaczy, jak: H. Kahna,
A.J. Wienera [26, s. 187], P. Schoemakera [18, s. 24], P. Schwartza [29, s. 4] czy też
T.J. Chermacka [5, s. 2].
Pomimo znacznego podobieństwa zaprezentowanych definicji można wyodrębnić
pewne elementy je różnicujące, w szczególności w zakresie postrzegania scenariuszy.
Należy zauważyć, że metoda scenariuszowa w większości przypadków traktowana
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jest jako opis bądź też pogląd. Z kolei P. Schwartz traktuje ją jako narzędzie,
a T.J. Chermack postrzega ją poprzez pryzmat procesu. Akcent w definicji scenariusza według D. Raskina jest położony na formę prezentacji wyników. P. Schoemaker podkreśla, że metoda scenariuszowa ma swoje ugruntowanie w nauce, a I. Miles upatruje w niej wizji.
Poza zaprezentowanymi definicjami autorka artykułu uznała za interesujące i oryginalne definicje: M. Portera, G. Ringland, A.H. Jasińskiego, R. Ingvara.
M. Porter podkreśla wewnętrzną spójność scenariusza, definiując scenariusz jako
spójny wewnętrznie obraz przyszłości [18, s. 21].
G. Ringland na łamach publikacji Scenario Planning – Managing for the Future
postrzega scenariusz jako cześć planowania strategicznego, która odnosi się do narzędzi i technologii umożliwiających zarządzanie „niepewnością” (uncertainty) przyszłości [27, s. 4]. Jednocześnie badaczka podkreśla, że scenariusz nie powinien być
utożsamiany z prognozą rozumianą jako opis projekcji rzeczywistości czy też wizją,
jak u I. Milesa, oraz sygnalizuje, że prognoza jest tylko pojedynczym obrazem rzeczywistości. Zdaniem A.H. Jasińskiego metoda scenariuszowa polega na opisaniu logicznego i spójnego ciągu zdarzeń w celu zilustrowania jak obecny stan rzeczy przekształca
się w stan przyszły. Scenariusz jest opisem współzależności czynników określających
rozwój danej sytuacji w określonym czasie. Związki między czynnikami mogą być opisane tak szczegółowo, że możliwa jest symulacja rzeczywistej sytuacji [13, s. 113]. Na
potrzeby badań foresightowych autorka artykułu proponuje komplementarną do
A.H. Jasińskiego definicję metody scenariuszowej w brzmieniu: logiczne i formalne
konstruowanie alternatywnych wizji pożądanej przyszłości oparte na angażowaniu heterogenicznych grup ekspertów uwzględniające dokładne poznanie i zrozumienie czynników kształtujących badane zjawisko oraz umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji co do przyszłości.
Intrygujący sąd na temat scenariuszy został wygłoszony przez szwedzkiego neurobiologa D. Ingvara. Zdaniem badacza ludzki mózg stale eksploruje możliwe stany
przyszłości, które nazywa wspomnieniami przyszłości (memories of the future) stanowiącymi filtr dla sygnałów dochodzących z zewnątrz. Scenariusze według D. Ingvara dostarczają alternatywnych obrazów przyszłości, zwiększając zdolność percepcji ludzkiego mózgu, i tym samym pozwalają poszerzyć zakres eksploracji ludzkich
doświadczeń oraz ustalenia priorytetów na przyszłość [29, s. 29].
Interesujący pogląd na temat niezbędnych warunków dla metody scenariuszowej
wypracował C.C. Stewart. Warunki te zostały przez niego określone jako niezbędne
kryteria jakości dla scenariusza (minimum quality criteria for scenarios). Pierwsze z nich dotyczy zmiany sposobu postrzegania świata przez osoby zaangażowane
w proces konstrukcji scenariusza i jego odbiorców będące w korespondencji z postulatem P. Wacka, według którego najistotniejszym celem metody scenariuszowej jest
kwestionowanie założeń decydentów na temat funkcjonowania świata i jednocześnie
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przekonanie ich do zmiany obrazu rzeczywistości, co niekiedy może skutkować rewolucyjną transformacją [30, s. 161]. Drugie natomiast jest oparte na prawie Ashbiego o wymaganej różnorodności (Ashby’s Law of Requisite Variety) i mówi o tym,
że metoda scenariuszowa może być użyteczna jedynie wówczas, gdy u jej podstaw
leży zróżnicowanie światopoglądów. Autorka niniejszej publikacji pragnie podkreślić, że zaproponowane przez C.C. Stewarta niezbędne kryteria jakości dla scenariusza wydają się niezbędne do zrozumienia istoty metody scenariuszowej. Kryteria
te proponuje również zastosować na potrzeby adaptacji metody scenariuszowej do
badań foresightowych.

3. Zastosowanie metody scenariuszowej
w badaniach foresightowych
W niniejszej części artykułu przedstawiono przykład zastosowania metody scenariuszowej w projekcie <<NT FOR Podlaskie 2020>>. Regionalna strategia rozwoju
nanotechnologii. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Beneficjentem projektu jest Politechnika Białostocka, a Instytucją Wdrażającą – Ośrodek
Przetwarzania Informacji (OPI).
Na potrzeby realizacji projektu <<NT FOR Podlaskie 2020>>. Regionalna strategia
rozwoju nanotechnologii wykorzystano referencyjną metodykę konstrukcji scenariusza opracowaną w ramach rozprawy doktorskiej przez A. Kononiuk [16]. Proponowana metodyka konstrukcji scenariusza na potrzeby badań foresightowych składa
się z jedenastu etapów (por. rysunek 1).
Szczegółowy opis poszczególnych etapów można znaleźć w cytowanej publikacji.
Zaawansowanie prac projektowych pozwoliło na realizację sześciu etapów referencyjnej metodyki. Do kwietnia 2012 roku w ramach prac projektowych dokonano
(i) wyboru obszaru badawczego, (ii) identyfikacji ekspertów, (iii) identyfikacji czynników kształtujących zjawiska, (iv) rankingu czynników kluczowych oraz (v) wyodrębniono czynniki kluczowe wpływające na rozwój nanotechnologii w województwie podlaskim oraz (vi) opracowano wstępne scenariusze rozwoju nanotechnologii.
Ostateczna lista najważniejszych – według ekspertów – czynników została przedstawiona w tabeli 2.
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Rysunek 1. Referencyjna metodyka konstruowania scenariuszy na potrzeby badań
foresightowych
Etap XI

Etap I

Opracowanie marszrut
rozwoju technologii

Wybór obszaru badawczego
Etap II

Etap X
Zidentyfikowanie wskaźników
oceny scenariusza

Identyfikacja ekspertów
Etap III
Identyfikacja czynników
kształtujących zjawiska

Etap IX
Opracowanie scenariuszy
finalnych

Etap IV
Ranking czynników
kształtujących zjawiska

Etap VIII
Wpisanie słabych sygnałów
oraz zdarzeń bezprecedensowych

Etap V
Identyfikacja czynników
kluczowych

Etap VII
Wpisanie trendów
w opracowane scenariusze

Etap VI
Opracowanie wstępnych
scenariuszy dla danego obszaru

Źródło: [16, s. 317].

Tabela 2. L ista najważniejszych czynników wpływających na rozwój nanotechnologii
w województwie podlaskim
Grupa czynników

Nazwa czynnika
Potencjał kadrowy (s1)

S: społeczne (s)

Atrakcyjność regionu dla specjalistów (s2)
Świadomość społeczna dotycząca nanotechnologii (s3)
Dostęp do światowych nanotechnologii (t1)

T: technologiczne (t)

Potencjał badawczo rozwojowy dla nanotechnologii (t2)
Potencjał zastosowań nanotechnologii w gospodarce regionu (t3)
Regionalne sieci współpracy podmiotów: biznes, nauka, administracja (e1)

E: ekonomiczne (e)

Nakłady na B+R (e2)
Potencjał gospodarczy regionu (e3)
Oddziaływanie nanoproduktów i nanotechnologii na człowieka
i na środowisko (ekol1)

E: ekologiczne (ekol)

Stan badań naukowych w zakresie oddziaływania nanotechnologii
na człowieka i środowisko (ekol2)
Aktywność organizacji i ruchów ekologicznych (ekol3)
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Grupa czynników

Nazwa czynnika
Polityka innowacyjna państwa (p1)

P: polityczne (p)

Polityka regionalna (p2)
Polityka UE (p3)
Dominujące wartości (przedsiębiorczość, zdrowie, środowisko naturalne) (w1)

V: wartości (w)

Otwartość na nowości, wartość postępu (w2)
Współdziałanie społeczne, wartość dobra wspólnego (w3)

L: prawne (pr)

Regulacje w zakresie współpracy władz publicznych, przedsiębiorstw i nauki
(pr1)
Regulacje chroniące własność intelektualną (pr2)
Prawne regulacje w zakresie nanotechnologii (pr3)

Źródło: [23, s. 56].

Podstawę do wyodrębnienia czynników kluczowych stanowiły prace paneli eksperckich przewidzianych w projekcie z zakresu kwalifikacji czynników pod względem ważności i niepewności z wynikami analizy strukturalnej. W procesie doboru
ekspertów dążono do zapewnienia jak największej ich różnorodności ze względu
na wykonywany zawód, wiek oraz płeć. Szczegółowej analizie zostało poddanych
21 czynników głównych z 65 zidentyfikowanych.
Bazowe scenariusze rozwoju nanotechnologii w woj. podlaskim zostały opracowane przy wykorzystaniu techniki osi scenariusza (scenario-axes technique) promowanej przez S.A. Kloostera oraz M.B.A. Asselta [14, s. 15–30]. Technika ta była
popularyzowana m.in. przez takich futurologów, jak: G. Ringland, P. Schwartz oraz
K. van der Heijden.
Eksperci panelu budowy scenariuszy i marszrut technologicznych (PBSiMT)
przyjęli rekomendacje członków Kluczowego Zespołu Badawczego w zakresie wyboru czynników kluczowych na osie scenariuszy. Czynniki te tworzą regionalne sieci
współpracy podmiotów: biznes, nauka, administracja oraz potencjał badawczo-rozwojowy dla nanotechnologii (por. rysunek 2).
Zadaniem ekspertów było również określenie stanu pozostałych 19 czynników
w 2020 r. wpływających na rozwój nanotechnologii w woj. podlaskim. Stan tychże
czynników zostanie określony w ramach czterech warsztatów badawczych moderowanych przez koordynatora PBSiMT. Podstawowa charakterystyka profili scenariusza oraz ich nazwy formalne i nieformalne zostały przedstawione w tabeli 3.
Dla każdego z opracowanych scenariuszy został przygotowany szczegółowy
opis uwzględniający stan pozostałych 19 czynników analizy STEEPVL, jak również
opis wizji rozwojowych. Dodatkowo prezentacja scenariuszy została poprzedzona
szczegółową charakterystyką megatrendów wpływających na rozwój nanotechnologii. W ramach prac projektowych zidentyfikowano takie megatrendy, jak: postęp
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technologiczny, starzenie się społeczeństwa, wzrost znaczenia alternatywnych źródeł zasobów, intensyfikacja działań ku wzmocnieniu bezpieczeństwa państw, nowe
wzorce społecznych nierówności, kształtowanie się nowej gospodarki, globalizacja.
Wypracowane scenariusze staną się podstawą do opracowania marszrut rozwoju nanotechnologii, a następnie do projekcji regionalnej strategii rozwoju nanotechnologii.
Rysunek 2. W
 arianty osi scenariuszy rozwoju nanotechnologii w województwie
podlaskim
wysoki potencjał
badawczo-rozwojowy
dla nanotechnologii

efektywne
regionalne sieci
współpracy podmiotów:
nauka, biznes, administracja

nieefektywne
regionalne sieci
współpracy podmiotów:
nauka, biznes, administracja

niski potencjał
badawczo-rozwojowy
dla nanotechnologii

Źródło: [24, s. 57].

Tabela 3. Nazwy scenariuszy zaakceptowane przez członków PBSiMT
Akr.

Profil scenariusza

Nazwy scenariuszy
formalne

nieformalne

N(S1)

Wysoki B+R
i efektywna współpraca: B+N+A

Scenariusz
Nowych szans i możliwości

Nano – nowy wymiar
Podlasia

A(S2)

Wysoki B+R
i nieefektywna współpraca: B+N+A

Scenariusz
Ambiwalencji rozwojowej

Podlaskie
nanorozproszenie

N(S3)

Niski B+R
i nieefektywna współpraca: B+N+A

Scenariusz
Niemocy rozwojowej

Podlaska nanobierność

O(S4)

Niski B+R
i efektywna współpraca: B+N+A

Scenariusz
Ograniczeń rozwojowych

Podlaski nanozapał

Źródło: [15].

Szczegółowe wyniki prac projektowych zostały przedstawione w monografiach
pt.: (i) Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki
analiz STEEPVL i SWOT [23], (ii) Wyniki analizy strukturalnej czynników rozwoju

44

SGH_213_2012_08_101 OiK2.indb 44

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2012 (151)

10/9/12 11:31 AM

Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości

nanotechnologii w województwie podlaskim [24] oraz (iii) Metodologia i procedury
badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020 Regionalna
strategia rozwoju nanotechnologii [22].

Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu było zapełnienie luki poznawczej w aspekcie adaptacji
metody scenariuszowej w badaniach foresightowych. W artykule przedstawiono
szczegółową ewolucję metody scenariuszowej oraz wskazano nowy obszar jej zastosowania wymagający opracowania teoretycznego, tj. badania foresightowe. Ponadto
zaproponowano uściślenie pojęciowe metody scenariuszowej do badań foresightowych, poprzez którą autorka artykułu rozumie jako logiczne i formalne konstruowanie
alternatywnych wizji pożądanej przyszłości oparte na angażowaniu heterogenicznych
grup ekspertów uwzględniające dokładne poznanie i zrozumienie czynników kształtujących badane zjawisko oraz umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji co
do przyszłości. Przykład zastosowania metody scenariuszowej w projekcie NT FOR
Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii ilustruje, że metoda scenariuszowa może być w sposób logiczny, formalny i ustrukturyzowany stosowana
w badaniach foresightowych oraz stanowić podstawę do opracowywania strategii.
Niemniej jednak należy pamiętać, że jakość wyników metody scenariuszowej ma charakter subiektywny i w dużej mierze zależy od ekspertów angażowanych do badań.
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Metoda scenariuszowa
w ant ycypowaniu przyszłości
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie adaptacji metody scenariuszowej do – zyskujących popularność w Polsce i na świecie – badań foresightowych. W publikacji przedstawiono
ewolucję metody scenariuszowej, definicje scenariuszy oraz przykład zastosowania metody
scenariuszowej w badaniach foresightowych. Ilustracja zastosowania tejże metody w projekcie
NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii dowodzi, że metoda
scenariuszowa może być w sposób logiczny, formalny i ustrukturyzowany stosowana w tego
typu badaniach. W artykule zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę
badania dokumentów, metodę analizy i konstrukcji logicznej, studium przypadku.
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Słowa kluczowe: metoda scenariuszowa, foresight, antycypowanie
przyszłości, zarządzanie przyszłością, NT FOR Podlaskie 2020.
Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii

Scenario method in future anticipation
Abstract
The aim of the article is the presentation of scenario method adaptation to foresight studies
gaining popularity in Poland and worldwide. The first part of the article is devoted to the
presentation of scenario method evolution and the definitions of scenarios. The second part
serves as an example of scenario method application to foresight studies. The application
of the scenario method in the project entitled NT FOR Podlaskie 2020. Regional strategy of
nanotechnology development demonstrates that scenario method may be in a logical, formal
and structured way used in foresight studies providing at the same time a sound basis for
the given strategy development. In the article, there have been used critical literature review,
document analysis, the method of logical analysis and construction, case study.

Key words: scenario method, foresight, future anticipation,
future management, NT FOR Podlaskie 2020. Regional strategy
of nanotechnology development
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Przynależność
do wielostronnego sojuszu
lotniczego jako czynnik
poprawy konkurencyjności
przewoźników sieciowych

Wstęp
Strategię rywalizacji określa się przez zespół zachowań mających na celu budowę
i/lub wykorzystanie przewag konkurencyjnych. Jednym z elementów składających się
na strategię konkurencyjną linii lotniczych jest operowanie wedle ściśle określonego
modelu biznesowego. Wyróżnia się 5 podstawowych modeli przewoźników lotniczych:
tradycyjny, niskokosztowy, regionalny, czarterowy oraz hybrydowy. Każdy z rodzajów
determinuje elementarne cechy przewoźników, takie jak: rynki, na których operują, zawierane porozumienia z przewoźnikami trzecimi, oferowane klasy podróży oraz wybór
rodzajów portów destynacyjnych. Przewoźnicy tradycyjni oferują krajową i międzynarodową siatkę połączeń między portami o znaczeniu narodowym lub pomiędzy hubami.
Posiadają długotrwałe doświadczenie w realizowaniu usług, a w Europie wywodzą się
z byłych przedsiębiorstw państwowych. Linie niskokosztowe są odzwierciedleniem tzw.
alternatywnego modelu biznesowego: są to przewoźnicy młodsi od linii tradycyjnych,
kreowani dzięki kapitałowi prywatnemu lub jako spółki–córki towarzystw tradycyjnych.
Linie te oferują bezpośrednie połączenia do portów regionalnych, w zależności od regionów – realizują loty na trasach krótkiego lub krótkiego i średniego zasięgu (wyjątek:
Air Asia X obsługująca trasy z Kuala Lumpur do Australii i Nowej Zelandii). Przewoźnicy regionalni to niewielkie towarzystwa lotnicze posiadające małe samoloty, operujące
na krótkich trasach, łączące porty regionalne z lotniskami przesiadkowymi i działające
* Mgr Dominik Boniecki – Comarch SA.
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często w imieniu dużego towarzystwa tradycyjnego w oparciu o umowę franczyzową.
Linie czarterowe obsługują zorganizowany ruch turystyczny i mogą w niektórych przypadkach oferować limitowaną liczbę biletów w sprzedaży detalicznej. Przewoźnicy hybrydowi łączą cechy linii o różnych modelach biznesowych.
W przypadku linii lotniczych o modelach tradycyjnym i hybrydowym można
dokonać kolejnego podziału wedle przynależności do wielostronnego, strategicznego aliansu lotniczego, zwanego także „sojuszem” lub „konstelacją”. Przewoźnicy ci,
zrzeszeni w StarAlliance, OneWorld lub SkyTeam, są nazywani sieciowymi. Alianse
zrzeszają operatorów z różnych rejonów świata i oferują globalną siatkę połączeń
opartą na portach przesiadkowych. E. Marciszewska definiuje alians strategiczny
jako długoterminowe działanie dwóch lub więcej przewoźników lotniczych będących
uczestnikami gry rynkowej o charakterze konkurencji międzynarodowej, które ma
na celu umocnienie ich pozycji konkurencyjnej w sektorze zarówno wobec innych
konkurentów, jak i dostawców oraz klientów, przy jednoczesnym zachowaniu ich
odrębności organizacyjnej i prawnej [9]. W 2010 r. przewoźnicy sieciowi obsłużyli
1,4 mld pasażerów, co stanowiło 58,3% wszystkich pasażerów linii lotniczych przewiezionych na całym świecie. Wśród 15 towarzystw lotniczych o największym zysku
na świecie w 2010 r. – aż 11 to linie tradycyjne sieciowe [1].
Globalny wymiar sojuszy lotniczych jest inspiracją do prowadzania studiów w zakresie konkurencyjności przewoźników sieciowych. Część pierwsza artykułu omawia czynniki kształtowania aliansów lotniczych, czyli powody, dla których przewoźnicy decydują się na przystąpienie do takiego porozumienia. Część druga prezentuje
wpływ członkostwa w sojuszu na decyzje zarządcze linii sieciowych. Część trzecia
przedstawia analizę konkurencyjności tej grupy towarzystw lotniczych w świetle rywalizacji ze strony przewoźników niskokosztowych, towarzystw sieciowych będących
zarówno członkami tego samego sojuszu, jak i konstelacji przeciwnej oraz rosnącej
konkurencji ze strony bliskowschodnich linii tradycyjnych niesieciowych.

Przesłanki zawierania wielostronnych
aliansów linii lotniczych
Czynniki wpływające na zawieranie wielostronnych aliansów linii lotniczych są
zróżnicowane. Należą do nich ograniczenia wynikające z międzynarodowego środowiska regulacyjnego, które normuje możliwości rozkładowego zagranicznego przewozu pasażerów i towarów. Powodem tworzenia sieci porozumień partnerskich są
także limitowane zasięgi samolotów pasażerskich. Wyróżnia się także grupę czynników ekonomicznych, do których należą: chęć zwiększania przychodów i redukcji
kosztów (korzyści skali), zagęszczenia siatki połączeń, brak wystarczających aktywów do obsługi wszystkich tras oraz korzyści marketingowe.
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Konwencja Chicagowska ustanowiła ramy do zawierania między państwami dwustronnych porozumień regulujących międzynarodowy rozkładowy pasażerski ruch
lotniczy. Charakter tych porozumień ma wpływ na członkostwo w wielostronnym
porozumieniu partnerskim przewoźnika posiadającego siedzibę w kraju będącym
stroną porozumień. Współczesny model przewoźników tradycyjnych sieciowych,
których siatki połączeń są oparte o porty przesiadkowe, narodził się w pierwszych
latach deregulacji i liberalizacji amerykańskiego rynku lotniczego, tj. na przełomie
lat 70. i 80. XX w. [2]. Powyższy fakt mógłby wskazywać na korelację rozwoju modelu sieciowego z redukcją ograniczeń regulacyjnych. Ale do wielostronnych sojuszy lotniczych należą także linie lotnicze realizujące znaczną wielkość pracy przewozowej na trasach, gdzie częstotliwość lotów i dopuszczalna podaż foteli jest nadal
regulowana przez dwustronne porozumienia międzypaństwowe, czyli w warunkach
pełnej regulacji. Z drugiej strony – przewoźnicy niskokosztowi, operując na trasach
wewnątrz Unii Europejskiej, korzystają z praw gwarantowanych przez wolność dziewiątą, dzięki czemu mogą oferować połączenia między dwoma dowolnymi parami
portów w 27 krajach członkowskich (włączając w to połączenia krajowe). Liberalne
otoczenie regulacyjne w połączeniu z modelem biznesowym linii niskokosztowych
opartym na bezpośrednich połączeniach z unijnymi portami regionalnymi, a także
częstymi zmianami obsługiwanych tras oraz częstotliwości lotów – powodują brak
motywacji tej grupy przedsiębiorstw do uczestnictwa w badanych porozumieniach.
Nie ma zatem stałej zależności między procesami liberalizacji i deregulacji międzynarodowego systemu transportu lotniczego a motywacją przewoźników do uczestnictwa w układzie partnerskim. Postuluje się badanie każdego przypadku z osobna.
Można ostrożnie zauważyć, że ograniczenia regulacyjne występujące w perspektywie
globalnej motywują przewoźników tradycyjnych oferujących loty dalekiego zasięgu,
do formowania aliansów. Powyższą tezę trudno jest jednak sformułować w kontekście przewoźników tradycyjnych posiadających bazy w krajach Zatoki Perskiej. Zjednoczone Emiraty Arabskie posiadają liczne porozumienia dwustronne z krajami na
całym świecie. Umowy te umożliwiają liniom Emirates operowanie w oparciu o piątą
lub szóstą wolność lotniczą (w przypadku np. USA – umowa Otwartego Nieba) [3].
Powyższe otoczenie regulacyjne w połączeniu z lokalizacją Dubai International Airport, umożliwiającą podróż między dwoma dowolnymi portami na świecie z jedną
przesiadką na Bliskim Wschodzie, z tanim dostępem przewoźnika do kapitału i paliwa, a także ze skrajnie liberalnym otoczeniem fiskalnym powodują, że linie Emirates nie należą do żadnego z wielostronnych sojuszy lotniczych. Podobna sytuacja
dotyczy linii Etihad z siedzibą w Abu Dabi, a także Qatar Airways z siedzibą w Doha.
Do grupy czynników regulacyjnych należą także ograniczenia w nabywaniu udziałów linii lotniczych przez inwestorów zagranicznych. R. Doganis uważa, że alians
wielostronny jest pierwszym krokiem do procesów fuzji i przejęć [4]. Przykładem
sytuacji, w których członkostwo w tym samym sojuszu poprzedziły takie procesy,
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były połączenia Air France z KLM, British Airways z Iberią, Continental z United,
przejęcie Northwest przez Deltę czy też zakup pakietów większościowych towarzystw
Austrian i Swiss przez Lufthansę. Ale jeżeli procesy nabywania udziałów przewoźników przez inwestorów zagranicznych są ograniczane przez klauzulę narodową, to
linie lotnicze współpracują w ramach aliansów wielostronnych bądź dwustronnych.
Konkludując, można przytoczyć tezę Rosenau, że globalny alians lotniczy jest przykładem zarządzania transportem lotniczym z ograniczoną rolą rządów [5].
Choć producenci samolotów oferują na rynku coraz większe i wygodniejsze maszyny, to posiadające najdalszy zasięg statki produkcji Airbusa (A340-500, 16 670 km)
i Boeinga (B777LR, 17 395 km) nie są w stanie połączyć dwóch dowolnych portów
lotniczych na świecie lotem bezpośrednim. W sposób naturalny linie lotnicze są
zmuszane do wyboru portów na międzylądowanie, gdzie mogą zatankować paliwo,
a jeżeli otoczenie regulacyjne pozwala na wymianę pasażerów – zawierają porozumienia z liniami lotniczymi obecnymi w tych portach. Porozumienia te mogą obejmować koordynację rozkładów lotów albo współdzielenie terminali w celu ograniczenia kosztów. Ciekawym przykładem jest hub w Singapurze będący bazą dla
Singapore Airlines i ważnym portem przesiadkowym dla pasażerów linii sojuszniczych z towarzystwami Lufthansa, Turkish oraz South African Airways na czele. Ale
lotnisko w Singapurze jest także ważnym portem przesiadkowym dla linii z aliansu
OneWorld, do którego należą m.in. British Airways i Qantas obsługujący wysokie
potoki ruchu między Wielką Brytanią a Australią. Ci dwaj ostatni przewoźnicy dążą
do koncentracji wymiany pasażerów właśnie w porcie singapurskim i redukują połączenia do Bangkoku i Hong Kongu.
Za najważniejszy powód tworzenia układu partnerskiego można uznać – z grupy
czynników ekonomicznych – dążenie przewoźników do wspomnianego już zwiększania przychodów przy jednoczesnej redukcji kosztów. Powyższa właściwość nabiera znaczenia szczególnego w kontekście relatywnie wysokich wskaźników majątkochłonności i kapitałochłonności transportu lotniczego na tle innych gałęzi
transportu. Siatka połączeń przewoźników sieciowych oparta na hubach umożliwia
obsługę większej liczby rynków przy mniejszej liczbie wykonywanych operacji powietrznych. Powyższa właściwość jest możliwa do osiągnięcia przez parametryzację siatki połączeń, rozumianej w tym przypadku jako wybór portów docelowych,
optymalizację częstotliwości lotów oraz pojemności samolotów (powyższe aspekty
są omówione w części drugiej niniejszego artykułu). Realizacja lotów wedle modelu
sieciowego pozwala generować oszczędności z posiadania niewielu baz. Największe
europejskie grupy lotnicze posiadają od 2 do 4 baz w portach przesiadkowych o znaczeniu interkontynentalnym. W przypadku przewoźników sojuszniczych spoza Europy także można mówić o kilku portach macierzystych. Dla linii lotniczych z grupy
Lufthansy są to lotniska we Frankfurcie, Monachium, Zurychu i Wiedniu. Dla grupy
Air France – KLM są to Paryż i Amsterdam. Z kolei International Airlines Group
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opiera swój ruch hub & spoke o porty w Londynie i Madrycie. Dla porównania – linia lotnicza Ryanair, funkcjonująca wedle modelu niskokosztowego, posiada 48 baz.
Duża liczba operacji lotniczych z portu przesiadkowego przekłada się na efekt skali
umożliwiający tańsze utrzymanie samolotów oraz usługi handlingowe. A. Cento podaje, że motywacją linii lotniczych do zawierania aliansów jest także chęć marketingowego zaistnienia na danej trasie pomimo niemożliwości operowania [6]. Powyższa teza jest prawdziwa zarówno w świetle czynników ekonomicznych, rozumianych
w tym przypadku jako brak posiadania wystarczających aktywów (samolotów) do
obsługi wszystkich tras, jak i w aspekcie czynników regulacyjnych – kiedy ograniczenia normatywne nie pozwalają na realizację lotów przez danego przewoźnika.
Linie lotnicze pokonują powyższe problemy właśnie przez wzajemne dowożenie pasażerów do portów przesiadkowych. Outsourcing może przyjąć postać porozumień
code-sharing, umów franczyzowych, leasingu lub operacji joint venture. Korzyści
marketingowe czerpane z uczestnictwa w wielostronnym sojuszu lotniczym wynikają z promowania w komunikacji zewnętrznej bogatej siatki połączeń wraz z destynacjami obsługiwanymi przez przewoźników partnerskich, możliwości zbierania mil
w programie lojalnościowym podczas lotów z każdym przewoźnikiem sojuszniczym
i ich późniejszą wymianę na nagrody oferowane przez alians. Korzyści te wynikają
też ze wspólnych lóż biznesowych w portach będących bazami dla przewoźników
sojuszniczych oraz ze spójnego brandingu sojuszniczego wraz z przeprowadzanymi
kampaniami reklamowymi i wizerunkowymi. Dzięki temu marka np. PLL LOT jest
promowana na 6 kontynentach, a klienci np. Air New Zealand (także członek porozumienia Star Alliance) w przypadku planowania podróży do Polski będą a priori
zainteresowani ofertą polskiego przewoźnika, jego siatką połączeń oraz porozumieniami partnerskimi z przewoźnikami z Azji i Oceanii. Badanie przeprowadzone przez
K. Kalligiannis, K. Iatrou oraz K. Mason wskazują, że menedżerowie linii lotniczych
nie dostrzegają konfliktu między markami ich linii lotniczych a marką aliansu [7].
Co więcej, kierownicy działów marketingu wskazują na liczne korzyści z promocji
aliansu jako jednolitej marki. Jednocześnie pozostają oni przeciwni zastąpieniu marek linii sieciowych przez markę sojuszu. Aktywność marketingowa na poziomie
sojuszniczym ma zatem charakter komplementarny w stosunku do przedsięwzięć
marketingowych realizowanych przez poszczególnych przewoźników.

