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Od Rady Naukowej

Z przyjemnością przekazujemy 169. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarzą-
dzania i Finansów”. Został on poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z ochroną zdro-
wia, transportem oraz zarządzaniem. Artykuły napisane przez przedstawicieli wiodących 
ośrodków akademickich z całej Polski koncentrują się na bieżących problemach dotyczących 
gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej.

Celem artykułu Joanny Błażyńskiej jest analiza różnych podejść do raportowania infor-
macji niefinansowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy potrzebna jest standaryzacja tych 
podejść, a jeżeli tak, to jakie są potencjalne kierunki standaryzacji raportowania niefinansowego.

Elwira Ziółkowska w swoim opracowaniu omawia funkcję bieżącego zarządzania finan-
sami na przykładzie działów skarbu. Autorka przybliża zagadnienia skarbowości, począw-
szy od omówienia roli skarbnika korporacyjnego oraz miejsca działu skarbu w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstw, przez zadania skarbnika korporacyjnego, a skończywszy 
na przedstawieniu wyników badań dotyczących postrzegania działów skarbu oraz stanowisk 
skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach.

W kolejnym artykule Dominik Boniecki przedstawia układ przestrzenny głównych stru-
mieni kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Bada czynniki 
nasilające jednoczesną współpracę i konkurencję między liniami lotniczymi oraz strategie 
zarządcze mające na celu jej ograniczenie.

Maja Brychcy oraz Adam Przybyłowski poruszają bardzo aktualny i ważny temat car-
sharingu. Celem artykułu jest przedstawienie roli tego systemu wspólnego użytkowania 
samochodów w równoważeniu mobilności w miastach oraz analiza funkcjonowania firmy 
carsahringowej na terenie Trójmiasta.



Od Rady Naukowej8

W kolejnym opracowaniu Marzenna Cichosz stawia trzy cele badawcze. Pierwszym 
z nich jest spojrzenie na synchromodalność jako na połączoną usługę oferowaną w ramach 
innowacyjnego modelu mobilności frachtu, kolejnym jest opracowanie założeń teoretycz-
nych modelu Synchromodality-as-a-Service, a trzecim – przedstawienie perspektyw rozwoju 
tej koncepcji w Polsce.

Celem artykułu Grzegorza Krawczyka jest ocena rozwoju konkurencji regulowanej na sil-
nie skoncentrowanym rynku transportu publicznego przez pryzmat rynku operatorskiego. 
Na podstawie wyników analiz wskazano główne tendencje rozwoju rynku publicznego trans-
portu zbiorowego w Polsce.

W kolejnym opracowaniu Anna Kieszkowska-Grudny porusza aktualny temat z zakresu 
służby zdrowia, jakim jest koordynacja usług medycznych.

Stanisław Nowosielski stawia sobie za cel wskazanie potrzeby oraz przedstawienie moż-
liwych sposobów współdziałania dwóch koncepcji zarządzania – procesów i projektów.

W ostatnim artykule Marzanna K. Witek-Hajduk oraz Elżbieta Wąsowicz-Zaborek 
próbują zidentyfikować czynniki społeczno-demograficzne w otoczeniu przedsiębiorstwa 
na rynkach zagranicznych, które mogą warunkować lokalizację stron WWW adresowanych 
do zagranicznych użytkowników.

Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zaintere-
sowaniem oraz – co byłoby szczególnie cenne – staną się przyczynkiem do polemiki i dal-
szych owocnych badań.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz



169/2018
s. 9–18

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza SGH

kolegia.sgh.waw.plZESZYT NAUKOWY 169

Joanna Błażyńska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Standaryzacja raportowania niefinansowego

Streszczenie

Informacje niefinansowe nie tylko wspomagają interpretację informacji finansowych, lecz także często 
stano wią niezależne źródło informacji o jednostkach. Istotnym problemem badawczym współczesnej 
rachunkowości jest określenie zasad raportowania niefinansowego. Celem artykułu jest analiza różnych 
podejść do raportowania informacji niefinansowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy potrzebna jest 
standaryzacja tych podejść, a jeżeli tak, to jakie są potencjalne kierunki standaryzacji raportowania 
niefinansowego. Zastosowano jakościowe metody badawcze: metodę analizy źródeł i krytycznej ana-
lizy literatury, metodę opisową i porównawczą oraz wnioskowanie dedukcyjne.
Wykazano, że dotychczasowe podejścia do standaryzacji raportowania są niewystarczające, jak rów-
nież wskazano na zalety podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij”, m.in. w kontekście sprawozdawczości 
zintegrowanej.

Słowa kluczowe: informacje niefinansowe, standaryzacja raportowania, sprawozdawczość zintegrowana
Kody klasyfikacji JEL: F2, F6, G1

1. Wprowadzenie

Informacje ze swej istoty są cenny zasobem, powiązanym z celem, działaniem i odbiorcą. 
Są aktywem biznesowym, które ma istotne znaczenie na rynkach o wysokim poziomie 
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konkurencyjności [Błażyńska, 2015, s. 22–24]. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, 
a informacja jest zasobem ekonomicznym [Webster, 2004].

Sprawozdania finansowe dostarczają informacji finansowych o sytuacji majątkowej 
i finansowej jednostki oraz o jej dokonaniach finansowych. Jednocześnie zwiększa się zna-
czenie informacji niefinansowych w zakresie raportowania biznesowego oraz wzrasta rola 
audytora, co potwierdzają prowadzone na świecie badania [Murphy, Hogan, 2016, s. 42–49].

Informacje finansowe zostały skodyfikowane i ujarzmione, w zależności od systemu 
informacyjnego, w postaci zasad lub reguł [Błażyńska, 2015, s. 70–83]. Przez dziesięciolecia 
wypracowywano zasady oraz metody ujmowania, wyceny i prezentacji informacji finanso-
wych, czego doskonałym przykładem są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF). Praktyczne ujęcie przyjętych rozwiązań wymagało określenia aparatu 
pojęciowego w zakresie ram konceptualnych w systemach rachunkowości: w Założeniach 
Koncepcyjnych Sprawozdawczości Finansowej oraz w Amerykańskich Ogólnie Akcepto-
wanych Zasadach Rachunkowości. Inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do informacji 
niefinansowych.

Informacje niefinansowe na dobre zagościły w raportach jednostek. Ich ujmowanie 
i prezentacja nie opierają się jednak na ogólnie przyjętych zasadach prezentacji informacji, 
ale w dużym stopniu mają charakter uznaniowy. Jeżeli jednostki sporządzają sprawozdania 
finansowe w celu komunikacji z interesariuszami, aby dostarczyć użytecznych informacji 
finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych, nasuwa się pytanie: dla-
czego te zasady nie dotyczą w takim samym stopniu informacji niefinansowych? Informacje 
odnoszące się do otoczenia jednostki, ryzyka działalności, szans i zagrożeń oraz jej wpływu 
na środowisko są istotne w procesie decyzyjnym. Podejmowane są próby standaryzacji infor-
macji niefinansowych, ale wciąż nie mają one takiego zasięgu jak na przykład MSSF.

Celem artykułu jest wskazanie różnych podejść do raportowania informacji niefinansowych 
i próba odpowiedzi na pytanie, czy z punktu widzenia interesariuszy potrzebna jest standa-
ryzacja tych podejść i jakie są potencjalne kierunki standaryzacji informacji niefinansowych. 
W tym celu zastosowano następujące metody badawcze: analiza źródeł, krytyczna analiza 
literatury, metoda opisowej i porównawcza oraz wnioskowanie dedukcyjne.

2. Informacja w procesie podejmowania decyzji

Podejmowanie decyzji gospodarczych rozpatrywane jest na gruncie normatywnym 
i pozytywnym.  Pierwsze z podejść odnosi się do sądów wartościujących, tego jak użytkow-
nicy informacji powinni podejmować decyzje – mowa o modelowaniu zachowań ludzkich, 
konfrontacji potrzeb z ograniczeniami, wspomaganiu się modelami decyzyjnymi (teoria 
wyboru). Przykładowo przyjęcie założenia ograniczonej racjonalności prowadzi do wniosku, 
że użytkownicy raportów biznesowych poszukują optymalnych rozwiązań w danych warun-
kach i nie dążą za wszelką cenę do maksymalizacji korzyści (teoria H. Simona). Użytkownicy 
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informacji mają zatem świadomość własnych ograniczeń. Ze względu na ramy czasowe pod-
jęcia decyzji gospodarczej selektywnie wybierają informacje.

Z kolei podejście pozytywne odnosi się do prezentacji informacji w raportach. Na spo-
sób ich przedstawienia mogą mieć wpływ regulacje prawne oraz normy zwyczajowe. Biorąc 
jednak pod uwagę, że informacje skierowane są do konkretnego odbiorcy, to właśnie jego 
potrzeby i oczekiwania często przesądzają o zakresie i jakości prezentowanych informacji.

Od wielu lat prowadzone są badania, które mają na celu zrozumienie zachowań użytkow-
ników informacji i procesu podejmowania decyzji, a także wypracowanie kryteriów oceny 
informacji w powiązaniu z potrzebą jej pozyskania w określonej sytuacji1. Kryteria te doty-
czą między innymi konkretnych cech dokumentów, czynników sytuacyjnych, źródeł infor-
macji, otoczenia oraz są związane z dotychczasowym doświadczeniem użytkownika, jego 
przekonaniami i preferencjami.

Zakładając, że użytkownicy procesu komunikacji aktywnie poszukują informacji 
(finansowych i niefinansowych), dokonują ich oceny i  interpretacji, należy uwzględnić 
aspekt niepewności, który maleje w miarę postępów w poszukiwaniu informacji2. Niepew-
ność ta wiąże się z postrzeganiem informacji, oceną ich wartości poznawczych i zgodności 
z rzeczywistością. W związku z tym rodzi się pytanie: jakich informacji oczekuje odbiorca 
i czym się kieruje, oceniając informacje? Próba odpowiedzi na nie prowadzi do wskazania 
atrybutów informacji i celu pozyskania informacji. To przekłada się chociażby na wybór 
źródeł informacji.

Mając na myśli praktyczne zastosowanie informacji, często mówi się o jej użyteczności. 
Użyteczność określana jest w szczególności jako zdolność do zaspokajania potrzeb [Blaug, 
2000] oraz miara skuteczności, efektywności i satysfakcji [ISO 1998: 9241–11]. W zarządza-
niu organizacją użyteczna informacja wspiera proces zmian, umożliwia komunikowanie się 
pracowników i kierownictwa, wzbogaca wiedzę indywidualną oraz umożliwia nawiązanie 
więzi z otoczeniem [Malara, Rzęchowski, 2011].

Z analizy powyższych podejść do użyteczności informacji wynika, że istotny nie jest sam 
fakt jej wykorzystania, lecz to, że przybliża ona użytkownika do osiągnięcia celu – podjęcia 
decyzji gospodarczej. Takie podejście przyjęto w Założeniach Koncepcyjnych Sprawozdaw-
czości Finansowej (2010 r.) – użyteczność informacji finansowych zdefiniowano przez pry-
zmat fundamentalnych cech użyteczności, to jest przydatność i wierną prezentację, które 
mogą zostać wzmocnione przez cechy wzbogacające, zwiększające użyteczność, czyli porów-
nywalność, sprawdzalność, terminowość i zrozumiałość. W myśl tej koncepcji nie można 
mówić o użyteczności i porównywalności, ponieważ porównywalność jest częścią składową 

1 Przegląd badań: C. L. Barry, User-Defined Relevance Criteria: An Exploratory Study, „Journal of the Ameri-
can Society for Information Science” 1994, Vol. 45, No. 3, s. 149–159.

2 Badania nad niepewnością informacji: T. D. Anderson, Uncertainty in action: observing information seeking 
within the creative processes of scholarly research, „Information Research” 2006, Vol. 12, No. 1; S. Chowdhury, 
G. Forbes, M. Landoni, Uncertainty in information seeking and retrieval: A study in an academic environment, 
„Information Processing and Management” 2011, Vol. 47, No. 2, s. 157–175.
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użyteczności. Oczywiście można podjąć polemikę, czy tak zdefiniowana użyteczność informa-
cji finansowych lepiej oddaje istotę tego terminu niż wcześniejsze dookreślenie użyteczności 
informacji finansowych zawarte w Założeniach Koncepcyjnych Sporządzania i Prezentacji 
Sprawozdań Finansowych z 1989 r. (zrozumiałość, przydatność, wiarygodność i porówny-
walność). Istotne jest jednak to, że na gruncie założeń teoretycznych wypracowano jedno-
znaczne ujęcie pojęciowe, co ma kluczowe znaczenie w systemie rachunkowości. Podobne 
podejście należy zatem przyjąć w odniesieniu do informacji niefinansowych.

3. Kodyfikacja informacji niefinansowych

Skomputeryzowane społeczeństwo informacyjne wraz z rozwojem technologii zyskało 
swobodny dostęp do szerokich zasobów informacyjnych. Jednostki gospodarcze prowadzą 
działalność w dynamicznie zmieniających się warunkach, występuje sprzężenie zwrotne mię-
dzy jednostką a jej otoczeniem. Ocena sytuacji jednostki i perspektyw jej rozwoju wymaga 
uwzględnienia w procesie decyzyjnym zarówno informacji finansowych, jak i informacji 
niefinansowych.

Dla interesariuszy, w tym inwestorów giełdowych (indywidualnych, instytucjonalnych), 
bez względu na horyzont inwestycyjny czy styl inwestowania (konserwatywny, zrównowa-
żony, agresywny) źródłem informacji o jednostce gospodarczej są nie tylko jej sprawozdania 
finansowe, lecz także prospekt emisyjny, notowania giełdowe, sprawozdanie z działalności 
emitenta, komunikaty inwestorskie, analizy eksperckie udostępniane w środkach masowego 
przekazu i wszelkie inne informacje pozwalające na ocenę sytuacji jednostki.

Zawieranie międzynarodowych transakcji inwestycyjnych zwiększyło popyt na porów-
nywalne informacje. Unia Europejska w Rozporządzeniu WE z 19 lipca 2002 r., obligując 
od 1 styczna 2005 r. spółki wspólnotowe notowane w obrocie publicznym do sporządzania 
sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, stała się głównym rzecznikiem standardów sta-
nowionych przez IASC (potem IASB – International Accounting Standards Board). Za cel 
sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia uznano „dostarczanie użytecznych 
informacji finansowych na temat jednostki sprawozdawczej, które są użyteczne dla poten-
cjalnych inwestorów, pożyczkodawców i innych wierzycieli przy podejmowaniu przez nich 
decyzji o dostarczaniu zasobów dla jednostki” [MSSF 2011, zk § C2].

Zasady ujmowania, wyceny i prezentacji informacji finansowych zostały jednoznacznie 
określone, a z uwagi na powszechność stosowania MSSF mają one zasięg globalny. Dlaczego 
zatem takie podejście nie obejmuje informacji niefinansowych, skoro szeroko zakrojone 
badania naukowe wskazują na kluczową rolę tego typu informacji w procesach decyzyjnych 
[Final Report 2013; Krasodomska 2014; Błażyńska 2015]?

Od wielu lat podejmowane są próby wprowadzenia informacji niefinansowych do raporto-
wania jednostek. W dyrektywie czwartej z 25 lipca 1978 r. ogólnikowo wskazano na potrzebę 
wzmocnienia informacji finansowych opisem ryzyka i niepewności oraz wskaźnikami 
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niefinansowymi, zwłaszcza z obszaru ochrony środowiska i spraw pracowniczych. Powo-
łując się na ewoluujący charakter sprawozdawczości niefinansowej i koszty generowania 
informacji finansowych, w Dyrektywie 2003/51/WE z 18 czerwca 2003 r. decyzję o wprowa-
dzeniu obowiązku prezentowania informacji niefinansowych przez jednostki pozostawiono 
państwom członkowskim. W rezultacie w ustawodawstwie pojawiały się „miękkie” rozwią-
zania w tym zakresie, nienakazujące, ale sugerujące raportowanie niefinansowe. Dopiero 
dyrektywa 2014/95/UE z 22 października 2014 r. o ujawnianiu informacji niefinansowych 
i informacji dotyczących różnorodności nałożyła na duże jednostki gospodarcze obowiązek 
publikowania oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Podjęto zatem próbę praw-
nego usankcjonowania informacji między innymi z zakresu społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w ramach idei zrównoważonego rynku. W tabeli 1 zaprezentowano zakres 
ujawnień informacji w sprawozdaniu z działalności i oświadczeniu na temat informacji nie-
finansowych w ustawie o rachunkowości, w której implementowano zapisy dyrektywy. Ana-
liza ujawnień wskazuje na dużą swobodę raportowania tych informacji.

Tabela 1.  Ujawnienia informacji w sprawozdaniu z działalności i oświadczeniu na temat 
informacji niefinansowych

Informacje zawarte 
w sprawozdaniu z działalności

Informacje zawarte w oświadczeniu  
na temat informacji niefinansowych

 – zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki 
w roku obrotowym i po jego zakończeniu, do dnia 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 – przewidywany rozwój jednostki
 – ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
 – aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
 – udziały własne
 – oddziały posiadane przez jednostkę
 – instrumenty finansowe

 – zwięzły opis modelu biznesowego jednostki
 – kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności 
związane z działalnością jednostki

 – opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu 
do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska 
naturalnego, poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji oraz opis rezultatów 
stosowania tych polityk

 – opis procedur należytej staranności
 – opis istotnych ryzyk związanych z działalnością 
jednostki

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 49 i 49b Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1047.

Na GPW w Warszawie wprowadzono tzw. Dobre Praktyki Spółek Notowanych (DPSN 
2016), w których ujęto zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz zasad mających wpływ na kształ-
towanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, z podziałem na (rekomen-
dacje, zasady szczegółowe):

 – politykę informacyjną i komunikację z inwestorami,
 – zarząd i radę nadzorczą,
 – systemy i funkcje wewnętrzne,
 – walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,
 – konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi,
 – wynagrodzenia.
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Innym przykładem raportowania informacji niefinansowych jest Praktyczne stanowisko 
– komentarz zarządu (MSSF 2011), który rekomenduje ujawnianie celów zarządu i jego strate-
gii, opis najważniejszych zasobów, ryzyka i powiązań jednostki w kontekście celów i strategii, 
wyjaśnienie wyników działalności oraz analizę perspektyw jednostki. Informacje niefinan-
sowe mają stanowić kontekst dla interpretacji sprawozdań finansowych.

Powyższy przegląd raportowania informacji niefinansowych pokazuje różnorodność 
podejść. W literaturze przedmiotu można spotkać się z opiniami, że wprowadzenie odpo-
wiednich kryteriów i ram w zakresie informacji niefinansowych nie zawsze jest możliwe lub 
pożądane, na przykład w odniesieniu do skutków przyjętej polityki, ponieważ obejmują one 
wszelkie ilościowe i jakościowe dane na temat realizowanej polityki oraz wyniki tej polityki 
i mogą one nie mieć bezpośredniego związku z systemem rejestracji finansowej [Admiraal, 
Nivre, Turksema, 2009, 15–10].

Audytorzy coraz częściej proszeni są o weryfikację samych informacji niefinansowych 
lub w powiązaniu ze sprawozdaniami finansowymi. Mogą oni jednak odnieść się tylko do 
prezentacji informacji, ponieważ nie ma powszechnie akceptowanego systemu ujmowania 
i prezentacji informacji niefinansowych, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień trudnych 
do zmierzenia, ze względu na ich niejednorodność i rozbieżność oczekiwań użytkowników. 
Bez jednoznacznie określonej standaryzacji wytycznych ujmowania i prezentacji informacji 
niefinansowych ich ocena jest bezprzedmiotowa. Nie ma waloru porównawczego w odnie-
sieniu do konkretnej jednostki i branży.

Jak trudna jest to materia, widać w zakresie raportowania kwestii związanych ze spo-
łeczną odpowiedzialnością, której przyświeca idea „zaspokajamy potrzeby naszego pokolenia, 
ale nie pozbawiajmy tej możliwości pokoleń następnych”. Podjęto szereg inicjatyw mających 
na celu wypracowanie norm, zasad, standardów i wskaźników oceny i raportowania działal-
ności jednostek [Samelak, 2013, 36–37]:

 – aspiracyjne zasady i kodeksy postępowania, np. wytyczne OECD, The Ethical Trading 
Initiative;

 – wytyczne i standardy systemów zarządzania i ich audytu, np. normy ISO;
 – wskaźniki oceny stosowane przez agencje (fundusze) inwestycyjne;
 – wytyczne raportowania i komunikacji dotyczące metod i procedur komunikacji, np. 

wytyczne Global Reporting Initiative (GRI);
 – standardy weryfikacji raportów ESG, które stanowią podstawę audytu i poświadczenia 

wiarygodności raportów, np. AA1000AS.
Dążenie do połączenia aspektów finansowych i niefinansowych w jeden raport prowadzi 

do raportowania zintegrowanego. U jego źródeł leży potrzeba uwzględnienia różnych źródeł 
tworzenia wartości jednostki, a zatem informacji finansowych i niefinansowych dotyczących 
dokonań jednostki. W 2013 r. Międzynarodowa Rada ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej 
(IIRC) opublikowała ramy zintegrowanego raportowania. Wyznaczają one zasady przewod-
nie, jakimi należy kierować się przy przygotowaniu raportu zintegrowanego, oraz wyjaśniają 
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cele i koncepcje jego sporządzania [Bek-Gaik, 2017; The Integrated Report Framework, 2017]. 
Jest to jednak ciągle ujęcie bardzo ogólne.

Analizując raporty spółek giełdowych na GPW, wyraźnie widać, że raportowanie zin-
tegrowane jest w początkowej fazie rozwoju. Tego typu raporty sporządzają duże jednostki 
(na bazie GRI, IS0 26000, IIRC), a szczegółowość prezentacji informacji jest zróżnicowana. 
Wpływa to negatywnie na ich użyteczność.

Trwają badania nad wypracowaniem zasad i metod ujmowania różnych informa-
cji w ramach jednego raportu. Duże wsparcie dla raportowania zintegrowanego stanowią 
wytyczne GRI. Global Reporting Initiative jest liderem w zakresie opracowania globalnych 
standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest opraco-
wanie ogólnie akceptowanych, uniwersalnych ram raportowania.

Wytyczne GRI obejmują zasady raportowania i wskaźniki zalecane przy sporządzaniu 
zintegrowanych raportów. Zasady raportowania odnoszą się do:

 – treści raportu – uwzględnianie interesariuszy, stosowanie zasady istotności, kompletno-
ści i spełnianie wymogu kontekstu zrównoważonego rozwoju;

 – jakości raportu – zasady wyważenia, porównywalności, terminowości, dokładności, 
przejrzystości i wiarygodności.
Do kwestii tego, co raportować w ramach zintegrowanego raportu, odnoszą się wskaźniki 

w wersji podstawowej i rozszerzonej, z podziałem na: strategię i analizę, profil organizacji, 
zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice, zaangażowanie interesa-
riuszy, profil raportu, ład korporacyjny, etykę, wskaźniki dla branż, wskaźniki szczegółowe.

Nie zawsze jednostki chcą publikować informacje niefinansowe, które uważają za dane 
wrażliwe, mogące osłabić ich pozycję rynkową. Stąd też może warto powszechnie stosować 
zasadę „przestrzegaj lub wyjaśnij”3. Stanowisko to jest podejściem regulacyjnym odnoszącym 
się zwłaszcza do ładu korporacyjnego i nadzoru finansowego. Przyjęcie podejścia „przestrzegaj 
lub wyjaśnij” daje jednostce prawo decydowania o zakresie prezentowanych informacji, ale 
równocześnie zmusza do wyjaśnienia przyczyn odmowy udostępnienia informacji. Z jednej 
strony pozwala to na elastyczność prawa, z drugiej zaś – raportujące jednostki muszą wziąć 
pod uwagę, że odmowa stosowania pewnych zasad bądź nieujawnianie pewnych informacji 
mogą zostać źle przyjęte przez interesariuszy.

Kierunek zmian we współczesnej sprawozdawczości jednostek został zatem wyznaczony. 
Podejmowanie decyzji gospodarczych wymaga dostarczenia użytkownikom wzajemnie uzu-
pełniających się informacji finansowych i niefinansowych w ramach spójnego i przejrzystego 
raportu. Standaryzacja informacji finansowych będzie możliwa po uwzględnieniu następują-
cych aspektów: specyfiki branży i sektora, specyfiki kraju w powiązaniu z oczekiwaniami inwe-
storów oraz kluczowych obszarów odpowiedzialności. Takie podejście prezentuje na przykład 
Standard Informacji Niefinansowych (SIN 2017), który z założenia ma być komplementarny, 
a nie konkurencyjny w stosunku do bardziej złożonego raportowania z wykorzystaniem GRI.

3 Przykładowo art. 20 Dyrektywy 2013/34/UE.
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We wspomnianych próbach standaryzacji raportowania niefinansowego (np. GRI, SIN) 
podkreśla się, że kluczowe znaczenie dla zachowania użyteczności tych informacji ma bazo-
wanie na zasadach, które już zostały wypracowane w teorii i praktyce, takich jak zasady 
rachunkowości.

4. Podsumowanie

Zasady raportowania odnoszą się do treści i jakości informacji. Treść wiąże się z wyborem 
prezentowanych informacji, a jakość – z jej atrybutami i sposobem prezentacji. W dynamicz-
nie zmieniającej się sytuacji jednostek gospodarczych i ich otoczenia podejmowanie racjo-
nalnych decyzji gospodarczych wymaga użytecznych informacji nie tylko finansowych, lecz 
także niefinansowych. Czy ich standaryzacja jest potrzebna? Tak. Wystarczy dokonać analizy 
dowolnych trzech podmiotów z tej samej branży notowanych na giełdzie, aby zauważyć różno-
rodność podejść do ujmowania i prezentacji informacji niefinansowych, co znacznie utrudnia 
ich analizę, a w konsekwencji zmusza do przejrzenia całego raportu, aby znaleźć potrzebne 
informacje. W publikowanych w ostatnich latach wytycznych i standardach widoczna jest 
jednak tendencja do standaryzacji informacji finansowych w ramach np. branży.

Na korzyść nowych form raportowania przemawia postęp w technologii informacyj-
nej. Różnorodność podejść do raportowania skłania do wniosku, że należy pracować nad 
nowymi metodami rachunkowości i audytu w celu zapewnienia wiarygodności informacji 
niefinansowych.

Najbardziej pożądaną obecnie formą sprawozdawczą jest połączenie informacji finanso-
wych i niefinansowych w jeden, zintegrowany raport. Raportowanie niefinansowe nie powinno 
być osobnym raportem, ale częścią zarządzania jednostką, stałym elementem komunikacji 
z interesariuszami. Informacje finansowe i niefinansowe muszą się uzupełniać – wymaga 
to wypracowania spójnego i przejrzystego aparatu pojęciowego oraz powiązania informacji 
finansowych i niefinansowych w ramach spójnego systemu zarządzania jednostką. Należy 
podkreślić, że celem raportu jest ujawnienie informacji zgodnie z oczekiwaniami użytkow-
ników, a oni akceptują podejście „przestrzegaj lub ujawnij”.

Na koniec warto jeszcze raz podkreślić, że standaryzacja raportowania niefinansowego 
powinna mieć charakter branżowy, sektorowy.
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Non-financial reporting standardisation

Abstract

Non-financial information not only helps interpret financial data but often serves as independent 
source of information about individual operators. Setting up rules for non-financial reporting is a vital 
research issue in contemporary accounting. This paper analyses different approaches to non-financial 
reporting and attempts to answer the question whether we need to standardise these approaches, and 
– if we do – what are potential directions of non-financial reporting standardisation. Qualitative re-
search methods were used, such as: desk research, critical analysis of literature, descriptive and com-
parative approaches, as well as deductive reasoning.
In drawing conclusions evidence has been provided that the up-till-now approaches to the standardi-
sation of reporting have been unsatisfactory and advantages of the “comply or explain” approach have 
been demonstrated in the context of integrated reporting.

Keywords: non-financial information, standardised reporting, integrated reporting system
JEL classification: F2, F6, G1



169/2018
s. 19–30

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza SGH

kolegia.sgh.waw.plZESZYT NAUKOWY 169

Elwira Ziółkowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Kolegium Zarządzania i Finansów

Postrzeganie działów skarbu oraz stanowiska 
skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach 
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Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono oraz scharakteryzowano funkcję bieżącego zarządzania finan-
sami na przykładzie działów skarbu. Dział skarbu w przedsiębiorstwach jest stosunkowo młodym ele-
mentem struktur organizacyjnych, a co się z tym wiąże – mało rozpowszechnionym w naszym kraju. 
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia skarbowości, począwszy od roli i zadań 
skarbnika korporacyjnego oraz miejsca działu skarbu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, 
a skończywszy na przedstawieniu wyników badań dotyczących postrzegania działów skarbu oraz sta-
nowisk skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach. Otrzymane wyniki badań wskazują na brak 
ujednolicenia zarówno zakresu obowiązków skarbnika, jak i nazewnictwa stanowisk skarbnika kor-
poracyjnego oraz nazewnictwa samych działów skarbu.

Słowa kluczowe: dział skarbu, skarbnik korporacyjny, treasury, płynność finansowa, finanse przed-
siębiorstwa
Kody klasyfikacji JEL: G300 Corporate Finance and Governance: General
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1. Wprowadzenie

Zagadnienia skarbu dotyczą każdego przedsiębiorstwa. Spółki borykają się z różnymi 
problemami związanymi z zarządzaniem skarbem, nawet wówczas gdy w ich strukturze nie 
istnieje specjalnie wyodrębniony w tym celu dział. Obecnie w polskich przedsiębiorstwach 
stosunkowo niewiele uwagi poświęca się bieżącemu zarządzaniu finansami w ramach zarza-
dzania skarbem. Większą wagę przywiązuje się do rachunkowości finansowej i zarządczej. 
Zarządzanie skarbem spółki zazwyczaj nabiera znaczenia w okresach spowolnienia gospo-
darczego, a także kryzysu – w obliczu problemów z płynnością finansową.

Warto zauważyć, że ostatni kryzys finansowy udowodnił, że o tym, czy dane przedsię-
biorstwo przetrwa, w dużej mierze decyduje bieżące zarządzanie finansami, którego z kolei 
głównym elementem jest zarządzanie płynnością finansową. Brak zarządzania skarbem 
zarówno w średnich, jak i małych i mikroprzedsiębiorstwach może prowadzić do pojawie-
nia się problemów z ich płynnością finansową.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia skarbowości, począwszy od roli 
i zadań skarbnika korporacyjnego oraz miejsca działu skarbu w strukturze organizacyjnej 
przedsiębiorstw, a skończywszy na przedstawieniu wyników badań dotyczących postrzega-
nia działów skarbu oraz stanowisk skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach. W pracy 
zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu, ankietę oraz 
wywiad pogłębiony. Badania ankietowe oraz pogłębione wywiady eksperckie zostały prze-
prowadzone wśród skarbników korporacyjnych. Ponadto wykorzystano metodę budowania 
wyjaśnienia oraz wnioskowania statystycznego.

2.  Rola skarbnika korporacyjnego oraz miejsce działu skarbu 
w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw

Zawód skarbnika korporacyjnego powstał w krajach anglosaskich, a jego rozwój przy-
padł na przełom XIX i XX wieku [Bentley, 1908, s. 13]. Wraz z rozwojem systemu finanso-
wego oraz samym rozwojem przedsiębiorstw, a także z ich sukcesywnym przekształcaniem 
się w korporacje międzynarodowe, bazujące na coraz bardziej złożonych instrumentach 
finansowych, zarządzanie finansami stopniowo było oddawane w ręce specjalistów. „Opie-
kun finansów” przedsiębiorstwa to dawne określenie skarbnika korporacyjnego. Do jego 
obowiązków należało zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, bez ponoszenia odpowie-
dzialności za rachunkowość finansową. Na początku XX wieku skarbnikowi podlegał 
główny księgowy, z kolei on sam odpowiadał bezpośrednio przed zarządem spółki [Bentley, 
1908, s. 13]. System rachunkowości finansowej nie mógł służyć wyłączne jako źródło infor-
macji dla skarbnika ze względu na ograniczenie w postaci tego, że systemy rachunkowości 
finansowej bazują na danych historycznych, podczas gdy skarbnik bazuje na informacjach 
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bieżących i prognozach na przyszłość. Co więcej, nie obejmują one informacji z wewnątrz 
spółki [Kreczmańska-Gigol, 2012, s. 179].

W ujęciu historycznym funkcja skarbnika sprowadzała się do zajmowania bieżącymi 
finansami, szczególnie dbania o saldo środków pieniężnych, aby zapewnić przedsiębiorstwu 
płynność finan sową. Ponadto do obowiązków skarbnika należało sporządzanie raportów 
finansowych na potrzeby zarządu. Współcześnie zadanie to można przypisać kontrolerowi 
finansowemu [Kreczmańska-Gigol, 2012, s. 5]. Skarbnik miał uprawnienia do zaciągania 
zobowiązań w imieniu danego przedsiębiorstwa oraz w pełni dysponował jego środkami 
finansowymi. Odpowiedzialność skarbnika za ewentualne straty poniesione w wyniku 
decyzji podjętych w ramach obowiązków służbowych sprowadzała się do odpowiedzialno-
ści zarówno finansowej, jak i karnej [Kreczmańska-Gigol, 2012, s. 90].

W Polsce stanowisko skarbnika pojawiło się wraz z ekspansją międzynarodowych korpo-
racji, które coraz chętniej otwierały w naszym kraju swoje oddziały i filie. Zjawiska te nasi-
liły się po 1989 roku, czyli po wprowadzeniu gospodarki rynkowej.

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie powinno być powierzone trzem manage-
rom: głównemu księgowemu, kontrolerowi finansowemu oraz skarbnikowi korporacyjnemu. 
Funkcja rachunkowości finansowej leży w gestii głównego księgowego, bez względu na wiel-
kość przedsiębiorstwa. Obowiązek rachunkowości zarządczej jest powierzany kontrolerowi 
finansowemu – to zawód, który coraz powszechniej jest wprowadzany do polskich przedsię-
biorstw. Z kolei stanowisko skarbnika korporacyjnego nie jest popularne w ramach polskich 
rozwiązań dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Rysunek 1. Umiejscowienie skarbnika w strukturze organizacyjnej korporacji – ujęcie pierwsze

Skarbnik korporacyjny Główny księgowyKontroler �nansowy

Członek zarządu
ds. �nansowych CFO

Członek zarządu
ds. sprzedaży i marketingu

Członek zarządu
ds. produkcji

Prezes zarządu korporacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kreczmańska-Gigol, 2010, s. 181.

Na formowanie działu finansowego zasadniczy wpływ mają wielkość i struktura przedsię-
biorstwa. W dużych przedsiębiorstwach i korporacjach dział finansowy składa się zazwyczaj 
z trzech podgrup, takich jak: księgowość, kontroling i skarb [Müldner, 2010, s. 40; Grzelak, 
Kreczmańska-Gigol, 2012, s. 40] (rys. 1 i 2). Księgowość sprowadza się głównie do rejestro-
wania wszystkich zdarzeń mających miejsce w przeszłości. Kontroling dotyczy przyszłości 
i obejmuje takie działania, jak: budżetowanie, planowanie i wyznaczanie kierunków rozwoju 
przedsiębiorstwa [Rauk, 2010, s. 44]. Z kolei w mniejszych przedsiębiorstwach najczęściej jedna 
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osoba pełni funkcję zarówno skarbnika korporacyjnego, jak i kontrolera. Wybór takiego roz-
wiązania jest często konieczny ze względów ekonomicznych, gdy wypłacanie pensji większej 
liczbie specjalistów może znacząco przekraczać lub mocno nadwyrężać możliwości finan-
sowe przedsiębiorstwa.

Rysunek 2. Umiejscowienie skarbnika w strukturze organizacyjnej korporacji – ujęcie drugie

Skarbnik korporacyjny

Dyrektor �nansowy Dyrektor operacyjny

Prezes zarządu korporacji

Główny księgowy
Kontroler �nansowy
Manager:
• ds. ryzyka
• kredytowy
• ds. windykacji
• ds. podatkowych
• ds. �nansowania

korporacji

Dyrektorzy:
•
•
•

produkcji
marketingu
sprzedaży

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kreczmańska-Gigol, 2010, s. 182.

Przedstawione powyżej rozwiązania nie wyczerpują wszystkich możliwości – stanowią 
tylko przykładowe ujęcie formowania struktury działów finansowych w przedsiębiorstwach.

3.  Nazwy działów skarbu oraz nazwy stanowisk 
skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach 
– wyniki badań ankietowych

Zaprezentowane badanie zostało przeprowadzone w październiku 2014 roku wśród człon-
ków Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA). Wykorzystano w nim 
metodę ankietową wśród ekspertów. Respondentami były osoby zawodowo zajmujące się skar-
bowością korporacyjną oraz uczestniczące w procesie zarządzania skarbem na różnych jego 
etapach. Zebrane dane zostały poddane kontroli pod względem formalnym oraz merytorycz-
nym, m.in. za pomocą sprawdzenia odpowiedzi na pytania kontrolne oraz pytania krzyżowe.

Struktura badanej populacji na podstawie przeprowadzonej ankiety przedstawiała się 
następująco (wyk. 1): wśród badanych branż, z których pochodziło najwięcej odpowie-
dzi, można wskazać kolejno: budownictwo oraz IT, łączność i telekomunikacja (każda po 
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14 wskazań – po 23% udziału w próbie badawczej), dalej handel (12 wskazań – 19%) oraz 
produkcja (11 wskazań – 18%).

Wykres 1. Struktura badanej populacji według branży – wyniki badań ankietowych

budownictwo/
architektura 23%

transport/
spedycja 5%

produkcja 18%

gastronomia/hotele/
turystyka 2%

handel 19%

IT, łączność
i telekomunikacja

23%

medycyna/ochrona 
zdrowia 3% usługi 2% FMCG 3%

energetyka 3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Przedmiotem badania ankietowego były m.in. nazwy działów, w których pracowali 
respondenci – skarbnicy korporacyjni (tab. 1, 2) – oraz stanowisk, jakie zajmowali. Wyniki 
przeprowadzonego badania pokazały, że ankietowani w większości przypadków pracowali 
w działach finansowych, które nosiły następujące nazwy: dział treasury (13 wskazań – 21% 
udziału w próbie badawczej), dział finansów (9 wskazań – 15%) oraz dział skarbu (8 wska-
zań – 13%).

Tabela 1.  Zestawienie nazw działów wśród badanych skarbników korporacyjnych  
– wyniki badań ankietowych

Nazwa działu respondenta Liczba wskazań Udział w próbie badawczej (%) 

Dział Treasury 13 20,97

Dział Finansów 9 14,52

Dział Skarbu 8 12,90

Departament Skarbu 5 8,06

Pion Finansów Korporacyjnych 5 8,06

Dział Operacji Finansowych 4 6,45

Biuro Zarządzania Finansami 4 6,45

Dział Rozliczeń Finansowych 4 6,45

Dział Zarządzania Płynnością Finansową 2 3,23

Dział Skarbca 2 3,23



Elwira Ziółkowska   24

Nazwa działu respondenta Liczba wskazań Udział w próbie badawczej (%) 

Dział Finansów i Procesów Korporacyjnych 2 3,23

Dział Transakcji i Analiz 1 1,61

Biuro Finansowe 1 1,61

Dział Skarbu, Ubezpieczeń i Gwarancji 1 1,61

Dział Ryzyka Finansowego 1 1,61

TOTAL 62 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tabela 2.  Zestawienie nazw stanowisk wśród badanych skarbników korporacyjnych 
– wyniki badań ankietowych

Nazwa stanowiska respondenta Liczba wskazań Udział w próbie badawczej (%) 

Dyrektor Finansowy 15 24,19

Treasury Manager 6 9,68

Koordynator ds. Finansowych 4 6,45

Finance Manager 4 6,45

Główny Specjalista 4 6,45

Kierownik Działu Skarbu 3 4,84

Analityk 3 4,84

Skarbnik Korporacyjny 3 4,84

Dyrektor Departamentu Skarbu 2 3,23

Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem 2 3,23

Koordynator 2 3,23

Kierownik Działu Rozliczeń Finansowych 1 1,61

Kierownik Działu Skarbca i Finansowania 1 1,61

Starszy Specjalista ds. Płynności 1 1,61

Dyrektor Działu Skarbca 1 1,61

Specjalista ds. Skarbu, Ubezpieczeń i Gwarancji 1 1,61

Kierownik ds. Ryzyka Finansowego 1 1,61

Kierownik Działu Treasury 1 1,61

Kierownik Biura Zarządzania Finansami 1 1,61

Manager Działu Skarbca 1 1,61

Kierownik Sekcji Finansowania 1 1,61

Zastępca Dyrektora Finansowego ds. Treasury 1 1,61

Szef ds. Finansowania i Zarządzania Ryzykiem 1 1,61

Kierownik Zespołu Zarządzania Płynnością 1 1,61

Dyrektor ds. Zarządzania Finansami 1 1,61

TOTAL 62 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Biorąc pod uwagę stanowiska zajmowane przez badanych, można zauważyć, że większość 
respondentów zajmowała stanowisko dyrektora finansowego (14 wskazań – 23% udziału 
w próbie badawczej) i stanowisko treasury managera (6 wskazań – 10%), w pozostałych przy-
padkach – stanowisko koordynatora ds. finansowych, finance managera i głównego specja-
listy (każde po 4 wskazania – po 6%).

Po przeanalizowaniu uzyskanych odpowiedzi można stwierdzić, że wystąpiła duża nie-
jednorodność w zakresie stosowania w polskich warunkach nazewnictwa zarówno działów 
skarbu, jak i stanowisk skarbników korporacyjnych. W przedsiębiorstwach istnieją działy 
finansowe, które w ogóle nie stosują podziału na podzespoły, takie jak: księgowość, kontroling 
i skarb (ang. treasury), mimo to wykonują zadania typowo skarbowe [Müldner, 2010, s. 56].

4.  Nazwy działów skarbu oraz nazwy stanowisk 
skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach 
– wyniki wywiadów pogłębionych

Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadów pogłębionych z 15 ekspertami 
[Madison, Noga-Bogomilski, 2007]. Respondentów zrekrutowano nie losowo, lecz celowo, 
aby zapewnić uczestnictwo tych osób, które są ważne ze względu na cele przeprowadzanego 
badania – są ekspertami w danej dziedzinie. Respondenci byli managerami biorącymi udział 
w procesie zarządzania skarbem. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone 17 kwietnia 
2015 roku. Wywiad pogłębiony został zastosowany w celu wzbogacenia informacji uzyska-
nych w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych.

Wykres 2. Struktura badanej populacji według branży – wyniki wywiadów pogłębionych

telekomunikacja 13%

produkcja 20%

IT 7%

branża ra�neryjna 7%

przemysł 7%

budownictwo 13%

transport/
spedycja 7%

handel 27%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Branże, w których działały przedsiębiorstwa reprezentowane przez respondentów, to 
głównie handel (4 wskazania – 26,67% udziału w próbie badawczej), produkcja (3 wskaza-
nia – 20%), budownictwo, telekomunikacja (po 2 wskazania – po 13,33%), IT, branża rafine-
ryjna, przemysł, transport i spedycja (po 1 wskazaniu – po 6,67%).

W tabeli 3 zestawiono nazwy stanowisk skarbników korporacyjnych. Wśród responden-
tów zdecydowana większość zajmowała stanowiska dyrektora finansowego (6 wskazań – 40% 
udziału w próbie badawczej) lub skarbnika korporacyjnego (3 wskazania – 20%), w dalszej 
kolejności stanowiska eksperta ds. finansowych, treasury managera oraz European Treasury 
Managera, finance managera, starszego specjalisty ds. skarbu i kierownika produktu ban-
kowości transakcyjnej (każdy po 1 wskazaniu – po 6,67%).

Tabela 3.  Zestawienie nazw stanowisk wśród badanych skarbników korporacyjnych 
– wyniki wywiadów pogłębionych

Nazwa stanowiska respondenta Liczba wskazań Udział w próbie badawczej (w %) 

Ekspert ds. finansowych 1 6,67

Starszy specjalista ds. skarbu 1 6,67

Dyrektor ds. finansowych 6 40,00

Kierownik produktu bankowości transakcyjnej 1 6,67

European Treasury Manager 1 6,67

Skarbnik korporacyjny 3 20,00

Treasury Manager 1 6,67

Finance Manager 1 6,67

TOTAL 15 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od respondentów w trakcie wywiadów pogłę-
bionych.

