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OCENA SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ
BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ ROZŁADOWARKĘ BUTELEK
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Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę wymagań prawnych dla maszyn
użytkowanych i wprowadzanych na jednolitym rynku UE. W części praktycznej dokonano
analizy spełnienia wymagań minimalnych przez rozładowarkę butelek. Jako narzędzie
pozwalające na przeprowadzenie oceny wykorzystano metodę listy kontrolnej.
W opracowaniu przedstawiono propozycję działań dostosowawczych w zakresie
minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn.
Słowa kluczowe: techniczne bezpieczeństwo maszyn, lista kontrolna, akty prawne.

ASSESSMENT OF MEETING OF MINIMUM SAFETY
REQUIREMENTS BY BOTTLE UNLOADER
Abstract: The article presents the characteristics of legal requirements for machines used and
introduced on the EU single market. In the practical part, an analysis of meeting the minimum
requirements by a bottle unloader was performed. The checklist method was used as a tool
for conducting the assessment. The study presents a proposal of adaptation actions regarding
the minimum safety requirements for machines.
Keywords: technical machine safety, checklist, legal acts.
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1. Wprowadzenie
Techniczne bezpieczeństwo maszyn jest szeroko pojętą dziedziną, której nieodłącznym
elementem jest znajomość przepisów oraz norm regulujących kwestie bezpieczeństwa pracy.
W zależności od wymagań technicznych dla wyrobów, występuje szereg podstaw prawnych,
które stanowią bazę do określenia bezpiecznych warunków pracy przy użytkowaniu maszyn.
Główny akt stanowią dyrektywy Unii Europejskiej.
Celem pracy jest poprawa bezpieczeństwa operatora rozładowarki butelek poprzez analizę
maszyny w określonych obszarach jej działania, identyfikację niezgodności oraz propozycję
rozwiązań technicznych. Powyższe działania realizowane są w oparciu o aktualną koncepcję
bezpieczeństwa użytkowania maszyn funkcjonującą w Unii Europejskiej.

2. Akty prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE, zwana również jako
dyrektywa narzędziowa, obejmuje swoim zakresem sprzęt roboczy, do którego zaliczyć
należy maszyny, narzędzia, instalacje, sprzęt do pracy na wysokości oraz inne urządzenia
techniczne1. Osoba, do której, w głównej mierze kierowany jest dokument prawny,
to pracodawca, określany, jako użytkownik maszyny. Dyrektywa określa wymagania
techniczne dla szeroko rozumianego sprzętu roboczego, do którego zalicza się między innymi
maszyny, rusztowania, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokościach oraz narzędzia.
Dotyczy to zarówno sprzętu nowego oraz starego.
Postanowienia dyrektywy narzędziowej zostały przeniesione do krajowego prawa
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy2. Dodatkowo w rozdziale trzecim uwzględnione zostały
minimalne wymagania techniczne, jakie muszą zostać spełnione przez maszyny
eksploatowane w przedsiębiorstwie przemysłowym.
1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas
pracy.
2
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy.
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
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Ponadto w prawodawstwie polskim obowiązującym dokumentem, którego treści odnoszą
się do wszystkich maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych, bez względu na datę
wprowadzenia ich do obrotu, jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy3. Zgodnie
z rozporządzeniem eksploatowane maszyny powinny spełniać wymagania bhp przez cały
okres ich użytkowania.
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie maszyn odnosi się do maszyn nowych wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004
roku4. Związana jest ona z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi projektowania,
konstruowania, wytwarzania i wprowadzania maszyn do obrotu w celu zapewnienia
najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Adresatem dyrektywy maszynowej są wszyscy, którzy wprowadzają maszyny do obrotu
lub oddają do użytku - producent, dystrybutor oraz importer. Dokument odnosi się do maszyn
nowych wyprodukowanych w krajach Unii Europejskiej, wytworzonych seryjnie, jak
i jednostkowo oraz wszystkich maszyn, także używanych, importowanych z krajów trzecich.
Obowiązkiem podmiotów odpowiedzialnych jest zapewnienie zgodności maszyn
z wymaganiami zasadniczymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn5. Niemniej jednak zapisy
dyrektywy maszynowej przedstawione są na tyle ogólnie, że nie sugerują rozwiązań
technicznych, jakie spotykane są w normach. W związku z tym, zastosowanie norm
zharmonizowanych stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie wymagań zawartych
w dyrektywach nowego podejścia. Nie posiadają one statusu obligatoryjnego, jednak
zapewniają domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi 6,7

3. Charakterystyka problemu
Przedmiotem
artykułu
jest
rozładowarka
butelek
typu
Roundpac
o numerze fabrycznym 464-279. Została ona wyprodukowana w 1999 r. Jej producentem jest
firma KRONES.

3

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
4
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
5
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn.
6
Zapewnienie zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2010; Warszawa; Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy.
7
Łabanowski W. 2012. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny
Inspektorat Pracy.
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Głównym zadaniem maszyny jest wyładowywanie butelek ze skrzynek. Za pomocą
transportera dostarczane są pełne skrzynki. W dalszej kolejności butelki są odkładane
na transporter wyjściowy butelek, a skrzynki są przesuwane poza maszynę
z wykorzystaniem transportera. Schemat linii technologicznej rozlewu przedstawiono na
rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat linii technologicznej rozlewu

Zakres czynności, jaki obejmuje obsługę maszyny to przede wszystkim przygotowanie
maszyny do pracy, kontrola oraz uruchomienie. Drugi etap dotyczy realizacji określonych
zadań przez maszynę oraz ich nadzór. Trzecim etapem jest utrzymanie ruchu, w skład którego
wchodzą czynności związane z konserwacją i czyszczeniem maszyny. Dodatkowo maszyna
jest
dostosowana
do
pracy
zarówno
w
trybie
ręcznym,
jak
i automatycznym.
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4. Ocena spełnienia wymagań prawnych w wykorzystaniem listy
kontrolnej
Działania kontrolne rozładowarki butelek z wykorzystaniem listy kontrolnej (opracowanej
na podstawie rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Ministra Gospodarki z dnia 30
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.) przyczyniły się do
zidentyfikowania niezgodności z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa w trzech
obszarach – osłony, urządzenia ostrzegawcze, ochrona przed zagrożeniami energią
elektryczną, które zostały zestawione w tabeli 1. Dodatkowo zaproponowane zostały
działania dostosowawcze w oparciu o następujące normy:





PN-EN ISO 13857: 2010 - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie
kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
PN-EN ISO 14120: 2016 - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy
osłon stałych i ruchomych
PN-EN ISO 12100: 2012 - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka
i zmniejszanie ryzyka.
PN-EN ISO 60204: 2018 - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania
ogólne.

Tabela 1.
Ocena spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa przez rozładowarkę maszyn

2,3 8, 9, 10,

11

.

Lp.
1.
1.1.
2.

2.1.

Opis działań dostosowawczych w oparciu o zbiór
norm
Osłony
Montaż osłon spełniających wymagania zgodnie z
Szczelina między posadzką, a dolną krawędzią
PN – EN ISO 13857 (p. 4.2.4.1) – szczelina między
osłony maszyny, która umożliwia dostęp do
dolną krawędzią osłony, a posadzką powinna
strefy niebezpiecznej.
wynosić nie więcej niż 200 mm.
Urządzenia ostrzegawcze
Wymiana sygnalizatora świetlnego na nowy, który
informować będzie o pracy maszyny w
Brak sygnalizacji świetlnej informującej o następujących trybach – normalnym, stanie
działaniu maszyny w określonych trybach
ostrzegawczym, awarii, charakteryzujący się
następującymi kolorami – zielony, żółty, czerwony –
zgodnie z PN – EN ISO 12100: 2012 (p. 6.4.3)
Niezgodność

8

PN-EN ISO 13857: 2010 - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i
dolnymi do stref niebezpiecznych.
9
PN-EN ISO 14120: 2016 - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.
10
PN-EN ISO 12100: 2012 - Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
11
PN-EN ISO 60204: 2018 - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne.
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3.
3.1.

Ochrona przed zagrożeniami energią elektryczną
Niezabezpieczone
przewody
elektryczne, Zabezpieczenie przewodów elektrycznych w sposób
znajdujące się pod maszyną, stanowią uniemożliwiający bezpośredni kontakt z nimi –
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym
zgodnie z PN – EN ISO 60204: 2018.

Podstawowym problemem rozładowarki butelek są nieodpowiednio zaprojektowane
osłony, które umożliwiają dostęp do ruchomych elementów poprzez szczeliny i luki.
Nieodpowiednio zabezpieczone przewody elektryczne znajdujące się pod maszyną oraz
brak sygnalizacji świetlnej informującej o stanie, w jakiej maszyna znajduje się
w danej chwili to pozostałe niezgodności, które wiążą się z dużym zagrożeniem dla operatora.

5. Podsumowanie
Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów w działalności każdego
przedsiębiorstwa produkcyjnego. Pracownicy w każdym momencie, muszą mieć zapewnione
odpowiednie warunki pracy, uwzględniający stan techniczny maszyn i urządzeń, odpowiedni
strój roboczy czy szkolenie stanowiskowe. Nie spełnienie tych wytycznych, wiążę się z
odpowiednimi konsekwencjami. Dlatego zawsze należy się stosować do wymagań
określonych przez ustawodawcę w przepisach prawnych.
Przegląd i ocena własnego parku maszynowego może posłużyć pracodawcom jako
działanie pozwalające na zredukowanie zagrożeń powiązanych z eksploatacją. Pozwala także
na odpowiednią ocenę stanu bezpieczeństwa w analizowanym przypadku.
Przedmiotem opracowania była analiza spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa
przez rozładowarkę butelek w aspekcie zapewnienia operatorowi maszyny bezpiecznych
warunków pracy. Na tej podstawie przeprowadzony został szereg działań umożliwiających
identyfikację potencjalnych niezgodności.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza się, że maszyna nie spełniła
minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W związku z powyższym dla zidentyfikowanych
niezgodności zaleca się wdrożenie działań dostosowawczych w trzech obszarach roboczych:
osłony, urządzenia ostrzegawcze oraz ochrona przed zagrożeniami energią elektryczną.
Maszyna w przypadku nie dostosowania się do wymaganych zaleceń powinna być wycofana
z produkcji.
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WYKORZYSTANIE GIER SYMULACYJNYCH JAKO FORMY
NAUCZANIA STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH
W OBSZARZE ZARZĄDZANIA
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Streszczenie: Gry symulacyjne jako jedna z form nauczania, zaliczane są do metod
praktycznego kształcenia. Ich idea polega na przeniesieniu uczestników w wykreowaną
rzeczywistość, która pozwala przybliżyć im uwarunkowania związane z określoną tematyką.
Każda z nich porusza inny obszar w zależności od preferowanej dziedziny naukowej.
W odniesieniu do zarządzania, mogą one dotyczyć zarówno komunikacji, zarządzania
strategicznego, zarządzania projektami czy przywództwa w zespole. Celem niniejszego
artykułu jest natomiast zbadanie opinii studentów na temat wykorzystania gier symulacyjnych
w ramach zajęć na uczelniach wyższych.
Słowa kluczowe: zarządzanie, formy nauczania, gry symulacyjne.

USING SIMULATION GAMES AS A FORM OF TEACHING
UNIVERSITY STUDENTS IN THE FIELD OF MANAGEMENT
Abstract: Simulation games as one form of teaching are classified as practical learning
methods. Their idea is to move participants into a created reality that allows them to bring
closer to the conditions associated with a particular subject matter. Each of them moves
a different area depending on the preferred scientific field. As regards management, they can
apply to both communication, strategic management, project management or team leadership.
The purpose of this article is an important aspect is to survey students' opinions on the use
of simulation games in higher education classes.
Keywords: management, forms of teaching, simulation games
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1. Wprowadzenie
Rozwój technologii informatycznych wzmaga konieczność wprowadzania innowacji
w obszarze edukacji, zwłaszcza na uczelniach wyższych. Dotychczasowe, tradycyjne formy
przekazywania wiedzy stają się schematyczne i niestety w wielu przypadkach nieatrakcyjne.
Ponadto odbiorcy procesów nauczania, posiadają coraz większe oczekiwania względem
oferty edukacyjnej prezentowanej przez uczelnie wyższe. Ze względu na nieustanną
monotonię oraz monotematyczność dotychczasowego procesu kształcenia, młodzi ludzie
oczekują zmian w tym obszarze. Nie dziwi zatem fakt, że podejmując decyzję o rozpoczęciu
nauki na uczelni wyższej, przyszli studenci zwracają szczególną uwagę na metodę i sposób
prowadzenia zajęć. Kierując swoje zainteresowania w obszar zarządzania, skupiają się
na tym, w jaki sposób prowadzone zajęcia wyposażą ich w praktyczną wiedzę, umożliwiającą
w przyszłości podjęcie pracy w zawodzie menedżera czy kierownika produkcji. Niezbędnym
jest nieustanne modyfikowanie procesu dydaktycznego na uczelniach wyższych, ponieważ
atrakcyjne formy przekazywania wiedzy istotnie oddziałują na funkcje umysłowe słuchacza,
wpływając znacznie na jego zainteresowanie (Kruszewski K., 1988). Ponadto stosowanie
zróżnicowanych metod nauczania pozwala na lepsze zrozumienie, zapamiętywanie
przyswajanych treści oraz poprawę w zakresie aktywności studentów w ramach zajęć.

2. Formy nauczania na uczelniach wyższych
Głównym celem dydaktycznym na uczelniach wyższych jest zdobycie wykształcenia.
Preferowaną metodą nauczania jest z kolei dążenie do realizacji założonych celów kształcenia
(Domagała-Kręcioch A., Wyżga O., 2009). W ramach wykorzystywanych metod
edukacyjnych, można również dobierać odpowiednie formy przekazywania wiedzy, które
dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszą z nich jest forma “podająca”, w której student otrzymuje
gotową wiedzę przekazywaną przez wykładowcę (Wiśniewska A. M., 2017). Nie wymaga
ona wykonywania określonych prac czy zadań, jedynie odbierania dostarczanych
komunikatów. Przykładem takiej formy są wykłady, opisy czy przemówienia dobrze znane
każdemu studentowi (Domagała-Kręcioch A., Wyżga O., 2009). Drugim rodzajem
umożliwiającym przekazywanie informacji jest forma “poszukująca” “heurystyczna” czyli
taka, w której student zdobywa wiedzę dzięki samodzielnie wykonanej pracy, a są to między
innymi dyskusje, laboratoria czy ćwiczenia (Wiśniewska A. M., 2017).. Dotyczą one
powszechnie stosowanych metod kształcenia na uczelniach wyższych, które zaprezentował
także Brzeźnicki, dokonując klasycznego podziału na (Brzeźnicki F., 2001):
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wykłady,



ćwiczenia - polegające na rozwiązywaniu określonych zadań za pomocą wybranych
form nauczania,
 seminaria - głównie dyskusyjne,
 praktyki studenckie.
Niestety realia polskich uczelni wyższych oscylują głównie wobec form podających,
najczęściej wykładowych, podczas których studenci jedynie wysłuchują przekazywaną
wiedzę. Niejednokrotnie bywa tak, że forma ćwiczeniowa, czyli poszukująca zostaje
przekształcona w formę podającą i nie spełnia założonych celów. Proces ten można
zmodernizować i ulepszyć wykorzystując innowacyjne formy nauczania, takie jak gry
symulacyjne.

3. Pojęcie gier symulacyjnych
Gry symulacyjne są rodzajem gier dydaktycznych i mają na celu odwzorowanie
określonej sytuacji, rzeczywistości, tak aby umożliwić uczestnikom oddziaływanie na danym
układzie (Eckardt W., 2019). Pozwala to na stworzenie pewnej wizji, dzięki której uczestnicy
będą
w stanie doświadczyć konkretnego problemu i bezpośrednio na niego oddziaływać, dzięki
czemu stają się coraz bardziej popularne (Dankbaar M. E. W., Alsma J., Jansen E. E. H.,
Merrienboer J. J. G., Saase J. L. C. M., Schuit, S. C. E., 2016). Metoda symulacyjna musi
przede wszystkim (Eckardt W., 2019):
 nawiązywać do konkretnej rzeczywistości,
 umożliwiać dialog pomiędzy uczestnikami a pewnymi realiami zewnętrznymi,
 posiadać ściśle określoną strukturę.
Oparta jest ona o model zawierający takie elementy jak: role przyjmowane przez
uczestników symulacji, scenariusz, zasady, symulator reakcji określający postępy graczy
a także zależności między każdym z nich (Wawrzeńczyk-Kulik M., 2013).
Uczestnicy podejmują więc konkretne działania, które mogą być także wykonywane przez
nich w różnych życiowych sytuacjach. Ponadto gry symulacyjne charakteryzują się tym,
że gracz ukierunkowany jest nie tylko na rozwiązanie problemu, ale także na wypracowanie
najbardziej optymalnego modelu postępowania.
Najczęściej stosowanym podziałem gier symulacyjnych, jest dokonanie ich rozróżnienia
na (Balcerak. A., 2018):
 ogólne, które odzwierciedlają konkretną sytuację,
 funkcjonalne odwzorowujące jedynie fragment danej rzeczywistości.

14

Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2

Wykorzystanie gier symulacyjnych…

Są to takie gry symulacyjne, które albo wprowadzają do danego kontekstu sytuacyjnego
z narzuconym z góry problemem lub, w którym dany problem dopiero wystąpi
w konsekwencji działań podejmowanych przez zespół. Silnie związany z tym tematem jest
także podział gier symulacyjnych na gry specyficzne, które dotyczą realnie istniejącego
przedsiębiorstwa
i uniwersalne, odwołujące się do odwzorowywania rzeczywistości panującej na przykład
w przedsiębiorstwach produkcyjnych (Balcerak. A., 2018). Jeżeli natomiast skupimy się na
technologii wykorzystania gier symulacyjnych to można wyróżnić zarówno gry
komputerowe, ręczne a nawet ludzkie, bazujące na odgrywaniu konkretnych ról (Balcerak.
A., 2018). Stąd nasuwa się wniosek, że możliwe jest zastosowania gier symulacyjnych
w dydaktyce uczelni wyższych, nie tylko ze względu na różnorodność ich podziału, ale także
ich uniwersalność i dostosowanie do konkretnych obszarów nauczania.

4. Zastosowanie gier symulacyjnych w obszarze zarządzania
Interdyscyplinarność wykorzystania gier symulacyjnych w różnych obszarach zależy
w dużej mierze od specyfiki danej dyscypliny naukowej. W jaki zatem sposób wykorzystać
tę metodę w odniesieniu do zarządzania? W literaturze przedmiotu wskazuje się, że dziedzina
ta obejmuje takie działania jak: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie
oraz wykorzystywanie wszystkich dostępnych zasobów dla osiągnięcia celów organizacji
(Kostera M., 1998) (Scharaeder M., Self D. R., Jordan M. H., Portis R., 2014). Ponadto
zarządzanie
w pierwszej kolejności dotyczy ludzi, bez których funkcjonowanie jakiejkolwiek instytucji
czy przedsiębiorstwa nie byłoby realne (Jemielniak D., Latusek D., 2005). Oznacza to,
że w ramach gier symulacyjnych można budować interakcje ludzkie, które są istotne z punktu
widzenia zarządzania. Możliwe jest trenowanie kompetencji miękkich jak i umiejętności
przywódczych w zależności od kontekstu sytuacyjnego w grze. Dodatkowo zarządzanie jest
silnie osadzone w kulturze i wymaga nieustannego komunikowania się (Dahiya R., Luthra A.,
2015). Rolą menedżera niejednokrotnie jest wskazanie konkretnych celów i zadań, do których
całość organizacji powinna dążyć. Ważna w tym przypadku jest zastosowana strategia, którą
zespół powinien wdrażać w zależności od wystąpienia określonych sytuacji czy problemów.
Zarządzanie silnie oddziałuje zatem na pracowników, zespół oraz całą organizację (Mondy
R., 2013). Ostatecznym i najważniejszym aspektem w ramach zarządzania jest efekt
końcowy, czyli zadowolenie klienta (Jemielniak D., Latusek D., 2005). Za pomocą gier
symulacyjnych można bezpośrednio zaangażować studentów w konkretną sytuację
zawierającą wyżej opisane kwestie, które w ramach danego obszaru zamierzamy doskonalić.
Ponadto istotną przesłanką do tego, aby stosować gry symulacyjne jako formę przekazywania
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wiedzy na uczelniach wyższych jest fakt, że treści przyswajane przez odbiorców są znacznie
lepiej absorbowane, gdyż bezpośrednio uczestniczą oni w zadaniu (Wawer M., 2013).
Ponadto gra symulacyjna wiąże się z pewnego rodzaju zabawą, co oznacza że gracz nie tylko
przyswaja wiedzę, ale również dobrze się bawi, co znacznie wpływa na jego motywację
(Wawer M., 2013). Nie oznacza to jednak, że uczestnik gry symulacyjnej dostrzega jedynie
walor rozrywkowy, wręcz przeciwnie - dzięki takim działaniom jest w stanie więcej
zapamiętać, aniżeli z teoretycznego wykładu podczas którego jest jedynie słuchaczem.
Należy mieć także na uwadze, że współcześni studenci to pokolenie określane mianem 3F
(fun, friends, feedback) a ich głównym oczekiwaniem wobec edukacji jest potrzeba relacji
interpersonalnych, przyjaźni oraz uzyskanie informacji zwrotnej (Wawer M., 2013).
Wskazują, że edukacja powinna dostosować swoje metody nauczania do nieustannie
rozwijającej się technologii. Zaspokojenie tych potrzeb stanie się więc możliwe,
przy wykorzystaniu gier symulacyjnych w ramach zajęć na uczelniach wyższych (Wawer M.,
2013). Czynnikiem przyświecającym tej idei powinno być przekonanie, że dobrze
zaprojektowana gra symulacyjna będzie użytecznym i skutecznym narzędziem do edukacji
i rozwijania kompetencji jej uczestników.

5. Cel, zakres pracy i metodologia badań
Celem badań było wskazanie opinii osób z badanej grupy na temat wykorzystania gier
symulacyjnych w ramach zajęć na uczelniach wyższych. Dodatkowym celem było uzyskanie
informacji na temat znajomości najbardziej popularnych gier symulacyjnych na polskim
rynku. Badanie, które miało pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów zostało
przeprowadzone na wybranej grupie osób, którzy spełniali takie warunki jak: posiadanie
statusu studenta na uczelni wyższej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
bycie absolwentem studiów wyższych oraz dostęp do Internetu. Badaniem zostało objętych
200 osób obojga płci z różnych miast w Polsce, w wieku od 18 do 39 lat. Dominującą grupą
byli studenci w przedziale wiekowym 20-24 lat. Zastosowano dobór próby nielosowy metodę kuli śnieżnej. W celu przeprowadzenia badania wykorzystano narzędzie pomiaru
jakim jest kwestionariusz ankiety. Składał się z trzech części: nagłówka, pytań właściwych
(10) oraz metryczki umożliwiającej wskazanie zmiennych demograficznych oraz sytuacji
społeczno-zawodowej. Ze względu na specyfikę próby stworzono formę elektroniczną
kwestionariusza, która usprawniła proces zbierania danych.
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6. Wyniki badań własnych
Pierwsze pytanie miało charakter ogólny, wprowadzający w tematykę badania
oraz umożliwiało selekcję respondentów ze względu na znajomość pojęcia gry symulacyjnej.
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie jednej z odpowiedzi na pytanie „Z czym
najbardziej kojarzy się Panu(i) gra symulacyjna?”. Ankietowani mogli zaznaczyć jedną
z siedmiu dostępnych opcji oraz wskazać własną odpowiedź. Rozkład wyników
zaprezentowano na rysunku 1.
Najwięcej z badanych osób, aż 51% wskazało na odpowiedź „gra komputerowa”. Można
to powiązać z faktem, że słowo symulacja w odniesieniu do gier, niejednokrotnie kojarzy się
z symulacją komputerową, rzadziej z interpersonalną czy społeczną. Ponadto jest ona jednym
z rodzajów gier symulacyjnych również stąd wynika taka tendencja wśród udzielanych
odpowiedzi. Kolejną z wybieranych opcji jest „gra dydaktyczna”, 18% osób powiązało ją
z grą symulacyjną. Na trzecim miejscu znajduje się „warsztat edukacyjny” czyli również
odpowiedź związana z formą zajęć. Można zauważyć, że 40% ankietowanych kojarzy grę
symulacyjną zgodnie z tematyką badania.

Inne
gra planszowa
wykład teoretyczny
nie wiem czym jest gra symulacyjna
szkolenie
warsztat edukacyjny
gra dydaktyczna
gra komputerowa
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Rysunek 1. Skojarzenia respondentów z pojęciem „gra symulacyjna”. Opracowanie własne na
podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

Najwięcej z badanych osób, aż 51% wskazało na odpowiedź „gra komputerowa”. Można
to powiązać z faktem, że słowo symulacja w odniesieniu do gier, niejednokrotnie kojarzy się
z symulacją komputerową, rzadziej z interpersonalną czy społeczną. Ponadto jest ona jednym
z rodzajów gier symulacyjnych również stąd wynika taka tendencja wśród udzielanych
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odpowiedzi. Kolejną z wybieranych opcji jest „gra dydaktyczna”, 18% osób powiązało
ją z grą symulacyjną. Na trzecim miejscu znajduje się „warsztat edukacyjny” czyli również
odpowiedź związana z formą zajęć. Można zauważyć, że 40% ankietowanych kojarzy grę
symulacyjną zgodnie z tematyką badania.
W celu uzyskania odpowiedzi dotyczącej znajomości najbardziej popularnych gier
symulacyjnych na polskim rynku, poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi
na pytanie „Które z poniższych gier symulacyjnych zna Pan(i)?”. Opcje możliwe do
zaznaczenia w tym pytaniu zbudowano na podstawie analizy najczęściej pojawiających się
wyników po wpisaniu fraz w wyszukiwarkę dotyczących gier symulacyjnych.
Każdy z uczestników badania mógł zaznaczyć w tym pytaniu dowolną liczbę opcji, a rozkład
odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 2.
Można zauważyć, że znaczna część respondentów (69%) nie znała w chwili wypełniania
kwestionariusza ankiety żadnej z zaprezentowanych gier symulacyjnych. Analizując tematykę
i treści, które są poruszane podczas wskazywanych gier można zauważyć związek
z kwestiami wchodzącymi w zakres dyscypliny zarządzania. Niektóre z nich dotyczyły
dziedziny zarządzania projektami, na przykład SimulTrain, Poligon Projektu, Castra Romana,
Koloseum. Ponadto na liście znajdowały się także takie gry, które obejmowały działania
związane
z zarządzaniem procesami (Pizza Kanban Game, Whisky Game, Lego Scrum) czy
zarządzaniem czasem (Time Simulation). Twórcy gier często wskazują na ich przydatność
w procesie edukacji osób, gdyż pozwalają w ramach symulacji na wskazanie kluczowych
kompetencji istotnych z punktu widzenia realizacji projektu, pracy zespołowej oraz
polepszenie zdolności liderskich. Uzyskane wyniki wskazują na to, że większość
z ankietowanych nie miała możliwości udziału w najbardziej popularnych grach
symulacyjnych dostępnych na polskim rynku. Może dotyczyć to kwestii związanych z ceną
prezentowanych
tytułów,
które
niekiedy
osiągają
czterocyfrowe
liczby.
Jednak, niektóre z uczelni w Polsce decydują się na ich zakup lub korzystają z dostępnych
refundacji, aby móc w praktyczny sposób kształcić swoich studentów. W grupie
respondentów można wskazać niski odsetek osób, które znają gry takie jak: SimulTrain
(10%), Pizza Kanban Game (9%) oraz Whisky Game (8%).
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Rysunek 2. Znajomość najpopularniejszych gier symulacyjnych na polskim rynku. Opracowanie
własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

Kluczowym elementem okazało się ustalenie kwestii dotyczącej udziału respondentów
w grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelniach wyższych. Dlatego poproszono
ankietowanych o wskazanie odpowiedzi na pytanie „Czy brał(a) Pan(i) udział w grze
symulacyjnej w ramach zajęć na uczelni?”. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano
na rysunku3.
Jak można zauważyć, aż 79% ankietowanych nie brało udziału w grze symulacyjnej
w ramach zajęć na uczelni. Oznacza to, że tylko 21% badanych miało możliwość nabycia
nowych umiejętności czy rozwinięcia kompetencji w ramach wykreowanego kontekstu
sytuacyjnego przy użyciu tej formy nauki.
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Rysunek 3. Udział badanych w grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni. Opracowanie własne
na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

Z punktu widzenia prowadzonych badań istotne stało się poznanie tytułów gier
oraz przedmiotów zajęć, w ramach których badani mogli wziąć udział w grach
symulacyjnych. Uważa się, że nie zawsze muszą być wykorzystywane najpopularniejsze gry
dostępne na polskim rynku, więc w kwestionariuszu ankietowym przygotowano dwa pytania
(nr 4. oraz nr 5.). Pierwsze z nich pozwalało na określenie, czy ankietowani „brali udział”,
„nie brali udziału”, „nie znali tej gry symulacyjnej” z dostępnych opcji w pytaniu 2.
Natomiast drugie umożliwiało samodzielne wskazanie nazwy gry symulacyjnej, w której
uczestniczyli. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 4 zaprezentowano na rysunku 4.
Jak można zauważyć najwięcej ankietowanych (25%) wskazywało udział w grze „Pizza
Kanban Game” w ramach zajęć na uczelni. Tematyka symulacji dotyczy przede wszystkim
zarządzania procesami, w tym wykorzystanie koncepcji lean managamentu. Uczestnicy mają
możliwość poznania zasad Lean Software Development (Bryne A., 2018) oraz wdrożenia ich
w pracy zespołu zajmującego się produkcją „Pizzy Hawajskiej” oraz „Pizzy z Rukolą”.
Wszystko odbywa się przy użyciu minimalnej liczby materiałów (głównie papierniczych),
co również jest zgodne z koncepcją lean managamentu. Kolejnym tytułem, który najczęściej
wskazywali badani okazał się „Poligon projektu” oraz „Simul Train” - 18% respondentów
twierdzi, że brało w nich udział w ramach zajęć na uczelni. Są to gry umożliwiające nabycie
kompetencji w zakresie zarządzania projektami. Uczestnicy wcielają się w zespół projektowy
pracujący nad konkretnymi zadaniami. Ponadto muszą podejmować decyzje w zakresie
zarządzania personelem, zasobami, jakością oraz ryzykiem projektu. Natomiast „Whisky
Game”, w której udział brało 13% respondentów, umożliwia w formie symulacji poznanie
głównie schematu działania łańcucha dostaw, ale również dotyczy tematyki zarządzania
procesami. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że prawie 1/5 badanych ma świadomość
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o istnieniu wskazywanych gier, lecz nie miała okazji brać w nich udziału w ramach zajęć
na uczelni. Być może uczestniczyła w nich w ramach warsztatów lub szkoleń
organizowanych przez firmy zewnętrzne.