Znaczenie członkostwa w sojuszu na decyzje
zarządcze przewoźników sieciowych
Przynależność do wielostronnego aliansu lotniczego wpływa na szereg decyzji
przewoźników sieciowych w obszarach zarządzania siatką połączeń oraz zawierania dalszych porozumień z liniami sojuszniczymi, jak i przewoźnikami trzecimi.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2012 (151)

SGH_213_2012_08_101 OiK2.indb 53

53

10/9/12 11:31 AM

Dominik Boniecki

Optymalna parametryzacja powyższych zmiennych stanowi o sile czynników konkurencyjności przewoźników tradycyjnych sieciowych.
W grupie decyzji dotyczących siatki połączeń przynależność do wielostronnego
sojuszu lotniczego wpływa przede wszystkim na wybór portów docelowych. Potrzebne jest w tym przypadku odróżnienie porannych i wieczornych szczytów przewozowych obserwowanych między stolicami państw i ważnymi ośrodkami w regionach – połączeń interkontynentalnych. Po pierwsze, członkostwo w danym sojuszu
posiada relatywnie niewielki wpływ na wybór portów docelowych. Jest to bowiem
ruch o stosunkowo sztywnych strumieniach popytu, gdzie podróżni wylatują rano
bezpośrednim samolotem do portu przeznaczenia, odbywają spotkania biznesowe
lub międzyrządowe i wracają wieczorem lotem bezpośrednim. Biznesowa motywacja
do odbycia podróży powoduje, że połączenia te cieszą się relatywnie wysoką marżą
zysku. Przykładami takiego ruchu są poranne odloty ze stolic państw członkowskich
Unii Europejskiej do Brukseli, poranne połączenia między Nowym Jorkiem a Chicago, a także połączenia między Berlinem a Wiedniem czy Pekinem a Szanghajem.
Po drugie, w ujęciu regionalnym przewoźnicy sieciowi realizują loty między portami regionalnymi a lotniskami, w których posiadają bazę. Priorytetem w przypadku
lotów krótkiego zasięgu jest zapewnienie dogodnej przesiadki w porcie bazowym,
w ramach siatki oferowanej przez tego samego przewoźnika.
Osobnego podejścia wymaga analiza połączeń długodystansowych, włączając w to
loty składające się z dwóch lub więcej segmentów. W przypadku lotów dalekiego zasięgu przewoźnicy sieciowi w pierwszej kolejności dążą do połączenia tych lotnisk,
które są bazami dla towarzystw sojuszniczych. Jest tworzona w ten sposób siatka połączeń dual-hub. Stanowi to jeden z powodów, dla którego relatywnie wysoki udział
w obsługiwanym ruchu transatlantyckim w porcie Amsterdam Shiphol – będącym
bazą dla Air France-KLM – posiadają amerykańskie Delta Air Lines z bazami m.in.
w Nowym Jorku (JFK) i Atlancie (ATL). Silną obecność w portach bazowych Lufthansy we Frankfurcie (FRA) i Monachium (MUC) wykazują United Airlines z bazami m.in. w Chicago (ORD), Waszyngtonie Dulles (IAD) oraz Los Angeles (LAX).
W przypadku sojuszu OneWorld bogatą ofertę lotów w oparciu o porty przesiadkowe
między USA a Japonią oferują chociażby JAL Japan Airlines oraz American Airlines.
Po ustanowieniu połączeń dual-hub przewoźnicy dążą do koordynacji lotów krótkiego i dalekiego zasięgu w każdym z hubów. Ma to na celu dowożenie pasażerów na
loty dalekiego zasięgu, a także odbiór klientów z tego segmentu i ich dalszy transfer
mniejszymi samolotami do portów regionalnych. Linie lotnicze tak planują rozkłady
lotów, aby loty krótkiego zasięgu z ważnych z punktu transferów portów regionalnych odbywały się w pierwszej kolejności transportem przewoźnika posiadającego
bazę w porcie przesiadkowym. Jednocześnie przewoźnicy ci wywierają wpływ na
pozostałych przewoźników sojuszniczych, by koordynowali rozkład lotów z porannymi i wieczornymi szczytami przewozowymi w tym porcie. Powyższa presja jest
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szczególnie odczuwalna przez mniejszych przewoźników sieciowych, którzy oferują
relatywnie ubogą ofertę połączeń dalekiego zasięgu, gdy operują z portu przesiadkowego, w którym bazę posiada duży przewoźnik z bogatą siatką interkontynentalną.
Choć komplementarność siatki połączeń przewoźnika sieciowego w stosunku
do rozkładów lotów linii partnerskich jest sytuacją pożądaną, to nie występuje ona
między każdymi dwoma losowo wybranymi towarzystwami zrzeszonymi w StarAlliance, OneWorld lub SkyTeam. Przynależność do wielostronnego porozumienia
nie wyklucza rywalizacji między liniami sojuszniczymi, co jest widoczne szczególnie w przypadku największego sojuszu, jakim jest StarAlliance. Pasażer udający się
w podróż z Warszawy do Nowego Jorku może wybrać bezpośrednie połączenie oferowane przez PLL LOT, albo może skorzystać z bogatej siatki połączeń z przesiadką
oferowanych przez przewoźników sojuszniczych – Lufthansy czy SAS. Podróż z San
Francisco do Chicago można odbyć liniami United z przesiadką w Denver lub wybrać usługę U.S. Airways z międzylądowaniem w Phoenix.
Air New Zealand, dostrzegając silną pozycję towarzystw Singapore i Thai w hubach w Singapurze i Bangkoku, podjęły decyzję o rozwijaniu ruchu przesiadkowego
w oparciu o porty w Hong Kongu i Szanghaju. Co ciekawe, w pierwszym z portów nie
posiada bazy żaden z przewoźników sojuszniczych, podczas gdy w Szanghaju bazę
posiada Air China. W rezultacie nasila się konkurencja między portami przesiadkowymi, przy czym jej przedmiotem jest ruch transferowy przewoźników sieciowych.
Rywalizacja ta dotyczy zarówno tych portów, w których bazę posiada linia sojusznicza, jak i tych, w których takiej bazy nie ma. W ostatniej dekadzie porty w Europie
oraz w Azji Południowo-Wschodniej doświadczają rosnącej konkurencji ze strony
portów bliskowschodnich, w szczególności Dubai International Airport, który jest
bazą dla niesieciowej linii Emirates oraz portem przesiadkowym dla 25 przewoźników zrzeszonych w wielostronnych aliansach lotniczych. Podsumowując, wybór
portów docelowych zależy zatem od rozkładu sił między przewoźnikami należącymi
także do tej samej konstelacji. Im większa liczba przewoźników w sojuszu – zwłaszcza tych linii, które oferują loty długodystansowe – tym większa konkurencja między podmiotami sojuszniczymi.
Po wyznaczeniu portów docelowych i określeniu zasad współpracy z liniami sojuszniczymi latającymi do tych portów przewoźnicy sieciowi rozważają zawieranie
porozumień z liniami spoza konstelacji. Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy
przewoźnik sieciowy, posiadający bogatą siatkę połączeń długodystansowych do
danego kraju, zawiera porozumienie z przewoźnikiem regionalnym z tego kraju,
który dowozi pasażerów na segment przewozów interkontynentalnych. Powyższa
sytuacja ma miejsce zarówno w przypadku państw, w których nie posiada bazy żaden z przewoźników sojuszniczych, jak i tych krajów, w których taki przewoźnik lub
przewoźnicy są obecni. Przykładem tej drugiej sytuacji jest amerykańska linia JetBlue
posiadająca umowy code-share na własne loty z sieciową Lufthansą. Towarzystwo
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Etihad – przewoźnik tradycyjny niesieciowy z bazą w Abu Dabi – posiada podobne
umowy z takimi liniami sieciowymi, jak: American Airlines, All Nippon Airways,
Air New Zealand, Alitalią, bmi, Brussels Airlines, Malev, S7 oraz Turkish Airlines.
Inny przedstawiciel przewoźników z Bliskiego Wschodu, niesieciowy Qatar Airways,
współpracuje z All Nippon Airways, Asiana Airlines, bmi, Lufthansą, United Airlines oraz U.S. Airways.
S.G. Lazzarini przedstawia dowód obalający hipotezę o malejącym prawdopodobieństwie utworzenia lotniczego aliansu wielostronnego wraz z rosnącym stopniem powiązań przewoźników sieciowych z graczami spoza sojuszu [8]. W świetle
wyników przeprowadzonej analizy można powiedzieć, że decyzje o zawieraniu porozumień z przewoźnikami trzecimi są kolejną zmienną decyzyjną, na którą wpływ
posiada uczestnictwo linii w sojuszu wielostronnym.
Zarówno w przypadku porozumień zawieranych z towarzystwami sojuszniczymi,
jak i z towarzystwami spoza układu partnerskiego – linie lotnicze mogą wybrać jedną
z kilku form takich porozumień. Najbardziej popularnym rodzajem współpracy jest
code-sharing, gdzie określony segment lotu jest realizowany przez danego przewoźnika, ale z kodami co najmniej dwóch linii. Dzięki temu dany segment lotu jest oferowany w rozkładach lotów wszystkich towarzystw użyczających kodu. Wyróżnia się
„bloki twarde”, w których przewoźnik użyczający kodu wykupuje określoną liczbę
foteli od linii wykonującej lot po określonej cenie. Od tego momentu jest on zobowiązany do zarządzania sprzedażą tych foteli, które zostały kupione od towarzystwa
wykonującego lot. W większości przypadków przewoźnik marketingowy (użyczający kodu) przekazuje z powrotem do zarządzania niesprzedane fotele z zakupionego
bloku do towarzystwa operacyjnego w określonym przez obie strony okresie czasu
przed odlotem. Drugim rodzajem code-sharingu stosowanym przez linie sieciowe
jest space agreement. W tym przypadku przewoźnicy operujący oraz marketingowy
sprzedają bilety na fotele tak długo, jak pozostają one dostępne w dystrybucji [10].
Głębszym wymiarem współpracy wewnątrz sojuszu jest integracja rozkładów lotów
na określonej trasie. Polega ona na koordynacji godzin startów i lądowań linii sojuszniczych w portach przesiadkowych, co ułatwia pasażerom transfer między lotami. Jeszcze bardziej zaawansowaną formą kooperacji jest wspólna realizacja lotów.
W tym przypadku przewoźnicy zawierają jedno z trzech porozumień: o dzieleniu
się przychodami, o jednoczesnym podziale przychodów i kosztów albo o zarządzaniu przychodami przez jednego z przewoźników w imieniu obydwu linii. Przykładem na wspólną realizację lotów jest porozumienie między British Airways i Qantas,
gdzie wysokie potoki podróżnych między Wysoką Brytanią a Australią motywują
przewoźników do wspólnej realizacji lotów między Londynem a Australią w oparciu
o wspomniany już port przesiadkowy w Singapurze.
Następnym krokiem wynikającym z uczestnictwa w sojuszach wielostronnych jest
dobór optymalnej częstotliwości połączeń oraz pojemności samolotów. W przypadku
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przewoźników sieciowych powyższe parametry są zmiennymi mającymi za zadanie maksymalizację przychodów ze sprzedaży. Są one zależne także od wahań koniunkturalnych oraz sezonowych. W ostatnich latach jest zauważalna tendencja do
zmniejszania częstotliwości lotów między hubami, przy jednoczesnym zwiększaniu
pojemności samolotów obsługujących te trasy. Zabieg ten, w połączeniu z koordynacją przylotów i odlotów ze szczytami przewozowymi przewoźników sojuszniczych
w porcie docelowym, wpływa na poprawę efektywności ekonomicznej operowania
na danej trasie.

Konkurencyjność przewoźników o modelu sieciowym
Konkurencyjność przewoźników o modelu sieciowym można rozważyć w świetle rywalizacji z przewoźnikami niskokosztowymi, liniami sojuszniczymi, towarzystwami zrzeszonymi w konkurujących aliansach oraz z towarzystwami tradycyjnymi
niesieciowymi z krajów Zatoki Perskiej.
Na rynkach regionalnych przewoźnicy niskokosztowi stanowią bezpośrednią
konkurencję dla przewoźników sieciowych. W przypadku Europy występuje ona na
trasach wewnątrzeuropejskich, na których lot trwa poniżej 3 godzin. W przypadku
Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji oraz Oceanii występuje ona dodatkowo na połączeniach średniego zasięgu. Przewoźnicy niskokosztowi odbierają przewoźnikom tradycyjnym pasażerów z segmentu biznesowego. Dzieje się to dzięki staraniom tej grupy linii lotniczych do zachowania wysokiej punktualności lotów oraz
dzięki bezpośrednim połączeniom z portami regionalnymi. W świetle porozumień
sojuszniczych przewoźnicy sieciowi zachowują konkurencyjność przez zapewnienie
lotu zastępczego którymś z połączeń oferowanych przez linię z aliansu, w przypadku
opóźnień lub odwołania lotów. Tani przewoźnicy w przypadku anulowania rejsów
oferują zwrot środków wydanych na bilet lub możliwość podróży następnym samolotem z wolnymi siedzeniami. To ostatnie może oznaczać nawet kilkudniowe oczekiwanie na połączenie. Przewoźnicy sieciowi są bezkonkurencyjni w przypadku tych
podróży, gdzie wymagana jest przesiadka. W powyższym aspekcie siła czynników
konkurencyjności przewoźnika zrzeszonego w wielostronnym aliansie lotniczym
jest każdorazowo zależna od siatki połączeń oferowanej przez port lotniczy, rośnie
wraz ze zwiększaniem częstotliwości połączeń do portów przesiadkowych oraz maleje wraz z rozwojem oferty towarzystw niskokosztowych.
Dzięki połączeniom niskokosztowym dalekiego zasięgu z portu przesiadkowego
w Kuala Lumpur do lotnisk zlokalizowanych w Australii linie Air Asia X stanowią
konkurencję dla oferty przewoźników sieciowych na tych trasach. W lotach dalekiego zasięgu tego towarzystwa widać element sieciowości, którym jest dowóz pasażerów do hubu w stolicy Malezji. W świetle powyższych faktów sieciowy model
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operowania na połączeniach dalekiego zasięgu między Kuala Lumpur a portami
w Australii wydaje się być właściwy zarówno dla towarzystw tradycyjnych, jak i niektórych niskokosztowych. Należy jednak dodać, że jest to jedyny przykład lotów
dalekiego zasięgu, gdzie istnieje rywalizacja w ruchu regularnym między przewoźnikami o różnych modelach biznesowych. Ogłoszone w 2009 r. loty Air Asia X z Kuala Lumpur do Londynu i Paryża zostały zawieszone na przełomie marca i kwietnia
2012 r. Powyższa obserwacja w połączeniu z dominacją grupy towarzystw sieciowych na rynku przewozów interkontynentalnych dalekiego zasięgu czyni w ujęciu
globalnym ofertę przewoźników zrzeszonych w wielostronnych aliansach lotniczych
nadal bezkonkurencyjną.
Konkurencja między przewoźnikami sieciowymi należącymi do różnych aliansów odbywa się przede wszystkim w przypadku lotów łączących te same lotniska.
Z Warszawy do Londynu (Heathrow) mamy w ofercie zarówno połączenia Polskimi
Liniami Lotniczymi LOT, jak i British Airways. Z Tokio do Hong Kongu loty oferują
All Nippon Airways oraz Cathay Pacific. Podobnych przykładów na całym świecie są
setki. W dużych portach przesiadkowych najbardziej konkurencyjny jest ten przewoźnik, który posiada w tym hubie bazę i oferuje wraz z partnerami bogatą siatkę
połączeń interkontynentalnych. Im bogatsza jest ta siatka połączeń, tym bardziej
jest konkurencyjny przewoźnik posiadający bazę i porozumienia z towarzystwami
sojuszniczymi. Rzecz wygląda inaczej, gdy w danym porcie posiadają bazy co najmniej dwaj przewoźnicy sieciowi z konkurujących aliansów. W świetle dewaluacji
lotniczych programów lojalnościowych konkurują oni między sobą przede wszystkim siatką połączeń, a w walce o pasażerów z segmentu podróży prywatnych – charakteryzujących się wyższymi wartościami dochodowej oraz cenowej elastyczności
popytu – także wysokościami taryf oferowanych za przelot.
Jak już wspomniano, konkurencja odbywa się także w przypadku przewoźników zrzeszonych w tym samym aliansie. W przypadku lotów dalekiego zasięgu siła
czynników konkurencyjności rywalizujących ze sobą towarzystw zależy od umiejętności wyboru optymalnych portów przesiadkowych i zawierania w tych portach
porozumień ze starannie dobranymi partnerami sojuszniczymi. W przypadku, gdy
w dwóch sąsiadujących ze sobą krajach bazy posiadają dwaj przewoźnicy sojuszniczy, zachodzi dysproporcja między siłami czynników konkurencyjności wraz z rosnącym ilorazem realizowanej pracy przewozowej tych dwóch przewoźników. Linia lotnicza, posiadająca bogatszą siatkę połączeń opartą o silny port przesiadkowy,
przyciąga pasażerów przewoźnika sojuszniczego z kraju sąsiadującego, charakteryzującego się relatywnie niewielkim udziałem lotów zasięgu dalekiego. Przykładem
jest konkurencyjność Lufthansy w polskich portach regionalnych – a także na Lotnisku Chopina w Warszawie – która w rozkładzie letnim 2012 r. oferuje loty z hubów
we Frankfurcie i Monachium do Warszawy, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Katowic i Rzeszowa. Zatem obok starannego wyboru portów oparcia dla siatki połączeń
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i selekcji partnerów wewnątrz sojuszu – sukces w rywalizacji między towarzystwami
sojuszniczymi zależy także od przewagi rozpiętości siatki połączeń jednej linii lotniczej nad siatką połączeń drugiego przewoźnika sojuszniczego.
Towarzystwa tradycyjne sieciowe doświadczają rosnącej konkurencji ze strony
przewoźników tradycyjnych niesieciowych posiadających bazy w krajach Zatoki
Perskiej. Linie z Bliskiego Wschodu oferują globalną siatkę połączeń opartą o jeden
port przesiadkowy, wysoką jakość obsługi oraz atrakcyjne taryfy na przelot. Nie ma
podstaw, by przypuszczać, że powyższy wzrost konkurencji zmaleje w przyszłości.
Ochroną dla amerykańskich, europejskich i azjatyckich towarzystw sieciowych jest
otoczenie aeropolityczne, uniemożliwiające przewoźnikom arabskim swobodne
operowanie do każdego portu lotniczego będącego w obszarze ich zainteresowań.

Zakończenie
Przynależność do wielostronnego sojuszu lotniczego jest strategią właściwą dla
towarzystw tradycyjnych realizujących loty interkontynentalne. Nie oznacza to jednak, że wysoką konkurencyjność oferty usługowej zapewnia już sama przynależność
do jednej z trzech konstelacji. O sile czynników konkurencyjności stanowi oparcie
siatki połączeń o starannie wybrane porty przesiadkowe oraz selekcja partnerów
sojuszniczych. Szczególną ostrożność przy zawieraniu dodatkowych porozumień
z towarzystwami wewnątrz konstelacji powinny zachować relatywnie niewielkie linie sieciowe realizujące większość pracy przewozowej na lotach krótkiego zasięgu.
Fluktuacje częstotliwości połączeń i wielkości samolotów używanych do obsługi lotów towarzystw sieciowych można uznać za zmienną zależną od rejestrowanego popytu efektywnego, a trend konsolidacji ruchu dalekiego zasięgu na relatywnie większych maszynach, odprawianych z mniejszą częstotliwością, nie stanowi przejawu
dewaluacji badanego modelu biznesowego. Przewoźnicy niskokosztowi, w zależności
od regionu, stanowią bezpośrednią konkurencję na lotach krótkiego lub krótkiego
i średniego zasięgu. Przyszły model niskokosztowy dalekiego zasięgu będzie zawierał elementy sieciowości, co stanowi potwierdzenie słuszności modelu partnerskiego
w aspekcie połączeń interkontynentalnych. Rosnąca konkurencja ze strony towarzystw tradycyjnych niesieciowych, posiadających bazy w krajach Zatoki Perskiej,
motywuje towarzystwa sieciowe do wspierania procesów deregulacji otoczenia aeropolitycznego głównie na trasach łączących pary lotnisk przesiadkowych, na których
bazy posiadają przewoźnicy sieciowi. Optymalne zestawienie wszystkich zmiennych
warunkujących członkostwo w aliansie owocuje jednoczesnym wzrostem rentowności przewoźników lotniczych i zwiększeniem dostępności do transportu lotniczego
w wymiarze globalnym.
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Przynależność do wielostronnego
sojuszu lotniczego jako czynnik poprawy
konkurencyjności przewoźników sieciowych
Streszczenie
Artykuł przedstawia analizę przynależności linii lotniczych do wielostronnego sojuszu
lotniczego w świetle czynników konkurencyjności przewoźników sieciowych. Omówiono
tu czynniki kształtujące alianse oraz przedstawiono znaczenie uczestnictwa w konstelacji na
decyzje menedżerskie w obszarach siatki połączeń oraz dalszych porozumień zawieranych
zarówno z przewoźnikami sojuszniczymi, jak i operatorami spoza aliansu. Zaprezentowano
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konkurencyjność modelu sieciowego na tle niskokosztowego, rywalizację towarzystw
sieciowych z operatorami partnerskimi, jak i z liniami należącymi do aliansów konkurencyjnych oraz rywalizację z przewoźnikami tradycyjnymi niesieciowymi posiadającymi bazy
w krajach Zatoki Perskiej.

Słowa kluczowe: linie lotnicze, sojusze lotnicze, konkurencyjność

Membership in a multilateral airline
alliance as a factor of competitiveness
increase of network carriers
Abstract
The article presents membership in a multilateral airline alliance in the light of competitiveness factors of the network carriers. It describes reasons for which airlines enter such
constellations and what implications such a membership has on decisions in terms of network
management and further agreements signed with both alliance and third-party carriers.
Competitiveness of the business model based on alliance relationships is assessed against
service offers from low-cost airlines, network airlines from the same alliance as well as from
a competing arrangement, and adequateness of the network model in competition with
traditional non-network Gulf carriers.

Key words: airlines, airline alliances, competitiveness
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Zachowania komunikacyjne
głównych aktorów
wirtualnych sieci wiedzy1

1. Wprowadzenie
Sukces w globalnej gospodarce sieciowej jest uzależniony od umiejętności kierowania procesami kreowania i dyfuzji wiedzy w przestrzeni wirtualnej. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera koncepcja wirtualnej wspólnoty działań (ang.
Virtual Community of Practice, VCoP), pod którym to pojęciem rozumie się grupę
osób zainteresowanych rozwiązaniem określonego problemu i w tym celu współpracujących ze sobą przez dłuższy czas w formie wymiany pomysłów, szukania rozwiązań i tworzenia nowej wiedzy w środowisku wirtualnym [7, s. 113]. Podstawowym
elementem konstytuującym każdą wspólnotę stanowią procesy współpracy i uczenia
się wyrażające się interakcjami pomiędzy członkami wspólnoty [6, s. 34; 3, s. 275].
Powstała w ich wyniku sieć komunikacji determinuje procesy rozwoju wspólnoty,
co w konsekwencji wpływa bezpośrednio na jej przydatność jako narzędzia kreowania i dyfuzji wiedzy.
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zachowań komunikacyjnych głównych aktorów wirtualnej sieci wiedzy na przykładzie wirtualnej wspólnoty działań.
Zakłada się, że jej rozwój jest uwarunkowany powstaniem sieci powiązań o strukturze centralno-peryferyjnej, w której powstają warunki do współpracy na różnym
poziomie zaangażowania i uruchomienia procesu grupowego uczenia się, w którym
wiodącą rolę odgrywają jej główni aktorzy jako twórcy wiedzy.
* Dr Jacek Bendkowski – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska.

1 Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego NN115001439 i jest rozszerzoną wersją referatu zgłoszonego na XIV Krajową Konferencję z cyklu Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem organizowaną przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 21–23.05.2012 r.
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Dla realizacji powyższego celu zastosowano model badawczy składający się
z dwóch części. W pierwszej wyodrębniono głównych aktorów wirtualnych wspólnot działań, w drugim dokonano identyfikacji ich zachowań komunikacyjnych. Do
wyróżnienia głównych aktorów wirtualnej wspólnoty działań wykorzystano analizę
sieci społecznych, natomiast identyfikację ich zachowań komunikacyjnych przeprowadzono w oparciu o analizę treści. Artykuł zakończono wnioskami o charakterze
poznawczym i praktycznym.

2. Procesy uczenia się i kreowania wiedzy
w wirtualnej wspólnocie działań
Termin „wspólnota działań” wywodzi się z opracowanej przez J. Lave i E. Wengera
teorii sytuacyjnego uczenia się [4]. Zakłada ona, że proces uczenia się jest procesem społecznym, w którym poszczególni członkowie uczestniczą w różnym zakresie, w zależności od posiadanej władzy lub stopnia starszeństwa. W odróżnieniu od
pracy zespołowej uczestnictwo we wspólnocie nie polega na wykonywaniu poleceń
kierownictwa, lecz na odkrywaniu i konstruowaniu przez jej członków wspólnej
rzeczywistości. W rezultacie każda wspólnota działań wytwarza własne artefakty, takie jak: narzędzia, procedury, mity, opowieści i język, które urzeczowiają określone
aspekty jej działania [6, s. 16].
Kreowanie wiedzy (uczenie się) jest ciągłym procesem grupowym, zachodzącym częściowo nieświadomie, jednakże zawsze w kontekście określonego działania.
W związku z tym szczególnego znaczenia nabierają pojęcia wspólnoty (ang. Community) oraz działania (ang. Practice). Wspólne działanie to nieustannie zachodzący,
odnawiający się proces interakcji społecznych, stanowiący podstawowy element spajający członków wspólnoty działań.
Wspólnotę działań konstytuują następujące czynniki [6, s. 53]:
− współpraca (ang. Mutual Engagement),
− domena (ang. Joint Enterprise),
− wspólne zasoby (ang. Shared Repertoire).
Istotę wspólnoty działań stanowią ciągłe interakcje jej członków oraz powstałe
w ich wyniku więzy społeczne. Wspólnota funkcjonuje tak długo, jak długo jej członkowie chcą współpracować ze sobą, wykazując zainteresowanie danym tematem. Jednakże sama współpraca nie jest czynnikiem wystarczającym do powstania wspólnoty.
Drugim charakterystycznym wymiarem wspólnoty działań jest określony obszar zainteresowań. Jego wybór jest uzależniony od jej członków. W rezultacie wspólnota
posiada określony kierunek działania, który nie należy jednakże traktować jako wyznaczonego celu. Nadrzędnym celem wspólnoty pozostaje kreowanie wiedzy i uczenie
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się. Zostanie on osiągnięty z chwilą wytworzenia zasobów wiedzy, które w odczuciu
członków wspólnoty zaspokajają ich potrzeby związane z wybraną domeną. Trzecim
wymiarem konstytuującym wspólnotę działań są wspólne zasoby obejmujące procedury, zachowania, język itd. dostępne dla wszystkich członków wspólnoty w zależności od poziomu ich aktywności.

3. Poziomy uczestnictwa w wirtualnej
wspólnocie działań
Jak wcześniej wspomniano, struktura centralno-peryferyjna stwarza warunki
do współpracy na różnym poziomie zaangażowania. Wenger wyróżnił następujące
cztery typy członkostwa w zależności od poziomu zaangażowania [6, s. 167]:
− pełne (ang. insider),
− peryferyjne (ang. peripherality),
− marginalne (ang. marginality) oraz
− outsiderów.
Osoby posiadające pełne członkostwo można określić mianem głównych aktorów lub kluczowych członków wspólnoty. Utrzymują one regularne i intensywne
interakcje z pozostałymi członkami wspólnoty. Stanowią rdzeń wspólnoty, jej ośrodek wiedzy i władzy. Do ich głównych obszarów aktywności należy m.in.: tworzenie, dzielenie i rozpowszechnianie wiedzy, współpraca z pozostałymi członkami
wspólnoty nad rozwiązaniem problemów, dyskusja, identyfikacja tematów, którymi
w przyszłości będzie się zajmowała wspólnota, określenie luk wiedzy, a w konsekwencji przyszłych obszarów nauki. Wraz z osiągnięciem przez wspólnotę fazy
dojrzałości główni aktorzy przybierają rolę łączników w kontaktach z organizacją
i innymi wspólnotami.
Członkowie peryferyjni rzadko biorą udział w jej pracach. Ich aktywność ogranicza się przeważnie do obserwacji interakcji zachodzących pomiędzy kluczowymi
członkami wspólnoty. Pozostają na peryferiach z różnych powodów, np. braku wiedzy, która mogłaby zostać uznana przez wspólnotę za wartościową (np. w przypadku
nowych członków), czy też braku czasu, aby zaangażować się w jej prace.
Członkowie marginalni to byli główni aktorzy, których aktywność po pewnym
czasie zmalała. Natomiast outsiderzy to osoby, które nie utrzymują kontaktów ze
wspólnotą. W przypadku wirtualnej wspólnoty działań można wyróżnić również
tzw. biernych obserwatorów (ang. lurkers), którzy wyłącznie korzystają z wiedzy innych, nie uczestnicząc w procesach jej tworzenia.
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4. Badanie zachowań komunikacyjnych głównych
aktorów wirtualnej wspólnoty działań
4.1. Cel i metoda badań. Zastosowane narzędzia badawcze
Głównym celem badań była identyfikacja zachowań komunikacyjnych głównych
aktorów wirtualnych sieci wiedzy na przykładzie wirtualnych wspólnot działań. Zakłada się, że rozwój wirtualnej wspólnoty działań jest uwarunkowany powstaniem
sieci powiązań i zależności o strukturze centralno-peryferyjnej. Można w niej wyróżnić rdzeń, charakteryzujący się wysoką gęstością relacji pomiędzy węzłami, oraz
peryferia obejmujące węzły o większej liczbie interakcji z węzłami umiejscowionymi
w centrum niż na obrzeżach sieci [2, s. 375]. W konsekwencji powstają warunki do
współpracy członków wirtualnej wspólnoty na różnym poziomie zaangażowania i do
uruchomienia procesu grupowego uczenia się, w którym wiodącą rolę odgrywają jej
główni aktorzy. W oparciu o analizę literatury przedmiotu zakłada się, że kluczowi
członkowie wspólnoty przejawiają zachowania komunikacyjne zorientowane głównie na tworzenie i dzielenie się wiedzą, wyrażające się współpracą nad wspólnym
rozwiązywaniem problemów oraz wymianą wiedzy i informacji.
Dla realizacji powyższego celu opracowano model badawczy składający się
z dwóch części. W pierwszej wyodrębniono głównych aktorów wirtualnych wspólnot działań, natomiast w drugiej dokonano identyfikacji ich zachowań komunikacyjnych. Do identyfikacji głównych aktorów wirtualnej wspólnoty działań wykorzystano
analizę sieci społecznych, natomiast do identyfikacji zachowań komunikacyjnych
analizę treści.
Strukturę centralno-peryferyjną zbadano za pomocą programu UCINET 6.0 [1].
Zaimplementowana funkcja Core/Periphery (Categorical) analizuje strukturę sieci
na podstawie danych zawartych w macierzy sąsiedztwa z punktu widzenia jej zgodności ze strukturą centralno-peryferyjną oraz określa, który z jej aktorów należy do
centrum, a który do obrzeży sieci [2, s. 375]. Macierz sąsiedztwa zbudowano w oparciu o zmapowane interakcje użytkowników forum.
Do analizy treści wykorzystano program NVIVO 9.2 (www.qsrinternational.com
– data dostępu 13.11.2011 r.). Zmapowane posty zakodowano zgodnie z obszarami
aktywności członków wirtualnych wspólnot działań zaproponowanymi przez E. Murillo [5, s. 386]. Analizie poddano treść postów ze względu na ich przynależność do
danego obszaru problemowego. Poszczególne posty kwalifikowano najczęściej do
dwóch lub więcej różnych obszarów, np. w sytuacji kiedy „dyskusja” prowadziła do
„zdobycia nowej wiedzy”.
W celu uniknięcia błędów interpretacyjnych analizowano całe wątki, a nie wyrwane z kontekstu pojedyncze posty. Proces kodowania przeprowadzono w dwóch
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etapach. W pierwszym zakodowano cały wątek w jego naturalnym przebiegu, tak aby
zapoznać się z tokiem dyskusji, jej głównymi wątkami i osobami biorącymi w niej
udział. W drugim dokonano rewizji kodu z punktu widzenia jego spójności, polegającej na ponownym prześledzeniu wszystkich zakodowanych postów i dokonaniu
stosownych poprawek. Najważniejszą z nich było dostosowanie obszaru „Wspólny
repertuar zasobów” do specyfiki badanej wspólnoty poprzez wyróżnienie artefaktów forum (np. wspólnych dokumentów), języka symbolicznego, cytowań, narzędzi
specjalistycznych oraz żargonu. Pozostałe treści, które nie zostały zakwalifikowane
do żadnej z uprzednio wyróżnionych kategorii, zaliczono do utworzonej specjalnie
w tym celu kategorii „Pozostałe”.