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że w polskich warunkach nazewnictwo stanowiska 
skarbnika korporacyjnego cechuje duża różnorodność. Ponadto czynności wykonywane 
w ramach zarządzania skarbem często bywają powierzane osobom, które zajmują w struk-
turze organizacyjnej stanowisko nazwane inaczej niż skarbnik korporacyjny. Otrzymane 
wyniki potwierdzają również, że brak ujednoliconych nazw stanowisk osób zajmujących się 
zawodowo zarządzaniem skarbem może wynikać z dosyć krótkiej historii zawodu skarb-
nika korporacyjnego w naszym kraju. Zawód ten pojawił się w Polsce wraz z pojawieniem 
się międzynarodowych korporacji, które po 1989 roku, czyli po wprowadzeniu gospodarki 
rynkowej, otwierały tutaj swoje oddziały.
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5. Zadania skarbnika korporacyjnego

We współczesnej organizacji zakres zadań skarbnika korporacyjnego może się od siebie 
różnić. Według The Association of Corporate Treasurers (ACT) zadania te można pogru-
pować w pięć kategorii:
• obsługa w ramach rynków kapitałowych i źródeł finansowania,
• zrządzanie ryzykiem finansowym,
• współudział w zarządzaniu finansami korporacji,
• zarządzanie płynnością finansową spółki,
• prowadzenie kontroli i nadzoru nad działem skarbu w organizacji.

W polskich warunkach zakres obowiązków skarbnika często wynika z jego wiedzy, kom-
petencji i doświadczenia [Degenhart, 2008]. Z czasem rośnie również zaufanie zarządu do 
danego skarbnika, co w rezultacie może się przełożyć na zlecanie mu wykonywania dodat-
kowych zadań [Rauk, 2010, s. 44]. Według polskich źródeł literaturowych zakres obowiąz-
ków skarbnika może zawierać [Müldner, 2010, s. 63]:
• cash management,
• zarządzanie ryzykiem walutowym,
• finansowanie,
• ocenianie ryzyka finansowego potencjalnych projektów,
• ubezpieczenia,
• gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe (udzielane i uzyskiwane).

Nieco inny wykaz zadań powierzonych skarbnikowi korporacyjnemu można znaleźć 
w opracowaniu Wojciecha Szumielewicza [2009, s. 60], a mianowicie:
• zarządzanie ryzykiem i transakcjami walutowymi,
• inwestowanie i finansowanie,
• relacje z bankami,
• zarządzanie płynnością,
• zarządzanie kapitałem obrotowym,
• płatności przychodzące,
• płatności wychodzące,
• płatności wewnętrzne.

Tymczasem Jacek Rauk [2010, s. 45] wskazuje na konieczność podziału obowiązków 
skarbnika na zadania podstawowe i dodatkowe. Podstawowe obejmują: zarządzanie gotówką 
na kontach bankowych, zarządzanie liniami kredytowymi i ich wykorzystanie, zarządzanie 
ryzykiem finansowym. Ponadto autor powyższego ujęcia zakresu obowiązków skarbnika 
korporacyjnego wskazuje, że jeśli skarbnik nie wykonuje obowiązków, które zostały przed-
stawione w powyższym ujęciu jako podstawowe, to w rzeczywistości nim nie jest. Oprócz 
podstawowych obowiązków skarbnik korporacyjny może pełnić funkcje dodatkowe, które 
z reguły są pogrupowane w trzy zbiory. W pierwszej grupie zadań można wymienić następujące 
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obowiązki: prognozowanie płynności, hedge accounting, kontrolę kredytową i windykację. 
Druga grupa obejmuje takie obowiązki, jak: zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, 
tworzenie programu finansowania klientów przedsiębiorstwa oraz dostawców. Do trzeciej 
grupy zalicza się zarządzanie kapitałem obrotowym netto [Ertl, 2004, s. 133] oraz współ-
udział w planowaniu inwestycji długookresowych.

Prezentowane różne ujęcia zakresu obowiązków skarbnika kooperacyjnego pokazują, że 
choć podejmowane są próby bardziej przejrzystego sprecyzowania jego zadań, to mimo to do tej 
pory zakres obowiązków skarbnika korporacyjnego nie został ściśle określony i unormowany.

6. Podsumowanie

Wzrost ryzyka finansowego, zmienność rynków oraz zmiany w dostępie do tradycyjnych 
źródeł finansowania są wyzwaniem dla skarbnika korporacyjnego. Wszystkie te przytoczone 
czynniki rzutowały na wzrost znaczenia działu skarbu w przedsiębiorstwach – stosunkowo 
młodego elementu struktury organizacyjnej. Obecnie zarówno zakres obowiązków, jak 
i nazewnictwo stanowiska skarbnika korporacyjnego oraz nazewnictwo działu skarbu nie 
są ściśle określone. Koncentracja na bieżącym zarządzaniu finansami, a zwłaszcza na zarzą-
dzaniu płynnością finansową, nadal zyskuje na znaczeniu.

Przeprowadzane badania empiryczne potwierdziły brak ujednolicenia nazw stanowisk 
oraz brak ujednolicenia nazw działów wśród badanych skarbników korporacyjnych.

Podsumowując, można stwierdzić, że w Polsce jak dotąd jednoznacznie nie określono 
zarówno zakresu obowiązków skarbnika, umiejscowienia działu skarbu w przedsiębiorstwie 
oraz nazewnictwa stanowisk zajmowanych przez skarbników korporacyjnych, jak i działów 
zajmujących się zakresem obowiązków należących do skarbników korporacyjny. Zarządzanie 
skarbem od dawna występuje w korporacjach międzynarodowych, natomiast w Polsce jego 
początki sięgają roku 1989 – pojawiło się ono wraz z ekspansją korporacji międzynarodowych.

Uświadamianie znaczenia zarządzania skarbem ma na celu doprecyzowanie zagad-
nień związanych z zakresem pracy skarbnika, osiągnięcie wskazanych celów i tym samym 
– poprawę skuteczności zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach, a także 
zmniejszenie ryzyka bankructwa.
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Perception of corporate treasury departments and corporate 
treasurers in Polish enterprises based on empirical studies

Abstract

The author describes and explains the role of corporate treasury departments in day-to-day corporate 
finance management. A corporate treasury department is a relatively new component of corporate or-
ganisational structures, still rather little known in Poland. The paper aim is to familiarise readers with 
the subject of treasury, starting from the role played by corporate treasurers and the position of a cor-
porate treasury department in corporate organisational structure through responsibilities of a corporate 
treasurer up to the presentation of results of studies on the perception of corporate treasury depart-
ments and corporate treasurers. The obtained results indicate the lack of uniformity in job descriptions 
of corporate treasurers and in names given to corporate treasury departments.

Keywords: corporate treasury department, corporate treasurer, treasury, liquidity, corporate finance
JEL classification codes: G300
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Strumienie kooperencji w sektorze 
przewozów lotniczych w Unii Europejskiej

Streszczenie

Wzrost oferty przewozowej dokonany w drugiej dekadzie XXI w. przez przewoźników lotniczych 
posiadających siedziby w Unii Europejskiej spowodował zatarcie nie tylko różnic między modelami 
biznesowymi operatorów lotniczych, lecz także zanik klarownego rozróżnienia relacji łączących to-
warzystwa lotnicze: partnerstwa lub konkurencji.
Celem artykułu jest przedstawienie układu przestrzennego głównych strumieni kooperencji w sekto-
rze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Zbadano czynniki nasilające jednoczesną współpracę 
i konkurencję między liniami lotniczymi oraz strategie zarządcze mające na celu jej ograniczenie. 
Oszacowano też możliwe kierunki rozwoju przedmiotowego zjawiska w Europie w najbliższych latach.
Przeprowadzone badanie pozwala na wyciągnięcie następującego wniosku: konsolidacja kapitałowa 
przewoźników nasila strumienie konkurencji między liniami lotniczymi należącymi do jednej grupy 
kapitałowej a towarzystwami z tej samej konstelacji wielostronnej, które takich związków nie zawarły.

Słowa kluczowe: linie lotnicze, sojusze lotnicze, kooperencja, Unia Europejska
Kod klasyfikacji JEL: R41
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1. Wprowadzenie

Kooperencja to jednoczesne współwystępowanie strumieni rywalizacji i kooperacji mię-
dzy konkurentami zachowującymi odrębność organizacyjną [Cygler, 2009, s. 23]. Przed-
siębiorstwa pozostające konkurentami współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wspólnych 
korzyści. Przedsiębiorstwa tworzące związki kooperencyjne określa się mianem kooperen-
tów. Kooperencja międzynarodowa oznacza współpracę między konkurentami, którzy mają 
siedziby w różnych krajach, lub sytuację, gdy współpraca jest realizowana na zagranicznym 
rynku lub rynkach [Cygler i in., 2013, s. 110].

Sektor lotniczy w Unii Europejskiej jest typowym sektorem kooperencyjnym, którego 
podstawą funkcjonowania są jednocześnie współpraca i rywalizacja konkurentów [Cygler 
i in., 2013, s. 110]. Decydujący głos mają liderzy, to oni narzucają pozostałym operatorom 
przyjęcie konkretnych zachowań i strategii.

Podstawowy zakres działań konkurencyjnych pomiędzy liniami lotniczymi obejmuje 
przede wszystkim rywalizację o pasażera, okienka czasowe w portach lotniczych (sloty) oraz 
możliwość obsługi poszczególnych tras [Hoszman, 2011, s. 32]. Wszystkie te obszary konku-
rencji sprowadzają się jednak do głównego przedmiotu rywalizacji, jakim jest walka o klienta.

Występowanie jednoczesnych strumieni kooperacji i konkurencji może przyjąć wymiar 
regionalny lub międzykontynentalny. W każdym przypadku badanie jednoczesnego wystę-
powania strumieni rywalizacji i kooperacji powinno odbywać się w ramach jednolitego oto-
czenia regulacyjnego dla podaży usług przewozowych. Dokonuje się w ten sposób eliminacji 
wpływu różnic regulacyjnych na swobodę kształtowania oferty przewozowej.

Nasilenie relacji kooperencji wymaga przeprowadzania dalszych studiów w zakresie 
kształtowania jednoczesnych związków współpracy i konkurencji w sektorze przewozów 
lotniczych w Unii Europejskiej, która zapewnia jednolite otoczenie regulacyjne dla wszyst-
kich unijnych przewoźników operujących na rynku wewnętrznym.

2. Kooperencja w wielostronnych sojuszach lotniczych

Wielostronne sojusze lotnicze powstają jako substytut wielu porozumień dwustronnych 
[Lazzarini, 2008, s. 25]. Zawierają je dedykowane spółki odpowiedzialne za zarządzanie obsza-
rami powierzonymi aliansowi – głównie programami marketingowymi oraz wspólnymi 
inwestycjami w infrastrukturę informatyczną – w wymiarze ogólnoświatowym. Obecnie na 
rynku lotniczym funkcjonują trzy takie konstelacje: Star Alliance, SkyTeam oraz Oneworld.

W ostatnich latach to właśnie wielostronne sojusze lotnicze są ugrupowaniami, w których 
zaobserwowano szczególne nasilenie związków kooperencyjnych. Choć komplementarność 
siatki połączeń przewoźnika sieciowego w stosunku do siatki linii partnerskich jest sytuacją 
pożądaną, to nie występuje ona między każdymi dwoma losowo wybranymi towarzystwami 
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zrzeszonymi w konstelacji wielostronnej. Przynależność do ugrupowania wielostronnego nie 
wyklucza konkurencji handlowej między towarzystwami do niej należącymi.

2.1. Metoda badawcza

Kooperencję w aliansach wielostronnych zbadano na przykładzie operatorów z siedzi-
bami w państwach Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii oraz w relacji do rynku prze-
wozów między tymi krajami.

W identyfikacji strumieni kooperencji wykorzystano wyszukiwarki połączeń zamiesz-
czone na portalach internetowych linii lotniczych. Badanie polegało na porównaniu oferty 
lotów między jednakowymi parami portów lotniczych w tym samym dniu u operatorów 
należących do tego samego sojuszu wielostronnego, ale pozbawionych relacji kapitałowych. 
Rozróżnienie przewoźników nastąpiło zatem według kryterium własnościowego.

Powyższa metoda badawcza posiada liczne atuty. Po pierwsze, operatorzy nienależący do 
tej samej grupy kapitałowej dokonują oddzielnego kształtowania oferty przewozowej. Użyt-
kują też odmienne systemy informatyczne służące do zarządzania podażą i jej sprzedażą 
w internecie. Co prawda systemy IT operatorów skupionych w danym sojuszu wielostron-
nym są częściowo zintegrowane, dzięki czemu planiści sprzedaży Lufthansy mają dostęp 
np. do zatwierdzonego i oferowanego w ogólnej dystrybucji rozkładu lotów PLL LOT, to jed-
nak użytkowanie systemów pozostaje w wyłącznej kompetencji przewoźników. Po drugie, 
nowoczesne systemy informatyczne służące do sprzedaży w cyberprzestrzeni pozwalają ope-
ratorom na optymalizację treści prezentowanych użytkownikom. Specjaliści ds. marketingu 
eksponują na stronie przewoźnika ofertę przewozową najbardziej dla niego dochodową. Pro-
pozycje konkurentów nie są tam przedstawiane. Po trzecie, porównanie oferty przewozowej 
na witrynach przewoźników jest szybką, tanią i szeroko dostępną metodą badawczą, niewy-
magającą zakupu drogich subskrypcji baz danych z sektora lotniczego (jednorazowy dostęp 
może kosztować nawet kilka tysięcy euro).

2.2. Przypadki kooperencji w sojuszu Star Alliance

Poniższa tabela przedstawia członków sojuszu Star Alliance w letnim rozkładzie lotów 
w 2018 r.

Tabela 1. Członkowie sojuszu Star Alliance w letnim rozkładzie lotów 2018

Lp. Przewoźnik Siedziba Główne porty węzłowe

1. Adria Airways Ljubljana, Słowenia Ljubljana (LJU) 

2. Aegean Airlines Ateny, Grecja Ateny (ATH) 

3. Air Canada Montreal, Kanada Montreal (YUL), Vancouver (YVR), Toronto (YYZ) 
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Lp. Przewoźnik Siedziba Główne porty węzłowe

4. Air China Pekin, Chiny Chengdu (CTU), Pekin (PEK), Szanghaj (PVG) 

5. Air India Mumbaj, Indie Mumbaj (BOM), Delhi (DEL) 

6. Air New Zealand Auckland, Nowa Zelandia Auckland (AKL) 

7. All Nippon Airways Tokio, Japonia Tokio (NRT, HND) 

8. Asiana Airlines Seul, Korea Południowa Seul (ICN) 

9. Austrian Airlines Wiedeń, Austria Wiedeń (VIE) 

10. Avianca Bogota, Kolumbia Bogota (BOG), Lima (LIM), San Salvador (SAL) 

11. Brussels Airlines Bruksela, Belgia Bruksela (BRU) 

12. Copa Airlines Panama, Panama Panama (PTY) 

13. Croatia Airlines Zagrzeb, Chorwacja Zagrzeb (ZAG) 

14. EgyptAir Kair, Egipt Kair (CAI) 

15. Ethiopian Airlines Addis Abeba, Etiopia Addis Abeba (ADD) 

16. EVA Air Tajpej, Tajwan Tajpej (TPE) 

17. Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) Warszawa, Polska Warszawa (WAW) 

18. Lufthansa Kolonia, Niemcy Frankfurt (FRA), Monachium (MUC) 

19. Scandinavian Airlines System Sztokholm, Szwecja Sztokholm (ARN), Kopenhaga (CPH), Oslo (OSL) 

20. Shenzhen Airlines Shenzhen, Chiny Guangzhou (CAN), Shenzhen (SZX), 

21. Singapore Airlines Singapur, Singapur Singapur (SIN) 

22. South African Airways Johannesburg, RPA Johannesburg (JNB) 

23. SWISS Zurych, Szwajcaria Zurych (ZRH) 

24. TAP Portugal Lizbona, Portugalia Lizbona (LIS) 

25. Thai Airways Bangkok, Tajlandia Bangkok (BKK), Chiang Mai (CNX), Hat Yai 
(HDY), Phuket (HKT) 

26. Turkish Airlines Istambuł, Turcja Ankara (ESB), Istambuł (IST) 

27. United Airlines Chicago, USA Denver (DEN), Newark (EWR), Guam (GUM), 
Waszyngton (IAD), Houston (IAH), Los Angeles 
(LAX), Chicago (ORD), San Francisco (SFA) 

Źródło: opracowanie własne.

Analizując strukturę sojuszu Star Alliance, można poczynić dwa spostrzeżenia. Po pierw-
sze, konstelacja ta skupia relatywnie wielu przewoźników z siedzibami w państwach Unii 
Europejskiej, Szwajcarii bądź Norwegii: Adria, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Brus-
sels Airlines, Croatia Airlines, Lufthansa, PLL LOT, Scandinavian Airlines System, SWISS 
oraz TAP Portugal. Po drugie, przewoźnicy należący do Lufthansa Group posiadają porty 
węzłowe ulokowane w środkowej części kontynentu. Czyni to Austrian Airlines, Brussels 
Airlines, Lufthansę i SWISS operatorami konkurencyjnymi w ruchu zarówno ze wschodu 
na zachód, jak i w kierunku północ-południe.

Rozważmy teraz pierwszy przypadek szczegółowy, tj. rynek połączeń ze wschodu na zachód 
na przykładzie kształtowania oferty przewozowej między Polską a Portugalią. Wyszukiwarka 
połączeń lotniczych na stronie internetowej LOT-u na rejs z Warszawy (WAW) do Lizbony 
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(LIS) zaplanowany na 25 kwietnia 2018 r. prezentuje ofertę przewozu bezpośredniego rejsem 
obsługiwanym przez TAP Portugal, któremu polski operator użycza kodu. Jest to jedyna 
oferta usługowa dostępna w tym terminie. Z kolei wyszukiwarka Lufthansy oferuje tego 
dnia 10 przelotów z międzylądowaniem w Brukseli (BRU), Frankfurcie (FRA), Monachium 
(MUC) lub Wiedniu (VIE), czyli w portach węzłowych przewoźników należących do Luf-
thansa Group. Różniące się od siebie oferty zaproponowane przez polskiego i niemieckiego 
operatora – a zwłaszcza brak możliwości zakupu podróży przez Niemcy w wyszukiwarce 
połączeń polskiego przewoźnika – pokazują, że na przedmiotowym rynku oferta partnerska 
LOT-u i TAP-u konkuruje z ofertą przewoźników należących do Lufthansa Group.

Kolejnym przykładem przewoźników należących do Star Alliance, którzy są dla siebie 
konkurentami na rynku europejskim, są połączenia z Polski do Belgii. Spójrzmy na sytuację 
z 25 kwietnia 2018 r. Tego dnia LOT oferował 3 bezpośrednie połączenia między Warszawą 
(WAW) a Brukselą (BRU) oraz 2 połączenia z przesiadką w Tallinie (TLL), gdzie segment 
lotu między Estonią a Belgią jest realizowany przez Nordica – podwykonawcę LOT-u ope-
rującego na kodzie polskiego operatora. Rozkład lotów Brussels Airlines obejmuje 3 rejsy 
wykonywane przez belgijskie towarzystwo. Jednak między polskim a belgijskim przewoźni-
kiem nie obowiązuje umowa o współdzieleniu kodu, w związku z czym strona internetowa 
LOT-u oferuje połączenia wykonywane tylko przez tego operatora, a portal towarzystwa bel-
gijskiego – wyłącznie rejsy operowane przez Brussels Airlines.

Trzecim przykładem jest konkurencja linii Adria i Croatia Airlines z operatorami z Luf-
thansa Group. Widać ją zwłaszcza w odniesieniu do Austrian Airlines oferujących bogatą 
siatkę połączeń w Europie Środkowej. Przykładowo 25 kwietnia 2018 r. na rynku przewozów 
ze Sztokholmu (ARN) do Zagrzebia (ZAG) Lufthansa oferuje połączenia przesiadkowe we 
Frankfurcie (FRA), Monachium (MUC), Wiedniu (VIE) lub Zurychu (ZRH). Croatia Air-
lines oferuje przewóz albo we współpracy z liniami SAS z przesiadką w Kopenhadze (CPH) 
lub Amsterdamie (AMS), albo we współpracy z przewoźnikami Lufthansa Group z prze-
siadką w którymś z jej hubów. W każdym przypadku Croatia Airlines jest wykonawcą jed-
nego segmentu lotu.

Po uwzględnieniu pełnej siatki połączeń europejskich operatorów zrzeszonych w Star 
Alliance podobnych przykładów konkurencji na europejskim rynku usług lotniczych mię-
dzy przewoźnikami należącymi do tej konstelacji będą dziesiątki. Najsilniejsze strumienie 
kooperencji wystąpią między przewoźnikami skupionymi w Lufthansa Group a pozostałymi 
europejskimi członkami sojuszu Star Alliance.

2.3. Przypadki kooperencji w sojuszu SkyTeam

Tabela 2 przedstawia członków sojuszu SkyTeam w letnim rozkładzie lotów w 2018 r. Jak 
widać, sześciu operatorów ma siedziby w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwe-
gii: Air Europa, Air France, Alitalia, Czech Airlines, KLM i TAROM. Należy tutaj dodać, 



Dominik Boniecki   36

że sytuacja Alitalii, która w 2017 r. ogłosiła niewypłacalność wobec wierzycieli, a jej majątek 
ma zostać podzielony między kilku operatorów, pozostaje niepewna. W momencie pisania 
niniejszego tekstu (marzec 2018 r.) przyszłość tego przewoźnika, a także jego dalsza przyna-
leżność do SkyTeam pozostają nieznane.

Tabela 2. Członkowie sojuszu SkyTeam w letnim rozkładzie lotów 2018

Lp. Przewoźnik Siedziba Główne porty węzłowe

1. Aeroflot Moskwa, Rosja Moskwa (SVO) 

2. Aerolíneas Argentinas Buenos Aires, Argentyna Buenos Aires (EZE, AEP), Cordoba (COR) 

3. Aeroméxico Meksyk, Meksyk Meksyk (MEX), Monterrey (MTY), Guadalajara 
(GDL), Hermosillo (HMO) 

4. Air Europa Madryt, Hiszpania Madryt (MAD) 

5. Air France Paryż, Francja Paryż (CDG, ORY), Lyon (LYS) 

6. Alitalia Rzym, Włochy Rzym (FCO), Mediolan (MXP) 

7. China Airlines Tajpej, Tajwan Tajpej (TPE), Kaohsiung (KHH) 

8. China Eastern Airlines Szanghaj, Chiny Szanghaj (PVG), Kunming (KMG), Xianyang (XIY) 

9. China Southern Airlines Guangzhou, Chiny Guangzhou (CAN), Pekin (PEK), Urumqi (URC), 
Chongqing (CKG) 

10. Czech Airlines Praga, Czechy Praga (PRG) 

11. Delta Air Lines Atlanta, USA Atlanta (ATL), Cincinnati (CVG), Detroit (DTW), 
Minneapolis (MSP), Nowy Jork (LGA, JFK), Salt 
Lake City (SLC), Seattle (SEA), Los Angeles (LAX) 

12. Garuda Indonesia Dżakarta, Indonezja Dżakarta (CGK), Makassar (UPG), Denpasar (DPS), 
Medan (KNO), Balikpapan (BPN), Juanda (SUB) 

13. Kenya Airways Nairobi, Kenia Nairobi (NBO) 

14. Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij (KLM) 

Amsterdam, Holandia Amsterdam (AMS) 

15. Korean Air Seul, Korea Południowa Seul (ICN, GMP), Busan (PUS), Jeju (CJU) 

16. Middle East Airlines Bejrut, Liban Bejrut (BEY) 

17. Saudia Dżudda, Arabia Saudyjska Dżudda (JED), Rijad (RUH), Dammam (DMM) 

18. Transporturile Aeriene Române 
(TAROM) 

Bukareszt, Rumunia Bukareszt (OTP) 

19. Vietnam Airlines Hanoi, Wietnam Hanoi (HAN), Ho Chi Minh (SGN) 

20. Xiamen Air Xiamen, Chiny Xiamen (XMN), Fuzhou (FOC) 

Źródło: opracowanie własne.

Kooperencja na rynku europejskich przewozów lotniczych w tej konstelacji zachodzi przede 
wszystkim między grupą Air France – KLM a Air Europa, między Air France – KLM a Czech 
Airlines, między Air France – KLM a TAROM oraz między Czech Airlines a TAROM. Przy-
kładowo analiza lotów oferowanych przez portale internetowe badanych towarzystw pozwala 
na stwierdzenie konkurencji między trzema operatorami: Air Europa, Czech Airlines oraz 
Air France – KLM na rynku połączeń z Madrytu (MAD) do Budapesztu (BUD). Operator 



Strumienie kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej 37

hiszpański oferuje, we współpracy z Alitalią, połączenia z przesiadką w Rzymie (FCO). Towa-
rzystwo francuskie proponuje również rejsy dwuodcinkowe z przesiadką w Paryżu (CDG). 
Z Madrytu (MAD) do Budapesztu (BUD) można też odbyć podróż na pokładzie linii Czech 
Airlines (niektóre loty we współpracy z Iberią) z przesiadką w Pradze (PRG) albo (we współ-
pracy z KLM) ze zmianą samolotu w Amsterdamie (AMS), gdzie co najmniej jeden segment 
podróży jest wykonywany przez przewoźnika holenderskiego.

Z Londynu (LHR) do Bukaresztu (OTP) można przedostać się rejsem bezpośrednim 
obsługiwanym przez TAROM albo liniami KLM z transferem w Amsterdamie (AMS). Kon-
kurentem dla rejsów bezpośrednich TAROM na trasie Bruksela (BRU) – Bukareszt (OTP) 
jest oferta Czech Airlines z przesiadką w Pradze (PRG).

W przypadku sojuszu SkyTeam związki o charakterze kooperencji oszacowano jako słab-
sze niż obserwowane w Star Alliance. Powyższy wniosek oparto na relatywnie mniejszej licz-
bie członków SkyTeam w Europie, na relatywnie większych odległościach między portami 
węzłowymi tych przewoźników oraz na bardziej równomiernym rozłożeniu przestrzennym 
tych hubów w Europie niż w przypadku operatorów skupionych w Star Alliance.

2.4. Przypadki kooperencji w sojuszu Oneworld

Tabela 3 przedstawia członków sojuszu Oneworld w letnim rozkładzie lotów w 2018 r.

Tabela 3. Członkowie sojuszu Oneworld w letnim rozkładzie lotów 2018

Lp. Przewoźnik Siedziba Główne porty węzłowe

1. American Airlines Dallas, USA Chicago (ORD), Dallas/FW (DFW), Los Angeles (LAX), 
Miami (MIA), Nowy Jork (JFK) 

2. British Airways Londyn, Wielka Brytania Londyn Heathrow (LHR) 

3. Cathay Pacific Hongkong, Chiny Hongkong (HKG) 

4. Finnair Helsinki, Finlandia Helsinki (HEL) 

5. Iberia Madryt, Hiszpania Madryt (MAD) 

6. Japan Airlines Tokio, Japonia Tokio (HND), Osaka (KIX), Nagoya (NGO) 

7. LATAM Santiago, Chile Santiago (SCL), São Paulo (GRU) 

8. Malaysia Airlines Kuala Lumpur, Malezja Kuala Lumpur (KUL) 

9. Qantas Sydney, Australia Sydney (SYD), Dubaj (DBX) 

10. Qatar Airways Doha, Katar Doha (DOH) 

11. Royal Jordanian Amman, Jordania Amman (AMM) 

12. S7 Airlines Moskwa, Rosja Moskwa (DME) 

13. SriLankan Airlines Kolombo, Sri Lanka Kolombo (CMB), Mattala (HRI) 

Źródło: opracowanie własne.
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Po bankructwie linii Air Berlin, które należały do sojuszu Oneworld, siedziby w kra-
jach Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii posiada trzech operatorów. Dwóch – British 
Airways oraz Iberia – należy do grupy kapitałowej International Airlines Group. Nie stano-
wią zatem dla siebie konkurencji. Z kolei położenie geograficzne portu w Helsinkach, a także 
współpraca Finnair z British Airways na trasie z Londynu (LHR) do Helsinek (HEL) powo-
dują, że konkurencja między fińskim przewoźnikiem a operatorami skupionymi w grupie 
International Airlines Group ma miejsce w nielicznych przypadkach. Kooperencja w One-
world na rynku połączeń europejskich występuje zatem relatywnie rzadko, a relacją domi-
nującą jest w tym przypadku współpraca.

3.  Kooperencja między przewoźnikami tradycyjnymi 
a niskokosztowymi

Choć różnice w modelach biznesowych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych 
zaczęły w ostatnich latach ulegać zatarciu, to jednak podstawowa różnica nadal odnosi się 
do strategii kształtowania siatki połączeń: przewoźnicy tradycyjni operują przede wszyst-
kim według modelu sieciowego, podczas gdy towarzystwa niskokosztowe – głównie zgodnie 
z modelem połączeń bezpośrednich.

Z operowaniem w modelu sieciowym wiąże się pojęcie hub-and-spoke network. Można 
je zdefiniować jako siatkę połączeń opartą na porcie węzłowym, który jako jedyny posiada 
bezpośrednie połączenia ze wszystkimi destynacjami wpisanymi w siatkę danego przewoź-
nika [Pels, 2000, s. 13]. Pasażerowie podróżujący między lotniskami innymi niż hub odby-
wają podróż obejmującą przesiadkę w porcie węzłowym.

Siatki hub-and-spoke mogą być oparte na jednym hubie lub na dwóch portach węzło-
wych [Buillaume-Burghouwt, 2007, s. 13]. W obydwu przypadkach występuje ścisła koor-
dynacja w aspekcie czasowym, rozumiana jako koordynacja w czasie fal dowozowych, oraz 
przestrzennym, której wyrazem jest skupienie ruchu na jednym lub dwóch portach przesiad-
kowych. W rzeczywistości towarzystwa lotnicze należące do dużych lotniczych grup kapita-
łowych posiadają bazy w trzech, a nawet więcej hubach.

Siatka połączeń oparta na rejsach bezpośrednich, bez możliwości transferu w porcie węzło-
wym, jest praktykowana przez przewoźników niskokosztowych. Zastosowano tu estymację 
średniej wysokości popytu na danym rynku przewozów lotniczych [Holloway, 2008, s. 366]. 
Badania wielkości popytu obejmują liczbę przewiezionych pasażerów i strukturę sprzedanych 
taryf. Ich rezultaty pozwalają na wskazanie połączeń między parami lotnisk, które powinny 
utrzymać się w siatce, oraz na optymalną częstotliwość oferowanych między nimi rejsów.

Odmienne strategie kształtowania siatek połączeń były do niedawna głównym powo-
dem, dla którego operatorzy tradycyjni i niskokosztowi trwali w związkach konkurencji. 
Towarzystwa low-cost unikały operowania na główne lotniska i nie zawierały porozumień 
partnerskich z operatorami trzecimi. Poza rozkładem lotów o wyborze przez podróżnych 
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oferty przewozowej towarzystwa tradycyjnego z przesiadką w jego hubie lub oferty przelotu 
bezpośredniego z linią niskokosztową decydowały także odległość punktów rozpoczęcia 
i zakończenia podróży do najbliższych lotnisk oraz skomunikowanie transportem lądo-
wym tych punktów z portami. Przykładowo pracownicy polskich firm informatycznych 
udający się w podróż służbową do Linköping w Szwecji często wybierają ofertę przewoźni-
ków niskokosztowych operujących do portu Skavsta (NYO) w Nyköping, skąd kontynuują 
podróż wygodnymi liniami autobusowymi Flygbussarna do Linköping. Podróż ta trwa dwa 
razy krócej niż z lotniska Sztokholm Arlanda (ARN), do którego operują przede wszystkim 
przewoźnicy tradycyjni.

W ostatnich latach w niektórych aspektach różnice między modelami biznesowymi ope-
ratorów tradycyjnych a niskokosztowych zaczęły się zacierać. Linie Ryanair i WizzAir roz-
poczęły rejsy na lotniska główne, włączając w to porty we Frankfurcie (FRA), Monachium 
(MUC) czy Rzymie (FCO). Posunięcie to zaostrzyło konkurencję z operatorami tradycyjnymi 
tam operującymi. Jednocześnie prezesi firm Ryanair i WizzAir ogłosili możliwość zawiera-
nia porozumień partnerskich z przewoźnikami posiadającymi bazy w dużych portach węzło-
wych. Pierwszym przykładem takiej współpracy jest wymiana pasażerów między Ryanair 
a Air Europa w Madrycie (MAD). Partnerstwo odbywa się tu na podstawie umowy o wza-
jemnym przekazywaniu pasażerów, która jest podstawową i mało złożoną formą współpracy 
linii lotniczych [Doganis, 2005, s. 65]. Obejmuje transfer pasażerów między przewoźnikami 
w podróży złożonej z dwóch lub więcej segmentów lotu. Zakres koordynacji siatki połączeń 
oraz rozkładu lotów jest ograniczony. Pasażer ponosi jednolitą opłatę za całą podróż, a uzy-
skany dochód taryfowy jest dzielony między przewoźników na zasadach podziału zawartych 
w umowie.

Zawieranie porozumień o wzajemnym przekazywaniu pasażerów między operatorami 
tradycyjnymi a niskokosztowymi jest pierwszym czynnikiem powstawania strumienia koope-
rencji między tymi grupami operatorów.

4. Ewolucja kooperencji w najbliższych latach

Prognozę ewolucji kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej, 
z włączeniem przewoźników posiadających siedziby w Szwajcarii i Norwegii, przeprowadzono 
po uwzględnieniu trzech czynników, takich jak: zawieranie porozumień o współpracy mię-
dzy operatorami tradycyjnymi a niskokosztowymi, konsolidacja kapitałowa przewoźników 
lotniczych oraz bankructwo operatorów. Omówiono też możliwe skutki ewolucji kooperen-
cji dla linii lotniczych oraz ich klientów.

W miarę zawierania kolejnych porozumień o współpracy między operatorami tradycyj-
nymi a niskokosztowymi, a także wraz ze wzrostem rozpiętości siatek połączeń partnerów 
strumień kooperencji będzie ulegał poszerzaniu. Jednoczesne występowanie stosunków współ-
pracy i konkurencji będzie występowało na coraz większej liczbie rynków przewozowych.
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Dalsza konsolidacja kapitałowa przewoźników lotniczych w Unii Europejskiej będzie 
zamieniać strumienie kooperencji w relacje kooperacyjne. Przykładem jest Lufthansa Group 
i wspomniane już przykłady oferowania połączeń na stronie www.lufthansa.com przez opera-
torów wchodzących w skład tej grupy. Z punktu widzenia zarządzania przychodami na pozio-
mie Lufthansy nie ma większego znaczenia, który z jej operatorów jest wykonawcą usługi 
przewozowej. Także hipotetyczne przejęcie Polskich Linii Lotniczych LOT przez Lufthansę 
zmieniłoby charakter relacji między obydwoma operatorami z kooperencyjnej na partnerską.

Bankructwa przewoźników lotniczych wywołują wszystkie trzy możliwe zmiany charak-
teru relacji: zamianę dotychczasowych strumieni kooperencji w strumienie kooperacji, kon-
kurencji, a także nowe strumienie kooperencji. Charakter nowej relacji będzie nadawać nowy 
właściciel aktywów upadłego przewoźnika, a dokładnie – jego relacje z otoczeniem konku-
rencyjnym. Przykładowo przejecie części aktywów Air Berlin przez Lufthansę spowodowało 
zamianę byłej relacji konkurencji między Air Berlin a Polskimi Liniami Lotniczymi LOT 
w relację kooperencyjną na tych rynkach, na których polski i niemiecki operator konkurują 
o pasażerów. Należy bowiem pamiętać, że Lufthansa i LOT współpracują ze sobą w ramach 
programów marketingowych realizowanych przez sojusz Star Alliance. Ale to samo przejęcie 
zawiązało już relację kooperacyjną w stosunku do pozostałych przewoźników wchodzących 
w skład Lufthansy, czyli w stosunku do Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz SWISS. Jak 
już wspomniano, na poziomie grupy nie ma znaczenia, który operator wchodzący w jej skład 
realizuje daną usługę przewozową.

Przejdźmy teraz do omówienia możliwych skutków ewolucji kooperencji dla operatorów. 
Po pierwsze, wraz z zawieraniem kolejnych porozumień partnerskich zmieni się strategia 
kształtowania siatki połączeń przez operatorów niskokosztowych. Obok estymacji średniej 
wysokości popytu na przewozy między dwoma punktami, z których jeden jest portem węzło-
wym dla towarzystwa partnerskiego, pod uwagę będzie brana także wartość dodana pły-
nąca ze współpracy partnerskiej z przewoźnikiem trzecim – będzie nią strumień pasażerów 
transferowych. Po drugie, zamiana kooperencji w kooperację spowodowana zachodzącymi 
procesami konsolidacji kapitałowej europejskich towarzystw lotniczych jest silnym argu-
mentem przemawiającym za prywatyzacją przewoźników państwowych. Po trzecie, brak 
udziału w integracji kapitałowej, czyli długotrwała ekspozycja na bodźce kooperencyjne, 
może być jednym z czynników bankructwa towarzystw lotniczych. Przykładem może być 
wspomniany już upadek Air Berlin.

Jednocześnie trudno ocenić wpływ ewolucji kooperencji na klientów linii lotniczych 
w Unii Europejskiej. Nadrzędnym interesem podróżnych jest możliwość wyboru usługi 
na konkurencyjnym rynku pasażerskich przewozów lotniczych. Jeśli pasażerowie mają do 
wyboru paletę usług przewozowych oferowanych przez operatorów należących do odmien-
nych grup kapitałowych, to pozostają obojętni na szczegóły strategii partnerskich linii lotni-
czych. Sytuacji na rynku unijnym nie zmieniłoby też np. przejęcie PLL LOT przez Lufthansa 
Group, czyli zamiana strumienia kooperencji w kooperację. Powyższy wniosek można poprzeć 
agresywną konkurencją ze strony linii lotniczych skupionych w grupach Air France – KLM 
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oraz International Airlines Group, jak i ze strony operatorów niskokosztowych: Ryanair, 
WizzAir oraz EasyJet.

5. Podsumowanie

Analiza kooperencji obserwowanej wewnątrz wszystkich trzech konstelacji wielostron-
nych na europejskim rynku połączeń lotniczych pozwala na wyciągnięcie następującego 
wniosku: kluczowym czynnikiem zawiązywania współpracy partnerskiej w wymiarze regio-
nalnym są związki kapitałowe występujące między towarzystwami lotniczymi. Jest to także 
czynnik nasilający strumień konkurencji między liniami lotniczymi należącymi do jednej 
grupy kapitałowej a towarzystwami z tej samej konstelacji wielostronnej, które takich rela-
cji nie zawiązują.

Globalne alianse wielostronne utraciły walory porozumień strategicznych. Przewoźnicy 
aliansowi, którzy nie należą do danej grupy kapitałowej, są traktowani głównie jako konku-
renci. Dlatego właśnie współpracę wewnątrz każdego z wielostronnych sojuszy lotniczych, 
obejmującą wszystkich członków danej konstelacji, ograniczono obecnie do marketingu 
i operacji lotniskowych.

Strategią zarządczą, która ogranicza strumienie kooperencji i rozwija relacje partnerskie 
w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej, jest konsolidacja kapitałowa europej-
skich operatorów. Mowa tu o przejmowaniu przez europejskie grupy lotnicze pełnych pakie-
tów udziałów tych towarzystw, które również należą do wielostronnych sojuszy lotniczych, 
ale pozostają poza wspomnianymi związkami kapitałowymi. Operatorzy ci są w sposób 
szczególny narażeni na negatywne skutki kooperencji.
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Coopetition in air transport in the European Union

Abstract

The second decade of the 21st century witnesses the emergence of an extended offer of air transport 
companies based in the European Union, which has not only blurred borders between business mod-
els of air operators, but also eliminated a possibility to clearly identify relationships that link airlines 
into partnership or competitive arrangements.
The paper discusses spatial layout of the main streams of coopetition in the air transport sector in the 
European Union. We also examined factors that drive cooperation simultaneously with competition 
between the airlines and management strategies designed to restrict it. Possible directions of how the 
phenomenon is expected to evolve in Europe in the near future have also been drawn.
The study has led to an unambiguous conclusion: capital consolidation of air carriers fosters compe-
tition between airlines representing a particular air holding company and airline alliances from the 
same multilateral constellation who do not have such links.

Keywords: airlines, airline alliances, coopetition, European Union
JEL classification code: R41
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Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu 
mobilności na przykładzie Trójmiasta

Streszczenie

Równoważenie mobilności staje się obecnie bardzo istotnym elementem rozwoju miast. Potrzeba 
zmian oraz zmiana podejścia mieszkańców do posiadania prywatnych pojazdów powodują, że carsha-
ring może odegrać istotną rolę w funkcjonowaniu obszarów zurbanizowanych. Carsharing jest syste-
mem współdzielenia pojazdów, który funkcjonuje w Europie i na świecie od lat 70. XX wieku, z kolei 
w Polsce jest wciąż bardzo młodym i mało znanym rozwiązaniem. Celem artykułu jest omówienie 
roli carsharingu w równoważeniu mobilności w miastach oraz analiza funkcjonowania firmy Trafi-
car w Trójmieście. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na grupie trójmiejskich klientów tej 
firmy. Wyniki badania potwierdziły hipotezę, że rozwój carsharingu w Trójmieście przyczynia się do 
częstszego korzystania mieszkańców z innowacyjnych i zrównoważonych form transportu. Ponadto 
badanie wykazało, że trójmiejski carsharing jest pozytywnie oceniany przez jego użytkowników i sty-
muluje zmianę zachowań mieszkańców w zakresie mobilności.

Słowa kluczowe: równoważenie mobilności, Trójmiasto, carsharing
Kody klasyfikacji JEL: R40, R42
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1. Wprowadzenie

Liczba mieszkańców obszarów zurbanizowanych stale rośnie, dlatego coraz większy nacisk 
kładzie się na kontrolowany, zrównoważony rozwój tych terenów. Jedną z istotnych kwestii 
w tym zakresie jest odpowiednie zarządzanie mobilnością, które wiąże się z usprawnieniem 
istniejących rozwiązań transportowych oraz wdrażaniem nowych, a także zmianą przyzwy-
czajeń mieszkańców. Ludzie porzucają typowy konsumpcjonizm, za to wzrasta zaintereso-
wanie elektromobilnością i alternatywnymi źródłami energii, a gospodarka współdzielenia 
zaczyna odgrywać ważną rolą. Nieodłącznym jej elementem w zakresie mobilności miejskiej 
jest carsharing.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli carsharingu w równoważeniu mobil-
ności w miastach oraz analiza funkcjonowania firmy Traficar działającej w Trójmieście. 
Postawiono hipotezę, że rozwój carsharingu w Trójmieście przyczynia się do częstszego 
korzystania mieszkańców z innowacyjnych i zrównoważonych form transportu. Podstawę 
do przygotowania teoretycznej części pracy stanowiła literatura: krajowe i zagraniczne źró-
dła, w tym artykuły internetowe, statystyki, raporty i akty prawne dotyczące transportu, 
logistyki, zrównoważonej mobilności i rozwoju miast. W drugiej części publikacji wykorzy-
stano wyniki badania dotyczącego preferencji i zachowań użytkowników carsharingu ofe-
rowanego przez firmę Traficar na terenie Trójmiasta.

2. Carsharing jako element równoważenia mobilności w miastach

Przemieszczanie się jest integralną częścią życia miejskiego [Liberadzki, 1998]. Do pra-
widłowego funkcjonowania mieszkańców i instytucji niezbędne są odpowiednie powiązania 
komunikacyjne: drogi, ulice, ciągi pieszych, ścieżki rowerowe, systemy transportu publicz-
nego. Wszystkie one przenikają się i łączą, dzięki czemu umożliwiają poruszanie się, stano-
wiąc element tkanki miejskiej o zasadniczym wpływie na charakter przestrzeni miasta oraz 
jakość życia jego mieszkańców. Odpowiedzią na problemy dotyczące mobilności współcze-
snych miast ma być idea zrównoważonej mobilności, rozumiana jako zmniejszenie potrzeb 
transportowych przez odpowiednie ukształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej 
miasta oraz tworzenie warunków do promowania alternatywnych w stosunku do indywi-
dualnych samochodów osobowych środków transportu, takich jak: komunikacja publiczna, 
rowerowa i piesza, jako bardziej wydajnych i energooszczędnych [Stangel, 2013, s. 80].

Pojęcie zrównoważonej mobilności pojawiło się w zielonej księdze pt. Wpływ transportu 
na środowisko w 1992 roku. Istotnymi dokumentami były też zielona księga W kierunku 
nowej kultury mobilności w mieście [Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2007) 551], 
ogłoszona w 2007 roku, i wydana w 2011 roku biała księga Plan utworzenia jednolitego euro-
pejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
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systemu transportu [Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2011) 144], w której podkreśla 
się, że transport, będący fundamentem europejskiej gospodarki, stoi przed istotnymi wyzwa-
niami związanymi z ograniczonymi zasobami ropy i koniecznością redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego poziomu mobilności. Za 
cel postawiono m.in. stopniową eliminację pojazdów o napędzie konwencjonalnym (pojaz-
dów wyposażonych w niehybrydowe silniki spalinowe) w transporcie miejskim o połowę do 
2030 roku oraz ich całkowitą eliminację do 2050 roku. Zmiany te pozwolą na ograniczenie 
nie tylko emisji spalin, lecz także na znaczące obniżenie poziomu hałasu.