Service simulation
Time Simulation
Massawa
Koloseum
Castra Romana
Lego Scrum
Whisky Game
Simul Train
Poligon projektu
Pizza Kanban Game
0%
Brałem(am) udział

20%

40%
Nie brałem(am)udziału

60%

80%

100%

120%

Nie znam takiej gry symulacyjnej

Rysunek 4. Udział badanych w najpopularniejszych grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni.
Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

Podczas analizy wyników badań zauważono ciekawe zjawisko, związane z udzielnymi
odpowiedziami na pytanie otwarte nr 5. Wśród 11 respondentów, którzy przystąpili
do niniejszego pytania, najczęściej pojawiały się stwierdzenia, że „nie pamiętają nazwy gry,
w której brali udział”. Niektóre odpowiedzi nie pozwalały na jednoznaczne określenie tytułu
gry, gdyż były to jedynie urywki informacji, na przykład „dotyczące obsługi hotelu,
prowadzenie hotelu, coś na kształt symulacji procesów”. Natomiast dwie osoby wskazały grę
stworzoną przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego „Kura na Turę”, która dotyczy
dziedziny zarządzania projektami.
W zależności od przygotowanych planów studiów, które często różnią się od siebie na
poszczególnych uczelniach, studenci zarządzania realizują te same treści w ramach
przedmiotów o innych nazwach. Dlatego w pytaniu „W ramach jakich zajęć uczestniczył(a)
Pan(i) w grach symulacyjnych?” wskazano sześć najbardziej powtarzalnych tytułów zajęć
oraz umożliwiono wskazanie własnych propozycji. Rozkład odpowiedzi na pytanie
zaprezentowano na rysunku 5.
Najczęściej wskazywane były przedmioty powiązane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 25% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi. Można zaryzykować, że gry symulacyjne,
dzięki którym możliwe jest rozwijanie umiejętności pracy w zespole, sprawdzają się w
ramach osiągania efektów kształcenia w tym obszarze. Następnymi zajęciami, podczas
których respondenci brali udział w grach symulacyjnych były kolejno zarządzanie projektami
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(19%), zarządzanie czasem (17%), zarządzanie komunikacją (12%), zarządzanie ryzykiem
(9%) oraz metody zarządzania (8%). Jednak wśród innych odpowiedzi pojawiały się takie jak
zarządzanie strategiczne lub zarządzanie informacją.

Inne
Metody zarządzania
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie komunikacją
Zarządzanie czasem
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Rysunek 5. Przedmioty, w ramach których respondenci przynajmniej raz brali udział w grze
symulacyjnej. Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

Następnie postanowiono uzyskać informację dotyczącą subiektywnej oceny respondentów
w ramach ośmiu czynników towarzyszących przeprowadzeniu gry symulacyjnej podczas
zajęć na uczelni. Każdy z ankietowanych został poproszony o nadanie rangi od 1 do 5
poszczególnym opcjom w pytaniu „Jak ocenia Pan(i) naukę przy użyciu gier
symulacyjnych?”. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano w formie tabeli 1.
Widoczna jest znaczna przewaga pozytywnych ocen wśród wszystkich wymienionych
czynników. Jednak należy wskazać te, które ponad połowa respondentów oceniła bardzo
dobrze, nadając im rangę 5. Badani twierdzą, że udział w grze symulacyjnej przyczyniłby się
do odczucia pewnej różnorodności wykorzystania metod i form nauki (52,5%). Być może
dzięki temu ćwiczenia zostałyby urozmaicone o nowe elementy. Taki sam wskaźnik osiągnęła
odpowiedź dotycząca szansy na integrację zespołu. W ramach symulacji działań
przedsiębiorstw czy zespołów projektowych kluczowa jest współpraca i porozumienie
pomiędzy jednostkami. Podczas działań grupowych często dochodzi do poznania pewnych
przyzwyczajeń, indywidualnych sposobów rozwiązania problemów oraz reakcji na stres.
Dzięki temu zespół może poznać swoje zachowania w ramach symulacji i nie popełniać
podobnych błędów w rzeczywistej sytuacji. Na trzecim miejscu znalazła się odpowiedź
dotycząca innowacyjności metody nauki - 50% badanych tak twierdzi. Ważne z punktu
widzenia prowadzącego zajęcia może okazać się wypowiedź 47,5% ankietowanych na temat
motywacji
do uczestnictwa w ćwiczeniach czy innych
formach zajęć.
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Można stwierdzić, że wykorzystanie gier symulacyjnych w znacznym stopniu zmniejszyłoby
nieobecność studentów z badanej grupy. Ciekawe jest również to, jak często wskazywana jest
odpowiedź dotycząca zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce (45% osób tak twierdzi).
Możliwe, że studenci posiadali wiedzę niezbędną do wykonania pewnych czynności, lecz nie
mieli okazji, by sprawdzić się w warunkach odpowiadających rzeczywistości. Można
wskazać, że tę okoliczność powinny spełniać praktyki studenckie, podczas których studenci
mogą poznać pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach czy innych podmiotach prawnych.
Jednak gra symulacyjna mogłaby okazać się cennym wstępem do pełnienia pewnych funkcji.
Pozytywnie oceniono również czynniki związane z przełamywaniem barier komunikacyjnych
(40%), zdolnością do zapamiętywania treści poruszanych podczas trwania gry (40%)
oraz możliwością przełożenia problemów i sposobów ich rozwiązywania na działania
zawodowe (32,5%).
Tabela 1.
Ocena poszczególnych czynników towarzyszących przeprowadzeniu gry symulacyjnej podczas
zajęć na uczelni
Czynnik
Motywacja do uczestnictwa w zajęciach
Możliwość integracji zespołu
Przełamywanie barier komunikacyjnych
Możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce
Różnorodność wykorzystania metod i form nauki
Zdolność do zapamiętywania treści poruszanych podczas
trwania gry
Możliwość przełożenia problemów i sposobów ich
rozwiązania w czasie gry symulacyjnej na działania zawodowe
Innowacyjność metody nauki

Ocena czynnika (1 - bardzo źle, 5 - bardzo
dobrze).
1
2
3
4
5
2,5%
0%
15%
35%
47,5%
2,5%
0%
2,5%
42,5% 52,5%
2,5%
0%
15%
42,5%
40%
0%
2,5%
12,5%
35%
45%
2,5%
7,5%
15%
22,5% 52,5%
5%

5%

12,5%

37,5%

40%

5%

5%

20%

37,5%

32,5%

2,5%

5%

10%

32,5%

50%

Widoczna jest znaczna przewaga pozytywnych ocen wśród wszystkich wymienionych
czynników. Jednak należy wskazać te, które ponad połowa respondentów oceniła bardzo
dobrze, nadając im rangę 5. Badani twierdzą, że udział w grze symulacyjnej przyczyniłby się
do odczucia pewnej różnorodności wykorzystania metod i form nauki (52,5%). Być może
dzięki temu ćwiczenia zostałyby urozmaicone o nowe elementy. Taki sam wskaźnik osiągnęła
odpowiedź dotycząca szansy na integrację zespołu. W ramach symulacji działań
przedsiębiorstw czy zespołów projektowych kluczowa jest współpraca i porozumienie
pomiędzy jednostkami. Podczas działań grupowych często dochodzi do poznania pewnych
przyzwyczajeń, indywidualnych sposobów rozwiązania problemów oraz reakcji na stres.
Dzięki temu zespół może poznać swoje zachowania w ramach symulacji i nie popełniać
podobnych błędów w rzeczywistej sytuacji. Na trzecim miejscu znalazła się odpowiedź
dotycząca innowacyjności metody nauki - 50% badanych tak twierdzi. Ważne z punktu
widzenia prowadzącego zajęcia może okazać się wypowiedź 47,5% ankietowanych na temat
motywacji do uczestnictwa w ćwiczeniach czy innych formach zajęć. Można stwierdzić,
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że wykorzystanie gier symulacyjnych w znacznym stopniu zmniejszyłoby nieobecność
studentów z badanej grupy. Ciekawe jest również to, jak często wskazywana jest odpowiedź
dotycząca zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce (45% osób tak twierdzi). Możliwe,
że studenci posiadali wiedzę niezbędną do wykonania pewnych czynności, lecz nie mieli
okazji, by sprawdzić się w warunkach odpowiadających rzeczywistości. Można wskazać,
że tę okoliczność powinny spełniać praktyki studenckie, podczas których studenci mogą
poznać pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach czy innych podmiotach prawnych. Jednak
gra symulacyjna mogłaby okazać się cennym wstępem do pełnienia pewnych funkcji.
Pozytywnie oceniono również czynniki związane z przełamywaniem barier komunikacyjnych
(40%), zdolnością do zapamiętywania treści poruszanych podczas trwania gry (40%) oraz
możliwością przełożenia problemów i sposobów ich rozwiązywania na działania zawodowe
(32,5%).
Zbadanie opinii studentów na temat wykorzystania gier symulacyjnych wiąże się
z poznaniem emocji towarzyszących rozgrywce. Dlatego poproszono respondentów
o odpowiedź na pytanie „Jakie odczucia wywołało u Pana(i) uczestnictwo w grach
symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni?”. Każdy mógł zaznaczyć maksymalnie trzy opcje
oraz wskazać własne odczucia. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 6.

Inne
Nie wywołały żadnych uczuć
Lęk
Irytacja
Frustracja
Duma
Radość
Zainteresowanie
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Rysunek 6. Odczucia badanych uczestników gier symulacyjnych. Opracowanie własne na podstawie
przeprowadzonych badań, n=200.

Według respondentów gry symulacyjne wywołują najczęściej zainteresowanie (40%),
czyli potwierdza się stwierdzenie dotyczące zwiększenia motywacji do uczestnictwa
w zajęciach. Studenci mogą brać udział w takich formach nauki ze względu na ciekawość lub
pewien czynnik rywalizacji. Duży odsetek badanych wskazało również na radość (35%),
co możne oznaczać, że uczestnictwo w grach symulacyjnych odbywa się w przyjaznej
atmosferze i powoduje budowanie pozytywnych relacji między uczestnikami. Na trzecim
miejscu znajdowała się „duma” - 11% uczestników badania tak uważa. Można wysunąć
wniosek, że związane jest to z elementem zwycięstwa po zakończonej rywalizacji. Poczucie
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dumy pojawia się najczęściej w wyniku osiągniecia zamierzonego celu (Pawłowska, 2019),
a niektóre z gier symulacyjnych kończą się wskazaniem zespołu, który poradził sobie
z danym działaniem najlepiej (co przez część uczestników może być wskazywane jako
kluczowy element gry). Pojawiały się również odpowiedzi dotyczące negatywnych odczuć frustracja (5%), irytacja (3%), które natomiast mogą wynikać z osiągania słabszych wyników
lub niezadowolenia z tematyki gry czy sposobu jej prowadzenia.
W ramach badań próbowano również określić kwestie dotyczące motywacji do udziału
w grach symulacyjnych prowadzonych w ramach zajęć na uczelni przez osoby, które nie
miały wcześniej takiej możliwości. Dlatego poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytanie
„Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) udziałem w grach symulacyjnych w ramach zajęć na
uczelni?”. Wyniki zaprezentowano na rysunku 7.

Tak

Nie

Rysunek 7. Zainteresowanie udziałem w grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni.
Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

Znaczna większość, aż 89% ankietowanych opowiedziało się pozytywnie względem
potencjalnego udziału w grach symulacyjnych w ramach zajęć na uczelni. Dany wynik można
interpretować jako potrzebę urozmaicenia form nauki, ale także wskazywaną już wcześniej
zmianę podejścia studentów do edukacji. W celu uzyskania informacji na temat chęci
uczestnictwa postawiono kolejne pytanie. Dzięki niemu próbowano ustalić, czy gry
symulacyjne powinny być wykorzystywane jako forma ćwiczeniowa. Rozkład odpowiedzi
zaprezentowano na rysunku 8. Jedynie 4% respondentów twierdzi, że nie jest to dobry
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pomysł. Być może są zadowoleni z formy ćwiczeń realizowanych na ich uczelni. Jednak 76%
uważa, że to dobre rozwiązanie.

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem

Rysunek 9. Opinia respondentów na temat wykorzystania gier symulacyjnych jako formy
ćwiczeniowej na uczelni. Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

W odniesieniu do prowadzonych badań, starano się także ustalić, na jakie aspekty
mogłoby wpłynąć wykorzystanie gier symulacyjnych w ramach realizowanych zajęć
na uczelniach wyższych. O wskazanie odpowiedzi na to pytanie poproszono badanych
respondentów
a wyniki zaprezentowano na rysunku 10.
Większość ankietowanych uważa, że gry symulacyjne zdecydowanie mogą lub mogłyby
wpłynąć na zwiększenie zaangażowania studentów w czasie zajęć (91%), zbudowanie
pozytywnej relacji między nauczycielem akademickim a studentami (90%) oraz umożliwienie
wykorzystania teoretycznej wiedzy w praktyce (89%). Potwierdza się zatem fakt, że badani
studenci niejednokrotnie wskazują na konieczność zwiększenia ich bezpośredniego udziału
w ramach prowadzonych zajęć, co przełożyłoby się zarówno na pozytywniejsze relacje
z nauczycielami akademickimi oraz zdobycie cennej praktyki. Ponadto respondenci uważają,
że wykorzystanie gier symulacyjnych w ramach zajęć zdecydowanie nie i raczej nie
wpłynęłoby na nieuzyskanie efektów kształcenia (70%), niezrealizowanie materiału
dydaktycznego z sylabusa (59%), niesprawiedliwość w ocenie zaangażowania podczas pracy
w zespołach (51%) czy lekceważenie przedmiotu (42%). Oznacza to, że studenci postrzegają
gry symulacyjne jako element urozmaicający oraz pozwalający uzyskać namiastkę
rzeczywistości, z którą przyjdzie im się zmierzyć zaraz po studiach, rozpoczynając pracę
zawodową. Nie traktują tej formy nauczania jako elementu rozrywkowego, przyczyniającego
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się do zmniejszenia rangi czy jakości prowadzonych zajęć, wręcz przeciwnie – dostrzegają
w grach symulacyjnych praktyczny walor edukacyjny.

Nieuzyskanie efektów kształcenia
Niezrealizowanie materiału dydaktycznego z sylabusa
Niesprawiedliwość w ocenie zaangażowania podczas
pracy w zespołach
Lekceważenie przedmiotu ze względu na formę
prowadzenia zajęć
Zmniejszenie nieobecności studentów na zajęciach
Możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w
praktyce
Zbudowanie pozytywnej relacji między nauczycielem
akademickim a studentami
Większe zaangażowanie studentów w czasie zajęć
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Zdecydowanie tak i raczej tak

Zdecydowanie nie i raczej nie

Nie wiem

Rysunek 10. Wpływ wykorzystania gier symulacyjnych na zajęcia według respondentów.
Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

7. Podsumowanie
Podsumowując rozważania na temat wykorzystania gier symulacyjnych jako formy
kształcenia na uczelniach wyższych można stwierdzić, że ankietowani w zdecydowanej
większości pozytywnie oceniają możliwości jakie stwarza gra symulacyjna. Ponad połowa
respondentów nie brała udziału w żadnej grze symulacyjnej w ramach zajęć na uczelniach
wyższych, co niestety nie jest optymistycznym wnioskiem. Dana kwestia wpływa również na
atrakcyjność oferty edukacyjnej, zainteresowanie oraz frekwencję potencjalnych studentów.
Ankietowani uważają, że gry symulacyjne mogłyby znacznie poprawić różnorodność
i innowacyjność form nauczania oraz wpłynąć na integrację zespołu. Ponadto zwiększyłyby
zainteresowanie oraz wpłynęłyby pozytywnie na atmosferę prowadzonych zajęć. Dzięki grom
symulacyjnym badani studenci nie tylko poszerzyliby swoje umiejętności oraz mogli
wykorzystać działania w ramach prowadzonej symulacji, ale także chętniej uczęszczaliby na
zajęcia. Oznacza to, że ankietowani dostrzegają pewne braki w odniesieniu do różnorodności
form prowadzonych zajęć. Optymistycznym jest jednak fakt, że znaczna większość
respondentów wskazała na chęć udziału w grach symulacyjnych w ramach zajęć
na uczelniach wyższych oraz uważa, że mogłaby być ona wykorzystywana jako forma
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ćwiczeniowa. Wszelkie udzielone w ramach prowadzonych badań odpowiedzi, potwierdzają
zatem stwierdzenie, że wykorzystanie gier symulacyjnych wpłynęłoby na atrakcyjność form
kształcenia studentów.
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Streszczenie: Okres pierwszych czterech miesięcy roku 2019 był ostatnim momentem,
w którym można było wszcząć procedury habilitacyjne według regulacji sprzed ustawy
z 2018 roku. W niniejszym artykule prezentuje się wyniki analizy głównych osiągnięć
habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu rozpoczętych we wspomnianym okresie.
Prezentowane wyniki osadzone w kontekście dyscyplinarnym dotyczą frekwencyjności
subdyscyplin zarządzania, wykorzystywanych metod badawczych, jak i form publikacji.
Dostarczają
one
unikatowego
obrazu
praktyk
habilitacyjnych
wpisujących
się w dotychczasowe oczekiwania środowiskowe i regulacje prawne związane z awansem
naukowym.
Słowa kluczowe: habilitacja, nauki o zarządzaniu, metodologia, osiągnięcie naukowe.

HABILITATION ACHIEVEMENTS IN MANAGEMENT SCIENCES IN
THE PERIOD OF JANUARY-APRIL 2019

Abstract: The period of the first four months of 2019 was the last moment to initiate
habilitation procedures according to the regulations prior to the Act of 2018. This article
presents the results of the analysis of the main habilitation achievements in the discipline
of management sciences initiated in the period mentioned. The results presented in the
disciplinary context relate to the frequency of management sub-disciplines, research methods
used, and forms of publication. They provide a unique picture of habilitation practices that
meet hitherto academic community expectations and legal regulations related to scientific
promotion.
Keywords: habilitation, management sciences, methodology, scientific achievement.
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1. Wprowadzanie
Problem kształtu procedur habilitacyjnych i ich roli w systemie nauki polskiej to tematy,
które powracały przy kolejnych zmianach przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego
i nauki. Wśród głównych wad konieczności wymogu uzyskiwania przez pracowników
naukowych stopnia doktora habilitowanego wskazywało się m.in. na niesprzyjanie
przepływowi osób pomiędzy praktyką a nauką, czy międzynarodowej mobilności.
Jednocześnie zwolennicy tegoż wymogu awansowego argumentowali głównie, że habilitacja
to gwarant wysokiej jakości badań naukowych, jak i czynnik motywujący pracowników
(Osiecka-Chojnacka, 2009). W ostatnim dziesięcioleciu podnoszono również problem
związania z macierzystą jednostką naukową karier naukowych osób uzyskujących kolejne
awanse naukowe (Czajkowski, and Trojanowski, 2012).
Problemy te powróciły w dyskusjach o nowym projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym
i nauce zainicjowanej po wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Doniesienia
podsumowujące dyskusje nad tematyką procedur habilitacyjnych w ramach spotkań
Narodowego Kongresu Nauki podkreślały, że poziom naukowy wyników badawczych
powinien być podnoszony przez umiędzynarodowienie działalności naukowej (Zając, 2017).
Akcentowano zatem ponownie rolę mobilizacyjną i ukierunkowującą tegoż wymogu
awansowego (Wojtczak, 2017). Habilitacja w tychże dyskusjach była przedstawiana również
jako droga do osiągnięcia względnej stabilizacji zawodowej (Kwiek, 2016), a także
i zawodowego prestiżu (Melosik, 2018). Postrzegano ją za jedyny sposób potwierdzania
samodzielności pracowników naukowych, związaną z uprawnieniami do pełnienia
różnorakich funkcji w systemie nauki (Szmidt, 2017).
Doświadczenia wyniesione przy poprzedniej zmianie regulacji dotyczących habilitacji
(rok 2011) pokazują, że jest to moment nieciągłości, który skłania kandydatów do tego
stopnia naukowego do wszczynania procedury jeszcze według znanych im przepisów.
Analiza danych na stronie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wydaje się potwierdzać
ten fakt wskazując, że w naukach o zarządzaniu w roku 2017 zarejestrowano 46 postępowań
habilitacyjnych, a w roku 2018 już 82. Jest to więc chwila, którą można znakomicie
wykorzystać do przeprowadzenia analiz dotyczących osiągnięć naukowych w procedurach
awansowych realizowanych według dotychczasowych wymagań formalnych, jak i oczekiwań
środowiskowych związanych z daną dyscypliną naukową. Celem przyświecającym tej pracy
w związku z powyższym jest rozpoznanie praktyk w zakresie prezentacji głównych osiągnięć
naukowych w procedurach habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu wszczętych
w okresie czterech pierwszych miesięcy 2019 roku.
Należy również zaznaczyć, że zgodnie z treścią komunikatu CK z dnia 13.05.2019
w przypadku postępowań habilitacyjnych wszczętych z początkiem 2019 roku należy nadać
stopień w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, a nie w dotychczasowej dyscyplinie
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nauki o zarządzaniu. Nadanie owe nastąpi bowiem najprawdopodobniej po dniu 30.04.2019,
czyli dacie wejścia w życie nowych przepisów związanych z procedurami awansowymi
(rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018; Dz. U. z 2018 r.
poz. 1818).

2. Kontekst zamierzenia badawczego
Przyjmuje się, że metody badań empirycznych w naukach społecznych
są charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu (Szarucki, 2018). Jednocześnie, jak podkreśla
W. Czakon, mówi się o ich „różnorodności wewnętrznej, przejawiającej się rozproszeniem
dziedzinowym, różnorodnością metodologiczną, a nawet epistemologiczną” (Czakon, 2019).
Wskazuje się także, że poszczególne subdyscypliny nauk o zarządzaniu dążą do odrębności
w zakresie przedmiotu badań oraz idącej za tym odrębności w zestawie stosowanych metod
badawczych (Ciesielki, 2012). Jest to ważny problem, gdyż trwa wciąż dyskusja nad
problemem paradygmatów metodologicznych i określania wzorcowych sposobów
postępowania w zakresie zamierzeń badawczych w naukach o zarządzaniu (Lisiński, 2016),
a także i nad granicami tej dyscypliny naukowej (Sudoł, 2014). Podnosi się również w sposób
ciągły problem relacji między praktyką gospodarczą a teoretycznymi osiągnięciami nauk
o zarządzaniu (Sułkowski, 2011) (czy wręcz mówi się o rozbieżnościach między ową
praktyką a teorią tej dyscypliny naukowej (Lisiński, 2013)). Nie można także odnosić się
z obojętnością wobec zmian społeczno-technologicznych, które nie tylko kształtują
zagadnienia poznawcze, ale także i wpływają na praktykę realizacji projektów badawczych
(Komańda, 2012).
Osiągnięcia habilitacyjne można uznawać w związku z powyższymi rozważaniami
za charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin naukowych (Ciesielski, 2011), a być
może i nawet poszczególnych subdyscyplin. Jednocześnie biorąc pod uwagę oczekiwania
formalne pod względem tychże osiągnięć, należy stwierdzić, że powinny one powstać
w wyniku oryginalnych badań i określać nowe obszary zainteresowań badawczych
w dyscyplinie lub twórczo rozwijać istniejące zagadnienia (Strużyna, 2015). Zmiana
przepisów ustawy z roku 2011 określiła, że osiągnięcie habilitacyjne powinno być
opublikowane jako całe dzieło lub jego znacząca część, jednotematyczny cykl publikacji lub
część pracy zbiorowej. Po kolejnej zmianie przepisów w roku 2014 cykl publikacji miał być
powiązany tematycznie (a nie być jednotematycznym) (Rozkosz, 2018).
Główne osiągnięcia naukowe w procedurach habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu
były już przedmiotem analizy i wykazały one obszary zainteresowań naukowych osób
starających się o awans naukowy. Wyniki badania przeprowadzonego przez B. Nogalskiego
dotyczące trendów w zakresie tematyki podejmowanej w pracach naukowych będących
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podstawą procedur habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007-2015 ukazały
powszechność tematyki osadzonej w specyfice nurtu poziomów zarządzania
(86,70% postępowań). W ramach tego nurtu poziom strategiczny był reprezentowany przez
21,4% osiągnieć w postępowaniach habilitacyjnych, poziom operacyjny przez 39,61%
postępowań,
a funkcjonalny przez 38,99%. Pozostałe główne nurty tematyczne związane z
osiągnięciami naukowymi stanowiącymi podstawę procedur habilitacyjnych w tym badaniu
stanowiły: nurt według typów organizacji 7,76% oraz nurt teoretyczny 5,54% (Nogalski,
2015).