4.2. Ogólna charakterystyka badanej wspólnoty działań
Badaniom poddano wirtualne forum współpracy studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujące się na stronie www.
anal2009.fora.pl, które można uznać za wirtualną wspólnotę działań, ponieważ posiada wszystkie jej podstawowe cechy: strukturę centralno-peryferyjną, wspólną
domenę, wspólny repertuar zasobów, odpowiednio wysoki poziom zaangażowania
członków, więzi o charakterze wspólnotowym oraz własną tożsamość. Ze względu
na specyfikę studiów studenci kierunku Informatyka Analityczna muszą ze sobą
współpracować, aby móc wywiązać się ze wszystkich nałożonych na nich obowiązków. W związku z tym część wzajemnych interakcji przenoszą w przestrzeń wirtualną, tworząc wspólnotę działań.
Badania przeprowadzono w lipcu 2011 roku, tj. w dwa lata po powstaniu wirtualnej wspólnoty działań, i objęto nimi wszystkich 24 zarejestrowanych użytkowników. Do 25 lipca 2011 r. użytkownicy wysłali łącznie 1693 postów w 229 wątkach
zgrupowanych w 23 obszarach tematycznych.
Najwięcej postów wysłano w następujących działach: Analiza matematyczna 1 i 2
(294), Wstęp do programowania (WdP) (251), Matematyka dyskretna (103), Rachunek prawdopodobieństwa (99), Metody programowania (69), Algebra liniowa z geometrią (67) oraz Wstęp do matematyki (59). Stanowią one 56% wszystkich postów
wysłanych na forum. Niewielka liczba tematów i wątków w przypadku Programowania mobilnego (4 i 14), Algorytmów teorii liczb (3 i 5) oraz Algorytmów grafowych
(1 i 2) wynika z faktu, że są to przedmioty fakultatywne, którymi zainteresowani są
jedynie nieliczni użytkownicy forum. Z powyższego zestawienia wynika, że współpraca użytkowników forum koncentrowała się wokół kluczowych obszarów związanych z tokiem studiów.
Najbardziej aktywni użytkownicy forum, licząc od początku jego powstania, to:
Sebastian (249 postów), kicia (187 postów), Adeodatus (176 postów), mtjm (164 posty) oraz haylmfao (144 posty). Łącznie wygenerowali oni 55% wszystkich postów.
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Analizując funkcjonowanie wirtualnej wspólnoty działań, należy również wziąć
pod uwagę fakt, że niektórzy jej członkowie jedynie korzystają z przekazywanych
treści, nie uczestnicząc w ich tworzeniu. Pod względem ilości wyświetleń na czołowych miejscach uplasowały się następujące obszary: Analiza matematyczna (6045),
WdP (5006), Matematyka dyskretna (2502), Sieci komputerowe (2394), Programowanie (2328), Rachunek prawdopodobieństwa (1881) oraz Metody programowania (1614). Razem stanowiło to 58% wszystkich wyświetleń. Zestawiając te wyniki
z ilością postów w wątkach, łatwo zauważyć, że w przypadku takich obszarów, jak
np. Sieci komputerowe lub Programowanie więcej było biernych obserwatorów (ang.
lurkers) niż osób ze sobą współpracujących.

4.3. Wyniki badań
Głównych aktorów wirtualnej wspólnoty działań wyróżniono za pomocą pakietu
oprogramowania UCINET. Ustalono, że kluczowi członkowie to: Adeodatus, earl,
haylmfao, infal, kait, kicia, mtjm, nice, sapal, Sebastian, szymonk oraz yacek. Natomiast do użytkowników peryferyjnych zaliczono następujące osoby: cardel, Dawid,
jAX, Lina, mib, Ailish, Shakefork, lmarszal, mxmln, lqmx, guciek oraz user773.
Analizą treści objęto wszystkie posty opublikowane do 25 lipca 2011 r. Wyniki
analizy treści postów kluczowych użytkowników forum Anal_2009 zaprezentowano
w tabeli 1. Przykłady werbalnych przejawów zachowań komunikacyjnych przedstawiono w tabeli 2.
Z przedstawionych zestawień wynika, że – ogólnie rzecz biorąc – można wyróżnić dwie grupy członków wirtualnej wspólnoty działań charakteryzujących się odmiennymi zachowaniami i strategiami komunikacyjnymi.
Do pierwszej z nich należą: mtjm, kicia, kait, earl i sapal. Z analizy treści wynika,
że połowa i więcej ich postów dotyczy bezpośrednio współpracy (odpowiednio:
66,87%, 54,68%, 53,84%, 67,64% i 49,36%), a jedna trzecia jej wyników w postaci
wspólnych artefaktów (odpowiednio: 30,36%, 28,09%, 29,8% i 44,3%). Wyjątek stanowi earl z wynikiem na poziomie 22,79%.
Kicia oraz mtjm uczestniczyli w rozwiązywaniu największej liczby problemów
(64 i 89) oraz najczęściej dzielili się wiedzą (40 i 57) i informacjami (54 i 51) ze
wszystkich uczestników forum. Należy przy tym podkreślić, że miało to miejsce
przy jednoczesnym wysokim zaangażowaniu w prace wspólnoty (liczba postów odpowiednio: 187 (11%) i 164 (10%)). Przy czym odnieśli oni najmniejsze korzyści
z uczestnictwa we wspólnocie spośród wszystkich jej członków (0,9% i 0,3%).
Zaangażowanie earla, kaita oraz sapala w prace wspólnoty było zdecydowanie
niższe, którzy z 74 (4%), 50 (3%) i 37 (2%) postami zajęli miejsca 10, 12 i 13 w rankingu członków wspólnoty. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w prawie dwukrotnie
mniejszej ilości odniesień w zakresie współpracy nad rozwiązywaniem problemów,
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dzieleniem się wiedzą i informacjami oraz doświadczeniami w porównaniu z liderami, tj. kicią i mtjm. Również żaden z nich nie odnotował znaczących korzyści
z uczestnictwa we wspólnocie (od 1,26% do 1,92%).

Adeodatus

earl

haylmfao

infal

kait

kicia

mtjm

nice

sapal

Sebastian

Szymonk

yacek

Tabela 1. L ista odwołań w postach głównych aktorów wspólnoty działań
wg obszarów analizy treści

19

2

3

2

2

3

1

13

1

20

7

2

Poczucie wspólnoty

9

4

1

1

0

8

0

3

0

5

0

0

Wiedza o innych użytkownikach

7

1

1

3

4

11

0

1

1

5

2

2

Dyskusja

35

16

19

9

14

20

9

8

1

26

10

17

Dzielenie się doświadczeniami

0

4

0

2

4

3

12

1

1

1

2

4

Dzielenie się informacjami

26

22

10

26

18

54

51

41

21

45

17

26

Dzielenie się wiedzą

18

24

8

5

7

40

57

4

10

29

7

12

Wspólne rozwiązywanie
problemów

48

26

5

4

13

64

89

2

6

15

8

9

Artefakty forum

22

3

9

7

4

8

6

11

9

14

10

10

Cytowanie

2

3

0

4

1

1

15

9

7

12

3

5

Język symboliczny

20

6

12

14

9

52

32

8

8

32

9

13

Narzędzia specjalistyczne

2

1

0

3

1

4

5

4

2

2

2

2

Żargon

69

18

24

12

16

28

41

12

9

31

8

13

Dbałość o domenę

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dygresja nie związana z tematem

1

1

36

8

1

4

0

2

1

9

1

7

Nieprzyjazny komentarz

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

Przyjazny komentarz

13

2

5

5

3

8

0

1

0

8

0

0

Pytania

64

3

46

24

7

22

8

26

2

66

12

21

Obszary analizy treści

Uczenie się
Nowa wiedza
Wspólnota

Współpraca

Wspólne zasoby

Pozostałe

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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W postach przedstawicieli grupy pierwszej brak jest jakichkolwiek odniesień
dotyczących dbałości o domenę (0%). Trudno znaleźć również przejawy przywiązania do wspólnoty manifestujące się przykładowo wiedzą o pozostałych członkach
forum (mtjm – 0 odniesień, earl i sapal – 1, kait – 4) oraz podzielanym poczuciem
wspólnotowości (mtjm, kait i sapal – 0, earl – 4). Wyjątek w tym względzie stanowi
kicia, która posiada dużą wiedzę o użytkownikach (11) i charakteryzuje się najwyższym poczuciem wspólnotowości (8) w tej grupie użytkowników. Ich posty cechuje
częste użycie żargonu i języka symbolicznego (mtjm – 32 i 41 odniesień, kicia – 28
i 52, kait – 16 i 9, earl – 18 i 6 i sapal – 9 i 8). Chętnie posługują się też narzędziami
specjalistycznymi (odpowiednio: 5, 4, 1, 1 i 2).
Tabela 2. P
 rzykłady werbalnych przejawów zachowań komunikacyjnych głównych
aktorów wirtualnej wspólnoty działań
Uczenie się/Tożsamość

Przykłady

Zdobywanie nowej
wiedzy

Podziękowanie użytkownikowi za podanie rozwiązania problemu
Podziękowanie za zwrócenie uwagi na błąd
Bezpośrednia wzmianka o nowym problemie
Zadawanie sobie samemu pytań podczas czytania postów
Krytyczna uwaga pod swoim adresem wskazująca na zdobycie nowej wiedzy
Bezpośrednia wzmianka na temat prawidłowości działania podanego
rozwiązania
Link do obiektu stanowiącego podziękowanie za podzielenie się wiedzą
Emotikon wyrażający podziękowanie za podzielenie się wiedzą

Zdobywanie nowych
umiejętności

nie stwierdzono

Kształtowanie
się tożsamości
w odniesieniu do
domeny wiedzy

nie stwierdzono

Wspólny repertuar
zasobów
Podzielane kryteria

nie stwierdzono

Wspólne działania

nie stwierdzono

Artefakty forum

Posty zawierające linki do dokumentów wewnętrznych, takich jak notatki
z wykładów, zestawów ćwiczeń, zadań, źródeł wiedzy
Posty zawierające linki i uwagi związane z pracą nad komputerowym składem
notatek z wykładów z analizy matematycznej

Język symboliczny

Kod komputerowy
Równania matematyczne

Specjalistyczne
narzędzia

Książki
Wikipedia
Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie

Cytowanie

Przytaczanie cytatów pochodzących z zaufanych źródeł
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Uczenie się/Tożsamość

Żargon

Przykłady
Język specyficzny dla danej domeny wiedzy

Współpraca

Wspólne
rozwiązywanie
problemów

Poprawianie kodu komputerowego
Uwagi na temat kodu komputerowego
Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem równań matematycznych
Grupowa rekonstrukcja treści poleceń, zadań, treści wykładów itd.
Zgłębianie tematu poprzez zadawanie pytań i krytyczne uwagi
Odpowiedzi na pytania skierowane pod adresem całego forum
Propozycje rozwiązania dyskutowanego problemu

Dyskusja

Ciąg postów charakteryzujący się wymianą argumentów za danym
rozwiązaniem i przeciwko niemu

Dzielenie się
informacjami

Umieszczanie w postach odnośników literaturowych
Dostarczanie określonych informacji w odpowiedzi na prośbę innych
użytkowników
Dostarczanie informacji na temat domeny wiedzy
Dostarczanie danych osobowych i kontaktowych
Dostarczanie informacji na tematy związane z funkcjonowaniem uczelni
Dostarczanie informacji związanych z organizacją funkcjonowania członków
forum w świecie rzeczywistym

Dzielenie się wiedzą

Dostarczanie użytecznych rad dotyczących dyskutowanego problemu
Podawanie przykładów (lub negatywnych przykładów) rzucających światło
na dyskutowaną kwestię
Formułowanie wniosków na podstawie poprzednich postów lub nowych
informacji zawartych w tym samym poście
Poprawianie błędów zawartych w postach

Dzielenie się
własnymi
doświadczeniami

Użytkownik opowiadający anegdotę wynikającą z jego doświadczeń (lub
doświadczeń osób trzecich) rzucających nowe światło na dyskutowaną
kwestię
Prośba użytkownika do pozostałych o podzielenie się własnymi
doświadczeniami

Wspólnota
Wiedza o pozostałych
członkach forum

Wzmianka o kompetencjach, opiniach, preferencjach itd. pozostałych
użytkowników
Posty bezpośrednio adresowane do określonych użytkowników
Wyrażenie zgody na spotkanie

Podzielane poczucie
wspólnoty

Bezpośrednia wzmianka o „naszej” grupie lub forum
Dyskusja na temat wspólnych problemów
Podejmowanie wspólnych decyzji poprzez dyskusję i głosowanie
Bezpośrednia wzmianka na temat solidarności grupowej
Wzmianka na temat konieczności wspólnego i solidarnego występowania
w kontaktach zewnętrznych
Udzielanie wsparcia duchowego pozostałym członkom wspólnoty
Tworzenie wspólnej pamięci grupowej

Domena
Dbałość o domenę
wiedzy

Krytyczna uwaga pod adresem lamera zaśmiecającego wątek
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Uczenie się/Tożsamość

Przykłady

Pozostałe
Pytania

Prośba o radę w określonej sprawie, prośba o dodatkową informację na temat
określonego problemu, inicjowanie dyskusji na określony temat

Dygresja nie
związana z tematem
dyskusji

Post nie związany bezpośrednio z prowadzonym wątkiem lub tematyką forum

Przyjazny komentarz

Uprzejmości, humor, pozdrowienia, pochwała, życzenia wszystkiego
najlepszego, dowcipkowanie, przeprosiny

Nieprzyjazny
komentarz

Krytyka, sarkazm okazywane werbalnie przez członków forum

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W porównaniu z pozostałymi kluczowymi członkami forum rzadko zadają pytania (mtjm – 8, kait – 7, earl – 3 i sapal – 2) i uczestniczą w dyskusjach (9, 14, 16 i 1).
Wyjątek w tym względzie stanowi ponownie kicia, która zadała 22 pytania i 20 krotnie uczestniczyła w dyskusjach. Znikoma liczba ich postów zawiera niezwiązane z tematem dygresje (0–1), nieprzyjazny (0) lub przyjazny komentarz (0–8 odniesień).
Podobnie jak w przypadku pytań, kicia wykazała się większą aktywnością w tym
względzie z 4 dygresjami niezwiązanymi z tematem, 8 przyjaznymi i 1 nieprzyjaznym komentarzem.
Charakterystycznym dla tej grupy jest niezwykle niski odsetek odniesień zakwalifikowanych do obszaru „Pozostałe” kształtujący się na poziomie od 2,45% (mtjm)
do 10,57% (kicia i kait), co w porównaniu z przedstawicielami grupy 2 stanowi wynik co najmniej dwukrotnie niższy (za wyjątkiem szymonk – 13,26%).
Do drugiej liczniejszej grupy należą: Adeodatus, haylmfao, infal, nice, Sebastian,
szymonk i yacek. Ich zaangażowanie w prace wspólnoty jest niezwykle zróżnicowane
i waha się od 249 (15%) do 60 (4%) postów. Z analizy treści wynika, że większość ich
postów dotyczy współpracy (od 47,55% do 23,46%), jednakże odsetek ten jest zdecydowanie niższy niż w przypadku pierwszej grupy.
Charakterystyczne jest również to, że osoby zaliczone do tej grupy w różny sposób
i w różnym zakresie współpracują z pozostałym członkami wspólnoty. Adeodatus,
Sebastian i yacek wykazują znaczną aktywność w zakresie dzielenia się informacjami
(odpowiednio 26, 45 i 26), dzielenia się wiedzą (18, 29 i 12) oraz wspólnego rozwiązywania problemów (48, 15 i 9). Natomiast pozostali przede wszystkim dzielą się
prawie wyłącznie informacjami. Zdecydowana większość bardzo chętnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju dyskusjach: przoduje w tym względzie Adeodatus (35 odniesień). Za wyjątkiem yacka nie mają do zaoferowania wielu doświadczeń, którymi
by się mogli podzielić (od 0 do 2). Ich posty zawierają szereg odniesień i bezpośrednich linków do dokumentów instytucjonalnych wspólnoty (od 22 – Adeodatus do
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7 – infal) oraz język symboliczny (od 32 – Sebastian do 8 – nice). Prawie wszyscy
stosują narzędzia specjalistyczne (od 0 – haylmfao do 3 – infal). Natomiast bardzo
zróżnicowane zachowania komunikacyjne można zaobserwować w zakresie posługiwania się żargonem: niektórzy użytkownicy, jak np. Adeodatus, stosują język specjalistyczny 8,6 razy częściej od pozostałych. Podobnie jak ich koledzy z grupy pierwszej nie wykazują zbytniej dbałości o domenę (od 0 do 1).
Czterech z nich, tj. Adeodatus, nice, Sebastian oraz szymonk, sporo nauczyło się
poprzez uczestnictwo we wspólnocie (odpowiednio: 5,33%, 8,9%, 6,23% i 7,14%).
Pozostali, tj. haylmfao, infal oraz yacek, zyskali w tym względzie w mniejszym zakresie (1,39% – 1,67%).
Podobnie jak w przypadku grupy, zanotowano niewiele odniesień w zakresie wiedzy o innych użytkownikach (od 1 do 3) oraz poczucia wspólnoty (od 1 do 3). Wyjątek w tym względzie stanowią Adeodatus oraz Sebastian, którzy zanotowali w obszarze wiedzy o innych uczestnikach odpowiednio 7 i 5 oraz poczucia wspólnoty 9
i 5 odniesień.
To, co przede wszystkim odróżnia drugą grupę od pierwszej, to wiele odniesień
w obszarze „Pozostałe”. Dotyczy to wszystkich przedstawicieli drugiej grupy, z wyjątkiem szymonka (13,26%), których co najmniej jedna piąta wszystkich postów
przypadła na ten obszar (od 19,58% – yacek do 28,68% – infal). Najwięcej postów
zawierało w pierwszej kolejności pytania (Sebastian – 66, Adeodatus – 64, haylmfao –46, nice – 26, infal – 24, yacek – 21 oraz szymonk – 12 odniesień), a następnie
przyjazny komentarz (najwięcej: Adeodatus – 13 i Sebastian – 8). Trochę rzadziej
posty zawierały dygresje niezwiązane z tematem wątku. Wyjątkiem jest rekordzista
haylmfao, który zanotował 36 odniesień.

4.4. Wnioski z badań empirycznych
Badania pokazały, że główni aktorzy wirtualnych wspólnot działań nie tworzą jednorodnej grupy. Chociaż ich zachowania komunikacyjne zorientowane są głównie na
tworzenie i dzielenie się wiedzą, to różnią się co do celów, metod i narzędzi działania.
Członkowie wirtualnej wspólnoty działań zaliczeni do grupy pierwszej to pierwszoplanowi twórcy wiedzy. Ich działania na rzecz wspólnoty są zdominowane przez
współpracę nad rozwiązywaniem problemów, dzielenie się wiedzą i informacjami
oraz doświadczeniami. Jako wysokiej klasy profesjonaliści posługują się w swoim
przekazie środkami wyrazu wynikającymi z ich domeny, takimi jak: język symboliczny, narzędzia specjalistyczne oraz żargon. Na pierwszym planie znajduje się zadanie do rozwiązania, a nie ewentualne korzyści wynikające z przynależności do
wspólnoty lub ze zdobycia nowej wiedzy.
Przedstawiciele drugiej grupy głównych aktorów wirtualnej wspólnoty działań
to osoby, które są przede wszystkim nastawione na zdobycie wartościowej wiedzy.
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W tym celu współpracują z pozostałymi członkami wspólnoty, dzieląc się przede
wszystkim informacjami, linkami do różnego rodzaju źródeł drugorzędnej wiedzy oraz animując dyskusje na interesujące ich tematy. W konsekwencji dominują
zachowania komunikacyjne związane z zadawaniem pytań najczęściej zawierających prośbę o pomoc w rozwiązaniu określonego problemu, co stanowi impuls do
rozpoczęcia prac nad wspólnym jego rozwiązaniem oraz wtrącaniem dygresji niezwiązanych z tematem i dyskusją. Nie mają one większego znaczenia dla zwiększania grupowych zasobów wiedzy, natomiast mogą mieć wpływ na wytworzenie się
poczucia wspólnoty. Taka strategia komunikacji umożliwia im zajęcie centralnych
pozycji w ramach sieci i uzyskania dostępu do kluczowych zasobów wspólnoty. Dla
„zamaskowania” istniejącej asymetrii wiedzy pomiędzy nimi i twórcami wiedzy często stosują żargon zawodowy i wyrażenia slangowe charakterystyczne dla danej domeny. Cechą charakterystyczną tej grupy jest także częste wyrażanie podziękowań,
nie tylko w formie słownej, lecz także za pomocą emotikonów oraz innych wyrazów
szacunku przedstawicielom grupy pierwszej.
Wspólny dla obydwu grup jest stosunkowo niski odsetek odniesień dotyczących
dbałości o domenę oraz w zakresie wspólnoty i wspólnej tożsamości. Możliwym wyjaśnieniem tego stanu rzeczy są podzielane przez członków wspólnoty działań wzory
kultury profesjonalizmu, które dla celów współpracy nie wymagają identyfikacji
z określoną grupą społeczną, lecz z określoną profesją (domeną wiedzy). W konsekwencji jednostki, które się im nie podporządkowują, przestają być postrzegane
przez pozostałych jako profesjonaliści i tracą swoją pozycję w sieci wiedzy. Przykładem ilustrującym tę zależność może być usunięcie użytkownika z forum z powodu
„zaśmiecania” wątku nieistotnymi treściami.

5. Wnioski końcowe
1. Główni aktorzy wirtualnej sieci działań różnią się przede wszystkim motywacją do
uczestnictwa oraz sposobem postrzegania wirtualnej wspólnoty działań. Przedstawiciele pierwszej grupy są zainteresowani wyłącznie współpracą. Ich działalność ogranicza się do dzielenia się wiedzą, informacjami oraz doświadczeniami,
także w formie dyskusji. Są również bardzo aktywni w rozwiązywaniu problemów.
Natomiast wspólnota znajduje się na drugim planie. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że identyfikacja członków wspólnoty następuje w oparciu o domenę
wiedzy, a nie przynależność grupową. Głównym celem aktorów zaliczonych do
drugiej grupy jest zdobycie wartościowej wiedzy i temu podporządkowują swoją
strategię komunikacyjną. Polega ona na podtrzymywaniu wysokiej aktywności
członków wspólnoty za pomocą pytań i dyskusji oraz tworzeniu dobrej atmosfery poprzez przyjazne komentarze i gratulacje pod adresem twórców wiedzy.
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Ponieważ świetnie znają mechanizm identyfikacji, próbują ukryć braki wiedzy,
nadużywając wyrażeń specjalistycznych i profesjonalnego żargonu.
2. Badanie pokazało, że jednym z czynników uruchamiających procesy tworzenia
i dzielenia się wiedzą jest asymetria wiedzy. Wynika z tego, że rozwój wirtualnej
wspólnoty działań jest także uzależniony od jej składu osobowego. Poza jednostkami dysponującymi doskonałą wiedzą fachową muszą znaleźć się w niej również osoby, którą mają jasno określony cel i silną motywację do zdobycia nowej
wiedzy. Chodzi zatem o osoby, które nie zawahają się poprosić o pomoc. W tym
przypadku podstawowe znaczenie mają kompetencje społeczne. Oznacza to, że
w przypadku celowo tworzonych przez organizację wirtualnych wspólnot działań należy poza motywacją również wziąć pod uwagę takie kwestie, jak np. rodzaj
członkostwa (otwarte – zamknięte), rekrutacja nowych członków (dobrowolna
– przymusowa) czy też stabilność składu osobowego.
3. Asymetria wiedzy jest ważną, ale nie jedyną przesłanką uruchomienia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą. Istotną rolę w transferze wiedzy w środowisku wirtualnym odgrywa tzw. szybkie zaufanie (ang. swift trust). Umożliwia
ono jednostkom nawiązanie relacji w przestrzeni wirtualnej. Szybkie zaufanie jest
nietrwałe, nie stanowi zatem wystarczającej podstawy do powstania i rozwoju
wirtualnej wspólnoty działań. Konieczne są poza tym odpowiednie działania
wspierające związane z czynnikami kontekstowymi w wymiarze organizacyjnym (m.in. domena, wspierające środowisko oraz przywództwo we wspólnocie),
wspólnotowym (m.in. wielkość, członkostwo, uprzednie doświadczenia członków wspólnoty, stabilność składu osobowego) oraz technologicznym (m.in. zakres i stopień wykorzystywanych technologii). Oznacza to, że organizacja może
tworzyć warunki do powstawania szybkiego zaufania dla świadomego i efektywnego kierowania procesami inicjowania i rozwoju wirtualnych wspólnot działań.
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Zachowania komunikacyjne głównych
aktorów wirtualnych sieci wiedzy
Streszczenie
Jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnych organizacji jest umiejętność zarządzania wiedzą w przestrzeni wirtualnej. W związku z tym jedną z najważniejszych kwestii jest
umiejętność kierowania procesami tworzenia i rozwoju wirtualnych sieci wiedzy, takich jak
wirtualna wspólnota działań. Podstawowy element konstytuujący każdą wspólnotę stanowią
procesy współpracy i uczenia się, wyrażające się interakcjami pomiędzy członkami wspólnoty.
Powstała w ich wyniku sieć komunikacji determinuje procesy rozwoju wspólnoty, co w konsekwencji wpływa bezpośrednio na jej przydatność jako narzędzia kreowania i dyfuzji wiedzy.
W niniejszym artykule przedstawiono i przedyskutowano zachowania komunikacyjne
głównych aktorów wirtualnej sieci wiedzy na przykładzie wirtualnej wspólnoty działań.

Słowa kluczowe: wirtualna sieć wiedzy, wirtualna wspólnota
działań, kreowanie i dyfuzja wiedzy, zachowania komunikacyjne,
grupowe uczenie się

Communication Behavior of Core Members
of Virtual Knowledge Networks
Abstract
Success in the global networked economy depends on the ability to manage processes of
creation and development of virtual knowledge networks, such as a virtual community
of practice. Every community is constituted by collaboration and learning processes
which take form of interactions between community members. As a result, the established
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communication network determines the community development processes, which in turn
directly affects its usefulness as a tool for knowledge creation and diffusion. The paper
presents and discusses communication behavior of key members of virtual community of
practice.

Key words: virtual knowledge network, virtual community
of practice, knowledge creation and diffusion, communication
behavior, group learning
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Kształtowanie relacji z klientami
w procesie zarządzania
zakładem ubezpieczeń

Wprowadzenie
Zakładom ubezpieczeń coraz trudniej jest pozyskiwać nowych i utrzymywać dotychczasowych klientów w związku z nie tylko wzrastającymi wymaganiami klientów
w zakresie jakości świadczonych usług, sposobów obsługi, cen produktów ubezpieczeniowych oraz narastającej konkurencji, lecz także w wyniku znacznie większych
możliwości dostępu do informacji na rynku. Zmiany te powodują, że lojalność nabywców przestaje być niezmiennym atutem zakładów ubezpieczeń, a to oznacza, że
muszą one ciągle wzbogacać i utrwalać tę lojalność w sposób satysfakcjonujący dla
klienta i jednocześnie w sposób najbardziej pożądany i przynoszący korzyści samym
zakładom ubezpieczeń.
Niniejszy artykuł ma na celu prezentację części wyników badań własnych dotyczących oceny sposobów kształtowania relacji z klientami indywidualnymi w procesie
zarządzania zakładem ubezpieczeń. Badania zostały przeprowadzone w latach 2010
i 2011, a przygotowana w tym celu ankieta badawcza została wysłana do 30 zakładów
i towarzystw ubezpieczeń działających w dziale I ubezpieczeń i 32 w dziale II (zwrot
wypełnionych ankiet odpowiednio: 27 i 30; odpowiedzi udzieliły osoby zatrudnione
w działach marketingu odpowiadające za CRM). Choć kształtowanie przez zakłady
ubezpieczeń relacji z klientami indywidualnymi w dziale I i II różni się ze względu
m.in. na odpowiednio długo- i krótkoterminowy charakter zawieranych polis, to
jednak występują też podobieństwa w zakresie wybranych aspektów tego procesu.