Idea zrównoważonego transportu miejskiego ma na celu stworzenie systemu, który – pozo-
stając efektywny ekonomicznie – będzie przyjazny środowisku i sprawiedliwy w stosunku 
do wszystkich użytkowników [Bator, 1958, s. 351–379]. Potrzeba tych zmian jest coraz sil-
niej zauważalna przez społeczeństwa – wzrasta świadomość, że poruszanie się samochodem 
osobowym i traktowanie go jako główny środek transportu na długich i krótkich dystansach 
wiąże się z wysokimi kosztami nie tylko w wymiarze indywidualnym, lecz także społecznym 
(kongestia, hałas, zanieczyszczenia powietrza, wypadki itd.).

Zrównoważony system transportu miejskiego to system, w którym użytkownicy (podróżni) 
wybierają optymalny środek transportu w zależności od celu i długości planowanej podróży. 
Jednym z wybieranych środków transportu będzie samochód, lecz zwłaszcza na krótkich 
i średnich dystansach konkurencyjny pod względem cenowym i czasowym może się oka-
zać transport rowerowy, zbiorowy lub pieszy. Aby osiągnąć taką konkurencyjność, warunki 
podróży nie samochodem powinny być na zbliżonym poziomie do warunków podróży osób 
zmotoryzowanych. W świetle koncepcji zrównoważonego transportu miejskiego ruch samo-
chodowy nie powinien być traktowany gorzej, lecz na równi z innymi formami. Samochód 
jako środek poruszania się w miastach nadal będzie znajdował zastosowanie, jednak pewne, 
powszechne obecnie sposoby korzystania będą musiały zostać ograniczone. Do takich zacho-
wań należą m.in. podróże na krótkich dystansach, w pojedynkę (samotny kierowca) czy 
podróże na trasach obsługiwanych przez transport zbiorowy [Radzimski, 12/2011].

Samochody, których główną funkcją jest przemieszczanie, przez większość czasu stoją 
zaparkowane. Jednym z elementów równoważenia transportu na obszarach miejskich jest 
organizacja i zarządzanie miejscami postojowymi i parkingowymi, a dokładniej redukcja 
potrzeb parkingowych oraz odpowiednie wkomponowywanie miejsc postojowych w struk-
turę miasta. W centrach miast wydziela się strefy płatnego parkowania czy strefy ograniczo-
nego i płatnego wjazdu, a także buduje się garaże i parkingi wielopoziomowe, podziemne 
oraz automatyczne [Stangel, 2013, s. 86].

Jednym z podstawowych elementów koncepcji zrównoważonego rozwoju miast jest ograni-
czenie ruchu samochodowego. W celu zwiększenia przepustowości w centrach oraz komfortu 
pieszych stopniowo wdraża się coraz więcej rozwiązań takich jak np. płatne strefy parkowa-
nia, ograniczenia wjazdu czy opłaty za wjazd do centrum, np. pobierane w Londynie (conge-
stion charge). W Polsce ograniczenia strefowe zastosowano np. w Krakowie, gdzie w ścisłym 
centrum obowiązuje całkowity zakaz ruchu, następnie znajduje się strefa przeznaczona dla 
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mieszkańców i dostawców, dalej strefa płatnego parkowania, a na końcu – ogólnodostępna 
strefa miejska [Brychcy, 2018, s. 8].

Niektóre nowe koncepcje i projekty obszarów mieszkaniowych już od początku uwzględ-
niają ograniczenie ruchu samochodów w postaci zaprojektowanych stref miejskich typu 
car free. W dużych europejskich miastach, takich jak Londyn, Paryż, Barcelona czy Kopen-
haga, które posiadają dobrze funkcjonujący transport publiczny oraz dostosowany system 
ścieżek rowerowych, mieszkańcy śródmieścia mogą z powodzeniem funkcjonować bez wła-
snego samochodu. Takie rozwiązanie wydaje się jednak trudne do zastosowania w polskich 
warunkach. Ogólna mobilność poszczególnych dzielnic w miastach zależna jest od indywi-
dualnych wyborów ich mieszkańców, dlatego też komunikacja miejska powinna być dosto-
sowana do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, aby umożliwić im wybór optymalnego środka 
transportu, przy ograniczaniu potrzeb transportowych i tworzeniu warunków sprzyjających 
przemieszczeniom pieszym, rowerowym oraz przy wykorzystaniu transportu zbiorowego.

Powszechnie uznaje się, że na zrównoważony transport składają się: transport zbiorowy, 
ruch rowerowy i pieszy. Implikuje to myśl, że transport samochodowy jest niezrównoważony, 
co nie jest prawdą – koncepcja zrównoważonego transportu zakłada korzystanie z samo-
chodu osobowego na zasadzie świadomego, a nie automatycznego wyboru. W tym kontek-
ście na uwagę zasługuje intensywnie rozwijający się w ostatnich latach system wypożyczania 
samochodów, czyli carsharing [Millard-Ball, 2005]. Zakłada on, że podróżni mogą przez 
określony czas korzystać z pojazdów będących własnością miasta, firm, osób prywatnych 
bądź grupy ludzi. Użytkownicy pobierają pojazdy z oznaczonych miejsc i mogą je zwrócić od 
razu po zakończonej podróży. Usługa ta gwarantuje więc dostęp do samochodu bez koniecz-
ności jego posiadania. Dzięki temu osoby, które korzystają z auta na tyle rzadko, że kupno 
i utrzymywanie własnego pojazdu się nie opłaca, nie są wykluczone z tej formy mobilności. 
Użytkownik korzystający z usługi carsharing nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem 
auta, a zaledwie małą część kosztów stałych (takich jak amortyzacja, ubezpieczenie), które 
są dzielone na grupę osób korzystających z pojazdu. System pay-as-you-drive (zapłać za to, co 
przejechałeś) motywuje użytkowników do rzadszego korzystania z samochodu i użytkowa-
nia środków przyjaznych środowisku. Z takiego podejścia wynika szereg korzyści, takich jak:
• zmniejszenie liczby samochodów w gospodarstwach domowych,
• redukcja pasażerokilometrów przejechanych samochodem,
• wzrost użytkowania innych środków transportu,
• wydajniejsze wykorzystanie przestrzeni miejskiej,
• spadek emisji zanieczyszczeń,
• obniżenie poziomu hałasu.

Carsharing bywa niekiedy mylony z carpoolingiem. Carsharing oznacza indywidualne 
współkorzystanie z publicznie dostępnego pojazdu. Natomiast carpooling polega na ofero-
waniu przez właściciela pojazdu miejsca w pojeździe innym osobom, co przynosi obydwu 
stronom korzyści wynikające z oszczędności czasu i kosztów. Koncepcja ta pozwala m.in. 
na redukcję kosztów paliwa oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Carpooling 
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jest ideą starszą od carsharingu, ale dopiero od niedawna, dzięki wykorzystaniu internetu 
i aplikacji mobilnych, zyskuje na popularności [Mallus, 2017].

System carsharingu przywodzi na myśl wypożyczalnie samochodów. Istnieje jednak sze-
reg kluczowych cech, które odróżniają carsharing od tradycyjnych wypożyczalni:
• carsharing nie jest ograniczony godzinami pracy;
• rezerwacja, odbiór i zwrot samochodu są samoobsługowe;
• opłata za wypożyczenie uiszczana jest nie tylko za dobę, lecz (w zależności od operatora) 

za godzinę, a nawet minuty;
• klienci mogą korzystać z usługi po zarejestrowaniu się i spełnieniu określonych warunków, 

takich jak posiadanie prawa jazdy i dostęp do bezgotówkowych mechanizmów płatniczych;
• odbiór i zwrot pojazdów odbywają się na określonych, odpowiednio rozległych obsza-

rach (np. obejmujących miasto i tereny podmiejskie lub kilka położonych blisko siebie 
miast), a w przypadku niektórych operatorów pojazd może zostać zwrócony na dowol-
nym parkingu miejskim, a nie jedynie w wyznaczonym punkcie;

• ubezpieczenie pojazdu i koszty paliwa są zazwyczaj wliczone w cenę usługi.
W porównaniu z innymi europejskimi państwami carsharing w Polsce pojawił się stosun-

kowo niedawno, bo dopiero w 2016 roku w Warszawie za sprawą firmy 4Mobility. Największą 
firmą na polskim rynku usług współdzielenia pojazdów jest Traficar, powstały w tym samym 
roku w Krakowie, wdrożony przez firmę Express. Podstawą działania Traficar jest otwarty 
model parkowania free-floating, oznaczający że samochód można wypożyczyć i zwrócić 
w dowolnym miejscu w ramach strefy. We flocie pojazdów znajdują się samochody Renault 
Clio i Opel Corsa, a od niedawna, we współpracy z firmą IKEA, Traficar udostępnia również 
Renault Kangoo do przewozów nieco większych zakupów. Wszystkie pojazdy udostępniane 
przez Traficar posiadają napęd hybrydowy lub spełniają normę Euro6. Ceny za korzystanie 
z usługi są takie same we wszystkich miastach: każdy przejechany kilometr kosztuje 0,80 zł, 
minuta jazdy – 0,50 zł, a minuta postoju – 0,10 zł [Traficar, www.traficar.pl]. Traficar działa 
w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, na Śląsku, w Bydgoszczy, Lubli-
nie i Łodzi. Łącznie do użytku oddano około 1500 pojazdów.

W 2017 roku gdyński samorząd zapoczątkował prace nad wprowadzeniem carsharingu 
w województwie pomorskim. W sierpniu tego samego roku włodarze siedmiu pomorskich 
gmin oraz firmy oferujące usługi carsharingowe (m.in. Traficar, Wejherowo, Reda, Rumia, 
Sopot, Gdańsk i Pruszcz Gdański) podpisali list intencyjny o współpracy w ramach car-
sharingu. List ten podpisały także firmy Keratronik oraz Panek. Traficar jest pierwszą 
z firm sygnatariuszy, która wcieliła postanowienia porozumienia w życie. Z dniem 27 paź-
dziernika 2017 roku 200 pojazdów marki Renault Clio wyjechało na ulice Gdańska, Gdyni 
i Sopotu. Gdynia podjęła się roli lidera w wypracowaniu najlepszego rozwiązania carsha-
ringowego dla całej aglomeracji miast – od Pruszcza Gdańskiego aż po Wejherowo. Trój-
miasto wyróżniło się na tle innych miast, w których funkcjonuje Traficar, tym, że władze 
bardzo czynnie przyczyniły się do wprowadzenia usługi: „Od momentu rozpoczęcia roz-
mów z władzami Trójmiasta z dużym entuzjazmem obserwujemy sposób, w jaki włodarze 
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zaplanowali wprowadzenie usługi carsharingu. Dotychczas spotykaliśmy się wyłącznie 
z próbami wprowadzania regulacji ograniczających rozwój rynku carsharingowego poprzez 
ogłaszanie przetargów i koncesjonowanie usługi. Taka formuła nakłada szereg obowiąz-
ków, często nieracjonalnych, przy jednoczesnym braku istotnych preferencji dla opera-
tora. Postawa władz Trójmiasta daje nam przekonanie, że carsharing w tym regionie trafił 
na bardzo podatny grunt. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się przyspieszyć naszą 
obecność w tym regionie” [Chełchowska, 2018].

W kwietniu 2018 roku w odpowiedzi na zgłaszane przez użytkowników zapotrzebowanie 
strefa carsharingowa została poszerzona o kolejne gdańskie dzielnice, Pruszcz Gdański oraz 
Rumię, a do trójmiejskiej floty dołączyło 100 nowych pojazdów [Dudko, 2018]. Wśród najistot-
niejszych zalet tej usługi klienci Traficar wskazali na niską cenę za przejazd, komfort podróży, 
wygodę oraz brak opłat za postój w miejskich strefach płatnego parkowania. Użytkownicy 
najczęściej narzekali na ograniczony dostęp do pojazdów (niektóre dzielnice nie zostały przy-
łączone do strefy, w której można odebrać i zostawić auto) oraz zbyt małą liczbę samochodów.

3. Analiza wyników badań

Celem badania było poznanie zwyczajów komunikacyjnych użytkowników carsharingu 
dostarczanego przez firmę Traficar na terenie Trójmiasta i okolic. Przedmiot badania stano-
wiły zachowania użytkowników w stosunku do współdzielenia pojazdów oraz poznanie ich 
opinii na temat carsharingu, a także nakreślenie profilu klienta tej usługi. Podmiotem badań 
byli użytkownicy carsharingu w Trójmieście. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 
12–22 czerwca 2018 roku za pośrednictwem platformy internetowej survio.com/pl. Problem 
badawczy ujęto w następujących pytaniach:
• Czy carsharing przyczynia się do równoważenia mobilności w Trójmieście?
• Czy z carsharingu korzystają głównie osoby nieposiadające auta w gospodarstwie domo-

wym?
• Jaki aspekt usługi należałoby zmienić, aby zwiększyć liczbę przejazdów/użytkowników 

carsharingu?
Postawiona hipoteza brzmiała: rozwój carsharingu w Trójmieście może się przyczynić 

do częstszego korzystania z innowacyjnych i zrównoważonych form transportu przez miesz-
kańców. Dodatkowo postawiono następujące hipotezy szczegółowe [Brychcy, 2018, s. 60 i n.]:
• Użytkownicy carsharingu korzystają z komunikacji publicznej częściej niż z carsharingu 

oraz własnego samochodu.
• Z carsharingu korzystają głównie osoby nieposiadające auta w gospodarstwie domowym.
• Zwiększenie dostępności pojazdów spowoduje zwiększenie częstotliwości korzystania 

z usługi.
W kwestionariuszu znalazły się zarówno pytania matrycowe, pytania otwarte, jak i pyta-

nia zamknięte. Grupa respondentów wybrana została w sposób celowy. Po przeprowadzeniu 
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badania otrzymano 60 wypełnionych kwestionariuszy ankietowych. Łącznie w badaniu 
udział wzięło 60 osób (21 kobiet i 39 mężczyzn). Prawie połowę respondentów stanowiły 
osoby w przedziale wiekowym 27–35 lat (43%), najmniej – w grupie 18–21 lat (3%) oraz 45+ 
(2%). Ponad połowę badanych stanowiły osoby mieszkające w Gdańsku (51%), nieco mniej 
mieszkańcy Gdyni (30%), a najmniej Rumii (12%) i Sopotu (7%). Najwięcej osób określiło 
swój status jako uczeń/student (40%). Dwadzieścia jeden osób (35%) pracuje na pełen etat, 
a w niepełnym wymiarze godzin – 8 badanych (12%). Własną działalność gospodarczą pro-
wadzi 10% respondentów. Tylko 1 osoba określiła swój status jako bezrobotny(a) (2%).

Pytaniem wprowadzającym do badania było pytanie o źródło, z którego ankietowany 
usłyszał o wdrożeniu/istnieniu carsharingu w Trójmieście. Respondenci mieli możliwość 
udzielenia dowolnej liczby odpowiedzi na to pytanie; 60 badanych udzieliło łącznie 68 odpo-
wiedzi. Najwięcej osób (37) zaznaczyło, że zobaczyło pojazd Traficar na ulicy. Nieco mniej 
osób usłyszało o carsharingu od znajomych bądź rodziny lub znalazło informację na por-
talu informacyjnym. Najmniej osób dowiedziało się o usłudze z mediów społecznościowych. 
Żaden z ankietowanych na pytanie o częstotliwość korzystania z carsharingu nie udzielił 
odpowiedzi „codziennie”. Cztery osoby przyznały, że korzystają z usługi „kilka razy w tygo-
dniu”. Najwięcej osób wskazało na odpowiedzi „kilka razy w miesiącu” (27) oraz „rzadziej 
niż raz w miesiącu” (29).

W kolejnym pytaniu respondenci zostali zapytani, w jakim celu korzystają z usług car-
sharingu. Spośród ośmiu wariantów odpowiedzi badani mogli wybrać dowolną liczbę, jak 
również udzielić otwartej odpowiedzi na pytanie. Ankietowani najczęściej (20) wybierali 
wariant „dojazd do pracy / podróże służbowe”, w dalszej kolejności (19) – „dojazd do miejsc 
spędzania wolnego czasu, rekreacji lub na spotkania towarzyskie”. Trzecim najczęściej 
wskazywanym celem (14) było „robienie zakupów”, a czwartym (13) – „dojazd do szkoły 
lub na uczelnię”. Odpowiedzi na pytanie otwarte udzieliła tylko jedna osoba, która jako cel 
podała „dojazd do szpitala” (rys. 1).

Rysunek 1. Motywacja respondentów odnośnie do korzystania z usługi Traficar w Trójmieście

Dojazd do miejsc spędzania
wolnego czasu/rekreacji lub

na spotkania towarzyskie 22%

Podróże po
mieście innym niż

to, w którym mieszkam 1%

Zakupy 16%

Jako samochód zastępczy
względem własnego

auta 9%

Dojazdy do szkoły/
na uczelnię 15%

Dojazdy do pracy/
podróże służbowe 23%

Dowóz dzieci
do szkoły 4%

Dojazd do
lub z punktów

komunikacji
miejskiej 9%

Inne (jakie?) 1%

Źródło: opracowanie własne.
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W pytaniu czwartym zapytano badanych o powody (przyczyny) korzystania z carsha-
ringu. Najczęściej wskazywanym powodem było „zbytnie zatłoczenie komunikacji miejskiej” 
(31), niemalże na równi z potrzebą „dojazdu do miejsc o słabym dostępie do komunikacji 
miejskiej” (29). Jako trzeci powód ankietowani wskazywali na „podróżowanie w godzi-
nach nocnych” (26). Respondenci najrzadziej wybierali odpowiedź „zamieszkanie w rejonie 
o słabym dostępie do komunikacji miejskiej” (9). Na otwarte pytanie o inne powody odpo-
wiedziały dwie osoby. Jednym z uwzględnionych przez badanych dodatkowych powodów 
korzystania z carsharingu było „spóźnienie”, a drugim – „chęć skorzystania z darmowych 
miejsc parkingowych”.

Pytanie piąte, ujęte w formie matrycowej, dotyczyło oceny poszczególnych aspektów 
usługi Traficar w Trójmieście. W pięciostopniowej skali ankietowani ocenili następujące 
kryteria: markę/rodzaj i dostępność pojazdów, czystość samochodów, sposób płatności za 
usługę, warunki ubezpieczenia pojazdów, obsługę klienta, stan techniczny pojazdów, cenę 
usługi oraz działanie aplikacji. Markę/rodzaj pojazdów udostępnianych w usłudze carsha-
ringu przez firmę Traficar respondenci oceniali przeważnie pozytywnie. Odpowiednio 29 i 26 
osób udzieliło odpowiedzi „bardzo dobrze” oraz „dobrze”, tylko 5 pytanych udzieliło odpo-
wiedzi „źle”. Nieco większe różnice w odpowiedziach pojawiły się odnośnie do dostępno-
ści pojazdów. Połowa respondentów oceniła ten aspekt negatywnie: „bardzo źle” oraz „źle” 
(odpowiednio (9 i 21). Dostępność pojazdów oceniło „dobrze” 25 osób, a 5 osób oceniło „bar-
dzo dobrze”. Kolejnym aspektem była czystość samochodów. Aż 46 respondentów udzieliło 
odpowiedzi „bardzo dobrze”, a 14 – „dobrze”. Nikt nie wyraził negatywnej opinii. Badani 
ocenili również sposób płatności za usługę, czyli płatność kartą przez aplikację. Znaczna 
większość ankietowanych oceniła ten aspekt pozytywnie, udzielając odpowiedzi „bardzo 
dobrze”, jedna osoba – „dobrze”, natomiast 6 osób odpowiedziało „nie wiem/nie dotyczy”. 
W przypadku pytania o jakość obsługi klienta znaczna większość respondentów (41) udzie-
liła odpowiedzi „nie wiem/nie dotyczy”. Pozostałe głosy podzieliły się pomiędzy „bardzo 
dobrze” (13) oraz „dobrze” (6). Ankietowani wyrazili też swoje zdanie na temat stanu tech-
nicznego pojazdów: 38 osób zaznaczyło odpowiedź „bardzo dobrze”, 14 osób – „dobrze”, 
a 8 respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem/nie dotyczy”. Przedostatnim z ocenianych 
przez respondentów aspektów usługi carsharingu w Trójmieście była cena usługi. Większość 
respondentów (37) wybrała odpowiedź „dobrze”, a 12 – „bardzo dobrze”. Niezadowolonych 
z ceny usługi („źle”) było 9 badanych. Dwoje respondentów nie miało zdania na ten temat. 
Ostatnie pytanie dotyczyło działania aplikacji mobilnej. Tylko jedna osoba oceniła ten aspekt 
„źle”, 12 respondentów oceniło go „dobrze”, ale znaczna większość (43) – „bardzo dobrze”. 
Czworo respondentów zaznaczyło odpowiedź „nie wiem/nie dotyczy”.

W kolejnym pytaniu respondenci wskazali aspekty carsharingu, które są dla nich naj-
istotniejsze. Każdy z badanych udzielił trzech odpowiedzi. Największą liczbę odpowiedzi (45 
każdy) uzyskały dwa aspekty: „dostępność pojazdów” oraz „cena usługi”. Niewiele mniej, 
bo 36 odpowiedzi, uzyskał wariant „promocje, rabaty, programy lojalnościowe”. Pośród 
innych często wybieranych aspektów znalazły się „marka/rodzaj pojazdów” (18) i „czystość 
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pojazdów” (19). Najmniej odpowiedzi (3) uzyskała „obsługa klienta”. Nikt z ankietowanych 
nie uznał „sposobu płatności za usługę” ani „warunków ubezpieczenia pojazdów” za jeden 
z trzech najważniejszych aspektów (rys. 2).

Rysunek 2. Istotność poszczególnych aspektów carsharingu wg respondentów

Dostępność pojazdów 25%

Wyposażenie pojazdów
(czujnik parkowania,

pojemny bagażnik) 4%

Marka/rodzaj
pojazdów 10%

Czystość pojazdów 10%

Cena usługi
25%

Obsługa klienta 2%

Promocje, rabaty,
programy

lojalnościowe 20%

Kary �nansowe w przypadku szkody
lub innej winy klienta 4%

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie, czy wprowadzenie modelu, w którym wypożyczanie aut nie odbywałoby 
się w systemie free-floatingu, lecz stacjonarnym, przyczyniłoby się do częstszego korzysta-
nia z usługi, większość ankietowanych (37) odpowiedziała przecząco. Spośród 60 badanych 
23 osoby uznały, że możliwość pewnej rezerwacji pojazdu z wyprzedzeniem zachęciłaby ich 
do korzystania z usługi współdzielenia pojazdów.

Następne pytanie dotyczyło aspektów, które potencjalnie mogłyby skłonić respondentów 
do częstszego korzystania z carsharingu. Respondenci mogli udzielić dowolnej liczby odpo-
wiedzi spośród podanych wariantów, jak również odpowiedzieć na pytanie otwarte. Nie-
mal wszyscy ankietowani (58) uznali, że do częstszego korzystania z carsharingu mogłaby 
zachęcić ich „niższa cena usługi”. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią była „większa 
dostępność pojazdów” (49), a na trzecim miejscu uplasowała się „większa strefa” (47). Pozo-
stałe odpowiedzi z mniejszą ilością głosów to: „promocje, rabaty, programy lojalnościowe” 
(41), „większy wybór marek, klas i modeli pojazdów” (38), „dostępność dedykowanych miejsc 
parkingowych w centrum miasta” (37) oraz „specjalne miejsca parkingowe przy stacjach 
SKM” (26). Na pytanie otwarte respondenci udzielili łącznie trzech odpowiedzi. Uznali, że 
chętniej i częściej korzystaliby z usługi, gdyby cena za usługę naliczana była wyłącznie za 
pokonany dystans (km), a nie jak obecnie za dystans oraz czas przejazdu, a także gdyby była 
możliwa opcja wynajmu na godziny. Badani stwierdzili także, że do zwiększenia częstotliwo-
ści korzystania przez nich z carsharingu mogłoby przyczynić się wdrożenie stałych stawek za 
przejazd pomiędzy miastami, np. stała taryfa przejazdowa z Gdyni do Gdańska. Procentowe 
zestawienie udzielonych odpowiedzi zostało zaprezentowane na rysunku 3.
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Rysunek 3. Aspekty zachęcające do częstszego korzystania z carsharingu wg ankietowanych
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Źródło: opracowanie własne.

Analizując bardziej szczegółowo odpowiedzi respondentów, warto zwrócić uwagę na fakt, 
iż jedna osoba korzysta z usługi firmy Traficar w celu dotarcia do szpitala. Ma to związek 
z niewystarczającym zagęszczeniem sieci połączeń autobusowych, szczególnie w godzinach 
wczesnoporannych (godz. 6.00–7.00), a więc w godzinach otwarcia laboratorium oraz koń-
czenia/rozpoczynania kolejnej zmiany personelu medycznego. Osoba, która zamierza wyko-
nać badanie o godz. 7.00, ma ograniczone możliwości dojazdu do szpitala, szczególnie gdy 
mieszka w miejscu o słabym dostępie do transportu zbiorowego. W takiej sytuacji korzysta-
nie z carsharingu może okazać się dobrym rozwiązaniem [Ibidem].

Spośród najczęściej wskazywanych powodów, dla których mieszkańcy postanawiają sko-
rzystać ze współdzielenia samochodów, można wymienić zbyt duże zatłoczenie w pojazdach 
transportu zbiorowego. Osoby, które wybierają carsharing, wpływają pozytywnie na mobil-
ność miasta: po pierwsze podróżują własnym samochodem, a po drugie, rezygnując z trans-
portu zbiorowego, nie przyczyniają się do jego jeszcze większej kongestii. Carsharing nie jest 
zatem konkurencją dla miejskiej komunikacji publicznej, lecz komplementarną formą prze-
mieszczania się. Współzależność pomiędzy transportem zbiorowym a carsharingiem bar-
dzo dobrze uwidacznia fakt, że niemal 70% respondentów korzysta z transportu zbiorowego 
codziennie lub kilka razy w tygodniu. Pośród innych powodów, dla których mieszkańcy 
wykorzystują carsharing, wymieniano również chęć szybkiego dotarcia do celu w wypadku 
spóźnienia oraz możliwość korzystania z bezpłatnych miejsc parkingowych.

Niemal wszystkie aspekty usługi świadczonej przez Traficar zostały ocenione pozytyw-
nie. Obszary, które nie spotkały się z pełnym zadowoleniem użytkowników to dostępność 
pojazdów oraz cena usługi. Aż połowa ankietowanych oceniła dostępność pojazdów „źle” lub 
„bardzo źle”. Rozwiązaniem tego problemu może być wdrożenie systemu wypożyczania aut 
opartego na modelu stacjonarnym, w którym użytkownicy mogliby dokonać w 100% pew-
nej rezerwacji pojazdu, np. z jednodniowym wyprzedzeniem. Wątek modelu stacjonarnego 
został podjęty w pytaniu 7. Nieco ponad 1/3 ankietowanych odpowiedziała, że istnienie takiej 



Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta 53

usługi skłoniłoby ich do częstszego korzystania z carsharingu, co może być spowodowane 
tym, że użytkownicy nie chcą planować wypożyczeń z wyprzedzeniem, lecz wolą podejmować 
decyzje na bieżąco. Drugą kwestią wpływającą na taki wynik może być konieczność dotarcia 
do punktu wynajmu. Jedną z idei carsharingu jest dostępność pojazdu w zakresie walking 
distance, czyli stosunkowo niedużej odległości, możliwej do pokonania pieszo w krótkim 
czasie. Użytkownicy przyzwyczajeni do tego, że auta są parkowane w pobliżu, mogą mniej 
chętnie korzystać z pojazdów, które trzeba będzie odebrać ze stacji [Ibidem].

Jak wynika z przeprowadzonych badań, użytkownicy wykazują niepełne zadowolenie 
z systemu stawek. W jednym z wariantów wskazano chęć płacenia jedynie za dystans. Kwe-
stia ponoszenia kosztów za czas wypożyczenia może się okazać uciążliwa dla użytkowników, 
którzy natknęli się na kongestię na drodze, wypadek, niedziałającą sygnalizację lub inne zda-
rzenie losowe. Wówczas może się okazać, że użytkownik, napotkawszy na dystansie 2 kilo-
metrów 15-minutowy zator, zapłaci za przejazd nieproporcjonalnie wysoką sumę. Płatność 
za przejechany dystans to także odpowiedź, która pojawiła się w pytaniu o aspekty, które 
skłoniłyby ankietowanych do częstszego korzystania z carsharingu.

Respondenci zaproponowali pewne zmiany. Najczęściej pojawiały się pomysły wdrożenia 
wynajmu na godziny (oprócz istniejącego obecnie wynajmu na minuty) oraz stała stawka za 
przejazd pomiędzy trójmiejskimi miastami, np. z Gdyni do Gdańska. Choć z góry wyceniony 
przejazd pomiędzy miastami mógłby przyciągnąć wielu klientów, to jednak takie rozwią-
zanie nie do końca wpisuje się w ideę carsharingu, gdyż usługa ta polega na wykorzystaniu 
samochodów głównie na krótkich odcinkach. Wynajem na godziny wydaje się rozsądną kwe-
stią, szczególnie w sytuacji robienia zakupów. Polityka cenowa firmy Traficar jest stała we 
wszystkich miastach, a system i wysokość stawek zostały ustalone według określonych kry-
teriów i zmiennych, toteż wycofanie opłaty za przejechany dystans, choć oczekiwane przez 
klientów, może okazać się niemożliwe. Jednakże inną, być może łatwiejszą do zastosowania, 
zmianą mogłoby być wprowadzenie istotnych dla klientów promocji, rabatów i/lub progra-
mów lojalnościowych.

Niemal 10% ankietowanych wykorzystuje Traficar jako jeden z elementów podróży do 
lub z punktów komunikacji miejskiej, np. przystanków autobusowych lub kolejowych. Nie-
mal połowa respondentów zaznaczyła, że specjalne miejsca parkingowe przy stacjach SKM 
skłoniłyby ich do częstszego korzystania z carsharingu. Powstanie parkingów typu park & ride 
z dedykowanymi miejscami wyłącznie dla pojazdów carsharingu miejskiego mogłoby przy-
czynić się do bardziej efektywnego wykorzystania tych pojazdów.

Respondenci wskazali również dedykowane miejsca parkingowe w centrum miasta jako 
czynnik mogący ich skłonić do częstszego korzystania z usługi. Takie rozwiązanie występuje 
obecnie w wielu miastach Polski, np. w Krakowie. Niedostępność wolnych miejsc postojo-
wych w centrach to istotny problem wielu miast. Użytkownicy carsharingu mogą niekiedy 
nie chcieć skorzystać z usługi, jeśli obawiają się problemów z zaparkowaniem. Dodatkowo 
poruszanie się po mieście w celu znalezienia miejsca postojowego generuje nie tylko zanie-
czyszczenia środowiska, lecz także dodatkowe opłaty za czas usługi i przejechane kilometry. 
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Utworzenie dedykowanych miejsc postojowych mogłoby okazać się skutecznym rozwiąza-
niem tego problemu.

4. Podsumowanie

Konsumpcyjny tryb życia wiąże się z migracją ludności na obszary zurbanizowane. Inno-
wacje technologiczne i warunki regulacyjne zmieniają naturę mobilności, oferując nowe 
możliwości. Podczas gdy rozwój technologii inspiruje powstawanie nowych modeli bizne-
sowych i wyznacza kierunek rozwoju nowej ery mobilności, coraz częściej można usłyszeć 
o gospodarce współdzielenia, a carsharing jest jej kluczowym aspektem. Mieszkańcy miast 
tworzą wzorce mobilności kształtujące branżę dostawców usług na żądanie, w której firmy 
takie jak Uber, DriveNow czy Traficar doświadczają znaczącego wzrostu i są jednym z naj-
ważniejszych zjawisk związanych z przyszłością mobilności. Dostawcy zmieniają sposób, 
w jaki mieszkańcy miast się poruszają, płynnie łącząc kierowców z pasażerami (taksówki, 
carpooling) lub pasażerów z samochodami (carsharing). Wspólne korzystanie z samochodu 
przynosi osobom prywatnym więcej korzyści, bez konieczności ponoszenia kosztów i bez 
zobowiązań związanych z posiadaniem pojazdu.

Wyniki przeprowadzonych badań mogą stanowić wskazówkę dla interesariuszy usług 
carsharingu. Postawioną we wstępie hipotezę, według której rozwój carsharingu w Trójmie-
ście może przyczynić się do częstszego korzystania mieszkańców z innowacyjnych i zrów-
noważonych form transportu, zweryfikowano pozytywnie. Analiza zachowań i preferencji 
transportowych badanej grupy wskazuje na to, że trójmiejski carsharing, pomimo że funk-
cjonuje na rynku stosunkowo krótko, wpisuje się w ideę równoważenia mobilności. Zwe-
ryfikowano również hipotezy szczegółowe. Nie potwierdzono, że użytkownicy carsharingu 
korzystają z komunikacji publicznej częściej niż z carsharingu czy własnego samochodu. 
Większość respondentów odpowiedziało bowiem, że codziennie lub prawie codziennie 
podróżuje prywatnymi pojazdami. Natomiast większość użytkowników korzysta z usług 
Traficara z częstotliwością kilku razy w miesiącu bądź rzadziej niż raz w miesiącu. Druga 
z hipotez szczegółowych, zgodnie z którą z tego typu usług korzystają głównie osoby niepo-
siadające prywatnych pojazdów, również nie została potwierdzona. Ponad połowa ankieto-
wanych posiada samochód w swoim gospodarstwie domowym (choć nie jest to jednoznaczne 
z posiadaniem własnego samochodu). Trzecia hipoteza szczegółowa została zweryfikowana 
pozytywnie. Zdaniem badanych zwiększenie dostępności pojazdów przyczyni się do wzro-
stu częstotliwości korzystania z usługi. Nie jest to jednak jedyny aspekt usługi, który mógłby 
wpłynąć na zwiększenie korzystania z usług carsharingu.

Rozbudowanie usługi polegające na poszerzeniu stref oraz wdrożeniu większej liczby pojaz-
dów przyczyni się zapewne do umacniania pozytywnego wpływu współdzielenia pojazdów 
na równoważenie mobilności. Dla jeszcze lepszego efektu warto by było przemyśleć stwo-
rzenie dedykowanych miejsc parkingowych dla współdzielonych pojazdów w centrach miast 



Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta 55

oraz przy stacjach SKM (parkingi typu park & ride). Duży potencjał rozwoju carsharingu jest 
zauważalny we wdrożeniu systemu stacjonarnego. Więcej możliwości wypożyczenia ozna-
cza dotarcie do szerszej grupy klientów. Ponadto wprowadzenie opłat godzinowych, opłat 
wyłącznie za pokonany dystans, rabatów i programów lojalnościowych to rozwiązania, które 
z pewnością przyciągnęłyby klientów. Istotną luką na rynku trójmiejskim jest udostępnianie 
wyłącznie pojazdów marki Renault Clio. Idąc za przykładem innych miast, warto zaintere-
sować klientów szerszym spektrum modeli/rodzajów pojazdów o napędzie np. elektrycznym 
oraz z automatyczną skrzynią biegów. Może być to wskazówką dla firmy Panek, Keratronik 
i innych dostawców carsharingu, którzy być może zasilą trójmiejski rynek w przyszłości.
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Car sharing as a vehicle for sustainable mobility: the case of Tricity

Abstract

Nowadays, making mobility sustainable is an essential issue to all cities. The need for changes and 
evolving attitude of residents to owning a car give car sharing schemes an opportunity to play a vital 
role in urban areas. Car sharing is a system within which cars are shared by different users. It emerged 
in Europe and in the world already in the 1970 s but in Poland is still a very new and not commonly 
known arrangement.
The paper discusses the role of car sharing in making urban mobility more sustainable and analyses 
the performance of Traficar company operating in Tricity (Poland). The study was conducted based 
on a questionnaire on a sample of the company’s customers in Tricity. Results of the study have con-
firmed the hypothesis that car sharing in Tricity encourages residents to more often avail themselves 
of innovative and sustainable forms of transport. Moreover, the study has shown that car sharing 
in Tricity is positively assessed by the users and stimulates changes in mobility-related behaviour of 
the local population.

Keywords: making mobility sustainable, Tricity, car sharing
JEL codes: R40, R42
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Synchromodality-as-a-Service 
– innowacyjny model transportu towarów

Streszczenie

Synchromodalność (zsynchronizowana intermodalność) jest innowacyjną koncepcją w transporcie 
multimodalnym, która zakłada, że operator logistyczny po uprzednim ustaleniu ze zleceniodawcą 
głównych parametrów dostawy, takich jak np. cena, czas, współczynnik emisji CO2, może swobodnie 
wybrać, z jakich gałęzi i środków transportu skorzystać, oraz elastycznie zmieniać decyzję w zależności 
od sytuacji zaistniałej w procesie realizacji transportu. Celem niniejszego artykułu jest: 1) spojrzenie 
na synchromodalność jako na połączoną usługę (service connectivity) oferowaną w ramach innowacyj-
nego modelu mobilności frachtu, w którym wartości dla klienta i operatora logistycznego są zredefinio-
wane; 2) opracowanie założeń teoretycznych modelu Synchromodality-as-a-Service; 3) przedstawienie 
perspektyw rozwoju tej koncepcji w Polsce. Badanie obejmuje analizę literatury przedmiotu z zakresu 
synchromodalności. Ramy teoretyczne wyznaczają teoria innowacyjnych modeli biznesu i tworzenia 
wartości. W badaniu wykorzystano metodę dedukcji.

Słowa kluczowe: mobilność, synchromodalność, transport intermodalny, innowacja, model biznesu
Kody klasyfikacji JEL: M1, M10, M13, M15
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1. Wprowadzenie

Transport jest wskazywany jako katalizator globalizacji, handlu międzynarodowego 
oraz wzrostu gospodarczego [Rydzkowski, Wojewódzka-Król, 2005]. Na podstawie obserwa-
cji widać, że (z wyjątkiem okresu kryzysu gospodarczego ostatniego dziesięciolecia) popyt 
na mobilność zarówno ludzi, jak i towarów rośnie. International Transport Forum progno-
zuje, że trend ten utrzyma się i szacuje, że do 2050 roku światowy wolumen transportu może 
nawet się potroić [IFT, 2017, s. 56]. Jednocześnie warto zauważyć, że możliwości rozbudowy 
potencjału infrastruktury transportowej w celu przyjęcia dodatkowego ruchu ludzi i towa-
rów są ograniczone, dlatego tak ważne staje się efektywne wykorzystanie zasobów, które już 
istnieją. Pomocne mogą się okazać holistyczne podejście do systemu transportu i zbalanso-
wanie wykorzystania infrastruktury różnych gałęzi, czyli hamowanie rozwoju transportu 
samochodowego, rewitalizacja i wsparcie rozwoju transportu kolejowego i szynowego, zdyna-
mizowanie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i żeglugi śródlądowej oraz promowanie trans-
portu multimodalnego. Dodatkowo istotne jest ograniczanie kosztów negatywnych skutków 
transportu: kongestii, wydłużonego czasu transportu, wzrostu emisji zanieczyszczeń, wzrostu 
poziomu hałasu, pogorszenia bezpieczeństwa czy wypadków. Zgodnie z polityką transpor-
tową Unii Europejskiej transport powinien się stać bardziej efektywny, bezpieczny i przyja-
zny środowisku [COM, 2011].

Pojawia się pytanie, czy po przesunięciu transportu do gałęzi bardziej przyjaznych śro-
dowisku oraz dokonaniu drobnych usprawnień w ramach działalności operacyjnej przed-
siębiorstw transportowych i  logistycznych europejska branża TSL (transport, spedycja, 
logistyka) będzie w stanie odpowiedzieć na rosnące wymagania klientów w zakresie dostęp-
ności i przepustowości transportu, a jednocześnie pozostanie konkurencyjna? Czy wdrożenie 
usprawnień w duchu continuous improvement wystarczy, czy też zrównoważona mobilność 
wymaga radykalnych innowacji, a być może nawet innowacyjnych modeli prowadzenia biz-
nesu logistycznego? Na ile innowacyjne rozwiązania ICT (information and communication 
technology) są w stanie wspomóc podmioty branży TSL w osiągnięciu tych celów? I wresz-
cie, z kim należy współpracować nad innowacjami logistycznymi?

Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest innowacyjna koncepcja syn-
chromodalności oferowana jako usługa mobilności towaru (Synchromodality-as-a-Service, 
SaaS), która zmienia model dostarczenia usługi transportu frachtu. Jest ona porównywana 
do koncepcji mobilności jako usługi (Mobility-as-a-Service, MaaS) w transporcie pasażer-
skim w miastach1. SaaS zakłada, że operator logistyczny po uprzednim ustaleniu ze zlecenio-
dawcą głównych parametrów dostawy, takich jak np. cena, czas, współczynnik emisji CO2, 

1 W ramach koncepcji MaaS operator na platformie integruje ofertę różnych dostawców usług transporto-
wych w ramach różnych gałęzi na ograniczonym terenie i na żądanie udostępnia ją klientowi w jednym miejscu 
przez aplikację mobilną. Zob. J. Zawieska [2018].
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dostarczając klientowi usługę, może wybrać, z jakich gałęzi i środków transportu skorzy-
stać, oraz elastycznie zmieniać swoją decyzję w zależności od sytuacji zaistniałej w procesie 
realizacji transportu.

Celem niniejszego artykułu jest:
1. spojrzenie na synchromodalność jako na zintegrowaną usługę oferowaną w ramach inno-

wacyjnego modelu mobilności frachtu, w którym wartości dla klienta i operatora logi-
stycznego są zredefiniowane;

2. opracowanie założeń teoretycznych modelu Synchromodality-as-a-Service;
3. przedstawienie perspektyw rozwoju koncepcji SaaS w Polsce.

Badanie na gruncie polskiej literatury przedmiotu ma charakter pionierski2. Odpowiada 
na zapotrzebowanie na pogłębioną analizę koncepcji synchromodalności [Kurapati i in., 
2018]. Obejmuje analizę publikacji z zakresu synchromodalności dostępnych w bazach Eme-
rald i Elsevier, analizę raportów z badań prowadzonych przez instytucje międzynarodowe 
oraz analizy europejskich dobrych praktyk wdrożeń, w tym praktyk w ramach programu 
ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe). Ramy teore-
tyczne wyznaczają teoria innowacyjnych modeli biznesu i tworzenia wartości. W badaniu 
wykorzystano metodę dedukcji.

2. Koncepcja synchromodalności w literaturze

Synchromodalność, określana również jako transport synchromodalny czy zsynchroni-
zowana intermodalność [Tavasszy i in., 2015, s. 1], jest innowacyjną kompleksową koncepcją 
będącą ciągle w fazie krystalizacji, która wyewoluowała z transportu multi- i intermodalnego 
(rys. 1) [Verweij, 2011; Pleszko, 2012; Roth i in. 2013; Tavasszy i in., 2015]. Koncepcja powstała 
w 2010 roku w Holandii jako odpowiedź na wyzwania związane z transportem dużych wolu-
menów frachtu z portu w Rotterdamie, które trzeba było sprawnie i efektywnie przemieścić 
w głąb lądu, mając do dyspozycji różne gałęzie i środki transportu. Dzięki holistycznemu 
podejściu do systemu transportu, synchronizacji sieci połączeń w ramach różnych gałęzi 
transportu i uzyskaniu informacji w czasie rzeczywistym od wszystkich uczestników procesu 
transportu operatorzy logistyczni zyskali możliwość poprawy płynności operacji, redukcji 
czasu przestoju ładunku i jego składowania w punktach przeładunku, a w efekcie – poprawy 
sprawności i efektywności całego łańcucha transportu w sposób przyjazny dla środowiska.

Koncepcja transportu synchromodalnego powstała na metodyce wypracowanej w ramach 
wcześniejszych koncepcji. Jest to przewóz towarów wykonany minimum dwoma różnymi 
gałęziami transportu (multimodal), w zintegrowanej jednostce w systemie drzwi–drzwi 
(intermodal), zrównoważony ekologicznie. Z transportem komodalnym łączy go koncentracja 

2 Poza artykułem Pleszko [2012] i jego wersją polskojęzyczną z 2014 r. autorka nie natrafiła w literaturze pol-
skiej na inne opracowania dotyczące synchromodalności.
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na maksymalizowaniu efektywności procesu transportu, a różni od niego: po pierwsze dostęp 
do informacji od wszystkich uczestników procesu transportu w czasie rzeczywistym, a po dru-
gie elastyczność doboru gałęzi transportu. Dzięki temu synchromodalność charakteryzuje 
się wyższym poziomem organizacji procesu transportu [Tavasszy i in., 2015;  Behdani i in., 
2014]. Można więc uznać za Zhang i Pel [2016, s. 2], że „synchromodalność czerpie korzyści 
z zalet intermodalności bez poświęcania jakości usług”. Dlatego w krótkim czasie koncep-
cja synchromodalności spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno w świecie nauki 
[przegląd literatury: Dong i in., 2017], jak i praktyki [ALICE Corridors, 2014;  DINALOG 
2015; Brümmerstedt i in., 2017]. Warto jednak odnotować, że pojawiły się głosy powątpie-
nia, czy jest to innowacyjna koncepcja, czy tylko kolejna nowa nazwa dla transportu multi-
modalnego [Reis, 2015].