3. Metodologia
Na potrzeby zamierzenia badawczego prezentowanego w tej pracy ze strony internetowej
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK) pozyskano w dniu 01.10.2019 autoreferaty
w procedurach habilitacyjnych (łącznie 150). Kryteria doboru tychże dokumentów były dwa.
Po pierwsze, miały one reprezentować postępowania w naukach o zarządzaniu, a po drugie,
miały być wszczęte w roku 2019. Ostateczna data wszczęcia procedury habilitacyjnej według
przepisów sprzed ustawy z roku 2018 mijała z końcem kwietnia 2019. Można zatem także
ostrożnie przyjąć, że do czasu pozyskania tychże dokumentów ze strony CK, wszczęte
postępowania zostały na niej umieszczone.
Realizacja omawianego zamierzenia wynikającego z celu pracy przedstawionego we
wprowadzeniu wymagała sformułowania pytań badawczych. Na ich podstawie
przeanalizowano zebrany materiał źródłowy. Wiązało się to z określeniem stosowanych przez
habilitantów praktyk dotyczących zarówno form publikowania osiągnięć naukowych,
jak i osadzania ich w nurcie nauk o zarządzaniu (w tym i stosowanej metody badawczej).
Pytanie owe przybrały następującą postać:
1. Jakie subdyscypliny zarządzania były reprezentowane przez główne osiągnięcia
habilitacyjne wskazane w autoreferatach?
2. W jakiej formie były prezentowane główne osiągnięcia habilitacyjne?
3. Jakie metody badawcze były wykorzystywane przez habilitantów?
Aby określić odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań dokonano analizy tematów
zgłoszonych osiągnięć habilitacyjnych i przypisania ich do jednej z możliwych subdyscyplin
zarządzania. Subdyscypliny te określono według klasyfikacji zaproponowanej przez Zespół
ds. Określenia Subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu pod kierunkiem Sz. Cyferta.
Była ona również wykorzystana w procedurze badawczej autorstwa B. Nogalskiego
(Nogalski, 2015). Klasyfikacja ta jest wielopoziomowa i wieloblokowa, dlatego też
dla potrzeb tego badania zdecydowano się przyjąć następujące warianty subdyscyplin (Cyfert
et al., 2014):
34

Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2

M. Komańda



według poziomów zarządzania: poziom strategiczny, poziom operacyjny, poziom
funkcjonalny;



według typów organizacji: zarządzanie organizacjami gospodarczymi, zarządzanie
publiczne/NGO;



według nurtu teoretycznego: teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk
o zarządzaniu, studia krytyczne w naukach o zarządzaniu.
W przypadku odpowiedzi dotyczącej pytania o wykorzystanie metod badawczych
zdecydowano się na wyróżnienie grup metod ilościowych, jakościowych (ZakrzewskaBielawska, 2018) i mieszanych (będących nowszą propozycją w zakresie prowadzenia
procedur badawczych) (Kawalec, 2014). Formy publikacji osiągnięć habilitacyjnych
odczytano z treści autoreferatów.

4. Rezultaty
Zebrane dane poddano analizie pod względem częstotliwości występowania form
publikacyjnych głównych osiągnięć habilitacyjnych, a także reprezentowania przez nie
subdyscyplin zarządzania. Procedurę kwalifikowania osiągnięć habilitacyjnych
do konkretnych subdyscyplin powtórzono dwukrotnie w odstępie tygodnia. Zabieg ten miał
na
celu
weryfikację
rzetelności
przypisania
osiągnięć
do
subdyscyplin.
Dążono do wykluczenia ewentualnego kierowania się w tym procesie zmiennym
rozumieniem klasyfikacji subdyscyplin zarządzania, jak i tematów osiągnięć habilitacyjnych.
Współczynnik rzetelności Alfa Cronbacha przeprowadzonego przypisania do subdyscyplin
wyniósł 0,937, czyli był na wysokim poziomie. Informacje o przypisaniu do poszczególnych
subdyscyplin osiągnięć habilitacyjnych, jak i o ich formach są zawarte w tabeli 1.
Analizując dane zawarte w tej tabeli można stwierdzić, że główne osiągnięcia
habilitacyjne wpisywały się przede wszystkim w subdyscypliny związane z poziomami
zarządzania. Łącznie było ich 130, czyli 86,67% wszystkich postępowań. Najliczniejsza
subdyscyplina reprezentująca inne kryterium wyodrębnienia (tzn. według typów organizacji)
to zarządzanie publiczne/NGO (łącznie 12 postępowań, czyli 8% ogółu). Najczęstsza forma
publikacji osiągnięcia habilitacyjnego to monografia naukowa (117 przypadków, 78% ogółu).
Cykl publikacji pojawił się 33 razy (22% przypadków).
Tabela 1.
Frekwencyjność form osiągnięć habilitacyjnych i subdyscyplin zarządzania
Subdyscypliny
poziom strategiczny
poziom operacyjny
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Forma osiągniecia habilitacyjnego
monografia
cykl publikacji
34
8
35
13

Razem
42
48
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poziom funkcjonalny
zarządzanie organizacjami gospodarczymi
zarządzanie publiczne/NGO
teoria organizacji i zarządzania
metodologia nauk o zarządzaniu
studia krytyczne w naukach o zarządzaniu
Razem

Poddano

analizie

również

tytuły

32
1
9
2
3
1
117

wskazanych

8
1
3
0
0
0
33

osiągnięć

przez

40
2
12
2
3
1
150

habilitantów.

W tym celu sporządzono analizę frekwencyjności poszczególnych słów. Należy zaznaczyć
dla porządku, że cztery osiągnięcia habilitacyjne były prezentowane w języku angielskim.
Wyniki tej analizy przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Chmura słów prezentująca wyniki analizy frekwencyjności słów w tytułach głównych
osiągnięć habilitacyjnych

Najczęściej występowały w tytułach głównych osiągnięć habilitacyjnych różne formy
takich słów jak: „przedsiębiorstwo” (łącznie 42 razy), „zarządzanie” (łącznie 39 razy),
„rozwój”
(łącznie
22
razy),
„proces/procesowy”
(łącznie
18
razy),
„innowacje/innowacyjność” (łącznie 11 razy), „uwarunkowania” i „model” (wersje obu słów
występowały łącznie po 9 razy), „doskonalenie/doskonałość” (łącznie 8 razy), „dojrzałość”
i „kompetencje” (po 7 razy każde z nich), „publiczny” i „wiedza” (każde łącznie po 6 razy),
„ryzyko” (5 razy). Frekwencyjność słów świadczy z jednej strony o osadzeniu osiągnięć
habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu, a z drugiej o ich zróżnicowanej tematyce.
Najczęstsza grupa frekwencyjna związana z odmianą słowa „przedsiębiorstwo” stanowi
jedynie 4,2% łącznej frekwencji słów występujących w tytułach osiągnieć habilitacyjnych.
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Dokonano

powiązania

osiągnięć

habilitacyjnych

przypisanych

do

konkretnych

subdyscyplin z grupami metod badawczych wykorzystywanymi przez autorów. W tym celu
sporządzono graf sieciowy (rysunek 2). Identyfikowano wykorzystywane grupy metod
w poszczególnych osiągnięciach habilitacyjnych według subdyscyplin zarządzania
(patrz kierunek strzałek). Liczby przy tych strzałkach oznaczają ile razy dana relacja została
wyróżniona w analizie (fakt ten jest wyrażony również w grubości strzałek).

Rysunek 2. Graf sieciowy ukazujący relacje między subdyscyplinami a użytymi głównymi rodzajami
metod badawczych w osiągnięciach habilitacyjnych

W osiągnięciach habilitacyjnych dominowały metody ilościowe i mieszane.
Metody ilościowe były wykorzystane w 68 przypadkach, a metody mieszane w 63.
Obie te grupy metod były więc wykorzystane łącznie w 87,33% analizowanych przypadków
(odpowiednio 45,33% i 42%). Wykorzystanie jedynie metod jakościowych dla realizacji
zamierzeń badawczych będących podstawą osiągnięć habilitacyjnych było znacznie rzadsze
(wystąpiło 19 razy, czyli 12,67% ogółu przypadków).
Należy zauważyć, że w przypadku osiągnięć habilitacyjnych przypisanych
do subdyscyplin związanych z poziomami zarządzania (najliczniejsze przypadki – ogółem
130) udział grupy metod jakościowych w metodach ogółem kształtował się na poziomie 10%.
Natomiast w przypadku pozostałych subdyscyplin (łącznie 20 przypadków) udział metod
jakościowych w użytych metodach wyniósł ogółem 30%.
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5. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza posiada pewne zasadnicze ograniczenia. Po pierwsze,
wykorzystano jedynie jedną z wielu istniejących propozycji wyodrębnienia subdyscyplin
w naukach o zarządzaniu. Po drugie, przypisywano zgodnie z założeniami poszczególne
osiągnięcia habilitacyjne do jednej subdyscypliny, poszukując wiodącej perspektywy w tytule
osiągnięcia. Po trzecie, zakres pozyskanych informacji związanych z osiągnięciami
naukowymi w procedurach habilitacyjnych w dyscyplinie jest zależny od rzetelności
publikacji na stronie CK. Oznacza to, że w wyniku przeprowadzonej procedury badawczej
nie uzyskano jedynie prawdziwego obrazu badanego zagadnienia. Należy jednak zaznaczyć,
że osiągnięte rezultaty w zakresie oceny frekwencyjności nurtów zarządzania związanych
z osiągnieciami habilitacyjnymi są bardzo zbieżne z wynikami podobnej analizy
przeprowadzonej za lata 2007-2015 (Nogalski, 2015). Świadczy to o długotrwałym, stałym
trendzie w tym względzie.
Można również stwierdzić, że autorzy podejmując się zaprezentowania osiągnięć, które
przekraczały granicę jednej subdyscypliny starali się zrobić to w taki sposób, aby sytuacja
osadzenia w naukach o zarządzaniu była klarowna. Przykładem mogą tu być osiągnięcia
związane np. z instytucjami samorządowymi, dla których główny aspekt problemu
badawczego był przeważnie ulokowany na poziomie operacyjnym lub funkcjonalnym.
Cykle publikacji jako forma osiągnięć habilitacyjnych we wszczętych postępowaniach
w ostatnich czterech miesiącach obowiązywania przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1789) stanowiły 22% przypadków. Udział ten jest zgodny z partycypacją
poszczególnych form osiągnięć habilitacyjnych w ich łącznej liczbie w dziedzinie nauk
ekonomicznych wyznaczoną za lata 2011-2015 (77,5% monografia, 22.5% cykl publikacji)
(Rozkosz, 2018).
Procedur habilitacyjnych według informacji ze strony CK wszczętych w okresie styczeńkwiecień 2019 było prawie dwa razy więcej niż w całym 2018 roku (odpowiednio 150 i 82).
Główne osiągnięcia naukowe rzadko były oparte o wykorzystywanie jedynie metod
jakościowych. Może to świadczyć o powszechności przekonań o tym, że to jednak metody
ilościowe w sferze badania zjawisk społeczno-gospodarczych i organizacyjnych wymagają
tworzenia nowych opisów teoretycznych, jak i pozwalają na formułowanie nowych
kierunków badań (Zakrzewska-Bielawska, 2018). Należy także podkreślić, że ewentualne
stosowanie metod mieszanych było uzasadniane przez habilitantów triangulacją metodyczną.
Praktyka zastosowania metod jakościowych i ilościowych wyrażała się jednak na dwa
znaczące sposoby. Po pierwsze, habilitanci korzystali z tychże dwóch grup metod
w równoległym opisie badanego zjawiska (by dokonać jak najlepszej jego deskrypcji).
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Po drugie, wykorzystywali oni metody jakościowe w celu sprecyzowania modelu badawczego
przygotowywanego na potrzeby badań ilościowych.

39

Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2

Osiągnięcia habilitacyjne w Naukach o Zarządzaniu i Jakości…

Bibliografia
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

40

Ciesielski M. (2012) Metodologiczne problemy habilitacji w naukach o zarządzaniu.
Studia i Prace Kolegium Zarządzania, 116, 38-47.
Ciesielski M. (2011) Model rozprawy habilitacyjnej w naukach o zarządzaniu. Przegląd
Organizacji, 10, 3-5.
Cyfert S., Dyduch W., Latusek‑Jurczak D., Niemczyk J., and Sopińska, A. (2014)
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu
koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Zarządzanie, 1(161), 37-49.
Czajkowski P., and Trojanowski P. (2012) Habilitacja w modelu kariery naukowej.
Instytucjonalne i mentalne uwarunkowania zgody i odrzucenia. Forum Socjologiczne, 3,
121-146.
Czakon W. (2019) Tożsamość nauk o zarządzaniu: rozwój, legitymizacja, wyróżniki. In
M. Gorynia (Ed.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do
innych nauk, problemy klasyfikacyjne (pp. 111-126). Warszawa: Polska Akademia Nauk.
Kawalec P. (2014) Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w
naukoznawstwie. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(199), 3-22.
Komańda, M. (2012) Projekt badawczy w nauce obywatelskiej. e-mentor, 44(2), 5-19.
Kwiek M. (2016) Kariera akademicka w Europie: niestabilność w warunkach systemowej
konkurencji. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(47), 203-245.
Lisiński, M. (2013) Współczesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu.
Zarządzanie i Finanse, 1(4), 163-172.
Lisiński, M. (2016) Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu. Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (421), 374-385.
Melosik Z., Kontrowersje wokół promocji akademickiej w Stanach Zjednoczonych:
rekonstrukcja debaty wokół tenure. Rocznik Lubuski, 44(2), 9-27.
Nogalski B. (2015) Inspiracje, problemy i obszary badawcze w naukach o zarządzaniu –
spojrzenie retrospektywne. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4(38), 11-27.
Osiecka-Chojnacka J. (2009) Spory o habilitację-próba analizy debaty. Analizy BAS,
11(19), 1-13.
Rozkosz E.A. (2018) Ewaluacja osiągnięć naukowych w postępowaniach
habilitacyjnych. Kryteria oceny a praktyki ewaluacyjne w naukach humanistycznych i
społecznych (Doctoral dissertation). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział
Nauk Historycznych, Toruń.
Strużyna J. (2015) Oryginalność w badaniach naukowych w dyscyplinie zarządzania. In
W. Czakon (Ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (pp. 49-81).
Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2

M. Komańda

16. Sudoł, S. (2014) Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu.
17.
18.

19.
20.

Organizacja i Zarządzanie, (161), 11-36.
Sułkowski, Ł. (2011) Natura poznania w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji,
10, 6-8.
Szarucki, M. (2018) Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozważań w
subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 2(181), 2740.
Szmidt J. (2017) Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki–refleksje. Nauka i
Szkolnictwo Wyższe, 2(50), 315-331.
Wojnarowski J. (2008) Na rozstajach nauk, czyli rzecz w obronie habilitacji. Nauka, 3,
143-147.

21. Wojtczak K. (2017) W sprawie habilitacji w projektach założeń prawa szkolnictwa
wyższego (Ustawa 2.0). Studia Prawa Publicznego, 18, 189-203.
22. Zając M. (2017) Przygotowania do reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce i
Narodowego Kongresu Nauki–refleksje pokonferencyjne. e-mentor, 68(1), 17-19. doi:
10.15219/em68.1285.
23. Zakrzewska-Bielawska A. (2018) Modele badawcze w naukach o zarządzaniu.
Organizacja i Kierowanie, 181(2), 11-25.

41

Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2

P. Kręt

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE W SMART CITY

Paulina KRĘT1
1

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością;
paulinaakret@gmail.pl
*Korespondencja: paulinaakret@gmail.pl

Streszczenie: W artykule podjęto temat wykorzystania inteligentnych systemów
transportowych w Smart City. Celem publikacji było stworzenie studium literaturowego oraz
ukazanie korzyści z zastosowania ITS w Smart City. Na początku przybliżono znaczenie
koncepcji Smart City, jako ekosystemu integrującego nowoczesne technologie w celu
polepszenia jakości życia mieszkańców, po czym wskazano, w jakim celu się ją stosuje.
Wskazano na mobilność, jako kluczowy element inteligentnych miast. Następnie
sprecyzowano definicję ITS, określono obszary ich zastosowania i przedstawiono przykłady
zadań, które mają spełniać. W kolejnym punkcie podkreślono znaczenie architektury
inteligentnych systemów i ukazano jej typową budowę. Dalej zaprezentowano inteligentne
rozwiązania wprowadzane w Gliwicach od 2011 r. Na koniec artykułu przedstawiono
korzyści płynące z zastosowania ITS w miastach.
Słowa kluczowe: Inteligentne Systemy Transportowe, Inteligentne Miasto, architektura ITS,
transport

INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS IN SMART CITY

Abstract: The article deals with the use of intelligent transportation systems in a smart city.
The aim of the publication was to create a literature study and show the benefits of using ITS
in Smart City. At the beginning, the importance of the Smart City concept as an ecosystem
integrating modern technologies in order to improve the quality of life of residents was
discussed and then it was indicated for what purpose it is used. Mobility was pointed out
as a key element of smart cities. Then the ITS definition was clarified, areas of their
application were determined and examples of tasks to be fulfilled were presented. The next
point emphasizes the importance of intelligent systems architecture and presents its typical
structure. Further presented are inteligent solutions introduced in Gliwice since 2011. At the
end of the article were presented the benefits of using ITS in cities.
Keywords: Intelligent Transportation Systems, Smart City, ITS architecture, transportation
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1. Wprowadzenie
Dynamiczny postęp urbanizacji powoduje nasilanie się niekorzystnych zjawisk
związanych z degradacją środowiska i zatłoczeniem ulic. Wpływają one również
bezpośrednio na pogorszenie komunikacji w przestrzeni miejskiej. Komunikacja jest
kluczowym elementem każdego inteligentnego miasta, dlatego współczesne aglomeracje
wdrażają nowe systemy wspomagające zarządzanie ruchem, a także coraz bardziej starają się
wpływać na ograniczanie korków, zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza oraz poprawę
bezpieczeństwa na drogach (Tomaszewska, 2015). W tym celu stosuje się infrastrukturę
opartą na inteligentnych systemach transportowych, które wykorzystują szereg innowacji
technologicznych. Innowacje te wprowadza się, aby ułatwić codzienne życie mieszkańców
i usprawnić transport publiczny. Dostarczają one danych o natężeniu ruchu i podają dokładne
raporty o przepustowości ulic i skrzyżowań. Wdrażanie takich usprawnień przynosi wymierne
korzyści ekonomiczne oraz społeczne.
Celem artykułu jest przegląd aktualnie stosowanych inteligentnych systemów
transportowych, określenie na podstawie literatury po co wprowadza się je do infrastruktury
miast, zbadanie ich wpływu na Smart City oraz wytypowanie korzyści wynikających z ich
zastosowania. Jako studium przypadku przedstawiono innowacje wprowadzane od 2011 r.
w Gliwicach.

2. Koncepcja Smart City
Koncepcja Smart City, czyli inteligentnego miasta polega przede wszystkim
na wykorzystywaniu najnowocześniejszych technologii w celu zwiększenia dynamiki
rozwoju gospodarczego danego miasta, poprawy jakości oraz wydajności usług miejskich,
a także polepszenia standardu życia mieszkańców. Ma ona na celu również zmniejszenie
zużycia zasobów, ograniczenie ich marnotrawstwa i zredukowanie ogólnych kosztów. Smart
City działa za pośrednictwem wysoce zaawansowanej architektury oraz połączonych
systemów, które wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie
jak zautomatyzowane sieci czujników i sensorów, aby przesyłać, integrować i przetwarzać
dane o podaży i popycie rynkowym oraz różnych aspektach środowiska miejskiego. Dzięki
skutecznej integracji inteligentnych systemów miasto otrzymuje informacje o przepływach
ruchu i prędkości przemieszczania, a także zyskuje możliwość pozycjonowania transportu
publicznego i tworzenia połączeń alarmowych, umożliwiających szybkie reagowanie
na potrzeby obywateli. Koncepcja ta sprawia, że tradycyjne sieci i usługi transportowe stają
się bardziej elastyczne i wydajne, a infrastruktura może generować dane potrzebne miastu
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do wykorzystywania jego zasobów w bardziej kreatywny, inteligentny i innowacyjny sposób
(Nowicka, 2013).
Kluczowym elementem koncepcji Smart City i jedynym z jej głównych wyzwań jest
zapewnienie inteligentnej mobilności, która oznacza bezpieczne, sprawne i efektywne
powiązanie systemów zarządzania ruchem rowerowym, transportem, komunikacją miejską,
parkowaniem oraz logistyką. Kongestia, czyli większe natężenie ruchu środków transportu
w stosunku do przepustowości infrastruktury, która jest przez nie wykorzystywana, stała się
przyczyną spadku prędkości poruszania się po mieście, znacznego wydłużenia czasu
transportu, a także zwiększenia poziomu hałasu (Nowakowska-Grunt, and Chłąd 2015).
Brak sprawności w przemieszczaniu osób i ładunków obniża atrakcyjność danego miasta
i hamuje jego rozwój gospodarczy, dlatego tak ważne jest, aby każde inteligentne miasto
stosowało rozwiązania pomagające załagodzić skutki kongestii i zoptymalizować zarządzanie
komunikacją. Dzisiejsze miasta, aby mogły prawidłowo funkcjonować, stają się złożonymi
ekosystemami, w których elementami infrastruktury, oprócz budynków i instalacji, są również
struktury zarządzania miastem, a zwłaszcza zarządzania zasobami naturalnymi
i technicznymi. W wielu miejscach na świecie realizowane są strategie dążące
do optymalizacji jednoczesnego wdrażania inteligentnych systemów logistycznotransportowych, zasilania miasta w energię oraz zużycia zasobów (Zysińska, et al. 2014).

3. Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)
Inteligentne systemy transportowe (ITS) to zbiór narzędzi, które swą pracę opierają
na technologii informatycznej, bezprzewodowej komunikacji oraz elektronice pojazdowej.
Dają one możliwość efektywnego zarządzania infrastrukturą transportową, poprawiają
efektywność sieci komunikacyjnej, wspomagają sprawną obsługę podróżnych i zapewniają
bezpieczeństwo poruszania się po drogach. Skuteczność takich narzędzi jest zależna nie tylko
od ich ilości i skali, ale również od stopnia współdziałania i zintegrowania (Hanusik,
and Woźnica, 2018). Ich funkcjonowanie polega głównie na wzajemniej pracy rozwiązań
pomiarowych takich jak czujniki oraz sensory, a także rozwiązań telekomunikacyjnych,
informatycznych i automatycznego sterowania (Nowicka, 2013).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. mówi,
że „Inteligentne systemy transportowe (ITS) to zaawansowane aplikacje, które – choć same
w sobie są tylko nośnikami informacji – mają na celu świadczenie innowacyjnych usług
związanych z różnymi rodzajami transportu i zarządzania ruchem oraz pozwalają na lepsze
informowanie różnych użytkowników oraz zapewniają bezpieczniejsze, bardziej
skoordynowane „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych”. Dyrektywa ta zwraca
również uwagę na to, że ITS łączą w sobie telekomunikację, elektronikę i technologie
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informatyczne z inżynierią transportu. Mają one za zadanie lepsze planowanie
i projektowanie, sprawną obsługę oraz zarządzanie systemami transportu wraz
z ich utrzymaniem. Poprawiają efektywność energetyczną, mobilność pasażerów i towarów
oraz bezpieczeństwo i ochronę transportu drogowego (zwłaszcza transportu towarów
niebezpiecznych). Służą do szczegółowego określenia czasu
i położenia pojazdów
oraz śledzenia przewozu towarowego na całej jego trasie przy uwzględnieniu wszystkich
rodzajów transportu. Obejmują wszelkie rozwiązania, które dotyczą sterowania ruchem
w komunikacji miejskiej, przestrzegania przepisów ruchu drogowego i wprowadzania
w centrum miast stref płatnych.
Zwiększanie mobilności danego miasta nie wiąże się wyłącznie z samą modernizacją
tradycyjnej infrastruktury transportowej, ale także z wyposażeniem jej w nowe techniczne
elementy i zespoły, takie jak:


urządzenia dostarczające informacji o ruchu i stanie dróg np. czujniki, liczniki
pojazdów, sensory, stacje pogodowe, kamery, odbiorniki satelitarne;



urządzenia transmitujące informacje transportowe np. łączność stacjonarna i ruchowa,
specjalizowane systemy komunikacji, środki transmisyjne (dalekiego i krótkiego
zasięgu), systemy łączności radiowej;



urządzenia przetwarzające zebrane informacje np. systemy komputerowe;



urządzenia przekazujące i prezentujące informacje potrzebne do komunikowania się
z innymi użytkownikami np. sygnalizacja świetlna, znaki zmiennej treści, radio
cyfrowe.
Przy budowaniu sieci inteligentnych systemów transportowych wykorzystuje
się urządzenia telematyczne współpracujące ze specjalnymi narzędziami i aplikacjami.
Możliwość integracji znacznie zwiększa ich potencjał (Wydro, 2008). Aby wszystkie
składniki inteligentnego systemu ze sobą prawidłowo współdziałały, konieczne jest ich ścisłe,
profesjonalne
powiązanie
w
obszarze
technicznym
oraz
organizacyjnym.
Elementy te powinny być również komplementarne, aby razem tworzyć sprawnie
funkcjonujące systemy. Różnorodność nowych rozwiązań oraz sposobów ich zastosowania
ma znaczący wpływ na poprawę efektywności wykorzystywania infrastruktury drogowej
i funkcjonowania transportu. Ponadto rozwiązania telematyczne współpracujące
z wyspecjalizowanymi aplikacjami przynoszą spore korzyści, wynikające z integracji różnych
środków i rodzajów transportu z innymi systemami.
Zakres zastosowania inteligentnych systemów jest niezwykle szeroki, obejmuje nie tylko
obsługę mieszkańców miast i podnoszenie standardu ich życia, ale także wspieranie
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, które prowadzą działalność na terenie danych
metropolii. ITS wspierają firmy przewozowe, zarządzanie flotą pojazdów i obsługę centrów
logistycznych. Zajmują się także kompleksowym organizowaniem przepływu towarów
oraz transportu zbiorowego i indywidualnego (Badzińska, and Cichorek, 2015).
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Podstawowe obszary stosowania ITS wraz z zadaniami, które mają spełniać w obrębie
tych obszarów, przedstawiono poniżej [Tabela 1].
Tabela 1.
Obszary wykorzystania inteligentnych systemów transportowych i zadania, które obejmują
Obszar
Informacje dla podróżnych

Zadania
Wsparcie w wyborze najlepszej trasy i
informowanie o kosztach podróży
Kompletne planowanie trasy od prowadzenia po
trasie do zakupu biletów
Informowanie o prognozowanym przyjeździe i
opóźnieniach
Prowadzenie oraz nawigacja
Zarządzanie ruchem
Informowanie o incydentach i awariach
Kontrolowanie korków i wyznaczanie krótszych
tras dla kierowców
Automatyczne wykrywanie wykroczeń na
drogach
Sterowanie sygnalizacją świetlną
Sterowanie wjazdem na obwodnice
Informowanie o wolnych miejscach
parkingowych
Kontrolowanie skrzyżowań
Egzekwowanie przestrzegania przepisów
drogowych
Pojazd
Poprawianie widoczności
Zautomatyzowane kierowanie pojazdem
Unikanie kolizji
Monitorowanie stanu kierowcy i pojazdu
Ochrona kierowcy przed przemieszczaniem się
podczas zderzenia
Transport towarowy
Śledzenie pojazdów i kontenerów
Monitorowanie stanu fizycznego towarów
(żywności, ładunków niebezpiecznych)
Automatyczne tworzenie raportów z podróży
Elektroniczna odprawa
Monitorowanie pokładu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa
Zarządzanie flotą pojazdów
Usługi wspierające
Bezgotówkowa płatność za usługi realizowana
elektronicznie
Wspieranie działań organów ścigania
Obsługa kart parkingowych
Źródło: opracowanie na podstawie https://www.itspolska.pl/ [dostęp: 28.02.20r.], (Lewicki, 2012).

Można powiedzieć, że inteligentne systemy transportowe powoli stają się oczywistym
elementem każdej miejskiej infrastruktury. Można spotkać się z nimi praktycznie w każdym
obszarze. Nie są one już tylko udogodnieniem, które aglomeracje mogą oferować swoim
mieszkańcom oraz przyjezdnym, ale uzasadnionym oczekiwaniem, które powinno być
spełnione. Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, czy możliwie największe skrócenie czasu
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podróży i zniwelowanie korków, nie są już ekskluzywną propozycją, ale naturalnym
wymaganiem.