* Dr Andrzej Grzebniak – Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
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Marketing relacji, etapy rozwoju klienta lojalnego
Marketing relacji oznacza koncepcję zarządzania i działania na rynku, według
której skuteczność rynkowa firm zależna jest od nawiązania partnerskich stosunków z uczestnikami rynku. Koncepcja ta zakłada budowę związków lojalnościowych
z klientami i aliansów strategicznych z partnerami w biznesie [1, s. 15]. Przyjmując
do dalszych rozważań tylko część pierwszą definicji, w której autorzy akcentują lojalnościowych charakter nawiązywanych stosunków z klientami jako warunek skuteczności rynkowej firmy, można przyjąć, iż podstawowym zadaniem działań marketingowych zakładów ubezpieczeń funkcjonujących na wolnym rynku konkurencyjnym
jest przekształcanie nowych nabywców w klientów dokonujących regularnych zakupów ich produktów ubezpieczeniowych, a następnie tworzenie z nich rzeczników
i orędowników firmy. W coraz większym stopniu budowa lojalności klientów staje
się nie tylko elementem przewagi konkurencyjnej zakładu ubezpieczeń, lecz także
warunkiem jego przetrwania na rynku [2, s. 7]. Lojalność klientów może dotyczyć
produktów, miejsca zakupu tych produktów oraz nazwy usługodawcy (marki) oferującego produkty [3, s. 318]. Tym samym budowanie procesu lojalności klientów musi
zawsze odnosić się do tych trzech jego elementów, co wymaga od zakładów ubezpieczeń prowadzących działania marketingowe skoncentrowania oddzielnej uwagi
na ich różnych specyficznych uwarunkowaniach. Lojalność wobec produktu ubezpieczeniowego polega na utrzymaniu przez klienta pozytywnej oceny wobec warunków i zakresów zakupionego przez niego produktu oraz deklaracji chęci jego zakupu
w przyszłości. Lojalność wobec miejsca zakupu produktu oznacza akceptację możliwości wyboru produktów ubezpieczeniowych zakupywanych w tym samym miejscu (poprzez agenta ubezpieczeniowego, agencję ubezpieczeniową, Internet, bank,
supermarket itd.). Z kolei lojalność wobec marki odnosi się do powtarzalności zakupów produktów od tego samego producenta (usługodawcy) ubezpieczeniowego,
choć może też oznaczać powtarzalność zakupów od tej samej grupy ubezpieczeniowej, w ramach której występują różne marki (różne nazwy) zakładów ubezpieczeń.
Lojalność klientów można też ująć w pewien proces składający się z kolejnych
etapów, z których każdy następny oznacza wyższy poziom lojalności. J. Griffin wyróżnia siedem następujących etapów rozwoju klienta [4, s. 34]:
1. klient potencjalny,
2. klient kandydat,
3. klient zdyskwalifikowany,
4. klient dokonujący zakupu produktów danej firmy po raz pierwszy,
5. klient dokonujący powtarzających się zakupów,
6. klient stały,
7. klient adwokat (rzecznik, mecenas) firmy.
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Klient potencjalny oznacza każdą osobę, która znajduje się w otoczeniu firmy
i która może nabyć jej produkt w każdej chwili, jednakże firma zbyt mało lub w ogóle
cokolwiek o tej osobie wie. Klient kandydat to osoba, która odczuwa potrzebę zakupu produktów danej firmy i jest zdolna to uczynić w każdej nadarzającej się okazji, jednakże jak dotąd nikt z firmy lub spoza niej specjalnie nie zabiegał o to lub nie
w pełni uświadomił jej o możliwościach zakupu bądź posiadaniu przez firmę produktów spełniających jej oczekiwania. Natomiast w przypadku, gdy osoba ma o firmie wystarczające informacje pozwalające jej stwierdzić, że nie potrzebuje lub nie jest
w stanie kupić produktów firmy, lub też produkty te nie spełniają jej oczekiwań, jest
traktowana przez firmę jako klient zdyskwalifikowany. Kolejny etap rozwoju klienta
według stopnia lojalności dotyczy klienta dokonującego zakupu produktów danej
firmy po raz pierwszy. W każdej firmie, w tym i w zakładzie ubezpieczeń, klient taki
powinien być objęty od razu specjalną troską, gdyż najprawdopodobniej nabywa
też produkty firm konkurencyjnych i pierwszy zakup produktu danej firmy traktuje
również jako możliwość porównania jakości produktów i sposobów obsługi klienta
tych wszystkich firm. Uzyskanie pozytywnych ocen porównawczych może oznaczać
(choć nie musi) wykonywanie powtarzających się zakupów produktów danej firmy,
co plasuje klienta na kolejnym wyższym etapie lojalności. W takiej sytuacji klient
daje firmie szansę zastosowania strategii cross-selling (sprzedaż krzyżowa), która prowadzi do zwiększania dochodów uzyskiwanych od klienta i polega na oferowaniu
mu specjalnie dla niego przygotowanych grup produktów najlepiej spełniających
jego potrzeby. Celem takiej strategii działania jest przywiązanie klienta do firmy za
pomocą wielu produktów, które łącznie mają ułatwić w przyszłości uzyskanie najwyższego poziomu lojalności wobec firmy, gdyż prawdopodobieństwo zatrzymania
klienta jest bezpośrednio związane z liczbą produktów, z jakich on korzysta [5, s. 17].
Długookresowa skuteczność takiego działania może być zapewniona tylko wtedy,
gdy dodatkowe produkty lub usługi sprzedawane klientowi zwiększają wartość,
która klient uzyskuje od firmy. Wartość ta może wynikać też z faktu, że klient ma do
czynienia z warunkami korzystania z usługi jednej firmy, a nie z wieloma różnymi
warunkami wielu firm w sytuacji zakupu usług tych firm. Ponadto wystąpienie na
przykład roszczeń odszkodowawczych w sytuacji korzystania z produktów ubezpieczeniowych jednego zakładu ubezpieczeń pozwala prościej i łatwiej prowadzić cały
proces odszkodowawczy, gdyż odbywa się on wówczas według procedur jednego
zakładu ubezpieczeń, a nie wielu, oraz nie występują problemy związane z ustalaniem zakresu odpowiedzialności każdego zakładu ubezpieczeń, który brał udział
w dzieleniu się wybranym ryzykiem w procesie jego ubezpieczania. Klient dokonujący powtarzających się zakupów ma największą szansę uzyskania wyższego szczebla lojalności, czyli może stać się stałym klientem. Taki klient dokonuje regularnych
zakupów, korzysta z wszystkich możliwości zaspokojenia swoich potrzeb w ramach
usług oferowanych przez firmę, z którą dodatkowo łączy go długotrwały związek
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i bliska relacja. Uważa się, że stały klient jest też odporny na działania firm konkurencyjnych, co jest niezwykle ważne, gdyż zapewnia to stabilizację działalności firmy,
redukuje koszty ekspansji, umożliwia firmie na bieżąco poznawanie i analizowanie
jego nowych potrzeb i oczekiwań. Ostatni etap w procesie rozwoju lojalnego klienta
dotyczy klienta adwokata (rzecznika, mecenasa) firmy. Jest to stały klient, który dodatkowo charakteryzuje się rozpowszechnianiem pozytywnych informacji o firmie,
tworzeniem przyjaznego wizerunku firmy oraz zachęcaniem potencjalnych klientów
do skorzystania z oferty firmy.
Określenie stopnia lojalności klienta pozwala firmie na opracowanie optymalnego
programu marketingowego, który będzie zawierał zróżnicowane instrumenty marketingowego oddziaływania względem osób mieszczących się w każdym z etapów rozwoju klienta. Celem nadrzędnym tego programu jest generowanie zysków dla firmy
dzięki lojalnym klientom. Oznacza to również, że firma powinna eliminować z programu marketingowego te działania, które dotyczą klientów zdyskwalifikowanych,
gdyż szkoda czasu i pieniędzy na klientów, którzy z wysokim prawdopodobieństwem
nigdy nie skorzystają z oferty firmy. Z kolei klienci zakwalifikowani do wybranego
etapu rozwoju klienta powinni być obejmowani działaniami mającymi na celu przekształcanie ich w klientów z wyższego etapu, co oznacza generowanie wyższych zysków dla firmy. Przesuwając klientów przez coraz wyższe poziomy generowania zysków, firma zapewnia sobie dodatkowo ściślejsze relacje z klientem, wyższy stopień
lojalności klienta oraz szansę na sprowokowanie klientów dokonujących zakupu po
raz pierwszy i zakupów powtarzalnych na odejście od firm konkurencyjnych. Niezwykle istotne jest w tym procesie plasowanie (pozycjonowanie) produktu, które
jest działaniem związanym z takim sposobem jego oferowania, że zajmuje wyróżniające i wysoko oceniane miejsce w świadomości klientów [6, s. 191]. Należy jednak
pamiętać o możliwości wystąpienia tzw. dysonansu pozakupowego, który dotyczy
ujemnej różnicy między oczekiwaniami klienta związanymi z zakupionym produktem a jego pozytywnym dotychczasowym doświadczeniem. Prawdopodobieństwo
wystąpienia tego dysonansu zależy m.in. od częstotliwości zakupu produktu oraz
stopnia nieodwracalności decyzji [7, s. 167]. W każdym jednak przypadku należy
dążyć do utrzymywania kontaktu z klientem, gdyż „bez jasnej informacji zwrotnej
od klientów usługa nigdy nie będzie ulepszona” [8, s. 94].
Kolejnymi analizowanymi w artykule aspektami kształtowania relacji z klientami
w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń są: ocena podejmowanych działań
przez zakłady w celu tworzenia i utrwalania relacji z klientami, ocena ważności bonusów pod względem siły wpływu na utrwalanie relacji z klientami oraz ocena rodzaju ofert o największej sile przyciągania ubezpieczonych klientów do wstępowania
do klubu klienta zakładu ubezpieczeń.
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Wyniki badań własnych
Na rysunkach 1–4 zostały przedstawione wyniki badań w zakresie oceny wybranych aspektów kształtowania relacji z klientami w procesie zarządzania zakładem
ubezpieczeń. Na rysunku 1 przedstawiono ocenę stopnia istotności wybranych celów programów lojalnościowych z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń. Wynika
z niej, że zakłady ubezpieczeń największą wagę przykładają do aspektu 7, czyli że
wśród celów programów lojalnościowych za najważniejszy uznają cel odnoszący się
do stwarzania podstaw do zintegrowanych działań marketingowych ubezpieczyciela
(41 wskazań). Kolejne najwyżej oceniane aspekty dotyczą aspektu 4, czyli możliwości
sprzedaży krzyżowej ubezpieczeń (36), i aspektu 6, czyli możliwości wspierania budowy społeczności wokół marki ubezpieczyciela (28). Najniżej z kolei są oceniane:
aspekt 8, czyli że programy lojalnościowe usprawniają obsługę klienta (16), aspekt 2,
czyli że zwiększają częstotliwość zakupu ubezpieczeń (23), i aspekt 5, czyli że zwiększają udział ubezpieczyciela w portfelu ubezpieczonego (24).
Rysunek 1. Cele programów lojalnościowych najbardziej przydatne
dla ubezpieczyciela
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Legenda: Cele programów lojalnościowych: 1 – zwiększają wartość klienta, 2 – zwiększają częstotliwość zakupu ubezpieczeń, 3 – pozyskują nowych klientów, 4 – zwiększają sprzedaż krzyżową ubezpieczeń, 5 – zwiększają udział ubezpieczyciela
w portfelu ubezpieczonego, 6 – wspierają budowę społeczności wokół marki ubezpieczyciela, 7 – stwarzają podstawę do
zintegrowanych działań marketingowych ubezpieczyciela, 8 – powodują usprawnianie obsługi klienta.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych.

Wyniki badań potwierdzają wcześniej przedstawioną tezę, iż programy lojalnościowe stwarzają firmom możliwość do prowadzenia zintegrowanych działań marketingowych, ale w przypadku zakładów ubezpieczeń aspekt ten jest oceniany najwyżej.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż wśród aspektów ocenianych najniżej jest aspekt
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dotyczący usprawnień obsługi klienta. Świadczyć to może o tych doświadczeniach zakładów ubezpieczeń, które wskazują na nieprzywiązywanie dużej roli przez klientów
lojalnych do całego procesu obsługi z tej prostej przyczyny, iż obsługa tych klientów
jest zwykle na wysokim poziomie i nie budzi zastrzeżeń. Również zaskoczeniem są
wyniki badania dotyczące zwiększania częstotliwości zakupu ubezpieczeń w wyniku
funkcjonowania programów lojalnościowych. Wyniki te nie wskazują, iż ta częstotliwość się zmniejsza lub zwiększa, ale wskazują, że nie to jest najważniejsze w programie lojalnościowym z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń. Już nieco ważniejszym
aspektem programów lojalnościowych zakładów ubezpieczeń jest na przykład aspekt
odnoszący się do udziału ubezpieczyciela w portfelu ubezpieczonego, co oznacza, że
zakłady ubezpieczeń większą uwagę przykładają do posiadanej przez ubezpieczonego
struktury produktów ubezpieczeniowych z punktu widzenia produktów konkurencyjnych zakładów ubezpieczeniowych. Tak pojmowana struktura produktów może bowiem oznaczać stopień wahań ubezpieczonego co do wyboru produktów danego zakładu ubezpieczeń lub chęć testowania w celach porównawczych produktów różnych
zakładów ubezpieczeń. Taki ubezpieczony klient musi więc stać się obiektem zwiększonej troski zakładu ubezpieczeń, aby nie stracić go już w krótkim okresie czasu.
Na rysunku 2 zostały przedstawione wyniki badań dotyczące oceny skuteczności
wybranych działań w tworzeniu i utrwalaniu relacji pomiędzy klientem a zakładem
ubezpieczeń. Wynika z nich, że zakłady ubezpieczeń za najbardziej skuteczne uznają
ułatwienia stwarzane klientowi w celu kontaktu z zakładem ubezpieczeń oraz działania typu cross-selling, czyli możliwość oferowania klientowi jak największej ilości usług.
Rysunek 2. O
 cena skuteczności działań w tworzeniu i utrwalaniu relacji pomiędzy
klientem a zakładem ubezpieczeń
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Legenda: Skuteczność działań: 1 – nowoczesne usługi, które trafiają w potrzeby klientów, 2 – rozwiązania systemowe, które
są unikatowe i dostępne tylko u danego ubezpieczyciela, 3 – mass customization (masowa indywidualizacja), 4 – cross-selling – oferowanie klientowi jak największej ilości usług, 5 – obniżka opłat i prowizji – stały klient ponosi relatywnie
mniejsze opłaty, 6 – lepszy dostęp do usług – ułatwianie klientowi kontaktu z ubezpieczycielem.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych.
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Realizacja procesu ułatwiania kontaktu z zakładem ubezpieczeń znajduje odzwierciedlenie w coraz częściej tworzonych przez nich wydzielonych serwisach kontaktowych w postaci na przykład indywidualnych witryn internetowych lub specjalnych linii telefonicznych dostępnych tylko dla najbardziej lojalnych klientów.
Z kolei za najmniej skuteczne działania w tworzeniu i utrwalaniu relacji pomiędzy
klientem a zakładem ubezpieczeń uznawane są rozwiązania systemowe, które stanowią unikatowe i dostępne tylko u danego ubezpieczyciela propozycje w zakresie
zintegrowanej elektronicznej obsługi klienta. Oznacza to, że klienci nadal preferują
kontakt osobisty z przedstawicielem (najczęściej agentem ubezpieczeniowym) zakładu ubezpieczeń, szczególnie w sytuacji obsługi roszczenia szkodowego lub na
etapie wyboru produktu ubezpieczeniowego z uwagi na bezpośrednią możliwość
wyjaśnienia wszystkich wątpliwości co do zakresu lub rodzaju wybieranego produktu ubezpieczeniowego.
Wyniki badania w zakresie oceny ważności bonusów pod względem siły wpływu
na utrwalanie relacji pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń przedstawiono na
rysunku 3. Celem tego badania było ustalenie – w ocenie zakładów ubezpieczeń –
trzech rodzajów bonusów najbardziej wpływających na utrwalanie relacji z klientem.
Okazało się, że największy wpływ mają nieodpłatne usługi dodatkowe, następnie korzyści płynące z przynależności do klubu stałego klienta oraz czasopisma, magazyny
i biuletyny firmowe wysyłane klientom. Z kolei najmniejszy wpływ mają imprezy
okolicznościowe, na które zapraszani są klienci, konkursy i loterie organizowane
przy okazji zakupu produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkiego rodzaju premie
punktowe przyznawane za zakup produktów i które mogą być w przyszłości wymieniane na rabaty za zakup następnych produktów ubezpieczeniowych.

Liczba zakładów ubezpieczeń

Rysunek 3. Ocena ważności bonusów pod względem siły wpływu na utrwalanie
relacji pomiędzy ubezpieczonym klientem a zakładem ubezpieczeń
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Legenda: Rodzaje bonusów: 1 – karta stałego klienta, 2 – call center, 3 – premie punktowe, 4 – imprezy okolicznościowe,
5 – klub stałego klienta, 6 – nieodpłatne usługi dodatkowe, 7 – gadżety związane z korzystaniem z usługi, 8 – czasopisma,
magazyny, biuletyny firmowe dla klientów, 9 – listy i e-maile do klientów, 10 – konkursy i loterie.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych.
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Należy też podkreślić fakt, iż zakłady ubezpieczeń dość wysoko oceniają siłę
wpływu na utrwalanie relacji z klientami tradycyjnej metody kontaktu, czyli listów
wysyłanych zwykłą pocztą, oraz nowej formy kontaktu, czyli e-maili wysyłanych
drogą internetową. Doceniają też rolę call center (centrum telefoniczne), czyli całość
elementów sprzętowych i programowych służących do obsługi masowych kontaktów
z klientami przy użyciu telefonu jako medium.
Ostatnie prezentowane wyniki badań dotyczą rodzaju ofert o największej sile
przyciągania ubezpieczonych klientów zachęcających do wstępowania do klubu
klienta zakładu ubezpieczeń (por. rysunek 4). Każdy zakład ubezpieczeń wybierał
trzy oferty, które według niego charakteryzują się największą skutecznością w tym
względzie. Wyniki badań wskazują, że trzy rodzaje ofert zdecydowanie wyróżniają
się w tym zakresie, tzn. różnego rodzaju zniżki na zakupywane produkty ubezpieczeniowe, możliwość skorzystania z porad w zakresie doboru odpowiedniego produktu
ubezpieczeniowego oraz możliwość kupna dodatkowych lub specjalnych ubezpieczeń w cenie ubezpieczenia podstawowego. Najniższą siłą przyciągania charakteryzują się specjalne klubowe oferty spędzenia wolnego czasu częściowo finansowane
przez ubezpieczyciela, darmowe oferty kulturalne oraz inne oferty (np. część zakładów ubezpieczeń oferuje w przypadku przynależności do jego klubu klienta obniżenie oprocentowania kredytu w wybranym banku – najczęściej z tej samej grupy
kapitałowej).
Rysunek 4. Rodzaje ofert o największej sile przyciągania ubezpieczonych klientów
zachęcające do wstępowania do klubu klienta zakładu ubezpieczeń
50

42

ubezpieczeń

Liczba zakładów

40

46
37

30
20

12

16

Rodzaje ofert
13
5

10
0
1

2

3

4

5

6

7

Rodzaje ofert

Legenda: Rodzaje ofert: 1 – różnego rodzaju zniżki, 2 – możliwość dodatkowych porad w zakresie wyboru odpowiedniego ubezpieczenia, 3 – możliwość kupna dodatkowych lub specjalnie dedykowanych ubezpieczeń w cenie ubezpieczenia podstawowego, 4 – specjalne klubowe oferty spędzania wolnego czasu częściowo finansowane przez ubezpieczyciela,
5 – darmowy udział w seminariach i szkoleniach, 6 – darmowe oferty kulturalne, 7 – inne oferty.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych.
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Podsumowanie
Zaprezentowane na rysunkach 1–4 wyniki badań własnych wskazują na następujące główne prawidłowości w kształtowaniu wybranych relacji z klientami w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń:
1. możliwość zintegrowania działań marketingowych jest uznawana za najważniejszy cel programów lojalnościowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń;
2. największą skutecznością w tworzeniu i utrwalaniu relacji pomiędzy klientem
a zakładem ubezpieczeń charakteryzują się ułatwienia stwarzane klientowi w zakresie szybkiego i efektywnego kontaktu z zakładem ubezpieczeń;
3. klienci zakładów ubezpieczeń spośród bonusów pod względem siły wpływu na
utrwalanie relacji z klientami najwyżej oceniają nieodpłatne usługi dodatkowe
oraz korzyści płynące z przynależności do klubu stałego klienta;
4. kluby stałego klienta zakładów ubezpieczeń najskuteczniej przyciągają do uczestnictwa poprzez oferowanie możliwości kupna dodatkowych lub specjalnie dedykowanych ubezpieczeń w cenie ubezpieczenia podstawowego, stosowanie różnego
rodzaju zniżek oraz możliwość uzyskania dodatkowych porad w zakresie wyboru
odpowiedniego ubezpieczenia.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że kształtowanie wybranych relacji z klientami
w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń musi koncentrować się głównie na
zintegrowanych działaniach marketingowych, co oznacza, że musi ono scalać różne
rodzaje narzędzia komunikowania, promocji, reklamy i public relations w celu uzyskania większego stopnia budowy lojalności klientów. Staje się to nie tylko elementem przewagi konkurencyjnej zakładu ubezpieczeń, ale również czynnikiem decydującym o jego przetrwaniu. Ważnym elementem tego kształtowania stają się kluby
stałego klienta, które w coraz większym stopniu są w tym celu wykorzystywane przez
zakłady ubezpieczeń, choć tylko 17 spośród 57 przebadanych zakładów ubezpieczeń
taki klub posiada. Z badań jednak wynika, że wzrasta przekonanie zakładów ubezpieczeń o konieczności i korzyściach posiadania takich klubów, tym bardziej, że część
z tych, które ich nie posiadają, intensywnie prowadzi przygotowania do ich wdrożenia. Kluby stałego klienta zapewniają także możliwość osiągnięcia efektu synergii,
który polega na wzmocnieniu wzajemnego oddziaływania między klientem i zakładem ubezpieczeń w zakresie m.in. lepszej reakcji klientów na nietypowe formy przekazów promocyjnych, redukcji narzucających się i drażniących prostych przekazów
reklamowych, dostrzegania przez zakłady ubezpieczeń konieczności uzyskiwania
przyzwolenia klientów na prowadzenie działań promocyjnych, uzyskiwania też przez
zakłady ubezpieczeń bieżącej możliwości monitorowania potrzeb klientów i stopnia ich zaspakajania oraz w zakresie możliwości szerszego wykorzystywania public
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relations, które jest narzędziem bardziej obiektywnym niż reklama, a tym samym
lepiej przystosowanym do budowania zaufania klientów do zakładu ubezpieczeń.
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KSZTAŁTOWANIE REL ACJI Z KLIENTAMI W PROCESIE
ZARZĄDZANIA ZAKŁ ADEM UBEZPIECZEŃ
Streszczenie
Jednym z głównych rozważanych w artykule aspektów kształtowania relacji z klientami
jest lojalność klientów, która przestaje być niezmiennym atutem zakładu ubezpieczeń.
Oznacza to dla nich konieczność rozszerzania i pogłębiania procesu utrwalania lojalności
klienta w kierunki większych korzyści zarówno dla zakładów, jak i klientów. Jednym ze
sposobów zwiększania korzyści dla zakładów ubezpieczeń jest przekształcanie nowych
nabywców w klientów dokonujących regularnych zakupów ich produktów ubezpieczeniowych, a następnie tworzenie z nich rzeczników i orędowników zakładów. Korzyści dla
klientów muszą z kolei odnosić się do ich oczekiwań w zakresie m.in. możliwości otrzymywania ponadprzeciętnych dodatkowych porad przy zakupie produktów ubezpieczeniowych,
indywidualnych sposobów kontaktu z zakładami ubezpieczeń, dostępu do szerokiego zakresu
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darmowych dodatkowych lub specyficznych produktów ubezpieczeniowych. Te nowe
wzajemne oczekiwania klientów i zakładów ubezpieczeń muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w celach programów lojalnościowych zakładów zgodnie z preferencjami każdej ze
stron.

Słowa kluczowe: klient lojalny, klub klienta, programy lojalnościowe,
tworzenie i utrwalanie relacji między klientem a zakładem ubezpieczeń

SHAPING CLIENTS’RELATIONS IN THE PROCESS
OF INSURANCE COMPANY MANAGEMENT
Summary
One of the main aspects shaping clients’relations in the process of insurance company
management is clients’loyalty, which is no longer the unchangable chief asset of insurance
company. That means that they have to broaden and deepen the process of strenghtening
and preserving the process of creating the customer’s loyalty. The reason for those actions is
mainly to create mutual benefits for the insurance companies as well as for the clients. One
of the ways to maximize benefits for the insurance companies is to convert the buyers into
clients making regular purchase of their insurace products. Consequently, making the buyers
act as proponents and intercessors of the companies. The benefits for the clients must on the
other hand meet their expectations as far as the possibilities of obtaining additional consultanions and advice when buying insurance products are concerned. The benefits should also
concern individual ways of direct contact with insurance companies and access to the broad
spectrum of free, additional or specific insurance products. Those new mutual expectations
of clients and insurance companies must be reflected in the aims of the companies’ loyalty
programmes in accordance with the preferences of both sides.

Key words: loyal client, client’s club, loyalty programmes, creating
and maintaining the relations between client and insurance
company
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Lojalność klientów
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usług telefonii komórkowej

1. Wstęp
Współczesne organizacje stają przed wieloma wyzwaniami związanym z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, zjawiskami
postmodernizmu w kulturze i konsumpcji. Dotyczy to także sektora usług wysokich
technologii, które same w sobie tworzą „system nerwowy” społeczeństwa informacyjnego. Jedną z najpopularniejszych jest telefonia komórkowa umożliwiająca wymianę informacji w formie głosowej, ale także tekstowej i multimedialnej oraz usługi
lokalizacyjne (GPS) czy dostępowe (mobilny Internet). Spadek cen połączeń, większa możliwość wyboru atrakcyjniejszych, dopasowanych do naszych potrzeb ofert
czy nowe usługi wzmagają ekspansję rynku telefonii komórkowej i powodują szczególne zabiegi zarówno o przyciągnięcie nowych klientów, jak i o pozyskanie lojalności klientów dotychczasowych.
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych sprawdzających, czy
stosowane praktyki lojalnościowe mają wpływ na postrzeganie przez konsumentów podmiotów świadczących usługi na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Lojalność klientów jest tu szczególnie istotna ze względu na otwarcie rynku
usług telekomunikacyjnych na konkurencję [4] i intensywną konkurencję między operatorami.

* Dr hab. Aleksander Lotko – Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska.
** Piotr Kiepela – absolwent Politechniki Radomskiej.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2012 (151)

SGH_213_2012_08_101 OiK2.indb 91

91

10/9/12 11:31 AM

Aleksander Lotko, Piotr Kiepiela

2. Lojalność klientów w dobie postmodernizmu
Na współczesnym rynku obserwuje się zjawiska dominacji sektora usług, wielokulturowości, mobilności, postmodernistycznych, hedonistycznych stylów życia,
rzeczywistości wirtualnej [7, s. 22–23]. Klienci mają wysoki poziom świadomości,
wiedzy eksperckiej, osiąganej dzięki nieskrępowanemu dostępowi do różnorodnych źródeł informacji, coraz mniej ufają tradycyjnym przekazom reklamowym
[15]. Organizacje stają się natomiast „poszukiwaczami” konsumentów. W związku
z tym szczególnego znaczenia nabiera nowa wartość – lojalność klientów. Wyróżnia
się modele lojalności oparte na satysfakcji klientów, marce, wizerunku organizacji,
czynnikach społecznych oraz postawach klienta [13, s. 33–42; 14, s. 142; 15].
Dwa najczęściej spotykane podejścia ujmują zjawisko lojalności klientów od
strony behawioralnej, opisującej ich zachowanie, oraz od strony emocjonalnej, koncentrującej się na uczuciach, wartościach i nastawieniu [3, s. 122]. Tak rozumianą
lojalność definiuje się jako „dokonywanie zakupów u producentów tej samej marki,
zakupów w tym samym miejscu sprzedaży lub od tego samego sprzedawcy” [11, s. 6].
Zaobserwowano także, iż na zachowanie klientów wpływają czynniki emocjonalne
oraz psychologiczne i włączono je do analizy lojalności w nurt podejścia emocjonalnego [3, s. 122]. Zostało ono zapoczątkowane przez J. Jacoby oraz R. Chestnut i obecnie stanowi dominujące rozumienie znaczenia lojalności. W tym podejściu lojalność
definiuje się jako głęboko zakorzenione przekonanie dotyczące powtórnego zakupu
preferowanego produktu lub usługi, prowadzące do dokonywania powtarzających
się zakupów tego samego produktu bądź produktów tej samej marki, pomimo występujących czynników sytuacyjnych i działań marketingowych mających na celu
nakłonienie klienta do zmiany dostawcy [8, s. 34].
Szersze ujęcie lojalności przedstawiła J. Griffin, określając lojalnego nabywcę jako
osobę, która dokonuje regularnych i powtarzających się zakupów produktów danej
firmy, korzysta z wielu produktów znajdujących się w ofercie firmy, udziela pozytywnych rekomendacji innym klientom, a także jest odporna na działania marketingowe firm konkurencyjnych. Definicja ta łączy elementy podejścia behawioralnego
i emocjonalnego [6, s. 31].
Z kolei D. Gremler i S. Brown zaproponowali analizowanie definicji lojalności
w trzech aspektach. Według nich lojalność to stopień, w jakim klienci [2, s. 45]:
1. Okazują powtarzalność zakupu w danej firmie.
2. Pozytywnie ustosunkowują się do firmy.
3. W sytuacji zaistnienia potrzeby ponownego zakupu rozważają ten zakup tylko
w danej firmie.
Podsumowując, widać, że w koncepcjach, które proponują J. Griffin oraz
D. Gremler i S. Brown, pojawia się wyraźnie akcentowany czynnik pozytywnego
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ustosunkowania się klientów do organizacji oraz rekomendowanie jej innym. Jest to
szczególnie istotne narzędzie marketingu szeptanego (word-of-mouth), tym cenniejsze, że zainteresowanie oficjalnym przekazem promocyjnym maleje w dobie wielości
mediów. Marketing szeptany oznacza sytuację, gdy wiadomości o nowych produktach i usługach rozchodzą się wśród potencjalnych klientów poprzez sieci kontaktów
międzyludzkich, i to właśnie z nich konsumenci czerpią informacje i opinie na temat
organizacji [10]. Szczególnym rodzajem władzy konsumenta jest władza referencji,
która polega na tym, że konsument dobrowolnie rekomenduje innym osobom daną
organizację [1]. Z punktu widzenia zarządzania relacjami jest to istotne, ponieważ
marketing, traktowany jako indywidualna relacja z każdym klientem, musi także
uwzględniać procesy grupowe, w których oprócz relacji sprzedawca–klient istnieje
cała sieć wymiany informacji w otoczeniu tego drugiego [10].

3. Charakterystyka rynku telefonii komórkowej
Z telefonii komórkowej korzysta ponad 84–85% Polaków [5, 12]. Oznacza to
wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z 2006 roku. Jednocześnie penetracja aktywnych kart SIM w stosunku do liczby ludności w 2011 roku
wyniosła ponad 125% [12]. Wzrostowi penetracji telefonów komórkowych w Polsce
towarzyszy widoczny spadek posiadania telefonów stacjonarnych w domach. W badaniu z 2006 roku taki fakt potwierdziło 65% respondentów, podczas gdy w roku
2009 – 58% [Ericsson 2009], a w roku 2010 – już tylko 43% [12]. Obecnie rynek usług
telefonii komórkowej wszedł już w fazę dojrzałości. Nasycenie rynku jest tak duże,
że jego rozwój mierzony wskaźnikiem penetracji rynku nie jest już tak gwałtowny
jak jeszcze kilka lat wstecz. Penetracja rynku na koniec 2009 roku wynosiła 117,4%,
co znaczyło, że w kraju prawie 45 mln kart SIM było aktywnych.
Operatorów telefonii komórkowej dzieli się na strukturalnych, czyli posiadających własną infrastrukturę, oraz wirtualnych, czyli oferujących swoje usługi z wykorzystaniem infrastruktury innych operatorów. Operatorzy oferują swoje usługi
w różnych sieciach i pod różnymi markami. Pierwszym strukturalnym operatorem
działającym na rynku telefonii komórkowej w Polsce (od 1991 roku) była Polska
Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o. o., wykorzystująca początkowo sieć analogową, obecnie właściciel marek Orange i POP. Do czterech znaczących operatorów
zaliczają się także działający od 1996 roku Polkomtel S.A. (właściciel marek: Plus
Abonament, Plus Mix, Plus Na Kartę (36,6, Simplus) Plus Firma) oraz od 1995 roku
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o. o. (marki: Era, Era TAK TAK, Era Biznes i Heyah).
Od 2010 roku jedynym właścicielem PTC jest Deutsche Telekom, a usługi oferowane
są pod marką T-Mobile. Do roku 2007 na rynku działało tylko tych trzech operatorów. W roku 2007 działalność rozpoczął czwarty znaczący operator, P4 sp. z o. o.,
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oferujący usługi pod marką Play. Obecnie działa siedmiu operatorów strukturalnych,
poza wspomnianymi funkcjonują jeszcze: CenterNet, Mobyland i Aero2. Oprócz
wymienionych działa także kilkudziesięciu operatorów wirtualnych. W tym modelu
usługi oferują operatorzy związani z sieciami sklepów detalicznych (np. tuBiedronka,
Carrefour Nova), koncernami medialnymi (Cyfrowy Polsat, wRodzinie) czy niezależnymi dostawcami usług dostępowych i telewizji kablowej (Netia, Aster).
Największa grupa użytkowników indywidualnych korzysta z usług marki Orange
(36,7% osób). Co czwarty respondent korzysta z Plusa (26,3%), a z Ery korzysta
22,6% [12]. W przypadku rynku B2B, to jest firm i instytucji, 95% z nich deklaruje,
że aktywnie korzysta z usług telefonii komórkowej. Aż 42% firm i instytucji posiada
aktywną przynajmniej jedną głosową kartę SIM w sieci Orange. Drugą marką pod
względem popularności wśród klientów biznesowych jest T-Mobile, z której usług
korzysta 31% firm i instytucji. Sieć Plus obsługuje 28% podmiotów, a Play – 5% [9].
Łącznie liczba klientów poszczególnych operatorów jest następująca:
1. Polska Telefonia Komórkowa Centertel (Orange) – 14,33 mln,
2. Polkomtel (Plus) – 13,74 mln,
3. Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile) – 13,26 mln,
4. P4 (Play) – 5,16 mln,
5. pozostali – 0,66 mln.
Decydując się na korzystanie z telefonu komórkowego, konsument wybiera formę
płatności. Jeszcze w 2006 roku tylko niespełna 34% użytkowników telefonów komórkowych korzystało z usług abonamentowych. Notuje się jednak tendencję wzrostową
tego wskaźnika i w 2009 roku było to już prawie 48%. Korzystnie na wzrost udziału
usług abonamentowych wpływają różnego rodzaje promocje konsumenckie i programy lojalnościowe, którymi operatorzy usiłują zachęcić klientów do korzystania
z usług post-paid.