Rysunek 1. Ewolucja w kierunku transportu synchromodalnego

Transport
multimodalny

Transport
intermodalny

Transport
kombinowany

Transport
komodalny

Transport
synchromodalny
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Lata 90. XX w. 
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Min. dwie różne gałęzie transportu

Zintegrowana jednostka ładunkowa
Dostawa drzwi–drzwi

Zrównoważony

Efektywny

Charakterystyka transportu Rodzaj transportu Oś czasu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Acero Lopez [2018].

Koncepcja synchromodalności została doceniona i włączono ją jako jeden z pięciu filarów 
wizji Fizycznego Internetu3 w ramach europejskiego programu innowacji logistycznych ALICE. 
Synchromodalność została uznana za narzędzie poprawiające efektywność wykorzystania 
korytarzy transportowych i hubów w sposób zrównoważony ekonomicznie i ekologicznie.

Mimo popularności synchromodalność nie doczekała się jednolitej definicji. W litera-
turze przedmiotu jest definiowana jako: multimodalna strategia transportowa, sieć, usługa 
lub proces (tab. 1).

3 Fizyczny Internet (Physical Internet) zakłada wprowadzenie nowych zasad organizacji przewozu ładun-
ków, produkcji, pakowania i manipulacji. Koncepcja ta oparta jest na zasadach podobnych do tych w Internecie 
wirtualnym. Podstawowym celem Fizycznego Internetu jest zwiększenie efektywności procesów logistycznych 
i wytwórczych oraz osiągnięcie pozytywnych efektów społecznych. Zob. Żak, Lewczuk, 2017.
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Tabela 1. Zestawienie różnych sposobów rozumienia terminu „synchromodalność”

Podejście Autorzy

Multimodalna strategia Verweji, 2011; Lu i Borbon-Galvez, 2012; Pleszko, 2012

Sieć Lu, 2014; Tavasszy, 2015; Putz i in., 2015; Kurapati i in., 2018

Usługa ALICE Corridors, 2014; DINALOG 2015; Zhang i Pel, 2016; Behdani i in., 2016; Brümmerstedt i in., 
2017; Kurapati i in., 2018

Proces Roth i in., 2013

Źródło: opracowanie własne.

Analiza literatury przedmiotu pozwoliła stworzyć listę cech wspólnych wskazywanych 
przez badaczy jako te, które charakteryzują koncepcję synchromodalności (tab. 2). Cechy 
transportu synchromodalnego zostały zestawione z kryteriami, bez których wdrożenie kon-
cepcji nie jest możliwe. Wśród czynników krytycznych warto wskazać:
• sieć fizyczną terminali i połączeń;
• sieć informatyczną, umożliwiającą przesyłanie danych i informacji w czasie rzeczywi-

stym, a tym samym dynamiczne planowanie transportu;
• ramy prawne, w których transport synchromodalny będzie realizowany i można będzie 

ustalić politykę cenową;
• sieć współpracujących partnerów, którzy darzą się zaufaniem i dzielą danymi i infor-

macjami.

Tabela 2. Zestawienie głównych cech i czynników krytycznych wdrożenia synchromodalności

Charakterystyka synchromodalności Czynniki krytyczne wdrożenia koncepcji

• Wykorzystanie min. dwóch różnych gałęzi transportu
• Elastyczność w doborze gałęzi transportu (mode-free 

booking)
• Współpraca uczestników procesu transportu,  

w tym w szczególności nowa dla synchromodalności 
współpraca pozioma podmiotów na tym samym 
szczeblu łańcucha, np. operatorów logistycznych, 
przewoźników itp.

• Dzielenie się danymi i informacjami przez uczestników 
procesu transportu w czasie rzeczywistym i wynikająca 
z tego pełna widoczność ładunku

• Dynamiczne planowanie transportu na poziomie sieci 
(nie na poziomie operator–klient)

• Optymalizacja łańcucha transportu w czasie 
rzeczywistym poprzez zmianę gałęzi i/lub środka 
transportu, gdy np. pojawią się nieprzewidziane 
zdarzenia

• Współpraca i zaufanie w ramach sieci synchromodalnej
• Nowoczesna infrastruktura ICT i ITS, umożliwiająca 

wymianę danych i informacji między uczestnikami 
procesu w czasie rzeczywistym i zapewniająca 
widoczność ładunku

• Przygotowanie mapy sieci terminali i połączeń 
w ramach różnych gałęzi oraz określenie ich potencjału 
do obsługi przewozu ładunków

• Przygotowanie warunków prawnych do realizacji 
zintegrowanej usługi

• Modelowanie wykorzystania potencjału sieci połączeń 
i terminali, dynamiczne planowanie transportu 
(nieprzewidziane transporty muszą być alokowane 
w krótkim okresie)

• Opracowanie polityki cenowej dla zintegrowanej usługi, 
która może być kształtowana elastycznie

• Zmiana mentalna uczestników procesu transportu

Źródło: opracowanie własne.
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3.  Synchromodality-as-a-Service – perspektywa innowacyjnego 
modelu biznesu

Obecnie najczęściej spotykanym w literaturze podejściem do koncepcji synchromodalno-
ści jest spojrzenie na nią jak na zintegrowaną usługę przewozu towarów. Jak zauważa Tavas-
szy i in. [2015, s. 1], „ostatnimi czasy w obszarze rozwoju sieci obserwujemy przesunięcie 
nacisku z łączności fizycznej w kierunku łączności usług (service connectivity)” i wyjaśnia, 
że w odniesieniu do synchromodalności polega to na synchronizacji rozkładów świadcze-
nia usług i operacji pomiędzy różnymi gałęziami transportu z usługami oferowanymi w ter-
minalach lądowych (włączając w to przeładunki i składowanie kontenerów). Kurapati i in. 
[2018, s. 2] określają zjawisko terminem Synchromodality-as-a-Service (SaaS) i definiują jako 
zintegrowaną usługę, która „dzięki informacji, elastycznemu planowaniu, rezerwacji i zarzą-
dzaniu pozwala, aby wybór gałęzi i drogi transportu był dokonywany w procesie planowa-
nia transportu na poziomie indywidualnych wysyłek, najpóźniej jak to możliwe, włącznie 
z sytuacjami decyzji o zmianach w czasie realizacji usługi”.

Autorka niniejszego artykułu przychyla się do powyższej definicji synchromodalno-
ści jako usługi i ocenia, że synchromodalny model systemu świadczenia usług mobilności 
frachtu jest radykalną innowacją organizacyjną. Wpisuje się on w tezę zaprezentowaną przez 
Żak i Lewczuka [2017, s 357], że „konieczny wzrost wydajności systemów transportowych 
i logistycznych wymaga skoku technologicznego, który może zostać wykonany jedynie przez 
rewizję podstaw realizacji procesów przemieszczania i transformacji dóbr”. Intencją autorki 
jest spojrzenie na koncepcję synchromodalności z perspektywy modelu biznesu.

3.1.  Założenia teoretyczne budowy modelu synchromodalnego 
transportu towarów

„Model biznesu to narzędzie koncepcyjne zawierające pewien zestaw elementów i relacji 
między nimi, przedstawiający logikę działania danego przedsiębiorstwa w określonym bizne-
sie. Obejmuje opis wartości oferowanej przez przedsiębiorstwo grupie lub grupom klientów 
wraz z określeniem podstawowych zasobów, procesów (działań) oraz relacji zewnętrznych 
tego przedsiębiorstwa, służących tworzeniu, oferowaniu oraz dostarczaniu tej wartości 
i zapewniających przedsiębiorstwu konkurencyjność w danej dziedzinie oraz umożliwiają-
cych zwiększanie jego wartości” [Gołębiowski i in., 2008, s. 57]. Nogalski [2009, s. 45] zwraca 
uwagę, że model biznesu „formułuje ramy logiki prowadzenia biznesu i takich jego cech jak 
innowacyjność, konkurencyjność”. Osterwalder i Pigneur [2012], autorzy jednego z najbar-
dziej rozpowszechnionych podejść do zagadnienia modeli biznesu, przyjmują, że model biz-
nesu opisuje, jak organizacja buduje wartość dla klienta, w tym samym czasie czerpiąc zyski 
z jej wytworzenia.
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Zmiany w definiowaniu, kreowaniu, dostarczaniu i przechwytywaniu wartości w ramach 
modelu biznesu uznawane są za innowacje w modelu biznesu (business model innovation) 
[Teece, 2010]. Istnieją dwie drogi innowacyjnej zmiany modelu biznesu: podejście ewolu-
cyjne, w którym przedsiębiorstwo eksperymentuje i wprowadza zmiany w wybranych ele-
mentach modelu [Amit, Zott, 2010], oraz podejście rewolucyjne, gdy jeden model biznesu 
zostaje zastąpiony innym [Bock i in., 2012]. W przypadku synchromodalności mamy do 
czynienia z rewolucyjną zmianą modelu transportu towarów. Nowy model jest jednak cią-
gle testowany i istnieje obok modelu tradycyjnego.

W kontekście rozważań nad innowacyjnymi modelami biznesu i synchromodalnością 
warto zwrócić uwagę na ciekawą koncepcję ekoinnowacyjnego modelu biznesu, zaprezento-
waną przez Ryszkę [2014], która akcentuje tak istotny w synchromodalności aspekt ekologii. 
Ryszko za Doranovą i in. [2012] przedstawia koncepcję ekoinnowacyjnego modelu biznesu, 
zaprojektowanego w celu dostarczenia ekoinnowacyjnych wyrobów i usług, która bazuje 
na modelu biznesu Osterwaldera i Pigneura [2012]. Model Doranovy przedstawia koncepcję 
wartości z perspektywy łańcucha dostaw, tj. propozycję wartości zarówno dla klienta, jak i dla 
partnerów/dostawców oraz dla przedsiębiorstwa. Dodatkowo wprowadza pojęcie rozszerzo-
nego oddziaływania oraz ramowe uwarunkowania, w tym system innowacji. To podejście 
koresponduje z koncepcją synchromodalności i stanowiło podstawę szerszego podejścia do 
propozycji wartości podczas opracowywania modelu synchromodalnego transportu towa-
rów (rys. 2), omówionego w dalszej części opracowania.

3.2. Wartość kreowana w koncepcji synchromodalności

Jednym z kluczowych zagadnień dotyczących modeli biznesu jest tworzenie wartości. 
W modelu ujmowana jest propozycja wartości dla klienta, czyli „zaproponowane klien-
towi i postrzegane przez niego korzyści, które przewyższają poniesione przez klienta koszty 
związane z pozyskaniem usługi” [Cichosz, 2010, s. 62]. W walce konkurencyjnej o klienta 
chodzi o zaproponowanie klientowi wiązki wartości, która pozwoli wygrać rywalizację. 
Istotne jest, aby „budując wartość dla klienta, mieć na uwadze, że jednocześnie tworzy 
się ją dla siebie” [Jankowski, 2013, s. 23], czyli w przypadku usług transportu synchromo-
dalnego dla partnerów tworzących sieć synchromodalną, np. operatorów logistycznych, 
spedytorów, przedsiębiorstw transportowych, władz portu, operatorów terminali, agencji 
celnych, partnerów technologicznych itd. oraz dla władz publicznych i społeczeństwa. Jak 
zauważa Płaczek [2012, s. 214], „usługodawca logistyczny tworzący wartość będzie postrze-
gany na rynku jako silny podmiot”.

Wartość dla klienta/zleceniodawcy usług synchromodalnego transportu jest kreowana 
w wyniku przejęcia gestii transportowej i organizacji przewozu z miejsca wysyłki do miejsca 
docelowego w sposób kompleksowy. Ponieważ z założenia klient nie rezerwuje konkretnej 
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gałęzi i drogi transportu4, operator synchromodalny ma większą elastyczność działania i może 
optymalnie wykorzystać zalety różnych gałęzi transportu. Oznacza to, że gdy będzie to moż-
liwe, skorzysta z transportu kolejowego, śródlądowego czy morskiego krótkiego zasięgu jako 
tańszych i bardziej ekologicznych, natomiast w pilnych sytuacjach lub w razie braku infra-
struktury dla powyższych gałęzi użyje transportu drogowego. Niewątpliwe ogromną korzy-
ścią wynikającą z usługi synchromodalnej dla klienta jest fakt korzystania z jednej platformy 
integrującej wszystkich uczestników procesu, umożliwiającej widoczność ładunku na całej 
trasie w czasie rzeczywistym i pozwalającej operatorowi na dynamiczne zmiany, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Dzięki zintegrowanej usłudze transportu synchromodalnego jakość zapro-
ponowanej usługi jest wyższa (m.in. krótszy czas, większa terminowość, mniej przestojów 
w porcie i terminalach, wyższe bezpieczeństwo ładunku czy dynamiczna reakcja na pro-
blemy), usługa może być zaoferowana po niższej cenie, co kreuje wartość i w efekcie prowa-
dzi do satysfakcji klienta.

Wartość dla operatora logistycznego to przede wszystkim wyższa efektywność operacji 
dzięki wspomnianej elastyczności i integracji. Operator jest w stanie łączyć ładunki i dzięki 
temu w większym stopniu korzystać z masowych gałęzi transportu, czyli maksymalizować 
wykorzystanie poszczególnych środków transportu. Większe wykorzystanie transportu 
masowego przekłada się np. na przyspieszenie operacji w porcie i terminalach, co w znacz-
nym stopniu poprawia warunki pracy w tych miejscach. Istotną korzyścią dla operatora jest 
także możliwość dynamicznego planowania, która pozwala reagować na nieprzewidziane 
sytuacje. Wszystkie te elementy pozwalają na redukcję kosztów usługi przy jednoczesnej 
poprawie jej parametrów jakościowych. Usługa synchromodalna to również krok branży 
usług logistycznych w kierunku redukcji negatywnych skutków dominacji transportu dro-
gowego i „uzielenienia” transportu i logistyki [Cichosz, 2017].

Działania te sprawiają, że transport staje się bardziej zrównoważony, i to bez konieczno-
ści ograniczania mobilności ładunków, co kreuje ogromną wartość dla społeczeństwa. Pro-
motorzy koncepcji synchromodalności podkreślają nie tylko korzyści wynikające dla ludzi 
czy planety, lecz także aspekt finansowy (people, planet, profit) i wyznaczają mapę drogową 
dojścia do stworzenia warunków, które pozwolą rozwijać się koncepcji synchromodalności 
[ALICE Corridors, 2015, s. 10].

4 Operator logistyczny może przedstawić klientowi kilka propozycji rozłożonych na continuum jakość/ceny 
jako opcje do wyboru, które odpowiadają wymogom klienta. W ten sposób może włączyć klienta w proces trans-
portu synchromodalnego. Ciągle jednak pozostawia sobie prawo do elastycznej zmiany gałęzi i środka transportu, 
gdy sytuacja będzie tego wymagała.
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3.3.  Współpraca pionowa i pozioma podstawą kreowania 
i dostarczania wartości

Zintegrowana usługa transportu synchromodalnego jest tworzona i dostarczana we 
współpracy relacyjnej w ramach sieci synchromodalnej. Współpraca ta może przebiegać 
dwukierunkowo w ramach:
• współpracy pionowej np. z dostawcami usług, infrastruktury transportowej i informa-

cyjno-komunikacyjnej (ICT), odbiorcami zintegrowanej usługi synchromodalnej;
• współpracy poziomej podmiotów będących na tym samym szczeblu łańcucha dostaw.

O ile w transporcie multi-, inter-, komodalnym czy transporcie kombinowanym wystę-
puje integracja pionowa, której przykładem może być współpraca na styku port morski–suchy 
port [Klopott, 2012], o tyle transport synchromodalny wymaga integracji zarówno pionowej, 
jak i poziomej. Pozioma współpraca dotyczy np. klientów, którzy decydują się połączyć wysy-
łane ładunki w celu uzyskania wolumenu, który kwalifikuje ich do skorzystania z transportu 
kolejowego, czy operatorów logistycznych reprezentujących różne gałęzie transportu, którzy 
dzięki współpracy mają możliwość świadczenia kompleksowej usługi (rys. 3).

Rysunek 3. Współpraca pionowa i pozioma w ramach sieci synchromodalnej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Behdani [2014].

W transporcie synchromodalnym wskazuje się na duże znaczenie pogłębionej współ-
pracy operatorów logistycznych z zarządcami infrastruktury transportowej. To właśnie dzięki 
wymianie danych i informacji między partnerami w czasie rzeczywistym możliwe jest szyb-
kie reagowanie i podejmowanie działań korygujących w razie nieprzewidzianych problemów 
na trasie transportu. Istotnymi czynnikami wsparcia rozwoju współpracy są nowoczesna 
technologia informacyjno-komunikacyjna (ICT) oraz Inteligentne Systemy Transportowe 
(ITS). Zapewniają one widoczność ładunku na całej trasie przewozu (drzwi–drzwi) i umoż-
liwiają komunikację partnerów w ramach sieci synchromodalnej.
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3.4. Zarządzanie synchromodalnym transportem towarów

Zarządzanie transportem towarów w modelu synchromodalnym wymaga ciągłego dosto-
sowywania podaży usług, tj. zasobów systemu transportowego, do popytu klientów na te usługi 
i ich indywidualnych potrzeb. W ramach zasobów systemu transportowego Behdani i in. 
[2016] wyróżniają: zasoby stacjonarne, czyli infrastrukturę transportową i terminalową, oraz 
zasoby ruchome, czyli środki transportu i kontenery. Integracja zasobów i podejmowanie 
decyzji powinny odbywać się na kilku poziomach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Punktem wyjścia jest projekt zintegrowanej sieci synchromodalnej – decyzja na pozio-
mie strategicznym. W transporcie synchromodalnym kluczowe jest holistyczne podejście 
do systemu infrastruktury i rozwijanie różnych gałęzi w sposób zintegrowany, na podstawie 
analizy schematów głównych kierunków przepływu towarów. Sieć synchromodalna powinna 
obejmować korytarze transportowe i regiony, w których zastosowanie transportu synchro-
modalnego jest wykonalne, czyli tam, gdzie istnieje już infrastruktura liniowa i punktowa 
do obsługi różnych gałęzi transportu, a wolumen potoków ładunkowych uzasadnia wyko-
rzystanie koncepcji synchromodalności. Projektując sieć synchromodalną, warto zwrócić 
uwagę na regiony portów i kierunki przesyłania ładunków w głąb lądu.

Na poziomie taktycznym istotny jest projekt zintegrowanej usługi, a właściwie pakietu 
usług uwzględniających różne dostępne gałęzie transportu. Składa się na niego wyznaczenie 
tras w ramach korytarzy transportowych, zaprojektowanie liczby i częstotliwości połączeń 
i skoordynowanie ich rozkładów jazdy oraz ustalanie potencjału w ramach poszczególnych 
gałęzi transportu. Ważnym aspektem jest również ustalenie ceny usługi. Wyzwaniem jest 
powiązanie ceny z usługą, a nie z gałęzią transportu, która jest wykorzystywana, bo ta prze-
cież może zmienić się nawet w trakcie świadczenia usługi. Behdani i in. [2016, s. 429] zwracają 
uwagę, że podzielenie się z klientem zyskiem wypracowanym przez operatora zwiększyłoby 
szansę zainteresowania klientów tą innowacyjną usługą. Badania prowadzone przez Zhang 
i Pel [2016] dowodzą jednak, że – jak pokazują analizy wdrożonych projektów – póki co trans-
port synchromodalny poprawia jakość usług, ale nie zmniejsza kosztów na tyle, aby odczuli 
to klienci. W opozycji do tego stwierdzenia stają szacunki prezentowane przez firmę Raben 
[Kocemba, 2017]. Kolejna istotna decyzja taktyczna związana z projektem usługi to ure-
gulowanie współpracy po stronie usługodawców, tj. operatorów logistycznych, zarządców 
infrastruktury, operatorów terminali, przewoźników itp., którzy w pierwszej kolejności będą 
optymalizować funkcjonowanie swoich biznesów. Aby uniknąć zachowań oportunistycz-
nych, istotne jest wprowadzenie nadzoru kontraktowego. Synchromodalność wymaga inte-
ligentnych kontraktów z systemem motywacyjnym.

Na poziomie operacyjnym kluczowa jest integracja operacji i kontrola, stąd pojawia się 
potrzeba orkiestratora – operatora logistycznego lub operatora platformy synchromodalnej, 
którego zadaniem będzie dopasowanie aktualnego popytu i podaży. Decyzje podejmowane 
są z jednej strony na podstawie danych z zamówienia, takich jak np. czas dostawy, wolumen 
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towaru, z drugiej zaś na podstawie dostępnych zasobów, którymi w danym momencie dyspo-
nuje sieć, oraz informacji na temat np. zatłoczenia infrastruktury. Ze względu na złożoność 
systemu i wymóg synchronizacji działań wielu usługodawców i usługobiorców zarządzanie 
operacyjne siecią transportu synchromodalnego wsparte jest systemami informatycznymi, 
takimi jak system wieży kontrolnej [Hofman, 2014]. Dzięki systemowi możliwa jest widocz-
ność ładunku w czasie rzeczywistym na całej trasie przewozu (drzwi–drzwi). Dostępność 
informacji w czasie rzeczywistym umożliwia również zarządzanie zdarzeniami zewnętrz-
nymi, np. nagłymi problemami, które pojawiają się na trasie. Dzięki zintegrowanej infor-
macji w systemie sieci synchromodalnej i możliwości elastycznej zmiany gałęzi możliwa 
jest sprawna reakcja na problem, co w przypadku przewozów w głąb lądu ma dziś większe 
znaczenie dla finalnej jakości usługi niż planowanie i przewidywanie sytuacji, które mogą 
wystąpić [Tavasszy i in., 2016].

4.  Przykłady implementacji a perspektywy rozwoju 
synchromodalności w Polsce

Koncepcja transportu synchromodalnego narodziła się w Holandii, dziś więc Niderlandy 
przodują w jej rozwoju i popularyzacji. W literaturze można znaleźć opis zastosowania trans-
portu synchromodalnego w porcie w Rotterdamie i Antwerpii oraz elementy tej koncepcji 
w porcie w Hamburgu [Zhang i Pel, 2016; Brummerstedt i in., 2017].

Port w Rotterdamie jest najwyżej oceniany pod względem poziomu zaawansowania kon-
cepcji i przygotowania od strony prawnej i informatycznej do organizacji transportów w sieci 
synchromodalnej. Podmioty korzystające z jego usług są połączone specjalnym systemem 
komunikacji – Port Community System (PCS). Dodatkowo wdrożono platformę European 
Gatway Services (EGS)5, służącą do koordynacji współpracy podmiotów będących częścią 
sieci synchromodalnej. Platforma ta umożliwia łączenie ładunków od różnych klientów, ela-
styczny wybór gałęzi transportu i automatyczny przewóz kontenera bez konieczności wery-
fikacji w agencji celnej. Klienci korzystający z EGS wysoko oceniają jakość zintegrowanej 
usługi transportu synchromodalnego [Brummerstedt i in., 2017]. Port w Rotterdamie jest 
postrzegany jako nowoczesny i otwarty na zmiany gracz w branży usług logistycznych. Wła-
dze portu chwalą się zastosowaną koncepcją synchromodalności. Jednak sieć synchromodalna 
portu w Rotterdamie obejmuje zaledwie 25 terminali w sześciu krajach i nie ma możliwo-
ści zorganizowania w sposób synchromodalny przewozów wszystkich ładunków, które do 
niego trafiają. Dodatkowo operatorzy logistyczni i przewoźnicy działający w porcie w Rot-
terdamie w ramach sieci synchromodalnej są częścią tej samej firmy – ECT (spółki zależnej 
od EGS) i dlatego nie ma mowy o charakterystycznej dla synchromodalności kooperencji 
(tj. konkurencji połączonej ze współpracą poziomą).

5 http://www.europeangatewayservices.com/en/
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Natomiast port w Antwerpii nie reklamuje się jako synchromodalny, ale pewne aspekty 
tej koncepcji są w nim stosowane, zwłaszcza przygotowanie prawne i informatyczne. Podob-
nie jak w Rotterdamie podmioty korzystające z usług portu w Antwerpii są spięte systemem 
PCS i wykorzystują platformę EGS. Umożliwia to przepływ danych i informacji w czasie 
rzeczywistym i zapewnia widoczność ładunku. Port w Antwerpii jest szczególnie dobrze 
skomunikowany z Flandrią.

Port w Hamburgu nie zaimplementował jeszcze koncepcji synchromodalności, ale dobra 
infrastruktura liniowa i punktowa różnych gałęzi, nowoczesne systemy informatyczne i system 
prawny przygotowany pod zintegrowaną usługę predestynują go do zastosowania koncepcji 
synchromodalności lub jej elementów w niedalekiej przyszłości [Brummerstedt i in., 2017].

W Polsce transport synchromodalny skoordynowany przez operatora platformy syn-
chromodalnej na pewno sprawdziłby się w portach, zwłaszcza w portach Gdańsk i Gdynia, 
które odgrywają coraz większą rolę w transporcie towarów drogą morską w Europie. Wzra-
stająca długość nabrzeży przeładunkowych pozwala na obsługę coraz większej ilości towa-
rów masowych oraz liczby kontenerów. Infrastruktura liniowa różnych gałęzi transportu 
i wolumen ładunków dają podstawy do planowania sieci synchromodalnej. Zupełnie inaczej 
wygląda sytuacja z infrastrukturą punktową. Terminali przeładunkowych jest mało, są nie-
równomiernie rozmieszczone na terenie Polski, brakuje tzw. suchego portu, czyli zaplecza 
dystrybucyjno-przeładunkowego położonego w głębi lądu, połączonego z portem morskim 
pociągami kursującymi wahadłowo, który usprawniłby przepływy na ostatnim odcinku 
do portu i z portu6. Doinwestowania wymaga również infrastruktura informatyczna. Klu-
czowa jest poprawa jakości danych zbieranych przez różne podmioty uczestniczące w łań-
cuchu transportowym. Główny zarzut kierowany jest pod adresem braku spójności danych, 
co utrudnia widoczność ładunku w sieci i uniemożliwia reakcję na ewentualne problemy 
w czasie rzeczywistym. Dodatkowo wyzwaniem podczas wdrożenia zintegrowanej usługi 
synchromodalnej jest przygotowanie polskiego systemu prawnego do synchromodalno-
ści (zwłaszcza w kwestii odpowiedzialności za towar w sytuacji dynamicznej zmiany gałęzi 
i środków transportu), a przede wszystkim pokonanie bariery mentalnej klientów, na co 
wskazują operatorzy logistyczni.

Trzeba jednak zauważyć, że pierwsze próby w tym zakresie są już podejmowane w Polsce. 
Usługę transportu synchromodalnego można znaleźć w ofercie firmy Raben. Zachęca ona 
klientów do zaufania firmie i kontraktacji usług bez szczegółowo określonej gałęzi i środka 
transportu oraz czasu odjazdu. Dzięki temu Raben ma możliwość wyboru optymalnego 
środka transportu, trasy oraz czasu przewozu, a w zamian oferuje niższą cenę lub większy 
potencjał przewozowy. Aby zapewnić usługę synchromodalną Raben podejmuje współpracę 
z przewoźnikami w ramach różnych gałęzi i jako orkiestrator koordynuje ich współdziałanie. 
Firma podaje, że analiza przeprowadzona przez ekspertów Raben Transport dla 400 różnych 

6 PCC Intermodal ma w  planach budowę tzw.  suchego portu Intermodal Container Yard w  Zajączkowie 
Tczewskim (50 km w głąb lądu). Zob. http://www.pccintermodal.pl/kierunki-rozwoju/icy-tczew/
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ładunków dostarczonych do 11 lokalizacji w 22 krajach wskazuje na 20-procentową redukcję 
kosztów przy zachowaniu terminowości dostaw w 100% [Kocemba, 2017].

5. Podsumowanie

W najnowszym „Logistics Trend Radar” [DP DHL, 2018/19] zmiany w logistyce podsumo-
wano hasłem: „Smarter, Faster, More Customer-Centric & Sustainable”, co można przetłuma-
czyć jako bardziej inteligentna, szybsza, bardziej skoncentrowana na kliencie i zrównoważona 
logistyka. Synchromodalność jest innowacyjną usługą oferowaną w innowacyjnym modelu 
przez zintegrowaną sieć współpracujących partnerów logistycznych, koordynowanych przez 
orkiestratora przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Synchromodalność 
świetnie ilustruje kierunek przemian w branży usług logistycznych.

Dzięki holistycznemu podejściu do systemu transportu, synchronizacji sieci połą-
czeń w ramach różnych gałęzi transportu i uzyskaniu informacji w czasie rzeczywistym 
od wszystkich uczestników procesu transportu operatorzy logistyczni zyskują możliwość 
poprawy płynności operacji, redukcji czasu przestoju ładunku i jego składowania w punk-
tach przeładunku, a w efekcie – poprawy sprawności i efektywności całego łańcucha trans-
portu i to w sposób przyjazny dla środowiska, co staje się coraz bardziej istotne dla klientów. 
W ten sposób branża logistyczna chce zaoferować klientom nową wartość, jednocześnie two-
rząc nową wartość dla siebie.

Koncepcja Synchromodality-as-a-Service jest w początkowej fazie rozwoju. Jej wdrożenie 
wiąże się z dużymi zmianami w systemie logistycznym: wymaga otwarcia się na współpracę 
poziomą przedsiębiorstw w branży logistycznej, zmianę kontraktów transportowych, nowego 
podejścia do wyceny usług, planowania transportów i nowej podstawy prawnej. Koncepcja 
SaaS wymaga też zmian w podejściu klienta – będzie możliwa, gdy klient zaufa operatorowi 
i podejdzie do kontraktacji usługi transportowej w sposób elastyczny.

Niniejsze opracowanie analizuje koncepcję z perspektywy modelu biznesu. Autorka 
przedstawiła teoretyczne podstawy modelu biznesu opracowanego dla transportu synchro-
modalnego. Dzięki niemu menedżerowie mogą lepiej poznać i zrozumieć ramy biznesu 
synchromodalnego, tj. propozycję wartości dla klienta, operatora i społeczeństwa, elementy 
związane z klientami (segmenty klientów, relacje z nimi i kanały dotarcia do nich), elementy 
po stronie partnerów z kluczowymi zasobami i działaniami oraz strukturę kosztów i przy-
chodów, co pozwoli im lepiej przygotować się do implementacji koncepcji SaaS.
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Synchromodality-as-a-Service – innovative model for freight transport

Abstract

Synchromodality (synchronized intermodality) is an innovative concept in multimodal transport, ac-
cording to which a logistics service provider, after having agreed the main parameters of a delivery, 
such as, e.g., the price, time or CO2 emission coefficient with the client, is free to decide about modes 
and means of transportation and may flexibly adapt his decisions to circumstances surrounding the 
transport service. This paper aims at: (1) looking at synchromodality as a combined service (service 
connectivity) offered within the framework of an innovative freight mobility model, in which values for 
the customer and for the logistics service provider have been already defined; (2) drafting theoretical 
assumptions for the Synchromodality-as-a-Service model, and (3) outlining development perspectives 
for the concept in Poland. The study includes desk research of synchromodality-related literature. The-
oretical framework has been provided by the theory of innovative business models and value creation. 
The study also uses deductive reasoning method.

Keywords: mobility, synchromodality, intermodal transport, innovation, business model
JEL classification codes: M1, M10, M13, M15
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Rozwój rynku operatorów publicznego 
transportu zbiorowego w Polsce

Streszczenie

Rynek publicznego transportu zbiorowego charakteryzuje się występowaniem monopolu naturalnego. 
W konsekwencji w Polsce realizacja przewozów odbywa się na podstawie ustanowienia podmiotu we-
wnętrznego (Rozporządzenie WE 1370/2007). W przypadku organizatorów publicznego transportu 
zbiorowego kontraktujących znaczny wolumen pracy eksploatacyjnej dochodzi do wdrożenia rozwią-
zań konkurencyjnych i zastosowania modelu opartego na konkurencji regulowanej. W modelu tym 
operatorów publicznego transportu zbiorowego wybiera się przez stosowanie procedury zamówień 
publicznych. Najczęściej przedmiotem postępowania jest obsługa jednej linii komunikacyjnej lub pa-
kietu, o której realizację rywalizują podmioty prywatne oraz komunalne. Celem artykułu jest ocena 
rozwoju konkurencji regulowanej na silnie skoncentrowanym rynku transportu publicznego przez pry-
zmat rynku operatorskiego. Podstawowym źródłem danych są te udostępnione przez organizatorów 
transportu publicznego dotyczące udziału poszczególnych operatorów w obsłudze linii oraz wyniki 
postępowań przetargowych, które odzwierciedlają aktywność poszczególnych podmiotów w pozyski-
waniu nowych zleceń. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano główne tendencje rozwoju 
rynku publicznego transportu zbiorowego w Polsce.

Słowa kluczowe: transport publiczny, konkurencja regulowana, liberalizacja
Kody klasyfikacji JEL: L10, R49
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1. Wprowadzenie

Konkurencja na rynku transportu publicznego to szczególne zagadnienie. W wyniku 
atomizacji i rozproszenia rynków zachodzi konflikt między efektywnością kosztową a kon-
kurencją. Brak lub niewystarczający efekt skali produkcji skutkuje tym, że jedno przed-
siębiorstwo może działać bardziej efektywnie niż w przypadku implementacji rozwiązań 
konkurencyjnych. Dodatkowo na tę relację nakłada się konieczność dbałości o racjonalność 
wydatkowania środków publicznych. Zauważalna jest także duża aktywność sektora publicz-
nego, który działa zarówno po stronie popytu (jako organizator transportu), jak i wykonawcy 
usług transportowych (jako współwłaściciel operatora transportu zbiorowego).

Celem pracy jest ocena rozwoju konkurencji regulowanej na silnie skoncentrowanym 
rynku transportu publicznego przez pryzmat rynku operatorskiego. Prezentowane w arty-
kule analizy i wyniki są efektem pracy doktorskiej autora i obejmują wyznaczenie poziomu 
koncentracji rynku oraz analizę postępowań przetargowych na wybranych rynkach trans-
portu publicznego zorganizowanych wg modelu konkurencji regulowanej. Efektem pracy jest 
charakterystyka konkurencji na rynku transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnie-
niem rywalizacji między komunalnymi a prywatnymi operatorami.

2. Funkcjonowanie rynku transportu publicznego

Funkcjonowanie rynku publicznego transportu zbiorowego jest silnie związane z sektorem 
publicznym, który można opisać jako zbiór instytucji publicznych oddziałujących na gospo-
darkę w sferze regulacji, działalności podmiotów gospodarczych oraz dostarczania dóbr 
i usług dla obywateli [Miłaszewicz, 2014, s. 163]. W strukturze sektora publicznego można 
wyróżnić poza instytucjami podmioty gospodarki narodowej będące własnością państwową, 
samorządową lub reprezentujące własność mieszaną z przewagą kapitału publicznego. Sek-
tor publiczny realizuje określone zadania zlecone mu przez państwo, przy czym nie kieruje 
się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, ale przede wszystkim elementami społecznymi 
i politycznymi [Kleer, 2005, s. 14]. Sektor publiczny odpowiedzialny jest za realizację szeregu 
zadań, które nie są chętnie podejmowane przez sektor prywatny.

Publiczny transport zbiorowy wpisuje się w grupę usług o charakterze użyteczności 
publicznej, które cechują: masowość i dostępność, potrzeba ich jest uświadomiona, odbiorcy 
nie ponoszą pełnej odpłatności za ich realizację, są korzystne z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego [Liberadzki, 2013, s. 15]. Rynek transportu publicznego posiada 
zatomizowany charakter, a specyfikę jego funkcjonowania określają [Rucińska, 2012, s. 294]:

 – usługi przewozu pasażerów jako przedmiot wymiany,
 – przedsiębiorstwa transportu publicznego jako producenci usług oraz gospodarstwa 

domowe jako ich nabywcy,
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 – lokalny zasięg przestrzenny, ograniczony do obszaru jednego lub kilku miast wraz z ich 
obszarem funkcjonalnym.
Rozproszenie rynku transportu publicznego utrudnia kompleksową analizę, ponieważ 

trudno wskazać jeden spójny układ krajowy. Poszczególne lokalne i regionalne rynki różnią 
się między sobą pod wieloma względami: wielkością (liczoną poziomem wykonywanej pracy 
eksploatacyjnej), przyjętym modelem organizacji, zakresem integracji z otoczeniem (szczegól-
nie w układach aglomeracyjnych) oraz intensywnością oddziaływania sektora publicznego. 
Rynek transportu publicznego charakteryzuje się występowaniem monopolu naturalnego, 
czyli sytuacji, w której występowanie więcej niż jednego dostawcy dóbr lub usług byłoby 
nieuzasadnione ekonomicznie [Baumol, 1997]. Większa liczba przedsiębiorstw w monopolu 
naturalnym jest nieopłacalna [Mas-Colell i in., 1995, s. 570]. W warunkach ograniczonego 
popytu, występowania dużych barier wejścia oraz ze względu na efekt skali produkcji jedno 
przedsiębiorstwo jest w stanie zaspokoić potrzeby w sposób bardziej efektywny ekonomicz-
nie niż w przypadku występowania oddziaływań konkurencyjnych. W rezultacie pierwszy 
dostawca na rynku uzyskuje zdecydowaną przewagę konkurencyjną nad potencjalnymi kon-
kurentami [Fiedor, 1991 s. 35]. W przypadku funkcjonowania rynku transportu publicznego 
można wskazać na następujące czynniki sprzyjające monopolowi naturalnemu: kapitałochłon-
ność i wysoki poziom kosztów stałych, niski poziom liberalizacji oraz relatywnie niewielki 
wolumen usług. Koszty związane z wejściem na rynek i prowadzeniem działalności opera-
cyjnej są szczególnie wysokie w przypadku transportu kolejowego i tramwajowego. Wynika 
to z konieczności poniesienia bardzo dużych nakładów taborowych oraz wydatków związa-
nych z utrzymaniem infrastruktury lub opłaceniem do niej dostępu. Niski poziom liberali-
zacji wynika z ciągłej dominacji sektora publicznego, który na rynku transportu publicznego 
reprezentuje nie tylko stronę popytową jako zamawiający usługi, lecz także bardzo często 
oddziałuje po stronie podaży jako właściciel komunalnych spółek realizujących przewozy. 
Duży udział sektora publicznego blokuje liberalizację transportu publicznego. Występowanie 
monopolu naturalnego wzmocnione jest także przez rozmiar rynku. W wielu przypadkach, 
szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich, wolumen usług zamawianych przez organi-
zatora jest relatywnie mały, co utrudnia osiągnięcie efektu skali. W konsekwencji dochodzi 
do konfliktu między efektywnością kosztową a konkurencją – rywalizacja między przewoź-
nikami powinna wpływać na obniżenie cen, ale brak efektu skali powoduje presję na wzrost 
kosztu jednostkowego [Miecznikowski, 2007, s. 195].

Podstawowe modele organizacji rynku transportu publicznego z uwzględnieniem kry-
terium demonopolizacji oraz rozdzielenia funkcji organizatora i operatora przedstawiono 
na rys. 1. W przypadku zespolenia funkcji w zależności od poziomu demonopolizacji mogą 
wystąpić dwa przeciwstawne rozwiązania: funkcjonowanie jednego podmiotu oraz pełna 
deregulacja transportu publicznego. W sytuacji połączenia funkcji operatora i organizatora 
nie występują oddziaływania konkurencyjne, a w konsekwencji funkcjonowanie podmiotu 
nie jest weryfikowane przez realia rynkowe. W modelu tym połączenie kompetencji organi-
zacji i realizacji przewozu oraz brak rynkowej weryfikacji kosztów doprowadziły do zaniku 
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mechanizmu prooszczędnościowego oraz nacisku na wzrost poziomu dotacji publicznej, co 
w konsekwencji przyczyniło się do odejścia od tej formy organizacji rynku [Szałucki, Wyszo-
mirski, 1991, s. 94]. Druga z możliwości organizacji rynku w warunkach połączenia funk-
cji zakłada pełną deregulację. Podstawowym założeniem jest przejęcie ryzyka handlowego 
przez przewoźnika, który rywalizuje z innymi podmiotami przez kształtowanie oferty prze-
wozowej, politykę cenową oraz jakość świadczonych usług. Pełna deregulacja zakłada kon-
kurencję pomiędzy przewoźnikami, odbywa się ona jednak kosztem użyteczności publicznej 
transportu zbiorowego. Prywatne podmioty nastawione są na osiąganie zysku i będą zainte-
resowane obsługą dochodowych tras i linii komunikacyjnych. Rola władz publicznych ogra-
niczona jest w tym modelu jedynie do rejestracji przewoźników, a podmioty same decydują 
o kształtowaniu swojej oferty. Minusem tego systemu jest także brak integracji np. w zakre-
sie taryfy oraz koordynacji połączeń, ponieważ prywatne podmioty nie będą z reguły nasta-
wione na współpracę. Z przedstawionych względów model deregulacji transportu miejskiego 
nie został zastosowany w warunkach krajowych.

Rysunek 1. Modele organizacji rynku publicznego transportu zbiorowego
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Źródło: Tomanek, 2009, s. 25.

W Polsce dominują modele oparte na rozdzieleniu funkcji organizacji i realizacji prze-
wozu. Zakres konkurencji determinowany jest sposobem wyboru operatora publicznego 
transportu zbiorowego. Obecnie dopuszczalne są następujące sposoby zakontraktowania 
usług operatorskich:

 – zawarcie umowy z wolnej ręki (zamówienia poniżej 1 mln euro lub 300 tys. wozokilo-
metrów rocznie);

 – ustanowienie podmiotu wewnętrznego (zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1370/2007);
 – przeprowadzenie procedury konkurencyjnej w formie przetargu publicznego (zgodnie 

z Prawem zamówień publicznych).
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Zamówienia z tzw. wolnej ręki są realizowane z reguły na bardzo małych rynkach lub 
w przypadku realizacji przewozów w trybie nadzwyczajnym, np. w sytuacji konieczności 
organizacji komunikacji zastępczej. Kolejną formą organizacji przewozów jest ustanowienie 
tzw. podmiotu wewnętrznego, z którym podpisywana jest umowa bez uprzedniego procesu 
wyboru wykonawcy. Uprzywilejowana pozycja podmiotu wewnętrznego wiąże się z nastę-
pującymi obostrzeniami: musi być własnością jednostek samorządu terytorialnego (100% 
udziałów), może świadczyć usługi publicznego transportu zbiorowego tylko na obszarze jed-
nego organizatora, przy jednoczesnym silnym ograniczeniu innej działalności komercyjnej. 
Umowa pomiędzy organizatorem a podmiotem wewnętrznym zawiera ocenę rekompensaty 
za świadczenie usług publicznych i poziomu tzw. rozsądnego zysku. Dominacja jednego pod-
miotu utożsamiana jest z monopolem naturalnym, jednak rozwiązanie to praktykowane jest 
także w przypadku organizacji transportu publicznego na obszarach aglomeracyjnych, gdzie 
występuje popyt na relatywnie duży wolumen pracy eksploatacyjnej. Na wybór tej formy 
organizacji transportu wpływają następujące czynniki:

 – posiadanie własnej komunalnej spółki przewozowej (najczęściej właścicielem jest sam 
organizator transportu);

 – brak ponoszenia kosztów i ryzyka związanego z przeprowadzeniem zamówienia publicz-
nego;

 – większa kontrola i wpływ na działania operatora pozostającego w stosunku właściciel-
skim z organizatorem niż w przypadku zobowiązań wynikających z zapisów umowy;

 – stabilne warunki długofalowego rozwoju operatora sprzyjające inwestycjom w nowocze-
sny tabor oraz w innowacyjne rozwiązania (np. napędy elektryczne, wodorowe).
Powyższe uwarunkowania pomimo zasadności w przypadku monopolu naturalnego są 

jednak pozbawione występowania oddziaływań konkurencyjnych. Konkurencja na rynku 
operatorskim zachodzi w sytuacji rozdzielenia funkcji organizacyjnej i przewozowej oraz znie-
sienia barier dostępu do rynku. Konkurencja może przybrać charakter konkurencji o wejście 
na rynek lub konkurencji na rynku. Konkurencja o wejście zakłada rywalizację przewoźni-
ków o kontrakt na obsługę komunikacyjną danego rynku lub jego fragmentu. Rywalizacja 
odbywa się o samo wejście, ponieważ późniejsze warunki realizacji usługi są zdefiniowane 
przez organizatora. Konkurencja na rynku zachodzi, gdy przewoźnicy konkurują o pasażera, 
przy czym model ten nie znalazł szerszego zastosowania w Polsce.