4. Architektura ITS
Architektura inteligentnych systemów jest zbiorem powiązań (logicznych, fizycznych
i komunikacyjnych), który integruje poszczególne podsystemy wykorzystujące
zaawansowane technologie (Wałek, 2016). Opisuje, jak jej składniki mają współpracować
i reagować między sobą. Umożliwia ona (przy użyciu odpowiednich środków) wymianę
informacji między pojazdami lub między pojazdem a zarządzaną infrastrukturą, przechowuje
dane i utrzymuje relacje z otoczeniem (Sun, et al., 2016). Obecne działania miast skupiają się
głównie na wprowadzaniu do wyposażenia pojazdów i infrastruktury transportowej
specjalnych technologii telematycznych. Architektura pomaga zapewnić, że systemy,
do których zostaną wdrożone, będą zaprojektowane w logiczny sposób, spełnią oczekiwania
użytkowników, bez problemu będą integrować się z innymi systemami, osiągną ustalone
normy wydajności, staną się łatwe w zarządzaniu i utrzymaniu, a także w przyszłości będzie
można je rozszerzać. To również plan, na podstawie którego można określić produkty
systemu i opracować podsystemy, które będą ze sobą współpracowały tworząc całość.
Zapewnia ona możliwość stworzenia elastycznych konfiguracji oraz integrację technologii, co
powoduje sprawny i szybki przepływ informacji, a także uzdalnia system do samodzielnego
podejmowania decyzji w zmiennych warunkach.
Stosowanie inteligentnych systemów umożliwia zaawansowane zarządzanie ruchem
w miejscu występowania wąskich gardeł sieci transportowych, czyli tam, gdzie pojawiają się
zakłócenia w płynności ruchu. Powoduje je zbyt gęsta koncentracja potoków ruch
w zatłoczonych zurbanizowanych obszarach (Karoń, et al., 2014). Modernizacja taboru, czy
przebudowa infrastruktury drogowej okazują się niewystarczające w upłynnianiu ruchu,
ponieważ każda otrzymana w ten sposób rezerwa przepustowości jest od razu
wykorzystywana przez kierowców (Koźlak, 2008). Nowe technologie pozwalają rozłożyć
obciążenie i przyśpieszyć przejazd środkami transportu.
Rodzaje użytych rozwiązań ITS, zależą od potrzeb danego miasta. Jedne skupiają się na
usprawnianiu ruchu komunikacji publicznej, a inne dążą do poprawy przepływu
i pozyskiwania informacji o sytuacji na drogach. Potrzeby te są uzależnione od istniejącej
infrastruktury, tego jak zorganizowane i zarządzane są poszczególne podsystemy i rodzaju
zachodzących w nich procesów. Podsystemy mogą być realizowane samodzielnie,
lub pracować w integracji z innymi systemami ITS. Do ich funkcjonowania niezbędne
są centra, w których zarządza się transportem publicznym i ruchem drogowym, a także
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systemy łączności spajające wszelkie elementy inteligentnych systemów transportowych z
centrami.
W architekturze ITS niezbędnym elementem są również punkty stanowiąc źródła
informacji o drodze i panujących na nich warunkach, a także dostarczające długookresowych
danych o ruchu. Są to systemy pomiarowe, niezbędne w usprawnianiu ruchu drogowego,
wśród których można wyróżnić:


stacje pogodowe;



systemy mierzące ruch, informujące o jego natężeniu i strukturze;



systemy ważenia pojazdów w ruchu, które wykrywają pojazdy przeciążone;



pomiary środowiskowe mierzące hałas w otoczeniu dróg i ulic;



systemy sterujące ruchem, które wykorzystują kamery wizyjne i tablice zmiennej
treści;



systemy poboru opłat drogowych;

 systemy alarmujące o wypadkach i umożliwiające wezwanie pomocy (Wydro, 2008).
Architektura ITS jest jakby szkieletem, który pozwala utrzymać w ryzach wszystkie
stosowane urządzenia i systemy. Dobrze zaprojektowany mechanizm przyczynia się do
osiągania jeszcze większych korzyści, ponieważ zwiększa pewność, że wszystkie elementy
są wykorzystywane w racjonalny sposób np. nie ustawia się tablic zmiennej treści na każdym
skrzyżowaniu i przy każdym zjeździe, ponieważ w niektórych miejscach mogą wcale nie być
potrzebne. Rozsądne rozplanowanie i połączenie elementów ITS pozwala także zredukować
koszty związane z nabyciem wymaganych sprzętów i budową punktów pomiarów
oraz kontroli.

5. Inteligentne systemy transportowe na przykładzie Gliwic
Górnośląskie metropolie ze względu na liczne podziały administracyjne między nimi,
spore występowanie dróg szybkiego ruchu oraz znaczną rozległość geograficzną wymagają
wprowadzenia skomplikowanej koncepcji ITS. Tworzenie inteligentnych systemów na Śląsku
opiera się głównie na projektowaniu ich w taki sposób, aby zapewnić punktualność przyjazdu
i działanie wszystkich środków transportu w kooperacji oraz otwartość na nowe formy
płatności za bilety. Śląskie metropolie dążą również do tego by zwiększyć dostępność
automatów biletowych na przystankach i kasowników w pojazdach (Janecki, 2019). Obecnie
stosuje się usprawnienia takie jak:
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przekazywanie informacji dla pasażerów o czasie przyjazdu i odjazdu autobusów
oraz opóźnieniach dla danych linii, przy użyciu aplikacji w telefonach oraz tablic
zmiennej treści na przystankach autobusowych;



strona ZTM pozwalająca wyszukać połączenia różnych środków transportu,
zawierająca rozkłady jazdy;



pobieranie opłat przy użyciu e-kart - kupowanie biletów jednorazowych w pojazdach;



używanie aplikacji SkyCash do zakupu biletów jednorazowych i okresowych;



automaty na przystankach, dworcach i peronach, które umożliwiają płatność kartą za
bilety;



kasowniki zamontowane w autobusach i trolejbusach, które pozwalają płacić
zbliżeniowo;



zsynchronizowanie rozkładu jazdy autobusów z sygnalizacją świetlną - autobusy linii
A4 .
Inteligentne systemy transportowe stosowane w Gliwicach są jednymi
z najnowocześniejszych w Polsce. W 2011 r. rozpoczął się pierwszy etap rozbudowy systemu
detekcji na terenie miasta oraz modernizacja wybranych sygnalizacji świetlnych. Projekt ma
na celu zwiększyć przepustowość miejskich dróg poprzez wdrożenie automatycznodynamicznego systemu zarządzania ruchem. W pierwszym etapie pracowano nad 15
skrzyżowaniami, gdzie umieszczono urządzania pomiaru ruchu i zmodernizowano
eksploatowane na tych skrzyżowaniach sygnalizacje świetlne. Wdrożono także specjalny
automatyczny system zbierania danych o przemieszczających się pojazdach i utworzono
aplikację, która udostępnia je w trybie online. W 2014 r. rozpoczął się drugi etap projektu.
Na ten moment inteligentny system obejmuje prawie 60 głównych skrzyżowań.
Sygnalizacje świetlne wyposażono w obrotowe kamery, które są zintegrowane z miejskim
monitoringiem i można nimi sterować z siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Skrzyżowania są monitorowane, aby w razie kolizji analitycy ruchu mogli szybko wysłać
odpowiednie służby do pomocy poszkodowanym, a kierowcy uniknęli paraliżu
komunikacyjnego. System pozwala określić, gdzie jest największy ruch, aby wydłużyć tam
działanie zielonego światła i zniwelować zakorkowanie. W kluczowych punktach miasta
ustawiono tablice zmiennej treści, które wyświetlają krótkie komunikaty i informują
o zakłóceniach ruchu, opóźnieniach i remontach. Pozwala to na szybką reakcję kierowcy
i błyskawiczne dostosowanie się do aktualnych warunków na drogach (Kędziora, and
Mikulski, 2011). Serce systemu stanowi Centrum Sterowania Ruchem, które zostało
wyposażone w nowoczesną aparaturę zbierającą i magazynującą dane, serwery i stanowiska
operatorskie. Rozbudowano także system punktów pomiaru ruchu oraz identyfikacji
pojazdów przy wykorzystaniu kamer wideo-detekcji, które liczą przejeżdżające pojazdy,
decydują o długości przydzielanych świateł i reagują na przyciski dotykowe przy maszcie
sygnalizatora, z których korzystają piesi. Pojazdy służb ratowniczych i pojazdy komunikacji
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zbiorowej wyposażono w specjalne czujniki, dla których nadano priorytet zielonego światła.
System dokładnie namierza pozycję pojazdu i dopasowuje długość danego światła aby
umożliwić bezpieczne opuszczenie skrzyżowania. Dodatkowo dla wszystkich użytkowników
dróg jest nadawany w tym czasie kolor czerwony, co usprawnia przejazd i zapobiega
kolizjom. Kolejnym krokiem było wprowadzenie systemu informowania kierowców
za pomocą mobilnej aplikacji o natężeniu ruchu na danym odcinku drogi, utrudnieniach,
aktualnych warunkach atmosferycznych, wolnych miejscach parkingowych, lokalizacji
autobusów. Na wlotach do miast stosowany jest system preselekcyjny ważenia pojazdów,
który dokonuje wstępnych pomiarów i wskazuje inspektorom transportu drogowego pojazdy
przeładowane. Pomaga on ograniczyć degradację nawierzchni i poprawić bezpieczeństwo
na drogach (Inteligentny, 2020).
Modernizacja skrzyżowań objęła umieszczenie sygnałów akustycznych przy przejściach
dla pieszych, wykonanie specjalnej infrastruktury koniecznej do wysyłania i przetwarzania
danych, montaż czujników, wymianę masztów i starych sygnalizatorów, zainstalowanie
kamer i detektorów pojazdów, montaż przycisków dla pieszych. Dzięki tym usprawnieniom
mieszkańcy miasta mogą bezpiecznie i sprawnie poruszać się po mieście. W dowolnym
momencie mogą także skorzystać z aplikacji ITS Gliwice i sprawdzić wszystkie informacje
o sytuacji na drogach, a także wybrać najkrótszą trasę do miejsca docelowego (Hirnyk, 2019).

6. Wpływ ITS na Smart City

Rozwój transportu drogowego spowodowany jest rosnącymi wymaganiami jego
użytkowników w kwestii mobilności. Zwiększa się natężenie ruchu, narasta liczba
wypadków, pogarszają się warunki parkowania, wydłuża się czas oczekiwania kierowców na
wlotach do miast, coraz bardziej zanieczyszczane jest środowisko naturalne. Te negatywne
skutki obniżają jakość życia mieszkańców danego miasta. Wprowadzenie inteligentnych
systemów transportowych pozwala wyeliminować lub w pewnym stopniu poprawić
te elementy, a poprzez integrowanie nowych technologii z istniejącą infrastrukturą
zarządzanie ruchem drogowym jest bardziej efektywnie i skutecznie.
Z zastosowania ITS płynie wiele korzyści, najbardziej wymierne z nich przedstawiono
poniżej.
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Zwiększenie przepustowości i wydajności ulic: inteligentne systemy przekazują
dokładne informacje o zatorach na drogach. Zlokalizowanie ich pozwala zwiększyć
wydajność sieci transportowych oraz rozszerzyć wykorzystanie infrastruktury drogowej
w przedziale od 15 do 30% (Nowacki, et al., 2012). Skraca się okres postojów pojazdów,
łatwiej o znalezienie miejsca parkingowego, liczba wypadków jest coraz mniejsza,
zmniejsza się prawdopodobieństwo opóźnień na drodze. W Gliwicach po wdrożeniu
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systemu viaAUTO czas oczekiwania na bramkach skrócił się trzykrotnie. Wydano 10 tys.
pilotów do otwierania bramek – bramki wykrywają sygnał z urządzenia i automatycznie
się podnoszą. W 2015 r. średni czas postoju wynosił 34 min, a obecnie jest to tylko 12
minut. Liczba wydawanych biletów spadła do nawet 30% w czasie weekendów
(Derewienko, 2016).


Poprawa bezpieczeństwa: korzystanie z inteligentnych systemów powoduje skrócenie
czasu reagowania na wypadki drogowe – pomoc dla potrzebujących nadchodzi szybciej.
Dodatkowo liczba wypadków zmniejsza się do około 10-30% (Wydro, 2008). Inteligentne
drogi dają możliwość zarządzania prędkością oraz czasem reakcji użytkowników
pojazdów, a także monitorują kierowcę, jego pojazd i wszystkich pasażerów.
Przed wprowadzeniem ITS na drogach wojewódzkich notowano spore liczby kolizji
i wypadków. Po wdrożeniu inteligentnych systemów liczba kolizji zanotowała spadek
o 42%, a wypadków o 58% (Kozerska, and Konopka, 2018). Na trasie z Zakopanego
do Krakowa, która objęta jest Systemem Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego,
nastąpiła redukcja liczby wypadków o 58%, kolizji o 42% oraz ilości ofiar rannych o 45%
i liczby ofiar śmiertelnych o 42%. (Selwon, and Roman, 2017).



Poprawienie stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji spalin:
zmniejszanie natężenia ruchu zwiększa redukcję emisji szkodliwych spalin. Do miast
wprowadza się systemy związane z eko-transportem np. tablice informujące o jakości
powietrza. Specjalne czujniki zajmują się monitorowaniem skażenia i w razie potrzeby
ograniczają podróżowanie w miejscach, gdzie poziom zanieczyszczeń przekracza normę.
Z wyliczeń analityków emisja spalin na Górnym Śląsku spadła o 30-50% (Migdoł-Rogóż,
2014).



Poprawa komfortu podróży: poziom komfortu podróży rośnie wraz ze wzrostem jej
niezawodności i szybkości. Korzystanie z systemów inteligentnej drogi pozwala kierowcy
błyskawiczne reagować w przypadku opóźnień na trasie. Otrzymuje on informacje
o prognozowanym czasie podróży, ostrzeżenia o zagrożeniach oraz propozycje zmiany
trasy. W pojazdach publicznego transportu montuje się narzędzia, które współpracują
z mobilnymi aplikacjami i na bieżąco wysyłają do pasażerów komunikaty o czasie
przyjazdu na przystanek i ewentualnych opóźnieniach w kursowaniu. Właściwa
eksploatacja dróg oraz kontrola obciążenia pojazdów ciężarowych zapewniają większą
trwałość nawierzchni oraz jej optymalne wykorzystanie. W Gliwicach zastosowanie ITS
przyniosło spadek czasu podróży i zużycia energii o 45-70%. W Trójmieście wdrożenie
systemu SCATS przyniosło poprawę ruchu i skrócenie o 12% przejazdu samochodem
osobowym i o 18,5% transportem zbiorowym (Krukowski, and Oskarbski, 2014).



Zmniejszenie kosztów zarządzania taborem drogowym: monitorowanie pojazdów oraz
ich zapełnienia pozwala zapewnić ten sam poziom obsługi pasażerów, jednocześnie
angażując do tego mniej środków transportu i pracowników. ITS zapewniają pełną
kontrolę parametrów eksploatacyjnych, czasu pracy kierowców, zużycia palia
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oraz posiadanie jednolitej floty. Generują również informacje o najbardziej optymalnych
momentach do organizacji obsługi oraz napraw.


Lepsze zarządzanie potrzebami podróżnych: dotyczy m.in. dziedzin takich jak:
parkowanie, uiszczanie opłat w transporcie publicznym oraz kierowanie wjazdem
na określony obszar. Inteligentne systemy i nowe technologie sprawdzają się szczególnie
w zatłoczonych miastach i stają się sporym udogodnieniem dla osób podróżujących,
ponieważ przekazują im dokładne informacje o kolejnych etapach podróży np.
opóźnieniach, problemach z przepustowością, wypadkach drogowych, możliwościach
przesiadki. Pozwalają też na uzyskiwanie informacji online (Mysłowski, 2015). Podróżny
ma możliwość wybrania najbardziej optymalnej trasy, wybrania pośrednich przystanków,
obliczenia czasu podróży, ominięcia odcinków drogi, gdzie występuje większe natężenie

ruchu.
Można powiedzieć, że zastosowanie ITS w infrastrukturze miast ma wyłącznie pozytywny
wpływ. Na początku trzeba liczyć się ze sporymi nakładami, a nawet koniecznością
dofinansowania ze strony różnych organizacji bądź Unii Europejskiej, ale jest to wydatek,
który z czasem przynosi wiele korzyści dla środowiska, kierowców i mobilności miast.

7. Wnioski
Inteligentne systemy transportowe są ważnym elementem Smart City i maja znaczący
wpływ na dynamikę jego rozwoju. Pomagają w dużym stopniu usprawnić transport ludzi
i przepływ towarów. Ich zastosowanie w miejskiej infrastrukturze przynosi wiele znaczących
korzyści, których beneficjentami są przede wszystkim kierowcy. Wymagają mniejszych
nakładów niż przebudowa infrastruktury drogowej, a dają podobne efekty w kwestii
ekonomii, bezpieczeństwa i zarządzania. Dostarczają także wielu informacji, dzięki którym
można zwiększyć komfort podróżowania poprzez zredukowanie korków i zapewnienie
płynności ruchu, informowanie kierowców na bieżąco o utrudnieniach na drogach, skuteczne
reagowanie w sytuacjach zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa.
Można wnioskować, że każde miasto, które ma na celu nieustanny rozwój i poprawę
jakości życia swoich mieszkańców powinno skupić się na wprowadzaniu do infrastruktury
inteligentnych narzędzi pomiarowych oraz udogodnień dla pasażerów i kierowców.
Przyczyniają się one do podniesienia atrakcyjności komunikacyjnej miasta i dają wymierne
korzyści w wielu strefach. Odpowiednia implementacja, zapewnienie kompatybilności
i łączenie systemów mogą zwiększyć dokładność uzyskiwanych pomiarów. Przykład Gliwic
ukazuje, że stosowane systemy nie muszą być skomplikowane, aby znacząco wpłynąć
na wzrost standardu życia mieszkańców Smart City.
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STRESZCZENIE: Zarządzanie kadrami jest istotnym elementem funkcjonowania każdej organizacji.
Ważnym elementem polityki kadrowej danej organizacji są czynniki zewnętrzne stanowiące element
bliższego i dalszego jej otoczenia. Wśród takich czynników istotna rolę odgrywają czynniki
polityczno-prawne. Te czynniki opierają się ustawodawstwie, przepisach prawnych oraz polityce
rządu. Szczególną rolę w zarządzaniu kadrami odgrywają przepisy prawa pracy (Listwan T., 2004).
To na ich podstawie możliwe jest budowanie polityki kadrowej, planowanie zatrudnienia, analiza
obecnej sytuacji. W tym opracowaniu zostanie przybliżone prawo do urlopu pracowników etatowych
oraz tymczasowych. Jest to istotne z punktu widzenia funkcjonowania firmy oraz realizacji jej
zobowiązań i celów. Każdorazowe skorzystanie z uprawnienia urlopowego zmniejsza zasoby kadrowe
firmy, co rodzi potrzebę jego uzupełnienia innymi pracownikami. Aby móc skutecznie zarządzać
firmą trzeba znać tego uprawnienia wynikające z prawa do urlopu i w miarę szybko reagować
by podnosić efektywność działalności. Nieznajomość tych uregulowań może prowadzić
do konfliktów, nadwyrężenie zaufania do firmy i osłabiać jej wizerunek.

Słowa kluczowe: zarządzanie, zarządzanie kadrami, prawo pracy, urlop.
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE LIGHT OF POLISH
LEGISLATION: THE RIGHT TO LEAVE AND THE EMPLOYMENT
OF TEMPORARY WORKERS

Abstract:

Human resources management is an important element of the functioning
of any organization. An important element of the organization's human resources policy are external
factors that are part of it’s closer and further environment. Among such factors, political and legal
factors play an important role. These factors are based on legislation, laws and government policy.
Labor law provisions play a special role in human resources management. (Listwan T., 2004)
It is on their basis that it is possible to build personnel policy, employment planning, and analysis
of the current situation. In this study, the right to leave full-time and temporary employees
will be approximated. This is important from the point of view of the company's functioning
and implementation of it’s obligations and goals. Each use of the vacation entitlement reduces the
company's human resources, which raises the need to supplement it with other employees. To be able
to effectively manage a company, you need to know this right under the right to leave and react
quickly to improve the efficiency of your business. Ignorance of these regulations may lead
to conflicts, strain on trust in the company and weaken it’s image.

Keywords: management, human resources management, labor law, vacation.

1. Wprowadzenie

Proces zarządzania kadrami opiera się na dostosowaniu odpowiednich osób do stanowisk pracy.
Jest to istotne działanie umożliwiające dopasowanie osób do konkretnych zadań i umożliwia
zapewnienie sprawność i wydajność pracy. Kwalifikacje i umiejętności wspomagają firmę w jej
rozwoju oraz działalności. Pracownicy są najważniejszym zasobem organizacji wpływającym
na skuteczne realizowanie misji i celów firmy. Zarządzanie kadrami dotyczące zatrudniania
i wynikającymi z tego działaniami jest jednym z kluczowych działań. Zarządzanie kadrami w tym
kontekście odbywa się na analizowaniu posiadanych kadr, określaniu poziomu koniecznego
zatrudnienia

oraz

realizowanie

celów

zatrudnienia

pracowników.(Michalski

E.,

2013).

To węższe ujęcie zarządzania kadrami sprowadza się do zatrudniania nowych pracowników pod
względem ilościowym ,jakościowym, czasowym oraz przestrzennym (Leleń A., 25.03.2020).
Artykuł został poświęcony prawu do urlopu i prawu do urlopu pracowników tymczasowych
oraz samej problematyki zatrudniania tymczasowego jako istotnych elementów zarządzania kadrami
przez współczesne firmy. Starano się ukazać w jaki sposób wykorzystanie urlopu przez pracowników
etatowych może wpłynąć na trudności związane z personalnej i jak tą lukę można wypełnić.
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Znajomość przepisów prawa w tej materii jest istotna by menedżerowie mogli planować politykę
kadrową na dany rok. W badaniach własnych ukazano jakie są dysproporcje między obydwoma
formami zatrudnienia, jak to wpływa na urlopy, jakie konsekwencje budzą trudności interpretacyjne
co w rezultacie poważnie zakłóca politykę kadrową. Refleksji została poddana kwestia kompetencji
samych agencji pracy tymczasowej oraz w podsumowaniu jak te czynniki mogą wpływać na decyzje
o zatrudnieniu kadry zarządzającej.
W obecnej dobie rozwoju gospodarczo – społecznego niezmiernie istotne stało się zapobieganie
bezrobociu. Temu celowi miało służyć powstanie organizacji takich jak Agencje Pracy Tymczasowej.
Ich zadaniem miało być zapobieganie bezrobociu, zmniejszenie jego wymiaru, a firmom –
użytkownikom zapewnienie ciągłości kadry w sytuacji zapotrzebowania na wzmożone okresowe
zatrudnienie. W związku z tym pojawiło się wiele kwestii natury prawnej i samego planowania
wysokości zatrudnienia na poszczególne okresy roczne. Najważniejszą sprawą, nad którą warto się
zastanowić to kwestia prawa do urlopu, zarówno wypoczynkowego, jak i innych przysługujących
pracownikowi tymczasowemu. Czy tą kwestię powinien regulować kodeks pracy czy akt prawny rangi
innej ustawy? Jakie w tym zakresie prawa przysługują pracownikowi tymczasowemu? Czy Agencja
Pracy Tymczasowej może interpretować przepisy na swoja korzyść oraz czy dopuszcza się nadużyć?
Niewątpliwe, aby dokonać analizy tych problemów, należy zinterpretować samo prawo do urlopu.
Następnie, jak ono wygląda w stosunku do zatrudnienia pracowników etatowych na „normalne”
umowy, a pracowników tymczasowych oraz w jaki sposób te problemy są rozwiązywane w praktyce.
Samo prawo do urlopu jest kluczową zasadą prawa pracy. Zasady prawa pracy to są te idee
i normy, jakie są kluczowe dla całej gałęzi prawa pracy, aby móc skutecznie chronić pracownika
i pracodawcę (Liszcz T., 2009). zasady prawa pracy zostały określone jako normy, które zajmują
najwyższe miejsce w całym systemie norm prawa pracy i stanowią wyraz idei i polityki społecznej
państwa (K. W. Baran, 2015).Zasada ta została wyrażona w art. 14 k. p. stanowiący „ pracownik ma
prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy
oraz o urlopach wypoczynkowych” (ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy). Z tego przepisu wynika,
że prawo pracownika do urlopu zostało podniesione do rangi podstawowej zasady prawa pracy opartej
na wypoczynku, jaki przysługuje każdemu zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy.
Należy wspomnieć, że stosunek pracy na podstawie art. 22 § 1 k. p. to więź prawna łącząca
pracownika i pracodawcę, w której pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju
„na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem” (ustawa z 26.06.1974 r.
Kodeks pracy). Z tego przepisu widać, że ta więź ma charakter zobowiązaniowy między dwoma
stronami jakimi są pracownik i pracodawca. Ta definicja nie wyczerpująca. Zawiera jedynie pewne
elementy pod rozumieniem stosunku pracy. Zależność pracownika i pracodawcy nie wyczerpuje
w całości tej regulacji. Jest to stosunek dwustronnie zobowiązujący, w którym prawom pracownika
odpowiadają obowiązki pracodawcy i na odwrót (Z. Kubot et al., 2005). Należy przy tym zwrócić
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uwagę, że oprócz elementów definicji kodeksowej na stosunek pracy składa się: podporządkowanie
umowne na zasadzie dobrowolności, określenie czasu pracy, określenie miejsca pracy, osobisty
charakter świadczenia, wypłata wynagrodzenia, ciągłość świadczenia pracy (J. Piątkowski, 2009).
Natomiast stosunek pracy może być umowny lub poza umowny. Stosunek pracy umowny wynika
z umowy o pracę, a pozaumowny z mianowania, wyboru, powołania. Z tego wynika, że zatrudnienie
pracowników tymczasowych może odbywać się na podstawie umowy o pracę tymczasową.
Mimo wprowadzonej nowelizacji, aby zatrudnienie tymczasowe mogłoby się odbywać na podstawie
umów cywilnoprawnych, to biorąc pod uwagę konstrukcję przepisu art. 22 § 1 k. p. nie występują
przesłanki uzasadniające zatrudnienie czy skierowanie do pracodawcy użytkownika na podstawie
cywilnoprawnej. Zapis art. 5 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z 2003 r., który
stwierdza, że „ w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi
do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje
się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika” może wielu
przedstawicieli doktryny podtrzymywać o możliwości stosowania umów cywilnoprawnych. Powinno
się wyraźnie zaznaczyć, iż w przypadku gdy takie skierowanie zawiera w znacznej części znamiona
stosunku pracy to powinno się stosować umowę o pracę tymczasową. I w większości przypadków
Agencje pracy tymczasowej stosują właśnie taką umowę.

2. Prawo do urlopu pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

Urlop to czas wolny od świadczenia pracy na rzecz pracownika. W zależności od urlopu w czasie
jego trwania pracownik może otrzymać wynagrodzenie lub też nie. Podstawowym urlopem jest urlop
wypoczynkowy. Prawo do urlopu wypoczynkowego stanowi prawo pracownika do corocznego
nieprzerwanego wypoczynku (Przewoźna – Skowrońska, 2013). Urlop wypoczynkowy można
definiować jako ustawowo określony okres zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w danym
roku w celu zregenerowania sił po dłuższym okresie pracy. W momencie korzystania z urlopu
wypoczynkowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop wypoczynkowy jest

coroczną i nieprzerwaną przerwą w świadczeniu pracy. Przysługuje pracownikowi w zależności
od wymiaru urlopu jaki posiada ( Stelina J., 2016). Uprawnienie do urlopu jest zależne od wymiaru
czasu pracy. Od wymiaru czasu pracy uzależniony jest także wymiar urlopu i sposób jego liczenia
(R. Terlecki, and N. Szok, 2015).
W momencie rozpoczęcia pierwszej pracy, pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu,
który liczy się po każdym przepracowanym miesiącu. Wymiarem tego urlopu jest 1/12 wymiaru jaki
przysługiwałby danemu pracownikowi po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów
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pracownik nabywa z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym. W chwili ustania stosunku pracy,
pracownik ma prawo do urlopu proporcjonalnego liczonego przez ilość miesięcy jakie przepracował
u danego pracodawcy. W zależności od stażu pracy to urlop proporcjonalny wynosi, jeśli pracownik
przepracował krócej niż 10 lat to za każdy miesiąc przysługuje mu 2 dni urlopu, natomiast gdy
przepracował ponad 10 lat za każdy miesiąc ma prawo do urlopu w wymiarze 3 dni ( Stelina J., 2016).
Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni jeśli pracownik posiada zatrudnienie poniżej
10 lat, oraz 26 dni jeśli pracownik posiada zatrudnienie powyżej 10 lat. Do tego wymiaru czasu urlopu
wlicza się okres pobierania i ukończenia nauki. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.
Jedli pracownik w okresie nauki wykonywał pracę zarobkową to to wymiaru urlopu wlicza się okres
najkorzystniejszy dla pracownika. Urlop wypoczynkowy obejmuje wszystkie dni z wyjątkiem
dni wolnym od pracy dla pracownika ( Stelina J., 2016).
Jeśli pracownik w danym roku wykorzystał urlop, ale w tym samym roku nabywa prawo
do urlopu wyższego to wtedy pracodawca daje urlop uzupełniający. Natomiast w przypadku
gdy pracownik nie wykorzystał całego swojego urlopu wypoczynkowego w roku, w którym
przekroczył 10 lat stażu pracy to ten urlop zostaje mu zwiększony ( Stelina J., 2016).
„Wymiar urlopu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy
ulega redukcji proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy” (Stelina J., 2016, p. 445).
Pracownik młodociany po 6 miesiącach pracy nabywa prawo do 12 dni urlopu,
a po przepracowaniu roku do 26 dni urlopu. W kolejnym roku kalendarzowym przysługuje mu 26 dni
urlopu. Jednak w chwili ukończenia 18 lat ten jego urlop jest obniżany do 20 dni ( Stelina J., 2016).
Urlop wypoczynkowy u danego pracodawcy jest udzielany, w tym roku kalendarzowym w jakim
nabył prawo do urlopu, na podstawie planów urlopowych lub indywidualnych ustaleń pracownika
z pracodawcą. Przysługujący urlop może zostać podzielony, lecz jedna część nie może być krótsza niż
14 dni. Niezależnie od planów czy indywidualnych ustaleń pracownik ma prawo w ciągu roku
do 4 dni urlopu „na żądanie” w czasie przez siebie wskazanym. Jeśli pracownik nie wykorzystał
urlopu pracodawca zobowiązany jest dać mu ten urlop w terminie późniejszym ( Stelina J., 2016).
Termin urlopu może być zmieniony ze względu na szczególne okoliczności. W czasie trwania
wypowiedzenia stosunku pracy pracownik wykorzystuje swój urlop, jeśli pracodawca mu go udzieli.
Prawo pracy przewiduje przerwanie urlopu ze względu na czasową niezdolność pracownika do pracy
czy konieczność odbycia obowiązkowych szkoleń wojskowych. Pracodawca może odwołać
pracownika z urlopu jeśli wymagają tego szczególne względu, których nie można było przewidzieć
w momencie rozpoczęcia urlopu. Jednak w tym przypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów
poniesionych przez pracownika z powodu odwołania go z urlopu. Warunkiem takiej rekompensaty
dla pracownika jest bezpośredni związek z jego odwołaniem z urlopu. Tymi kosztami, jakie ponosi
pracodawca przeważnie są: powrót pracownika wraz z rodziną, gdyby przebywali poza miejscem
zamieszkania na „wczasach” oraz zwrotu części wydatków poniesionych za wykupione wakacje. Jeśli
pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu do końca września kolejnego roku, to pracownikowi
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przysługuje roszczenie o danie takiego urlopu, które przedawnia się z upływem 3 lat od dnia,
w którym to roszczenie stało się wymagalne. Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop należy się w razie
niewykorzystania urlopu w całości w przypadku rozwiązania stosunku pracy ( Stelina J., 2016).
Aby móc wykorzystać urlop wypoczynkowy pracownik musi złożyć pisemny wniosek
o udzielenie takiego urlopu, a pracodawca musi zgodzić się na ten urlop w terminie oznaczonym
we wniosku ( Stelina J., 2016).
Polskie prawo reguluje również przypadek kiedy pracownik w roku kalendarzowym nie
wykorzysta swego urlopu. Wtedy ustawodawca proponuje nam dwa rozwiązania. Wykorzystanie
zaległego urlopu w kolejnym roku kalendarzowym do 30 września lub wypłatę ekwiwalentu
za

niewykorzystany

urlop

przez

pracodawcę.