4. Analiza wyników badań empirycznych
Dla zebrania materiału statystycznego posłużono się metodą ankietową, wykorzystując opracowany kwestionariusz zawierający pytania na temat oceny odczuć
użytkowników telefonii komórkowej dotyczących: 1) indywidualnego traktowania,
2) szczególnego traktowania stałych klientów, 3) chęci przedłużenia współpracy,
4) woli rekomendacji operatora innym i 5) wartości uzyskiwanej z programów lojalnościowych w stosunku do zaangażowania klientów.
Ankieta składała się z dwóch części. Pierwszą z nich jest część metrykowa mająca
na celu zebranie obiektywnych informacji o respondentach. Zapytano w niej o operatora, z którego korzysta respondent, przedział wiekowy respondenta, długość okresu,
przez jaki respondent pobiera usługi od operatora, o formę płatności oraz o branie
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udziału w programach lojalnościowych organizowanych przez operatora. Po części
metrykowej każdemu respondentowi zadano pytania dotyczące jego odczuć co do
poruszanych zagadnień merytorycznych. Każde z pytań przybrało postać stwierdzenia, do którego respondent powinien ustosunkować się, wybierając jedną z pięciu
standardowych dla każdego pytania odpowiedzi wyrażających akceptację, jej brak
lub brak określonego stanowiska.
Odpowiedzi rejestrowano na 5-punktowych skalach porządkowych. Badanie
przeprowadzono na próbie 120 osób powyżej 15 roku życia. Miało ono charakter
rozpoznawczo-pilotażowy, wymagający dalszego doskonalenia i stąd niewielka liczebność próby. Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu 2011 roku. Respondenci
korzystali z jednej z czterech najpopularniejszych na polskim rynku sieci komórkowych, tj.: Orange, Plus, T-Mobile lub Play. Najpopularniejsza wśród ankietowanych
jest sieć Orange – wybrało ją 37 osób, co stanowi niemal 31%. Na drugim miejscu
jest sieć T-Mobile – z jej usług korzysta co czwarty respondent. Nie wiele mniejszą
popularnością cieszy się Plus (nieco ponad 23%). Najmniejszym powodzeniem wśród
ankietowanych cieszy się Play. Tę sieć wybrało 25 osób, czyli niecałe 21% ankietowanych. Należy jednak zwrócić uwagę, że Play jest na polskim rynku najkrócej, a taki
wynik świadczy o dużym potencjale tej sieci.
Indywidualne traktowanie klienta jest jednym z ważniejszych wyznaczników stosowania przez organizację zasad marketingu partnerskiego. O spersonalizowane zachowania w stosunku do klientów respondenci zostali zapytani w kolejnych dwóch
pytaniach ankiety. Do stwierdzenia „czuję się traktowany/a indywidualnie przez mojego operatora” pozytywnie odniosło się tylko 22% ogółu respondentów, 25% nie ma
na ten temat zdania, a aż 53% twierdzi, że operator nie traktuje ich indywidualnie.
Wśród tych osób aż ¼ twierdzi, że zdecydowanie nie są traktowani indywidualnie.
W tabeli 1 przedstawiono stanowiska respondentów.
Tabela 1. R
 ozkład odpowiedzi respondentów na stwierdzenie: „czuję się
traktowany/a indywidualnie przez mojego operatora”
T-Mobile

Plus

Orange

Play

Ogółem

Zdecydowanie nie

17%

11%

16%

8%

13%

Raczej nie

43%

43%

35%

40%

40%

Nie mam zdania

20%

21%

24%

36%

25%

Raczej tak

13%

18%

16%

8%

14%

Zdecydowanie tak

7%

7%

8%

8%

8%

Źródło: opracowanie własne.

Największy udział osób odczuwających indywidualne podejście operatora (odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”) ma wśród respondentów sieć Plus, jest to
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jednak tylko 25%. Najmniejszy udział takich osób ma Play – 16%. Ta sieć ma także
największy odsetek osób niemających zdania – 36%. Udział osób, które wybrały odpowiedź „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” waha się w poszczególnych sieciach od
48% (Play) do nawet 60% (T-Mobile).
Organizacje często wartościują swoich klientów i różnicują swoje zachowania
wobec nich. Zdarza się, że pewna grupa klientów bywa traktowana preferencyjnie.
Przesłanką do lepszego traktowania może być długość więzi łączącej usługobiorcę
z usługodawcą. O to, czy klienci sieci komórkowych czują się traktowani lepiej ze
względu na to, że są ich stałymi klientami, zapytano w kolejnym pytaniu. W tabeli
2 przestawiono odpowiedzi respondentów. Wzięto jednak po uwagę tylko te osoby,
które z usług operatora korzystają dłużej niż 2 lata.
Tabela 2. R
 ozkład odpowiedzi respondentów na stwierdzenie: „operator traktuje
mnie lepiej dlatego, że jestem stałym klientem”
Zdecydowanie nie

T-Mobile

Plus

Orange

Play

Ogółem

8%

12%

15%

8%

12%

Raczej nie

40%

36%

36%

17%

35%

Nie mam zdania

20%

32%

27%

42%

28%

Raczej tak

24%

16%

15%

25%

19%

Zdecydowanie tak

8%

4%

6%

8%

6%

Źródło: opracowanie własne.

Tylko 25% respondentów uważa, że staż korzystania z usług ma wpływ na lepsze traktowanie usługobiorcy przez operatora. Aż 46% ma przeciwne odczucia. Największy udział osób, które czują, że jako stałych klientów operator traktuje ich lepiej,
ma sieć Play – 33%, najmniejszy zaś Plus – 20%. Osoby korzystające z sieci Orange
najczęściej czują, że długość ich relacji nie ma znaczenia – określiło tak 52% użytkowników tej sieci.
Przekonanie (lub jego brak) o prawidłowości podjętej przy wyborze operatora
decyzji powinno przekładać się na chęć konsumentów do przedłużenia umowy
i dalszego korzystania z usług. Aby sprawdzić, czy faktycznie tak jest, postawiono
przed konsumentami kolejne stwierdzenie, które brzmiało następująco: „jakość
usług świadczonych przez mojego operatora zachęca do przedłużenia umowy/korzystania z nich dalej”. W tabeli 3 przedstawiono rozkład odpowiedzi dotyczących
tego stwierdzenia.
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Tabela 3. R
 ozkład odpowiedzi respondentów na stwierdzenie: „jakość usług
świadczonych przez mojego operatora zachęca do przedłużenia umowy”
Zdecydowanie nie

T-Mobile

Plus

Orange

Play

Ogółem

10%

7%

8%

–

7%

Raczej nie

7%

14%

14%

–

9%

Nie mam zdania

40%

11%

30%

16%

25%

Raczej tak

37%

54%

41%

64%

48%

Zdecydowanie tak

7%

14%

8%

20%

12%

Źródło: opracowanie własne.

Widać, że dla sieci T-Mobile, Plus oraz Orange rozkład odpowiedzi jest zbliżony:
około 20% respondentów twierdzi, że jakość otrzymanych usług raczej lub zdecydowanie nie zachęca do przedłużenia umowy, natomiast dla wszystkich tych sieci ponad
40% respondentów czuje się zachęconych jakością usług do przedłużenia umowy,
przy czym największy odsetek odnotowuje Plus (aż 68% odpowiedzi pozytywnych).
Najwięcej osób niemających zdania w tej kwestii odnotowuje T-Mobile (aż 40% niezdecydowanych). Zdecydowanym liderem jest natomiast sieć Play, która nie odnotowała negatywnych odpowiedzi na to pytanie, a aż 84% jej badanych użytkowników
jest zachęconych do przedłużenia umowy.
Budowanie pozytywnego wizerunku i dobrych relacji z klientem jest dla przedsiębiorstw bardzo ważne, ponieważ zazwyczaj skutkuje ono dobrą opinią przekazywaną przez zadowolonych konsumentów osobom trzecim. Dzięki rekomendacji
doświadczonych użytkowników przedsiębiorstwa często zdobywają nowych konsumentów. Dlatego ostatnie stwierdzenie postawione w ankiecie przed wszystkimi respondentami było następujące: „poleciłbym/poleciłabym swojego operatora innym”.
Odpowiedzi zostały przedstawione w tabeli 4.
Tabela 4. R
 ozkład odpowiedzi respondentów na stwierdzenie:
„poleciłbym/poleciłabym swojego operatora innym”
Zdecydowanie nie

T-Mobile

Plus

Orange

Play

Ogółem

3%

4%

8%

–

4%

Raczej nie

13%

14%

11%

4%

11%

Nie mam zdania

53%

32%

30%

20%

34%

Raczej tak

13%

36%

41%

40%

33%

Zdecydowanie tak

17%

14%

11%

36%

18%

Źródło: opracowanie własne.
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Spośród wszystkich ankietowanych osób tylko 15% jest zdania, że ich operator
nie jest godny polecenia. Zdania na ten temat nie wyraził aż co 3 respondent. Ponad
połowa z zapytanych osób zarekomendowałaby usługi swojego operatora osobom
trzecim, z czego aż 18% badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”. Biorąc
pod uwagę, iż w większości analizowanych do tej pory zagadnień sieć Play cieszy się
najkorzystniejszą opinią respondentów, nie jest zaskoczeniem, że także i tutaj odsetek osób gotowych polecić innym usługi tej sieci jest największy i wynosi 76%. Tylko
jeden z respondentów stwierdził, że Play nie jest siecią wartą rekomendacji. Najmniejszy jest tutaj także udział osób niemających zdania – 20%. Respondenci innych
sieci niechętni do rekomendowania ich usług stanowią od 17% (T-Mobile) do 19%
(Orange). Największy udział osób, które nie wyraziły opinii, ma Orange – aż 53%.
Ta sieć jest także siecią najrzadziej polecaną przez klientów – chęć do rekomendacji
wyraziło tylko 30% respondentów.
Zgodnie z „modelem sprawiedliwej wymiany” w budowaniu satysfakcji klienta
bardzo ważny jest stosunek poniesionych przez niego kosztów do zysków, jakie
otrzymał. Warto więc zastanowić się, czy oferowane przez operatorów w programach lojalnościowych nagrody są adekwatne do poświęcenia, jakie klient musi poczynić, aby je pozyskać. W tym celu poproszono, aby respondenci ustosunkowali
się do stwierdzenia brzmiącego: „wartość nagród jest adekwatna do mojego zaangażowania w program lojalnościowy”. Stosunek respondentów został zaprezentowany w tabeli 5.
Tabela 5. R
 ozkład odpowiedzi respondentów na stwierdzenie: „wartość nagród jest
adekwatna do mojego zaangażowania w program lojalnościowy”
Zdecydowanie nie

T-Mobile

Plus

Orange

Play

Ogółem

10%

–

8%

–

6%

Raczej nie

50%

25%

–

11%

26%

Nie mam zdania

20%

42%

54%

44%

37%

Raczej tak

20%

25%

38%

44%

30%

–

8%

–

–

1%

Zdecydowanie tak
Źródło: opracowanie własne.

Tylko 31% korzystających z programów lojalnościowych respondentów uważa,
że nagrody są adekwatne do ich zaangażowania, z czego tylko jedna osoba jest o tym
zdecydowanie przekonana – jest to usługobiorca sieci Plus. Udział osób przekonanych o zadowalającym stosunku wartości nagród do zaangażowania jest największy
w dla sieci Play i wynosi 44%, najmniejszy zaś jest dla Plusa – 33%. Nagrody są nie
adekwatne dla 60% respondentów korzystających z sieci T-Mobile i dla 25% z sieci
Plus. Wśród użytkowników sieci Orange i Play jest tylko po jednym użytkowniku
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nieprzekonanym o adekwatności nagrody do zaangażowania, z czego dla sieci Orange
jest to osoba, która wybrała odpowiedź „zdecydowanie nie”.
Ostanie z pytań metrykowych miało na celu wyselekcjonowanie osób, które korzystają z programów lojalnościowych organizowanych przez operatorów.
Programy lojalnościowe służą rozpoznaniu, utrzymaniu i powiększeniu tego,
co dostarczają firmie jej najlepsi klienci. Ponieważ korzyści z nich mają charakter
dwustronny – beneficjentami są zarówno firmy, jak i konsumenci, są one typowym
narzędziem dialogu w marketingu relacji. Stanowią narzędzie umożliwiające kształtowanie czasu trwania i zyskowności tych relacji [18]. Dążą do zapewnienia powtarzalności zakupów, bazując na motywacji ekonomicznej (upusty, nagrody). Są to
programy, w których konsumenci są nagradzani w zależności od częstotliwości nabywania i wielkości zakupów [17, s. 623]. Pierwsze programy tego typu wprowadziły
linie lotnicze i hotele, gdyż sprawdzają się one przede wszystkim w przypadku produktów i usług sprzedawanych z wysoką marżą, takich, które konsument zakupuje
przez dłuższy czas oraz które są względnie jednorodne [18, s. 67].
Obecnie programy tego typu rozpowszechniły się i są oferowane także przez operatorów telefonii komórkowej. Wyniki badania przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. R
 ozkład odpowiedzi respondentów na pytanie: „czy bierze Pan/Pani udział
w programach lojalnościowych operatora?”
Tak

Era

Plus

Orange

Play

OGÓŁEM

17%

10%

11%

8%

45%

Nie

8%

13%

20%

13%

55%

Ogółem

25%

23%

31%

21%

100%

Źródło: Opracowanie własne.

Odpowiedzi twierdzącej na pytanie: „czy bierze Pan/Pani udział w programach
lojalnościowych operatora?” udzieliły 54 osoby, co stanowi 45% ankietowanych. Rozpatrując zagadnienie dla każdej z sieci, widać, że tylko w przypadku T-Mobile więcej
jest osób korzystających z programów lojalnościowych (jest ich 20) niż osób z nich
niekorzystających (jest ich 10). W przypadku pozostałych sieci stosunek ten wynosi
kolejno: 12/16 dla Plusa, 13/24 dla Orange oraz 9/16 dla Play. Według innych badań
[16] z programów lojalnościowych korzysta jednak aż 73,13% abonentów. Najwięcej
z nich oczekuje, aby wartością dodaną (korzyściami) oferowaną w programie były
dodatkowe rabaty i zniżki przy przedłużaniu umowy (72% odpowiedzi), dodatkowe
usługi (49%) oraz nagrody rzeczowe (43%) [16]. Generalnie większość korzystających jest zadowolona z programu lojalnościowego (52% odpowiedzi „tak” lub „raczej tak”), podczas gdy niezadowolonych jest 22% abonentów (odpowiedzi „nie” lub
„zdecydowanie nie”) [16].
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7. Wnioski
Biorąc pod uwagę uogólnione wyniki analizy przeprowadzonej w niniejszym
opracowaniu można stwierdzić, że trzej operatorzy najstarszych sieci komórkowych
(Orange, T-Mobile, Plus) powinni zacząć bardziej dbać o swoich klientów. Ich niskie
odczucie indywidualizacji, lepszego traktowania ze względu na okazywaną lojalność
oraz słaba ocena wartości generowanej przez programy lojalnościowe powinny być
sygnałem do stosowania bardziej efektywnych działań marketingowych. Badanie
wykazało, że P4 (Play), jako operator cieszący się najlepszą oceną „relacyjności”, ma
duży potencjał, zwłaszcza w zakresie chęci do kontynuowania relacji na podstawie
oceny jakości świadczonych usług oraz chęci rekomendacji usług sieci innym. Dzięki
temu może być w stanie przejmować klientów operatorów „zasiedziałych”. Ogólnie
skłonność do polecenia usług każdego z operatorów jest wśród ogółu klientów dość
wysoka. Chociaż lojalność klientów telefonii komórkowej ma charakter wynikający
raczej z przyzwyczajenia lub korzystania z usług danego operatora przez rodzinę lub
znajomych (odpowiednio 58% i 55% odpowiedzi), to jednocześnie ponad 70% nie
planuje zmiany dotychczasowego operatora [16]. Świadczy to o względnej stabilności
sytuacji rynkowej będącej status quo, do którego zachowania dążą także operatorzy.
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Lojalność klientów indywidualnych
na rynku usług telefonii komórkowej
Streszczenie
Współcześnie lojalność klientów jest jedną z bardziej pożądanych wartości na rynku. Jej
nowoczesne rozumienie oznacza aktywne wykorzystanie władzy referencji klientów w kształtowaniu pozytywnego wizerunku organizacji. W artykule zaprezentowano wyniki badań
empirycznych przeprowadzonych na rynku usług telefonii komórkowej wśród klientów
indywidualnych.

Słowa kluczowe: lojalność klientów, usługi telefonii komórkowej,
marketing relacyjny
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Loyalty of Individual Customers on
Mobile Telephony Services Market
Abstract
Today customers’ loyalty is one of the desired values on market. Its up-to-date understanding
means active use of customers’ power of reference to shape a positive image of an organization. In the paper, results of empirical research carried with the use of this index on a market
of mobile telephony services among individual customers.

Keywords: customers loyalty, mobile telephony services,
relationship marketing
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System zarządzania jakością
według normy ISO 9001
jako szansa przejścia
organizacji na wyższy poziom
zarządzania jakością

Wstęp
Ogólnie ujmując kompleksowe zarządzanie jakością (TQM – Total Quality Management) jest sposobem zarządzania (zestawem pewnych technik) mającym na celu
poprawę skuteczności (zdolności organizacji do realizacji zaplanowanych celów),
efektywności (możliwości realizacji przyjętych celów przy niższych nakładach), elastyczności i konkurencyjności prowadzenia interesów jako całości. Jest to całkowite
odejście od tradycyjnej drogi koncentrowania się wyłącznie na inspekcji i testach służących wykryciu i usuwaniu wad, wprowadzając w zamian działania zmierzające do
zorganizowania pod kątem jakości całej organizacji i zaangażowania w sprawy jakości
każdego działu, każdej działalności i każdej osoby na dowolnym szczeblu. Zważając
na to, przyjmuje się, że TQM bazuje na założeniu, że w celu osiągnięcia rzeczywistej skuteczności i efektywności organizacji każda jej część musi ściśle współdziałać
z innymi [13, s. 34], uwzględniając szereg zasad, metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania jakością. Dodatkowo warto zaznaczyć, że TQM różni
się od systemów standardowych tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach,
chociaż w wielu standardach są wytyczne powszechnie przestrzegane w TQM, z wykorzystaniem różnych modyfikacji uwzględniających specyfikę organizacji. Z opinią tą zgadza się A. Gazda [5, s. 143], który twierdzi, że TQM nie jest kompletnie
* Dr Dominik Zimon – Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
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opisanym i zadekretowanym systemem zarządzania. Jest natomiast pewną filozofią
dochodzenia do wyższej jakości pracy, osiągania ciągłej poprawy jakości wyrobów
i świadczonych usług.
Można, zatem przyjąć, że TQM to pewien program zarządzania organizacją, stosowany głównie w wielkich korporacjach europejskich, amerykańskich i japońskich.
W związku z tym zasady i metodologia TQM są bardziej zróżnicowane i trudniejsze
do zrozumienia niż zarządzanie jakością według standardowych systemów [12, s. 91].

TQM w świetle literatury
Początki filozofii TQM wywodzą się z nowatorskich poglądów na temat jakości,
jakie prezentowali W.E. Deming, J. Juran oraz P. Crosby. Na bazie ich teorii stworzono
koncepcje TQC (Total Quality Control) i CQWC (Company Wide Quality Control),
które stały się pierwowzorem TQM. Każdy z wyżej wymienionych badaczy prezentował indywidualne podejście do kluczowych zagadnień związanych z kompleksowym
zarządzaniem jakością. Prezentowane podejścia, choć rewolucyjne, powoli zaczęły
tracić na aktualności. W latach 90. XX w. w literaturze dotyczącej jakości pojawiły się
pierwsze sugestie świadczące o „wypaleniu” się filozofii TQM. Autorzy zgodnie twierdzili, iż koncepcja kompleksowego zarządzania jakością nie jest już drogą do sukcesu (Keck 1995, Dobbins 1995, Bemowski 1995, Cottrell 1992), traci na znaczeniu
(Whyte i Witcher 1992, Wilkinson, Marchington i Dale 1993), a w niektórych przypadkach była nawet określona jako „martwa” (Duff 1995, Fellers 1995) [17, s. 113].
W odpowiedzi na te zarzuty badacze podjęli się próby modyfikacji i doskonalenia
koncepcji kompleksowego zarządzania jakością, aby mogła ona być nadal uznawana
za drogę do przejścia na wyższy poziom zarządzania organizacją.
Szerokie spektrum zagadnień, jakie wchodzi w zakres kompleksowego zarządzania jakością sprawia wiele problemów z jego jednoznacznym zdefiniowaniem. Poszczególni autorzy, próbując zdefiniować TQM, skupiają się na odmiennych problemach i zagadnieniach. Można zaryzykować stwierdzenie, że prawdopodobnie jest
tyle różnych definicji i podejść do kompleksowego zarządzania jakością, ilu badaczy i przedsiębiorstw stosujących jego zasady. I tak E. Kindlarski [8, s. 21] definiował TQM jako proces stałego doskonalenia przejawiający się w skupieniu uwagi na
kliencie, ciągłych procesach poprawy oraz powszechnym i pełnym współdziałaniu
wszystkich zainteresowanych. Z kolei L. Wasilewski [20, s. 14] w swojej wypowiedzi
twierdzi, że TQM: „to filozofia zarządzania, stosowana przy prowadzeniu wszystkich
przedsięwzięć i procesów firmy na zasadach przywódczej roli kierownictwa w organizacji, w której każdy pracownik współpracuje z zespołem ze swego środowiska
pracy, stosując narzędzia ciągłej poprawy spełniania lub przekroczenia oczekiwań
klienta, celem osiągnięcia przez firmę takich korzyści, jak:
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zwiększenie wiarygodności firmy na rynku oraz wzrost zaufania klientów, ich
przywiązania do firmy,
 zwiększenie sprzedaży,
 obniżenie kosztów nie tworzących wartości dodanej”.
Zdaniem R. Kolmana [7, s. 139] sedno kompleksowego zarządzania jakością stanowią ludzie, którzy są twórcami jakości. Jakościową politykę przedsiębiorstwa postrzega ów autor jako zbiór wytycznych określających działania potrzebne do osiągnięcia zamierzonej jakości, mianowicie: systematyczne szkolenie, właściwy podział
obowiązków, współuczestnictwo, kompleksowość działań, czytelna informacja na temat jakości, nieustanne doskonalenie stanowiące podstawę systemu ukierunkowanego
na dążenie ku doskonałości. J. Dahlgaard, K. Kristensen, G. Kanji [3, s. 28] uważają
TQM za wizję, którą organizacja może osiągnąć tylko drogą długookresowego planowania, przez wypracowanie i wdrażanie rocznych planów jakości, które stopniowo
doprowadzą ją do realizacji wizji, tj. do stanu, w którym następująca definicja TQM
staje się rzeczywistością: „kultura organizacyjna cechująca się wzrostem zadowolenia klientów wskutek ciągłych udoskonaleń, w których aktywnie uczestniczą wszyscy
pracownicy firmy”. Zdaniem J. Kowalczyka [10, s. 115] najważniejszym elementem
TQM jest samodoskonalenie się organizacji. Twierdzi on, że TQM to zintegrowany
system zarządzania organizacją, w pełni zorientowany na zaspokojenie szeroko rozumianych potrzeb i oczekiwań odbiorców wyrobów i usług, zarówno obecnych, jak
i przyszłych, ale jednocześnie tworzący w organizacji właściwe środowisko motywujące całą załogę do ciągłego doskonalenia swoich działań. W swojej istocie TQM jest
związany z uwarunkowaniami kulturowymi, socjologicznymi, społecznymi i tradycją. Bardzo ciekawa jest również opinia K. Ishikawy [4, s. 282], który uznaje TQM za
koncepcję zarządzania nakierowaną na człowieka. Podkreśla on, że w TQM należy
działać kompleksowo, uwzględniając jakość we wszystkich możliwych szczegółach.
Przedsiębiorstwo staje się czynnikiem rozwoju dzięki kodeksowi etycznemu Bushido
łączącemu zgodność z prawem, skuteczność, zysk i przezroczystość. Z kolei J. Penc
[14, s. 91] pojmuje TQM jako nowy sposób zarządzania przedsiębiorstwem zorientowany na ustawiczne doskonalenie jego potencjału i struktury, a także działalności
we wszystkich aspektach, sferach, rezultatach, co prowadzi do dobrego image firmy
w otoczeniu i trwałego jej rozwoju. Godna uwagi jest również definicja, jaką proponuje Z. Kłos [9, s. 67], a mianowicie TQM to metoda zarządzania przedsiębiorstwem:
1. Zorientowana na osiągnięcie jego celów strategicznych przez działania projakościowe, a więc skierowane na:
 zadowolenie klientów,
 zaspokojenie potrzeb pracowników.
2. Wykorzystująca:
 podejście systemowe,
 zasoby kulturowe przedsiębiorstwa.
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3. Realizowana w ciągłym procesie poprawy wytworów przedsiębiorstwa (produktów i usług):
 przez cały personel, łącznie z kierownictwem,
 we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.
Interesująca jest również definicja TQM według B. Goranczewskiego i D. Puciato
[6, s. 6], którzy uznają kompleksowe zarządzania jakością za pewną wizję organizacji doskonałej, gdzie nie występują błędy, a jakość utrzymywana jest na najwyższym
poziomie. Dodają również, że filozofię TQM można przyrównać do gwiazdy polarnej wskazującej karawanom drogę na pustyni. Nie stanowi ona celu samego w sobie. Podążający za nią nigdy jej nie osiągną, lecz zawsze będzie im ona wyznaczała
właściwy kierunek, do którego należy wytrwale podążać. Zdaniem K. Szczepańskiej
[18, s. 51] odmienność koncepcji TQM wynika z rozwoju nauki o zarządzaniu organizacją. Nowe kierunki wyznaczały nowe paradygmaty dla zarządzania jakością.
Zatem koncepcja TQM rozwija się wraz z teoretycznymi i praktycznymi wyzwaniami
w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem.
Przytoczone powyżej przykłady są jedynie częścią definicji, jakie zawarte są zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej. Wynika z nich, że TQM jest bez
wątpienia pojęciem wieloznacznym, obejmującym odmiennie podejścia do zarządzania jakością. Jednak w większości prezentowanych teorii można wyróżnić pewne
wspólne założenia, są to odpowiednio:
 bardzo silnie zaznaczona orientacja na klienta;
 kultura organizacyjna bazująca na umiejętności pracy zespołowej;
 ustalenie polityki, wizji, misji, celów i strategii oraz kierunków rozwoju i sposobów ich osiągnięcia;
 całkowite zaangażowanie wszystkich pracowników organizacji w działalność jakościową;
 rdzeń kompleksowego zarządzania jakością stanowią ludzie, którzy są twórcami
jakości;
 zapewnienie ciągłej zdolności do doskonalenia kluczowych procesów w organizacji;
 działalność organizacji podporządkowana klientom zewnętrznym i wewnętrznym;
 wpływ na społeczeństwo.
W praktyce za organizacje działające według zasad TQM uznaje się takie, które
dzięki doskonałym wyrobom lub działaniom w zakresie finansów, marketingu, sprzedaży czy produkcji uzyskały trwały sukces rynkowy, jednocześnie zaspokajając wszelkie wymagania klienta. Zatem nie jest więc dziwne, że filozofia TQM stała się jedną
z najczęściej wykorzystywanych przez światowych potentatów gospodarczych koncepcji zarządzania jakością. Przeprowadzone badania dowodzą, że jej założenia stosuje blisko połowa korporacji. Największą popularnością TQM darzą organizacje
z Europy Zachodniej (54,5%) oraz USA (53,8%) [11, s. 18]. Nie bez przyczyny tak
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duża liczba korporacji stosuje zasady filozofii TQM, gdyż gwarantują one przedsiębiorstwom długookresowy rozwój oraz samodoskonalenie.

System zarządzania jakością według normy ISO 9001
jako droga do TQM – analiza wyników badań
Długoletnie i wszechstronne doskonalenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 powinno w konsekwencji w sposób znaczący pobudzić
wzrost efektywności i skuteczności funkcjonowania organizacji w obszarze kontaktów z klientami, zarządzania wewnętrznymi procesami oraz dynamizować rozwój świadomości projakościowej personelu, co zdaniem wielu badaczy może ułatwiać i stymulować przejście organizacji na wyższy poziom zarządzania jakością
(TQM). Z teorią tą zgadza się J. Łunarski, który uznaje, że jedną z dróg dojścia do
skutecznego TQM jest efektywne wdrożenie systemu zgodnego z normą ISO 9001,
a następnie jego rozwój bazujący na wytycznych ISO 9004 oraz kryteriów EFQM
[12, s. 91].
Głównym celem tego podrozdziału jest próba ukazania roli znormalizowanego
systemu zarządzania jakością w procesie doskonalenia zasad filozofii zarządzania jakością, jaką stosuje kierownictwo małych i średnich przedsiębiorstw handlowych. Za
nadrzędny cel procesu badawczego przyjęto zweryfikowanie następującej hipotezy:
Wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 może być pierwszym
krokiem organizacji do przejścia na wyższy poziom zarządzania.
Przedmiotem badań była próba stwierdzenia, czy implementacja wymagań normy
ISO 9001 jest czynnikiem stymulującym przejście organizacji na wyższy poziom zarządzania jakością (TQM). Badaniami przeprowadzonymi w latach 2007–2011 objęto
20 organizacji zrzeszonych w ramach jednej grupy zakupowej. Pozwoliło to objąć
procesem badawczym przedsiębiorstwa prowadzące swą działalność w bardzo zbliżonych warunkach rynkowych. W skład analizowanej grupy zakupowej wchodziły
wyłącznie małe i średnie organizacje handlowe działające w branży instalacyjnej
i stosujące się do wymagań normy ISO 9001.
Proces badawczy rozpoczął się w 2007 roku, w którym nawiązano współpracę
z grupą zakupową. Początkowe miesiące prowadzonych badań zostały poświęcone na
zapoznanie się z głównymi wytycznymi strategii realizowanej przez badane organizacje oraz zrozumieniu specyfiki branży instalacyjnej. Kolejna i zarazem zasadnicza
część procesu badawczego przypadła na przełom 2008 i 2009 roku i swym zakresem
obejmowała przeprowadzenie badań ankietowych oraz wywiadów bezpośrednich
z zarządem i pracownikami badanych organizacji. Badaniami ankietowymi objęto
40 przedstawicieli zarządu oraz członków najwyższego kierownictwa. W 2011 roku
dokonano powtórnych badań ankietowych.
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Punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy było wyodrębnienie nadrzędnych
części składowych tak złożonego zagadnienia, jakim jest niewątpliwie TQM. W tym
celu przyjęto koncepcję proponowaną przez U. Hellstena i B. Klefsjo wyróżniającą
trzy podstawowe składniki kompleksowego zarządzania jakością, a mianowicie: wartości oraz wszelkie dostępne metody i techniki stymulujące rozwój jakości w przedsiębiorstwie (por. rysunek 1).
Rysunek 1. Trzy podstawowe komponenty TQM

Wartości
– zaangażowanie kierownictwa,
– ciągłe doskonalenie,
– mocne zaakcentowanie znaczenia klienta,
– zaangażowanie wszystkich pracowników

Narzędzia jakości

Techniki i zasady
wspierające
zarządzanie
jakością

Źródło: U. Hellsten, B. Klefsjo, TQM as a management system consisting of values, Techniques and Tools, “The TQM Magazine” 2000, Vol. 4, s. 241.

Można więc przyjąć, że TQM jest filozofią działania przedsiębiorstwa mocno akcentującą zarówno kulturę techniczną rozumianą jako zdolność wykorzystywania
dostępnego instrumentarium (technik, metod i zasad sprzyjających budowaniu jakości totalnej), jak i organizacyjną, czyli system idei i wartości podzielanych przez
kierownictwo i pracowników organizacji [2, s. 16].
Wzbogacając dotychczasowe rozważania na temat kompleksowego zarządzania
jakością o jego definicję zawartą w normie ISO 8402:1994, zarysowuje się pewien
szerszy obraz wytycznych, na których bazuje filozofia TQM. Definicja ta brzmi następująco: TQM to metoda zarządzania organizacją oparta na zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich pracowników, której centralnym punktem zainteresowania jest
jakość. Ma ona na celu poprzez osiąganie zadowolenia klientów zapewnić przedsiębiorstwu sukces oraz przynosić korzyści członkom organizacji i społeczeństwu. Na
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podstawie prezentowanych ujęć kompleksowego zarządzania jakością można przyjąć, że rozwój systemu zarządzania jakością w stronę TQM powinien obejmować
następujące etapy:
 świadomą decyzję kierownictwa świadczącą o tym, że wdrażanie wymagań normy
ISO 9001 jest tylko wstępem do dalszych prac nad rozwojem jakości;
 zaangażowanie wszystkich członków organizacji w tworzenie jakości;
 stosowanie instrumentarium jakościowego;
 skupienie się w maksymalnym stopniu na obsłudze klienta.
Jak twierdzi M. Ciechan-Kujawa [1, s. 33] badania prowadzone na świecie dowodzą, że głównym celem znacznej liczby organizacji wdrażających znormalizowane
systemy zarządzania jakością było jedynie uzyskanie certyfikatu na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001. Tendencja ta na przestrzeni ostatnich lat ulega jednak gwałtownej zmianie i obecnie wiele przedsiębiorstw
europejskich wprowadza standardy ISO 9001 nie jako wyodrębnione, jednorazowe
przedsięwzięcia, ale jako część TQM.
Mając to na uwadze pierwsze pytanie zadane respondentom dotyczyło ustalenia
nadrzędnych motywów decydujących o wdrożeniu systemu zarządzania jakością
według normy ISO 9001 (gdyż według wcześniej postawionej hipotezy wynikałoby,
że organizacje starając się o certyfikat, traktują to osiągniecie jedynie jako pierwszy
etap długofalowej strategii doskonalenia organizacji). W związku z powyższym zadano przedstawicielom kierownictwa reprezentującym małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe pytanie dotyczące tej kwestii (por. rysunek 2).
Rysunek 2. Z
 ainteresowania doskonalszymi formami zarządzania jakością na etapie
wdrażania wymagań normy ISO 9001
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Źródło: wyniki badań własnych.