Rozwój konkurencji na krajowym rynku transportu miejskiego opiera się na założeniach 
konkurencji o rynek. W takich warunkach najbardziej konkurencyjną formą organizacji 
rynku transportu publicznego jest model konkurencji regulowanej przez zarząd transportu. 
Występuje on w sytuacji rozdzielenia funkcji przewoźnika i organizatora oraz demonopoliza-
cji rynku operatorskiego. W modelu tym organizator transportu zleca w drodze postępowa-
nia konkurencyjnego realizację określonej wielkości pracy eksploatacyjnej. Kontraktowanie 
wykonawcy odbywa się na podstawie umowy kosztów brutto, zakładającej rozdzielenie ryzyka 
między organizatora i operatora. Organizator ponosi ryzyko komercyjne, związane z mon-
tażem finansowym całego przedsięwzięcia, to on także decyduje o taryfie oraz ustala ofertę 
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przewozową. Operator ponosi tylko ryzyko przemysłowe, związane z obsługą tras i odpo-
wiednim zabezpieczeniem personalno-taborowym wykonywanych zleceń. Rozliczenie opiera 
się na fakturze za określony wolumen pracy eksploatacyjnej (wyrażonej w wozokilometrach) 
[Dydkowski, Tomanek, 2008, s. 25]. Konkurencja na rynku między operatorami daje możli-
wość rynkowej weryfikacji cen jednostkowych [Dydkowski, 2009, s. 187], a w rozwój rynku 
operatorskiego daje organizatorowi szansę wyboru i ogranicza sytuację uzależnienia się od 
jednego wykonawcy.

Wybór operatora w modelu konkurencji regulowanej odbywa się zgodnie z prawem zamó-
wień publicznych [Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177], najczęściej w trybie przetargu nieograniczo-
nego. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, 
są zobowiązane do stosowania tej ustawy w procesie zakupów dóbr i usług. Celem zamó-
wień publicznych jest zapewnienie transparentności i racjonalności wydatkowania środ-
ków publicznych. Zgodnie z procedurą zamawiający sporządza ogłoszenie o postępowaniu 
przetargowym i publikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. W specyfikacji tej 
poza opisem oczekiwanych parametrów usługi wskazuje także na sposób wyboru najlepszej 
oferty. Podejście w tym zakresie zmieniało się na przestrzeni lat:

 – od początku funkcjonowania prawa zamówień publicznych do nowelizacji z 2014 r. usta-
wodawca dopuszczał wybór wyłącznie na podstawie ceny;

 – pomiędzy nowelizacją z dnia 29 sierpnia 2014 r. a nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. 
zamawiający w procesie oceny oferty musiał obligatoryjnie zastosować przynajmniej jedno 
kryterium pozacenowe, przy czym ustawodawca nie narzucił maksymalnego dopusz-
czalnego udziału kryterium cenowego;

 – nowelizacja z 2016 r. wskazała, że łączny udział kryteriów pozacenowych powinien 
wynieść minimum 40%.
Zamówienia publiczne stanowią narzędzie otwarcia rynku, także w przypadku sektora 

transportu publicznego. Odchodząc od modelu podmiotu wewnętrznego lub ograniczając 
jego udział w rynku, zamawiający staje przed wyzwaniem związanym z wyborem wykonawcy. 
Postępowanie przetargowe wymaga od zamawiającego dokładnego wyspecyfikowania para-
metrów usługi przy jednoczesnym uwzględnieniu parametrów pozacenowych podczas oceny 
i wyboru najlepszej oferty. Na tym etapie powstaje pewien paradoks, a mianowicie organi-
zator może zrealizować dwa skrajne warianty podejścia do procesu zamówienia: dokładnie 
wyspecyfikować usługę i wymagać bardzo wysokiej jakości, przy jednoczesnej marginalizacji 
kryteriów pozacenowych, lub opisać minimalny dopuszczalny standard usług i premiować 
wykonawców oferujących wyższą jakość (np. nowszy tabor, klimatyzacja itp.).

3. Struktura rynku transportu publicznego

Pomimo rozproszenia (co wynika ze względów geograficznych) na rynku transportu 
publicznego dominują struktury skoncentrowane. Publiczny transport zbiorowy realizowany 
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jest w wymiarze lokalnym przez subsystemy transportu autobusowego i tramwajowego (w nie-
których przypadkach uzupełnione o metro i kolej miejską) oraz system transportu kolejo-
wego – w wymiarze regionalnym i ogólnokrajowym.

Pasażerskie przewozy kolejowe w Polsce w zdecydowanej większości posiadają charakter 
użyteczności publicznej, są dotowane ze środków publicznych i organizowane przez odpo-
wiednie podmioty: ministra właściwego ds. transportu (przewozy międzywojewódzkie reali-
zowane przez PKP Intercity), marszałków województw (przewozy wewnątrzwojewódzkie) 
oraz prezydentów miast (przewozy w ramach transportu miejskiego). W 2016 r. w sektorze 
kolejowego transportu pasażerskiego funkcjonowało 12 kolejowych operatorów publicznego 
transportu zbiorowego. Największy udział w tej grupie mają spółki samorządowe, powo-
łane jako podmioty wewnętrzne (w myśl rozporządzenia WE 1370/2007), realizujące prze-
wozy wewnątrzwojewódzkie (w niektórych przypadkach także połączenia stykowe): Koleje 
Mazowieckie, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie 
i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. W grupie operatorów połączeń wojewódzkich znajdują się 
samorządowa spółka Przewozy Regionalne, obsługująca największy obszar, oraz Arriva RP 
(podmiot z grupy Deutsche Bahn), realizująca część zadań przewozowych w województwie 
kujawsko-pomorskim. W zakresie przewozów aglomeracyjnych usługi świadczą: Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz Szybka Kolej Miejska 
w Warszawie.

Rynek operatorów kolejowych przewozów pasażerskich składa się w głównej mierze 
z samorządowych spółek kolejowych działających na zasadach podmiotu wewnętrznego. 
Determinuje to praktycznie zerowy poziom konkurencji, ponieważ podmiot wewnętrzny nie 
może realizować działań na rzecz innego organizatora. Rynek ten w odróżnieniu od rynku 
kolejowych przewozów towarowych charakteryzuje się bardzo niskim poziomem liberaliza-
cji. Główne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 10 lat, to powoływanie przez władze woje-
wódzkie podmiotów wewnętrznych przy jednoczesnym ograniczaniu zakresu współpracy 
z Przewozami Regionalnymi lub rezygnacji z niej. Stopniowo rośnie też udział postępowań 
konkurencyjnych w wyborze przewoźnika, przy czym praktykowane są dwa modele: zlecenie 
w jednym postępowaniu całości obsługi komunikacyjnej lub podział całości na kilka prze-
targów. Konkurencja w sferze kolejowych przewozów użyteczności publicznej ma charakter 
konkurencji o rynek. W niektórych przypadkach część umów zawierana jest w sposób bez-
pośredni, a część – w drodze konkursowej.

Konkurencja na rynku ma charakter pozorny, pomimo stosowania procedur konkurso-
wych w postępowaniach obejmujących cały rynek lub będących uzupełnieniem dla podmiotu 
wewnętrznego – zadania przewozowe podzielone zostały pomiędzy spółki samorządowe 
oraz Przewozy Regionalne.

Rzeczywiste wejście na rynek podmiotu prywatnego udało się tylko w przypadku woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. W efekcie postępowania przetargowego z 2010 r. operatorem 
publicznego transportu zbiorowego została spółka Arriva RP, której oferta była korzystniejsza 
od oferty Przewozów Regionalnych. Spółka Arriva RP wygrała postępowanie przetargowe 
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ze względu na zadeklarowany w ofercie poziom dopłaty do pociągokilometra, który wyniósł 
17,99 zł i był znacznie niższy od wartości wskazanej przez Przewozy Regionalne (35,48 zł) 
[Warunki konkurencji, s. 9].

Tabela 1. Formy wyboru operatora w kolejowych przewozach wewnątrzwojewódzkich w Polsce

Zakres umowy
Tryb wyboru operatora

Przetarg Bezpośrednio Przetarg + Bezpośrednio

Wszystkie linie woj. podkarpackie
woj. lubelskie

woj. śląskie
woj. świętokrzyskie

woj. opolskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. lubuskie

Pakiety linii – woj. dolnośląskie
woj. łódzkie
woj. małopolskie
woj. mazowieckie

woj. kujawsko-pomorskie
woj. podlaskie
woj. pomorskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodniopomorskie

Źródło: Warunki konkurencji.

Omówiony przykład wskazuje na potencjalne pozytywne efekty otwarcia rynku. Pro-
ces ten jest jednak na początkowym etapie, nawet w przypadku przetargu w woj. kujawsko- 
-pomorskim, gdzie Arriva RP złożyła ofertę tylko na jedno z czterech zadań przewozowych 
objętych postępowaniem. Podstawą rozwoju konkurencji jest budowa rynku operatorskiego. 
Główną barierę w tym zakresie stanowią kapitałochłonność oraz brak woli politycznej. Poza 
konkurencją o rynek na wybranych połączeniach może zachodzić konkurencja pomiędzy 
poszczególnymi przewoźnikami, np. kiedy dane połączenie obsługiwane jest przez podmiot 
wewnętrzny, operatora połączeń stykowych i międzywojewódzkich. Taka forma rywalizacji 
nie jest jednak korzystna z punktu widzenia alokacji środków publicznych, każde z poten-
cjalnie rywalizujących połączeń jest bowiem dofinansowane ze środków budżetowych. Kon-
kurencja między przewoźnikami powinna dążyć do poprawy jakości i obniżenia kosztów 
działalności, co pozwoli zaproponować niższe ceny i poprawi konkurencyjność kolei pasa-
żerskiej w układzie międzygałęziowym.

Znacznie szerszy zakres liberalizacji został przeprowadzony na rynku transportu miej-
skiego. W wyniku implementowania oddziaływań konkurencyjnych i rynkowych w tym seg-
mencie rynku nastąpiły znaczne zmiany strukturalne. Wraz z liberalizacją sektora zwiększyły 
się możliwości przekształceń własnościowych w komunikacji miejskiej poprzez [Bąkowski, 
Szewczuk, 1991, s. 123]:

 – podział wielozakładowych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej na mniejsze samo-
dzielne jednostki organizacyjne,

 – komunalizację przewoźników,
 – przekształcenie przedsiębiorstw komunikacji w spółki prawa handlowego,
 – podział dużych podmiotów na mniejsze,
 – udostępnienie majątku przedsiębiorstw osobom trzecim na podstawie umów cywilno-

prawnych.
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W tabeli 2 przedstawiono zmiany w strukturze operatorów transportu zbiorowego w Pol-
sce. Według danych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej od 1992 r. nastąpił wyraźny 
wzrost udziału spółek kapitałowych przy jednoczesnym spadku liczby zakładów budżeto-
wych. Trend ten wynika z ograniczeń formy prawnej zakładów budżetowych oraz urynko-
wienia transportu miejskiego.

Tabela 2. Formy organizacyjno-prawne publicznego transportu zbiorowego w latach 1992–2015

Forma 
organizacyjno-prawna

1992 2000 2015

Liczba Struktura [%] Liczba Struktura [%] Liczba Struktura [%] 

Spółka
kapitałowa

akcyjna
12 10,3

4 2,6 3 2,2

z o.o. 84 55,6 99 73,9

Samorządowy zakład/
jednostka budżetowa

70 59,8 59 39,1 12/20 9,00/14,9

Spółka cywilna b.d. b.d. 2 1,3 0 0,0

Osoba fizyczna 2 1,7 1 0,7 0 0,0

Przedsiębiorstwo 
państwowe i komunalne

33 28,2 1 0,7 0 0,0

Źródło: Raport o stanie; Komunikacja miejska w liczbach.

Dla poszczególnych rynków transportu publicznego można wyznaczyć poziom koncen-
tracji, rozumianej jako funkcja liczby przedsiębiorstw i posiadanych przez nich udziałów 
rynkowych. W celu wyznaczenia poziomu koncentracji w sposób obiektywny i porówny-
walny należy wykorzystać jeden z wielu opracowanych wskaźników. Jedną z najbardziej 
popularnych miar jest wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (Herfindahl-Hirschman Index, 
HHI) [Ginevicius, Cirba, 2009, s. 192], stosowany przez urzędy antymonopolowe. Wskaźnik 
wyrażony jest sumą kwadratów udziałów przedsiębiorstw w rynku:

HHI = 
i=1

n

∑ui
2

gdzie:
ui – udział i-tego przedsiębiorstwa w rynku

W obliczeniach bierze się pod uwagę wartości udziałów wszystkich podmiotów rynko-
wych. Im wyższa wartość wskaźnika HHI, tym wyższy poziom koncentracji analizowanego 
rynku. Konstrukcja wskaźnika wskazuje, że najsilniejszy wpływ na uzyskane wyniki będą 
miały podmioty o największym udziale w rynku. Wytyczne opracowane przez Federalną 
Komisję Handlu USA (Horizontal Merger Guidelines – U. S. Department of Justice and the 
Federal Trade Commission) wskazują, że osiągnięcie wartości wskaźnika HHI na poziomie 
przekraczającym 2500 oznacza wysoką koncentrację rynku.

Poziom koncentracji determinuje strukturę rynku, wyznaczając miejsce, w którym dany rynek 
się znajduje, w układzie pomiędzy konkurencją doskonałą a monopolem. Wzrost koncentracji 
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pojmowany jest w większości opracowań naukowych, jak również przez instytucje regulujące 
funkcjonowanie rynków jako zjawisko negatywne. Poziom koncentracji w szczególny sposób 
oddziałuje na konkurencję między podmiotami rynkowymi. Wraz ze wzrostem koncentra-
cji rośnie prawdopodobieństwo braku efektywnej konkurencji [Bishop, Walker, 2010, s. 65].

Analiza struktury rynku i pomiar koncentracji w przypadku transportu publicznego 
mają sens jedynie w sytuacji wdrożenia konkurencji regulowanej przez zarząd transportu. 
Poniżej przedstawiono wyniki pomiaru koncentracji wybranych rynków publicznego trans-
portu zbiorowego. Udział w rynku został zdefiniowany jako udział w realizacji pracy eks-
ploatacyjnej mierzonej w wozokilometrach w skali roku. W analizach pominięto część 
rynku obejmującą transport tramwajowy, ponieważ w warunkach krajowych konkurencja 
w tym segmencie rynku nie występuje. W tabeli 3 przedstawiono wyniki pomiaru koncen-
tracji rynków organizowanych przez: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego w Katowicach (KZK GOP), Międzygminny Związek Komunikacji 
Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP), Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 
(ZTM Warszawa), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kraków (ZIKiT), Miej-
ski Zarząd Dróg i Komunikacji Radom (MZDiK), Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu 
(ZKM Elbląg), Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM Gdańsk), Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP), Zarząd Transportu Zbioro-
wego w Rybniku (ZTZ Rybnik), Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (ZDZiT).

Tabela 3. Wartość wskaźnika HHI dla poszczególnych rynków transportu zbiorowego

Organizator transportu 2000 2006 2008 2010 2012 2014 2016

KZK GOP 1863 1584 1695 1440 1597 4454 4504

MZKP b.d. b.d. 4911 4840 4480 3647 3649*

ZIKiT b.d. 10000 9236 8909 8781 8326 7658

MZDiK 6736 6618 6147 5650 5649 5704 6048

ZKM Elbląg 3345 3376 3336 3334 3336 3361 3345

ZTM Gdańsk b.d. 9918 9216 7429 7512 7527 7354

ZDMiKP 8200 8029 6117 6175 6266 6999 6173

ZTZ b.d. 4988 4988 4446 4573 4230 4416*

ZDZiT b.d. b.d. b.d. b.d. 10000 8337 6206

* Dane z 2015 r.
Źródło: opracowanie własne.

Wartości wskaźnika HHI są bardzo zróżnicowane w zależności od analizowanego rynku. 
Generalnie są to wartości wysokie, wskazujące na silną koncentrację struktury rynkowej, 
przyjmującej cechy oligopolu. Na tle przedstawionych danych wyróżnia się rynek KZK GOP, 
charakteryzujący się do 2014 r. relatywnie niskim poziomem koncentracji. KZK GOP jako 
organizator transportu zbiorowego był prekursorem stosowania konkurencji regulowanej 
w Polsce. Rynek ten wyróżnia się także pod względem wielkości zlecanej pracy eksploatacyjnej 
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i zajmuje drugie miejsce w kraju (pierwsze miejsce – ZTM Warszawa). Niski poziom kon-
centracji wynika z prowadzenia polityki otwarcia rynku oraz zlecania w drodze postępowań 
konkurencyjnych obsługę niewielkich pakietów linii. W 2014 r. nastąpił skokowy wzrost kon-
centracji rynku, co wynika z faktu utworzenia przez trzech największych operatorów auto-
busowych konsorcjum, które wygrało duży przetarg na obsługę 181 linii.

Stosunkowo niskim i stałym poziomem koncentracji charakteryzują się ZTZ Rybnik 
i ZKM Elbląg. Charakterystyczne dla tych organizatorów jest brak posiadania własnego ope-
ratora komunalnego. Dodatkowo w przypadku Rybnika zauważalny jest podział pracy eks-
ploatacyjnej na małe pakiety, co sprzyja rozwojowi rynku operatorskiego.

W przedstawionym zestawieniu brakuje wielu dużych organizatorów transportu. Wynika 
to z faktu, że w Polsce dominuje model organizacji rynku opierający się na podmiocie 
wewnętrznym. W niektórych przypadkach (np. ZTM Warszawa) dopuszczalne są rozwią-
zania hybrydowe, które jednak opierają się na dominacji i zabezpieczeniu interesu ekono-
micznego podmiotu wewnętrznego. Analizując uwarunkowania konkurencyjne, należy 
wskazać na podstawowy paradoks polegający na tym, że organizator rynku jest jednocze-
śnie właścicielem komunalnego operatora. W sytuacji jednoczesnego otwarcia rynku przez 
organizatora i posiadania podmiotu komunalnego zachodzi pewnego rodzaju konflikt inte-
resów. Sytuacja ta w połączeniu z obawami dotyczącymi niedoskonałości rynku prywatnego 
powoduje ochronę operatorów komunalnych przez ustanowienie (lub utrzymanie) modelu 
podmiotu wewnętrznego lub zlecanie dużych pakietów usług, których realizacja może być 
dla mniejszych, prywatnych podmiotów trudna. System zamówień publicznych daje szanse 
na dekoncentrację struktur rynkowych, jednak skuteczność jego stosowania zależy głównie 
od działań i planów organizatora.

4. Zakres i uwarunkowania konkurencji

Ramy konkurencji w publicznym transporcie zbiorowym są wyznaczone poziomem 
otwartości rynku oraz zapisami prawa zamówień publicznych. W przypadku rynków, któ-
rych organizatorzy dopuścili konkurencję, dominują struktury oligopolistyczne. Wysoka 
koncentracja wynika przede wszystkim z uwarunkowań historycznych oraz występowania 
monopolu naturalnego. Instrumentem wykorzystywanym do otwarcia rynku i implementacji 
konkurencji pomiędzy operatorami jest system zamówień publicznych. Zakres stosowania 
i skuteczność tego narzędzia zależy w znacznej mierze od woli organizatora.

W dalszej części pracy przedstawiono syntetycznie zbiorcze wyniki analizy postępowań 
przetargowych na rynkach transportu publicznego w Polsce. Analizą objęto wybrane rynki, 
na których funkcjonuje konkurencja regulowana: KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry, ZIKiT 
Kraków, MZDiK Radom, ZKM Elbląg, ZTM Gdańsk, ZTZ Rybnik, ZDZiT Olsztyn oraz ZTM 
Warszawa. Przedmiotem badań była dokumentacja postępowań przetargowych, w szczegól-
ności analiza wielkości wolumenu usług, wymagań stawianym wykonawcom oraz sposobów 
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wyboru najlepszej oferty. Forma i objętość artykułu nie pozwalają na przedstawienie szczegóło-
wych analiz, dlatego zaprezentowano jedynie syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań.

System zamówień publicznych stosowany w procesie wyboru operatorów autobusowych 
w transporcie publicznym jednoznacznie nadaje konkurencji formę cenową. Cena wydaje się 
jednym z podstawowych, ale i najprostszych kryteriów wyboru oferty. Celem prawa zamówień 
publicznych jest dbałość o racjonalne wydatkowanie środków, co przez większość zamawia-
jących jednoznacznie identyfikowane jest z najniższą ceną. Takie rozumowanie powszechne 
jest w gronie wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania zamówień publicznych. 
Aby nadać większe znaczenie kryteriom pozacenowym, ustawodawca w kolejnych noweliza-
cjach prawa zmniejsza rolę ceny w procesie oceny ofert. Praktyka wskazuje jednak, że zama-
wiający w znacznej mierze marginalizują rolę czynników pozacenowych, wypełniając zapisy 
ustawy wymaganiami prostymi do spełnienia i nieoddziałującymi na parametry i jakość usług. 
W przypadku analizowanych przetargów wymogi ustawowe z reguły spełnione są w mini-
malnym zakresie, czego przykładem jest stosowanie mało istotnych parametrów, takich 
jak np. termin płatności. W nielicznych postępowaniach organizatorzy premiowali jakość 
usługi, mierzoną normami emisji spalin, wiekiem taboru lub wyposażeniem np. w klimaty-
zację. Skoncentrowanie rywalizacji na cenie pozwala określić dwie grupy podmiotów dzia-
łających na rynku: operatorów komunalnych i prywatnych. Podmioty komunalne posiadają 
w analizowanych przypadkach dominujący udział w rynku przy jednoczesnym ogranicza-
niu rywalizacji cenowej. O prowadzenie agresywnej polityki cenowej w większym stop-
niu można podejrzewać podmioty prywatne, i to takie, które chcą dopiero wejść na rynek. 
Wynika to z uprzywilejowanej pozycji operatorów komunalnych, którzy z reguły nie muszą 
podejmować rywalizacji o każdą linię. Pomiędzy operatorami komunalnymi i prywatnymi 
istnieje zasadniczo jeszcze jedna różnica wpływająca na poziom cen. Podmioty komunalne 
posiadają własne zaplecze techniczne, które muszą utrzymać. Zatrudniają pracowników 
na umowę o pracę, inwestując często w rozwój młodej kadry. Dodatkowo w podmiotach tych 
funkcjonują związki zawodowe, które wywierają stałą presję na poprawę warunków pracy, 
w tym odpowiedniego wynagrodzenia, zabezpieczenia socjalnego. Poziom kosztów opera-
torów komunalnych jest wyższy niż podmiotów prywatnych.

Pomimo oligopolistycznego charakteru rynku transportu publicznego uczestnicy postę-
powania przetargowego nie mogą swobodnie podnosić cen, ponieważ obawiają się nowych 
wejść na rynek. Bariery dostępu ulegają stopniowemu ograniczeniu ze względu na:

 – stosowanie otwartych procedur konkurencyjnych;
 – transparentność procesu wyboru operatora;
 – likwidację barier kapitałowych, polegającą na dopuszczeniu do konkursu przewoźnika, 

który nie dysponuje jeszcze taborem, ale posiada oświadczenie, że w przypadku pozy-
skania kontraktu odpowiedni tabor zostanie zakupiony lub wyleasingowany;

 – rozwój rynku leasingu autobusów.
Relatywnie niskie bariery wejścia zwiększają poziom konkurencji i szansę pojawienia się 

nowych podmiotów. W obawie przed potencjalnymi wejściami uczestnicy rynku nie pozwolą 
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sobie na zawyżanie cen ponad ich poziom rynkowy. Ich zachowania, pomimo skoncentro-
wanej struktury, bliższe są rynkowi konkurencji doskonałej [Tomanek, 2005, s. 25]. Można 
zatem uznać, że przy rzeczywistej woli politycznej otwarcia rynku, sprawnym funkcjono-
waniu organizatora oraz atrakcyjności rynku dla przewoźników można uzyskać wysoki 
poziom konkurencji. Rozwój konkurencji na rynku operatorskim będzie skutkował [Hebel, 
Wyszomirski, 2003, s. 99]:

 – ograniczeniem bezpośredniego zaangażowania gmin w funkcjonowanie firm komunalnych,
 – wyższą efektywnością świadczenia usług, przekładającą się na niższe koszty lub wyższą 

jakość usług.
Systematyczne znoszenie barier w dostępie do rynku transportu miejskiego przybliża 

go do rynku kontestowanego, charakteryzującego się niskimi kosztami utopionymi. Rozbu-
dowany rynek dostawców autobusów i leasingodawców oraz możliwości podwykonawstwa 
sprawiają, że zasięg działania przewoźnika obejmuje praktycznie cały kraj. Przykładowo 
spółka Mobilis obsługuje zadania przewozowe w Bartoszycach, Krakowie, Warszawie, Mła-
wie, Mrągowie i Serocku, z kolei spółka Warbus uczestniczy w realizacji przewozów w Trój-
mieście, Elblągu, Lublinie, Wrocławiu, Nowej Soli, Oborniku i Jastrzębia-Zdroju. Prywatni 
operatorzy rywalizują o rynki w różnych częściach kraju i o różnej wielkości. Z powodze-
niem konkurują zarówno w mniejszych miastach, gdzie w trybie konkursowym wybiera się 
operatora całego systemu komunikacji miejskiej, jak i w aglomeracjach, gdzie przedmiotem 
postępowania są pojedyncze linie lub ich pakiety.

Pomimo intensywnej konkurencji przedsiębiorstwa przewozowe przejawiają skłonność 
do koopetycji. Koopetycja w transporcie miejskim realizowana jest poprzez zakładanie kon-
sorcjów w celu pozyskania i obsługi określonego zadania przewozowego. Umożliwia to opty-
malizację wykorzystania taboru operatorów oraz połączenie potencjału technicznego w celu 
wzrostu ich konkurencyjności. Rosnące znaczenie poziomych powiązań w sektorze trans-
portu miejskiego ilustruje sytuacja na rynku KZK GOP, który jest jednym z prekursorów 
wdrażania konkurencji regulowanej w Polsce (tabela 4).

Tabela 4. Udział konsorcjów w rynku KZK GOP

Rok Liczba operatorów Liczba konsorcjów
Łączny udział konsorcjów w rynku 

wg pracy eksploatacyjnej [%] 

2007 27 1 6,16

2008 27 3 8,17

2009 32 6 10,47

2010 36 10 15,31

2011 40 13 12,55

2012 35 11 12,92

2013 32 12 10,81

2014 35 16 77,18

2015 30 15 80,25

Źródło: opracowanie własne.
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Od 2007 roku na rynku KZK GOP pojawiły się konsorcja składające się najczęściej z dwóch 
operatorów. W latach 2007–2015 można zauważyć systematyczny wzrost liczby konsorcjów 
działających na rynku. Przekłada się to także na wzrost ich udziałów w rynku wg pracy eks-
ploatacyjnej. W 2013 roku KZK GOP ogłosił duży przetarg na obsługę 181 linii autobusowych. 
Żaden pojedynczy operator nie był w stanie zagwarantować dostatecznej liczby autobusów. 
Wymogowi sprostało tylko konsorcjum złożone z trzech największych komunalnych ope-
ratorów. Konsorcjum to wygrało przetarg, co spowodowało, że ponad 65% rynku zostało 
przejęte przez jeden podmiot (konsorcjum).

Przedstawiona analiza rozwoju konkurencji na rynku transportu miejskiego w Polsce 
wskazuje, że jest to proces ciągły. Jeszcze przed wejściem do Unii Europejski stan tego rynku 
charakteryzowano następująco [Zagożdżon, 2003, s. 21]:
• dominacja struktur monopolistycznych zarówno w małych miastach, jak i na obszarach 

aglomeracji;
• brak mechanizmów konkurencyjnych – operatorzy nie odczuwają presji konkurencji;
• częste funkcjonowanie zakładów budżetowych;
• prywatni operatorzy działający tylko na rynkach konkurencji regulowanej (mało ośrod-

ków – marginalne zjawisko).
Obecnie intensywność konkurencji jest coraz większa, jednak ze względu na uzależnie-

nie wyników postępowań przetargowych od wysokości ceny jednostkowej wozokilometra 
istnieje ryzyko, że w dłuższej perspektywie zostanie zachwiana długookresowa rentowność 
operatorów (szczególnie w zakresie odtwarzania taboru) [Szałucki, Suchanek, 2015, s. 126]. 
Pomimo rozwoju rynku operatorskiego można wskazać następujące czynniki ogranicza-
jące efektywność modelu konkurencji regulowanej w Polsce: ograniczenia funkcji zarządów 
komunikacji miejskiej, niewprowadzenie realnej konkurencji w przewozach oraz przeregu-
lowanie działalności w sferze użyteczności publicznej [Grzelec, 2012, s. 35–36].

Na rynku transportu miejskiego w Polsce wyraźna jest rywalizacja pomiędzy operatorami 
komunalnymi i prywatnymi. Charakterystyka tych grup została przedstawiona w tabeli 5.

Tabela 5. Charakterystyka zachowań operatorów komunalnych i prywatnych

Kryterium Podmioty komunalne Podmioty prywatne

Wielkość udziału w rynku dominujący mniejszościowy

Liczba podmiotów jeden lub dwa podmioty na każdym rynku wiele podmiotów na każdym rynku

Zasięg działania tylko rynek lokalny wiele rynków

Współpraca z innymi operatorami działają samodzielnie bardzo często tworzą konsorcja

Forma rywalizacji jakościowa cenowa

Źródło: Krawczyk, 2016, s. 73–81.

Podmioty komunalne posiadają dominujący udział w rynku lokalnym. Pozycja ta czę-
sto wynika z uwarunkowań politycznych i przychylności organizatora transportu. Dochodzi 
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często do konfliktów interesu, ponieważ organizator transportu (np. gmina) może być rów-
nocześnie właścicielem lub współwłaścicielem operatora. Przedsiębiorstwa komunalne posia-
dają z reguły duże zaplecze taborowe i serwisowe, są jednak mało elastyczne i obsługują tylko 
rynek lokalny (nie startują w przetargach ogłaszanych przez innych organizatorów transportu). 
Przedsiębiorstwa te zdolne są do obsługi dużych zamówień i często oferują lepsze warunki 
pracy dla zatrudnionych. Z tych względów ich usługi są mniej konkurencyjne cenowo.

Przedsiębiorstwa prywatne charakteryzują się znacznie większą elastycznością. Zasięg 
ich działania jest często ogólnopolski – obsługują linie i różnych organizatorów transportu 
na terenie całego kraju. Podmioty te często współpracują z pozostałymi operatorami pry-
watnymi, zawierając konsorcja i wspólnie startując w przetargach. Pomimo iż nie posiadają 
dominującego udziału w rynkach, z reguły są w stanie zaoferować niższe ceny od operato-
rów komunalnych.

5. Podsumowanie

W obecnej sytuacji prawnej organizator transportu ma możliwość implementacji konku-
rencji w procesie wyboru operatora. Zastosowanie takich rozwiązań ograniczone jest oddzia-
ływaniem monopolu naturalnego w tym segmencie rynku oraz pewną wygodą ustanowienia 
podmiotu wewnętrznego. Warunkiem osiągnięcia korzyści wynikających z otwarcia rynku 
i uruchomienia oddziaływań konkurencyjnych jest funkcjonowanie rynku operatorskiego 
oraz zaangażowanie zamawiającego (organizatora) w przeprowadzenie skutecznego i efek-
tywnego postępowania przetargowego. Rynek operatorski w Polsce rozwinął się głównie za 
sprawą deregulacji na rynku KZK GOP. Wiele z podmiotów, które rozpoczynały działalność 
od obsługi miast aglomeracji górnośląskiej, obecnie świadczy usługi dla różnych organiza-
torów transportu publicznego. Podmioty prywatne są bardzo aktywne w pozyskiwaniu zle-
ceń przewozowych w skali całego kraju, rozumieją też korzyści wynikające ze współpracy. 
Konkurencja na rynku powinna sprzyjać weryfikacji poziomu kosztów oraz motywować do 
ciągłej optymalizacji zarządzania na poziomie operatora. W sytuacji otwarcia rynku organi-
zator powinien jednak wzmocnić funkcje kontrolne i stale weryfikować jakość usług świad-
czonych przez operatorów.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że rzeczywiste wdrożenie kon-
kurencji na rynku publicznego transportu zbiorowego napotyka istotne trudności. Pomimo 
rozwijającego się rynku operatorskiego utrzymywanie przez sferę samorządową dominacji 
operatorów komunalnych blokuje wejście na rynek nowych podmiotów. Instytucja podmiotu 
wewnętrznego (w rozumieniu WE 1370/2007) zdaje się bardzo wygodnym i bezpiecznym 
rozwiązaniem dla organizatorów. Podstawą ewentualnych zmian przepisów będą wytyczne 
UE, która w ramach ciągłych prac nad prawodawstwem liberalizującym rynek transportu 
planuje wdrożyć dodatkowe wymagania w zakresie ustanowienia podmiotu wewnętrznego.
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Development of public transport operators’ market in Poland

Abstract

Public transport operators’ market exhibits characteristics of a natural monopoly. As a result, in many 
public transport markets in Poland public transport services are rendered through the establishing of 
an internal operator (EC Regulation 1370/2007). Those who organise public passenger transport and 
outsource a substantial part of the service implement competitive solutions and models based on con-
trolled competition. Within this model, operators are selected as a result of public procurement proce-
dure. In most cases, contracts are awarded for one or a package of connections to private or municipal 
operators who compete for them. The paper evaluates the development of controlled competition on 
a strongly concentrated market of public passenger transport through the lens of operator’s market. 
Data come mostly from the organisers of public transport services and they concern the share of these 
operators in the market of transport connections and results of tender proceedings, which show how 
active these operators are in seeking new contracts. Based on the analyses we have indicated principal 
development trends in the public passenger transport market in Poland.

Keywords: public transport, controlled competition, liberalisation
JEL classification codes: L10, R49
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Streszczenie

Starzenie się społeczeństwa, rosnące potrzeby medyczne i ograniczone zasoby, a także szybko postę-
pujący rozwój technologii medycznych to wyzwania, przed którymi stają systemy opieki zdrowotnej 
na całym świecie. Koordynowana opieka zdrowotna, funkcjonująca na świecie w ponad 100 różnych 
koncepcjach, to sposób zarządzania i realizacji świadczeń medycznych, zapewniający uzyskanie cią-
głości i kompleksowości diagnostyki i leczenia, przy jednoczesnej poprawie efektywności i obniżeniu 
kosztów. W Polsce koordynacja usług medycznych dopiero od niedawna cieszy się zainteresowaniem, 
a ograniczone nakłady na służbę zdrowia czynią z niej ciekawą opcję poprawy dostępu do nowocze-
snych form świadczeń medycznych przy lepszej kontroli i sprawniejszym zarządzaniu kosztami oraz 
optymalizacji nakładów.

Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, zdrowie, opieka zdrowotna, koordynowana opieka zdro-
wotna, zintegrowana opieka zdrowotna
Kody klasyfikacji JEL: I00, I1, I18, I19
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1. Wprowadzenie

Rosnąca i starzejąca się populacja, coraz większe potrzeby zdrowotne, wynikające m.in. 
z dłuższego życia, współwystępowania wielu chorób u tej samej osoby i lepszej wykrywal-
ności chorób, a jednocześnie rozwijająca się prawie w logarytmicznym tempie technologia 
medyczna powodują ograniczenia w dostępie do szybkiej pomocy medycznej i wydłużenie 
czasu oczekiwania na świadczenia. Dodatkowo ze względu na ograniczone zasoby w opiece 
zdrowotnej (lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni i inne grupy) wydłużają się kolejki 
do specjalistów, a pacjent przechodzi z jednej konsultacji na drugą, próbując samodzielnie 
organizować należyte według swojego wyobrażenia diagnostykę i leczenie, co często skutkuje 
przypadkowymi poradami i duplikowaniem badań, zlecanych przez kolejnych specjalistów.

Rosnąca złożoność systemu opieki zdrowotnej i bieżący sposób finansowania medycyny 
sprawiają, że aktualny model opieki zdrowotnej utrudnia ruch pacjenta w systemie. Często 
brakuje osoby, która koordynowałaby opiekę nad pacjentem. Brak właściwego zaangażo-
wania pacjentów i ich opiekunów w zdrowie i sposób leczenia, a także słaba komunikacja 
pomiędzy stronami skutkują duplikowaniem niektórych czynności, jak i pojawianiem się 
luk w ruchu pacjenta w systemie oraz brakiem holistycznego podejścia. To daje dużo gorsze 
rezultaty leczenia, jak również osłabia cały system przez nieoptymalne wykorzystanie istnie-
jących zasobów [Goodwin, Alonso, 2014]. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz opieka 
społeczna są słabsze i mniej wydolne od opieki specjalistycznej oraz szpitalnej. Dotychcza-
sowe podejście do opieki zdrowotnej w wielu krajach, w tym w Polsce, głównie opierało się 
na formule opieki epizodycznej, obejmującej ostre epizody choroby, a praktycznie brakowało 
przygotowania, by sprostać wymaganiom efektywnej opieki długoterminowej i leczenia cho-
rób przewlekłych. W systemie występuje duża fragmentacja usług, skutkująca złą koordy-
nacją opieki osób z chorobami przewlekłymi lub współwystępującymi, a rezultaty leczenia 
są gorsze od możliwości nowoczesnej medycyny.

Potrzebne są praktyczne zastosowania w celu sprostania społeczno-medycznym deter-
minantom stanu zdrowia i/lub choroby pacjenta o złożonych i przewlekłych problemach 
medycznych. W wielu krajach rozwiniętych rozwiązaniem jest zintegrowana lub koordyno-
wana opieka zdrowotna, które stawiają pacjenta w centrum uwagi i usprawniają realizację 
usług medycznych, optymalnie wykorzystując zasoby, przy maksymalizacji efektu leczni-
czego. Istnieje wiele opracowań, w których opieka zintegrowana i skoordynowana są trak-
towane jako synonimy [Ouwens et al., 2005; Lemmens et al., 2009], jak również można 
znaleźć i takie, które próbują odróżnić opiekę skoordynowaną od zintegrowanej. Niemniej 
na potrzeby tego artykułu pojęcia te będziemy traktować zamiennie. Polski system opieki 
zdrowotnej jest na początku drogi do koordynacji. Rodzi się więc pytanie, jak zorganizować 
przepływ pacjenta i sposób finansowania poszczególnych świadczeń, by osiągnąć w stosun-
kowo krótkim czasie możliwie jak największy efekt.
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Artykuł ma na celu przybliżenie kilku koncepcji opieki skoordynowanej dostępnych 
na świecie, a także przyjrzenie się opiece zdrowotnej w Polsce na tyle, by odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy mamy już w naszym kraju przykłady zarządzania problemami medycznymi 
pacjentów, które można nazwać koordynowaną opieką zdrowotną. Spróbujemy również odpo-
wiedzieć na pytania, w których chorobach przewlekłych można by było taki model opieki 
zastosować oraz czy koordynacja jest aktualnie bardziej potrzebna pacjentowi, świadczenio-
dawcom czy systemowi. Opracowanie ma charakter wstępnego studium. W tym celu jako-
ściowej analizie zostały poddane różnorodne światowe koncepcje opieki skoordynowanej. 
Wybrano kluczowe modele rekomendowane przez Bank Światowy, Ministerstwo Zdrowia 
i Narodowy Fundusz Zdrowia dla polskiego systemu opieki zdrowotnej w trakcie dedykowa-
nych warsztatów z udziałem reprezentantów płatnika, świadczeniodawców oraz organizacji 
pacjenckich [MZ, NFZ, Projekt pozakonkursowy; NFZ, Spotkanie otwierające].

2. Rosnące potrzeby zdrowotne w Polsce i na świecie

Od 1950 r. liczba ludności na świecie wzrosła prawie trzykrotnie, a według prognoz w 2040 r. 
będzie nas ponad 9 mld, czyli prawie o 1/4 więcej niż dziś [United Nations, 2017]. W tym czasie 
liczba Europejczyków wzrosła o 35%, a jednocześnie średnia ich wieku jest wyższa niż pozo-
stałych osób na świecie. W 1950 r. w wieku emerytalnym było 5,08% populacji świata (Euro-
pejczyków – 7,96%), w 2016 r. – 8,48% osób na świecie i 17,92% w Europie. Przewiduje się, że 
w 2040 r. 14,6% populacji świata będzie w wieku emerytalnym, w tym co 4. Europejczyk, będzie 
też prawie 400 tys. stulatków, co implikuje istotne obciążenie dla budżetów wielu państw.

Demografia polska nie odbiega znacząco od europejskiej. W 2016 r. było nas ok. 38,4 mln, 
czyli o ponad 50% więcej niż w 1950 r. Prognoza na 2040 r. wskazuje, że będzie nas o ok. 6% 
mniej, w tym 25,99% populacji będą stanowiły osoby w wieku 65+ i 1,02% stulatkowie (pra-
wie 37 tys.). Aktualna mediana wieku Polaka wynosi 40,2 roku, długość życia kobiety uro-
dzonej w 2016 r. prognozuje się na 81,9 roku, a mężczyzny – na 73,9 roku. Osoby urodzone 
w 2016 r. będą dłużej żyły od ludzi urodzonych w 1990 r. średnio o 6,7 roku w przypadku 
kobiet i 7,7 w przypadku mężczyzn [GUS, Rocznik Demograficzny 2017].

Zmiany demograficzne generują rosnące zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną. Im jeste-
śmy starsi, tym więcej chorujemy. U osób powyżej 60. r.ż. współwystępowanie nawet 8 scho-
rzeń jednocześnie nie jest zjawiskiem odosobnionym [Barnett et al., 2012]. Nawet u osób 
młodszych liczba chorób współwystępujących jest duża – około 20% pięćdziesięciolatków 
ma dwie choroby jednocześnie lub więcej.

W 2014 r. w badaniu EHIS (The European Health Interview Survey) co drugi miesz-
kaniec Polski (52%) zgłaszał choroby przewlekłe trwające co najmniej 6 miesięcy. Częstość 
ich występowania rośnie z wiekiem. Wśród osób do 30. r.ż. długotrwałe choroby występują 
przeciętnie u co czwartej osoby, w grupie wiekowej po 60. r.ż. u 85%, a w populacji osób 80+ 
u ponad 90% [GUS, Zdrowie i zachowania]. Z wiekiem rośnie też liczba Polaków borykających 
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się z kilkoma chorobami naraz. Na 1 osobę z grupy wiekowej 60–69 lat przypada średnio 3,1 
chorób przewlekłych, powyżej 70 lat – 4,1, a u najstarszych (ponad 80 lat) – średnio 4,5 dole-
gliwości chronicznych [GUS, Ludność w wieku 60+]. Wraz ze wzrostem chorób współwystę-
pujących zwiększa się również zachorowalność na zaburzenia psychiczne, w tym na depresję 
i demencję. Tym samym wzrasta konieczność korzystania z opieki zdrowotnej.

W skali kraju w 2014 r. udzielono łącznie 147 954 519 świadczeń POZ 37 531 713 osobom. 
Średnia liczba świadczeń w przeliczeniu na 1 pacjenta POZ wynosi 3,94 (u kobiet – 4,3, a u męż-
czyzn – 3,3) [NFZ, Podstawowa opieka]. Liczba porad na 1000 osób wzrasta od 30. r.ż. (rys. 1).

Osoby w podeszłym wieku w 2014 r. deklarowały stosunkowo częste korzystanie z podsta-
wowych badań profilaktycznych. Blisko 84% z nich miało wykonane profesjonalne badanie 
ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu, a 70% ogólnej populacji powyżej 65. r.ż. przynaj-
mniej raz w roku zbadało poziom cukru we krwi [GUS, Ludność w wieku 60+]. Interwencje 
medyczne nie kończą się na poradach w POZ. W tym czasie leczeniu szpitalnemu1 poddała 
się jedna na pięć osób w podeszłym wieku, a częstość hospitalizacji wzrastała z wiekiem. 
U sześćdziesięciolatków konieczność leczenia w szpitalu dotyczyła ok. 18% tej populacji, 
a w grupie osiemdziesięciolatków co czwarta osoba korzystała z tej formy opieki, co najczę-
ściej było też poprzedzone intensywnym korzystaniem z pozaszpitalnej opieki zdrowotnej 

[GUS, Ludność w wieku 60+]. Część hospitalizacji wynikała z tego, że dostęp do POZ lub do 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) był ograniczony. Lepsze zarządzanie ruchem 
pacjentów jest więc priorytetem w naprawie niewydolnego systemu opieki zdrowotnej.

Rysunek 1. Liczba porad lekarskich udzielonych przez POZ w 2014 r. na 1000 ludności

Źródło: NFZ, 2016.

1 Leczenie szpitalne jest rozumiane jako pobyt w szpitalu połączony z przynajmniej jednym noclegiem.
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3. Ograniczone zasoby

Zasoby w opiece zdrowotnej to: dostępność do technologii medycznej, nakłady finan-
sowe i oczywiście ludzie.