Pomimo

tych

dwóch

rozwiązań

wydaje

się, że w pierwszej kolejności pracodawca powinien móc „oddać” zaległy urlop pracownikowi
w naturze. Takie stanowisko jest argumentowane tym, że sama idea urlopu wypoczynkowego służy
temu, aby pracownik mógł odpocząć i zregenerować siły, a także mieć odpowiedni komfort
psychiczny. Dopiero, gdy z ważnych pobudek pracownik nie może odebrać w naturze swego urlopu
należałoby mu wypłacić ekwiwalent. Te pobudki mogą leżeć zarówno po stronie pracownika
jak i pracodawcy.
„Urlop bezpłatny polega na zwolnieniu pracownika przez pracodawcę na z góry określony czas
od świadczenia pracy bez zachowania przez pracownika prawa do wynagrodzenia” (Liszcz T., 2009,
p. 390). Tego urlopu udziela się na pisemny wniosek pracownika, na który pracodawca musi wyrazić
zgodę. Podstawą urlopu bezpłatnego są inna działalność zarobkowa, kształcenie, wypoczynek sprawy
osobiste oraz rodzinne. Jeśli urlop bezpłatny trwa dłużej niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć
odwołanie pracownika z takiego urlopu. To odwołanie może nastąpić z ważnych przyczyn. „Urlopu
tego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze” (Liszcz T., 2009, p.
391). Po zakończeniu urlopu pracownik powinien stawić się do pracy. A pracodawca powinien mu
zapewnić stanowisko na którym był zatrudniony oraz takie same warunki pracy i płacy.
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego powinien zawierać datę rozpoczęcia tego urlopu oraz okres
na jaki jest ten urlop udzielany (Liszcz T., 2009).
Urlop okolicznościowy to nietypowe zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
z uwagi na ważne wydarzenie w życiu. W czasie tego urlopu pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia. Urlop okolicznościowy obejmuje: „2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia
się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma
lub macochy; 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata,
teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod
jego bezpośrednią opieką” (Liszcz T., 2009, p. 392). Urlop okolicznościowy udziela się na wniosek
pracownika. I w tych wypadkach urlopu okolicznościowego pracodawca jest zobowiązany
aby na niego wyrazić zgodę. Pracownik powinien o takim urlopie zawiadomić pracodawcę wcześniej
lub jak najszybciej, gdy było zdarzenie nagłe. Do wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego
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powinny być dołączone niezbędne dokumenty jak akt zgonu. A jeśli jest to możliwe dopiero
w późniejszym terminie to powinien to zrobić jak najszybciej po otrzymaniu takich dokumentów.
Ustawodawca mianem urlopu okolicznościowego czyli zwolnienia od pracy określił także inne
wypadki. Są nimi: wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę i są to dni na poszukiwanie
pracy zależne od długości wypowiedzenia, oraz gdy pracownik jest honorowym krwiodawcą to należy
mu się dzień urlopu na moment oddawania krwi w stacji krwiodawstwa. Urlop okolicznościowy nie
przechodzi na kolejny rok (Liszcz T., 2009).
Osobną kategorię urlopów stanowią urlopy związane z rodzicielstwem. I tutaj pracownicy
przysługuje urlop macierzyński, wychowawczego czy rodzicielskiego. Pracownik ojciec ma prawo
też do urlopu ojcowskiego.
„Urlop macierzyński to obowiązkowe zwolnienie pracownicy od pracy w związku z urodzeniem
dziecka, na określony w ustawie czas, przypadający bezpośrednio przed porodem i bezpośrednio
po nim” (Liszcz T., 2009, p. 425). Urlop macierzyński w zależności od ilości urodzonych dzieci
podczas jednego porodu wynosi: 20 tygodni przy porodzie jednego dziecka, 31 tygodni przy porodzie
dwojga dzieci, 33 tygodnie przy porodzie trojga dzieci, 35 tygodni przy porodzie czworga dzieci, 37
tygodni przy porodzie pięciorga i więcej dzieci (Liszcz T., 2009).
Kodeks pracy przewiduje, że przed porodem pracownica może wykorzystać nie więcej niż
6 tygodni urlopu macierzyńskiego, a po porodzie pozostałą jego część. Po 8 tygodniach urlopu
macierzyńskiego pracownica może z niego zrezygnować, jeśli posiada orzeczenie o niezdolności
do egzystencji. W innym wypadku może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach.
Warunkiem skrócenia urlopu jest jego pozostałej części wykorzystanie przez ojca dziecka.
W przypadku wykorzystania8 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica nie może sprawować
opieki nad dzieckiem lub nastąpił zgon pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego to pozostała
część urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi-ojcu, który wychowuje dziecko. Również
gdy pracownica porzuciła dziecko to jej urlop po porodzie musi wynosić 8 tygodni (Stelina J., 2016).
Gdy pracownica zrezygnuje z pozostałej części urlopu macierzyńskiego to musi tą pozostałą
część wykorzystać ojciec. Pracownica powinna zawiadomić pracodawcę w formie pisemnej
o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego w terminie 7 dni przed przystąpieniem do pracy.
Jednocześnie powinna dołączyć zaświadczenie od pracodawcy ojca dziecka, w którym potwierdzony
jest termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez ojca wychowującego dziecko (Stelina J., 2016).
Z poronieniem mamy do czynienie, gdy nastąpiło przed upływem 22 tygodnia ciąży. I w tym
przypadku nie przysługuje urlop macierzyński a jedynie zwolnienie od pracy spowodowane
poronieniem. W sytuacji urodzenia dziecka martwego pracownicy przysługuje 8 tygodni urlopu
macierzyńskiego (Stelina J., 2016).
„W razie śmierci dziecka przed upływem 8 tygodni życia pracownicy przysługuje urlop
macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia
zgonu dziecka, a jeżeli śmierć nastąpiła po upływie 8 tygodni życia – pracownica zachowuje prawo
61

Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2

Inteligentne systemy transportowe w…
do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła
więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w tych przypadkach urlop macierzyński
w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.” (Stelina J., 2016, p. 485).
Urlop ojcowski to urlop jaki przysługuje ojcu, który wychowuje dziecko. Jest to urlop niezależny
od korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego. Urlopu tego udziela się pracownikowi
na pisemny jego wniosek złożony pracodawcy w terminie 7 dni przed planowym dniem rozpoczęcia
korzystania z niego. Pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego urlopu na wniosek pracownika –
ojca. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie. Pracownik ojciec może wykorzystać ten urlop
do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop może być wykorzystany jednorazowo, a także
w 2 częściach, z czego każda część powinna wynosić tydzień. A także w myśl art.182 3 ust.1 pkt 2
pracownik – ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w terminie do 24 miesięcy od uprawomocnienia
się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia przez
dziecko, a jeśli obowiązek szkolny został odroczony to nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia
przez dziecko (Florek L., 2012).
Urlop wychowawczy to urlop jaki przysługuje na sprawowanie osobistej opieki nad małym
dzieckiem. Podstawą tego urlopu jest zatrudnienie wynoszące co najmniej 6 miesięcy.
Wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy do ukończenia 6 roku życia przez dziecko. A gdy dziecko
jest niepełnosprawne można ten urlop wykorzystać do 18 roku życia tego dziecka. Ten urlop
przysługuje obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka łącznie (Florek L., 2012).
Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika jaki złożył w ciągu 21 dni
przed jego rozpoczęciem. Przy łącznym korzystaniu z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców
lub opiekunów dziecka jego wymiar nie może przekroczyć 36 miesięcy. „Rodzic dziecka ma wyłączne
prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli: drugi rodzic dziecka nie żyje,
drugiemu z rodziców dziecka nie przysługuje władza rodzicielska, drugi z rodziców dziecka został
pozbawiony

władzy

rodzicielskiej

albo

władza

taka

uległa

ograniczeniu

lub zawieszeniu.”(Stelina J., 2016, p. 492). Urlop wychowawczy może być wykorzystany w 5
częściach (Stelina J., 2016).
„Osobom o niskich dochodach, mającym prawo do zasiłku rodzinnego, przysługuje w czasie
urlopu dodatek wychowawczy płacony przez gminę”(Florek L., 2012, p. 248). Zasiłek ten pobiera się
przez 24 miesiące. Jeśli pracownik ma pod opieką więcej niż jedno dziecko urodzone podczas
jednego porodu to ten dodatek ulega wydłużeniu do 36 miesięcy. Natomiast gdy dziecko ma
orzeczenie o niepełnosprawności to dodatek ten wydłuża się do 72 miesięcy kalendarzowych (Florek
L., 2012). Pracownik w formie pisemnej może wycofać wniosek jaki złożył o udzielenie urlopu
wychowawczego. Powinien zrobić to w terminie 7 dni przed planowym rozpoczęciem tego urlopu.
„Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
- w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
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- po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem
zamierzonego podjęcia pracy” (Liszcz T., 2009, p. 431).
W czasie trwania urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę pod warunkiem że nadal
sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem. Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu
wychowawczego, jeśli poweźmie informację o tym, że pracownik zaprzestał sprawowania trwalej
osobistej opieki w stosunku do dziecka. W chwili zakończenia urlopu wychowawczego pracownik
powinien powrócić na to samo stanowisko do pracy lub równorzędne. Pracownik może wnieść
do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, w okresie w jakim byłby uprawniony
do korzystania z tego urlopu. Taki wniosek powinien być złożony na 21 dni przed rozpoczęciem pracy
o obniżonym zakresie czasu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do przychylania się do wniosku
pracownika (Liszcz T., 2009).
Urlop rodzicielski jest urlopem odpłatnym, w czasie trwania którego pracownik jest zwolniony
ze świadczenia pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie jego
życia. Ten rodzaj urlopu przysługuje na pisemny wniosek pracownika bezpośrednio po wykorzystaniu
pełnego urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego. Ten urlop jest udzielny jednorazowo
albo w czterech częściach, przypadających jedna po drugiej i najpóźniej do końca roku
kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat (M. Gersdorf et al., 2018). Zgodnie z kodeksem
pracy każda część urlopu rodzicielskiego powinna mieć 8 tygodni. Urlopu rodzicielskiego udziela się
w wymiarze 32 tygodni, gdy urodzi się jedno dziecko podczas jednego porodu oraz 34 tygodni
w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu. Podczas korzystania
z urlopu rodzicielskiego przez pracownika wysokość wynagrodzenia wynosi 60% pensji.
Natomiast jeśli rodzice od początku chcą korzystać z urlopu rodzicielskiego, biorąc urlop
macierzyński to ich wynagrodzenie stanowi 80% średniej pensji przez cały czas trwania urlopu
rodzicielskiego i macierzyńskiego. Pracodawca, osobom uprawnionym do urlopu, jest zobowiązany
do udzielenia takiego urlopu.

3. Prawo pracownika do urlopu tymczasowego

Powyższe uregulowania dotyczą prawa do urlopu zawarte w kodeksie pracy i stosowane
są do pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez daną organizację. Inaczej kwestia urlopów
wygląda w stosunku do pracowników tymczasowych. Niektóre uregulowania kodeksowe nie mają
zastosowania, a stosuje się szczególny akt prawny jakim jest ustawa o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych i stanowi lex specialis w stosunku do kodeksu pracy. Ale jak już wspomniano wyżej,
także w niej znajdujemy odesłanie do kodeksu pracy w sprawach przez nią nieuregulowanych.
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Praca tymczasowa stanowi szczególny rodzaj stosunku pracy i jest regulowana przez ustawę
z 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Istota tego rodzaju pracy sprowadza się
do wzajemnego porozumienia pomiędzy pracownikiem, agencją pracy tymczasowej, która świadczy
też inne usługi z zakresu pośrednictwa pracy oraz pracodawcy użytkownika. Pracownik pozostaję
zatrudniony przez agencję. Natomiast do agencji zgłaszają się pracodawcy, którzy mają wzmożone
zapotrzebowanie

na

pracowników.

W

kolejnym

kroku

agencja

kieruje

pracownika

do zainteresowanego pracodawcy, Pomimo tego, że pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy –
użytkownika, to formalnie jest zatrudniony przez agencję (Krzemiński R., 25.03.2020). Można nawet
zaryzykować stwierdzenie, że występuje tutaj swoisty outsorsing pracowniczy.
Sporną kwestią pozostaje czy takie zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę czy
umowy cywilnoprawnej. Bez wątpienia, w moim przekonaniu, jest to zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę tymczasową. Przemawiają za tym same zapisy wspomnianej ustawy jak i konstrukcja
stosunku pracy. Pracownik tymczasowy wykonuje pracę na rzecz pod kierownictwem pracodawcy
użytkownika, jest to praca określonego rodzaju. Pracownik tymczasowy musi ją wykonywać
osobiście, tzn. nie może tego obowiązki przenieść na osobę trzecią jak to ma miejsce w umowach
cywilno prawnych. A za tą pracę otrzymuje ustalone wynagrodzenie, które wypłaca agencja. Podlega
także prawom i obowiązkom wynikłym ze stosunku pracy, a nie z zatrudnienia na podstawie umowy
zlecenia czy o dzieło. Nawet gdyby zawarto umowę cywilnoprawną, a ona wykazywała by
w większości znamiona stosunku pracy to poczytuję się, że między stronami została zawarta umowa
o pracę. W tym przypadku, jeśli chodzi o pracowników tymczasowych, to umowa o pracę
tymczasową.
Do prac tymczasowych w szczególności zaliczamy:
- pracę o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym,
- pracę, których wykonanie przez etatowych pracowników byłoby nie możliwe,
- pracę, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez
pracodawcę (Krzemiński R, 25.03.2020).
Pracownikowi zatrudnionemu tymczasowo przysługuje prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego
za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika albo więcej
niż jednego pracodawcy użytkownika, a jego wymiar roczny wynosi 24 dni (Kubiak Sz., 11.12.2014).
Okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika na podstawie umowy może wynosić
kalendarzowy miesiąc, a może tez być okresem krótszym. W sytuacji, gdy umowa została zawarta
na okres krótszy niż miesiąc, okresy pracy ulegają zsumowaniu. Pracownik uzyska prawo do urlopu,
gdy po zsumowaniu będzie wynikać, że przepracował miesiąc u danego pracodawcy użytkownika
(JobmanGroup, 20.03.2017). Warto przy tym zaznaczyć, że miesiąc pozostawania w dyspozycji
pracodawcy użytkownika liczony jest jako 30 dni (Lazarowicz A., 28.05.2018). Takie uregulowanie
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dopuszczone jest na podstawie art. 114 kodeksu cywilnego, który mówi, że jeśli termin jest oznaczony
w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana to miesiąc liczy się za 30 dni (INFOR,
25.03.2020).
Wymiar urlopu pracownika tymczasowego jest stały i niezależny od żadnych czynników
przewidzianych dla pełnoetatowych pracowników wynikłych z umowy o pracę, tj.:
- stażu pracy
- uzyskanego wykształcenia
- wymiaru zatrudnienia
- systemu czasu pracy obowiązującego u pracodawcy użytkownika (Lazarowicz A., 28.05.2018).
Wynika z tego, że dla pracownika praca tymczasowa jest pierwszą pracą oraz ten pracownik
posiadający wieloletni okres zatrudnienia nabędą prawo do takiego samego wymiaru urlopu.
W przypadku pracy tymczasowej prawo do urlopu nie ulega zsumowaniu ani łączeniu się z urlopem,
jaki przysługuje na podstawi przepisów kodeksu pracy, czyli ze „zwykłego” zatrudnienia (Lazarowicz
A., 28.05.2018).
Kwestia czy pracownik będzie mógł wykorzystać urlop w naturze czy zostanie za niego
wypłacony mu ekwiwalent zależy od długości pracy wykonywanej u jednego pracodawcy
użytkownika. Jeśli okres wykonywania pracy u jednego pracodawcy użytkownika przekracza 6
miesięcy to ma on obowiązek udzielić urlopu w naturze poprzez wspólne ustalenie terminu jego
wykorzystania. Gdy natomiast okres zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy to udzielenie urlopu
wypoczynkowego w naturze jest zależne od wspólnych ustaleń pomiędzy agencją pracy tymczasowej
a pracodawcą użytkownikiem. Także uprawnienie do urlopu na żądanie również zależy od okresu
zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy może wykorzystać urlop
na żądanie jeśli wykonywał pracę na rzecz pracodawcy użytkownika przez czas co najmniej 6
miesięcy, a jeśli ten okres był krótszy, to mu nie przysługuje urlop na żądanie (Krzemiński R.,
25.03.2020).
Urlop nie przysługuje, jeśli pracownik za dany okres wykorzystał go już u poprzedniego
pracodawcy. Należy to rozumieć, że jeśli pracownik tymczasowy w poprzedniej firmie pracował na
zasadach ogólnych i wykorzystał więcej urlopu, niż wynikałoby to z reguły proporcjonalności
to agencja pracy tymczasowej ustalając wymiar urlopu powinna go stosownie pomniejszyć.
Natomiast gdy pracownik przed podjęciem pracy na zasadach ogólnych w danym roku pracował jako
pracownik tymczasowy przy ustalaniu jego prawa do urlopu nie bierze się pod uwagę, ile dni
wykorzystał w agencji pracy tymczasowej (RZECZPOSPOLITA, 03.10.2012).
Pracownikowi tymczasowemu, który nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w trakcie
wykonywania pracy tymczasowej należy wypłacić ekwiwalent przez agencję pracy tymczasowej
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w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną część. Pracodawca użytkownik nie ma obowiązku
udzielenia urlopu wypoczynkowego, jaki został nabyty w trakcie wykonywania pracy w ramach
umowy o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej. Urlop ten powinien zostać rozliczony w formie
ekwiwalentu wypłaconego przez agencję pracy tymczasowej w przypadku rozwiązania stosunku pracy
(Kubiak Sz., 11.12.2017).
Kwestią wątpliwą pozostają tzw. urlopy okolicznościowe. Rozporządzenie w tej sprawie
przyznaje możliwość takich urlopów, ale ustawa o pracownikach tymczasowych ten temat
przemilczała. Można domniemywać, że przez zapis art. 5 ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych taki urlop im się należy. Ale widnieje tutaj ewidentna luka polegająca na tym, kiedy
pracownik tymczasowy może skorzystać z takiego urlopu czy wtedy, kiedy jest zatrudniony u danego
pracodawcy użytkownika co najmniej 6 miesięcy, czy też jeśli ten okres zatrudnienia jest krótszy.
Słuszne by się wydawało, że tą kwestię powinno regulować porozumienie agencji pracy tymczasowej
z pracodawcą użytkownikiem. Mimo to urlopy okolicznościowe są nagłym zdarzeniem i biorąc pod
uwagę generalną klauzulę zasad współżycia społecznego należało by stwierdzić, że taki urlop należy
się pracownikom tymczasowym bez względu na okres zatrudnienia u pracodawcy użytkownika.
Z powodu tych wątpliwości problematyka urlopu okolicznościowego zostaje w gestii poszczególnych
agencji pracy tymczasowej i ich porozumień z pracodawcą użytkownikiem.
Pracownik tymczasowy, jak to zostało wskazane wyżej, nabywa prawo do urlopu po miesiącu,
jeśli pozostaje w dyspozycji pracodawcy użytkownika. I to pojęcie „pozostawanie w dyspozycji”
budzi najwięcej kontrowersji. Spowodowane jest to tym, że ustawodawca nie podał legalnej definicji
tego zwrotu. I to może powodować nadużycia agencji pracy tymczasowej polegające na obniżaniu
wymiaru urlopu z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim, czy innej usprawiedliwionej
nieobecności, sugerując się tym, iż dany pracownik nie pozostawał w tym czasie w dyspozycji
pracodawcy użytkownika i za ten okres nie należy mu się urlop. Jest to postępowanie jak najbardziej
nie korzystne dla pracownika tymczasowego i zasługuje na brak społecznej aprobaty. Tym bardziej,
że ogólna zasada prawa stwierdza, że wszelkie wątpliwości rozstrzyga się korzyść pracownika.
W tym przypadku owszem agencja pracy tymczasowej może tą kwestie rozstrzygać korzystnie,
tylko i wyłącznie dla siebie. Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową jak najbardziej poprawne jest
to rozumowanie. Stosując tą wykładnie można dojść do przekonania, że pozostawanie w dyspozycji
pracodawcy użytkownika to faktyczne wykonywanie pracy na jego rzecz. Ale tak jak już wspomniano
wcześniej może to rodzić wiele nadużyć i konfliktów. A pracownik tymczasowy mógłby się czuć
dyskryminowany

czy

nierówno

traktowany

w

stosunku

do

pozostałych

pracowników.

I takie uzasadnienie mogłoby być akceptowalne, gdyż żaden pracownik nie może być
dyskryminowany ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, jej wymiar oraz rodzaj zawartej umowy.
Przy ustalaniu znaczenia terminu „pozostawanie w dyspozycji” agencja pracy tymczasowej powinna
brać pod uwagę całokształt ustawodawstwa w tej sprawie. Nie powinna zapominać, że wprowadzenie
tej ustawy było dostosowaniem prawa unijnego do krajowego. Z przykrością trzeba stwierdzić,
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że nasz polski ustawodawca nie dostosował ustawy z 2003 r. o zatrudnieniu pracowników
tymczasowych do późniejszych zmian legislacyjnych Unii Europejskiej i stąd pojawiły się
rozbieżności interpretacyjne wśród wielu podmiotów trudniących się zatrudnianiem tymczasowym.
Wystarczy tutaj choćby powołać dyrektywę Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008r. wyrażona została zasada równego
traktowania pracowników zwykłych i tymczasowych. Powołany przepis stanowi, że podstawowe
warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych w okresie skierowania do pracy w firmie
użytkownika odpowiadają co najmniej warunkom, jakie miałyby zastosowanie, gdyby zostali
oni bezpośrednio zatrudnieni przez tą firmę na tym samym stanowisku. Według Dyrektywy „okres
skierowania” oznacza okres, na który pracownik tymczasowy zostaje skierowany do firmy
użytkownika w celu wykonywania tymczasowo pracy pod nadzorem i jego kierownictwem. Natomiast
wśród podstawowych warunków pracy i zatrudnienia wymienione są przepisy dotyczące urlopu.
Aby w pełni tą dyrektywę dostosować do polskiego systemu prawnego należało by zmienić zapis
ustawy „pozostawania w dyspozycji” na „okres skierowania”. I wtedy by nie było tak
kontrowersyjnych rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej z 25 listopada 2010 r. wskazuje, że okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy
użytkownika to czas, na jaki agencja skierowała go do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy
użytkownika i powinien on wynikać z umowy o pracę zawartej przez agencję z pracownikiem
tymczasowym. Takie rozumienie określenia „pozostawania w dyspozycji” wynika również z wykładni
historycznej. W chwili wejścia w życie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych sporo
kontrowersji w odniesieniu do uprawnień urlopowych pracowników sezonowych wzbudzało pojęcie
„przepracowany miesiąc”, zamieszczone w uchylonym już art. 159 § 1 k. p. Większość przedstawicieli
doktryny prawa pracy interpretowało je jako wymóg faktycznego przepracowania 30 dni w celu
uzyskania prawo do urlopu wypoczynkowego. Posłużenie się w ustawie o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych pojęciem „pozostawania w dyspozycji” zamiast „przepracowany miesiąc” miało
podkreślać, że warunkiem nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego przez pracownika
tymczasowego nie jest wyłącznie okres faktycznego wykonywania pracy na rzecz pracodawcy
użytkownika, lecz okres skierowania do pracodawcy użytkownika łącznie z przypadającymi na ten
czas okresami usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Do okresu pozostawania w dyspozycji nie
będzie jednak zaliczany czas urlopu bezpłatnego oraz nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
(POLSKIE CENTRUM KADROWO PŁACOWE, 06.07.2015). Z powyższych argumentów należy
przyjąć rozumienie pojęcia „pozostawania w dyspozycji” jako czas, na jaki agencja pracy
tymczasowej skierowała pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy
użytkownika. Obejmuje on tak okres faktycznego wykonywania pracy, jak i okres odpoczynku, dni
wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy pracownika czy okres niezdolności do pracy
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
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Wspomniano już wcześniej, że w nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
z 2017 r. dodano zapis mówiący, że agencja pracy tymczasowej może, na podstawie umowy prawa
cywilnego, kierować osoby niebędącego pracownikami takiej agencji do wykonywania pracy.
Ten zapis budzi wątpliwości, iż taka osoba nie ma prawa do żadnego urlopu, gdyż konstrukcja umów
cywilnoprawnych nie zapewnia tego uprawnienia. Samo określenie „kierować” a nie „zatrudniać”
stanowi lukę, iż te osoby są zleceniobiorcami, a nie osobami zatrudnionymi czy nawet szerzej
pracownikami danej agencji pracy tymczasowej. Wątpliwość budzi też przeznaczenie wtedy
podmiotów oferujących pracowników tymczasowych. Takie podmioty w swoim celu miały
zatrudniać, a nie kierować osoby do pracodawcy użytkownika. Kolejna rzecz, iż takie skierowanie
osoby do wykonywania pracy w rzeczy samej stanowi pracę i jest zatrudnieniem na podstawie art. 22
§ 1 k. p. Owszem według zasady swobody umów strony mogą dobrowolnie nazywać umowę, jeśli
wykazują takie same nasilenie obydwóch rodzajów umów, tzn. umowy o pracę tymczasową jak
i umowy cywilnoprawnej (Florek L., 2012). Natomiast w takim wypadku jest ewidentne nasilenie
znamion stosunku pracy i skierowania do pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę
tymczasową. I za taką powinno być uznane. Nasuwa się przekonanie, że taka konstrukcja została
dodana do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, aby jak najlepiej zrealizować cel
konstrukcyjny takiego pracownika i zapewnić jego efektywną elastyczną we wzmożonym
zapotrzebowaniu pracodawcy użytkownika oraz pozbawić pracownika tymczasowego prawa
do urlopu. W takim ujęciu pracownik tymczasowy jest ewidentnie dyskryminowany w stosunku
do pracownika etatowego w kwestii uzyskania uprawnień do urlopu.