W zdecydowanej większości organizacji najwyższe kierownictwo wdrażało wymagania normy ISO 9001 w celu doskonalenia organizacji tylko na płaszczyźnie
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uregulowań systemowych. Natomiast 20% badanych oznajmiło, że już na etapie implementacji systemu miało świadomość, że sama certyfikacja nie jest wystarczająca
i będzie tylko pierwszym krokiem w stronę gruntownego rozwoju przedsiębiorstwa
pod względem jakości. Znacznie lepiej wygląda sytuacja aktualna (por. rysunek 3),
gdyż 40% badanych uznaje, że należy wyjść poza uregulowania systemowe. Świadczy to o zmianie mentalności części kadry zarządzającej, która doskonale zdaje sobie
sprawę z faktu, że podnoszenie konkurencyjności organizacji zależy w dużym stopniu
od ciągłego dążenia do osiągania coraz wyższych celów w obszarze jakości. Pozostałe
60% ankietowanych nie jest zainteresowanych aż tak znaczącym rozszerzeniem systemu zarządzania jakością, twierdząc w miarę zgodnie, że nie jest to wprawdzie zły
pomysł, ale zważając na specyfikę małych i średnich organizacji handlowych prowadzących działalność na rynku lokalnym nie jest to konieczne. Dodatkowo zaznaczają
oni, że ich organizacje zarówno od strony posiadanej infrastruktury, jak i psychicznego nastawienia kadry nie są jeszcze gotowe na bardziej zaawansowane techniki
doskonalenia jakości. Jednocześnie nie wykluczają, że za kilka lat będzie to możliwe,
zwracając jednak uwagę na to, że kolejne nowelizacje normy ISO 9001 mogą niejako wytyczać prostszą drogę prowadzącą do kompleksowego zarządzania jakością.
Istnieją również wśród respondentów dość liczne głosy sugerujące, że wymagania
normy ISO 9001 na przestrzeni lat nie sprostały oczekiwaniom przedsiębiorców.
Rysunek 3. Plany dotyczące wdrażania zasad TQM
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Źródło: wyniki badań własnych.

Kolejne pytanie dotyczyło stopnia wzrostu świadomości projakościowej oraz
wzrostu zaangażowania pracowników w sprawy związane z doskonaleniem jakości.
Dane zawarte na rysunku 4 wskazują, że wdrożenie w organizacji wymagań systemowych ma w większości przypadków pozytywne przełożenie na wzrost zaangażowania pracowników w sprawy związane z jakością. Według 60% badanych pracownicy po pierwszym okresie dość sceptycznego podejścia do wymagań normy
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ISO 9001 wraz z upływem czasu stopniowo przełamywali swój opór, coraz intensywniej angażując się w doskonalenie systemu zarządzania. Badani zgodnie podkreślali,
że kluczem do sukcesu jest odpowiednio dobrany cykl szkoleniowy, uwzględnianie
poprawek zgłaszanych przez pracowników oraz uświadomienie pracownikom, że
spełnianie wymagań klienta w dużym stopniu determinuje przyszłe zyski organizacji. Do podobnych wniosków doszedł M. Urbaniak [19, s. 22] po przeprowadzeniu
badań na grupie 313 małych i średnich organizacji. Stwierdził on, że wzrost świadomości i zaangażowania pracowników jest jedną z podstawowych korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001.
Rysunek 4. Zaangażowanie pracowników w sprawy związane z jakością
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Źródło: wyniki badań własnych.

Niestety liczna grupa respondentów (40%) nie stwierdziła pozytywnego przełożenia czasu funkcjonowania normy ISO 9001 na zauważalny wzrost świadomości projakościowej wśród zatrudnionych, fakt ten tłumacząc dużym obciążeniem pracowników oraz brakiem chęci z ich strony do przejęcia inicjatywy odnośnie kształtowania
systemu zarządzania jakością. Pomimo tego dość liczna grupa osób przejawiających
większe zaangażowanie w rozwój jakości jest dobrym prognostykiem dotyczącym
ewentualnego wdrażania wytycznych kompleksowego zarządzania jakością. Jest to
związane z tym, że w większości definicji TQM autorzy zgodnie podkreślają, że zaangażowanie wszystkich pracowników jest punktem wyjścia do wprowadzania zasad tej filozofii w organizacjach.
Odpowiedzi na pytanie dotyczące stosowania nowoczesnego instrumentarium
wspierającego proces zarządzania jakością w organizacjach były kolejnym problemem badawczym (por. rysunek 5). Stosowanie metod zarządzania jakością jest niezwykle istotne, gdyż ułatwia przedsiębiorstwom nie tylko proces zarządzania, lecz
także stymuluje ich rozwój oraz zapewnia stabilną pozycję na rynku [16, s. 15].
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Rysunek 5. Stosowanie instrumentarium wspierającego zarządzanie jakością
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Źródło: wyniki badań własnych.

Uzyskane wyniki sugerują, że połowa członków zarządu w większym lub mniejszym stopniu wprowadza w organizacji instrumenty doskonalące działalność systemu. Metody i techniki wspomagające zarządzanie jakością stosuje regularnie 30%
ankietowanych, natomiast sporadycznie sięga po nie 20% z ogółu badanych. Godne
pokreślenia jest również, że kierownictwo próbuje sięgać po tzw. „nowe narzędzia
jakości”, które same w sobie stanowią doskonałą metodę do identyfikacji lub rozwiązywania różnych problemów jakościowych. Dodatkowo kierownictwo sięgając po
szerszy wachlarz instrumentów projakościowych, może je swobodnie łączyć, maksymalizując oczekiwane efekty. Pozostali respondenci wprawdzie na ten moment nie
sięgają po rozwiązania zwarte w poszczególnych instrumentach projakościowych, ale
planują z biegiem czasu włączać tego typu metodykę do normalnego trybu funkcjonowania organizacji. Zauważalny wzrost zainteresowania wśród badanych praktycznym wykorzystaniem instrumentarium zarządzania jakością skłania ku refleksji dotyczącej rozwoju posiadanych systemów zarządzania w stronę filozofii TQM, czego
niezbędnym elementem jest stosowanie nowoczesnych metod, technik i zasad zarządzania jakością, które pozwalają doskonalić organizację oraz kształtować jakość
wyrobu we wszystkich okresach w cyklu jego istnienia [15, s. 5].
Kolejne pytanie skierowane do respondentów dotyczyło wzrostu świadomości obsługi
klienta (rysunek 6). Pytanie to wydaje się jak najbardziej zasadne, gdyż właściwie ukształtowane relacje z klientem (oparte na komunikacji, kulturze i dużej dozie zaangażowania
wzbogacone o najnowsze narzędzia i techniki zarządzania) uznawane są za rdzeń TQM.
Jak wynika z przedstawionych danych 70% ankietowanych uznało, że od czasu
wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 wzrosła świadomość obsługi klienta wśród personelu organizacji. Z kolei 20% badanych uznało, że
obsługa klienta pozostała na niezmienionym poziomie. Dość nieliczna grupa respondentów (10%) nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Uzyskane wyniki mogą napawać optymizmem gdyż zdecydowanie przeważają
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opinie uznające rangę znaczenia klienta dla przedsiębiorstwa, co można uznać za
dobry prognostyk dalszego rozwoju projakościowego organizacji. Jak twierdzą badani, dużą zasługą w doprowadzeniu do takiego stanu rzeczy było przeprowadzenie
odpowiednio dobranych cyklów szkoleniowych mających na celu wyjaśnienie pracownikom szerszych relacji zachodzących pomiędzy dostawcą a nabywcą.
Rysunek 6. Wzrost świadomości obsługi klienta

tak
nie
trudno stwierdzić

Źródło: wyniki badań własnych.

Wnioski
Dokonując krótkiego podsumowania, można zauważyć w niektórych organizacjach pewne pozytywne relacje pomiędzy doskonaleniem znormalizowanego systemu zarządzania jakością a przejściem na wyższy poziom zarządzania jakością.
Wprawdzie na ten moment zauważono jedynie sporadyczne sygnały zwiastujące
dalszy rozwój jakości, jednak nie można wykluczyć, że na ich podstawie za kilka lat
część z badanych organizacji będzie działało w myśl zasad TQM. Oczywiście wymaga
to od ich przedstawicieli wytężonej pracy związanej głównie z:
 ustaleniem strategii dalszego rozwoju organizacji;
 ciągłym podnoszeniem kwalifikacji personelu oraz pozytywnym jego motywowaniu w stronę coraz większego zaangażowania w realizowanie podstawowych
celów jakości;
 zacieśnianiem więzi z klientem (zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym);
 budową kultury w organizacji;
 stosowaniem nowoczesnego instrumentarium zarządzania jakością;
 ciągłym doskonaleniem podejścia procesowego;
 stosowaniem wszelkich możliwych dróg doskonalenia wszystkich płaszczyzn zarządzania przedsiębiorstwem.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY
ISO 9001 JAKO SZANSA PRZEJŚCIA ORGANIZACJI
NA WYŻSZY POZIOM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Streszczenie
Filozofia TQM uznawana jest za jedną z najnowocześniejszych form zarządzania jakością
w organizacjach. Pomimo tego, że nie została nigdzie skodyfikowana, wdrożenie jej wymagań
jest celem i dążeniem wielu przedsiębiorstw. TQM bazuje na umiejętności pracy zespołowej
i jest rozwinięciem polityki organizacji od koncentracji na zyskach i ilości do oparcia się na
potrzebach i zadowoleniu klientów. W literaturze panuje przeświadczenie, że implementacja
znormalizowanego systemu zarządzania jakością jest pierwszym krokiem do wdrożenia
TQM. W opracowaniu wskazano na istotę wdrażania wymagań normy ISO 9001 w kontekście
dalszego rozwoju organizacji. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zwrócono
uwagę na wpływ implementacji systemu zarządzania jakością na doskonalenie przedsiębiorstwa w takich obszarach, jak: spełnianie wymagań klienta, stosowanie instrumentarium
zarządzania jakością czy wzrost zaangażowania pracowników.

Słowa kluczowe: TQM, ISO 9001, doskonalenie, zarządzanie jakością

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING
TO ISO 9001 STANDARDS AS OPPORTUNITY
FOR ORGANIZATION OF THE TRANSITION TO
A HIGHER LEVEL OF QUALITY MANAGEMENT
Abstract
The philosophy of TQM is considered one of the most modern forms of quality management
in organizations. Despite the fact that there was nowhere codified implementation of its
requirements is the goal and the desire of many companies. TQM, it is based on teamwork
skills and policy development organization from a focus on profits and quantities to build
on the needs and customer satisfaction. In the literature there is a conviction that the implementation of a standardized quality management system is the first step to implement TQM.
The study indicated the nature of the implementation of ISO 9001 in the context of further
development of the organization. Based on the survey and analysis highlights the impact of
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the quality management system implementation for business improvement areas such as
meeting customer requirements, the application of quality management instruments that
increase employee engagement.

Key words: TQM, ISO 9001, improvement quality management
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Luki w informacjach
finansowych wykorzystywanych
w zarządzaniu małym
przedsiębiorstwem oraz
czynniki je kształtujące.
analiza wyników badań
ankietowych z wykorzystaniem
modeli logitowych

Wstęp
Znaczenie małych przedsiębiorstw1 we współczesnej gospodarce jest nie do przecenienia. W roku 2008 wytworzyły one 37,1% polskiego PKB, zatrudniały 52% pracujących i stanowiły 98,95% aktywnych firm w Polsce [10]. Małe przedsiębiorstwa
są więc istotnym sektorem polskiej gospodarki. Ich rozwój ograniczany jest przez
wiele barier, wśród których wymienia się między innymi utrudniony dostęp do
* Dr Jacek Jaworski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

** Dr Katarzyna Sokołowska – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

1 Sektor małych przedsiębiorstw w Polsce, zgodnie z art. 104 i 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [9], tworzą podmioty, które w ciągu ostatnich dwóch lat:
1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
2) osiągały roczne przychody ze sprzedaży oraz z operacji finansowych nie większe niż równowartość
10 mln euro i/lub suma ich majątku nie przekroczyła tej samej kwoty.
W ramach tak określonego segmentu przedsiębiorstw, przepisy wyodrębniają dodatkowo mikroprzedsiębiorstwa, dla których ww. limity wynoszą odpowiednio 10 zatrudnionych i 2 mln euro. Dla potrzeb niniejszego
opracowania będą one jednak traktowane jako składowa analizowanego sektora.
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wiarygodnych i właściwie przygotowanych informacji użytecznych w procesie zarządzania [8, s. 132–136]. Jednym z kluczowych strumieni tychże informacji są informacje finansowe.
Jak wskazuje praktyka gospodarcza, większość decyzji w przedsiębiorstwie menedżerowie podejmują w warunkach powszechnie występujących luk informacyjnych.
Owe luki mają bezpośredni wpływ na ryzyko towarzyszące działaniom przedsiębiorstwa. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących zgłaszanych przez menedżerów małych przedsiębiorstw luk w informacjach
finansowych wykorzystywanych w procesie zarządzania. Cel ten postanowiliśmy rozszerzyć o identyfikację czynników, od których te luki zależą. Do analizy przyjęliśmy
czynniki oparte na wybranych cechach przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Badania
oparliśmy o sondaż ankietowy przeprowadzony wśród reprezentatywnej próby menedżerów. W analizie zależności uzyskanych odpowiedzi i założonych czynników
wykorzystaliśmy modele regresji logistycznej (logitowe).

1. Metodyka badań
W celu zidentyfikowania luk w informacjach finansowych występujących w praktyce zarządzania polskich małych przedsiębiorstw przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród ich menedżerów. Objęły one 1 008 przedsiębiorców z całej Polski wylosowanych warstwowo według struktury populacji generalnej odpowiadającej m.in. ich
rozkładowi terytorialnemu, wielkości przedsiębiorstw oraz rodzajom prowadzonej
działalności. Badaną próbę można zatem uznać za reprezentatywną. Ankietę przeprowadzono metodą komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego CATI
(Computer Assisted Telephone Interview). Strukturę respondentów względem niektórych cech przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Struktura ankietowanych przedsiębiorstw według wybranych cech
Podział

Liczba

Procent

Podział

Wielkość przedsiębiorstwa

Liczba

Procent

Płeć przedsiębiorcy

Małe

359

35,62

Kobieta

559

55,46

Mikro

649

64,38

Mężczyzna

449

44,54

Rodzaj działalności

Wykształcenie przedsiębiorcy

Produkcyjna

77

7,60

Podst. lub zawodowe

27

2,68

Handlowa

207

20,54

Średnie

315

31,25

Usługowa

285

28,27

Wyższe ekonomiczne

240

23,81

Mieszana

439

43,55

Wyższe pozostałe

424

42,06
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Podział

Liczba

Procent

Podział

Okres działalności
Do 3 lat

Liczba

Procent

Wiek przedsiębiorcy
66

6,55

Do 35 lat

223

22,12

1–6 lat

89

8,83

36–50 lat

413

40,97

Powyżej 6 lat

853

84,62

Powyżej 50 lat

372

36,90

Tendencja malejąca

462

Forma opodatkowania

Zmiany w przychodach

Podatek CIT

289

28,67

Podatek PIT

458

45,44

Bez zmian

284

28,17

Ryczałt od przych. ewid.

207

20,54

Niewielki wzrost

182

18,06

Karta podatkowa

37

3,68

Dynamiczny wzrost

80

7,94

Zmiany w zyskach

45,83

Zapotrzebowanie na inwestycje

Tendencja malejąca

498

49,40

Tendencja malejąca

209

20,73

Bez zmian

266

26,39

Bez zmian

513

50,89

Niewielki wzrost

182

18,06

Niewielki wzrost

150

14,88

Dynamiczny wzrost

62

6,15

Dynamiczny wzrost

136

13,49

Źródło: opracowanie własne.

Każdemu z ankietowanych zadaliśmy dwa pytania: brak jakich informacji finansowych odczuwa Pani/Pan w sposób szczególny, podejmując decyzje krótko- i długoterminowe? Respondenci udzielali odpowiedzi, zakreślając zdefiniowane z góry
zakresy informacji finansowych2. Mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W tabeli 2 zostały zaprezentowane możliwe opcje wyboru dla obu pytań.
Tabela 2. Opcje wyboru w pytaniach ankietowych
W zarządzaniu krótkoterminowym brakuje mi
szczególnie informacji o:
a. zdolności do regulowania zobowiązań bieżących
(płynności finansowej),
b. zdolności do generowania zysków
(rentowności),
c. sprawności działania (szybkości i jakości
wykorzystania posiadanego majątku),
d. krótkoterminowym zapotrzebowaniu na
gotówkę,
e. poziomie bieżących i przyszłych przychodów,
f. kształtowaniu się bieżących i przyszłych
kosztów.

W zarządzaniu długoterminowym brakuje mi
szczególnie informacji o:
a. poziomie zadłużenia (wykorzystaniu długu
w finansowaniu działalności),
b. kosztach kapitałów użytych w finansowaniu
działalności,
c. opłacalności inwestycji w majątek trwały,
d. wartości (cenie) przedsiębiorstwa,
e. kondycji finansowej,
f. finansowych efektach planowanego
długoterminowego rozwoju firmy.

Źródło: opracowanie własne.

2

Szerzej o przytoczonej klasyfikacji informacji finansowych patrz: [7].
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Uogólniając wyniki badania, przeprowadziliśmy analizę struktury uzyskanych
odpowiedzi. Ten rodzaj analizy częściowo wykorzystaliśmy również w badaniu czynników kształtujących zgłaszane luki informacyjne. Badając te czynniki, postanowiliśmy uwzględnić dwojakiego rodzaju zmienne objaśniające: cechy opisujące przedsiębiorstwo oraz jego działalność, a także wybrane cechy osobiste przedsiębiorcy
(por. tabela 3).
Tabela 3. Założone czynniki kształtujące luki informacyjne
Cechy przedsiębiorstwa i jego działalności
1. forma opodatkowania,
2. system ewidencyjno-rachunkowy,
3. liczba zatrudnionych pracowników (wielkość przedsiębiorstwa),
4. rodzaj działalności,
5. okres prowadzonej działalności,
6. liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność,
7. zmiany w przychodach, zyskach i zapotrzebowaniu na inwestycje.
Cechy osobiste przedsiębiorcy
1. wykształcenie,
2. wiek,
3. płeć.
Źródło: opracowanie własne.

Z uwagi na dychotomiczny charakter odpowiedzi menedżerów (dana luka jest
odczuwana bądź nie) do ustalenia zależności pomiędzy zmiennymi objaśniającymi
a uzyskanymi odpowiedziami wykorzystaliśmy modele regresji logistycznej (logitowe). Konstrukcję i estymację tej klasy modeli opisywali m.in. J.S. Cramer [2, 3],
W.H. Greene [4] i M. Gruszczyński [6].
Model logitowy, o którym mowa powyżej, pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa, że zmienna objaśniana przyjmie określoną wartość, np. „odczuwam
brak danej informacji”, pod warunkiem, że zmienne objaśniające przyjęły wartości
x1, x2,…,xk:
k

pi (Yi = 1 / x1 , x 2 ,..., x k ) =

e

β0 +

∑ β j xij
j =1

k

1+ e

β0 +

∑ β j xij

(1)

j =1

gdzie
i = 1,...,1008 (liczebność próby),
βj, j = 0,…, k – parametry regresji,
x1, x2,…xk – zmienne objaśniające (ilościowe lub jakościowe).
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Do estymacji parametrów tego modelu wykorzystuje się metodę największej wiarygodności. Funkcję wiarygodności określającą prawdopodobieństwo pojawienia się
wartości Yi przy danych parametrach modelu można zapisać w następujący sposób:

L=

1008 Yi
∏ i
i=1

(

p 1 −pi

)

1−Yi

(2)

Do oceny modelu przyjmuje się te wartości jego parametrów βj, dla których prawdopodobieństwo to jest największe. Do znalezienia maksimum funkcji wiarygodności wykorzystuje się jej logarytm:
1008
1008
k
⎛
⎞ 1008
ln L = ∑ [Yi ln pi + (1− Yi ) ln(1− Yi )] = ∑Yi ⎜β 0 + ∑ βj x ij ⎟ + ∑ ln
j=1
⎠ i=1
i=1
i=1 ⎝

1
β0 +

k

∑ β j x ij

(3)

1+ e j =1
Następnie oblicza się pochodne cząstkowe pierwszego rzędu powyższego równania względem parametrów βj i przyrównuje je do 0. Ponieważ otrzymane po obliczeniu pochodnych równania są nieliniowe, to do poszukiwania rozwiązania stosuje
się procedury iteracyjne.
W modelu logitowym interpretacji poddaje się znaki parametrów βj. Dodatni
znak parametru przy danej kategorii zmiennej objaśniającej oznacza, że większym
jest prawdopodobieństwo, iż osoba charakteryzowana przez tę kategorię odczuwa
brak jakiejś informacji niż osoba należąca do kategorii odniesienia tej zmiennej (ceteris paribus). Kategoria odniesienia obejmuje te kategorie zmiennej objaśniającej,
dla których nie został oszacowany parametr β.
Do interpretacji wyników przyjętego modelu można też wykorzystać iloraz szans.
Szansę definiuje się jako stosunek prawdopodobieństwa, że jakieś zdarzenie wystąpi
(Yi=1, czyli respondent odczuje brak określonej informacji), do prawdopodobieństwa, że zdarzenie to nie wystąpi (Yi=0):

pi
exp(βm ) =
=e
1–p i
^

β0 +

k

j=1

βj xij

(4)

Z powyższego wzoru wynika, że przyrost wartości xij o jednostkę wiąże się
^
z exp(βm)-krotną zmianą szans na zajście zdarzenia ww. zdarzenia (ceteris paribus).
^
Dla zmiennej nominalnej oznacza to, że istnieje exp(βm)-krotnie więcej szans na to,
że zostanie wskazany brak danego rodzaju informacji dla danej kategorii zmiennej
objaśniającej w porównaniu z jej kategorią odniesienia.
Do oceny otrzymanych modeli zastosowaliśmy testy statystyczne. Istotność modelu sprawdza się za pomocą testu ilorazu wiarygodności. Weryfikuje on hipotezę
zerową, że wszystkie parametry modelu, oprócz wyrazu wolnego, równają się zero.
Statystyka tego testu ma postać [6, s. 65]:
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LR=2(lnL–lnL0)(5)
gdzie L, L0 – oznaczają odpowiednio: wartość funkcji wiarygodności badanego modelu i wartość funkcji wiarygodności dla modelu zawierającego jedynie wyraz wolny.
Przy prawdziwości hipotezy zerowej statystyka ta ma rozkład χ2 z liczbą stopni
swobody równą liczbie wszystkich zmiennych objaśniających. Wartość graniczną testu oznaczaną χ2(α, p) odczytuje się z tablic rozkładu χ2, przy danym poziomie istotności α i liczbie stopni swobody p. Obliczone wartości statystyki, wyższe od granicznej,
powodują odrzucenie hipotezy zerowej. Przyjęty w badaniu poziom istotności α=0,05
oznacza, że prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia hipotezy zerowej wynosi 5%
[szerzej na ten temat: 1, s. 249–253]. W analizie wyników będzie też używana wartość p-value, która oznacza najmniejszy poziom istotności, przy którym można odrzucić hipotezę zerową. Zatem im mniejsze p-value, tym lepiej.
W celu sprawdzenia istotności pojedynczej zmiennej objaśniającej zastosowaliśmy test Walda. Statystyka ta weryfikuje hipotezę zerową, że m-ty parametr modelu
^
jest równy 0 (β m=0). Wartość statystyki testu Walda w przypadku rozpatrywanych
modeli równa się kwadratowi ilorazu wartości oceny parametru do błędu standardowego oceny tego parametru [5, s. 63]:

[(

βm
S (βm )
^

^

)]
2

(6)


2
Przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej statystyka Walda ma rozkład χ
z liczbą stopni swobody równą 1. Wartości statystki wyższe od granicznej powodują
odrzucenie hipotezy zerowej, co świadczy o tym, że zmienna stojąca przy danym parametrze jest istotna statystycznie.
Jakość dopasowania modeli do danych empirycznych oceniliśmy za pomocą
współczynnika pseudo-R2 McFaddena [6, s. 72]:

Rα2F = 1 –

ln L
ln L0 

(7)

Im większa jest różnica między lnL a lnL0, tym więcej informacji do modelu wnoszą wybrane zmienne objaśniające i tym wartość R2αF jest bliższa 1. Oznacza to większą zgodność modelu z danymi empirycznymi. Jednak w pewnych przypadkach (np.
modeli szacowanych przy użyciu dużych zbiorów danych przekrojowych) miernik
ten może przyjmować także niewielkie wartości [6, s. 62].
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2. Wyniki badań
Na rysunku 1 zostały zaprezentowane wyniki badania dla obszaru zarządzania
krótkoterminowego. W tym zakresie najbardziej znaczącym dla ogółu przedsiębiorstw jest brak informacji o bieżących i przyszłych przychodach. Odpowiedź tę
zaznaczyło 23,12% ankietowanych. Równie istotny wpływ na podejmowane decyzje
mają luki informacyjne dotyczące bieżących i przyszłych kosztów (20,93%).
Rysunek 1. Zgłaszane luki informacyjne w zarządzaniu krótkoterminowym
23,12%

25,00%

20,93%

20,43%
15,48%
15,00%

14,09%

13,39%

10,00%

5,06%

Udział wskazań

20,00%

5,00%

innych
kategoriach
finansowych

kosztach

bieżących i planowanych

przychodach

bieżących i planowanych

na gotówkę

zapotrzebowaniu

działania

sprawności

rentowności

płynności
finansowej

0,00%

Brak informacji o:

Źródło: opracowanie własne.

W kontekście dużego znaczenia informacji dotyczących przychodów i kosztów
ciekawym aspektem uzyskanych wyników jest niski udział wśród zgłaszanych braków, luk w informacjach o rentowności przedsiębiorstwa (zdolności do generowania
zysków, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami). Może to oznaczać, że przedsiębiorcy dobrze znają potencjalne możliwości swojej firmy w tym zakresie, zaś trudności decyzyjne wynikają z korelowaniem tychże możliwości ze zmieniającymi się
zewnętrznymi warunkami gospodarowania.
Duże znaczenie dla przedsiębiorców mają także luki dotyczące zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących (płynności finansowej). Odpowiedź tę sformułowało 20,43% respondentów. Najmniej odczuwalne w zarządzaniu krótkoterminowym są braki informacji na temat sprawności działania (14,09%
wskazań) i zapotrzebowania na gotówkę (13,39%).
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Na rysunku 2 przedstawiono zdiagnozowane luki w informacjach finansowych
użytecznych w zarządzaniu długoterminowym. W tym zakresie za nieistotne można
uznać braki informacji o wartości przedsiębiorstwa (8,43% odpowiedzi) i o poziomie
zadłużenia (11,51%). Oznacza to, że przedsiębiorcy nie odczuwają potrzeb analizowania tych kategorii w długim okresie (bardziej prawdopodobne) lub też informacje
takowe posiadają (mniej prawdopodobne).
Rysunek 2. Zgłaszane luki informacyjne w zarządzaniu długoterminowym
25,00%

22,62%

Udział wskazań

20,00%

17,46%

15,87%
15,00%

12,60%

11,51%

8,43%

10,00%

5,06%

finansowych

innych kategoriach

długoterminowych

branży i konkurencji

efektach finansowych planów

Brak informacji o:

kondycji finansowej na tle

wartości przedsiębiorstwa

inwestycji

opłacalności realizowanych

koszcie kapitału

0,00%

poziomie zadłużenia

5,00%

Źródło: opracowanie własne.

Za bardzo istotny należy uznać brak informacji na temat spozycjonowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle branży i konkurencji (22,62% wskazań),
a także o finansowych efektach planowanych działań rozwojowych (17,46% wskazań). W pierwszym przypadku może oznaczać to, że przedsiębiorcy nie dysponują
odpowiednim oprzyrządowaniem umożliwiającym ocenę własnej kondycji finansowej, ale również, że dotarcie do danych finansowych innych przedsiębiorstw jest
bardzo utrudnione. W drugim przypadku wynika to najprawdopodobniej z niewystarczającego analizowania wariantów działań długoterminowych – małe firmy zazwyczaj skoncentrowane są na przetrwaniu w krótkim terminie, rzadko podejmują
się rzetelnego i dokładnego planowania długoterminowego.
Brak informacji o koszcie kapitału jako uciążliwym w zarządzaniu długoterminowym wskazało 15,87% przedsiębiorców. W przypadku braku informacji o opłacalności realizowanych inwestycji odpowiedź tę sformułowało 12,60% ankietowanych.
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Są to zatem obszary, które przedsiębiorcy mają dobrze rozpoznane, chociaż w pewnych sytuacjach oczekiwaliby więcej informacji na ten temat.
W tabelach 4 i 5 przedstawiono wyniki estymacji modeli regresji logistycznej dla
zdiagnozowanych luk w informacjach finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu odpowiednio krótko- i długoterminowym.
Dla luk w informacjach o płynności finansowej i sprawności działania (zarządzanie krótkoterminowe) oraz o koszcie kapitału (zarządzanie długoterminowe)
nie zdiagnozowano żadnych zależności od założonych czynników na przyjętym poziomie istotności (0,05). W pozostałych przypadkach oszacowano parametry modeli logitowych odpowiadającym odpowiednim rodzajom informacji i zdiagnozowanym zależnościom. Dla modeli tych wartości ilorazu LR są większe od wartości
2
granicznych χ . Należy zatem odrzucić hipotezę zerową testu LR na rzecz hipotezy
alternatywnej mówiącej, że w modelach tych istnieją oprócz wyrazu wolnego parametry różne od zera. Oznacza to, że można wyodrębnić zmienne objaśniające, których wpływ na opinie respondentów jest istotny statystycznie.
Odpowiedzi na pytanie, które ze zmiennych objaśniających są istotne, dostarcza
2
analiza statystyk Walda. Wyższe od granicznej χ (0,05,1)=3,8414 wartości statystyki
występują jedynie dla niektórych z oszacowanych parametrów. W tabelach 3 i 4 wyróżniono je pogrubieniem i podkreśleniem. Dla odpowiadającym im czynników zależność zgłaszanych luk informacyjnych jest istotna statystycznie na poziomie istotności równym 0,05. Dla pozostałych zdiagnozowanych zależności statystyki Walda są
mniejsze od wartości krytycznej, co oznacza, że ich istotność statystyczną należałoby
przyjąć z wyższym niż 5% prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Zależności te
nie będą zatem brane pod uwagę w dalszych rozważaniach.
Cechą najszerzej skorelowaną ze zgłaszanymi lukami informacyjnymi w obszarze
zarządzania krótkoterminowego jest płeć menedżera. Zależność ta dotyczy informacji o bieżących i przyszłych przychodach oraz kosztach. Na rysunku 3 przedstawiono
strukturę udzielonych odpowiedzi w tym zakresie przez mężczyzn i kobiety. Ujemny
^
znak parametru β m przy zmiennej objaśniającej „płeć menedżera (kobieta)” oznacza, że istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że kobiety–menedżerowie częściej niż
mężczyźni zgłaszać będą luki w zakresie informacji o bieżących i przyszłych przychodach (16% mniej szans) oraz kosztach (23% mniej szans). Potwierdza to analiza
struktury uzyskanych odpowiedzi. Brak informacji o przychodach za istotny uznało
19,38% kobiet i aż 26,12% mężczyzn. W przypadku informacji o kosztach proporcje
te wynoszą odpowiednio 17,37% i 23,79%.
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Tabela 4. W
 yniki estymacji modeli regresji logistycznej dla zgłaszanych luk
informacyjnych w zarządzaniu krótkoterminowym
Informacje o:
Nazwa
zmiennej/
parametru

Zapotrzebowaniu
na gotówkę

Rentowności
^

β (st.
m

Walda)

^

exp(β m)

^

β (st.
m

Walda)

^

exp(β m)

Bież. i przyszł.
przychodach
^

β (st.
m

Walda)

^

exp(β m)

Bież. i przyszł.
kosztach
^

β (st.
m

Walda)

^

exp(β m)

0,46
(0,00)

1,58

–64,63
(15,87)

0,00

–19,84
(5,57)

0,00

8,76
(0,47)

6374,11

–

–

–

–

0,18
(4,95)

1,20

–

–

Działalność
usługowa

0,24
(2,48)

1,27

–

–

–

–

–

–

Działalność
produkcyjna

–0,56
(5,20)

0,57

–

–

–

–

–

–

Działalność
handlowa

0,35
(4,69)

1,42

–

–

–

–

–

–

Okres
prowadzenia
działalności

–

–

0,47
(10,58)

1,60

–

–

–

–

Wielkość
przedsiębiorstwa
(zatrudnienie)

–

–

–

–

–

–

–0,29
(9,77)

0,75

Zmiany
w przychodach
w ostatnim roku

–0,31
(3,79)

0,73

–

–

–

–

–

–

Zmiany w zyskach
w ostatnim roku

0,29
(3,26)

1,34

–

–

–

–

–

–

Zmiany w zapotrzebowaniu
na inwestycje
w ostatnim roku

0,15
(3,20)

1,16

–

–

–

–

–

–

Płeć
przedsiębiorcy
(kobieta)

–

–

–

–

–0,17
(4,30)

0,84

–0,26
(8,65)

0,77

Współczynnik
pseudo-R2
McFadd.