W raporcie OECD za 2016 r. polska opieka zdrowotna pod wieloma względami wypada 
najsłabiej w porównaniu z innymi krajami. Państwa OECD wydawały średnio na opiekę zdro-
wotną 9% PKB. Liderem są Stany Zjednoczone, które wydają 17,2% PKB na służbę zdrowia, 
a powyżej 11% wydają Szwajcaria, Niemcy, Szwecja i Francja. W Polsce na zdrowie wyda-
jemy 6,4% PKB (włączając wydatki publiczne i niepubliczne). Przeciętne wydatki na zdrowie 
Polaka wynoszą 1798 dol., podczas gdy średnia w 35 krajach OECD plasuje się na poziomie 
4003 dol. W tym samym okresie w USA wydatki roczne na obywatela wynosiły 9892 dol., 
7819 dol. w Szwajcarii, 3248 dol. w Hiszpanii, a nawet 2544 dol. w Czechach. Na profilak-
tykę wydajemy tylko 43 dol. na mieszkańca, gdy Norweg może liczyć na 190 dol., Szwed na 
150 dol., Niemiec na 160 dol., a Kanadyjczyk nawet na 300 dol. [OECD, Health]. Jednocześnie 
w Polsce stosunkowo duża liczba świadczeń, które mogłyby, a nawet powinny być realizo-
wane poza szpitalem, wykonywana jest w ramach hospitalizacji [OECD, Health]. Świadczy 
to o braku koordynacji w leczeniu.

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny to kolejne złożone zagadnienie dotyczące zasobów 
polskich placówek medycznych. Można się zastanawiać, czy fakt, że na 1 mln potencjalnych 
pacjentów przypada 16 tomografów komputerowych (dla porównania Japończycy mają ich 
ponad 100) i niecałe 7 aparatów rezonansu magnetycznego (w USA współczynnik wynosi 
40), stanowi wąskie gardło w procesie diagnostyczno-terapeutycznym [OECD, Health]. Jest 
kilka czynników, które w tym aspekcie warto wziąć pod uwagę. Z jednej strony liczba TK 
i MR w Polsce rośnie, z drugiej zaś – czas oczekiwania pacjenta na badania diagnostyczne się 
nie skraca. Jest to związane po części z polityką NFZ dotyczącą kontraktowania – dodatkowe 
punkty w konkursach zyskują placówki posiadające własną aparaturę, co powoduje nadmia-
rowe (jak na Polskę) inwestycje w sprzęt diagnostyczny (głównie w szpitalach) i jednocześnie 
rozdrobnienie budżetu przeznaczanego na ten rodzaj usług. Ponadto ograniczenie dostęp-
ności do usług diagnostycznych wynika z braku wystarczających zasobów ludzkich (leka-
rze radiolodzy i technicy rtg.), które aktualnie nie są w stanie obsłużyć w pełnym wymiarze 
wszystkich placówek posiadających pracownie diagnostyczne.

Zasoby ludzkie są znaczącym ograniczeniem polskiej opieki zdrowotnej. Na 1000 Pola-
ków przypada 25 pracowników opieki zdrowotnej, w tym tylko 2,33 lekarza. Mniej jest tylko 
w Chile (22 osoby) i w Meksyku (13 osób). W Norwegii na jedną osobę przypada ponad stu 
pracowników medycznych, a na 1000 mieszkańców – 4,4, [OECD, Health]. Pod koniec wrze-
śnia 2017 r. w Polsce było zarejestrowanych 189 460 lekarzy i lekarzy dentystów, w tym 172 837 
aktywnie wykonujących zawód, z czego prawie 50% to osoby powyżej 50 lat, a ponad 15% 
to zawodowo aktywni lekarze w wieku emerytalnym [Naczelna Izba Lekarska w Warsza-
wie. Zestawienie]. Nie jest to optymistyczny prognostyk w zakresie dostępu do specjalistów. 
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Jeszcze gorzej sytuacja prezentuje się w przypadku pielęgniarek. Unijna średnia wynosi 9 pie-
lęgniarek na 1000 osób, w Polsce na jednego obywatela przypada 5 pielęgniarek. W 2016 r. 
zarejestrowanych było ich 288 395 i mimo że liczba ta wzrosła w stosunku do 2015 r. o 3019 
osób, to średnia wieku od 2008 do 2016 r. wzrosła z 44,19 roku do 50,79 roku [Naczelna Izba 
Pielęgniarek i Położnych, Raport].

Polski pacjent czuje się tym bardziej niepewnie w systemie, im więcej chorób mu towarzy-
szy i im bardziej przewlekły mają charakter. Przechodzenie przez wszystkie nieskoordyno-
wane z sobą etapy diagnostyki i leczenia chorób współistniejących wydłuża czas oczekiwania 
na świadczenia. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli za 2016 r. czytamy, że spośród 20 ana-
lizowanych komórek czas oczekiwania wzrósł w 14 z nich z największą liczbą oczekujących, 
zaledwie w 3 się skrócił, a w kolejnych 3 nie zmienił [NIK, Realizacja]. Na wymianę stawu 
biodrowego czekamy 592 dni, rehabilitację – 404 dni, operację zaćmy – 601 dni, na wizytę 
u kardiologa czekamy 106 dni, a na leczenie w sanatorium ponad – 700 dni. Pacjent z roz-
poznaniem mnogim będzie krążył po systemie dużo dłużej.

Chcąc zająć się odpowiednio problemami wynikającymi z rosnących potrzeb zdro-
wotnych występującymi w zderzeniu z malejącymi zasobami, potrzebna jest strategia 
komplementarna, wspierająca przede wszystkim lekarzy POZ, którzy zapewnią spersonali-
zowaną, kompleksową i ciągłą opiekę, zwłaszcza na obszarach o niekorzystnych warunkach 
społeczno-ekonomicznych.

4. Koncepcje koordynowanej opieki zdrowotnej

W 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała taką definicję opieki skon-
centrowanej na osobie: „Koordynowana opieka zdrowotna to usługi medyczne zarządzane 
i dostarczane osobom w sposób zapewniający uzyskanie kontinuum promocji zdrowia, zapo-
biegania chorobom, diagnozy, leczenia, zarządzania chorobami, rehabilitacji oraz paliatyw-
nych usług medycznych, na różnych poziomach oraz w różnych miejscach systemu opieki 
zdrowotnej, zgodnie z zapotrzebowaniem, w okresie całego życia, i w formie stałej dyskusji 
z pacjentami” [WHO, Global Strategy, s. 12–13]. Koordynowana opieka zdrowotna w lite-
raturze bywa również nazywana zintegrowaną opieką zdrowotną, a także wszechstronną, 
całościową i opieką współdzieloną. Jest to podejście do pacjenta przeciwstawne do obecnie 
popularnej formy opieki fragmentarycznej – skoncentrowanej na epizodycznym świadcze-
niu usług medycznych.

W koordynowanym modelu w pierwszej kolejności należy zidentyfikować zakres potrzeb 
pacjenta: zdrowotnych oraz związanych z codziennym funkcjonowaniem, a następnie zaplano-
wać świadczenia ukierunkowane na ustrukturalizowane działania mające na celu zaspokojenie 
tych potrzeb. Opieka świadczona jest przez interdyscyplinarne zespoły świadczeniodawców 
w sposób, który pozwala na realizację celów medycznych i codziennych celów życiowych.
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Systemy opieki zdrowotnej na świecie są tak różnorodne, że nie można zastosować jed-
nego modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej do wszystkich tych systemów, a nawet do jed-
nego systemu w danym kraju, łączącego wszystkie problemy zdrowotne ludności. Istotne jest 
uwzględnienie punktów widzenia różnych stron uczestniczących w dostarczaniu świadczeń 
zdrowotnych, dzięki czemu zintegrowana opieka zdrowotna może się rozwijać. Dobrze jest 
też mieć na uwadze perspektywę polityki zdrowotnej państwa, płatnika i regulatora rynku, 
świadczeniodawców, profesjonalistów (lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, psychologów i innych 
osób włączonych w realizację świadczeń lub pominiętych), organów nadzoru, no i przede 
wszystkim końcowego użytkownika usługi – pacjenta wraz z jego bliskimi i społecznością, 
w której żyją [Shaw, 1999].

Tworzenie skoordynowanej opieki zdrowotnej zwykle przebiega etapowo i zaczyna się od 
tworzenia naturalnych połączeń pomiędzy istniejącymi świadczeniodawcami w celu przekie-
rowania pacjentów do właściwej placówki medycznej w odpowiednim czasie oraz ułatwiania 
komunikacji pomiędzy specjalistami zaangażowanymi w zapewnienie ciągłości opieki. Na 
tym etapie obowiązki są dostosowane do różnych grup bez zmiany kosztów. Kolejnym kro-
kiem jest koordynacja, obejmująca działanie przez istniejące jednostki organizacyjne w celu 
skoordynowania różnych usług zdrowotnych wraz z przekazywaniem dozwolonej informa-
cji o stanie zdrowia pacjenta oraz zarządzanie ścieżką pacjenta pomiędzy tymi jednostkami. 
Efektem końcowym powyższego postępowania jest pełna integracja opieki zdrowotnej, w któ-
rej następuje formalne łączenie zasobów, umożliwiające tworzenie nowej organizacji, a wraz 
z tym – rozwój kompleksowych usług dostosowanych do potrzeb określonych grup pacjen-
tów [Leutz, 1999]. Celem koordynowanej opieki zdrowotnej jest zarówno poprawa zdrowia 
poszczególnych osób i całej populacji, jaki i wyższa jakość opieki medycznej, przy redukcji 
(lub przynajmniej zachowaniu) kosztów tej opieki.

Amerykańska Rada ds. Zdrowia Populacji i Zdrowia Publicznego (Board on Population 
Health and Public Health Practice) uważa, że wprowadzanie koordynacji do systemu prze-
biega w 6 fazach [Committee on Integrating Primary Care, 2012], takich jak: 1) f. fragmen-
tacji; 2) f. budowania świadomości – świadomość istnienia innych jednostek i dostępnych 
profesjonalistów; 3) f. losowego współdziałania; 4) f. współpracy pomiędzy różnymi profe-
sjonalistami medycznymi, bez powiązań osobistych; 5) f. pracy zespołowej oraz partnerstwa; 
6) f. pełnej integracji wraz ze stworzeniem nowych organizacji, które zarządzają zaspokaja-
niem potrzeb zdrowotnych różnych populacji.

Niektórzy autorzy [von Bertalanffy, 1969; Valentijn, 2013] dzielą koordynację w opiece 
zdrowotnej na kilka kategorii, m.in.: (a) k. poziomą, tj. strategię wiążąca podobne poziomy 
opieki, np. POZ; (b) k. pionową, czyli strategię wiążącą różne poziomy opieki, np. koordynacja 
diagnostyki i leczenia osób z wybraną chorobą przewlekłą; (c) k. w obrębie jednej dziedziny, 
np. zaburzenia natury psychicznej, które koordynowane są w obrębie interdyscyplinarnych 
zespołów lub sieci psychologiczno-psychiatrycznych; (d) k. kliniczną, np. pomiędzy profi-
laktyką pierwotną, wtórną, leczeniem i rehabilitacją; (e) k. opieki farmaceutycznej, służącą 
podniesieniu bezpieczeństwa pacjentów stosujących wiele leków; (f) k. pomiędzy samym 
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świadczeniodawcą usług a pacjentem – wspólne podejmowanie decyzji terapeutycznych, 
w tym o samoleczeniu; (g) k. świadczeń zdrowotnych i społecznych, np. osoby uzależnione 
lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, które mogą mieć różnorodne potrzeby (nie tylko 
medyczne) i połączenie współdziałania różnych służb.

Pierwszym i jednym z ważniejszych produktów koordynowanej opieki zdrowotnej jest 
ciągłość opieki, którą można zaobserwować na podstawie ciągłości: relacji (wiodący pracow-
nik opieki zdrowotnej dla danego pacjenta), leczenia (realizacja jednolitego planu leczenia 
przez współpracujących specjalistów), informacji (dostęp do danych pacjenta z różnych miejsc 
systemu opieki zdrowotnej) i ciągłości organizacyjnej (przekierowanie pacjenta do innego 
specjalisty nie wiąże się z wydłużeniem czasu oczekiwania na właściwą usługę medyczną) 
[Haggerty, 2003].

Przyjrzyjmy się dwóm najbardziej popularnym koncepcjom koordynacji, tj. koordynacji 
poziomej i pionowej, które dały początek różnym modelom opieki zintegrowanej na całym 
świecie, wraz z odniesieniem do przykładów w polskim systemie opieki zdrowotnej.

4.1. Pozioma koordynowana opieka zdrowotna

Prawdopodobnie pierwszym centrum medycznym, które wykorzystało koncepcję koordy-
nacji w opiece zdrowotnej, było Montefiore Medical Center w Bronksie (Nowy Jork). Centrum 
medyczne zostało otwarte w 1884 r. jako szpital dla pacjentów z dolegliwościami przewle-
kłymi, w tym szczególnie dla chorych na gruźlicę [Montefiore Medical Center]. W Europie 
Zachodniej i Ameryce Północnej koordynacja pozioma funkcjonuje w szerszym wymiarze 
od lat 50. XX w., kiedy to Huygen, Fry, a następnie Starfield zaproponowali w holenderskim, 
niemieckim, brytyjskim systemie opieki zdrowotnej świadczenia koordynowane oparte 
na POZ i lekarzu pierwszego kontaktu. Była to koncepcja opieki, w której zespół lekarzy był 
zorientowany na pacjenta, będącego częścią lokalnej społeczności, cechująca się komplekso-
wością i ciągłością leczenia.

Podstawą koordynacji poziomej jest praca zespołowa, a nieodłącznym elementem tego 
systemu jest stawka kapitacyjna, która miała motywować lekarza POZ – lekarza koordynu-
jącego – do optymalnego zarządzania ścieżką pacjenta w systemie oraz wykreowania stałej 
relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. Mimo że po reformie służby zdrowia w Polsce poja-
wiła się specjalizacja z medycyny rodzinnej, która miała być podstawą pracy POZ, to jednak 
funkcja lekarza POZ daleka jest od roli rzeczywistego koordynatora ścieżki pacjenta z rozpo-
znaniem przewlekłym lub mnogim. Obecnie tylko w Wielkiej Brytanii i Danii lekarze POZ 
pełnią funkcję koordynatora w zakresie podstawowych chorób somatycznych.

Innym przykładem koordynowanej opieki zdrowotnej o charakterze poziomym jest 
opieka nad osobami, u których występują zarówno choroby somatyczne, jak i zaburzenia 
natury psychicznej. Zauważono bowiem, że wielu pacjentów POZ poza schorzeniami soma-
tycznymi cierpi również na różnorodne zaburzenia psychiczne. Ponadto osoby, które miały 
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problemy natury psychologicznej, nie umiały ich zinterpretować, a do lekarza POZ zgłaszały 
się z objawami somatycznymi, takimi jak: zmęczenie, zaburzenia apetytu, kołatanie serca 
czy zaburzenia snu. W związku z tym w model został wpisany zespół – koordynator umiej-
scowiony w POZ współpracuje z lekarzami pierwszego kontaktu i innymi specjalistami. 
Zespoły POZ w Holandii od 2015 r. zatrudniają psychologów, pielęgniarki ze specjalizacją 
w psychiatrii oraz przeszkolonych pracowników społecznych. Holandia przetestowała ów 
model w latach 2012–2013 w formie pilotażu i dzięki temu sprawdziła zasadność kliniczną 
i ekonomiczną tego rozwiązania. Dodatkowi profesjonaliści pracują pod wspólną nazwą spe-
cjalisty zdrowia psychicznego i podlegają lekarzowi POZ. Z poziomu POZ zajmują się grupą 
osób z depresją, lękami lub objawami stresu, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych 
wg DSM-5 lub ICD-10, a także pacjentami ze współistniejącymi przewlekłymi chorobami 
somatycznymi i powiązanymi z nimi zaburzeniami psychicznymi (najczęściej z depresją). 
Podejście to zwiększa skuteczność oraz podnosi jakość opieki zdrowotnej.

Efektywność tej formy koordynowanej opieki zdrowotnej widoczna jest m.in. w redukcji 
liczby niepotrzebnych hospitalizacji w tych schorzeniach, a także wśród osób, które trafiają 
na szpitalne oddziały ratunkowe. Analizowane prace [van Loenen et al., 2014; Mercier et al., 
2015] wskazują, że optymalna liczba lekarzy POZ oraz poprawa długoterminowej ciągłość 
leczenia przyczyniają się do zmniejszenia liczby zbytecznych hospitalizacji. Wysoka jakość 
świadczeń realizowanych przez POZ oraz efektywniejsza koordynacja korelują z lepszą efek-
tywnością leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi [Hansen, 2015]. Z kolei van den 
Berg [2016] zauważył, że pacjenci POZ o dłuższych osobistych relacjach z lekarzem rodzin-
nym wykazywali mniejszą potrzebę korzystania z SOR. Holandia opracowała zintegrowany, 
wielospecjalistyczny system oceny zarówno dla lekarzy POZ, którzy realizują także świad-
czenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jak i SOR, ratowników medycznych oraz dys-
pozytorni. Zaobserwowano, że liczba wizyt na SOR się zmniejszyła.

Pozioma koordynowana opieka zdrowotna sprawdza się także w zarządzaniu dostępem 
pacjentów do domów opieki, specjalistycznych świadczeń zdrowia psychicznego, a nawet 
świadczeń społecznych, jak również do specjalistycznej opieki onkologicznej. Interdy-
scyplinarne zespoły, składające się z lekarzy chirurgów, patologów, internistów, radiolo-
gów i wykwalifikowanych pielęgniarek, które powstały m.in. w Szkocji, choć jeszcze nie 
są kompleksowe, mogą istotnie wpływać na poprawę wyników leczenia. Podstawą ich pracy 
są interdyscyplinarne rekomendacje i standardy, przeprowadzają raz w tygodniu formalne 
spotkania, prowadzą swoje wewnętrzne audyty oraz współpracują z organami kontrol-
nymi w regionie, spełniając wymogi pracy zespołowej. Osoby włączone do takich zespołów 
powinny przestrzegać zasad współpracy, takich jak: 1) wspólne obowiązki, współdecydowa-
nie, dzielenie się informacją, planowanie i interwencje; 2) szczere, konstruktywne partner-
stwo oparte na koleżeństwie, zaufaniu i poszanowaniu; 3) współzależność i kolektywność, 
czyli brak autonomii; 4) relacje oparte na symetrii – wiedza i doświadczenie ważniejsze od 
funkcji i tytułów; 5) ciągły rozwój i modernizacja współpracy, przekraczanie granic mię-
dzy dziedzinami [D’Amour et al., 2005].
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Model działający w Szkocji jest podobny do wstępnego modelu szybkiej terapii onkolo-
gicznej, wprowadzonego w styczniu 2015 r. w Polsce. Wydawać się może, że jest to przykład 
koordynacji pionowej, niemniej ważne jest to, że zasadnicza koncepcja opiera się na stawce 
kapitacyjnej oraz na współpracy zespołu specjalistów, z instytucją konsylium włącznie. Nie-
stety w modelu polskim rola lekarza POZ rozmywa się wśród niejasnej linii podziału kompe-
tencji i odpowiedzialności za efekty leczenia oraz sposobu rozliczeń poszczególnych świadczeń 
pomiędzy nim a lekarzem specjalistą, np. onkologiem, chirurgiem czy innymi specjalistami, 
którzy z Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) weszli do ścieżki koordyna-
cji pacjenta onkologicznego.

4.2. Pionowa koordynowana opieka zdrowotna

Celem pionowej koordynowanej zdrowotnej (inaczej nazywanej przejściową) jest zagwa-
rantowanie ciągłości leczenia pacjentom z dolegliwościami przewlekłymi, którzy w trakcie 
diagnostyki, leczenia lub rehabilitacji będą przenoszeni z ośrodków POZ do ośrodków szpi-
talnych, ewentualnie kierowani do specjalistów opieki geriatrycznej oraz zdrowia psychicz-
nego. Taki model może być realizowany przez: 1) lekarzy specjalistów udzielających świadczeń 
POZ, np. lekarzy ortopedów, którzy pracują wyłącznie w AOS, a niewykonujących samodziel-
nie operacji; 2) polikliniki, czyli centra medyczne zatrudniające jednocześnie lekarzy POZ 
oraz lekarzy specjalistów, zapewniające ogólne wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne; 3) 
ścieżki diagnostyczne wspierające POZ w szybkiej diagnostyce chorób, np. Narodowy Insty-
tut Zdrowia i Opieki (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) zalecił, aby 
lekarze POZ oraz pielęgniarki w przychodniach mieli szybki, bezpośredni dostęp do świad-
czeń w zakresie endoskopii, TK, MR w przypadku pacjentów z podejrzeniem nowotworu 
(w Polsce szybka terapia onkologiczna także zawiera elementy takiej koordynacji); 4) standa-
ryzowane ścieżki wypisu pacjentów hospitalizowanych – mają na celu usprawnienie przej-
ścia z opieki szpitalnej na domową oraz zmniejszenie liczby ponownych przyjęć do szpitala, 
szczególnie w krótkim czasie po wypisie; 5) punkty transferowe w szpitalach – zwykle w pro-
porcji 10 stanowisk koordynatora transferowego na 400 łóżek szpitalnych, które obsługują 
przejście pacjentów do POZ lub do innych podmiotów realizujących dalszą opiekę. Punkty 
te są obsługiwane przez pielęgniarki ds. przejścia i pracowników społecznych. Opracowują 
programy opieki domowej, świadczeń społecznych oraz organizację przyjęć do domów opieki 
wraz z niezbędną dokumentacją dla płatników – firm ubezpieczeniowych.

Szczególnym rodzajem pionowej skoordynowanej opieki zdrowotnej jest opieka nad 
pacjentami z chorobami przewlekłymi, co dotyczy przede wszystkim osób w podeszłym 
wieku. Jest to rodzaj opieki koordynowanej, którą niektórzy plasują gdzieś pomiędzy opieką 
opartą na świadczeniach POZ a specjalistyczną opieką zdrowotną przeznaczoną dla osób 
z chorobami somatycznymi. Za jej ojca uważany jest van der Linden [2001], który opisał jej 
podstawy i obszary rozwoju. Ten rodzaj opieki nazywany jest też opieką kompleksową lub 



Pacjent, świadczeniodawca czy system – komu dziś potrzebna jest skoordynowana opieka zdrowotna? 103

tzw. programem opieki 1 i 1/2, co obrazuje jej umiejscowienie między POZ a AOS. Modele 
dotyczące koordynacji chorób przewlekłych są szczególnie ważne dla systemów opieki zdro-
wotnej, co można uzasadnić drastycznie rosnącymi nakładami w przypadku tych właśnie 
pacjentów. Badania przeprowadzone w populacji holenderskiej wykazały, że pacjent z chorobą 
przewlekłą kosztował rocznie podstawowy system ubezpieczenia nawet 5200 euro, a osoba 
bez chorób przewlekłych – 1300 euro [Vos et al., 2015].

Na przestrzeni lat w ramach pionowej skoordynowanej opieki zdrowotnej wypraco-
wano kilka podstawowych modeli opieki przewlekle chorych realizowanej w sposób zinte-
growany. Ponad 20 lat temu kalifornijska organizacja opieki zdrowotnej Kaiser Permanente 
opracowała trójkąt Kaisera [Ham et al., 2003]. Trójkąt składa się z trzech warstw. Jego pod-
stawa ilustruje kategorię pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy korzystają ze świad-
czeń POZ. Pacjenci na drugim poziomie to osoby wysokiego ryzyka, którym potrzebne jest 
specjalistyczne zarządzanie procesem chorobowym, z kolei chorzy o złożonych potrzebach 
zdrowotnych (3 poziom) wymagają koordynatora opieki zdrowotnej, czyli zarządzania kon-
kretnymi przypadkami i ścieżkami ruchów pacjentów w systemie.

Rysunek 2. Model opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi wg Wagnera

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. H. Wagner, B.T. Austin, M. von Korff, Organizing care for patients with chronic 
illness, „Milbank Q” 1996, 74 (4), s. 511–544.

W 1996 r. Edward Wagner stworzył koncepcję opieki nad przewlekle chorymi (ang. chronic 
care model, CCM) (rys. 2). Model ten pokazuje, jak zmieniła się rola pielęgniarki w opiece 
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nad przewlekle chorym: nadano jej rolę koordynatora, a jednocześnie zdjęto ten obowiązek 
z lekarza. Wzrost świadomości pacjentów na temat choroby zwiększył udział samoleczenia, 
a zastosowanie min. 4 z 6 elementów modelu w placówce daje lepsze wyniki leczenia oraz 
wzrost zadowolenia chorych [Coleman et al., 2009].

Wprowadzenie do koordynacji pojęcia zarządzania procesem chorobowym (ang. disease 
management), czyli kompleksowego i ciągłego prowadzenia pacjenta z jedną lub kilkoma cho-
robami, stworzyło możliwość koordynacji w złożonych chorobach przewlekłych, wymagają-
cych interwencji wielu specjalistów różnych dziedzin. Przykładem choroby, której diagnostyka 
i leczenie prowadzone w taki sposób dają wymierne rezultaty, jest stwardnienie rozsiane. 
Twórcy powyższego modelu wyodrębnili 10 elementów, które mogą uczynić go wzorcowym: 
1) precyzyjnie zdefiniowana grupa docelowa; 2) edukacja pacjentów; 3) profilaktyka, leczenie 
i współpraca w tym zakresie; 4) wypracowane konsensusy i wytyczne; 5) tworzenie ścieżek 
opieki i drzew decyzyjnych; 6) przeniesienie zadań w obrębie grup zawodowych, np. z lekarza 
na pielęgniarkę, z pielęgniarki na opiekuna; 7) korzystanie z technologii IT; 8) kultura orga-
nizacyjna oparta na informacji zwrotnej; 9) optymalna struktura organizacyjna; 10) finan-
sowanie oparte na stałej stawce za pacjenta (ryczałt).

W polskim systemie opieki zdrowotnej trudno doszukać się pełnego zastosowania modelu 
pionowej koordynowanej opieki zdrowotnej. Jednostką chorobową, która najprawdopodobniej 
jest koordynowana w sposób zbliżony do ideału, jest cukrzyca. Poradnie cukrzycowe, które 
stanowią swoiste centra dowodzenia procesem chorobowym, mogą być identyfikowane jako 
miejsce, gdzie zaczyna się i kończy zarządzanie procesem tej choroby. Dzięki temu, że w cen-
trach diabetologicznych współpracują ze sobą różni profesjonaliści (diabetolog, endokrynolog, 
pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta i inni), kooperacja przynosi coraz bardziej zauważalne 
efekty. Innym przykładem próby wprowadzenia koordynacji pionowej do polskiego sys-
temu opieki zdrowotnej jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego 
pierwsza edycja została ogłoszona w 2011 r. Niestety mimo dobrych podstaw teoretycznych 
i przygotowania merytorycznego programu jak dotąd nie powstały jego kluczowe projekty 
– tzw. centra zdrowia psychicznego. Liczba pobytów w szpitalu nie zmniejszyła się na korzyść 
zwiększenia liczby wizyt w POZ, AOS oraz innych inicjatyw społecznych w obrębie miejsca 
zamieszkania chorych. Nie stworzono lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego 
w gminach, zabrakło też ze strony NFZ spójnej strategii finansowania. W konsekwencji nie 
powstał spójny system skutecznej prewencji i leczenia zaburzeń psychicznych, a liczba samo-
bójstw w czasie pierwszej edycji programu zwiększyła się o ok. 60% [Komenda Główna Policji, 
Wybrane statystki]. NFZ i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji od kilkuna-
stu miesięcy przygotowują pilotażowy projekt opieki skoordynowanej w diagnostyce i lecze-
niu osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Z kolei w zakresie psychiatrii Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii uruchamia projekt współfinansowany przez UE w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który pozwoli stworzyć trzy tzw. środo-
wiskowe centra zdrowia psychicznego. Będzie to pierwsza oficjalna i międzyinstytucjonalna 
próba połączenia opieki medycznej z opieką społeczną, jednak dopiero za kilka lat będziemy 
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mogli ocenić zasadność wprowadzenia tych rozwiązań. Są to pierwsze jaskółki zapowiada-
jące, że w polskim systemie opieki zdrowotnej pojawia się miejsce na koordynację, która jest 
szansą dla pacjentów i finansów.

5. Podsumowanie

Koordynowana opieka zdrowotna na świecie jest ważną i efektywną formą strategii reformy 
systemu. Może przybierać wiele różnorodnych form, a także być realizowana za pomocą róż-
norodnych modeli organizacyjnych i finansowych. Koordynowana opieka zdrowotna jest eta-
pem ewolucji systemów opieki zwrotnej, służącym poprawie efektywności leczenia i jakości 
życia pacjentów, szczególnie z chorobami przewlekłymi i/lub współtowarzyszącymi. Wdra-
żanie tej formy zarządzania zdrowiem pacjentów w poszczególnych systemach wymaga inte-
gracji polityki zdrowotnej i społecznej, współpracy między regulatorem rynku, płatnikiem 
i realizatorami świadczeń medycznych, a także zaangażowania pacjentów. Wiele przykładów 
potwierdza słuszność wdrażania koncepcji koordynacji także w warunkach polskich, przy 
zachowaniu pierwotnego, potrójnego jej celu w systemie opieki zdrowotnej: poprawy zdro-
wia populacji, poprawy jakości opieki oraz obniżenia kosztów.

Warto pamiętać, że tak długo, jak koordynowana opieka zdrowotna w poszczególnych 
krajowych systemach będzie funkcjonowała na małą skalę i będzie ukierunkowana wyłącznie 
na skąpo wyselekcjonowaną grupę pacjentów, tak jej wpływ na wydajność całego systemu 
opieki zdrowotnej będzie niewielki i niesprzyjający rozwijaniu tejże formy zarządzania 
procesami chorobowymi. Potrzebna jest większa wiedza na temat tego, jak skutecznie roz-
wijać, wspierać i rozpowszechniać inicjatywy związane z koordynowaną opieką zdrowotną 
w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz – w dłuższej perspektywie – zwrócenie uwagi 
na inicjatywy, które pozwolą tworzyć coraz lepsze rozwiązania techniczne i organizacyjne 
(co włączać w koordynację?) oraz zmienić zachowania pacjentów i świadczeniodawców 
poprzez m.in. odpowiednie systemy motywacyjne (jak poszczególne elementy łączyć, by 
były optymalnie efektywne?). To wszystko powoduje, że polski system opieki zdrowotnej 
powinien z zainteresowaniem i otwartością podejmować wszelkie inicjatywy promujące 
i rozwijające koordynacje w naszych krajowych warunkach. Skoordynowana opieka zdro-
wotna jest tak samo potrzebna pacjentowi, świadczeniodawcy, jak i samemu płatnikowi 
oraz instytucjom rządowym. Wszyscy zainteresowani dzięki niej mogą odczuć poprawę 
jakości realizowanych usług medycznych, szczególnie w obrębie chorób przewlekłych oraz 
współistniejących.
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Patient, provider or the system: who needs coordinated healthcare?

Abstract

Aging society, growing medical needs and limited resources, as well as rapidly progressing develop-
ment of medical technologies are challenges faced by healthcare systems across the world. Coordinated 
healthcare that is being delivered in more than 100 formats globally, is a management approach to the 
delivery of medical services that ensures continuity and comprehensiveness in diagnostics and treat-
ment at improved efficiency and reduced costs. In Poland, coordination of medical services is only just 
gaining ground and limited resources available in the healthcare system make it a viable option that 
offers improved access to modern healthcare services with better surveillance and cost management 
as well as optimisation of outlays.

Keywords: aging society, health, healthcare, coordinated healthcare, integrated healthcare
JEL classification codes: I00, I1, I18, I19
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Procesy i projekty w organizacji. 
O potrzebie i sposobach współdziałania

Streszczenie

Procesy i projekty występują obecnie w każdej organizacji, a zarządzanie nimi powinno zapewniać 
sprawne i jednocześnie elastyczne funkcjonowanie organizacji. Wspólne cele i liczne podobieństwa 
stanowią dobrą podstawę do łącznego ich ujmowania i współdziałania. Jednak zarówno w literaturze, 
jak i w praktyce obie koncepcje zarządzania są traktowane i stosowane rozłącznie. Celem artykułu jest 
wskazanie potrzeby oraz możliwych sposobów współdziałania wymienionych koncepcji zarządzania. 
Starano się także przedstawić obecny stan w tym zakresie. W przygotowaniu artykułu, który ma cha-
rakter teoretyczno-przeglądowy, wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowa-
dzone analizy dotyczyły rozwiązań opisanych w krajowym i niemieckim piśmiennictwie naukowym 
i praktycznym. Z rozważań wynika m.in., że w piśmiennictwie praktycznym, częściej niż w nauko-
wym, podkreśla się konieczność i prezentuje zróżnicowane sposoby i formy współdziałania zarządza-
nia procesami i projektami.

Słowa kluczowe: procesy, projekty, zarządzanie, zintegrowany model zarządzania procesami i projektami
Kod klasyfikacji JEL: M19
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1. Wprowadzenie

Współcześnie każda organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja) jest zbiorem procesów 
i projektów, często realizowanych równocześnie. Tymczasem zagadnienia dotyczące pro-
cesów i projektów traktuje się w literaturze przedmiotu rozłącznie, choć ich problematyka 
jest w określonym zakresie wspólna, wzajemnie się uzupełniająca. Wskazuje się co prawda 
na komplementarny charakter koncepcji zarządzania procesami i zarządzania projektami, 
na wspólną ideę procesowości i warstwę metodyczną, nie brakuje też pomysłów i działań w kie-
runku wzmocnienia związków między nimi, ale wciąż jest to dalekie od ujęcia całościowego. 
Również w praktyce obserwuje się częściowo różniące się i oddzielnie funkcjonujące światy 
zarządzania projektami i zarządzania procesami, na stykach których powstają konflikty 
i nieporozumienia, co zmniejsza skuteczność i efektywność ich stosowania. W konsekwen-
cji następuje utrata możliwych efektów synergii, które mogłyby powstać, gdyby było reali-
zowane podejście holistyczne. Wymienione przesłanki stały się głównym motywem badań 
nad problematyką łącznego rozpatrywania zarządzania procesami i projektami w poszuki-
waniu sposobów poprawy ich współdziałania i integracji zarządzania, co wynika z dążenia 
organizacji (przedsiębiorstwa, instytucji) do zastosowania zasady synergii.

Celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu relacji między dwiema koncepcjami 
zarządzania: procesami i projektami, wskazanie potrzeby, możliwych sposobów i form współ-
działania obu tych koncepcji, prezentowanych nie tylko w naukowej literaturze przedmiotu, 
lecz także w doniesieniach z praktyki. Inspiracją do podjęcia dociekań w tym zakresie stał się 
jubileusz 10-lecia Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej, której pra-
cownicy mają istotny udział w kształtowaniu obu koncepcji zarządzania1. W przygotowaniu 
opracowania wykorzystano metodę analizy i krytyki publikacji krajowych i zagranicznych 
autorów (głównie niemieckojęzycznych), a także metodę krytycznej analizy wypowiedzi 
praktyków i konsultantów, wynikających z ich obserwacji i doświadczenia, zamieszczonych 
na specjalistycznych portalach i blogach. Artykuł ten swoim charakterem przybiera postać 
eseju naukowego, zawierającego obok różnych ujęć omawianej problematyki, prezentowa-
nych w piśmiennictwie (naukowym i praktycznym), także ujęcia hipotetyczne, dyskusyjne, 
a może nawet kontrowersyjne. W tym zakresie więcej rodzi się pytań, dylematów, wyzwań 
aniżeli gotowych odpowiedzi.

1 Katedra zajmuje się nie tylko tematem zarządzania projektami, lecz także zarządzaniem procesami, w tym 
organizacją, jak również dojrzałością procesową i projektową oraz doskonaleniem procesów (restrukturyzacją 
procesową). U podstaw projektowo-procesowej problematyki leży stwierdzenie, zamieszczone na stronie inter-
netowej katedry, że „zarządzanie projektami wywodzi się z procesowego, dynamicznego podejścia do problemów 
zarządzania”. [http://kolegia.sgh.waw.pl, 15.01.2018].
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2. Procesy i projekty – istota, podobieństwa i różnice

Dyskusje na temat tego, czym są procesy i projekty oraz jakie są różnice i podobieństwa 
między nimi, toczą się już od dłuższego czasu, ale w ostatnim okresie wydają się bardziej 
ożywione. Rozważania na ten temat wychodzą poza ramy akademickiej aktywności (opraco-
wania zwarte, czasopisma, referaty wygłaszane na konferencjach) i przenoszą się na specjali-
styczne portale i blogi. Szczególnie intensywne są w obszarze informatycznego wspomagania 
działalności, nie tylko biznesowej. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, dla porządku należa-
łoby przywołać interpretacje znaczeniowe podstawowych pojęć w tym zakresie.

Otóż procesy gospodarcze – w odróżnieniu od projektów – są naturalnymi elementami 
każdej organizacji. Te pierwsze istnieją niezależnie od woli ludzi, a zarządzanie nimi (i ich 
doskonalenie) jest (powinno być) obowiązkiem kierownictwa organizacji. Projekty jako nie-
powtarzalne przedsięwzięcia o wysokiej złożoności są natomiast „powoływane” do życia 
przez kierownictwo przedsiębiorstwa zależnie od potrzeb. O ile procesy zapewniają realizację 
celów biznesowych organizacji i spełnienie wymagań klientów, o tyle projekty są narzędziem 
rozwiązywania złożonych problemów organizacji, które utrudniają ich funkcjonowanie2. 
Od procesów oczekuje się zapewnienia powtarzalności i standaryzacji działań organizacji, 
a w rezultacie – wzrostu ich efektywności. Projekty z kolei mają zapewnić działaniom orga-
nizacji elastyczność i innowacyjność. Obie te kategorie współistnieją w organizacji i mają 
charakter komplementarny względem siebie, a skuteczność i efektywność realizacji celów 
procesów w dużej mierze jest determinowana także przez projekty. Z kolei sprawność dzia-
łania projektów jest określana także przez pryzmat jakości procesów, szczególnie tych które 
kształtują (składają się na) zarządzanie projektami. Nie ma przy tym możliwości pełnego 
zastąpienia jednych drugimi3. Między procesami i projektami istnieją zarówno podobień-
stwa4, jak i różnice. Projekty traktuje się jako szczególny rodzaj procesów: są one procesami 

2 Projekty organizacyjne służą wprowadzaniu zmian, innowacji w organizacji w różnych obszarach i na róż-
nych poziomach zarządzania. Z ich pomocą wprowadza się nowe procesy oraz różne koncepcje (w tym zarządzanie 
procesami i projektami) oraz metody zarządzania. Są uznawane za doskonałe narzędzie przełożenia (operacjo-
nalizacji) strategii na działanie [Trocki, Sońta, 2009, s. 15–16; Sońta-Drączkowska, 2012, s. 19]. Projekty wyko-
rzystuje się w procesie wdrażania założeń (modyfikacji) strategii do modelu procesowego przedsiębiorstwa i jego 
procesów gospodarczych (process follows strategy). Część kluczowych procesów (subprocesy) jest wykonywana 
jako projekty. Ponadto zarządzanie multiprojektowe orientuje się na strategie i cele procesów [Feddern, 2014].

3 Urbanowicz uważa, że projekty i procesy powinny być obecne w każdej organizacji informatycznej. W takiej 
organizacji to programista pracuje projektowo, a operator – procesowo. W efekcie zyskuje się dostęp do kreatyw-
ności i elastyczności dzięki projektom oraz stabilnej powtarzalności dzięki procesom. Projekty pomagają znaleźć 
odpowiedzi na pytania, których nikt jeszcze nie zadał, z kolei procesy pozwalają zoptymalizować powtarzalne 
czynności i uzyskać w każdej iteracji satysfakcjonujący poziom jakości. Uważa on także, że najlepsze praktyki 
nie odpowiedzą na pytanie o granicę między pracą projektową a procesową, ale praktyk znający oba te obszary 
będzie w stanie stworzyć rozwiązanie adekwatne do warunków swojego środowiska [Urbanowicz, 2017].

4 Bogusz z podobieństw pomiędzy procesem a projektem wyprowadza taką konkluzję: „I w ten sposób pro-
jekt staje się procesem – pomimo różnic w przedmiocie kolejnych realizacji. Można dzięki temu kolejne projekty 
ze sobą zestawiać i porównywać, a przez to doskonalić” [Bogusz, 2016].
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niepowtarzalnymi (improwizowanymi), występującymi obok procesów powtarzalnych (ruty-
nowych) i uzupełniającymi procesy powtarzalne [Trocki, Grucza, Ogonek, 2003, s. 13–4]5. 
Ponadto poziom dojrzałości projektowej6 mierzy się też jakością procesów projektowych. Co 
prawda projekty odnoszą się do różnych, niepowtarzalnych przedsięwzięć, mają też różny 
stopień złożoności, jednakże w przypadku każdego projektu można zastosować te same 
zasady, techniki i procedury w jego przygotowaniu, dotyczące tzw. procesów projekto-
wych. Choć projekty są narzędziem wprowadzania zmian, same też mogą być przedmio-
tem zmian. Wówczas w doskonaleniu procesów projektowych wykorzystuje się procedury 
i metody zarządzania procesami [Marciszewska, Nowosielski, 2011]. Zarówno procesy, jak 
i projekty zakładają pracę zespołową: w zespołach procesowych i zespołach projektowych 
chodzi o możliwie najlepsze wykorzystanie umiejętności pracowników z różnych obszarów 
funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Procesy i projekty obok takich samych formalnych atry-
butów (cel, wejście, wyjście, klient i przydzielone zasoby) są determinowane przez ograni-
czone zasoby, a także są one planowane i kontrolowane: w jednym i drugim wypadku ustala 
się cele, które z reguły wyprowadza się ze strategii przedsiębiorstwa, stosując te same kryte-
ria obszarowe (czas, jakość, koszt, zakres prac). W obu wypadkach obowiązuje ponadfunk-
cjonalne (ponadwydziałowe, a nawet ponadorganizacyjne) podejście, ale niekiedy procesy 
i projekty są realizowane wewnątrz poszczególnych funkcji oraz komórek organizacyjnych. 
Zarządzanie projektami i zarządzanie procesami są ukierunkowane na określony produkt. 
Łączą je także podstawy teoretyczne oraz metodyczne. Wspólne dla obu koncepcji zarządza-
nia są: podejście procesowe, systemowe, problemowe i decyzyjne, a także wiele metod i tech-
nik zarządzania. Trocki zauważa, że „projekty są, co do swej istoty, procesami”, twierdzi, 
że „zarządzanie projektami powinno się opierać na podejściu procesowym, jego zasadach, 
modelach i metodach” [2012, s. 67].

Wspólne kwestie w tych dyscyplinach zbliżają do siebie koncepcje zarządzania procesami 
i projektami i stanowią podstawę do łącznego ich traktowania i współdziałania, a nie tylko 
koegzystencji. Tymczasem w praktyce często reprezentują one oddzielnie opracowane, wdro-
żone i niezależnie stosowane, nie zawsze też równoprawnie traktowane, formy zarządzania. 
Jedną z istotnych przeszkód w łącznym (całościowym) rozpatrywaniu obu analizowanych 
koncepcji zarządzania jest niejednoznaczność pojęć z nimi związanych.

5 Dla podkreślenia „cienkiej” granicy między klasycznymi procesami a procesami przypominającymi pro-
jekty w literaturze przedmiotu rozróżnia się procesy definiowalne i procesy empiryczne. Pierwsze to takie, które 
można powtarzać, a ich wynik jest przewidywalny, co umożliwia ich automatyzację. Natomiast procesy empi-
ryczne to takie, których wynik jest nieokreślony, a możliwość wystąpienia w nich nieprzewidzianych sytuacji jest 
duża [Ćwiklicki, Jabłoński, Włodarek, 2010, s. 11–12].

6 Można więc powiedzieć, że zagadnienie dojrzałości procesowej stanowiło fundament opracowania koncep-
cji dojrzałości projektowej. Rozwinięto ją w dojrzałość zarządzania programami i portfelem projektów [Juchnie-
wicz, 2012, s. 129–130].
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3.  Nieścisłości terminologiczne jako ograniczenia 
zespolonego działania

Zamieszanie terminologiczne wprowadzają już same definicje procesu i projektu, for-
mułowane przez różne towarzystwa i poszczególnych autorów (naukowców i praktyków). 
Terminy te nie są jednoznacznie określone i jednolicie stosowane zarówno w literaturze 
przedmiotu, jak i w praktyce. Dlatego też poszukiwanie podobieństw i różnic między pro-
jektem a procesem, jak również kształtowanie związków między nimi powinno poprzedzać 
jednoznaczne zdefiniowanie wszystkich relewantnych pojęć.