4. Badanie własne

Badanie przeprowadzono na podstawie ankiety na grupie 300 respondentów. Miało ono na celu
przede wszystkim ukazanie, jak wiele osób jest pracownikami tymczasowymi, ich trudności
z wyegzekwowanie uprawnienia jakim jest prawo do urlopu oraz zakomunikować jak wielkim
problemem na organizacji świadczących pracę jest interpretacja przepisów prawnych powodująca
w rzeczywistości ich łamanie. Stwarza to możliwość nadużyć i pozostawia pracowników
tymczasowych jako tej strony słabszej i pokrzywdzonej na rynku pracy.
Z przeprowadzonego badania wynika, że duża część społeczeństwa pracuje jako pracownicy
tymczasowi i godzi się na to nie równe traktowanie. Największą grupą takich pracowników stanowią
osoby między 21-30 rokiem życia (Tabela 1.). Może to wynikać z sytuacji gospodarczo – politycznej,
jak także z chwilowej niemożności podjęcia zatrudnienia jako pracownicy etatowi. Z czego wśród
tych osób które są zatrudnieni jako pracownicy tymczasowi duża część bo aż 22% miało trudności
z uzyskaniem należnego urlopu (Tabel 2.), a w tej grupie aż 80% z powodu rozbieżności
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w rozumieniu określenia „pozostawania w dyspozycji” pracodawcy użytkownika i skutkowało jego
obniżeniem w związku z usprawiedliwioną nieobecnością jaką była choroba i skutkowała
zwolnieniem lekarskim (Tabela 3.). Nasuwa się pytanie czy ustawodawca nie powinien dokonać
nowelizacji tej ustawy i przedstawić legalną definicję zwrotu „pozostawania w dyspozycji”.
Wśród respondentów zdarzyła się jedna osoba skierowana do pracy tymczasowej w ramach umowy
cywilnoprawnej, a mianowicie umowy zlecenia, co rodzi poważne zagrożenia, które zostały
wspomniane wyżej.

Załącznik 1.
Ankieta
1. Płeć:
a) Kobieta
b) Mężczyzna
2. Podaj przedział wiekowy w jakim się znajdujesz:
a) do 20 lat
b) 21-30 lat
c) 31-40
d) 44-50
e) powyżej 51
3. Jaki jest twój status zatrudnienia:
a) umowa o pracę
b) umowa o pracę tymczasową
c) inne
4. Czy miałeś/aś problemy z dostaniem urlopu:
a) tak
b) nie
5. Z czego wynikał ten problem uzyskania urlopu:
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a) brak urlopu
b) obniżenie wymiaru urlopu z powodu usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą
c) obniżenie wymiaru urlopu z powodu innej usprawiedliwionej nieobecności
d) inne (podaj)………………………………………………………………………………..
Źródło: opracowanie własne
Tabela 1.
Rodzaj umowy w stosunku do przedziału wiekowego
Grupa
wiekowa

Do 20 lat

21-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

Powyżej 51 lat

0

63

32

40

17

Umowa o pracę 0
tymczasową

99

19

21

9

Rodzaj
umowy
Umowa o pracę

Źródło: opracowanie własne
Tabela 2
Trudności z uzyskaniem urlopu wśród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową
Grupa
wiekowa

Do 20 lat

21-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

Powyżej 51 lat

Brak trudności

0

74

15

18

9

Duże trudności

0

25

4

3

0

Uzyskanie
urlopu

Źródło: opracowanie własne
Widać na tabeli 2., że największe trudności z uzyskaniem urlopu jest w grupie wiekowej 21-30 lat
może to być spowodowane wieloma przyczynami, zarówno brakiem urlopu, zmniejszenia jego
wymiaru. A także, że pracodawca użytkownik korzysta ze swego prawa i ie udziela tego urlopu
osobom pracujących u niego poniżej 6 miesięcy. Pomimo wszystko, większa grupa respondentów
z uzyskaniem urlopu nie ma problemów. Może to świadczyć o tym, że dany pracodawca użytkownik
prowadzi dobrą politykę kadrową i racjonalnie zarządza podległym mu personelem. Może to tez
wynikać, z tego, iż mimo braku stosowania planów urlopowym zdecydował się na ustalenia takowym
planów dla pracowników tymczasowych, aby móc zapewnić ciągłość pracy swojej organizacji bez
zbędnych zakłóceń kadrowych i nieprzewidzianych okoliczności, aby nie musieć pracownikom
etatowym przerywać ich urlopów oraz z nich odwoływać.
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Tabela 3.
Powód nieuzyskania urlopu a grupa wiekowa pracowników tymczasowych
Grupa
wiekowa

Do 20 lat

21-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

Powyżej 51 lat

0

4

1

1

1

obniżenie wymiaru urlopu 0
z
powodu
usprawiedliwionej
nieobecności
spowodowanej chorobą

21

4

0

0

obniżenie wymiaru urlopu 0
z
powodu
innej
usprawiedliwionej
nieobecności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Powód
nieuzyskania
urlopu
brak urlopu

Źródło: opracowanie własne
Tabela 3. już w sposób ewidentny przedstawiła obawy, o których mówiono wcześniej. Największą
grupę stanowią pracownicy tymczasowi, którym obniżono wymiar urlopu z powodu przebywania
na zwolnieniu lekarskim, które jest usprawiedliwioną nieobecnością. Spowodowane to jest brakiem
poprawnej

interpretacji

„pozostawania

w

dyspozycji”

co

zostało

przedstawione

wyżej.

W dużej mierze taka interpretacja na korzyść agencji pracy tymczasowej pozbawiająca części
pracownik prawa do urlopu wynikać może też z niewiedzy, braku odpowiednich kompetencji,
nieznajomości procesów, aby skutecznie przygotować politykę kadrową dla pracodawcy użytkownika.
Pozostałą grupę natomiast stanowią pracownicy, którzy mimo pozostawania w dyspozycji pracodawcy
użytkownika i pracując na jego rzecz nie nabyli prawa do urlopu z powodu krótkiego okresu
zatrudnienia.
Tak jak zostało wspomniane wyżej wśród respondentów była osoba zatrudniona na podstawie
umowy zlecenie co obecne brzmienie ustawy z zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest
dopuszczalne i wyraziła swoje niezadowolenie z tego tyłu, sugerując, iż w ten sposób nigdy nie będzie
mogła skorzystać z prawa do urlopu. Co niewątpliwie stawia ją w najbardziej nieuprzywilejowanej
pozycji.
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5. Podsumowanie

Na pierwszy „rzut oka” mogłoby się wydawać, że zarówno pracownicy etatowi jak i tymczasowi
maja takie samo prawo do urlopu, poprzez odesłanie zawarte zawarte w ustawie o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych do przepisów kodeksu pracy. Obydwie kategorie mogą korzystać
z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, na żądanie czy związanego z rodzicielstwem. Jednak nic
bardziej mylnego. Uprzywilejowaną grupę stanowią pracownicy etatowi. A pracownicy tymczasowi
są w tej kwestii nawet grupą dyskryminowana. Dzieje się to tak dlatego, że ustawodawca pozostawił
swobodę agencjom pracy tymczasowej w udzielaniu tych urlopów i w interpretacji niektórych
zapisów. Pracownik tymczasowy nigdy nie osiągnie urlopu w wymiarze 26 dni, zawsze to będzie 24
dni. Ma też ograniczenia w prawie do korzystania z urlopu wypoczynkowego zależne od długości
wykonywania pracy tymczasowej i wzajemnego porozumienia między agencją pracy tymczasowej
a pracodawcą użytkownikiem. To samo tyczy się urlopów na żądanie czy bezpłatnych.
Także jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy to pracownik tymczasowy jest tą stroną poszkodowaną.
Pracownicy etatowi uzyskują go od dołu za cały rok, a pracownicy tymczasowi za każdym razem,
gdy pozostają w dyspozycji pracodawcy użytkownika przez miesiąca. Przy krótszych umowach musi
czekać, aby poszczególne okresy się zsumowały i jeśli osiągnął miesiąc to nabywa prawo do urlopu.
Także o dyskryminacji tej grupy pracowniczej świadczy fakt, że przez pierwszych 6 miesięcy trwania
umowy to pracodawca użytkownik decyduje czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do
uzyskania w naturze. Niewątpliwie udzielanie urlopu w naturze pracownikowi tymczasowemu narusza
cel tego zatrudnienia wobec oczekiwanej elastyczności pracowników tymczasowych (JobmanGroup,
20.03.2017). I nie mogą korzystać z wielu zwolnień od pracy, które umożliwia kodeks pracy
pracownikom

etatowym,

co

spowodowane

jest

społeczno

gospodarczym

przeznaczeniem

wprowadzenia tej ustawy.
Na początku postawione pytania hipotetyczne znalazły w powyższym opracowaniu swoje
odpowiedzi. Jedynym pytaniem bez odpowiedzi pozostało: czy zagadnienie prawa do urlopu
pracowników tymczasowych powinna regulować zwykła ustawa czy też kodeks pracy.
W

moim

odczuciu

to

zagadnienie

powinien

regulować

jednak

kodeks

pracy.

Pozostawiając to w sugestii ustawy nie każdy menedżer będzie brał na poważnie. Za to każdy uznaje
kodeks pracy za wyznacznik polskiego prawa pracy i im się sugeruje w podejmowanie wielorakich
i trudnych decyzji. Skoro ustawa rangi kodeksowej reguluje atopowe formy zatrudnienia jak telepracę,
to tak samo powinno regulować zagadnienie pracy tymczasowej. Tym bardziej, że wiele kwestii
uregulowanych w kodeksie pracy nie ma już racji bytu, chociażby można tu wymienić spółdzielczą
umowę o pracę, gdzie tak naprawdę w dobie kapitalizmu nie ma już spółdzielni pracy, czy także
powołanie, które bardziej sprawdzało się w poprzednim komunistycznym stanie prawnym. Dzisiaj
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praktycznie rzadko jakaś firma stosuje powołanie, a jeżeli już to na jakieś stanowisko, gdzie dana
osoba jest już z nią związana umową o pracę.
Wszystkie te kwestie związane z prawem do urlopu pracowników etatowych jak i tymczasowym
menedżerowie muszą brać pod uwagę przy planowaniu polityki kadrowej, analizowaniu sytuacji
personalnej, aby nie dopuścić do nie potrzebnych przestojów i związanych z tym strat finansowych.
Pominięcie tak prostych regulacji prawnych może doprowadzić do osłabienia pozycji rynkowej firmy
porównywalnego ze źle prowadzona akcją marketingową.
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USPRAWNIENIE FUNKCJONOWANIA STREFY EKSPEDYCJI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM Z WYKORZYSTANIEM
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Streszczenie: W artykule opisano zasadę funkcjonowania metody identyfikacji bezstykowej
RFID. Przedstawiono wykaz czynności jakie obecnie wykonywane są w strefie ekspedycji
w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. W części praktycznej zaprezentowano sposób
usprawnienia systemu w postaci wprowadzenia metody RFID oraz zaprezentowano
i zinterpretowano otrzymane wyniki. Wprowadzenie technologii RFID w przedsiębiorstwie przyniesie
wymierne korzyści wynikające ze skrócenia czasu wykonywania poszczególnych czynności w strefie
ekspedycji.

Slowa kluczowe: ekspedycja, RFID, identyfikacja bezstykowa, usprawnienie

IMPROVING THE OPERATION OF THE EXPEDITION ZONE IN A
MANUFACTURING ENTERPRISE USING THE NON-CONTACT
IDENTIFICATION METHOD

Abstract: The article describes the principle of functioning non-contact identification method
RFID. The list of activities was presented that are currently carried out in the expedition zone
in a manufacturing company that is being discussed. Improvement was proposed in the form
of introducing the RFID method. The results were compared with each other and summarized.
The introduction of RFID technology in the company will bring measurable benefits resulting
from shortening the time of performing individual activities in the expedition zone.
Keywords: expedition, RFID, contactless identification, improvement
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1. Wprowadzanie
W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój technologii co spowodowało,
że nowoczesne maszyny i narzędzia znalazły swoje zastosowanie w niemal każdej sferze
działalności człowieka. Dotyczy to także przedsiębiorstw, które dzięki innowacyjnym
technologiom mogą optymalizować prowadzoną przez siebie działalność, usprawniać
procesy, zdobywać nowych klientów czy przeciwstawiać się konkurencji.
Nowoczesne technologie wykorzystywane są na szeroką skale również w logistyce.
Można stwierdzić, że bez nich prawidłowe i efektywne funkcjonowanie dużej liczby
przedsiębiorstw
z różnych branż byłoby niemożliwe. Niezwykle ważne staje się więc śledzenie przez nie
rozwoju techniki i możliwie jak najszybszego wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających
prowadzone procesy. Umożliwi to zwiększanie skuteczność działań i optymalizowanie
procesów logistycznych (Palonka, 2007).
Wśród metod mających na celu usprawnienie procesów logistycznych znajdują się takie
technologie jak AutoID (Automatic Identification), czyli systemy automatycznej
identyfikacji. Obejmują one wszelkie narzędzia i programy, za pomocą których możliwe staje
się automatyczne rozpoznawanie obiektów (Odlanicka-Poczobutt, 2014). Odbywa się to przy
minimalnej ingerencji ze strony człowieka. W ramach tych systemów dochodzi do takich
procesów jak kodowanie danych, znakowanie obiektów, zapisywanie danych oraz ich odczyt
przez specjalne urządzenia (Mazur, Mazur, 2013).
AutoID to ogólne pojęcie dotyczące różnorakich technologii, w których można wyróżnić
RFID- metodę identyfikacji bezstykowej. Technologia ta znajduje szerokie zastosowanie
w wielu dziedzinach (Jakubski, Życiak, 2009). Celem artykułu jest omówienie zastosowania
technologii RFID oraz analiza możliwości wykorzystania jej również w ramach logistyki oraz
jeżeli to możliwe odpowiedź na pytania w jakich jej obszarach i jakie korzyści mogą być
dzięki temu uzyskiwane.

2. Metoda RFID
Opisując kwestie dotyczące zastosowania systemu RFID w logistyce, w pierwszej
kolejności należy zapoznać się z istotą działania tego systemu, jak również z tym, z jakich
elementów się składa i w jaki sposób jest wykorzystywany.
Technologia RFID (Radio-Frequency Identification), to identyfikacja obiektów oparta
na falach radiowych. Informacje zapisane są w specjalnych chipach, które następnie
przymocowuje się do przedmiotów lub osób. Jest to nowsza, wygodniejsza i bardziej wydajna
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alternatywa dla kodów kreskowych. Z tego względu zdobyła dużą popularność i liczne
zastosowania.
Radio Frequency Identification (RFID) to sposób na sprawną, szybką i zautomatyzowaną
identyfikację różnych obiektów w tym m.in. palet czy też całych środków transportu.
Obecna technologia standardowych kodów kreskowych polega na umieszczaniu etykiet z kodem
kreskowym każdego produktu (Uniform Product Code - UPC), który następnie musi zostać
przeczytany przez specjalistyczne czytniki, a etykiety muszą być skanowane jeden po drugim.
Prowadzi to do żmudnego, a także podatnego na błędy sprawdzania kodów. Zastosowanie
technologii RFID poprzez wykorzystanie transponderów RFID znacznie uprościło
i zautomatyzowałoby ten proces (Bartczak, 2015)
RFID jest metodą identyfikacji bezstykowej, która pozwala na elektroniczny odczyt i zapis danych
przy użyciu technologii radiowej (Milanowicz, 2012). Budowa systemu i zasada działania RFID jest
bardzo prosta: do przedmiotów montowane są specjalne urządzenia nazywane tagami, chipami
lub znacznikami, zawierające układy elektroniczne z zakodowanymi danymi i antenę odbiorczonadawczą. Zapis i odczyt danych odbywa się z pomocą fal radiowych przy użyciu czytnika RFID
wraz z anteną.
Znaczniki RFID składają się z trzech części i mogą przyjmować różne kształty i formy (PWSK,
2019.11.04) rysunek 1:

•

układu elektronicznego odpowiedzialnego za przechowywanie i przetwarzanie
danych, tworzenie sygnału radiowego,

•
•

anteny służącej do obierania i wysyłania sygnałów,

obudowy – plastikowa karta, papier, cienka folia przylepna, kapsułka, pojemnik
Czytnik RFID wytwarza fale radiowe pobudzające tagi do wysłania odpowiedzi
i zwartych w nich informacji.

Rysunek 1. Przykładowa etykieta RFID z możliwością zadrukowania. Adapted from: Technologia
RFID – Co to jest?. (2019.11.04). Available online https://www.rfidpolska.pl/technologia-rfid-cotojest/
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Istnieje kilka standardów technologii RFID do różnych zastosowań. Główną różnicą pomiędzy
standardami jest częstotliwość działania, zasięg odczytu, prędkość przesyłu danych, odporność
na zakłócenia i obsługa błędów (RFID Polska, 2019.11.04).
Zalety RFID:

•

Wygodny odczyt na odległość, nawet gdy tag jest schowany wewnątrz przedmiotu,
znacznie usprawnia pracę.

•
•

Tagi przechowują o wiele więcej informacji niż kody kreskowe.

•

Kilka różnych standardów protokołu RFID.

Tagi RFID są bardziej odporne na uszkodzenia.
Wady RFID:

Technologia RFID jest obecnie stosowana na szeroką skalę w wielu dziedzinach życia.
Jako przykład można podać telemetrię, a w szczególności badanie stanu dróg czy natężenia ruchu,
sport (opaski, które umożliwiają rejestrowanie czasu), życie codzienne (bilety na basen, elektroniczne
karty) (Juszka et al., 2013).
Jednym z najważniejszych zastosowań technologii RFID pozostaje niewątpliwie logistyka. Wynika
to ze stale rosnącej potrzeby rozwijania informacyjno-logistycznych łańcuchów dostaw. Informacja
jest jednym z najistotniejszych elementów zarządzania poszczególnymi operacjami i procesami
logistycznymi. Sprawne przepływy informacji umożliwiają nawiązywanie połączeń pomiędzy
przedsiębiorstwem, a dostawcami, jak również integrowanie działań podejmowanych przez sferę
zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji (Milanowicz, 2012).

3. Wyniki przeprowadzonych badań
3.1. Charakterystyka procesu
Analizowane przedsiębiorstwo produkcyjne w związku z ciągłym rozwojem,
zwiększeniem produkcji i prowadzoną polityką firmy poszukuje ciągłych usprawnień.
Analizie poddano strefę wysyłki produktu gotowego w celu ograniczenia czasu
przygotowania dostawy.
Aktualnie w strefie ekspedycji w ciągu zmiany roboczej pracuje jeden pracownik.
Ma on do wykonania szereg czynności. Wśród nich wyróżnić możemy sprawdzanie naczep,
obsługę wózka samojezdnego AGV, konfekcjonowanie palet, obsługę foliarki, potwierdzanie
ER, opisywanie palet czy załadunek naczepy.
Czynności związane z konfekcjonowaniem i opisywaniem palet aktualnie wykonywane
są na kodach kreskowych i zabierają dużą ilość czasu. Polega to na zeskanowaniu kodu
kreskowego z kartonu znajdującego się na palecie za pomocą ręcznego czytnika kodów
(rysunek 2).
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Rysunek 2. Czytnik kodów kreskowych używany w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Opracowanie własne

Na palecie znajduje się 8 kartonów zbiorczych, a palety piętrowane są po 5 warstw.
W trakcie jednej zmiany konfekcjonuje się 24 słupki, czyli 120 palet co daje 960 kartonów
zbiorczych. Przykładowy słupek zaprezentowany został na rysunku 3.

Rysunek 3. Przygotowany słupek palet. Opracowanie własne.

Po zeskanowaniu kodu kreskowego z jednostkowego opakowania (rysunek 4) należy
każdorazowo potwierdzić w systemie komputerowym utworzenie nowego dokumentu
wydania zewnętrznego (rysunek 5). Stanowisko komputerowe znajduje się w odległości 5
metrów od miejsca składowania palet przygotowanych do wysyłki.
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Rysunek 4. Skanowanie kodu kreskowego znajdującego się na kartonie zbiorczym. Opracowanie
własne.

Rysunek 5. Tworzenie dokumentu dostawy. Opracowanie własne.

Czynności te są pracochłonne. Wykonywanie operacji skanowania w opisany sposób
może powodować popełnianie błędów, np. poprzez nieuwagę magazyniera ominięcie
zeskanowania kodu z poszczególnych kartonów - co generować może duże straty
w ilości poświęconego czasu na wykonanie słupka oraz duże koszty związane ze złym
zafakturowaniem
ilości
produktu
gotowego
przygotowanego
do
wysyłki.
Etykiety z kodami kreskowymi znajdującymi się na kartonie- rysunek 6, drukowane
są na liniach produkcyjnych w trakcie pakowania produktu gotowego. Ewentualne pomyłki
poprawić mogą tylko osoby upoważnione.
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Rysunek 6. Etykieta z kodem kreskowym. Opracowanie własne.

Na rysunku 7 zaprezentowano fragment strefy ekspedycji, na którym przedstawiono
odległość niezbędną do pokonania po każdym jednorazowym zeskanowaniu kodu
z pudełka.
Stanowisko
komputerowe
Odległość 5 m

Spiętrowane palety

Rysunek 7. Fragment strefy ekspedycji. Opracowanie własne.

Wykaz czynności wraz z czasem ich trwania oraz częstotliwością ich występowania
zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1.
Zestawienie wykonywanych czynności w strefie ekspedycji wraz z czasem ich trwania oraz
częstotliwością występowania.

Lp.

Operacja

1

Sprawdzenie naczep i

82

Czynność

Chodzenie z obciążeniem do 10 kg

Czas
wykonania
czynności
[s]

Dystans do
pokonania
[m]

Częstotliwość

Czas
trwania
czynności
[S]

1

16

1

19
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strefy

2

3

Obsługa AGV

Odpięcie wózków z produktem
gotowym

Przygotowanie palet dla
AGV

Chodzenie z obciążeniem 11-30 kg

5

14

60

4 200

1

23

30

925

1

14

90

1 512

Spiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

20

2

90

3 600

Rozpiętrowanie słupków z palet
(do 1,2m wysokości)

22

2

90

3 960

2

14

90

1 890

1

15

23

407

3

5

960

12 192

Przygotowanie miejsca na palety

4
5
Konfekcjonowanie palet
6

Załadunek

7
Foliowanie

Chodzenie z obciążeniem do 10 kg

Potwierdzenie ER

Odczyt kodów kreskowych z
opakowań na spiętrowanych
słupkach (3-5 warstw)

Opisanie palety naklejenie colisage adres

Opis wydawanych palet w
systemie

2

1

23

46

11

Przygotowanie naczepy do
załadunku

3

1

23

69

12

Spiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

20

2

23

920

Załadunek

2

23

23

794

3

1

23

69

1

23

23

365

115

112

1

12 880

3

1

1

3

Spiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

20

1

1

20

Rozpiętrowanie1słupków z palet
(do 1,2m wysokości)

22

1

1

22

Odłożenie palet

2

71

1

107

Odjazd naczepy

3

1

1

3

3

1

1

3

Spiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

20

2

1

40

Rozpiętrowanie słupków z palet
(do 1,2m wysokości)

22

2

1

44

8

9

10

Załadunek na naczepę
13

Zakończenie załadunku

14

Odjazd naczepy

15
16

Wymiana baterii AGV

Przygotowanie naczepy

17

18

19

Załadunek produktu
gotowego od
podwykonawcy

20
21

Przygotowanie naczepy

22
23

24

83

Podłączenie ładowarki

Konfekcjonowanie palet od
podwykonawcy
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Odłożenie palet

2

272

1

408

Odjazd naczepy

3

1

1

3

Chodzenie z obciążeniem 11-30 kg

1

10

1

13

Suma

44 783
(7,46 h)

25
26
27

Wymiana folii w foliarce

Źródło: Opracowanie własne.
Do obliczenia czasu trwania czynności na poszczególnych stanowiskach użyta została
metoda opracowana wewnątrz omawianego przedsiębiorstwa. Polega ona na określeniu czasu
trwania czynności, dystansu niezbędnego do pokonania oraz częstotliwości występowania.
Po zebraniu danych oblicza się ich iloraz oraz sumuje poszczególne wyniki. W celu uzyskania
ostatecznego wyniku w godzinach należy skorzystać ze wzoru (1):
(1)
H  czas wykonywania pracy w godzinach

Zaobserwować można, że czas poświęcony na zeskanowanie kodów kreskowych
oraz potwierdzenia dostaw wynosi około 2 h, podczas gdy czas potrzebny na wykonanie
wszystkich czynności to 7 godzin 46 minuty. W efekcie 1/4 czasu wszystkich operacji
to skanowanie kodów kreskowych z kartonów zbiorczych.
3.2. Proponowane usprawnienie funkcjonowania strefy ekspedycji
W celu ograniczenia czasu potrzebnego do wykonania czynności związanych
ze skanowaniem kodów kreskowych zaproponowano usprawnienie w postaci wykorzystania
metody bezstykowego skanowania RFID.
W codziennych praktycznych zastosowaniach tagi RFID ze względu na sposób budowy
i działania są bardziej wytrzymałe od kodów kreskowych. Mogą być używane przez wiele lat
bez ryzyka utraty danych. Mogą być przymocowane do obiektu w sposób dyskretny,
a ich odczyt nie wymaga szukania znacznika i kontaktu wzrokowego – wystarczy tylko
oznakowany obiekt namierzyć czytnikiem.
Strefa ekspedycji wyposażona zostanie w niezbędne anteny (rysunek 8) do odczytu
danych ze znaczników (rysunek 9). Znaczniki drukowane będą jak dotychczas na linii
produkcyjnej. Koniecznym jest wymiana drukarek na sprzęt z możliwością wydruku etykiety
z zakodowanym znacznikiem. Odpowiednim do zastosowania w strefie ekspedycji był by
system RFID pracujący na częstotliwości 860-956 MHz. Umożliwia on odczyt i zapis danych
w zasięgu do 20m z dużą prędkością.
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Rysunek 8. Przykładowa antena używana w RFID (2019.11.04). Available online
http://polish.uhfvhf-tvantenna.com/

Rysunek 9. Przykładowa etykieta używana w RFID (2019.11.04). Available online http://sluzbyur.pl/

Tworząc ponowne zestawienie (tabela 2) zaobserwowano, że wprowadzenie systemu
RFID usprawni pracę, pozwalając całkowicie wyeliminować czynności związane
ze skanowaniem kartonów i opisem palet. System RFID automatycznie odczyta dane,
przesyłając je do systemu, który następnie wygeneruje dokument dostawy odpowiedni
do danej partii, którą aktualnie trzeba wysłać.
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Tabela 2.
Zestawienie wykonywanych czynności w strefie ekspedycji wraz z czasem ich trwania oraz
częstotliwością występowania po wprowadzeniu RFID.
Czas
wykonania
czynności
[s]

Dystans do
pokonania
[m]

Częstotliwość

Czas
trwania
czynności
[S]

Lp.