0,01677

–

0,01978

–

0,01053

–

0,02427

Iloraz
wiarygodności LR
Chi-2 graniczne
p-value

12,56540
11,07048
0,02781

–

13,87699
5,99148
0,00097

–

9,98747
5,99148
0,00678

–

21,92925
7,81472
0,00007

Wyraz wolny
Wielkość miejscowości, w której
prowadzona jest
działalność

–

Źródło: opracowanie własne.
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–
–
–

Wiek właściciela w latach

Wykształcenie menedżera średnie
ogólne

Wykształcenie menedżera średnie
zawodowe

–

Zmiany w zyskach w ostatnim roku

–

–

Zmiany w przychodach w ostatnim roku

Płeć przedsiębiorcy (kobieta)

–

Wielkość przedsiębiorstwa
(zatrudnienie)

0,17
(3,47)

–

Okres prowadzenia działalności

Zmiany w zapotrzebowaniu na
inwestycje w ostatnim roku

0,80

–0,22
(5,15)

Wielkość miejscowości, w której
prowadzona jest działalność

–

–

–

–

1,19

–

–

–

–

21,12

exp(β m)

3,05
(0,05)

Walda)

m

β (st.

Poziomie
zadłużenia

Wyraz wolny

Nazwa zmiennej/parametru

Informacje o:
^
^

1,39
1,34

0,33
(3,63)
0,29
(9,50)

–

–

–

–

–

–

–

0,70

–0,35
(4,18)

–

–

–

–

0,00

exp(β m)

–

–

–

–28,33
(4,89)

Walda)

m

β (st.

Opłacalności
inwestycji
^

–

–

–

–

–

0,79

–0,23
(3,32)
–

1,33

–

–

0,28
(7,66)

–

–

0,80

1,38

0,32
(5,91)
–0,23
(2,91)

1,38

0,00

^

exp(β m)

0,32
(5,91)

–41,13
(3,28)

Walda)

m

β (st.

Wartości
przedsiębiorstwa

0,01
(0,00)

–0,29
(1,09)

–

–

0,15
(4,26)

–

–

–

–

–

–16,79
(4,91)

Walda)

m

^

β (st.

1,01

0,75

–

–

1,16

–

–

–

–

–

0,00

^

exp(β m)

Pozycji w branży
i wśród konkurencji

–

–

0,25
(4,26)

0,14
(3,13)

–

–

–

1,28

1,15

–

–

0,80

–0,22
(5,15)
–

–

–

0,00

^

exp(β m)

–

–

–62,64
(6,07)

Walda)

m

^

β (st.

Efektach planów
długoterminowych

Tabela 5. Wyniki estymacji modeli regresji logistycznej dla zgłaszanych luk informacyjnych w zarządzaniu długoterminowym
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–
–
0,01389
8,97459
5,99148
0,01125

Wykształcenie menedżera wyższe
humanistyczne

Wykształcenie menedżera wyższe
ekonomiczne

Współczynnik pseudo-R2 McFadd.

Iloraz wiarygodności LR
Chi-2 graniczne
p-value

Źródło: opracowanie własne.

–

Walda)

m

β (st.
^

–

–

–

–

–

exp(β m)

Poziomie
zadłużenia

Wykształcenie menedżera wyższe
techniczne

Nazwa zmiennej/parametru

Informacje o:
^

13,34601
7,81472
0,00395

0,02041

–

–

–

Walda)

m

β (st.
^

–

–

–

–

–

exp(β m)

Opłacalności
inwestycji
^

19,76213
9,48773
0,00056

0,03764

–

–

–

Walda)

m

β (st.

–

–

–

exp(β m)

^

Wartości
przedsiębiorstwa

14,73237
12,59158
0,02244

0,01630

0,28
(2,42)

0,038
(0,02)

–0,38
(4,41)

Walda)

m

^

β (st.

1,32

1,039

0,68

exp(β m)

^

Pozycji w branży
i wśród konkurencji

15,72883
9,48773
0,00341

0,01959

–

–

–

Walda)

m

^

β (st.

–

–

–

–

–

^

exp(β m)

Efektach planów
długoterminowych
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Rysunek 3. Zgłaszane luki w zakresie informacji o bieżących i przyszłych
przychodach oraz kosztach według płci menedżera
30,00%
26,12%
23,79%

25,00%
20,00%

19,38%

Kobiety
Mężczyźni

17,37%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
bieżących i przyszłych
przychodach

bieżacych i przyszłych kosztach

Źródło: opracowanie własne.

Na zgłaszane luki w zakresie informacji o bieżących i przyszłych kosztach ma
również wpływ wielkość przedsiębiorstwa. Im większe przedsiębiorstwo, tym mniej
^
prawdopodobne jest, że menedżer będzie odczuwał brak tychże informacji (β m<0,
^
exp(β m)=0,75). Odwrotna zależność dotyczy okresu prowadzenia działalności i zgła^
szanych braków informacji o zapotrzebowaniu na gotówkę (β m >0). Z każdym rokiem funkcjonowania firmy o 60% rosną szanse, że menedżer zacznie odczuwać
brak tychże informacji.
W przypadku luk informacyjnych o rentowności przedsiębiorstwa jedynym czynnikiem kształtującym odpowiedzi menedżerów okazał się rodzaj prowadzonej działalności. Menedżerowie firm prowadzących działalność handlową o 1,42 razy częściej
niż właściciele pozostałych przedsiębiorstw odczuwają brak informacji o zdolności
przedsiębiorstwa do generowania zysków. W porównaniu do innych przedsiębiorstw
brak tych informacji za istotny najrzadziej uznają menedżerowie firm produkcyjnych
^
^
(β m <0, exp(β m)=0,57).
W przypadku zarządzania długoterminowego najbardziej znaczącym czynnikiem
determinującym wskazania menedżerów okazały się charakter i dynamika zmian
w zapotrzebowaniu na inwestycje. Czynnik ten kształtuje odpowiedzi w przypadku
aż czterech rodzajów informacji finansowych (o opłacalności inwestycji, o wartości
przedsiębiorstwa, o pozycji w branży oraz o finansowych efektach planów długo^
terminowych). Dodatnie parametry β m dla wszystkich zdiagnozowanych zależności wskazują, że im dynamiczniej rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w przedsiębiorstwie, tym większe prawdopodobieństwo, że menedżerowie będą odczuwać
^
brak wyżej wymienionych informacji. Istnieje 34% (exp(β m)=1,34) więcej szans na
to, że menedżerowie przedsiębiorstw, w których zapotrzebowanie na inwestycje nie
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zmienia się, odczują brak informacji na temat opłacalności inwestycji niż w przypadku firm, w których zapotrzebowanie to maleje. W tym samym tempie rosną
szanse dla kolejnych zmian zapotrzebowania na inwestycje (rosnące w niewielkim
tempie i rosnące dynamicznie). Niemalże identyczną zależność zaobserwowaliśmy
dla luk w zakresie informacji o wartości przedsiębiorstwa. Nieco wolniej rosną różnice w prawdopodobieństwie odczuwania przez menedżerów luk w informacjach
o kondycji finansowej w branży (16%) i finansowych efektach planów długoterminowych (15%). Zdiagnozowane zależności potwierdza rozkład uzyskanych odpowiedzi
zaprezentowanych na rysunku 4.

16,76%

15,33%

27,34%

31,25%

14,83%

16,75%

17,33%

13,28%

11,33%

7,66%

10,00%

6,82%

15,00%

9,55%

20,00%

11,96%

25,00%

20,31%

30,00%

+21,05%

35,00%

28,00%

Rysunek 4. Zgłaszane luki w zakresie informacji użytecznych w zarządzaniu
długoterminowym według kierunku i dynamiki zmian
w zapotrzebowaniu na inwestycje
malało

utrzymywało się
na tym samym
poziomie

rosło w niewielkim
tempie

5,00%

finansowych efektach
planów długoterminowych

pozycji w branży

wartości przedsiębiorstwa

opłacalności inwestycji

0,00%
rosło dynamicznie

Źródło: opracowanie własne.

W obszarze zarządzania długoterminowego najsilniej zdeterminowane założonymi czynnikami są luki w zakresie informacji o wartości przedsiębiorstwa i finansowych efektach planów długoterminowych. W obu przypadkach zależność ta dotyczy aż 3 czynników. W przypadku informacji o wartości przedsiębiorstwa, oprócz
zmian w zapotrzebowaniu na inwestycje, zgłaszane luki zależą od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz okresu jej prowadzenia. Im większa
^
miejscowość, tym częściej odczuwany jest brak tejże informacji (β m>0). Podobnie
^
z każdym rokiem prowadzenia działalności o 38% (exp(β m)=1,38) rosną szanse, że
menedżerowie będą zgłaszać występowanie tychże luk. Luki w zakresie informacji
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o finansowych efektach planów długoterminowych poza zmianami w zapotrzebowaniu na inwestycje determinuje wielkość przedsiębiorstwa oraz wiek przedsiębiorcy. Im większe przedsiębiorstwo, tym powyższe luki są mniej odczuwane
^
(β m <0). W przypadku coraz starszych przedsiębiorców z każdym rokiem o 28%
^
(exp(β m)=1,28) rosną szanse, że braki tychże informacji będą częściej wskazywane.
Poza wyżej omówionymi zależnościami czynnikiem skorelowanym ze zgłaszanymi brakami informacji o pozycji finansowej firmy w branży jest wykształcenie
menedżera. Najrzadziej braki te zgłaszają menedżerowie z wykształceniem wyż^
^
szym technicznym (β m <0, exp(β m)=0,68). Dla luk w informacjach o opłacalności
inwestycji dodatkowym czynnikiem są zmiany w przychodach. Im przychody rosną
dynamiczniej, tym mniejsze szanse (o 30%), że menedżer odczuje brak tychże informacji. Podobną zależność zaobserwowaliśmy dla wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz informacji o poziomie zadłużenia. Im większa miejscowość, tym rzadziej wskazywane są braki w informacjach o zadłużeniu
przedsiębiorstwa.
Specyficzną grupą ankietowanych menedżerów byli przedsiębiorcy, którzy zaznaczyli odpowiedź: „nie brakuje mi żadnej informacji”. Stanowili oni 27,38% badanej
próby. Parametry modelu logitowego oszacowanego dla tej kategorii odpowiedzi
przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. W
 yniki estymacji modelu regresji logistycznej dla przedsiębiorców
niezgłaszających luk informacyjnych
Odpowiedź

Nie brakuje mi żadnej informacji
^

^

βm

Stat. Walda

exp(β m)

–16,04

1,69

0,00

Wielkość przedsiębiorstwa

0,18

5,31

1,20

Zmiany w przychodach w ostatnim roku

0,14

3,39

1,15

–0,18

6,03

0,84

Nazwa zmiennej/parametru
Wyraz wolny

Zmiany w zapotrzebowaniu na inwestycje w ostatnim roku
Współczynnik pseudo-R2 McFadd.

0,01269

Iloraz wiarygodności LR
Chi-2 graniczne
p-value

13,22760
7,81472
0,00417

Źródło: opracowanie własne.

Czynnikami mającymi istotny statystycznie wpływ na odpowiedzi menedżerów
nieodczuwających luk informacyjnych są wielkość przedsiębiorstwa oraz zmiany zapotrzebowania na inwestycje. W pierwszym przypadku im większe przedsiębiorstwo,
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^

tym prawdopodobieństwo nie odczuwania luk rośnie (β m>0) w tempie 20% z każ^
dym zatrudnionym pracownikiem (exp(β m)=1,20). Z kolei im dynamiczniej rośnie
zapotrzebowanie na inwestycje, tym prawdopodobieństwo, że firmy nie będą odczu^
wać braków w informacjach finansowych maleje (β m<0).
Kończąc omawianie wyników badania, należy zaznaczyć, że wartości wskaźników pseudo-R2 McFaddena dla wszystkich analizowanych modeli są bardzo małe.
Mieszczą się w przedziale 0,01053 do 0,03764. Świadczy to o tym, że modele te są
słabo dopasowane do danych empirycznych użytych w ich estymacji. To z kolei oznacza, że choć informacja, jaką do modeli wnoszą zmienne objaśniające, jest istotna,
to jednak siła zdiagnozowanych zależności jest niewielka.

Wnioski i rekomendacje
Badanie pozwoliło określić najbardziej odczuwalne luki informacyjne w zakresie informacji finansowych użytecznych w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami
w Polsce. W podejmowaniu decyzji krótkoterminowych menedżerom najbardziej
brakuje informacji o bieżących i planowanych przychodach oraz kosztach. Istotną
rolę odgrywają także luki w informacjach o płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Oznacza to, że w krótkim okresie menedżerowie zainteresowani są głównie maksymalizowaniem zysków jako nadwyżki przychodów nad kosztami przy utrzymaniu
bieżącej płynności finansowej. W przypadku zarządzania długoterminowego odczuwalne są przede wszystkim braki informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa
w branży, o finansowych efektach planów długoterminowych oraz o opłacalności inwestycji w majątek trwały. A zatem ten obszar zarządzania oznacza dla menedżerów
głównie niepewność związaną z inwestowaniem oraz skutkami tychże inwestycji dla
przedsiębiorstwa oraz jego pozycji w branży. Warty podkreślenia jest fakt, że ponad
27% ankietowanych przedsiębiorców oświadczyło, że nie brakuje im żadnych informacji. Tak duży udział menedżerów uznających się za wystarczająco poinformowanych może świadczyć o wysokiej skuteczności funkcjonujących w sektorze małych
przedsiębiorstw systemów informacyjnych lub też o braku świadomości przedsiębiorców o roli informacji finansowych w zarządzaniu. Ta druga teza wydaje się bardziej prawdopodobna, lecz wymaga dalszych badań.
W wyniku podjętej próby wyodrębnienia czynników mających wpływ na udzielane odpowiedzi ujawniliśmy dość liczne zależności. Charakteryzują się one jednak
niewielką siłą oddziaływania. W obszarze zarządzania krótkoterminowego cechą najszerzej oddziaływującą na odpowiedzi menedżerów była ich płeć, zaś dla długiego
terminu – charakter i dynamika zmian zapotrzebowania na inwestycje. W pierwszym
przypadku mężczyźni częściej niż kobiety odczuwali brak informacji o bieżących
przychodach oraz kosztach. W drugim – rosnące zapotrzebowanie na inwestycje
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powodowało częstsze odczuwanie luk w zakresie informacji o opłacalności inwestycji, wartości i kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a także informacji o finansowych efektach planów długoterminowych.
W przypadku decyzji krótkoterminowych najbardziej zdeterminowanym obszarem luk informacyjnych przez założone czynniki były informacje o przychodach
i kosztach. Każdy z wymienionych rodzajów luk był kształtowany przez dwa czynniki.
Były to odpowiednio: dla informacji o przychodach – wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność, oraz płeć przedsiębiorcy, dla informacji o kosztach
– płeć przedsiębiorcy i wielkość firmy. W obszarze zarządzania długoterminowego
najwrażliwszymi na założone czynniki okazały się luki w zakresie informacji o wartości przedsiębiorstwa i finansowych efektach planów długoterminowych. Na ich odczuwanie miały wpływ trzy czynniki – odpowiednio: dla informacji o wartości przedsiębiorstwa – wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność, okres
tejże działalności oraz charakter i dynamika zmian zapotrzebowania na inwestycje,
dla informacji o finansowych efektach planów długoterminowych – zmiany w zapotrzebowaniu na inwestycje, wielkość przedsiębiorstwa oraz wiek przedsiębiorcy.
W zakresie poszukiwania czynników kształtujących odczuwane luki informacyjne
bardzo interesujący jest fakt, że wśród zidentyfikowanych czynników nie znalazły się
ani forma opodatkowania przedsiębiorstwa, ani funkcjonujący w nim system ewidencyjno-rachunkowy. Wskazuje to na względną niezależność potrzeb informacyjnych menedżera od prowadzonych ewidencji. Przyczyny takiego stanu rzeczy wymagają dokładniejszych badań.
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Luki w informacjach finansowych
wykorzyst ywanych w zarządzaniu
małym przedsiębiorstwem oraz
czynniki je kształtujące. analiza
wyników badań ankietowych
z wykorzystaniem modeli logitowych
Streszczenie
Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących
zgłaszanych przez menedżerów małych przedsiębiorstw luk w informacjach finansowych
wykorzystywanych w procesie zarządzania, a także identyfikacja czynników, od których luki
te zależą. Do analizy przyjęliśmy czynniki oparte na wybranych cechach przedsiębiorstwa
i przedsiębiorcy. Badania oparliśmy o sondaż ankietowy przeprowadzony wśród reprezentatywnej próby menedżerów. W analizie korelacji uzyskanych odpowiedzi i założonych
czynników wykorzystaliśmy modele regresji logistycznej (logitowe).

Słowa kluczowe: MSP, potrzeby informacyjne, informacja
w zarządzaniu
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GAPS IN FINANCIAL INFORMATION USED IN SMALL
BUSINESS MANAGEMENT AND THEIR FACTORS.
LOGIT ANALYSIS OF EMPIRICAL RESEARCH
Abstract
The main goal of this article is presenting the results of empirical studies concerning gaps in
financial information used in small business management in Poland reported by managers,
as well as identification of factors forming these gaps. We adopted for the analysis factors
based on selected characteristics of businesses and entrepreneurs. We based our research
on questionnaire survey conducted among a representative sample of managers. Logistic
models (logit analysis) were used in the correlation analysis of managers’ responses and the
assumed factors.

Keywords: SME sector, information needs, information
in management
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Ocena systemów zarządzania
kosztami w ujęciu sektorowym

Wprowadzenie
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce to sektor o strategicznym znaczeniu
w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. W ostatnich latach branża ta,
uznawana za znajdującą się w fazie schyłkowej, przechodzi stopniowe odrodzenie za
sprawą rosnących cen alternatywnych nośników energii elektrycznej, takich jak gaz
ziemny lub ropa naftowa, oraz w związku ze zdecydowanie niższym niż oczekiwano
wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych w Europie i na świecie. Konkurencyjność polskiego węgla kamiennego to temat
nadal ważny i aktualny. Jedną z najpoważniejszych przyczyn uniemożliwiających poprawę efektywności wydobycia tego surowca jest brak instrumentów wspierających
zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie [6, s. 34–54].
W ostatnich 20 latach systematycznie podejmowano próby opracowania i wdrożenia różnych wariantów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach górniczych
[16, s. 15–18]. Stworzono między innymi Strukturalne Rozliczenie Kosztów (SRK)
oraz Oddziałowy Rachunek Kosztów (ORK) [15, s. 419–437]. Mimo wielu zalet oraz
znacznego wkładu w rozwój metod zarządzania kosztami w polskim górnictwie węgla kamiennego rozwiązania te nie umożliwiły długoterminowego planowania kosztów uwzględniającego specyfikę produkcji górniczej, a tym samym nie pozwoliły na
ocenę efektywności wydobycia dokonywaną ex ante i wspomagającą proces podejmowania decyzji o eksploatacji konkretnego wyrobiska wybierkowego [14, s. 234–243].
Kluczowymi przyczynami niepowodzeń we wdrażaniu nowoczesnych rachunków kosztów w górnictwie węgla kamiennego są między innymi: złożoność
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proponowanych systemów, niepełne dostosowanie do specyfiki górnictwa węgla kamiennego oraz niedopasowanie do oczekiwań użytkowników [8, s. 291–300].
Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz potrzeby praktyki gospodarczej,
aktualnie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej jest realizowany projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego System
zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego. Jednym z jego etapów jest ocena
istniejących systemów zarządzania kosztami w kopalniach węgla kamiennego oraz
identyfikacja oczekiwań w zakresie udoskonaleń tych systemów. Wyniki przeprowadzonej oceny oraz ich implikacje teoretyczne i praktyczne są przedmiotem rozważań
prowadzonych w niniejszym artykule.

1. Zarządzanie kosztami w świetle badań literaturowych
Zarządzanie kosztami to ciąg logicznie powiązanych działań podporządkowanych
podstawowym funkcjom zarządzania. Rozpoczyna je planowanie kosztów, które stanowi podstawę do oceny efektywności w ujęciu postulowanym i rezultatywnym [11,
s. 124–129]. Następnie koszty są ewidencjonowane i rozliczane zgodnie z przyjętym
rachunkiem kosztów. Ujęte w postaci sformalizowanych zapisów podlegają kontroli
stanowiącej punkt wyjścia do motywowania pracowników. Wszystkie wymienione
działania są ukierunkowanie na optymalizację poziomu i struktury kosztów oraz
poprawę efektywności działania [17, s. 5–6].
Instrumentami, które wspomagają zarządzanie kosztami, są rachunki kosztów
podlegające ewolucji wraz z rozwojem rachunkowości. Aktualnie można je podzielić
na trzy podstawowe grupy: systematyczne rachunki kosztów, współczesne rachunki
kosztów i problemowe rachunki kosztów. Pierwsza z wymienionych grup to przede
wszystkim tradycyjne rachunki kosztów wykorzystywane na potrzeby rachunkowości finansowej. Ich funkcje ograniczają się głównie do ewidencji i rozliczania kosztów poniesionych w przeszłości. W odpowiedzi na potrzeby praktyki gospodarczej
wraz z rozwojem rachunkowości zarządczej powstają współczesne rachunki kosztów
[2, s. 7–23], do których zalicza się przede wszystkim rachunek kosztów działań wraz
z jego modyfikacjami [3, s. 981–1000]. Wzbogaceniu ulega ich funkcjonalność. Rachunki te umożliwiają planowanie kosztów oraz ich rozpatrywanie w zdynamizowanym ujęciu procesowym oraz prospektywnym [1, s. 377–383]. Dalsze udoskonalenia i modyfikacje proponują twórcy problemowych rachunków kosztów, do których
należą: rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, rachunek kosztów w cyklu życia
produktu, rachunek kosztów jakości, rachunek kosztów docelowych oraz rachunek
kosztów w ujęciu projektowym.
Przedstawione powyżej instrumentarium zarządzania kosztami znajduje zastosowanie w praktyce gospodarczej w różnym zakresie [5, s. 337–353]. Rachunki te
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usprawniają zarządzanie kosztami, często wymagając dodatkowych modyfikacji
związanych z specyfiką branży i indywidualnymi potrzebami implementujących je
przedsiębiorstw [9, s. 204–228]. W górnictwie węgla kamiennego od lat trwają próby
wdrożenia rachunków kosztów wykraczających poza ramy rachunkowości finansowej. Jedną z nich było wprowadzenie Oddziałowego Rachunku Kosztów (ORK),
w którym założono, że ośrodkiem odpowiedzialności jest oddział. Planowanie, ewidencja, rozliczanie, analiza i kontrola kosztów były wówczas realizowane na szczeblu
oddziału [4, s. 15–20].
Inne podejście do zarządzania kosztami zaproponowano w Strukturalnym Rozliczeniu Kosztów (SRK), w którym założono, że w kopalni węgla kamiennego realizuje
się ciąg procesów technologicznych obsługujących przodki. Podstawową jednostką
rozliczeniową uczyniono w tym przypadku rejony podziemne [10].
W praktyce nie udało się trwale wdrożyć żadnego z wymienionych rachunków
kosztów. W rezultacie w polskim górnictwie węgla kamiennego brak współczesnego
instrumentarium z zakresu zarządzania kosztami wspomagającego podejmowanie
decyzji zarządczych [7, s. 49–58].

2. Metodyka prowadzonych badań
Ocena zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych była jednym z etapów opracowania systemu zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego. Przeprowadzono ją w oparciu o badania ankietowe. Badania te zrealizowano w styczniu 2012 roku w największym polskim i europejskim przedsiębiorstwie górniczym.
W skład tego przedsiębiorstwa wchodzi 15 kopalń węgla kamiennego, co stanowi
55% wszystkich działających obecnie w Polsce zakładów górniczych. Wieloaspektowe
zróżnicowanie tych kopalń oraz rozmiary badanego przedsiębiorstwa przyczyniły się
do rozszerzenia skali i zobiektywizowania procesu badawczego.
Mając na uwadze przede wszystkim udoskonalenie istniejących systemów zarządzania kosztami pod względem planistycznym, ankietę zaadresowano do pracowników działów technicznych i ekonomicznych odpowiedzialnych odpowiednio za procesy planowania produkcji oraz rozliczanie kosztów wydobycia. Ostatecznie badaniem
objęto 216 ankietowanych, z których 60% posiadało wykształcenie wyższe lub średnie
techniczne, 37% – ekonomiczne, a 3% – humanistyczne. W działach technicznych były
to osoby zajmujące się planowaniem i przygotowaniem produkcji: kierownicy działów, ich zastępcy i osoby odpowiedzialne za poszczególne odcinki robót. W działach
ekonomicznych ankietowano kierowników, ich zastępców oraz osoby bezpośrednio
zaangażowane w planowanie i kontrolę kosztów. Z uwagi na wysoki stopień zindywidualizowania procesów technicznych, a tym samym konieczność ścisłej współpracy
działów technicznych i ekonomicznych, badaniem objęto pracowników obu działów.
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Kwestionariusz wykorzystany w badaniach ankietowych zawierał 8 pytań oraz
metryczkę z prośbą o wskazanie stażu pracy oraz rodzaju i profilu wykształcenia.
Pięć pytań ankietowych dotyczyło oceny istniejących lub wprowadzanych w przeszłości systemów zarządzania kosztami w górnictwie węgla kamiennego. Trzy pozostałe pytania miały za zadanie identyfikować podstawowe oczekiwania w zakresie
modyfikacji aktualnie wykorzystywanych rozwiązań.
Wyniki przeprowadzonych badań, które przedstawiono w dwóch kolejnych punktach, posłużyły do wyznaczenia głównych kierunków zmian w istniejących systemach
zarządzania kosztami w kopalniach węgla kamiennego i zwiększenia ich aplikacyjności.

3. Ocena istniejących systemów zarządzania kosztami
Część pytań zawartych w kwestionariuszu ankietowym odnosiła się do oceny
stosowanych w górnictwie węgla kamiennego rachunków kosztów (pytania od 1
do 4 oraz pytanie 8). Najogólniejsze z tych pytań (pytanie 3) dotyczyło znajomości
zasad działania Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Przedsiębiorstwem – SZYK 2, który jest obecnie wykorzystywany na potrzeby zarządzania
kosztami w polskim górnictwie węgla kamiennego. 89% ankietowanych potwierdziło znajomość tego systemu, 11% stwierdziło, że nie zna zasad działania SZYK-u 2.
Ankietowani, którzy znali system, zostali poproszeni o dokonanie oceny jego
przydatności i funkcjonalności w procesie zarządzania kosztami (pytanie 4). Rozkład wskazań ankietowanych przedstawiono na wykresie 1.
Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie 3: „Jak ocenia Pan/Pani funkcjonalność
i przydatność systemu SZYK 2 w zarządzaniu kosztami?”
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bardzo źle

nie mam zdania

Źródło: opracowanie własne.
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W kolejnym z pytań diagnozujących (pytanie 1) ankietowani oceniali użyteczność
wykorzystywanego w ich przedsiębiorstwie systemu zarządzania kosztami poprzez
wskazanie funkcji, które system ten ich zdaniem realizuje. Zgodnie z odpowiedziami
ankietowanych istniejący system zarządzania kosztami pozwala realizować bieżącą
ewidencję kosztów, krótkoterminowe planowanie kosztów oraz kontrolę kosztów.
Jest jednak gorzej oceniany za wypełnianie funkcji długoterminowego planowania
kosztów i analizy kosztów poniesionych w przeszłości. Zdaniem większości ankietowanych nie pozwala realizować motywacyjnej funkcji zarządzania kosztami. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na wykresie 2.
Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie 1: „Dla jakich potrzeb jest
wykorzystywany system zarządzania kosztami w Pana/Pani
przedsiębiorstwie?”
(liczba wskazań)
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Źródło: opracowanie własne.

Ewaluacja wykorzystywanego w górnictwie węgla kamiennego systemu zarządzania została w badaniu ankietowym poszerzona o ocenę przydatności stosowanych i planowanych do wykorzystania w górnictwie węgla kamiennego rachunków
kosztów (pytanie 8). Rachunki te to: Oddziałowy Rachunek Kosztów (ORK), Strukturalny Rachunek Kosztów (SRK), Rachunek Kosztów Działań (RKD) oraz zarządzanie kosztami w ujęciu projektowym [13, s. 283–288]. Ankietowani najlepiej znają
Oddziałowy Rachunek Kosztów. Część z nich potwierdza także znajomość Strukturalnego Rachunku Kosztów i ujęcia projektowego. Najmniej znany jest Rachunek
Kosztów Działań.
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Ankietowani potwierdzający znajomość danego rachunku kosztów oceniali jego
przydatność w zarządzaniu kosztami w górnictwie węgla kamiennego. Najbardziej
znany ORK zdaniem większości ankietowanych jest przydatny w zarządzaniu kosztami, ale wymaga modyfikacji. Znaczna część ankietowanych uznała go także za
przydatny i niewymagający zmian. 29 badanych stwierdziło, że jest on nieprzydatny
w zarządzaniu kosztami. Zgodnie z powyższym ORK jest znanym, ale niedoskonałym narzędziem zarządzania kosztami.
Strukturalny Rachunek Kosztów, rozpoznawany przez 52 spośród 216 ankietowanych, jest przez nich dobrze oceniany jako przydatny, niewymagający modyfikacji
lub przydatny, ale wymagający modyfikacji. Jedynie 1 osoba stwierdziła, że jest on
nieprzydatny w zarządzaniu kosztami w górnictwie węgla kamiennego.
49 spośród ankietowanych zna rachunek kosztów w ujęciu projektowym. Uważają
oni, że jest to rachunek przydatny, ale wymagający dostosowań do potrzeb górnictwa
węgla kamiennego. Znaczna część tych ankietowanych sądzi również, że rachunek
ten jest przydatny i nie wymaga modyfikacji.
Rachunek Kosztów Działań zna 22 ankietowanych, z których 2/3 uważa, że należy
go zmodyfikować tak, aby był przydatny w górnictwie węgla kamiennego. 1/3 sądzi,
że jest to rachunek przydatny, niewymagający modyfikacji.
Ostatnie z pytań diagnostycznych dotyczyło identyfikacji przeszkód w skutecznym zarządzaniu kosztami w badanych zakładach górniczych. 36% ankietowanych za
główną przeszkodę w skutecznym zarządzaniu kosztami uznało specyfikę działalności górniczej. Istotnymi barierami według badanych są również zawiłość i niezrozumienie problematyki kosztowej oraz brak odpowiednich narzędzi informatycznych.
Wśród mniej istotnych przeszkód ankietowani wskazywali brak inicjatyw kierownictwa oraz brak wykwalifikowanych pracowników. Warto także dodać, że 13% badanych uznało, że nie ma żadnych przeszkód w skutecznym zarządzaniu kosztami
w przedsiębiorstwach górniczych.
Pytania diagnostyczne zawarte w analizowanej ankiecie pozwoliły stwierdzić,
że przedstawiciele kadry technicznej i ekonomicznej dość dobrze znają i oceniają
istniejący system zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie górniczym. Znane jest
także informatyczne instrumentarium wspomagające ten system. Ankietowani dość
dobrze rozpoznają także rachunki kosztów wykorzystywane i możliwe do zastosowania w górnictwie węgla kamiennego. Niemniej jednak dostrzegają potrzebę modyfikacji istniejących rozwiązań.
Przede wszystkim wykorzystywany aktualnie w polskim górnictwie węgla kamiennego system zarządzania kosztami nie umożliwia długoterminowego planowania kosztów i motywowania pracowników. Jest więc systemem ułomnym, pozbawionym 2 podstawowych funkcji zarządzania. Badani mają także świadomość, że
specyfika produkcji górniczej i unikatowy charakter podejmowanych przedsięwzięć
utrudniają stworzenie skutecznego i efektywnego systemu zarządzania kosztami
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w przedsiębiorstwie górniczym. Przeprowadzona diagnoza wskazuje główne kierunki zmian w istniejącym systemie zarządzania kosztami. Zakres tych zmian został
uściślony w pytaniach dotyczących oczekiwań stawianych przed nowymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych. Wyniki tej
części badań przedstawiono w kolejnym punkcie.