Istotną trudność stanowi wyjaśnienie pojęcia „proces”, które jest podstawowym termi-
nem dla koncepcji zarządzania procesami: raz jest to „proces”, innym razem „proces gospo-
darczy”, nazywany też „biznesowym”. Termin ten ma stosunkowo szeroki, a jednocześnie 
niedookreślony, niejednolicie interpretowany (także w gronie przedstawicieli nauki) zakres 
znaczeniowy7. Niejasności terminologiczne towarzyszą także pojęciu „projekt”. Bez koniecz-
ności przywoływania pełnych określeń tego pojęcia wystarczy skupić się na początkowych 
zdaniach definicji, sformułowanych w różnych źródłach. I tak stowarzyszenie IPMA (Inter-
national Project Management Association) traktuje projekt jako unikatowy zestaw działań. 
Natomiast PMI (Project Management Institute) widzi projekt jako ograniczony w czasie wysi-
łek. Według metodyki PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments 2) projekt jest organi-
zacją powołaną na pewien czas. Z kolei według normy ISO 10006 projekt to jednolity proces 
[Lukasz, 2014]. Jak wynika z tego krótkiego przeglądu, mamy do czynienia z częściowo róż-
nymi określeniami tego samego pojęcia (proces i projekt), elementarnego dla analizowanych 
koncepcji zarządzania, a nawet z nierozróżnianiem ich (zacieraniem granic między nimi). 
W specjalistycznej literaturze przedmiotu trudno też znaleźć jednoznaczne i jasno rozgrani-
czone pojęcia „zarządzanie procesami” i „zarządzanie projektami”. W konsekwencji autorzy 
prac z tego zakresu wprowadzają swoje definicje, będące z reguły (często nieudaną) kompi-
lacją innych definicji, co jeszcze bardziej utrudnia możliwość poprawnej ich interpretacji.

Nieporozumienia terminologiczne towarzyszą także pojęciom bardziej złożonym. Cho-
dzi tu o takie pojęcia, często bliskoznaczne lub na różnych płaszczyznach pokrewne (powią-
zane, współzależne itd.), jak: zarządzanie procesami (projektami) i zarządzanie procesowe 
(projektowe), doskonalenie procesów i optymalizacja procesów8. Wysoka niejednoznaczność 
towarzyszy pojęciom zestawionym w pary, takim jak: zarządzanie procesami a zarządzanie 

7 Do tej pory nie opracowano jednej, powszechnie przyjętej definicji procesu gospodarczego. Należy też zauwa-
żyć, że w literaturze przedmiotu niektórzy autorzy nie dostrzegają różnicy między pojęciem „proces” i „proces 
gospodarczy”. Inni definiują proces gospodarczy (biznesowy) bardziej szczegółowo aniżeli proces, akcentując 
m.in. jego ponadfunkcjonalny (ponadorganizacyjny) charakter.

8 Optymalizacja procesów jest szczególnym przypadkiem doskonalenia procesów. Polega bowiem na dąże-
niu do równoczesnej realizacji kilku celów, np. obniżki kosztów, oszczędności czasu i poprawy jakości. Jest ona 
znacznie trudniejsza od „prostego” doskonalenia, ukierunkowanego jedynie na jedno z wymienionych kryteriów.
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procesowe, zarządzanie projektami a zarządzanie projektowe9. Nie podejmując się w tym 
miejscu definiowania tych pojęć, można na podstawie pobieżnej analizy ich określeń, stoso-
wanych w literaturze przedmiotu, stwierdzić, że relatywnie częściej zarówno zarządzanie pro-
cesowe, jak i projektowe są interpretowane szerzej (w sensie filozofii, orientacji zarządzania) 
aniżeli zarządzanie procesami i projektami (rozumiane jako metoda zarządzania). Można 
też stwierdzić między nimi relację nadrzędności (zarządzanie procesowe, projektowe) i pod-
rzędności (zarządzanie procesami, projektami). Można też z dużym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, że zarządzanie procesami i zarządzanie projektami występują we współczesnych 
organizacjach, oczywiście na różnych poziomach dojrzałości, natomiast zarządzanie proce-
sowe i zarządzanie projektowe nie zawsze mają miejsce.

W poszukiwaniu tego, co łączy, obie analizowane koncepcje istotne ze względów termi-
nologicznych jest jeszcze jedno pojęcie, różnie określane w literaturze i praktyce, a miano-
wicie: „miejsca przecięcia”, „granice” „styki” (niem. Schnittstelle, ang. interface). W krajowej 
literaturze przedmiotu zbyt mało uwagi (albo nawet wcale) poświęca się temu fundamental-
nemu dla integracji obu koncepcji pojęciu, nie mówiąc już o zarządzaniu takimi „miejscami” 
(„stykami”, „białymi plamami”)10.

Jak widać, powszechnemu operowaniu wymienionymi pojęciami w literaturze i w prak-
tyce towarzyszy wysoki stopień niedookreśloności ich zakresów znaczeniowych i relacji 
między nimi, jak również niejednoznaczności rozumienia. Samo definiowanie pojęć uży-
wanych w tym obszarze, choć niełatwe, ale bardzo ważne, nie wystarcza do pełnego i jed-
noznacznego zrozumienia ich istoty. Dopiero osadzenie (ulokowanie) konkretnego terminu 
w określonym zbiorze pojęć, w powiązaniu z innymi pojęciami tego zbioru, daje pełniejszy 
jego obraz. Stąd tak ważne, również dla łącznego omawiania obu koncepcji zarządzania, jest 
konstruowanie wspólnego dla nich systemu pojęć (systemu terminologicznego) [Lichtarski, 
Nowosielski, 2017, s. 11–29].

4.  Zarządzanie procesami i zarządzanie projektami – stan obecny 
w zakresie współdziałania (przegląd piśmiennictwa)

Problematyka współdziałania koncepcji zarządzania procesami i projektami jest poru-
szana zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym. Przegląd zagranicznych 
doniesień oparto na literaturze niemieckojęzycznej.

 9 Problemy terminologiczne dotyczą również zapożyczonych z obszaru anglojęzycznego określeń BPM (busi-
ness process management) i PM (project management). W ostatnim czasie obserwuje się zbliżenie pojmowania 
tych kategorii z ich odpowiednikami stosowanymi w praktyce naszych przedsiębiorstw i instytucji. Na różnice 
w interpretacji pojęcia „projekt” w języku polskim i angielskim zwraca uwagę Trocki [2003, s. 18–19].

10 Rummler i Brache [2000, s. 52, 94] w swojej holistycznej propozycji zarządzania efektywnością organizacji 
wielokrotnie podkreślają, że tak jak na poziomie organizacyjnym największe możliwości podniesienia efektyw-
ności leżą między funkcjami, tak samo na poziomie procesu największe możliwości leżą często między poszcze-
gólnymi czynnościami w procesie.
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W piśmiennictwie krajowym (naukowym i praktycznym) dość obszernie i w różnych 
aspektach, ale najczęściej w sposób rozłączny, omawia się zagadnienia dotyczące procesów 
i projektów. Istnieje bogata literatura dotycząca tych koncepcji, szczególnie na poziomie poje-
dynczych procesów i projektów, oraz prezentowane są wyniki badań empirycznych w zakresie 
zarządzania tymi kategoriami. Relatywnie mało pisze się o zarządzaniu (wieloma) procesami, 
choć tytuły publikacji wskazują na taki zamiar ich autorów, a ponadto bardziej preferuje się 
operacyjne aniżeli strategiczne zarządzanie nimi. Dużo uwagi poświęca się zagadnieniom 
zarządzania (wieloma) projektami (programem i portfelem projektów)11. Brakuje natomiast 
publikacji i badań na temat zarządzania programem i portfelem (siecią) procesów. Więcej 
jest publikacji dotyczących czynników sukcesu w zarządzaniu projektami (zob. m.in. Spa-
łek, 2004), mniej – w zarządzaniu procesami, ale prace badawcze są prowadzone osobno 
dla obu koncepcji. Zaniedbuje się analizę czynników sprzyjających współdziałaniu proce-
sów i projektów w organizacji, a jeśli już podejmuje się takie prace, to głównie w odniesieniu 
do przedsiębiorstw z branży ICT (information and communication technology) czy obszaru 
informatycznego zarządzania oraz procesów projektowych w różnego typu organizacjach 
[Jasińska, Szapiro, 2014, s. 75 i n., s. 162 i n.]

Rozłącznie omawia się istotę i elementy struktury: organizacji procesowej oraz organi-
zacji projektowej. Osobno traktuje się także kwestie związane z projektowaniem organizacji 
procesowej [Grajewski, 2007] oraz organizacji projektowej [Trocki, 2014]. Projektując organi-
zację projektową widzi się co prawda procesy (zarządcze, wykonawcze i wspierające) realiza-
cji projektu, ale nie mówi się o kierowaniu nimi i ich doskonaleniu z wykorzystaniem metod 
i narzędzi zarządzania procesami. Wyjątkiem są tu standaryzowane procesy zarządzania 
projektami. Brakuje łącznego omawiania tych dyscyplin (pojęć), z zamiarem projektowania 
organizacji procesowo-projektowej. Wyraźny niedosyt informacyjny ma miejsce w zakresie 
współpracy między komórkami zajmującymi się tymi koncepcjami (między biurem zarządza-
nia projektami a biurem zarządzania procesami). Choć dużo pisze się o zakresie zadań biura 
projektów, to w pracach na ten temat pomija się związki kierownika projektu z menedżerem 
(właścicielem) procesu, widząc jedynie relacje kierownika projektu z kierownikiem liniowym 
(funkcjonalnym). A przecież oprócz procesów przebiegających (zarządzanych i doskonalo-
nych) w obszarach funkcjonalnych, w organizacjach zachodzą jeszcze (makro) procesy reali-
zowane ponad funkcjami i to one w wielu wypadkach wymagają zarządzania i doskonalenia 
właśnie z pomocą projektów. Do tego dochodzi również brak szerokich i pogłębionych badań 
na temat tzw. miękkich aspektów (w tym kulturowych) zarządzania procesami i projektami, 
w fazie ich zespolonego projektowania, wdrażania i eksploatacji na różnych poziomach doj-
rzałości organizacji jako całości.

11 Imponujący wkład w  tym zakresie mają właśnie pracownicy Katedry. Dla przykładu można wymienić 
tu choćby takie pozycje, jak: Trocki, Sońta-Drączkowska (red.), 2009; Trocki (red.), 2012; Sońta-Drączkowska, 
2012; Trocki, 2014.
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Wyraźną lukę w polskim piśmiennictwie naukowym widać w zakresie sposobów wspól-
nego działania (współpracy) obu koncepcji zarządzania (integracji zarządzania procesami 
i projektami) pomimo dostrzeganych podobieństw między nimi. Starają się ją częściowo 
wypełnić publikacje dotyczące przedsiębiorstw branży ICT, w których podejmuje się m.in. 
zadanie opracowania kompleksowej koncepcji zarządzania procesami realizacji projektów 
ICT w przedsiębiorstwie, będącej wyrazem połączenia podejścia procesowego i projektowego 
w organizacji [Jasińska, Szapiro, 2014, s. 229 i n.]. Poza takimi wyjątkami, w odniesieniu do 
innych branż12, brakuje co najmniej pogłębionego i systemowego ukazania cech wspólnych 
i związków obu koncepcji zarządzania, które mogłyby stanowić fundament rozwiązań inte-
gracyjnych. Co prawda dostrzega się i podkreśla wspólne dla obu koncepcji podejście proce-
sowe, analizuje się zarządzanie projektami przez pryzmat procesów, traktuje się zarządzanie 
projektem jako proces, wskazuje nawet na jednolite metody zarządzania procesem i projek-
tem, jednak nie idzie się krok dalej w kierunku integrowania obu koncepcji zarządzania.

W praktycznym piśmiennictwie krajowym współdziałanie procesów i projektów widzi się 
przez pryzmat wybranych aspektów. I tak stosunkowo dużo miejsca poświęca się procesom 
w projektach jako zestandaryzowanym i powtarzalnym czynnościom projektowym (zob. m.
in. Kolpak, 2013). Nie wykorzystuje się jednak tego jako „przyczółka” do budowania rozwią-
zania integracyjnego, w ramach którego zarządzanie procesami i ich doskonalenie objęłoby 
także procesy projektowe. Dostrzega się także powiązania pomiędzy zarządzaniem procesami 
biznesowymi a zarządzaniem projektami13. Opierając się na wynikach badań, twierdzi się, 
że wykorzystanie odpowiedniej metodyki zarządzania projektami jest niezwykle istotne dla 
skutecznej implementacji zarządzania procesami, a także wdrażania nawet najdrobniejszych 
usprawnień. Dlatego wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z identyfikowaniem, analizą 
i usprawnianiem procesów muszą być traktowane jak przedsięwzięcia projektowe i profe-
sjonalnie zarządzane [Najlepsze praktyki wdrażania koncepcji BPM, http://carrywater.com, 
15.01.2018]. Krajowi eksperci i konsultanci, publikujący na blogach i forach internetowych 
związanych z procesami i projektami, dostrzegają potrzebę integracji powiązanych ze sobą 
koncepcji zarządzania. Między innymi Stawicki [http://www.jsproject.pl, 15.01.2018] stwier-
dza potrzebę systematycznego łączenia zarządzania projektami z zarządzaniem zmianą14. 
Wyraźny niedosyt budzi także brak opracowań terminologicznych, które wprowadzałyby 
ujednolicone podstawy pojęciowe ważne dla wspólnego omawiania obu koncepcji.

12 W tym miejscu warto zauważyć zainteresowanie współdziałaniem procesów, projektów i obszarów funk-
cjonalnych w organizacjach non profit. Zob. np. [Millner, Majer, 2014] 

13 Dostrzegając silne i wzajemne uwarunkowania procesów i projektów, autorzy raportu badań dotyczących 
dojrzałości procesowej adresują ich wyniki do specjalistów zarówno z zakresu zarządzania procesami, jak i zarzą-
dzania projektami. Zob. Najlepsze praktyki wdrażania koncepcji BPM, http://carrywater.com, 15.01.2018.

14 Uważa on „że zarządzanie projektami (zwłaszcza projektami wywołującymi zmiany organizacyjne w fir-
mach) powinno być »sparowane« z […] dziedziną wiedzy, jaką jest zarządzanie zmianą”. Zauważa też, że czym 
innym jest sporadyczne uwzględnianie tych zagadnień w projekcie, a czym innym – stosowanie metodycznego, 
całościowego podejścia do zmiany, w dodatku połączonego z zarządzaniem projektami.
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Wszystko to nie sprzyja wykorzystaniu potencjału synergicznego ukrytego w zespolonym 
traktowaniu obu koncepcji zarządzania. Nie sprzyja też temu niska świadomość korzyści 
integracji obu kategorii, opartej na podejściu procesowym oraz ciągłym doskonaleniu proce-
sów, projektów i obszarów funkcjonalnych. Korzyści te są jednak istotne. Przede wszystkim 
jest nią kompleksowe zarządzanie firmą w ramach jednego, wspólnego systemu, opartego 
na jednolitej dokumentacji (procedurach), komunikacji, połączonych komórkach obsługi, 
(w efekcie) przy niższych nakładach i kosztach funkcjonowania. Efektem towarzyszącym, 
ważnym dla zachowania bezkolizyjnej współpracy obu koncepcji, jest jednoznaczny przydział 
ról, zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracownikom w różnych obszarach działalności 
organizacji, zaangażowanym w jej procesy i projekty. Szczególną wartość dodaną integracji 
tworzy otwartość na inne koncepcje zarządzania (np. na zarządzanie produktem, zmianą, 
wiedzą, kadrami), których włączenie (obecność w jednolitym systemie) staje się współcze-
śnie koniecznością [Baum, Wajszczuk, Wawrzynowicz, 2011].

W niemieckiej literaturze naukowej można dostrzec relatywnie duże zainteresowanie 
łącznym traktowaniem (ujmowaniem) obu koncepcji zarządzania, również w szerszym kon-
tekście (np. w powiązaniu z zarządzaniem zmianami, produktami, jakością). Reiss [1992] 
rozpatrując interakcje między koncepcjami zarządzania procesami, projektami i produk-
tami, stwierdza ich rozłączny (izolacyjny) charakter. Głównym problemem w tworzeniu 
odpowiedniej kombinacji tych koncepcji staje się zapobieganie „infekcjom” jednych kon-
cepcji słabościami innych. Aby uniknąć ryzyka takiej „infekcji”, minimalizowane są kon-
takty między analizowanymi koncepcjami. Zdaniem zwolenników takiego rozłącznego 
podejścia koncepcje zarządzania projektami, produktami i procesami powinny być stoso-
wane oddzielnie. Należy się jednak liczyć z konsekwencjami takiego podejścia, a mianowi-
cie adhokracją w przypadku zarządzania projektami i biurokracją odnośnie do zarządzania 
procesami [Reiss, 1992, s. 25]. Ten sam autor stwierdza ponadto, że jednoczesna implemen-
tacja koncepcji zarządzania projektem, zarządzania produktem i zarządzania procesem 
jest już co prawda organizacyjną rzeczywistością dla niektórych firm, ale dla wielu wciąż 
stanowi pożądaną organizacyjną wizję przyszłości. Proponuje zatem zintegrowane ujęcie 
tych trzech dyscyplin zarządzania (procesami, projektami i produktami). Idea ta zostanie 
przedstawiona w dalszej części tego opracowania.

W literaturze niemieckiej można spotkać również pozycje książkowe poświęcone oma-
wianej problematyce. Jedną z częściej przywoływanych w piśmiennictwie niemieckim jest 
publikacja Gareisa i Stummera [2006]. Autorzy najpierw omawiają podstawowe kwestie 
dotyczące obu koncepcji zarządzania, a następnie związki między zarządzaniem procesami 
a zarządzaniem projektami (programami i portfelem projektów), które ilustrują przykładami 
i kompleksowym studium przypadku. Poruszają również kwestie integracji struktur organi-
zacji zorientowanej na procesy i zorientowanej na projekty, w tym integracji komunikacji oraz 
metod i narzędzi. Autorzy omawiają problemy związane z zarządzaniem personelem w takiej 
organizacji, a także prezentują model dojrzałości zintegrowanego, procesowo- projektowego 
zarządzania organizacją.
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Z kolei w niemieckim piśmiennictwie praktycznym (na specjalistycznych blogach i por-
talach) problematykę zarządzania procesami i zarządzania projektami porusza się w różnych 
aspektach, także w powiązaniu z zarządzaniem produktami czy jakością. Zehrer i Wagner 
[2008] krytycznie zauważają, że wiele przedsiębiorstw traktuje tematy zarządzania proce-
sami i zarządzania projektami (jak również inne koncepcje zarządzania z nimi związane) 
jako samodzielne (samoistne, niezależne) dyscypliny, powierzając je różnym komórkom orga-
nizacyjnym, działającym wg częściowo różnych zasad. Zwraca się jednak uwagę na fakt, że 
w trakcie implementacji systemu zarządzania procesami i/lub zarządzania projektami uwi-
dacznia się potrzeba wieloaspektowego podejścia (ponad podziałami). Jest to zbieżne z wcze-
śniejszymi stwierdzeniami Reissa [1992]. Zdaniem Hagena [2008] sukces odnoszą jednak 
te firmy, które mają kontrolę nad swoimi procesami, projektami i produktami, a sukces ten 
warunkuje stosowanie podejścia integracyjnego i holistycznego. Uważa on, że między zarzą-
dzaniem procesami, projektami i produktami istnieje znacznie więcej połączeń niż elemen-
tów dzielących, co uzasadnia potrzebę łącznego ich ujmowania. Ostrzega przed brakiem 
pełnego współdziałania tych koncepcji zarządzania w obszarach wspólnych czy w różnych 
sytuacjach, co może łatwo prowadzić do rywalizacji o ograniczone zasoby i związanych z tym 
konfliktów, a w konsekwencji – do utraty możliwych korzyści. Hagen identyfikuje i prezen-
tuje (w formie tabelarycznej, macierzy portfolio) potencjał synergii zawarty w kombinowaniu 
związków między procesami, projektami i produktami. W rezultacie kojarzenie procesów 
z projektami implikuje procesowo zorientowane zarządzanie projektami (model procesowy 
realizacji projektów) czy modele optymalizacji zarządzania projektami (modele dojrzałości 
projektowej, oparte na dojrzałości procesowej). Z kolei kojarzenie projektów z procesami 
wywołuje m.in. takie związki pojęciowe, jak: proces zarządzania projektem, procesy projek-
towe, cykl (procesowy) życia projektu czy zintegrowana organizacja procesowo-projektowa. 
To wzajemne przenikanie się koncepcji jest przekonującym argumentem przemawiającym za 
ujęciem holistycznym i podjęciem działań integracyjnych. Ten sam autor, zajmując się stan-
daryzacją procesów w projektach, twierdzi, że procesy projektowe mogą dostarczać jednoli-
tej struktury i systematyki w inicjowaniu, planowaniu projektów i sterowaniu nimi [Hagen, 
2009]. Zwiększa to skuteczność i efektywność realizacji projektów, ale w wypadku nadmiernej 
standaryzacji powstaje groźba utraty tych korzyści w połączeniu z obniżeniem elastyczności. 
Taki proces powinien być w uzasadnionych przypadkach odpowiednio dopasowany (zre-
dukowany lub rozszerzony) do specyficznych cech określonego projektu. Potrzebę łącznego 
rozpatrywania obu dyscyplin dostrzegają Zerher i Wagner [2008], którzy proponują opra-
cowanie modelu procesu zarządzania projektami (Projekt managen) i włączenie go do mapy 
procesów przedsiębiorstwa, co umożliwi dalsze działania w kierunku integracji zarządza-
nia projektami z zarządzaniem procesami. W piśmiennictwie praktycznym autorzy zwra-
cają również uwagę na niedostateczną współpracę obu dyscyplin i problemy ich koordynacji 
oraz proponują sposoby doskonalenia [Barrierefrei und grenzenlos, 15.01.2018], w tym komu-
nikacji między nimi, dla wykorzystania potencjału synergicznego [Dietrich, 2010]. Ponadto 
praktycy zarządzania twierdzą, że obie dyscypliny wzajemnie się uzupełniając, mogą być 
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w pełni zintegrowane, co może stanowić wkład w zarządzanie przedsiębiorstwem, zorien-
towane na proces [Feddern, 2014].

Inni autorzy zaangażowani w praktyczne zastosowania obu koncepcji zarządzania 
widzą możliwość ich współdziałania w działalności gospodarczej zdominowanej przez pro-
jekty. Stempkowski i Scherrer [2015] dostrzegając możliwość „uczenia” się przedsiębiorstw 
budowlanych od produkcyjnych, przedstawiają ideę zintegrowanego zarządzania projektami 
i procesami w budownictwie. Jak widać, w znacznie większym stopniu to właśnie praktycy 
aniżeli naukowcy dostrzegają powagę problemu i poszukują związków między analizowa-
nymi koncepcjami zarządzania i sposobów ich współdziałania. Nietrudno przy tym zauwa-
żyć, że to, jakie kwestie i jak często porusza się na specjalistycznych blogach i portalach, 
wynika z potrzeby rozwiązania problemów leżących na stykach procesów, projektów, pro-
duktów czy innego rodzaju zmian.

Przywołane wybrane publikacje przedstawicieli praktyki, dotyczące potrzeby wspólnego 
rozważania procesów i projektów oraz problemów (trudności) wynikających z rozłącznego 
traktowania procesów i projektów w realnym procesie zarządzania, nie spotykają się z odpo-
wiednim zainteresowaniem naukowców (badaczy). Praktycy konsultanci, często równocześnie 
pracownicy akademiccy, stawiając pytania, wskazują problemy i inspirują do zajmowania się 
nimi albo sami podsuwają pomysły ich rozwiązania. Nie są one jednak „podchwytywane” 
przez akademików. W ten sposób rozłączne traktowanie zarządzania procesami i projek-
tami przez naukowców przenosi się także na dydaktykę, gdzie na oddzielnych przedmiotach 
kursowych przekazuje się odrębnie wiedzę o każdej z tych dyscyplin. Brakuje przedmiotów 
łączących te spokrewnione ze sobą koncepcje zarządzania. Ponadto w ofercie studiów pody-
plomowych brakuje kierunku procesowo-projektowego zarządzania przedsiębiorstwem, 
na którym można by było wskazać potrzebę i sposoby zapewnienia współdziałania obu kon-
cepcji. Organizowane są co prawda konferencje naukowe poświęcone łącznemu omawianiu 
tych dyscyplin, ale treści wygłaszanych referatów (czy późniejszych publikacji) rozmijają 
się, przynajmniej częściowo, z integratywnymi intencjami organizatorów tych konferencji.

Jeżeli zatem między omawianymi kategoriami (procesami i projektami) oraz koncep-
cjami zarządzania nimi istnieją podobieństwa i tak bliskie związki, to nasuwa się wiele pytań. 
Skąd wynika tak małe zainteresowanie nauki pogłębianiem wiedzy na temat tego, co łączy 
obie kategorie (procesy i projekty) i koncepcje zarządzania15, co jest dla nich wspólne? Dla-
czego nie prowadzi się pogłębionych prac badawczych nad zintegrowaną koncepcją zarzą-
dzania procesowo-projektowego, której potrzebę opracowania dostrzegają praktycy, a którą 
„wywołuje się” i konkretyzuje w naukowej literaturze przedmiotu? Czy nie dostrzega się 

15 Obowiązujący współcześnie paradygmat w nauce, technologii i gospodarce można nazwać holistycznym, 
całościowym lub systemowym. Jego przejawem jest zwrot od pojęcia części ku pojęciu całości, co jest ideą prze-
wodnią integracji systemu zarządzania. W ostatnim czasie daje się zauważyć próby łączenia metod zarządzania 
w celu bardziej skutecznego rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów zarządzania. Są one również 
przedmiotem prac doktorskich. Na przykład łączne zastosowanie metod BPM i SOA z użyciem metody PRINCE2 
prezentowane jest w pracy Nagela [2017].
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efektów synergicznych ich łącznego stosowania? A jeśli nawet się je dostrzega, to czyżby roz-
łączne traktowanie obu koncepcji generowało większe korzyści aniżeli ich łączne i formalne 
ujmowanie w jednym systemie? W tym kontekście pojawia się też pytanie szerszej i podsta-
wowej natury: Dlaczego przedsiębiorcy i menedżerowie uważają, że mogą prowadzić i roz-
wijać swoją działalność, jeśli nie znają jej fundamentów, tj. procesów i projektów? Możliwe 
są także inne, bardziej specjalistyczne pytania, gdy rozpatruje się równocześnie procesy, 
projekty i produkty (czy też szerzej zmiany): Jakie skutki dla organizacji i jej klientów (inte-
resariuszy) może generować myślenie projektowo-produktowe i procesowe w zarządzaniu 
strategicznym i operacyjnym? Czy i jak obecnie współpracują menedżerowie odpowiedzialni 
za projekty, produkty i procesy w trakcie wprowadzania nowego produktu czy innego typu 
ważnych dla organizacji zmian? W jaki sposób menedżerowie projektów mogą przyczyniać 
się do poprawy efektywności zarządzania produktami lub procesami? W jaki sposób mene-
dżerowie procesów mogą przyczyniać się do poprawy efektywności zarządzania produk-
tami bądź projektami?

Z wielu przyczyn trudno znaleźć odpowiedzi na wyżej postawione pytania w piśmien-
nictwie naukowym16. Reiss [1992] za jeden z takich powodów uważa brak modelu integracyj-
nego na tyle zoperacjonalizowanego, aby można go było praktycznie wykorzystać, np. jako 
model symulacyjny. Identyfikowanie przyczyn, a także proponowanie sposobów „zbliżenia 
się” koncepcji zarządzania należą do obowiązków naukowców. Obecnie nie widać jednak 
większego zainteresowania nauki przedmiotową problematyką17. W konsekwencji potencjał 
integracji koncepcji zarządzania nie zostaje w pełni wykorzystany.

Z tego dość pobieżnego przeglądu wynika, że kwestie współdziałania obu koncepcji 
zarządzania są szerzej i głębiej traktowane w piśmiennictwie niemieckim aniżeli polskim. 
Ponadto z przywołanych przykładów rozwiązań w tym zakresie wynika, że przyjmują one 
różne formy: od prostych do złożonych. Można też dostrzec, że to współdziałanie przebiega 
ewolucyjnie (etapowo): od harmonizacji, przez standaryzację i koordynację, aż do integracji. 
Jeśli przyjąć czteroetapowy model procesu integracji, zaproponowany przez Brytyjski Instytut 
Normalizacji (British Standards Institution, 2006; Pojasek, 2006, s. 89−97], to w literaturze 
i praktyce można odnaleźć przykłady rozwiązań odnoszące się do każdego z tych etapów. 
I tak na początku (I etap) podsystemy (koncepcje) zarządzania działają osobno w tej samej 
organizacji, w tym samym czasie. Później (II etap) zostają zidentyfikowane wspólne ele-
menty w analizowanych koncepcjach zarządzania (harmonizacja i standaryzacja). Następ-
nie (III etap) te wspólne elementy, o podobnym poziomie dojrzałości, podlegają procesom 

16 Ważną, choć jedną z wielu, przyczyn jest ciągły proces „mnożenia” nowych koncepcji, metod i narzędzi, 
a jednocześnie niemożność (nieumiejętność) łączenia części „podzielonego” (także przez naukowców) realnego 
świata zarządzania w większe całości (zbiory, architektury). Łatwiej jest bowiem badać fragmenty systemu zarzą-
dzania i przekazywać wiedzę o nich, nie mówiąc już o braku czasu na takie prace. Inną istotną przyczyną jest 
brak wzajemnego zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin i subdyscyplin wynikami prowadzonych 
w nich badań.

17 Jest to oczywiście autorska diagnoza obecnego stanu, celowo przejaskrawiona, aby wzmocnić potrzebę zaję-
cia się omawianą problematyką.
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koordynacji. A na końcu (IV etap) powstaje całościowy system zarządzania, który zawiera 
wszystkie elementy wspólne pochodzące z połączonych podsystemów (integracja). Na pod-
stawie przytoczonych przykładów można wnioskować, że najwięcej rozwiązań dotyczących 
współdziałania obu koncepcji zarządzania lokuje się na drugim i trzecim etapie tego modelu 
integracji. Prawdziwość tego założenia powinna zostać poddana weryfikacji empirycznej.

5.  Przegląd wybranych propozycji współdziałania 
– od koordynacji do integracji

Zapewnienie współdziałania (współpracy) procesów i projektów w różnych obszarach 
i na różnych płaszczyznach, zarówno w teorii, jak i praktyce, nie jest sprawą łatwą i być może 
dlatego rzadko podejmowaną. W piśmiennictwie naukowym, ale częściej w praktycznym, 
pojawiają się zróżnicowane propozycje w tym zakresie, które zostały już wcześniej zasygnali-
zowane. Można je ująć w dwie grupy: rozwiązania proste o charakterze porządkowym, doty-
czące w szczególności harmonizacji, standaryzacji i koordynacji, oraz rozwiązania złożone 
o charakterze integracyjnym. Niektóre z nich, reprezentujące obie grupy, zostaną tu przy-
bliżone. W odniesieniu do rozwiązań prostych Dietrich [2010] zauważa, że chodzi m.in. 
o poprawę niesprawnie działającej komunikacji między procesami i projektami w przed-
siębiorstwach branży motoryzacyjnej. Przedsiębiorstwa te stoją obecnie przed trudnymi 
wyzwaniami natury techniczno-organizacyjnej (wielowariantowość produktów i technologii, 
rosnący stopień usieciowania oraz zderzenie dwóch kultur: inżynierii i rozwoju oprogramo-
wania). Dochodzi do zakłóceń komunikacyjnych między komórkami i osobami zajmującymi 
się procesami i projektami, których przyczyną są częściowo różne cele. Usprawnienie tej 
komunikacji jest relatywnie prostym sposobem poprawy (harmonizowania) współdziałania 
procesów i projektów, ale wymaga, obok zastosowania wspólnej bazy danych, wprowadze-
nia jednego z trzech alternatywnych rozwiązań, takich jak: 1) półautomatyczne planowanie 
projektu na podstawie modeli procesów, 2) planowanie projektu na podstawie modeli proce-
sów wraz z dokumentacją towarzyszącą procesowi, 3) konfiguracje planu projektu na pod-
stawie fraktali procesowych [Dietrich, 2010]. Innym rozwiązaniem, pomocnym w zbliżeniu 
analizowanych koncepcji zarządzania, może być standaryzowanie procesów projektowych. 
Dość często stosuje się je w firmach branży ICT, gdzie procesy projektowe ujednolicają spo-
sób działania dostawcy usług IT i sprawiają, że jest on przewidywalny i powtarzalny, także 
w aspekcie jakości usług. Zwraca na to uwagę m.in. Kolpak ze stowarzyszenia IPMA Polska 
[Kolpak, 2013]. Procesy stabilizują środowisko dostarczania usług IT i sprawiają, że dostawca 
jest w stanie wywiązać się z umów SLA (service level agreement). Trzeba jednak umiejętnie 
wyznaczyć poziom standaryzacji określonego procesu. Dotyczy to również tzw. metodyk 
zwinnych (ang. agile), chętnie stosowanych w organizacjach IT, nastawionych na szybkie uzy-
skiwanie rezultatów w postaci innowacyjnych usług i produktów IT. Metodyki zwinne rów-
nie dobrze jak metodyki klasyczne integrują się z procesami ITIL (Information Technology 
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Infrastructure Library). ITIL stanowi powszechnie stosowany zbiór informacji oraz wskazó-
wek dotyczących najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. M. Huber i G. Huber uwa-
żają, że rozszerzenie ITIL o metody zarządzania procesami i projektami sprzyja utworzeniu 
zintegrowanego modelu zarządzania, który może stać się modelem referencyjnym [2011]. 
Łączne wprowadzenie tych metod jest krytyczne dla powodzenia projektów. Dlatego ich 
implementacja powinna być inspirowana i nadzorowana przez kierownictwo organizacji. 
Konieczne jest przy tym włączenie do tego procesu pracowników wszystkich szczebli przez 
przekazanie im wiedzy i korzyści wynikających ze stosowania tych metod.

Interesującą propozycję zbliżenia obu koncepcji przez włączenie (integrację) zarządza-
nia projektami do systemu zarządzania procesami przedstawiają Zerher i Wagner [2008]. 
Wychodzą oni z założenia, że istotnym i wspólnym obszarem dla obu koncepcji jest standa-
ryzowany opis projektu jako procesu gospodarczego. Ich propozycja idzie w kierunku opra-
cowania modelowej struktury procesu (wzorca jego przebiegu), powtarzalnego w różnych 
konkretnych projektach18. Zalecają włączenie takiego procesu (Projekte managen) do grupy 
procesów wspierających i „ulokowanie” go na mapie (w architekturze) procesów przedsię-
biorstwa. Założenie to pozostaje w zgodzie z zasadą, że zadania w zakresie planowania stero-
wania i kontroli (zamykania projektu), niezależnie od projektu, wykazują podobną strukturę 
i treść, przyjmując wiele właściwości procesu gospodarczego19. Przyjęcie takiej zasady pozwala 
na sformułowanie ogólnych zasad i wytycznych oraz zastosowanie uniwersalnych metod pla-
nowania i realizacji projektów [Trocki, 2012, s. 68].

Warto przybliżyć także propozycję zintegrowanego zarządzania procesami i projektami 
w budownictwie zaproponowaną przez Stempkowskiego i Scherrera [2015]. Jej istotą jest połą-
czenie koncepcji zarządzania projektami stosowanej z powodzeniem w budownictwie z kon-
cepcją zarządzania procesami praktykowaną w przedsiębiorstwach przemysłowych przez 
wykorzystanie standaryzowanych procesów w projektach budowlanych. Autorzy pomysłu 
uważają, że około 80–90% wszystkich czynności związanych z planowaniem i realizacją pro-
jektu budowlanego można poddać standaryzacji, a następnie zarządzać nimi (i doskonalić je) 
z wykorzystaniem koncepcji zarządzania procesami. Pozostałe czynności (np. przygotowa-
nie koncepcji architektonicznej wymagającej uwzględnienia specyficznych wymagań klienta) 
należy traktować indywidualnie ze względu na ich niestandardowe charakterystyki, z wyko-
rzystaniem zarządzania projektami. Proponują także rozwiązania problemów „na stykach” 
działania tych koncepcji zarządzania.

Jeszcze inną propozycją zbliżenia obu koncepcji zarządzania, „uwikłanych” we wpro-
wadzanie zmian organizacyjnych, jest rozwiązanie zaproponowane przez ekspertów dwóch 
towarzystw niemieckich: Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement i Deutschen 

18 Takie rozwiązanie proponuje także Trocki [2012, s. 68]. Uważa, że wyróżnienie trzech głównych procesów 
projektów (wykonawczych, wspierających i zarządczych) i ich modelowych struktur ma zasadnicze znaczenie dla 
zarządzania projektami.

19 Orientacja na procesy w zarządzaniu projektami jest przyjmowana w normach i standardach zarządzania 
projektami (np. PMBOK Guide) oraz w niemieckiej normie 69901.
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Gesellschaft für Qualität [Barrierefrei und grenzenlos, 2015]20. Rozwiązanie to tworzy pod-
stawy integracji różnych koncepcji zarządzania z wykorzystaniem narzędzi harmonizacji, 
standaryzacji i koordynacji. Wskazuje się w nim warunki, jakie powinna stworzyć organiza-
cja, aby współpraca między zarządzaniem projektami, jakością i procesami w trakcie wpro-
wadzania zmiany mogła przebiegać możliwie bez zakłóceń. W tym celu niezbędne zdaniem 
ekspertów stają się: synchronizacja sposobów (metod) działania tych obszarów, celowe użycie 
metod, ról i komunikacji oraz ustalenie sposobu postępowania na poziomie strategicznym 
i operacyjnym. Synchronizacja, o której tu mowa, oznacza takie działania harmonizacyjne21, 
które wymuszają jednolite rozumienie celów i sposobów działania różnych uczestników tego 
postępowania integracyjnego. Ma to ułatwić i zapewnić koordynację działań (i wprowadzić 
standaryzację, jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz uświadomić wszystkich uczestników o miejscu 
każdego z nich w sieci powiązań oraz wzajemnych zależności. Koordynacja i synchroniza-
cja powinna przebiegać dwutorowo: na poziomie strategicznym i operacyjnym. Na poziomie 
strategicznym powinny być określone narzędzia wspierające koordynację i synchroniza-
cję. Proponuje się zatem, aby w skrzynce narzędziowej, obok metod zarządzania22 znalazły 
się jednoznaczne definicje ról23 oraz zasady komunikacji w projekcie i między projektem24, 
a także kierownictwem przedsiębiorstwa. Narzędzia te są wykorzystywane na poziomie ope-
racyjnym organizacji25.

Na końcu należy przywołać przykłady modeli zintegrowanych. Koncepcja Reissa [1992] 
zakłada, że trzy dyscypliny zarządzania: procesami, projektami i produktami powinny się 
od siebie wzajemnie uczyć, a naturalnym modelem (analogiem) jest tu rodzina, do czego 
nawiązuje nazwa całościowej koncepcji (3Pro-Familienmodell). Żadna z tych koncepcji nie 
jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemów przedsiębiorstwa. Dopiero ich kombinacja 
daje szanse wyrównania słabych stron i wykorzystania mocnych. Możliwe są dyfuzja wiedzy 
i doświadczeń, wspólna realizacja zadań społeczności i wzajemne wsparcie. Autor tej kon-
cepcji proponuje trzy relewantne formy takiego współdziałania: transfer wiedzy, kooperację 

20 Szerzej o tej integracyjnej propozycji w: Nowosielski, 2016, s. 331–347.
21 Harmonizacja stanowi wstępny etap standaryzacji, reguluje współpracę pracowników między stronami 

i instancjami procesowymi oraz doskonali wymianę danych i informacji.
22 Kierownictwo firmy ustala, jakie metody mogą być wykorzystane w zarządzaniu jakością, procesami, projek-

tami i ryzykiem, a kierownik projektu wybiera spośród nich te, których chce użyć w swoim projekcie dla zapew-
nienia jakości i wyników procesów. Wybór musi być uzgadniany z osobami odpowiedzialnymi za wymienione 
obszary.

23 Definicje ról określają, jakie funkcje występują w projekcie, z  jakimi wiążą się zadaniami i z  jaką odpo-
wiedzialnością. Na poziomie strategicznym określa się role w zarządzaniu każdym z relewantnych obszarów, 
a na poziomie operacyjnym kierownik projektu wybiera role i  funkcje dla swojego projektu, uzgadniając ten 
wybór z osobami odpowiedzialnymi za inne obszary.

24 Model komunikacji wymusza wspólne rozumienie struktury systemu komunikacji, mediów, reguluje obo-
wiązki informacyjne kierownictwa firmy względem kierownika projektu i vice versa oraz między poszczególnymi 
obszarami (funkcjami) zaangażowanymi w projekt.

25 Autorzy odsyłają zainteresowanych tą koncepcją do stron internetowych towarzystwa zarządzania projek-
tami i zarządzania jakością, gdzie zostały zamieszczone interaktywne programy umożliwiające wybór właści-
wych narzędzi.
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oraz usługi serwisowe. W odniesieniu do pierwszej z nich uważa, że wzajemna wymiana wie-
dzy oraz transfer kulturowy dostarczają menedżerom umiejętności i motywacji w obszarach, 
które dotychczas zaniedbywali. Uczenie się od siebie nawzajem daje menedżerom możliwość 
nabycia wielu dodatkowych kwalifikacji, co czyni z nich wszechstronnych menedżerów (Allro-
und-Manager). I tak np. idea procesowości stosowana w zarządzaniu procesami została już 
przyjęta w zarządzaniu projektami i wyraża się w formie koncepcji fazowej cyklu życia pro-
jektu lub cyklu zarządzania projektem. Z kolei transfer wiedzy projektowej do zarządzania 
procesami sprzyja uelastycznianiu inżynierii (kształtowania, modelowania) procesów i ich 
doskonaleniu. Zwłaszcza w modelowaniu i doskonaleniu ponadfunkcjonalnych procesów 
szczególnie ważnych dla organizacji zaleca się wykorzystanie zarządzania projektami. Pożą-
dany jest ponadto bezpośredni udział i współpraca przedstawicieli określonych obszarów 
funkcjonalnych w zespole projektowym. Zarządzanie projektami występuje w stosunku do 
innych koncepcji z przesłaniem „zapewnienia elastyczności”. Kierownicy (menedżerowie) 
projektów i właściciele (menedżerowie) procesów mogą uczyć się od menedżerów produktu 
zachowań przedsiębiorczych, orientacji na klienta i konkurencję, pomocnych w realizacji 
projektów i procesów. Z kolei menedżer procesu uczy swoich kolegów umiejętności dyscy-
plinowania swoich działań w trakcie kształtowania procesu rozwoju produktu. Kooperacja 
między analizowanymi koncepcjami oznacza faktycznie współpracę między poszczególnymi 
menedżerami. Spontaniczna we wczesnej formie współdziałania wymiana wiedzy zostaje 
przekształcona w instytucjonalną komunikację i kooperację menedżerów, odpowiedzial-
nych za swoje obszary. Zespoły pracowników ds. produktów i projektów współpracują ze 
sobą, tworząc produkty w odpowiednich procesach, a makroproces realizacji zamówienia 
klienta tworzy centralne pole ich współpracy. Z kolei kierownik projektu i menedżer procesu, 
biorąc wspólną odpowiedzialność za cykl życia produktu, nie tylko zapewniają odpowied-
nie tempo robót (speed) na każdym etapie tego cyklu, lecz także troszczą się o profesjonalne 
zarządzanie zmianami [Reiss, 1992, s. 30]. Trzecia forma współdziałania sprowadza się do 
wzajemnego wspierania się menedżerów, szczególnie w rozwiązywaniu trudnych problemów 
koordynacyjnych powstających „na styku” różnych dyscyplin i obszarów funkcjonowania. 
Są to problemy koordynacyjne wewnątrz projektów (procesów), między projektami (proce-
sami), a także między projektami (procesami) a obszarami funkcjonalnymi. Dla przykładu, 
gdy menedżer procesu konfiguruje proces realizacji zamówienia klienta, konsolidując wiele 
procesów w jeden makroproces, to pomocny w takim przedsięwzięciu może być menedżer 
projektu. Z kolei menedżer procesu może pełnić funkcje serwisową w multiprojektowym 
zarządzaniu. Jego fachowe kompetencje w zakresie analizy procesów pozwalają rozpoznać 
identyczne lub podobne czynności w wielu projektach, co może prowadzić do ich standary-
zacji [Reiss, 1992, s. 31].