Operacja

Czynność

1

Sprawdzenie naczep i
strefy

Chodzenie z obciążeniem do 10 kg

1

16

1

19

Obsługa AGV

Odpięcie wózków z produktem
gotowym

5

14

60

4 200

Przygotowanie palet
dla AGV

Chodzenie z obciążeniem 11-30 kg

1

23

30

925

1

14

90

1 512

Spiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

20

2

90

3 600

Rozpiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

22

2

90

3 960

2

14

90

1 890

1

15

23

407

Przygotowanie naczepy do załadunku

3

1

23

69

Spiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

20

2

23

920

2

23

23

794

3

1

23

69

Odjazd naczepy

1

23

23

365

Podłączenie ładowarki

115

112

1

12 880

Przygotowanie naczepy

3

1

1

3

Spiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

20

1

1

20

Rozpiętrowanie1słupków z palet (do
1,2m wysokości)

22

1

1

22

2

71

1

107

3

1

1

3

3

1

1

3

Spiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

20

2

1

40

Rozpiętrowanie słupków z palet (do
1,2m wysokości)

22

2

1

44

2

3

Przygotowanie miejsca na palety

4
5
Konfekcjonowanie
palet
6

Załadunek

7
8

Foliowanie

9

10

11

Załadunek na naczepę

13
Wymiana baterii AGV

15

16

17

Załadunek produktu
gotowego od
podwykonawcy

Odłożenie palet

18

Odjazd naczepy

19

Przygotowanie naczepy

20

21

22
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Załadunek
Zakończenie załadunku

12

14

Chodzenie z obciążeniem do 10 kg

Konfekcjonowanie
palet od
podwykonawcy
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Odłożenie palet

2

272

1

408

Odjazd naczepy

3

1

1

3

Chodzenie z obciążeniem 11-30 kg

1

10

1

13

Suma

32 545
(5,42 h)

23
24

25

Wymiana folii w
foliarce

Źródło: Opracowanie własne.
Dzięki zastosowaniu RFID można skrócić czas pracy jednej zmiany w strefie ekspedycji
o około 2 godziny. W ciągu 3 zmian roboczych czas skrócony zostałby o 6 godzin, co daje
oszczędność na poziomie 30 godzin roboczych w tygodniu. Przyjmując 250 dni roboczych
w ciągu roku, dzięki zastosowaniu RFID dla 3 zmianowego trybu pracy można uzyskać
oszczędność w wysokości 1500 roboczogodzin.
System RFID równocześnie wyeliminuje możliwość popełnienia błędu przez
magazyniera, a co za tym idzie ograniczy straty związane z błędnym zeskanowaniem partii
produktu.

4. Podsumowanie
Zastosowanie RFID stwarza możliwości do zautomatyzowania logistyki w całym
łańcuchu dostaw. Oznakowane w ten sposób towary są łatwo rejestrowane i weryfikowane
poprzez bramki RFID lub czytniki mobilne. Dostarczają one dokładnych informacji
o przebiegu procesów, czasie i lokalizacji.
RFID zapewnia znacznie szybsze i dokładniejsze wykonywanie codziennej pracy
w sektorze zdrowia, produkcji, handlu i biznesu jak ewidencjonowanie towaru
czy automatyczne tworzenie dokumentów dostawy.
Znakowanie towarów handlowych w niespotykany do tej pory prosty sposób identyfikuje
przedmioty.
Logistyka i transport zyskuje wgląd w łańcuch dostaw, dzięki czemu efektywnie zarządza
kanałem dystrybucji, a w efekcie zmniejsza koszty prowadzenia działalności. Śledzenie
łańcuchu dostaw eliminuje ryzyko fałszowania towaru w drodze od producenta
do konsumenta.
Odnosząc się do prezentowanej propozycji usprawnienia funkcjonowania strefy
ekspedycji w przedsiębiorstwie produkcyjnym umożliwia ograniczenie czasu wykonywania
czynności o 2 godziny w ciągu zmiany roboczej. Pozwala również na ograniczenie
możliwości wystąpienia pomyłki, tym samym eliminując ryzyko powstawania strat
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związanych z błędami wynikającymi z monotonii i wielokrotnego skanowania kartonów
zbiorczych
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ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ PRAWNĄ W PROJEKTOWANIU
I WDRAŻANIU INNOWACYJNYCH WYROBÓW BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO W KONTEKŚCIE ZASADY
OGRANICZONEGO ZAUFANIA.
mgr inż. Mateusz MROCHEN
Przedsiębiorca, Ruda Śląska; mateusz@mrochen.com.pl

Streszczenie: Innowacyjność wyrobów objętych nadzorem prawnym, bardzo często wybiega
daleko od obowiązujących przepisów czy norm. Przedsiębiorcy z całego świata chcą jak
najszybciej sprostać oczekiwaniom klientów a to właśnie od nich pochodzą innowacyjne
pomysły wdrożenia produktu. W Polsce sytuacja komplikuje się, kiedy mamy do czynienia
z aktami prawnymi które nadzorują wdrożenia wyrobów i dopuszczenia ich do bezpiecznego
użytku. Jak wygląda wdrożenie nowego wyrobu bezpieczeństwa ruchu drogowego i czy
można skrócić czas wdrożenia wybranych wyrobów z zachowaniem ich bezpieczeństwa
w użytkowaniu?
Słowa kluczowe: progi zwalniające akustyczne; wdrożenie wyrobu budowlanego do użytku;
zasada ograniczonego zaufania

MANAGEMENT OF LEGAL CONTENT IN THE DESIGN AND
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE ROAD SAFETY PRODUCTS
WITHIN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF LIMITED TRUST.
Abstract: The innovativeness of products under legal supervision very often goes far beyond
the current regulations or standards. Entrepreneurs from all over the world want to meet
customers' expectations as soon as possible and it is from them that innovative ideas
for product implementation come. In Poland, the situation is complicated when we have
to deal with legal acts that supervise the implementation of products and their safe use.
How does the implementation of a new road safety product look like and can the time
of implementation of selected products be shortened while maintaining their safety in use?
Keywords: acoustic speed bumps; implementation of a construction product for use; limited
trust principle
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1. Progi zwalniające (akustyczne) co to takiego?
Od pewnego czasu na drogach można zaobserwować linie zazwyczaj koloru
czerwonego, ustawione poprzecznie do jadącego pojazdu, w jednym lub trzech odcinkach po
około dziesięć pasów. Malowane masą chemoutwardzalną lub termoplastyczną często
obsypane mikro kulkami szklanymi w celu zwiększenia widoczności. Montowane zazwyczaj
przed przejściami dla pieszych. Zasadą działania takiego rozwiązania ma być doznanie
akustyczne, ale i mechaniczne odczucie wibracji przeniesionych poprzez koła samochodu na
kierownicę pojazdu. Po przejechaniu przez taki próg kierowca ma zostać uświadomiony o
zbliżającym się na przykład przejściu dla pieszych.

Źródło: zdjęcie własne 2018 (Ruda Śląska ul. Odrodzenia)

Rozwiązanie jak najbardziej godne uwagi i uznania, gdyż idąc w myśl poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, każde takie rozwiązanie uznaje się za dobre, gdy spełnia
swoją funkcję.
Po analizie prawnej na rok 2018-2020 nie potrafimy odnaleźć co to tak naprawdę jest.
Ani to w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach,
załącznik 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ani też w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach, nie znajdziemy wzmianki na temat takiego rozwiązania umieszczanego na jezdni.
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Krokiem kolejnym było zwrócenie się z prośbą o opinie do Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Krajowej Rady
BezpieczeństwaRuchu Drogowego. Odpowiedź jaką udzielił IBDiM brzmiała następująco:
,,Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana mail z dn. 30.10.2018r. Instytut Badawczy Dróg i
Mostów przedstawia poniższą opinię: Wzmiankowany wyrób, tak jak i inne wyroby, powinien
podlegać zasadom wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które podane są w
ustawie o wyrobach budowlanych, z dn. 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz. 1570). W przypadku przedmiotowego wyrobu brak jest wystarczających danych do jego
właściwego zidentyfikowania i zakwalifikowania go do odpowiedniej grupy. Proponujemy
wystąpienie do zarządcy drogi, który zainstalował ww. wyrób o udostępnienie informacji
publicznej nt. podstaw jego zastosowania.’’
Ministerstwo Infrastruktury wypowiada się na ten temat w sposób podobny: odsyła
do Dziennika Ustaw 220, poz. 2181, z późn. zm. ale i podpowiada, że, ,,Decyzję o
zastosowaniu w organizacji ruchu na drogach publicznych znaków drogowych, sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmuje organ zarządzający
ruchem właściwy dla danej drogi. …Na podstawie przepisów §6 ust.1 tego rozporządzenia12
organ zarządzający ruchem zatwierdza projekt organizacji ruchu, akceptując sposób
umieszczenia znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego mającego
wpływ na ruch drogowy.’’
Zastanawiając się kim, w myśl przepisów prawa jest organ zarządzający, należy sięgnąć do
art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r13. która to przedstawia:
a) Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach
krajowych
b) Marszałka województwa, który zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych
c) Starostę, który zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Kompetencje te nie obejmują jednak zarządzania ruchem na drogach publicznych w miastach
na prawach powiatu. Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w
miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – na podstawie
przepisów14 jest Prezydent Miasta.
Jak wynika z powyższych przepisów, innowacyjność produktów wyprzedza literę prawa.
Przywołując przepisy dotyczące już istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
gdzie to szczegółowo określone są między innymi techniczne aspekty takich wyrobów jak
progi zwalniające i podrzutowe listwowe, wyspowe, płytowe, a także separatory ruchu oraz
azyle dla pieszych, mamy do czynienia z paradoksem. Z jednej strony urządzenia jak nazwa
wskazuje bezpieczeństwa ruchu drogowe powinny zostać szczegółowo zweryfikowane przed
wdrożeniem do użytkowania przez użytkowników dróg. Z drugiej zaś strony procedury samej
certyfikacji przed wypuszczeniem na rynek są długie
i skomplikowane.
Słusznym wydaje się zastosowanie schematu postępowania w przypadku wdrażania i
utrzymywania innowacyjnej technologii.

12

Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 784

13

Prawo o ruchu drogowym

14

Prawo o ruchu drogowym - art. 10 z dnia 20 czerwca 1997r.
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2. Bez normy zharmonizowanej i innych dokumentów

Gdy dla danego wyrobu budowlanego nie przewidziano ani normy zharmonizowanej,
ani dokumentu Krajowej Oceny Technicznej (KOT) czy niegdyś Aprobaty Technicznej,
są inne sposoby na jego wdrożenie, jednak nie dotyczy to wyrobów budowlanych
produkowanych seryjnie. Jedną z możliwości jest jednostkowe zastosowanie w konkretnym
obiekcie budowlanym. Odpowiedzialność za zaprojektowanie takiego wyrobu spoczywa
wówczas w pełni na konstruktorze, zaś jego zastosowanie jest możliwe tylko w ramach
jednego projektu i w oparciu o indywidualną dokumentację techniczną. W takiej sytuacji
może on zostać oznaczony znakiem B, jednak dzieje się to wyłącznie na odpowiedzialność
producenta. Procedurę uznania danego produktu za wyrób regionalny określa art. 8 ust. 3 ww.
ustawy15. Należy jednak pamiętać, że w obu tych przypadkach chodzi o wyroby dopuszczone
tylko na rynku krajowym. Niemniej, jeżeli dany wyrób budowlany, który nie jest objęty
normą zharmonizowaną, ale np. posiada KOT i został legalnie dopuszczony do obrotu
na terenie danego kraju należącego do UE, zgodnie z zasadą „wzajemnego uznawania”,
wynikającą bezpośrednio z dokumentów akcesyjnych do Unii, może on być udostępniony
w innym państwie członkowskim16.
W przypadku gdy nadal brak jest normy zharmonizowanej sytuacja wygląda
odmiennie, gdy dla danego wyrobu nie opracowano normy zharmonizowanej. Obowiązkiem
producenta jest wówczas uzyskanie KOT, lub Europejskiej Oceny Technicznej (EOT),
których wydawaniem zajmuje się w Polsce Instytut Techniki Budowlanej lub instytucja
wyspecjalizowana w danej branży, w przypadku wyrobów bezpieczeństwa ruchu drogowego
jest to Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Tym co jednak bardzo istotne, jest fakt,
że dobrowolność polega tylko na wyborze między KOT a EOT, gdyż posiadanie jednego
z tych dokumentów jest obligatoryjne.
Niemniej, uzyskanie jednego, jak i drugiego dokumentu wiąże się z koniecznością
przeprowadzenia szczegółowych badań. Instytut posiłkuje się wówczas dostępnymi już
dokumentami, specyfikacjami lub dokumentami krajowymi określającymi zalecenia
udzielania aprobat technicznych, jakie odnoszą się do określonych grup produktów, lub też –
gdy wyrób jest określony jako „innowacyjny” co oznacza, że nie powstały jeszcze
dedykowane mu oceny – tworzy je całkowicie od nowa. Proces ten, szczególnie w przypadku
EOT, może zając nawet 1,5 roku, bowiem wymaga to poczynienia stosownych ustaleń
między upoważnionymi instytutami wszystkich państw członkowskich17.

3. Wdrożenie zasady ograniczonego zaufania

Czy można zaufać producentowi wyrobu budowlanego? Skracając ścieżkę od pomysłu
do wdrożenia innowacyjnego wyrobu należy przeanalizować w jakim stopniu można zaufać
producentom. Przytaczając słowa ,, nie można stworzyć kultury opartej na zaufaniu, dopóki
15

Ustawa o wyrobach budowlanych
(WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
17
Joanna Kamuda (archiwum własne www.muratorplus.pl)
16
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ludzie nie maja wyników.’’ – Craig Weatherup, former Pepsi Co. Przychodzi na myśl
znaczenie zaufania w organizacji i jego skutki, istnieje teoria która mówi, że brak zaufania
w społeczeństwie jest pewnego rodzaju podatkiem dla organizacji a przedsiębiorstwa, które
posiadają wysoki poziom zaufania nie musza go płacić, autorem tej teorii jest Francis
Fukuyama autor pozycji literaturowej ,,Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu.’’
Niewątpliwie zaufanie organizacyjne od wielu lat pełni ważną rolę w prowadzeniu biznesu
a także ciągłemu dążeniu do doskonałości organizacji. Szybkość zaufania z angielskiego
speed of trust odgrywa rolę, którą wprost definiuje się jako: redukcja kosztów, wzrost
produktywności, poprawę motywacji, polepszenie współpracy, zwiększenie wartości, poziom
zaufania ma wpływ na każdą relację i interakcję… Każdy pracownik czy to najniższego
szczebla czy osoby posiadające najwyższą władze w przedsiębiorstwie musi zdawać sobie
sprawę czym jest zaufanie. Charakter i kompetencje to dwie cechy, które prowadzą do
synergii, ich współdziałanie jest lepsze niż suma pojedynczych działań. Zaufanie opisywane
jest przede wszystkim w socjologii lub filozofii, definicje podają, że jest to ,,…czy jedna
osoba darzy drugą zaufaniem zależy najczęściej od tego czy w danych warunkach uważa ją za
wiarygodną a to z kolei od wiedzy o skłonności danej osoby do zachowań których się
oczekuje.’’18 Pełne zaufanie jest sytuacją idealną do której, należy dążyć, ale takie w
praktyce bardzo trudno osiągnąć.Oddziaływanie zasad zarządzania i projektowania w
kontekście ograniczonego zaufania, można przedstawić następująco:

Rysunek 1. Zasady zarządzania i projektowania w technologii19

Wzajemne oddziaływanie na siebie zasad zarządzania i zasad projektowania skutecznie
doprowadzi do szybkiego, systemowego wdrożenia wyrobu na rynek zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i oczekiwaniami klientów. Dopuszczenie do wdrożenia na rynek jest finałem
18

Ted Honderich – Encyklopedia filozofii; tom II; wyd. Zysk i S-ka; Poznań 1999

19

Kluczowe procesy w systemowym zarządzaniu technologią
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modelu idealnego, który przyczyniłby się do pewności, że każdy wyrób zamontowany
na drogach został sprawdzony pod kątem technicznym, prawnym a wszelkie wątpliwości
wyeliminowane. Stosowanie zaufania jest dobrowolne, wynika z osobistego wyboru, zawsze
dotyczy kogoś lub czegoś, ma określony poziom i obszar wiąże się z obawą o uczciwość obu
stron, jest dynamiczne i tymczasowe, rozwija się w czasie, wzrasta lub maleje, bazuje
na doświadczeniach, jest związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłości, istnieje
w środowisku niepewności i ryzyka.20 Idąc tym tokiem należy zastanowić się
nad ograniczeniem ryzyka w przedsiębiorstwie które związane jest bezpośrednio z zaufaniem,
zaufaniem w relacjach pomiędzy użytkownikiem wyrobu BRD a producentem.
Jak wiadomo określenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocenę właściwości
użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania
danego wyrobu oraz właściwości identyfikacyjnych określonych w KOT. Aby wprowadzić
wyrób na rynek, producent wyrobu budowlanego sporządza deklarację stałości właściwości
użytkowych (DWU) wyrobu podanych w KOT i odpowiada za utrzymanie tych właściwości
w procesie produkcji i jego zastosowaniu. Oczywiście można to zastosować tylko
w przypadku weryfikacji stałości właściwości użytkowych w systemie 3. W związku z tym
systemem, producenta obowiązują następujące działania: określenie typu wyrobu
budowlanego i prowadzenie zakładowej kontroli produkcji (ZKP). W innych zaś
przypadkach, gdy system jest wyższy 2 lub 1 ocena zgodności odbywa się z udziałem
jednostek certyfikujących.
Zasada ograniczonego zaufania jedna z technik bardzo często używanych w różnych
dziedzinach, na przykład korzystamy z niej bardzo często podczas jazdy samochodem.
W przedsiębiorstwach XXI wieku zaufanie odgrywa kluczową rolę na każdym szczeblu
organizacji, każda komórka czy to zajmująca się obsługa kontrahenta czy współpracująca
wewnętrznie w przedsiębiorstwie musi opierać się na zaufaniu. Jak dowodzą badania
i publikacje, nawet 70% ludzi ubiegających się o pracę, w procesie rekrutacji oraz selekcji
kłamie lub nie przedstawia wszystkich znaczących dla pracodawcy informacji. Inne komórki
organizacji takie jak dział zamówień, produkcji a nawet magazyn borykają się z problemem
wzajemnego zaufania, gdyż każdorazowo relacje muszą być odnotywane, powstają notatki,
które dokumentują każdy krok pracownika, po to, aby dowieść własnej prawdy w przypadku
oskarżenia o niedopełnienie obowiązku. Efektuje to wszystko zwiększeniem liczby godzin
potrzebnych na wykonanie danej pracy, czas ten można spożytkować w inny sposób, który
przyniesie korzyści organizacji, wystarczy, że zasada ograniczonego zaufania zostanie
wdrożona skutecznie. Zasada ograniczonego zaufania została sformułowana po raz pierwszy
w 1983 roku (art.3) kodeksu drogowego, artykuł ten miał bardzo syntetyczną postać, gdyż nie
wskazywał okoliczności, które stanowią sygnał do utraty zaufania do innego uczestnika ruchu
i nabrania do niego nieufności, a jedynie nakierowuje uczestnika ruchu do uświadomienia
sobie zagrożeń wynikających z niestosowania tej zasady. Formę prawna artykuł nabrał
w 1997 roku, kiedy to zostały wydane orzeczenia.21 W postanowieniu z dnia 6 czerwca 1962
roku Sąd Najwyższy wyrażał już poglądy natury ogólnej, które posłużyły do sformułowania
zasady ograniczonego zaufania ,,Kierowca pojazdu może zakładać, że współużytkownik
drogi nie naruszy przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu do chwili, w której zachowanie się
owego współuczestnika wskazuje na naruszenie przezeń owych przepisów i zasad’’ 22.
Ciekawe elementy wdrożonej i świetnie działającej zasady ograniczonego zaufania można
spotkać w sądownictwie. Jeden z modeli topiczo-retorycznych który stanowi pewnego
rodzaju przedłużenie i uzupełnienie zasady ograniczonej szczerości. Różnica polega przede
20

Joanna Paliszkiewicz – Zaufanie w zarządzaniu; PWN; Warszawa 2013
Stanisław Soboń - Kodeks Drogowy cz.1; grupa IMAGE; Warszawa 2009
22
OSPiKA 1963, nr6, poz.154 Rw 589/62 z dnia 6 czerwca 1962r
21
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wszystkim na tym, że zasada ograniczonego zaufania dotyczy relacji zewnętrznych pomiędzy
uczestnikami procesu negocjacyjnego. W prawie zasada ograniczonego zaufania ma
odpowiednik w zasadzie dobrej wiary i chodzi tu właściwie o ograniczenie zaufania dlatego
że mamy do czynienia tylko z domniemaniem dobrej wiary, a nie absolutnym ostatecznym
normatywnym kryterium. Model argumentacyjnym mówi zaś o nieograniczonym zaufaniu
bowiem opiera się ono na przesłankach etycznych, czyli uniwersalnych przesłankach
i zasadach etycznych.23 Bezpośrednim przykładem na działanie zasady ograniczonego
zaufania może być także medycyna. Lekarza zawsze obowiązuje zasada ograniczonego
zaufania względem czynności dokonanych przez poprzednika. Polega ona na przyjęciu, że
każdy człowiek zespołu medycznego, wykonuje swoje obowiązki rzetelnie. Działania uznaje
się za prawidłowe, do momentu, w którym na jaw wyjdą okoliczności świadczące, że tak nie
jest. Nie oznacza to, że w każdym przypadku należy kontrolować słuszność poprzednich
ustaleń ani niema obowiązku powtórnie przeprowadzać czynności diagnostycznych. Oznacza
to, że, należy reagować, jeśli powstają wątpliwości.24

4. Podsumowanie
Zasadę ograniczonego zaufania należy wdrożyć w elementy zarządzania procesami
produkcyjnymi, przygotowanie technologiczne a także wszelkiego rodzaju formy wdrożenia
innowacyjnych wyrobów budowlanych, łatwego procesu dostosowania nowych wyrobów
bezpieczeństwa ruchu drogowego na rynki światowe. Na podstawie przytoczonych powyżej
branż, zasada ograniczonego zaufania sprawdzi się w wielu dziedzinach. Powołując się tu na
dobro finansowe przedsiębiorstwa, jakość produkowanych wyrobów a także bezpieczeństwo
końcowych użytkowników należy rozważyć elementy szybkiego i sprawnego a przy tym
bezpiecznego wdrożenia innowacyjnych wyrobów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

J. Stelmach, B. Brożek – Sztuka negocjacji prawniczych; Wolters Kluwer Polska; Warszawa 2011
Renata Kędziora – Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych; Wolters Kluwer Polska;
Warszawa 2009
23
24
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zarządzania talentami
szczególnie w aspekcie koncepcji Przemysłu 4.0. Scharakteryzowano genezę zarządzania
talentami, następnie opisano korzyści dla firm z wdrożenia tego procesu oraz podano
przykłady firm budujących ścieżki kariery w oparciu o zarządzanie talentami.
W końcowym etapie artykułu dokonano ogólnego opisu koncepcji Przemysłu 4.0
oraz rekomendacji dla firm w aspekcie zarządzania talentami w kontekście tej koncepcji.
Slowa kluczowe: talent, Przemysł 4.0, kompetencje.

TALENT MENAGEMENT IN CONTEXT OF INDUSTRY 4.0

Abstract: The purpose of the article is to present talent management, especially in the aspect
of the Industry 4.0 concept. The talent management genesis was characterized at the
beginning of the article, then the benefits of process implementation for the companies were
described together with the examples of companies which are building their career paths
based on the talent management. In the final stage of the article, a general description of the
Industry 4.0 concept was made together with recommendations for companies in the aspect
of talent management.
Keywords: talent, Industry 4.0, competences.
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1. Wprowadzenie
Kapitał ludzki jest integralną częścią rozwoju organizacji. Długotrwały sukces
przedsiębiorstw opiera się dzisiaj nie tylko na możliwościach pozyskania kapitału
finansowego, lecz również, a może przede wszystkim na zdobywaniu i doskonaleniu bardziej
utalentowanych ludzi. W obecnej rzeczywistości, dostosowywania się przedsiębiorstw
do szybkich zmian rynkowych, rewolucji technologicznej sprawia, że przedsiębiorstwa
proponują specjalne programy rozwoju dla wyróżniających się pracowników (talentów).
Zarządzanie talentami stanowi o przewadze konkurencyjnej firm na rynku i staje się jednym
z elementów Przemysłu 4.0.

2. Zarządzanie talentami
Genezy zarządzania talentami (talent management) upatruje się w myśli Hamela
i Prahalada (1989), którzy zauważyli, że firma osiąga przewagę konkurencyjną, jeśli potrafi
pozyskać i rozwinąć takie zasoby ludzkie, które pozwalają jej na szybsze niż konkurencja
uczenie się oraz na skuteczniejsze stosowanie posiadanej wiedzy. Duże znaczenie miała też
popularyzacja pod koniec lat dziewięćdziesiątych w USA hasła „wojna o talenty”.
Często cytowana w literaturze definicja Tadeusza Listwana zarządzanie talentami określa
jako zbiór działań odnoszących się do osób wybitnie uzdolnionych, podejmowanych
z zamiarem ich rozwoju i sprawności oraz osiągania celów organizacji (Listwan, 2010).
Proces zarządzania talentami w organizacji najczęściej składa się z trzech podstawowych
faz: pozyskanie talentów, rozwój talentów, utrzymanie talentów w organizacji.
Tabela 1
Fazy zarządzania talentami
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Faza zarządzania
talentami

Charakterystyka

Pozyskanie talentów

Pozyskiwanie talentów to jeden z najważniejszych etapów zarządzania talentami.
Wyróżnia się dwie formy: wewnętrzną oraz zewnętrzną. Forma wewnętrzna polega
na rekrutowaniu talentów spośród zatrudnionych pracowników. Forma zewnętrzna
to pozyskanie pracowników poza organizacją. Dla firmy korzystniejsze jest
pozyskanie wybitnego pracownika spośród jej członków. Pracownicy mogą sami
się zgłaszać lub być nominowani przez swoich przełożonych. Cały proces zarówno
w formie wewnętrznej i zewnętrznej odbywa się poprzez wnikliwą analizę
kandydatów z zastosowaniem odpowiednich narzędzi jak na przykład: macierze,
ocena kompetencji 360 stopni.

Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2

W. Ocieczek, R. Sornat
Rozwój talentów

Ten etap związany jest przede wszystkim z planowaniem kariery i ścieżek rozwoju
wybitnych pracowników. To etap związany z odpowiednim motywowaniem
pracowników i prawidłowo skonstruowanymi programami szkoleń.

Utrzymanie talentów
w organizacji

Utrzymanie talentów w organizacji to złożony zespół działań mający na celu
eliminację odejścia wybitnych pracowników z organizacji oraz wzrost wartości
organizacji. Wszystkie te działania prowadzą do budowy w firmie kultury opartej
na talentach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Pocztowski, 2008, Robertson, Abbay, 2010)

Faza rozwoju i utrzymywania talentów w organizacji są ściśle ze sobą połączone,
ze względu na to iż tylko prawidłowy rozwój talentów, motywowanie, możliwości
dla zdolnych pracowników są w stanie utrzymać talenty w organizacji.
Jak wskazuje A. Suchodolski, rozwój i zarządzanie karierą pracowników (Listwan, 2010,
s. 215), nowoczesne zarządzanie kadrami dąży do możliwie najpełniejszego wykorzystania
potencjału kwalifikacyjnego pracowników i zaspokojenia potrzeb pracowniczych.
Ważne jest zatem zidentyfikowanie ambicji zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników
oraz ich możliwości rozwojowych, predyspozycji i potencjału. Pracownik z potencjałem to
pracownik, którego wiedza, zdolności, umiejętności oraz predyspozycje osobowościowe mają
dla przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie, a jego odejście z organizacji byłoby dużą stratą.
Taki pracownik w kontekście rozwoju kariery określany jest mianem talentu.
Najczęściej słowo talent kojarzone jest z wybitnym pracownikiem, posiadającym
wyjątkowe zdolności, wysoki potencjał rozwojowy i zaangażowanie w pracę.
Często w firmach talent kojarzony był z predyspozycją pracownika do objęcia wyższych
stanowisk. Z badania Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce, zrealizowanego przez
House of Skills w 2016 (Haus of Skills, 2016) roku wynika, że obecnie pracownicy definiują
talent jako:
- osoby o wysokim potencjale,
- osoby osiągające wysokie wyniki biznesowe,
- osoby z najwyższymi kompetencjami,
- kluczowe osoby – posiadające unikatowe, kluczowe kompetencje dla firmy.
Uważa się, że talenty są wyznacznikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Do najważniejszych korzyści wdrożenia procesu zarządzania talentami w firmie zalicza
się:
- w obszarze pracowników: zapewnienie sukcesji i podaży przyszłych menedżerów,
utrzymanie najlepszych pracowników (zabezpieczenie przyszłości organizacji), docenienie
dobrych pracowników, przyspieszenie rozwoju pracowników i organizacji,
- w obszarze całej organizacji: wzrost efektywności działania, realizacja celów
strategicznych, potrzeb biznesowych, celowana inwestycja, zatrzymanie wiedzy w organizacji
poprzez transfer wiedzy i networking, budowanie pożądanej kultury organizacyjnej,
utrzymanie kluczowej wiedzy w organizacji,
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- w obszarze odpowiedzialności społecznej: promowanie pożądanych zachowań i postaw,
promowanie rozwoju i awansów wewnętrznych, wzmacnianie wizerunku dobrego
pracodawcy.
Coraz powszechniejsza staje się tendencja do wykorzystania kompetencji przez
przedsiębiorstwa dla poszerzenia rozwoju organizacji i pracowników (Oleksyn, 2006,
Dubois, Rothwell, 2004)), w związku z tym programy zarządzania talentami w wielu
przedsiębiorstwach są realizowane między innymi przez zarządzanie kompetencjami
pracowniczymi. Przy ustalaniu profili kompetencji na poziomie indywidualnym można
zaplanować ścieżkę rozwoju danego pracownika. Myślenie w kategoriach kompetencji
ukazuje, że sposobem na rozwój własnej efektywności jest odpowiednie wykorzystanie
zdobytych doświadczeń oraz nieustanne doskonalenie w trakcie aktywnego życia
zawodowego. Rozwój kluczowych kompetencji organizacji jako cel programów talentowych
wskazuje aż 68% badanych (Hause of Skills, 2016).
Zarządzanie talentami to jeden z bardziej widocznych obecnie trendów w politykach HR
wielu firm szczególnie w aspekcie braków kadrowych i związanej z tym chęci utrzymania
pracowników. W dobie organizacji uczącej się zarządzanie talentami nie może dotyczyć tylko
wąskiej grupy specjalistów, całości kadry przedsiębiorstwa.
Nowe pokolenie (Pokolenie Z) wkraczające na rynek pracy musi mieć precyzyjnie
zbudowany plan rozwoju swojej kariery i zapewnioną pracę w miejscu z którym się
identyfikują. Niestety z badania Deloitte (Global Human Capital Trends, 2019) wynika,
że ponad dwie trzecie pracowników w Polsce jest zdania, że łatwiej znaleźć nowe stanowisko
u innego pracodawcy, niż w ich obecnej firmie. Wśród barier, które ograniczają mobilność
wewnętrzną to najczęściej brak narzędzi pomagających rozpoznać właściwych kandydatów
i przesunąć ich na inne stanowiska, a co za tym idzie brak odpowiedniego programu
zarządzania talentami w firmie.
Wewnętrzna mobilność, prawidłowo wbudowana
w programy pozyskiwania talentów staje się szansą na utrzymanie ludzi (talentów)
w organizacji.
W budowaniu procesów zarządzania talentami w przedsiębiorstwach niezmiernie ważna
jest świadomość jakich umiejętności i jakich pracowników potrzebuje organizacja. Rozwój
pracownika powinien polegać więc na zdobywaniu konkretnych umiejętności
wykorzystywanych przez pracowników na ich stanowiskach pracy i związanego z tym
kształcenia pracowników przez całe życie na potrzeby szybko zmieniającej się przyszłości.
W tabeli 2 przedstawiono działania wybranych firm skupiające się na budowaniu karier
pracowników w oparciu o zarządzanie talentami.
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Tabela 2
Przykłady firm budujących ścieżki kariery w oparciu o zarządzanie talentami
Lp.