4. Oczekiwania stawiane przed systemami zarządzania
kosztami w górnictwie węgla kamiennego
W kwestionariuszu ankiety zawarto trzy pytania dotyczące oczekiwań stawianych przed systemami zarządzania kosztami w górnictwie węgla kamiennego (pytania 5–7). Pierwsze z nich odnosiło się do niezbędnych zmian w istniejącym systemie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych. Ankietowani mieli
do wyboru:
 uproszczenie dotychczasowych procedur ewidencji i rozliczania kosztów,
 rozbudowanie dotychczasowych procedur ewidencji i rozliczania kosztów,
 rozwinięcie funkcji planowania kosztów,
 wprowadzenie systemu motywacyjnego powiązanego z planowaniem i rozliczaniem kosztów,
 inne, jakie: …,
 konieczne jest wprowadzenie nowego systemu zarządzania kosztami,
 nie ma konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie.
Spośród podanych wariantów mogli wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi.
Największa liczba wskazań dotyczyła uproszczenia dotychczasowych procedur
ewidencji i rozliczania kosztów. Istotną dla ankietowanych zmianą jest także wprowadzenie systemu motywacyjnego powiązanego z planowaniem i rozliczaniem kosztów oraz rozwinięcie funkcji planowania kosztów. Jest to zbieżne z odpowiedziami
na pytanie diagnostyczne identyfikujące braki w istniejącym systemie zarządzania
kosztami w przedsiębiorstwach górniczych. Warto także dodać, że 7% badanych
uważa, że należy wprowadzić nowy system zarządzania kosztami, zaś 11% twierdzi,
że nie ma konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie.
W pytaniu 6 ankietowani mieli za zadanie zhierarchizować cechy idealnego systemu zarządzania kosztami w górnictwie węgla kamiennego, mając do dyspozycji:
 zrozumiałość i przydatność dla działów ekonomicznych,
 umożliwienie motywacji pracowników,
 umożliwienie oceny efektywności eksploatacji węgla kamiennego w danym wyrobisku wybierkowym,
 umożliwienie planowania kosztów eksploatacji w długiej perspektywie,
 zrozumiałość i przydatność dla działów technicznych.
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Dla 95 spośród 216 ankietowanych zrozumiałość i przydatność systemu zarządzania kosztami dla działów ekonomicznych jest najistotniejsza. 42 osoby uznały, że
jest to cecha bardzo istotna. Ankietowani dostrzegli także wagę systemu zarządzania
dla działów technicznych. 53 pracowników przypisało tej cesze największe znaczenie, a 66 uznało, że jest ona bardzo ważna.
Za dość istotną cechę idealnego systemu zarządzania kosztami w górnictwie węgla
kamiennego ankietowani uznali także umożliwienie oceny efektywności eksploatacji
wydobycia węgla kamiennego w danym wyrobisku wybierkowym. 57 osób uznało ją
za funkcję ważną dla zarządzania kosztami, a 26 za bardzo ważną. Jedynie 31 osób
wskazało, że jest to cecha nieistotna.
Ankietowani docenili również wagę umożliwienia długoterminowego planowania
kosztów w systemie zarządzania kosztami w górnictwie węgla kamiennego. 32 osoby
uznały, że jest to cecha bardzo ważna, a 33 – że ważna. 60 osób stwierdziło, że jest
średnio istotna. Tyle samo ankietowanych uznało umożliwienie długoterminowego
planowania kosztów w systemie zarządzania kosztami za mało istotne. Warto także
dodać, że jedynie 31 badanych jest zdania, że jest to cecha nieistotna.
Za najmniej istotną ze wskazanych cech systemu zarządzania kosztami ankietowaniu uznali umożliwienie motywowania pracowników. 117 badanych stwierdziło,
że jest to cecha nieistotna. Za bardzo ważną uznało ją jedynie 10 ankietowanych,
a za ważną – 18.
Przedstawiona hierarchizacja cech idealnego systemu zarządzania kosztami
w górnictwie węgla kamiennego odzwierciedla przede wszystkim najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. W części diagnostycznej ankietowani stwierdzili, że aktualnie
wykorzystywane systemy nie spełniają funkcji długoterminowego planowania kosztów i motywowania, ale to długoterminowemu planowaniu i dodatkowo możliwości
oceny efektywności przypisali najistotniejszą rolę w systemie zarządzania kosztami
w górnictwie węgla kamiennego. Udoskonalenie zmierzające do nadania temu systemowi walorów motywacyjnych uznali za potrzebę mniej naglącą.
Jako podsumowanie odpowiedzi na pytanie 6 na wykresie 3 przedstawiono średnią ważoną poszczególnych cech systemu zarządzania kosztami w górnictwie węgla kamiennego. Najważniejszą z nich jest zrozumiałość i przydatność dla działów
ekonomicznych zakładów górniczych. Nieco mniej istotne, ale podobnie oceniane
są: zrozumiałość i przydatność dla działów technicznych, umożliwienie oceny efektywności eksploatacji oraz umożliwienie planowania kosztów eksploatacji w długiej
perspektywie. Najmniej istotną cechą, ze znaczną różnicą w ocenie w stosunku do
pozostałych cech, jest umożliwienie motywowania pracowników.
Ostatnie z pytań dotyczących oczekiwań stawianych systemom zarządzania kosztami w górnictwie węgla kamiennego (pytanie 7) odnosiło się bezpośrednio do koncepcji systemu zarządzania kosztami opracowywanej przez autorów niniejszego
opracowania i brzmiało: „Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę ujmowania kosztów
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w górnictwie w ujęciu procesowym, to jest począwszy od robót przygotowawczych,
poprzez normalną eksploatację wyrobiska wybierkowego, transport i przeróbkę
urobku, na likwidacji wyrobiska skończywszy?”. 73% badanych stwierdziło, że istnieje potrzeba opracowania i wdrożenia rachunku kosztów opartego na cyklu życia
wyrobiska wybierkowego. 26% ankietowanych nie dostrzega takiej konieczności.
Wykres 3. Średnia ważona ranga poszczególnych cech systemu zarządzania kosztami
w górnictwie węgla kamiennego
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1 – najistotniejsza, 5 – najmniej istotna.
Źródło: opracowanie własne.
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5. Wnioski i rekomendacje dla dalszych badań
W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe można stwierdzić, że istniejący
w polskim górnictwie węgla kamiennego system zarządzania kosztami nie spełnia
dwóch fundamentalnych funkcji zarządzania – planowania i motywowania. Nie
dostarcza także informacji na potrzeby oceny efektywności eksploatacji. Jest zatem
systemem ułomnym, pełniącym jedynie funkcję ewidencyjną i kontrolną. Takie zarządzanie kosztami nie spełnia wymogów stawianych przedsiębiorstwom działającym w gospodarce wolnorynkowej. Nie umożliwia racjonalnego wyboru kierunków dalszej eksploatacji i nie stanowi podstaw do stworzenia systemu wynagrodzeń
opartego na efektach pracy.
Badani pracownicy, zarówno w działach ekonomicznych, jak i technicznych, mają
pełną świadomość istniejących mankamentów aktualnego systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych. Dobrze znają i oceniają instrumentarium
dotychczasowego zarządzania kosztami w obrębie realizowanych przez nie funkcji
ewidencyjnej i kontrolnej. Oczekują jednak zmian zmierzających przede wszystkim
do umożliwienia planowania kosztów w długiej perspektywie oraz oceny efektywności wydobycia węgla kamiennego. Dostrzegają także potrzebę procesowego ujęcia
kosztów dostosowanego do akcentowanej przez nich specyfiki górnictwa węgla kamiennego. Warto dodać, że ankietowani spodziewają się modyfikacji zrozumiałych
zarówno dla techników, jak i ekonomistów, zaś tworzony system nie powinien być
skomplikowany i trudny w obsłudze.
Rozwiązaniem dostosowanym do tych oczekiwań może być rachunek kosztów
w cyklu wyrobiska wybierkowego, w pełni akceptowany przez badanych, uzupełniony na wyższym szczeblu kalkulacji o planowanie, rozliczanie, ewidencję, kontrolę i motywowanie w zakresie kosztów pośrednich dołowych i powierzchniowych.
Nowy system zarządzania kosztami będzie uwzględniał cykl życia wyrobiska wybierkowego, obejmujący rozpoznanie złoża i jego uwarunkowań geologiczno-górniczych, uruchomienie, eksploatację i likwidację. W tak zdefiniowanym cyklu możliwe
będzie obliczenie kosztów jednostkowych i całkowitych oraz ocena efektywności
w dwóch wariantach: planistycznym (przed podjęciem decyzji o uruchomieniu wyrobiska wybierkowego) oraz eksploatacyjnym (w toku eksploatacji).
Planowane i rozliczane w systemie koszty będą klasyfikowane z uwzględnieniem
kosztów bezpośrednich (przypisanych do danego ogniwa i miejsca powstania) oraz
pośrednich (ponoszonych w obrębie całego zakładu górniczego i rozliczanych zgodnie z opracowanymi realnymi kluczami rozliczeniowymi). Powielenie systemu dla
wszystkich wyrobisk funkcjonujących w danej kopalni umożliwi pełne rozliczenie
kosztów bezpośrednich (mikroperspektywa), zaś przypisanie wyrobiskom kosztów
pośrednich (wydziałowych oraz ogólnozakładowych) danego zakładu górniczego
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zapewni rozliczenie kosztów produkcji węgla kamiennego w całej kopalni (makroperspektywa).
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OCENA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
KOSZTAMI W UJĘCIU SEKTOROWYM
Streszczenie
Prezentowane w literaturze przedmiotu systemy zarządzania kosztami mają charakter
uniwersalny i nie zawsze są dostosowane do potrzeb implementacji sektorowej. Dlatego
też przyczynkiem do podjęcia badań prezentowanych w niniejszym artykule jest następujący problem badawczy: jaki jest aktualny stan zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach
górniczych i jakich modyfikacji wymaga by w pełni odpowiadał wymogom teorii i praktyki
rachunkowości zarządczej?
W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że wykorzystywane
obecnie w górnictwie węgla kamiennego systemy zarządzania kosztami nie spełniają funkcji
planowania i motywowania. W rezultacie nie dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o uruchomieniu lub zaniechaniu eksploatacji. Modyfikacje istniejących
systemów powinny zmierzać do umożliwienia planowania kosztów w cyklu życia wyrobiska
wybierkowego. Planowanie to powinno charakteryzować się przejrzystością i zrozumiałością
zarówno dla pracowników z technicznym, jak i ekonomicznym wykształceniem.

Słowa kluczowe: systemy zarządzania, zarządzanie kosztami,
przedsiębiorstwo górnicze
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EVALUATION OF COST MANAGEMENT
SYSTEMS – SECTORIAL APPROACH
Abstract
Cost management systems presented in the literature of the subject are of a universal character
and are not always adjusted to the needs of sectorial implementation. Therefore, the reason
for undertaking the research described in the hereby article is the following research problem:
What is the current state of cost management in the mining enterprises and what modifications does it need in order to be consistent with the requirements of theory and practice of
management accounting?
On the basis of questionnaire research conducted, it was determined that the cost management
systems currently used in the hard coal mining do not serve the planning and motivation
function. In result, they do not provide the necessary information for making decisions about
exploitation launch or abandonment. Modifications of the existing systems should then
lead to allowing for costs planning in the longwall lifecycle. Planning of this kind should be
characterized by clarity and comprehension both for the employees with technical and well
as economic education.

Key words: management systems, cost management, mining enterprises
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Kazimierz Jeremczuk

Pracownik – najważniejszy kapitał organizacji
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
W tym roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się interesująca książka
Kazimierza Jeremczuka pod tytułem: „Podmiotowość pracownika w zarządzaniu
organizacją”. Przestudiowałem ją z dużym zaciekawieniem, ponieważ problematyka
roli pracownika w organizacji leży także w polu moich zainteresowań. Ciekawy byłem, czy mój pogląd dotyczący poruszanego zagadnienia jest zbieżny z poglądami
Autora. Według mnie pracownicy są najważniejszym kapitałem każdej organizacji,
bez osób o odpowiednich kompetencjach organizacja skazana jest na klęskę. Przedstawiciele nauki o zarządzaniu wymieniają różne czynniki przyczyniające się do
sukcesu organizacji, takie jak: wizerunek, strategia, technologia, struktura, relacje
z klientami. Oczywiście są to kluczowe czynniki sukcesu. Jednak trzeba zauważyć,
że każdy z tych czynników w mniejszym lub większym stopniu zależy od kompetencji, jakie posiadają pracownicy. To decyduje o tym, że są oni najważniejszym kapitałem każdej organizacji.
W recenzowanej książce w sposób kompleksowy przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące omawianego zagadnienia, co moim zdaniem stanowi jej zaletę.
Bardzo dużo wysiłku wymagało od Autora zebranie i omówienie różnych poglądów
na temat roli pracownika w przedsiębiorstwie, co należy docenić w sposób szczególny. Nie ograniczono się do przedstawienia tylko poglądów zagranicznych przedstawicieli nauki, jak ma to coraz częściej miejsce w różnych polskich publikacjach,
ale również doceniono dokonania polskich naukowców. Została przeprowadzona
wnikliwa ich analiza, która według mnie powinna być czasami bardziej krytyczna.
Sformułowano bardzo wiele cennych wniosków przydatnych dla teorii i praktyki zarządzania. Mocną stroną książki jest scharakteryzowanie podmiotowości pracownika
w odniesieniu do warunków, w których działają współczesne organizacje.
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W celu zobrazowania w sposób kompleksowy roli pracownika w organizacji dobrym pomysłem było przedstawienie, jako punktu wyjścia do rozważań, koncepcji
prekursorów nauki o zarzadzaniu, takich jak: F.W. Taylora, E. Mayo, D. McGregora,
M. Webera. W sposób bardzo syntetyczny zostały zaprezentowane poglądy tych
przedstawicieli dotyczące pracownika w organizacji. Zgadzam się z formułowanym
przez Autora wnioskiem, że w przedstawionych klasycznych koncepcjach zarządzania organizacją występuje przede wszystkim petryfikacja zasady celowościowej. Pracownik sprowadzany jest do roli stanowiska pracy lub szczebla w hierarchii organizacyjnej1. Szkoda, że Autor nie sformułował krytycznego stanowiska wobec takiego
poglądu, który we współczesnych czasach nie powinien być podzielany. Zwłaszcza,
że w wielu jeszcze polskich przedsiębiorstwach niestety daje się zauważyć przedmiotowe podejście do pracowników.
W dalszej części książki rozważania Autora dotyczą przesłanek podmiotowości
pracownika. Dla zobrazowania tej tematyki wykorzystuje poglądy różnych przedstawicieli świata nauki oraz autorytetu moralnego – Jana Pawła II. Scharakteryzował
najważniejsze według mnie czynniki wpływające na podmiotowość pracownika, takie jak: praca zespołowa, wzrost stopnia wykształcenia pracowników. Interesujące
jest przedstawienie roli pracownika w organizacji w zależności od orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które zostały scharakteryzowane przez J. Lichtarskiego2.
Z dokonanej analizy wynika również podmiotowy charakter pracownika. Przy czym
słusznie zwrócono uwagę na wymiar etyczny działalności pracownika. Autor uważa,
że „rola osoby pracownika w procesie pracy systematycznie wzrasta i nie ogranicza się tylko do kwalifikacji i umiejętności, ale angażuje w coraz większym stopniu
jego wartości intelektualne, estetyczne i etyczne”3. Jest to bardzo ważne stwierdzenie, które moim zdaniem powinno być bardziej rozwinięte w recenzowanej książce.
Przestrzeganie zasad etycznych i działanie zgodnie z prawem powinno być podstawowym warunkiem funkcjonowania każdej organizacji. W tym również przejawia
się podmiotowość pracownika.
Jednym z podstawowych zagadnień poruszanych w recenzowanej książce w nawiązaniu do podmiotowości pracownika jest przedsiębiorczość. Według mnie słusznie Autor omówił to zagadnienie, ponieważ jedną z podstaw podmiotowości pracownika jest właśnie przedsiębiorczość, która daje mu swobodę działania oraz myślenia
w sposób kreatywny, co jest istotne przy rozwiązywaniu założonych problemów,
które występują w każdej organizacji. Autor również zauważa za M. Brzezińskim,
że w przyszłości zarządzanie może być oparte na nowych paradygmatach. Jednym
z nich będzie kreatywność4. Z tego też względu problematyka ta jest bardzo istotna.
1 K. Jaremczuk, Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa 2012, s. 18.
2 Tamże, s. 28–32.
3 Tamże, s. 39.
4 Tamże, s. 97.
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Jak wiadomo, pojęcie przedsiębiorczości jest złożone. Dlatego też Autor w sposób
kompetentny przedstawił jej istotę, wykorzystując przy tym stanowiska wielu autorytetów w tym zakresie. Zgadzam się, że „przedsiębiorczość swoją genezę wywodzi
z podmiotowości przedsiębiorcy, co wynika z dążenia osoby do samotworzenia się
jako skutku wolności”5. To stwierdzenie jest konsekwencją słusznie przyjętego założenia o podmiotowości pracownika.
Nie podzielam stanowiska Autora, że w naukach o zarządzaniu „występuje redukcja wielopostaciowości zachowania osoby pracownika w organizacji do jednego
wymiaru – racjonalności, pozostawiając podmiotowość poza modelem poznawczym”6. Osoby zajmujące się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi swoją
uwagę koncentrują również na zagadnieniu podmiotowości pracowników. Świadczą o tym prace polskich przedstawicieli nauki, m.in.: M. Gablety, M. Juchnowicz,
M.W. Kopertyńskiej, A. Pocztowskiego, J. Strużyny, Cz. Zająca. W książce według
mnie w zbyt małym stopniu zostały one wykorzystane.
Jakie czynniki wpływają na zaangażowanie pracowników? Jest to pytanie, na
które starano się udzielić odpowiedzi. Rozważania naukowe słusznie toczą się wokół
dwóch grup czynników: racjonalnych i irracjonalnych. Na podstawie analizy przedstawionych poglądów można stwierdzić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie. Obie grupy czynników w większym lub w mniejszym stopniu mają
wpływ na zaangażowanie pracowników. Jednak brak jest jednoznacznej konkluzji
Autora odnośnie tego zagadnienia, co może świadczyć o tym, że poruszany problem
jest bardzo złożony i wymaga jeszcze dalszych pogłębionych studiów literaturowych.
Następnym zagadnieniem, któremu Autor poświęcił dużo uwagi jest współdziałanie i praca zespołowa. Są to również kwestie związane z podmiotowością pracownika.
Przedstawiono różne koncepcje opisujące poruszany problem. Na szczególną uwagę
zasługują koncepcje: M. Bielskiego, B. Hausa oraz P.E. Slatera i W.G. Bennisa, które
w sposób przekonywający przedstawiają istotę omawianego zagadnienia. Rozważania
Autora dotyczące tej tematyki są bardzo interesujące. Ukazują problem współdziałania i pracy zespołowej w nowym świetle. Jest to pogłębiona analiza, która uzmysławia
czytelnikowi duże znaczenie omawianych kwestii dla sprawnego działania i rozwoju
organizacji. W sposób bardzo obrazowy przedstawia relacje pracownika i organizacji. Swoje rozważanie kończy bardzo refleksyjnym pytaniem: „czy pracownik […]
jest częścią organizacji, środkiem realizacji jej celów, czy być może organizacja jest
częścią pracownika […], środkiem realizacji jego celów: jako pracownika […], funkcjonującego i rozwijającego się w organizacji oraz jako pracownika […], funkcjonującego i rozwijającego się poza organizacją7.
5 Tamże, s. 110.
6 Tamże, s. 53.

7 Tamże, s. 107.
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Recenzowana książka stanowi bardzo dobre kompendium wiedzy na temat roli
pracownika w zarządzaniu organizacją z uwagi na to, że Autor przedstawił różne poglądy dużej liczby przedstawicieli świata nauki. Na 110 stronach zostały zaprezentowane zmiany dotyczące postrzegania pracownika w organizacji – do przedmiotowego do podmiotowego podejścia.
Zaletą książki jest wykorzystanie bogatej literatury przedmiotu z różnych dziedzin
nauki, takich jak: zarządzanie, ekonomia, filozofia, socjologia, psychologia, co pozwoliło zaprezentować rolę pracownika w organizacji z różnych punktów widzenia.
Moim zdaniem głównym przesłaniem tej książki jest stwierdzenie, że „praca jest
dla pracownika, a nie pracownik dla pracy”8. Autor w umiejętny sposób broni tego
poglądu. Wykazał się dużą konsekwencją w prowadzeniu swojego wywodu. Przedstawione stanowisko jest bardzo słuszne. Respektowanie go przez pracodawców powoduje większe zaangażowanie pracowników w pracę, którzy mają świadomość, że
są doceniani oraz pełnią rolę „aktora”, a nie „statysty” w pracy. Dzięki takiemu podejściu następuje upodmiotowienie pracowników. Gdyby pogląd ten był w większym stopniu podzielany przez praktyków zarządzania, to organizacjom łatwiej byłoby odnosić sukcesy.
Należy nadmienić, że książka została napisana naukowym językiem, co może
utrudnić czytelnikowi zrozumienie zawartych w niej treści. Jednak opłaca się nieco
większy wysiłek intelektualny w celu zrozumienia ważnych zagadnień w niej poruszanych. Duża liczba przypisów, w której Autor wyjaśnia zagadnienia mogące wzbudzać
pewne wątpliwości, wpływa pozytywnie na klarowność wywodów. Według mnie powinna stanowić obowiązkową lekturę dla studentów i menedżerów, aby uświadomili
sobie znaczącą rolę pracownika w działalności organizacji. Organizacja chcąc odnieść
sukces, musi umieć wykorzystać ich kompetencje oraz dbać o ich rozwój. Istotne
jest kształtowanie wśród pracowników postaw przedsiębiorczych. Także ważne jest
współdziałanie przejawiające się w pracy zespołowej, dzięki której organizacja może
uzyskać efekt synergiczny, co przyczyni się do osiągnięcia przez nią sukcesów.
Zachęcam do przeczytania recenzowanej książki. Po jej lekturze czytelnik uzyska pogłębioną wiedzę na temat roli pracownika w organizacji, która powinna być
dalej wykorzystywana zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i w praktyce gospodarczej.
Piotr Wachowiak

8 Tamże, s. 22.
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Zarządzanie systemem ochrony zdrowia.
Aspekty ekonomiczno-społeczne
Violetta Korporowicz
Niniejsza publikacja jest opracowaniem interdyscyplinarnym. Autorami są wykładowcy oraz absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Zakładami Opieki
Zdrowotnej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Problematyka książki znajduje odzwierciedlenie w tematyce zajęć programu dydaktycznego
studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki, do jego realizacji zaproszono wykładowców z innych uczelni. Autorami poszczególnych opracowań są
zatem pracownicy naukowo-dydaktyczni SGH, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz absolwenci studiów.
Publikacja składa się z opracowań o charakterze zarówno teoretycznym, jak i aplikacyjnym. Zamysł napisania książki powstał w wyniku doświadczeń związanych
z realizacją prac dydaktycznych w kolejnych latach pracy studiów. Celem opracowania jest między innymi próba integracji zespołów różnych ośrodków akademickich ze środowiskami praktyków medycznych, a także potrzeba wskazania wiedzy
interdyscyplinarnej, jaka jest niezbędna do kierowania placówkami ochrony zdrowia
w Polsce.

Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie
Elżbieta Chrabonszczewska, Sławomir Miklaszewicz,
Katarzyna Sum, Aneta Waszkiewicz
Ostatni kryzys, który objął swoim zakresem szereg rynków finansowych, nie tylko
zachwiał filarami międzynarodowych rynków finansowych, lecz także ujawnił ich
słabości i konieczność przeprowadzenia reform.
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Celem publikacji jest identyfikacja zmian na międzynarodowym rynku finansowym po kryzysie oraz ich znaczenia dla dalszego rozwoju i utrzymania jego stabilności. Podstawową tezą jest twierdzenie, że dzięki kryzysom ujawniają się słabości
mechanizmów rynkowych i nadzoru oraz następują zmiany w strukturach rynków
finansowych i w zakresie wykorzystywanych instrumentów finansowych. Kryzysy
stanowią jednocześnie impuls do dokonania reform w nadzorze rynków finansowych, a także w całym międzynarodowym systemie finansowym.
Przyjęty okres analizy to lata 2007–2010. Pozwoliło to na ocenę skutków kryzysu
w odniesieniu do stanu przed nim. Dla porównania zostały przedstawione również
niektóre dane dotyczące zmian na rynkach finansowych po kryzysie w roku 2001.
Badania dotyczą zarówno wielkości i struktury rynków finansowych, jak i zmian
w zakresie stosowanych instrumentów i związanych z nimi zagrożeń. Oddzielnym
tematem jest problem reformy nadzoru międzynarodowych rynków finansowych
oraz ich przyszłości.
W rozdziale pierwszym zostały przedstawione zmiany rozmiaru globalnego rynku
finansowego oraz jego struktury geograficznej, jak również poszczególnych segmentów. Rozdział drugi zawiera analizę zmian dotyczących rynku instrumentów pochodnych, który pod względem rozmiaru jest największym segmentem rynku finansowego. Rozdział trzeci obejmuje problemy związane z ewolucją rynku walutowego
w czasie kryzysu i stosowanych instrumentów. Rozdział czwarty został poświęcony
instrumentom rynków akcji i obligacji na eurorynku. Ostatni, piąty rozdział dotyczy zmiany zagrożeń stabilności rynków finansowych i podjętych reform nadzoru
rynków finansowych. Każda część została opatrzona wnioskami.

Restrukturyzacja zadłużenia w przedsiębiorstwie
Jacek Nowak
Publikacja stanowi wartościowe, czytelne i przystępne źródło analizy dla osób poszukujących wiedzy budowanej na doświadczeniach i praktyce gospodarczej. Przemyślenia Autora związane z omawianą problematyką są przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. Jak się wydaje, ma na to wpływ praktyka Autora w prowadzeniu
procesów restukturyzacyjnych jednostek gospodarczych. Można wyrazić pogląd, że
praca stanowi istotny wkład w uzupełnienie literatury dydaktycznej, będąc równocześnie wsparciem dla uczestników studiów w zakresie finansów, zarządzania finansami przedsiębiorstw, a także pozostałych przedmiotów specjalistycznych, w tym:
restrukturyzacji przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, rachunkowości zarządczej, wyceny
przedsiębiorstw, planowania finansowego. Publikacja może być również ważnym
podręcznikiem dla studentów studiów podyplomowych, w tym MBA. Zaletę stanowi dobór literatury uwzględniający pozycje zagraniczne, a do pozytywnych cech
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można także zaliczyć całościowe ujęcie, spójność i przejrzystość oraz trafnie dobrane
przykłady gospodarcze.
na podstawie recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Mareckiego

Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki
pod red. Teresy Pakulskiej
Kluczową determinantą rozwoju przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce
globalnej wydaje się umiejętność reagowania na zmiany zachodzące nie tylko w bliższym, lecz także dalszym ich otoczeniu, które tworzy nowe obszary działania, możliwości i formy konkurowania, a także wynikające z nich zagrożenia. Według Rolfa
Sternberga czynniki występujące w otoczeniu, podobnie jak czynniki o charakterze
wewnętrznym, należy zaliczyć do równie istotnych z punktu widzenia oddziaływania na zachowanie przedsiębiorstw w każdej ze sfer działania, tj. zarówno w sferze
inwestycji, produkcji, zaopatrzenia, jak też dystrybucji czy zarządzania zasobami
ludzkimi, marketingu itp.
Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem i ich konsekwencje pokazane są w kontekście zmian w podejściu do tradycyjnie postrzeganego neoklasycznego modelu
rozwoju. Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dwóch światach. Z jednej
strony w strategicznym myśleniu o rozwoju i w zarządzaniu rozwojem kierują się
logiką modelu neoklasycznego, z drugiej – coraz bardziej dostrzegają konieczność
modyfikacji tego podejścia powodowaną skutkami dotychczasowych ich zachowań
w relacji z otoczeniem, stwarzającą przesłanki realizacji zrównoważonego rozwoju,
wzbogaconego o instytucjonalne mechanizmy i regulacje. Powstaje w tym miejscu
wiele interesujących i niemających jednoznacznej odpowiedzi pytań: Czy, a jeśli tak,
to w jaki sposób interesariusze mogą przyczynić się do kreacji nowych wartości dla
klienta? Jaką rolę w tym zakresie odgrywa bliższe, a jaką dalsze, w tym międzynarodowe, otoczenie?
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Informacja dla autorów

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyjmuje do publikacji:
 artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi:
bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angielskim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po
60 znaków w każdym wierszu);
 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 ważnych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron;
 wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wybitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość tekstu do 6 stron.
Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku.
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kursów
dla menedżerów, firm konsultacyjnych i innych w rozmiarze jednej strony druku
formatu B5. Ceny za ogłoszenia wynoszą: na czwartej stronie okładki 1600 zł, na
trzeciej stronie okładki 800 zł, wewnątrz numeru 400 zł. Projekt reklamy na czwartej stronie okładki może być kolorowy (CMYK).
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 bibliografii na końcu
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera drugiego 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 przecinku numer.
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Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez
umieszczenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografii się odwołujemy oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.
Prosimy autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) naukowego,
nazwy miejsca pracy, numerów telefonów, adresu e-mail oraz dokładnego adresu
domowego.
Materiały – przygotowane w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11 p.,
1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm, pliki nie powinny zawierać „linków”
– prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji, e-mail: oik@sgh.waw.pl.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Teksty, które nie zawierają streszczeń, słów kluczowych języku polskim i angielskim oraz tytułu w języku angielskim, a także te, które mają nieprawidłowo przygotowane przypisy i bibliografię, będą odsyłane do korekty autorskiej!
Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.
Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zostaną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
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WARUNKI SPRZEDAŻY I PRENUMERATY

Główny dystrybutor:

Oficyna Wydawnicza
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Zamówienia 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:
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ul. Rakowiecka 28, paw. 2
02-528 Warszawa
Wpłaty należy dokonywać na konto
56 1240 5918 1111 0010 2447 7803

Zamawiając roczną prenumeratę, otrzymują Państwo 20% rabatu.
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KOMITET NAUK ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Misja Komitetu
Stymulowanie rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowanie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakresu zarządzania oraz jej twórców.

Cele 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 lokalne
i praktyków;
Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania;
Internacjonalizacja działalności Komitetu.
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SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy
Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, 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 struktura 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, magisterskie, 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 ekonomicznych 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 współpracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.
SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Community 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 firmach, a w rezultacie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za europejski odpowiednik amerykańskiego MBA.
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Organizacja
i Kierowanie
Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel. 22 564 94 86, 22 564 95 34
fax 22 564 86 86
e-mail: oik@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/oik/
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