Nieco inaczej propozycje integracyjne przedstawia Fritz w zaproponowanym zintegro-
wanym modelu zarządzania projektami i zarządzania procesami (Integrierten Prozess- und 
ProjektManagement, IPPM) [Fritz, 2008]. Zdaniem autora tej koncepcji problemy doty-
czące rozłącznego stosowania obu koncepcji wynikają m.in. z odmiennego definiowania 
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i praktykowania zarządzania procesami i projektami. Obie koncepcje są obszernymi zagad-
nieniami z szeroką gamą metod, których niewłaściwe użycie może przynieść niepożądany 
skutek, a nawet szkody dla firmy. Ponadto organizacje i ich menedżerowie są słabo poinfor-
mowani lub niedostatecznie zaznajomieni z tematem integracji systemu zarządzania, rów-
nież ze względu na złożoność tej problematyki. Tymczasem procesy i projekty w zasadzie 
dążą do tego samego celu, a mianowicie: poprawy wydajności procesów organizacji (przed-
siębiorstwa, instytucji). Ponadto liczne inne podobieństwa prowadzą do wniosku, że w ana-
lizowanym systemie istnieje wspólna podstawa integrowanych elementów – jest nią system 
zarządzania, ujęty przez pryzmat jego funkcji zarządzania (w konwencji niemieckiej szkoły 
zarządzania są to: Zielsetzung, Planung, Ausfűhrung, Kontrolle)26. Stąd wniosek, że obie kon-
cepcje, wraz z wybranymi metodami, można połączyć w jeden, unikatowy model. W propo-
nowanym modelu zarządzanie procesami i zarządzanie projektami, zgodnie ze swoim cyklem 
zarządzania, zostają „podpięte” pod taką wspólną podstawę. W ten sposób fragmenty wie-
dzy dotyczące samego zarządzania, a także kategorii procesu i projektu, sztucznie rozdzie-
lone między poszczególne koncepcje, zostają połączone (zintegrowane) w celu zapewnienia 
łącznego ich wykorzystania. Model IPPM ujmuje dwie różne perspektywy: horyzontalną 
(poziomą) i wertykalną (pionową). Perspektywa pozioma obejmuje procedury kształtowania 
(modelowania) procesów i projektów i zarządzania nimi, z kolei pionowa zapewnia zgodność 
tematyczną poszczególnych procedur z obszaru zarządzania, obszaru procesów i obszaru 
projektów. Innymi słowy oznacza to, że jeśli pierwszą funkcją zarządzania jest wyznaczanie 
celów, to wyznaczanie celów jest również podstawową funkcją w zarządzaniu projektami 
i procesami. Obie perspektywy modelu uzasadniają możliwość jednolitego podejścia do 
zarządzania procesami i do zarządzania projektami. Wykorzystując podobieństwa, zostaje 
zmniejszona złożoność systemu, a ponadto wzrasta zrozumienie relacji i analogii. Ponadto 
pojawia się efekt synergiczny, związany z przenoszeniem doświadczenia i wiedzy z jednego 
obszaru do drugiego. W celu umożliwienia zastosowania tego modelu w praktyce zostaje on 
uzupełniony o wybrane metody zarządzania z obu integrowanych koncepcji. Zaproponowany 
przez Fritza model został też przetestowany na przykładzie procesu rozwoju strategicznego.

6. Podsumowanie

Współcześnie procesy i projekty występują równocześnie w każdej organizacji, natomiast 
zarządzanie (i zainteresowanie) nimi ma najczęściej charakter rozłączny. W konsekwencji 
między zarządzaniem projektami i zarządzaniem procesami powstają „białe plamy”, dla-
tego rodzą się konflikty i nieporozumienia. Obniża to nie tylko sprawność funkcjonowania 

26 Jak podaje Trocki [2012, s. 72] w klasycznym podziale wyróżnia się następujące procesy (funkcje) zarządza-
nia: wyznaczanie celów, planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie i koordynowanie. Jego zda-
niem dwa ostatnie z wymienionych procesów są często łączone w proces sterowania.
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organizacji, lecz także wprowadzania zmian i ostatecznie zmniejsza się zadowolenie klientów 
organizacji. Następuje przy tym utrata możliwych efektów synergii, które mogłyby powstać, 
gdyby realizowane było podejście całościowe, uwzględniające właśnie powiązania (styki) mię-
dzy procesami i projektami. Taka sytuacja nie znajduje uzasadnienia, zwłaszcza gdy procesy 
i projekty oraz koncepcje zarządzania nimi wykazują szereg podobieństw i są względem sie-
bie komplementarne. Zarówno procesy, jak i projekty współuczestniczą w realizacji zadań 
organizacji i orientują się na te same cele (czas, jakość, koszty). Projekty pomagają dodatkowo 
racjonalizować (doskonalić) procesy gospodarcze organizacji, poprawiając ich sprawność 
funkcjonowania. Z kolei procesy, szczególnie te, które kształtują zarządzanie projektami, 
jako powtarzalne czynności dają możliwość szybkiej realizacji zamówień klientów. Z tego też 
względu powinny być zarządzane i doskonalone z pomocą narzędzi adekwatnych dla proce-
sów. Wspólne dla procesów i projektów oraz obu koncepcji zarządzania jest zatem podejście 
procesowe, jak również podejście systemowe, problemowe i decyzyjne, a także wiele metod 
i technik zarządzania i doskonalenia. Dla obu koncepcji zarządzania istnieje wspólna pod-
stawa integrowania, którą jest model systemu zarządzania ujęty przez pryzmat jego funkcji 
zarządzania. Z tych podobieństw, związków i wzajemnego przenikania wyłania się zatem 
potrzeba zintegrowanego traktowania procesów i projektów koniecznych do wykorzystania 
potencjału synergetycznego obu koncepcji zarządzania, jeśli zamierza się bardziej skutecznie 
realizować cele, obniżać koszty i podnosić sprawność zarządzania całą organizacją.

Nie wystarczy zatem tylko współistnienie procesów i projektów (koncepcji zarządza-
nia nimi), u podstaw którego leży często nieufność, wzmacniana funkcjonalnym podzia-
łem organizacji. Potrzebne jest ich współdziałanie, przejawiające się w transferze wiedzy 
(informacji, doświadczeń) między menedżerami procesów, kierownikami projektów i kie-
rownikami liniowymi, którego podstawą będzie zaufanie. Niezbędne jest także wzajemne 
wspomaganie się menedżerów w rozwiązywaniu intraorganizacyjnych problemów, szczegól-
nie tych leżących na stykach różnych obszarów i koncepcji zarządzania. Aby tak się stało, nie 
wystarczy spontaniczne współdziałanie, musi być ono zorganizowane – można je zapewnić 
dzięki ewolucyjnym rozwiązaniom (od prostych do bardziej złożonych) o zróżnicowanym 
poziomie dojrzałości integracyjnej. Przykłady takich rozwiązań, które zostały zastosowane 
w praktyce, omówiono w artykule. Ze względu na wagę i aktualność problemu kwestie meto-
dyczne i merytoryczne współdziałania (integracji) różnych koncepcji zarządzania powinny 
być przedmiotem dalszych, interdyscyplinarnych i pogłębionych badań.
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Processes and projects in an organisation: about the need to cooperate/ 
or why we need cooperation/why cooperation is needed

Abstract

Nowadays, processes and projects can be found in any organisation and the way they are managed 
should ensure smooth and flexible performance of an organisation. Common goals and a number of 
similarities lay good foundations for embracing them together and for cooperation. However, in litera-
ture as well as in practice, both management concepts are approached and implemented separately. The 
paper aims to identify the need for cooperation and demonstrates how the above mentioned manage-
ment ideas could be brought into a cooperation arrangement. Our intention was to present the state-
of-the-art knowledge with this respect. The paper is theoretical and it reviews the subject at hand by 
making a critical analysis of available literature. Analyses that have been carried out focused on solu-
tions described in Polish and German literature (scientific and empirical). Considerations included 
in the paper demonstrate that empirical literature, more often than the scientific one, stresses the need 
to cooperate and gives examples of ways and forms of cooperation in managing processes and projects.

Keywords: processes, projects, management, integrated management model of processes and projects
JEL classification code: M19
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Społeczno-demograficzne uwarunkowania 
lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw

Streszczenie

Jednym z podstawowych dylematów związanych z marketingiem międzynarodowym jest standary-
zacja vs lokalizacja działań marketingowych na rynku międzynarodowym. Problem ten dotyczy też 
stron internetowych przedsiębiorstw i ich marek będących kluczowym instrumentem marketingu in-
ternetowego. Wciąż jednak jest niewiele badań na temat czynników warunkujących lokalizację stron 
internetowych innych niż różnice kultur narodowych. 
Celem artykułu jest więc identyfikacja czynników społeczno-demograficznych w otoczeniu przedsię-
biorstwa na rynkach zagranicznych, które mogą warunkować lokalizację stron WWW adresowanych 
do zagranicznych użytkowników. W artykule zastosowano metodę integracyjnego przeglądu literatury 
i zidentyfikowano następujące czynniki społeczno-demograficzne w kontekście lokalizacji stron WWW: 
wielkość populacji użytkowników Internetu, stopień penetracji Internetu w kraju/regionie, różnice 
struktury internautów ze względu na wiek/generację, płeć oraz przynależność do grupy społecznej.

Słowa kluczowe: standaryzacja a lokalizacja stron WWW, uwarunkowania społeczno-demograficzne, 
marketing międzynarodowy, marketing internetowy
Kody klasyfikacji JEL: M3, F2, L1
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1. Wprowadzenie

Jednym z kluczowych dylematów związanych z marketingiem międzynarodowym jest 
standaryzacja vs dostosowywanie działań marketingowych do uwarunkowań na rynku 
zagranicznym [Vrontis, 2003; Sagan, 2010]. Witek-Hajduk [2010] wyróżnia trzy podejścia 
do dostosowania strategii marketingowej w skali międzynarodowej: standaryzacja strategii, 
adaptacja strategii marketingowej z rynku lokalnego do uwarunkowań na rynku zagranicz-
nym lub zastosowanie na rynku zagranicznym nowej strategii marketingowej. Wielu autorów 
[Yip, 1996] zwraca uwagę, że nie wszystkie elementy strategii marketingowej przedsiębior-
stwa na rynkach zagranicznych (grupy docelowe, pozycjonowanie, elementy marketingu-
-mix: produkt, cena, dystrybucja, promocja) muszą być jednocześnie standaryzowane lub 
dostosowane.

Od wielu lat podkreśla się znaczenie Internetu i narzędzi internetowych, w tym stron 
WWW, w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, co jest związane m.in. z rosnącą 
liczbą użytkowników tej sieci na świecie oraz takimi cechami Internetu, jak m.in. globalny 
zasięg, niskie koszty użytkowania, postępująca komercjalizacja oraz nieskończona wirtu-
alna pojemność [Jain, Maesincee, Kotler, 2002]. Zwraca się m.in. uwagę na promocyjne 
i dystrybucyjne funkcje strony WWW. Jak wynika z badań nad dostosowywaniem elemen-
tów marketingu-mix w skali międzynarodowej, działania z zakresu promocji i dystrybucji, 
do których realizacji często jest wykorzystywana strona WWW, są często dostosowywane 
do uwarunkowań na rynkach zagranicznych [Kapferer, 1992; Witek-Hajduk, 2010; Vrontis, 
2003]. W związku z tym istotną kwestią są czynniki warunkujące lokalizację stron WWW 
adresowanych do zagranicznych użytkowników.

W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji oraz przeprowadzono szereg badań empi-
rycznych na temat zastosowania stron WWW w działaniach adresowanych do zagranicznych 
nabywców [Witek-Hajduk i in., 2017b], w tym dotyczących lokalizacji domen internetowych 
[Singh, 2012] oraz czynników determinujących dostosowanie stron WWW do uwarunkowań 
na rynkach zagranicznych [Shneor, 2012]. Badacze zajmujący się problematyką uwarunkowań 
decyzji o lokalizacji stron WWW koncentrują się przede wszystkim na wpływie cech kultury 
narodowej, mniej uwagi zaś poświęca się wpływowi innych czynników w makrootoczeniu 
przedsiębiorstwa na te decyzje, w tym uwarunkowań społeczno-demograficznych. Celem 
artykułu jest wypełnienie tej luki badawczej i odpowiedź na następujące pytanie badawcze: 
Jakie czynniki w społeczno-demograficznym otoczeniu przedsiębiorstwa na rynkach zagra-
nicznych mogą warunkować decyzje o lokalizacji stron WWW adresowanych do zagranicz-
nych użytkowników?

Autorki dokonały przeglądu literatury na temat lokalizacji stron WWW, w tym publikacji 
o czynnikach ją determinujących oraz społeczno-demograficznych determinantach zacho-
wań internautów, a także przeglądu raportów i danych statystycznych dotyczących społecz-
no-demograficznego profilu użytkowników.
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W części pierwszej artykułu zdefiniowano i scharakteryzowano zjawisko lokalizacji 
stron WWW. W drugiej części przedstawiono wnioski z badań dotyczących determinantów 
lokalizacji działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem domen internetowych, 
wskazując lukę badawczą. W trzeciej części zidentyfikowano społeczno-demograficzne uwa-
runkowania lokalizacji stron WWW. Artykuł podsumowano wnioskami oraz wskazaniem 
ograniczeń i kierunków przyszłych badań.

2. Lokalizacja stron internetowych

W publikacjach z zakresu zarządzania międzynarodowego na określenie zjawiska dosto-
sowywania strategii marketingowej lub poszczególnych jej elementów do uwarunkowań 
na rynku zagranicznym stosowane są terminy ,,adaptacja” lub ,,lokalizacja” [Johri, Petison, 
2008]. Lokalizacja działań marketingowych jest odpowiedzią na zróżnicowanie potrzeb i pre-
ferencji nabywców z różnych rynków zagranicznych oraz odmienność innych uwarunkowań 
w mikro- i makrootoczeniu na tych rynkach. W przypadku strategii lokalizacji przedsiębior-
stwo bierze pod uwagę zróżnicowanie preferencji nabywców kształtowanych przez odmienne 
uwarunkowania na tych rynkach. Strategia lokalizacji jest zorientowana na identyfikację pro-
filu konsumentów w danym kraju czy regionie oraz dostosowanie działań marketingowych 
do ich specyfiki. Takie podejście ma służyć unikaniu kosztów adresowania nieadekwatnych 
komunikatów marketingowych do zagranicznej grupy docelowej [Singh, 2012] oraz wzro-
stowi sprzedaży i wzmocnieniu relacji z zagranicznymi konsumentami ze względu na lepsze 
dostosowanie tych działań do ich preferencji [Jain, 1989].

Dylemat lokalizacji dotyczy też strony WWW adresowanej do zagranicznych interesa-
riuszy przedsiębiorstwa/marki jako instrumentu marketingu internetowego [m.in. Singh, 
2012]. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na: standaryzację strony WWW w skali mię-
dzynarodowej lub lokalizację strony internetowej.

Standaryzacja strony WWW oznacza, że poszczególne elementy strony WWW są ujed-
nolicone w skali międzynarodowej. Z kolei lokalizacja strony internetowej polega na adaptacji 
poszczególnych elementów strony WWW do potrzeb językowych, kulturowych lub innych 
cech i preferencji zagranicznej grupy docelowej [Gibb, Matthaiakis, 2007]. Standaryzacji lub 
dostosowaniu podlegać mogą takie elementy strony WWW, jak: język, menu, układ, nawi-
gacja, kolorystyka, logo marki/firmy, zdjęcia, rysunki, treść, sposób zapisywania daty, sto-
sowany system miar/wag [Nacar, Burnaz, 2011; Daechun, 2014].

Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach wynika, że niewiele korporacji międzyna-
rodowych standaryzuje strony WWW, częściej są one lokalizowane [Baack, Bott, 2010], choć 
stopień lokalizacji tych stron jest zróżnicowany. Według przeprowadzonego kilka lat wcześniej 
badania Singha i Boughtona [2005] jedynie około 30% stron WWW było dostosowanych do 
specyfiki zagranicznych rynków, a pozostałe były wyłącznie w języku angielskim. Z badań 
wynika też, że poszczególne elementy zawartości strony internetowej są w różnym stopniu 
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lokalizowane [Okazaki, 2004; Okazaki, Skapa, 2008; Nacara, Burnaza, 2011]. Jak wskazują 
Yalcin i in. [2011], korporacje transnarodowe pochodzące z różnych regionów świata stosują 
zróżnicowane pod względem lokalizacji strategie komunikacji z zagranicznymi użytkow-
nikami stron WWW.

3. Determinanty lokalizacji stron WWW

W literaturze [m.in. Albaum i in. 1994, s. 286; Vrontis, 2003] wskazuje się różne deter-
minanty dostosowania strategii marketingowej do uwarunkowań na rynkach zagranicz-
nych, w tym takie, jak: 1) specyfika otoczenia podmiotowego na rynkach zagranicznych 
(konkurencja, pozycja rynkowa konkurentów, standaryzacja/adaptacja działań marketin-
gowych dokonywana przez konkurentów, potencjał wzrostu segmentu docelowego, skłon-
ność konsumentów do zakupu, jednorodność/zróżnicowanie potrzeb i preferencji nabywców 
w skali międzynarodowej, profil adresatów mediów, w tym mediów internetowych na ryn-
kach zagranicznych, zróżnicowanie sposobów użytkowania produktów, różnice w infra-
strukturze marketingowej, w tym w strukturze kanałów dystrybucji i dostępności mediów, 
różnice dostępności materiałów, surowców, komponentów, znajomość marki); 2) specy-
fika branży/kategorii produktowej; 3) czynniki w otoczeniu przedmiotowym na rynkach 
zagranicznych (uwarunkowania polityczne, regulacje prawne, zróżnicowanie standardów 
technicznych w skali międzynarodowej, wizerunek kraju pochodzenia przedsiębiorstwa/
produktu/marki na rynkach zagranicznych, różnice uwarunkowań ekonomicznych, w tym 
zróżnicowanie dochodów nabywców, różnice kulturowe wpływające na procesy zakupowe, 
różnice demograficzne, w tym np. różnice struktury wiekowej konsumentów czy różnice 
stylu życia); 4) uwarunkowania wewnętrzne (m.in. stopień internacjonalizacji przedsię-
biorstwa, zasoby przedsiębiorstwa, koszty adaptacji działań marketingowych, centraliza-
cja systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, sukces programu marketingowego, historia 
marki na rynku ekspansji).

Czynniki skłaniające przedsiębiorstwa do lokalizacji strategii marketingowej były też 
przedmiotem badań empirycznych. Wynika z nich, że czynnikami skłaniającymi menedże-
rów europejskich przedsiębiorstw do dostosowania działań marketingowych do warunków 
lokalnych są przede wszystkim: przepisy prawne, charakter konkurencji, zwyczaje kon-
sumpcyjne, struktura dystrybucji, znajomość marki, struktura adresatów mediów i poziom 
dystrybucji marki [Kapferer, 1992], a czynnikami skłaniającymi polskie przedsiębiorstwa 
do lokalizacji strategii marketingowej były przede wszystkim siła nabywcza konsumentów/
nabywców instytucjonalnych i preferencje nabywców, natomiast struktura wiekowa nabyw-
ców i dostępność mediów zostały uznane za czynniki w najmniejszym stopniu warunku-
jące dostosowanie strategii marketingowej na rynkach zagranicznych [Witek-Hajduk, 2010].

Shneor [2012] podkreśla, że należy uwzględnić takie uwarunkowania lokalizacji stron 
internetowych, jak: czynniki technologiczne, handlowe, społeczno-kulturowe i prawno-  



Społeczno-demograficzne uwarunkowania lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw 135

- administracyjne, a także dystans kulturowy, dystans fizyczny (geograficzny) oraz determi-
nanty popytu. Badacze tego zagadnienia koncentrowali się jednak głównie na kulturowych 
uwarunkowaniach lokalizacji stron WWW adresowanych do zagranicznych nabywców, 
a zwłaszcza na wpływie różnic kultur narodowych [m.in. Singh, Zhao, Hu, 2005; Heng-Li, 
Lin, 2003;  Cermak, Smutny, 2018]. Z badań wynika, że czynniki kulturowe mają wpływ 
na dostosowanie formatu i układu oraz projekty witryn internetowych adresowanych do 
zagranicznych użytkowników [m.in. Cyr, Trevor-Smith, 2004], a także na opisy zawartości 
na stronach WWW [Okazaki, 2004]. Niewiele jest jednak badań dotyczących innych uwarun-
kowań lokalizacji stron WWW. Z badań empirycznych Shneora [2012] wynika, że na decy-
zje o lokalizacji witryn internetowych mają wpływ dystans kulturowy, dystans geograficzny 
między krajem macierzystym a docelowym oraz natężenie ruchu w witrynie pochodzące 
z kraju docelowego, popyt oraz intensywność konkurencji w kraju docelowym. Infrastruk-
tura prawna, handlowa i informatyczna w krajach docelowych nie mają wpływu na decyzje 
o lokalizacji domen WWW [Shneor, 2012]. Szereg badań potwierdza, że o podejściu do loka-
lizacji domen internetowych w skali międzynarodowej decyduje również specyfika branży, 
a nawet kategorii produktów [m.in. Tixier, 2005; Kaczmarek-Kurczak, 2010; Witek-Hajduk 
i in., 2017a]. Brakuje jednak badań podejmujących kwestie wpływu różnic społeczno-demo-
graficznych na lokalizację stron WWW.

4.  Uwarunkowania społeczno-demograficzne a lokalizacja stron 
internetowych przedsiębiorstw

Społeczno-demograficzne uwarunkowania działań przedsiębiorstwa na rynkach zagra-
nicznych zaliczane są do szerokiej kategorii czynników społeczno-kulturowych i obejmują 
takie parametry, jak m.in.: wielkość, struktura oraz dynamika popytu, wielkość popula-
cji, tempo jej wzrostu, gęstość zaludnienia, przyrost naturalny, regionalizacja zaludnienia, 
wielkość i struktura gospodarstw domowych, struktura ludności ze względu na wiek, płeć, 
poziom i rozkład dochodów, styl życia, zawód, wykształcenie, miejsce zamieszkania, reli-
gię, pochodzenie etniczne, oraz cechy regionalne i migracje ludności [Gierszewska, Roma-
nowska, 2004].

Przed stworzeniem strony WWW i podjęciem decyzji co do jej lokalizacji przedsiębiorcy 
powinni zweryfikować, do jakiej grupy docelowej adresowana jest ich oferta i jaki jest jej 
profil społeczno-demograficzny, a także zbadać preferencje zagranicznych użytkowników 
domeny. Znajomość rozkładów cech w populacji internautów w miejscu, w którym przed-
siębiorca prowadzi działalność, może się okazać pomocna zarówno w prowadzeniu komu-
nikacji marketingowej, jak i dystrybucji internetowej z wykorzystaniem strony internetowej.

Z punktu widzenia decyzji o lokalizacji stron WWW należy zwrócić uwagę m.in na róż-
nice między krajami/regionami świata nie tylko co do wielkości populacji, lecz także liczby 
użytkowników Internetu i stopnia jego penetracji w danej populacji (tabela 1).
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Tabela 1. Użytkownicy Internetu według regionów świata

Region świata

Liczba 
użytkowników 

Internetu – stan 
na 31.12.2017

Stopa penetracji 
Internetu 

(% populacji) 

Wzrost stopy 
penetracji Internetu 

(%) w latach 
2000–2018

Odsetek 
użytkowników 

Internetu na świecie 
(%) 

Afryka 453 329 534 35,2 9,941 10,9

Azja 2 023 630 194 48,1 1,670 48,7

Europa 704 833 752 85,2 570 17,0

Ameryka Łacińska i Karaiby 437 001 277 67,0 2,318 10,5

Środkowy Wschód 164 037 259 64,5 4,893 3,9

Ameryka Północna 345 660 847 95,0 219 8,3

Australia i Oceania 28 439 277 68,9 273 0,7

Świat ogółem 4 156 932 140 54,4 1,052 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.internetworldstats.com/stats.htm [dostęp: 18.03.2018].

Dane przedstawione w tabeli 1 pokazują różnice między poszczególnymi regionami 
świata w zakresie stopnia penetracji Internetu, co ma związek m.in. ze zróżnicowanym pozio-
mem rozwoju gospodarczego. Według Digital Yearbook [2017] tylko w 28 krajach stopień 
penetracji Internetu w odniesieniu do całkowitej liczby mieszkańców jest większy niż 50%. 
Statystyki dotyczące dostępu do Internetu pokazują wprawdzie stały wzrost liczby użytkow-
ników w skali całego świata, ale w krajach rozwiniętych odsetek gospodarstw domowych 
z dostępem do Internetu jest dwa razy wyższy niż w krajach rozwijających się. Tylko 15% 
gospodarstw domowych w krajach słabo rozwiniętych ma dostęp do Internetu. W tych kra-
jach wielu użytkowników uzyskuje dostęp do sieci w pracy, szkole i na uczelni lub w innych 
miejscach publicznych [ICT Facts and Figures, 2017].

Determinantami sposobu korzystania ze stron WWW, w tym jako kanałów zakupowych, 
są też takie czynniki demograficzne, jak: wiek, płeć i poziom wykształcenia. Uwarunkowa-
nia te były analizowane przez wielu autorów w kontekście zachowań internetowych [Subra-
hmanyam i in., 2001; Jackson i in., 2001; Fallows, 2005; Wasserman i Richmond-Abbott, 
2005; Meraz, 2008; Valkenburg, Peter, 2007; Zillien, Hargittai, 2009, VanDeursen i in., 2014]. 
Z danych wynika, że struktura internautów w poszczególnych krajach/regionach świata ze 
względu na płeć jest zróżnicowana (tabela 2).

Chociaż niektóre badania wykazują, że cyfrowa nierówność między mężczyznami 
i kobietami się zmniejsza [Ewing i in. 2010; Losh 2009], ciągle istnieją znaczące różnice co 
do struktury użytkowników nowych mediów ze względu na płeć. Z badań wynika, że męż-
czyźni angażują się prawie we wszystkie działania związane z komunikacją, rozrywką, wypo-
czynkiem oraz tworzeniem treści i robią to częściej niż kobiety [Weiser 2000, Dutton i in., 
2009]. Zgodnie z raportem KPMG [2017] mężczyźni wydają też więcej na zakupy online niż 
kobiety. Wprawdzie w 2017 roku kobiety i mężczyźni podobnie często robili zakupy przez 
Internet, ale to mężczyźni wydawali średnio więcej w trakcie jednej transakcji (220 dol.) niż 
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kobiety (151 dol.). Można to w dużej mierze przypisać temu, że konsumenci płci męskiej czę-
ściej kupowali towary luksusowe (55% zakupów dóbr luksusowych dotyczyło mężczyzn) lub 
elektronikę (72% transakcji dotyczyło mężczyzn), podczas gdy kobiety częściej kupowały 
tańsze produkty, w tym kosmetyki lub żywność.

Tabela 2. Struktura użytkowników Internetu ze względu na płeć według regionów świata

Region Kobiety (%) Mężczyźni (%) 

Afryka 18,6 24,09

Azja i Pacyfik 39,7 47,9

Europa 76,2 82,9

Ameryki 65,1 66,7

Kraje arabskie 39,4 47,7

Wspólnota Niepodległych Państw 65,8 69,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.statista.com/statistics/491387/gender-distribution-of-internet-users-
-region/ [dostęp: 18.03.2018].

Także wiek jest jednym z kluczowych czynników różnicujących korzystanie z Internetu 
[Bonfadelli, 2002; Fox, Madden, 2005; Zillien, Hargittai, 2009; Van Deursen i in., 2014]. 
Analizując zachowania internetowe, badacze zaobserwowali, że młodzi dorośli korzystają 
w dużej mierze z Internetu w celach rekreacyjnych i rozrywkowych, takich jak surfowanie 
dla przyjemności lub pobieranie muzyki czy filmów [m.in. Dutton i in., 2011; Fox, Madden, 
2005; Jones, Fox, 2009]. Z kolei dokonywanie zakupów przez Internet, wysyłanie wiadomo-
ści i wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem to zachowania bardziej popularne 
wśród starszych użytkowników [Jones, Fox, 2009].

Mimo że w prawie wszystkich krajach osoby młodsze częściej mają dostęp do Internetu 
niż starsze, to występują różnice co do struktury internautów ze względu na wiek w poszcze-
gólnych krajach. Potwierdzają to m.in. badania sondażowe przeprowadzone w 2014 roku 
w 35 krajach (tabela 3) [Paw Research Center, 2015]

Tabela 3.  Zróżnicowanie użytkowników Internetu w wybranych krajach świata ze względu na wiek 
i wykształcenie w 2014 r.

Kraj
Ogółem 

(%) 
18–34 lata 

(%) 
35+  
(%) 

Wykształcenie średnie 
i wyższe (%) 

Wykształcenie niższe 
niż średnie (%) 

Chile 76 98 62 87 18

Rosja 73 95 61 brak danych brak danych

Wenezuela 67 84 54 91 55

Polska 63 95 51 77 22

Chiny 63 87 45 88 42

Liban 62 94 41 84 30

Argentyna 62 85 48 89 50
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Kraj
Ogółem 

(%) 
18–34 lata 

(%) 
35+  
(%) 

Wykształcenie średnie 
i wyższe (%) 

Wykształcenie niższe 
niż średnie (%) 

Kolumbia 57 80 44 83 35

Malezja 55 81 35 72 19

Ukraina 53 84 39 brak danych brak danych

Brazylia 51 72 35 78 28

Meksyk 50 73 36 81 26

Egipt 50 64 34 81 30

Jordania 47 62 27 75 16

Peru 46 70 31 69 14

Tajlandia 45 83 27 82 24

Wietnam 43 70 21 75 20

Tunezja 42 66 25 70 17

Filipiny 42 64 23 67 33

Republika Południowej Afryki 41 51 31 64 19

Nigeria 39 51 23 51 10

Nikaragua 38 53 24 71 19

Salwador 34 53 19 77 16

Kenia 29 35 22 51 12

Senegal 28 37 18 74 17

Indonezja 24 41 10 43 11

Ghana 21 30 11 32 5

Indie 20 30 12 34 9

Tanzania 19 27 10 brak danych brak danych

Uganda 15 20 8 57 9

Bangladesz 11 15 6 24 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pew Research Center, Internet Seen as Positive Influence on Education but Negative 
Influence on Morality in Emerging and Developing Nations, 2015.

Jak wynika z tabeli 3, największy odsetek młodszych osób korzystających z Internetu 
występuje w Chile, a najniższy – w Bangladeszu. Największa różnica w dostępie do Inter-
netu między grupą młodszych i starszych użytkowników występowała w Tajlandii i Libanie: 
odpowiednio 56 i 53 punktów procentowych. Najmniejsze zróżnicowanie wskazano w kra-
jach o najniższym odsetku użytkowników Internetu w ogóle, czyli Bangladeszu (9 pkt proc. 
różnicy) i Ugandzie (12 pkt proc.). W Kenii, w której ogólny odsetek użytkowników Internetu 
jest wyższy o kilkanaście pkt proc., różnica wyniosła 13 pkt proc. Można zatem wnioskować, 
że przyczyny zróżnicowania dostępu do Internetu między grupami wiekowymi należy upa-
trywać nie tylko w ogólnym poziomie penetracji danego kraju, ale m.in. w zróżnicowaniu 
czynników ekonomicznych czy technologicznych lub w poziomie wykształcenia.

Raport KPMG [2017] wskazuje też na różnice w korzystaniu z Internetu między repre-
zentantami tzw. pokolenia baby boomers (ur. w latach 1946–1965), pokolenia X (ur. w latach 
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1966–1981) i tzw. millenialsów – pokolenie Y (ur. w latach 1982–2001). Zróżnicowanie to wyraża 
się nie tylko w różnicach co do czasu spędzanego w Internecie, lecz także dotyczy struktury 
zachowań. Konsumenci generacji X dokonali w 2017 roku więcej zakupów online niż jakakol-
wiek inna grupa wiekowa (średnio 19 transakcji w roku), millenialsi zaś – grupa, która uwa-
żana jest zwyczajowo za najaktywniejszych dorosłych użytkowników Internetu – dokonali 
20% mniej zakupów. Należy zauważyć, że wyróżnione generacje reprezentują różne etapy cyklu 
życia. Ich zachowania w Internecie, poszukiwane treści, zainteresowania są więc w dużej mie-
rze tym determinowane. Pokolenie Y to często osoby, których kariery zawodowe dopiero się 
rozpoczynają lub nabierają kształtu, zakładają rodziny i często wychowują małe dzieci. Gene-
racja X zaś to osoby, których sytuacja życiowa jest bardziej ustabilizowana. Co może się oka-
zać zaskakujące, pokolenie baby boomers częstością zakupów online nie odbiega znacząco od 
millenialsów. Reprezentanci poszczególnych generacji poszukują w sieci różnych produktów 
– wynika to z odmiennych potrzeb, jak również innych doświadczeń i być może przyzwycza-
jeń. Podczas gdy baby boomersi kupują w Internecie więcej artykułów AGD, książek, a także 
coraz więcej leków i parafarmaceutyków niż pozostałe grupy, millenialsi kupują relatywnie 
mniej książek i muzyki, za to więcej kosmetyków, dużych artykułów wyposażenia wnętrz 
(np. meble) czy produktów optycznych [KPMG, 2017]. Różnice w częstości dokonywania zaku-
pów oraz preferowanych kategoriach produktów nie są jedynymi. Generacje w różny sposób 
poszukują informacji, a ich decyzje zakupowe podejmowane są pod wpływem odmiennych 
czynników. Najmłodsza generacja jest najbardziej wrażliwa na opinie w mediach społeczno-
ściowych i przekazy znajomych, chętnie także przed dokonaniem zakupu online ogląda towar 
w tradycyjnym sklepie. Projektując zatem witrynę dla tej grupy wiekowej, warto rozważyć 
możliwość dzielenia się opiniami i czytania ocen innych użytkowników.

Kolejnym społeczno-demograficznym czynnikiem wpływającym na zachowania internau-
tów jest wykształcenie. Howard i in. [2001] potwierdzają, że osoby z wyższym wykształceniem 
korzystają z Internetu w poszukiwaniu informacji na temat zdrowia, transakcji finansowych 
i wyników badań. Osoby o niższym poziomie wykształcenia kierują się natomiast głównie 
motywacjami rozrywkowymi. Ponadto odsetek internautów jest wyższy wśród osób z wyż-
szym poziomem wykształcenia, co potwierdzają badania Pew Research Center [2015] (tabela 3).

Zgodnie z teorią społecznej tożsamości ludzie przejawiają skłonność do definiowania sie-
bie poprzez swoje powiązania z konkretną grupą społeczną lub organizacją [Lam i in. 2010]. 
U podstaw wielu zachowań leżą czynniki związane z przynależnością do danej grupy czy 
klasy społecznej. Dotyczy to praktycznie wszystkich sfer aktywności, zarówno prywatnej, 
jak i zawodowej. Struktura społeczna i podział na klasy (wyższa, średnia, niższa) zależne 
są w dużej mierze od poziomu zamożności danego kraju i jego rozwoju gospodarczego [Duli-
niec, 2007]. Analiza postaw i zachowań powiązanych z czynnikami społeczno-demograficz-
nymi w kontekście lokalizacji stron WWW powinna wiec uwzględniać zróżnicowanie w tym 
zakresie. Socjolog Pierre Bourdieu zajmował się funkcjonowaniem społeczeństw i klas społecz-
nych oraz relacjami między nimi. Badał m.in. wpływ kapitału ekonomicznego i kulturowego 
na pozycję społeczną członków różnych klas, ze wskazaniem na szczególne znaczenie tego 
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ostatniego [Bourdieu, 2006]. Bazując na teoriach Bourdieu, wielu badaczy analizowało wpływ 
i powiązania między klasami i statusem społecznym a sposobem, w jaki ludzie korzystają 
z mediów elektronicznych [Zarycki, 2006; Seiter, 2008; Hargittai, Walejko, 2008; Hargittai, 
Hinnant, 2008, Zillien, Hargittai, 2009; Robinson, 2009; Straubhaar i in. 2012; Blank, 2013; 
Cebula, 2014]. Badania zachowań w Internecie w przekroju klas społecznych koncentrowały 
się m.in. na różnicach w poszukiwanych i dostarczanych treściach, podejściu do korzystania 
z technologii internetowych, umiejętnościach i dostępie [Khan i in. 2016; Van Deursen, Van 
Dijk, 2014; Kalmus i in., 2011; Zillien, Hargittai, 2009; Iske i in. 2005]. Dostęp do technologii 
nie niweluje społecznych nierówności, które są związane z różnicami w zakresie umiejętno-
ści, preferowanych sposobów i celów wykorzystania, motywacji czy też możliwości praktycz-
nego spożytkowania zasobów internetowych w życiu codziennym [Cebula, 2014]. U źródła 
tych różnic leży przynależność do klasy społecznej, która przenosi się do świata wirtualnego. 
Zróżnicowanie w dostępie do Internetu i sposobie korzystania z niego ze względu na pocho-
dzenie społeczne przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4.  Zróżnicowanie w dostępie do Internetu i sposobie jego wykorzystania ze względu 
na pochodzenie społeczne

Zmienna Opis Źródło

Dostęp Osoby reprezentujące wyższą klasę społeczną o wyższych dochodach i wykształceniu 
częściej dysponują dostępem do Internetu i większą liczbą urządzeń umożliwiających 
ten dostęp.
Wraz z postępem technologicznym oraz spadkiem kosztów korzystania z Internetu 
zanikają różnice między klasami i grupami społecznymi. Barierą przestaje być czynnik 
ekonomiczny. Można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości różnice te ulegną 
całkowitemu zatarciu.
Najnowsze statystyki dostępu do Internetu w poszczególnych krajach pokazują 
zdecydowanie większy udział mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych niż tych 
o niższym poziomie rozwoju

Statistics 
Canada, 2018;
Feliksiak, 
2012; data.
worldbank.org, 
2018; Ewing 
i in., 2014; 
DiMaggio i in. 
2004

Umiejętności 
i szybkość 
pozyskiwania 
informacji

Wyższe wykształcenie oraz większe doświadczenie w korzystaniu z Internetu 
prowadzi do rozwinięcia wyższych umiejętności posługiwania się technologiami 
internetowymi, co przekłada się na szybsze pozyskiwanie i lepsze przyswajanie 
informacji

Van Dijk, 2012;
Iske i in., 2005; 
Akindes, 2009

Tworzone 
i poszukiwane 
treści

Osoby z wyższym wykształceniem i o wyższym statusie są wprawdzie zainteresowane 
rozrywką i mediami społecznościowymi, ale równie często korzystają z treści 
dostępnych w serwisach informacyjnych i edukacyjnych. Często wykorzystują Internet 
do pracy. Ich aktywność w sieci prowadzi do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, 
a zatem utrwalenia wysokiej pozycji społecznej.
Osoby o niższym wykształceniu i statusie są często zaabsorbowane korzystaniem 
z mediów społecznościowych i komunikatorów w celu budowania relacji społecznych. 
Ich głównym zainteresowaniem jest rozrywka, np. w postaci filmów i gier 
komputerowych. Ten rodzaj aktywności jest absorbujący czasowo i nie przyczynia 
się do podniesienia wiedzy i umiejętności, co mogłoby prowadzić do awansu 
społecznego.
Różnice można również zauważyć między treściami tworzonymi i zamieszczanymi 
w Internecie przez reprezentantów różnych klas społecznych. Osoby o wyższym 
statusie są skłonne do tworzenia większej ilości treści w stosunku do innych grup. W ich 
wypadku stosunek tworzonych do pozyskiwanych treści jest relatywnie największy

Iske i in., 2005;
Micheli, 2015;
Zillen, 
Hargittai, 2009; 
Schredie, 2011; 
DiMaggio i in., 
2004

Źródło: opracowanie własne.
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W kontekście dylematu standaryzować czy lokalizować stronę WWW przedsiębiorstwa/
marki znajomość postaw i upodobań reprezentantów poszczególnych warstw społecznych 
może okazać się przydatna. Prezentowane na stronie internetowej treści mogą być nieatrak-
cyjne dla przedstawicieli niektórych grup społecznych, a szczególnie interesujące dla innych. 
Dopasowanie treści może mieć istotny wpływ na wskaźnik odrzuceń, czas użytkowania 
witryny oraz skłonność do analizowania kolejnych jej podstron oraz ponownych wizyt, 
a przez to – na możliwość przekazania użytkownikowi dodatkowych informacji.

Struktura społeczna, która warunkuje dostęp do Internetu i sposób jego wykorzystania, 
może mieć wpływ na możliwość zastosowania kanału internetowego w dystrybucji towa-
rów. Korzystanie z sieci w komfortowych warunkach we własnym domu może się przełożyć 
na większą skłonność do robienia zakupów za jej pośrednictwem. Wzrost odsetka miesz-
kańców danego kraju o najwyższych dochodach i o najwyższym statusie społecznym, bar-
dziej skłonnych do korzystania z innowacyjnych rozwiązań powinien być uznany za szansę 
w międzynarodowym otoczeniu biznesowym dla przedsiębiorców wykorzystujących kanały 
internetowe.

5. Podsumowanie

XXI wiek to okres burzliwych przemian związanych z szybkim postępem technologicznym. 
Rozwój ma istotny wpływ na dostęp do dóbr i usług, a także informacji. Internet, traktowany 
jako jeden z ważnych elementów globalizacji, nie jest przestrzenią wolną od zróżnicowania. 
Świadomi tego przedsiębiorcy korzystający z narzędzi internetowych w skali międzynaro-
dowej powinni w odniesieniu do swojej indywidualnej sytuacji, uwzględniając przedmiot 
działalności, znajomość rynku docelowego i zasoby przedsiębiorstwa, podjąć decyzję o loka-
lizacji lub standaryzacji stron WWW.

Jak wskazano w artykule, na skutek rosnącego w ostatnich latach zainteresowania zasto-
sowaniem marketingu internetowego (digital marketing), w tym stron WWW, w działaniach 
marketingowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wzrosła liczba publikacji poświę-
conych tej problematyce. Jednakże badacze koncentrują się przede wszystkim na kulturowych 
determinantach decyzji o lokalizacji stron internetowych, a zwłaszcza na wpływie różnic pro-
fili kultur narodowych kraju macierzystego i kraju zagranicznej ekspansji na te decyzje. Do 
tej pory mniej uwagi poświęcano problematyce innych czynników determinujących te decy-
zje, m.in. brakuje badań dotyczących wpływu uwarunkowań społeczno-demograficznych.

Dążąc do częściowego wypełnienia tej luki badawczej, Autorki dokonały przeglądu spo-
łeczno-demograficznych czynników mogących mieć wpływ na decyzje przedsiębiorców 
o zastosowaniu i lokalizacji stron WWW adresowanych do zagranicznych użytkowników 
przedsiębiorstwa. Na podstawie przeglądu badań, danych statystycznych oraz raportów ziden-
tyfikowały następujące uwarunkowania społeczno-demograficzne, których zróżnicowanie 
w skali międzynarodowej może wpływać na lokalizację stron WWW:
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• różnice między krajami/regionami w zakresie wielkości populacji internautów,
• różnice między krajami/regionami w stopniu penetracji Internetu,
• różnice struktury internautów w różnych regionach świata ze względu na wiek,
• różnice i podobieństwa w zachowaniach internautów ze względu na wiek w różnych 

regionach świata,
• różnice struktury internautów w różnych regionach świata ze względu na generacje,
• różnice struktury internautów w różnych regionach świata ze względu na płeć,
• różnice struktury internautów w różnych regionach świata ze względu na wykształcenie,
• różnice i podobieństwa struktury i zachowań internautów w różnych regionach świata 

ze względu na reprezentowaną grupę społeczną.
Uwzględnienie wymienionych różnic w uwarunkowaniach społeczno-demograficznych 

na zagranicznych rynkach ekspansji przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o lokaliza-
cji stron internetowych, w tym przy wyborze wersji językowych i liczby języków komunika-
cji, oraz doborze menu, sposobu nawigacji, układu strony WWW oraz treści umieszczanych 
na stronie, może się przyczynić nie tylko do wzrostu skuteczności i efektywności komunika-
cji z zagranicznymi nabywcami, lecz także wpłynąć na zachowania zakupowe zagranicznych 
konsumentów. Kluczową kwestią jest precyzyjne określenie grupy docelowej. Rozpoznanie 
otoczenia społeczno-demograficznego danego kraju powinno być przeprowadzane każdo-
razowo właśnie w odniesieniu do tej grupy.

Warto zaznaczyć, że artykuł ma charakter konceptualny i bazuje jedynie na wybranych 
źródłach wtórnych. Ponadto analiza samych czynników społecznych czy demograficznych 
bez uwzględnienia szerszego kontekstu kulturowego, ekonomicznego, technologicznego czy 
politycznego może prowadzić do zbyt daleko idących wniosków.

Przegląd literatury przedmiotu wskazuje na istotny wpływ czynników społecznych 
i demograficznych na sposób korzystania z Internetu przez konsumentów oraz zróżnico-
wanie tych uwarunkowań w skali świata. Brakuje jednak badań empirycznych weryfikują-
cych wpływ różnic uwarunkowań społeczno-demograficznych w różnych krajach/regionach 
świata na decyzje przedsiębiorców (perspektywa menedżerska). Należy więc postulować prze-
prowadzenie badań empirycznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, na ten temat.
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Social and demographic factors determining 
the location of corporate websites

Abstract

One of the major dilemmas in international marketing is the one between standardisation and loca-
tion of marketing activities in the international market, which also concerns corporate websites and 
brands as key instruments of online marketing. Yet, research studies on factors determining the loca-
tion of websites other than cultural differences are still scarce.
The paper aims to identify social and demographic factors in the business environment in international 
markets, which may determine the location of websites addressed to foreign audience.
The paper based on integrated desk research into literature has helped identify the following social 
and demographic factors of website location: the population of the Internet users, Internet penetra-
tion ratio in a country or region, differences in the Internet users structure based on age/generation, 
gender, and social group affiliation.

Keywords: standardisation and location of websites, social and demographic circumstances, interna-
tional marketing, online marketing
JEL classification codes: M3, F2, L1