Nazwa firmy

Opis działań podejmowanych w związku z pozyskiwaniem i rozwojem
talentów w firmie

1

Adient

Firma oferuje od początku pracy zasoby potrzebne do rozwoju kariery i sukcesu.
Dzięki między innymi stażom dostępnym na całym świecie pracownicy mają
okazję współpracować z ekspertami branżowymi, aby wprowadzić na rynek
najnowocześniejsze rozwiązania projektowe i produkcyjne. Dzięki kompleksowym
możliwościom mentoringu i szkoleń pracownicy rozwijają swoją karierę. Adient to
pracodawca zapewniający równe szanse zatrudnienia i działający afirmatywnie.

2

Arcelormittal

Pracownicy wspierani są dzięki wdrożonemu zarządzaniu przez cele oraz
systemowi oceny okresowej. Pracownik wraz ze swoim przełożonym ma
możliwość kontrolować swoje osiągnięcia, jak i definiować obszary, które
wymagają poprawy i kształtować swoją karierę.
W Arcelormittal funkcjonuje program Akademia Talentów.
Cel programu to rozwój umiejętności eksperckich, menadżerskich i mentorskich
oraz transfer cennej wiedzy hutniczej pomiędzy inżynierami z krótszym stażem a
ich doświadczonymi mentorami.

3

Marco

Na pierwszym miejscu stawia się wartości kandydata. Są to m.in.: szacunek,
szczerość, sprawiedliwość, wiarygodność. Rozwój talentów poprzez
zaangażowanie emocjonalne.

4

PKN Orlen

W ramach programu „Young Talents” wyłania się, a następnie szkoli w zakresie
general management pracowników ze szczególnym potencjałem. Istnieje również
Akademia Biznesu PKN, zwana mini-MBA, której absolwentom proponuje się
indywidualne plany rozwoju.

5.

ING Polska

W ramach programu „Talent Management”, po identyfikacji talentów na bazie
Indywidualnego Plan Rozwoju, realizowane są: coaching, szkolenia, poszerzanie
odpowiedzialności lub powierzanie nowych zadań, zmiana stanowiska. Istnieje
również międzynarodowa baza talentów ING Talent Track.

Note: opracowanie własne na podstawie stron internetowych przedsiębiorstw oraz raportu badawczego
Conference Board, „Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań”

Z tabeli 2 wynika, że częstym i ważnym elementem budowania karier uwzględniających
zarządzanie talentami jest mentoring, współpraca z ekspertem, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem.
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3. Wyzwania dla firm w kontekście Przemysłu 4.0.
Koncepcja Przemysłu 4.0 pojawiła się po raz pierwszy podczas targów w Hanowerze w 2011
roku, inspirując niemieckie firmy do działania poprzez powołanie grupy roboczej, mającą
koordynować prace projektowe w tym zakresie. W 2013 roku do inicjatywy przyłączył się niemiecki
rząd federalny (Schwab, 2018)
Obecnie realizowana jest szeroko zakrojona akcja promocyjna i kolejne kraje włączają się
w kolejne inicjatywy związane z Przemysłem 4.0. (Ocieczek, Gajdzik, 2019).
Przemysł 4.0 należy rozumieć jako wspólny termin łączący technologię i organizację łańcucha
wartości dodanej (ang. collective term for technologies and concepts of value chain organization)
(Hermann, Pentek, 2015).

Organizacje będą zawsze potrzebować utalentowanych pracowników. Transformacja firm
w kierunku Przemysłu 4.0 może stać się krytycznym momentem, gdzie talenty zyskają
szczególne znaczenie. Przemysł 4.0 to zmiana rynkowa wymagająca od firm stworzenia
nowej strategii również w kierunku personalnym, szczególnie ze względu na obecne zmiany
pokoleniowe. Firmy muszą stworzyć nowy plan rozwoju pracownika dążącego do ciągłego
rozwoju i wyzwań, niekoniecznie związanego z jednym miejscem pracy, a bardziej
z określonym zawodem.
Aby zatrzymać pracownika 4.0 firma musi stworzyć nowe, indywidualne i elastyczne
ścieżki kariery i zastanowić się nad nowymi formami zatrudnienia oraz spersonalizowanym
sposobem nagradzania pracowników, a przede wszystkim wprowadzić nowy model
zarządzania talentami oparty na powyższych założeniach.
W dobie Przemysłu 4.0 talent staje się decydującym czynnikiem produkcyjnym (Schwab, 2018).

Pojawiający się obecnie nowy model pracy zespołowej uwzględniający przede wszystkim
samodoskonalenie, w którym brak centralnego sterowania, a rola lidera skupia się na byciu
mentorem i moderatorem, uczciwość, empatia to wyzwania dla programów zarządzania
talentami w firmach opartych o dialog i partnerskie relacje między pracownikiem a liderem
zaangażowanych emocjonalnie.
Jeśli firma potrafi pozyskać taki kapitał ludzki, który pozwoli jej na szybszy wzrost
i konkurowanie na rynku tym samym szybciej dostosuje swoją kadrę do wymagań Przemysłu
4.0.

4. Podsumowanie
Zarządzanie talentami w kontekście Przemysłu 4.0 musi
funkcjonować łącznie
z tworzeniem innowacyjnych produktów i usług, podwyższeniem jakości obsługi klienta,
a także zmian na rynku pracy implikujących między innymi zanik niektórych zawodów jak
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i dotychczasowe funkcjonowanie biznesu. (Schwab, 2018). Z tego powodu nieuniknione
będzie tworzenie nowych stanowisk pracy a nawet zawodów uwzględniające oczekiwania
i mentalność pokoleń funkcjonujących na tym rynku. Pracownik w obliczu bardzo
dynamicznych zmian związanych z Przemysłem 4.0 będzie zobligowany do szybkiego tempa
uczenia się i nabywania nowych umiejętności. Talenty w firmie to właśnie ta grupa osób,
która stanie się liderami Przemysłu 4.0.
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Streszczenie: W 2017 r. Richard Thaler otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii
za wykazywanie zależności ekonomii od psychologii. Artykuł ukazuje znaczenie psychologii
ekonomicznej (która jest blisko związana z ekonomią behawioralną Thalera)
dla współczesnego człowieka i zachęca Czytelników do refleksji nad nią. Psychologia
ekonomiczna zajmuje się psychologicznymi aspektami ekonomii. Autor omawia badania
dotyczące własności, pieniądza, problemu szczęścia i dóbr materialnych, przedsiębiorczości,
hazardu i psychologii konsumenta. W konkluzjach jest powiedziane, że współczesny
menedżer powinien dysponować pewną wiedzą z psychologii.
Słowa kluczowe: psychologia ekonomiczna, psychologia konsumencka, ekonomia,
psychologia, zarządzanie.

ECONOMIC PSYCHOLOGY’S SIGNIFICANCE FOR
CONTEMPORARY MAN. SELECTED ASPECTS

Abstract: In 2017 Richard Thaler received Nobel Prize from economy for showing
dependence between economy and psychology. The article shows significance of economic
psychology (that is in close connection with Thaler’s behaviour economy) for contemporary
man and encourages Readers to reflect on it. Economical psychology concerns psychological
aspects of economy. The author discusses issues concerning possesion, money, problem
of happiness and material goods, entrepreneurship, hazard and psychology of consument.
In conclusion is claimed, that contemporary manager should have certain knowledge from
psychology.
Keywords: economic psychology, consumer psychology, economy, psychology,
management.
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1. Wprowadzenie

W 2017 r. Amerykanin Richard Thaler (urodz. 1945) otrzymał Nagrodę Nobla
w dziedzinie ekonomii za wykazanie ścisłych powiązań pomiędzy ekonomią (która blisko
łączy się z zarządzaniem) a psychologią; a dokładnie – w książce Zachowania niepoprawne:
tworzenie ekonomii behawioralnej (Thaler, 2018) wykazywał, jak emocje i myślenie
(m. in. różne błędy poznawcze) wpływają na ekonomiczne decyzje jednostek oraz
funkcjonowanie rynków. Z kolei wspólnie z Cassem R. Sunsteinem – Thaler napisał książkę
Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia (Thaler,
Sunstein, 2017) (Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, And Happiness), której
autorzy są zdania, że rynki nie zawsze zachowują sie tak, jak to tradycyjnie opisują
ekonomiści (założenie racjonalności jednostki), a przyczyna tego tkwi w czynnikach
psychologicznych. Thaler i Sunstein proponują więc koncepcję określaną jako „libertariański
paternalizm”, która polega na stworzeniu takich warunków podejmowania decyzji, które będą
zwiększały prawdopodobieństwo wyboru najkorzystniejszej opcji (z punktu widzenia
jednostki lub społeczeństwa), przy jednoczesnym zachowaniu ograniczonej wolności wyboru.
Rozwiązania skłaniające do wyboru takiego wariantu autorzy określają jako nudge (ang.
zachęta, przynaglenie).
Wydaje się, że jednak wciąż niewiele osób ma wyraźną świadomość istnienia
powiązań pomiędzy ekonomią a psychologią. Obszary wiedzy poszczególnych dyscyplin
naukowych są ogromne, toteż każdy z naukowców zwykle ogranicza się do „studiowania”
tylko własnej dyscypliny, a nawet często – tylko do wybranych jej aspektów.
Wszyscy się specjalizują w swoich specjalnościach, dlatego wielu osobom brak szerszej
perspektywy badawczej w patrzeniu na problemy, którymi się zajmują.
Psychologia ekonomiczna jest bliska ekonomii behawioralnej Thalera; zajmuje
się uwarunkowaniami i prawami rządzącymi zachowaniami ekonomicznymi człowieka
takimi, jak inwestowanie, płacenie podatków, kupowanie, oszczędzanie, itp.; jej twórcą
w drugiej połowie XX wieku był George Kantona (Tyszka, 2000, s. 351-352).
Praca ta ma na celu spopularyzowanie ustaleń psychologii ekonomicznej dotyczących
jej wybranych aspektów: własności, pieniądza, problemu dobrostanu psychicznego
(szczęścia)

a

dóbr

ekonomicznych,

przedsiębiorczości,

hazardu

oraz

psychologii

konsumenckiej, a przez to także zachęcić Czytelników (w szczególności ekonomistów i osoby

107

Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2

Znaczenie psychologii ekonomicznej…

zajmujące się gospodarką) do sięgnięcia do większych opracowań na ten temat
oraz też do indywidualnej refleksji nad jej zagadnieniami.

2. Własność

Bycie właścicielem czegoś może mieć doniosły wpływ na stosunek właściciela
do posiadanych obiektów. Ludzie przywiązują się do swoich dóbr w różnym stopniu –
od postawy obojętnej do bardzo silnego związku. Niektóre obiekty własności, jak –
samochód, pies, dom, ziemia – są osią wokół której skupia się całe życie jednostki; takie
rzeczy czy obiekty są określane jako „bezcenne” i ich właściciele nigdy nie chcieliby się ich
pozbyć. Stopień nasilenia przywiązania zależy od różnych cech, zarówno osoby, jak i obiektu.
Cenny przedmiot jest zwykle bardzo ważny dla człowieka, ale im kto ma więcej cennych
przedmiotów, tym mają one dla niego mniejszą już wartość. Z kolei bieda, w jakiej znajduje
się człowiek może powodować jego silne, nieproporcjonalne przywiązanie do tych niewielu
rzeczy, które ma – np. więźniowie są czasem bardzo związani ze swoim łóżkiem lub ze
swoimi sztućcami. Także długo oczekiwany samochód bardziej wiąże emocjonalnie osobę niż
taki, który jest wymieniany co kilka lat (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 128).
Oglądanie cudzego mienia nie tylko wyzwala motywację do zdobycia i pomnażania
własnego (które, jeśli się dzieje na uczciwej drodze, jest warte naśladowania), ale może też
prowadzić do silnej reakcji zawiści. Jeżeli zazdrości się innym bogactwa, to dąży się
nierzadko do pozbawienia bogatego jego dobra; (a więc odebrania mu mienia, sławy, honoru,
czy uznania) (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 131).
Richard Pipes, uczony amerykański polskiego pochodzenia – dowiódł na przykładach
historycznych, że własność prywatna wiąże się z rozwojem społecznym. Twierdzi on,
że kluczem do wyłonienia się idei wolności i demokracji jest posiadanie przez ludzi
własności. Autor ten dowodzi, że przyczyną narodzenia się idei wolności jest poczucie
niezależności ekonomicznej oraz świadomość własnej wartości – co po raz pierwszy miało
miejsce przede wszystkim u starożytnych Greków, a dalej – w średniowiecznej wspólnocie
miejskiej, gdzie handel i manufaktura przyczyniły się do powstania potężnej klasy
posiadającej. Procesy te przez setki i tysiące lat nie miały żadnego odpowiednika na Bliskim
Wschodzie. Niemożliwe jest nawet odnalezienie odpowiednika słowa „wolność” (grec.
eleuthera lub łac. libertas) w jakimkolwiek języku Bliskiego Wschodu, a co więcej, także
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w żadnym języku Dalekiego Wschodu; dlatego pierwsze tłumaczenia tego słowa na język
japoński, chiński czy arabski – stawiają je na równi z rozwiązłością, libertynizmem i anarchią
(Pipes, 2000, s. 182-186).

3. Pieniądz

Psycholog Wiesław Baryła w książce Pieniądze w umyśle. Jak myślenie o pieniądzach
wpływa na motywacje (Baryła, 2013) pisze, że samo pomyślenie o dużej sumie pieniędzy
wzmacnia naszą motywację. Autor podkreśla także chorobliwą miłość człowieka
do pieniędzy, które są w stanie przejąć kontrolę nad jego życiem. Z kolei Agata Gąsiorowska
w

książce

Psychologiczne

znaczenie

pieniędzy

(Gąsiorowska,

2014)

stwierdza,

że psychologiczne znaczenie pieniędzy bywa czasem ważniejsze dla człowieka od ich siły
nabywczej. Przede wszystkim, pieniądze budzą silne emocje, gdyż przypisujemy
im możliwość zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, statusu społecznego, a czasem
także władzy. Ponadto, leczą one nasze kompleksy, wpływają na nasze relacje z ludźmi i dają
szanse na życie zgodne z naszymi planami i pragnieniami.
Ludzie różnią się między sobą znacznie, gdy chodzi o ich stosunek do pieniędzy;
niektórzy, zdają się w ogóle do nich nie przywiązywać wagi, a o innych mówi się,
że „kochają pieniądze”. Dla wielu pieniądz jest wyznacznikiem szczęśliwego życia,
a dla innych „czymś złym”. Takie postawy mają wpływ na zachowania człowieka takie jak –
zdobywanie

pieniędzy,

inwestowanie

ich,

skłonność

do

pomocy

organizacjom

charytatywnym lub do oszczędzania. Postawy ludzkie wobec pieniędzy kształtują się
w procesie pierwotnej i wtórnej socjalizacji i mają na nie wpływ liczne czynniki, np. dochód
w rodzinie, wykształcenie, przynależność do określonej grupy społecznej, itp. (Psychologia
ekonomiczna, 2004, s. 180-181).
Zapotrzebowanie człowieka na posiadanie pieniędzy – zdecydowanie przekracza
motyw ekonomiczny. Pieniądz zapewnia bowiem poczucie bezpieczeństwa, jest atrybutem
siły, władzy i społecznego prestiżu i przez to często staje się celem samym w sobie.
Ale pieniądze mogą być także przyczyną lęku, niepokoju oraz licznych konfliktów; przy
nasileniu tych zachowań pieniądz może powodować stany patologiczne, a nawet stać się
przyczyną szaleństwa (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 186-187).
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Amartya Sen (urodz. 1933 r.) to indyjski ekonomista, który w 1998 r. otrzymał
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii; pisze on, że można wskazać pięć różnych grup
przyczyn, które sprawiają, że te same dochody mogą dawać nam odmienne korzyści
(Sen, 2002, s. 86-88):
-zróżnicowanie osób – ludzie różnią się od siebie zdrowiem, wiekiem, płcią i dlatego mają
odmienne potrzeby;
-różnice otoczenia – to np. warunki klimatyczne, które powodują, że ten sam dochód może
mieć dla ludzi różną wartość;
-różnice klimatu społecznego – tu chodzi o oświatę, przestępczość i przemoc a także „kapitał
społeczny” danej społeczności;
-zróżnicowanie stosunków międzyludzkich – społeczeństwo w którym żyjemy wyznacza
normy zakupów, konsumpcji, itp. jakie w nim obowiązują;
-dystrybucja w obrębie rodziny – wartość naszych dochodów wyznacza struktura rodziny
w której żyjemy (np. ile mamy dzieci).
T. Zaleśkiewicz pisze, że zapewnianie sobie bezpieczeństwa za pomocą zdobywania
pieniędzy może przybierać postać natarczywego oszczędzania, dobrowolnego życia
w ubóstwie, „polowania” na tak zwane okazje rynkowe czy niekończącego się gromadzenia
dóbr materialnych. Jednak obserwacje z życia codziennego wskazują, że zależność między
posiadaniem dóbr a zmniejszaniem lęku nie jest prosta i wcale nie jest tak, że im więcej
posiadamy dóbr, tym jesteśmy spokojniejsi (Zaleśkiewicz, 2011, s. 220). Z kolei wiązanie
pieniędzy z poczuciem siły może prowadzić do chęci manipulowania innymi ludźmi,
cynicznej skłonności do uzależniania ich od siebie lub kreowania się na „ojca chrzestnego”,
który „za dobre wynagradza, a za złe karze”. Ludzie ulegający takiemu przekonaniu
odczuwają lęk przed utratą posiadanego majątku, gdyż w ten sposób zostaliby pozbawieni
poczucia siły i władzy (Zaleśkiewicz, 2011, s. 221).
Jeśli chodzi o pieniądz, to na pewno trzeba ubolewać, że w czasach obecnych stał się
on „bożkiem”. W gospodarce kapitalistycznej, zdaje się, że ogromna większość ludzi ocenia
siebie i innych poprzez posiadane pieniądze, za które można nabywać wciąż nowe i nowe
dobra materialne. Ludzie nie tyle zwracają uwagę na charakter i osobowość drugiej osoby,
a nawet nie tyle na jej walory moralne i intelektualne, ile na jej dochody.
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4. Dobrostan psychiczny (szczęście) a dobra ekonomiczne
Okazuje się, że związek między PKB per capita a dobrostanem psychicznym całego
społeczeństwa jest bardzo silny: dochód wyjaśnia ponad 1/3 wariancji w zakresie poczucia
szczęścia i zadowolenia z życia obywateli. Są jednak tutaj cztery „ale”. Po pierwsze, poczucie
szczęścia nie rośnie liniowo wraz z PKB, lecz narasta skokowo w grupie krajów ubogich
i

pozostaje

na

podobnym

poziomie

w

grupie

krajów

zamożniejszych.

Po drugie, są odstępstwa od tej reguły. Po trzecie, można postawić pytanie, czy zależność ta
jest rzeczywista (tzn. czy dochód warunkuje dobrostan), czy też pozorna – dochód
skorelowany jest bowiem wysoko z jeszcze wieloma innymi wskaźnikami jakości życia – i to
te wskaźniki, a nie same pieniądze mogą wyznaczać dobrostan. Po czwarte wreszcie, związek
ten jest zmienny w czasie i zależny od przyjętych wskaźników pomiaru (Psychologia
ekonomiczna, 2004, s. 205-206; Czapiński 2017).
Na poziomie indywidualnym związek dobrostanu z dochodem jest niższy niż
na poziomie międzynarodowym. Chociaż bogatsi wydają się szczęśliwsi od biednych,
to jednak różnica między poszczególnymi grupami społecznymi nie jest zwykle zbyt
drastyczna. Są też dane, że wielu milionerów czuje się ludźmi nieszczęśliwymi i nie uważa
pieniędzy za główne źródło szczęścia. Na pewno ludziom biednym nagły przypływ gotówki
daje dużo radości, ale ludziom bogatym – już nie tak bardzo (Psychologia ekonomiczna,
2004, s. 208).
Szczęście – jest pojęciem, którym zajmowali się już starożytni filozofowie i od tego
czasu wiele na jego temat napisano. Jak czytaliśmy, nie można poczucia szczęścia wiązać
tylko i wyłącznie z dobrami materialnymi, ponieważ ma ono także inne wymiary.
Oczywiście, pewien stan zamożności jest potrzebny, aby czuć się szczęśliwym, gdyż ludzie
bardzo biedni i bezrobotni nie czują się spełnieni w życiu. Tym niemniej, same dobra
materialne nie wystarczą człowiekowi, bo i wielu milionerów jest sfrustrowanych, poszukują
sensu życia i bywają rozczarowani miłością. Człowiek bowiem potrzebuje także pewnego
„zakotwiczenia” w wartościach moralnych, intelektualnych i duchowych. Dlatego szczęściem
nie należy nazywać hedonizmu, czyli bezmyślnego lgnięcia do wszelkich przyjemności.
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5. Przedsiębiorczość

Przedsiębiorców od innych ludzi różni zwykle skłonność do podejmowania ryzyka.
Właściciele prywatnych firm są ludźmi, którzy właśnie nie unikają ryzyka, a nawet
przejawiają je w większym stopniu niż ogół społeczeństwa. Według wielu danych, sporo
nowo zakładanych firm upada w ciągu pierwszych pięciu lat działalności; więc decyzja
o rozpoczęciu „własnego biznesu” jest rzeczywiście ryzykowna. Dlaczego jednak
przedsiębiorcy podejmują ryzyko? Psycholodzy tłumaczą to dwojako; albo ktoś po prostu lubi
ryzykować albo ktoś sytuacje ryzykowne spostrzega, inaczej niż większość ludzi, jako
stosunkowo bezpieczne (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 322-323).
Szczególnym rodzajem przedsiębiorcy jest George Soros (węg. György Soros),
który urodził się w 1930 r. w Budapeszcie w rodzinie żydowskiej. W 1946 r. uciekł na
Zachód i wyemigrował do Wielkiej Brytanii; tam ukończył studia w London School of
Ecoomics. Z kolei w 1956 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, uzyskał amerykańskie
obywatelstwo i dał się poznać jak znakomity inwestor giełdowy, który w krótkim czasie
zarobił gigantyczne pieniądze. Następnie działał i działa jako filantrop, fundator Open Society
Foundations i licznych fundacji, w tym Fundacji im. Stefana Batorego w Polsce. W jednej ze
swoich książek Soros napisał: „Dążenie do prawdy drogą procesu krytycznego jest głęboko
tkwiącą we mnie potrzebą, która kierowała mną przez całe życie” (Soros, 2006, s. 61).
Chcę poprawić świat – pisze Soros - i wielu ludzi ma takie same aspiracje, lecz ja mogę
działać na większą skalę niż oni. Branko Crvenkovski, były premier Macedonii, nazwał mnie
bezpaństwowym mężem stanu – to określenie mi się podoba i uważam, że takich
bezpaństwowych mężów stanu świat potrzebuje (Soros, 2006, s. 11).
Soros jest więc nie tylko znakomitym inwestorem giełdowym, lecz także
człowiekiem, który za pomocą zarobionych pieniędzy – angażuje się w życie społeczne
i polityczne świata. W ten sposób podejmuje wielkie ryzyko – tą kluczowa cechę
przedsiębiorcy – nie tylko w biznesie, lecz także w wielu innych aspektach ludzkiej
aktywności.
Książka Poppera Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (Popper 2006a; 2006b)
wydała się Sorosowi zupełnie rewelacyjna i skłoniła go do zapoznania się z filozofią Poppera.
Uczony ten pisał, że zarówno naziści jak i komuniści twierdzą, że posiedli prawdę ostateczną,
jednak taka prawda jest człowiekowi niedostępna, więc obie ideologie są błędne. Według
Poppera nikt nie ma prawa uzurpować sobie wiedzy, że posiadł prawdę ostateczną i tą zasadę
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nazwał „społeczeństwem otwartym”. Czym ono jest – dokładnie nie określił; niewątpliwie
takie społeczeństwo wiąże się z demokracją (Soros, 2006, s. 40-41).
Soros pisze, że rok 2008 przyniósł najgroźniejszy kryzys finansowy od lat 30-tych XX
wieku. Kryzys ten kładł kres erze ekspansji kredytowej opartej na dolarze jako walucie
rezerw międzynarodowych; był kulminacją superkoniunktury trwającej ponad 25 lat. Aby to
zrozumieć, potrzebujemy nowego paradygmatu. Dotychczasowy paradygmat mówił, że rynki
finansowe dążą do równowagi, ale jest to pogląd fałszywy. Inspirując się Popperem,
stworzyłem nowy paradygmat – stwierdza Soros - który głosi, że uczestnicy rynku nie mogą
opierać swoich decyzji na samej tylko wiedzy, a ich nieobiektywna ocena wpływa w jakiś
sposób nie tylko na ceny rynkowe, ale też na gospodarkę realną. Chodzi o to, że aktywność
uczestników zjawisk społecznych i gospodarczych przejawia się w dwu funkcjach; funkcja
kognitywna – gdy próbują zrozumieć swoją sytuację oraz funkcja partycypacji
(lub manipulacji) – gdy próbują swą sytuację zmienić. Te dwie funkcje działają
w przeciwnych kierunkach, ale czasem mogą się wzmacniać; proces ich wzajemnego
wzmocnienia

nazwał

zwrotnością

(ang.

reflexivity)

(Soros,

2008,

s.

7-8).

Czytamy, że koncepcja, zgodnie z którą rynki finansowe same korygują swoje błędy i dążą
do równowagi jest do dziś dominującym paradygmatem, ale paradygmatem błędnym.
Powiązanie między funkcją kognitywną i manipulacji wprowadza element niepewności
i nieprzewidywalności. Tego elementu niepewności nie da się wyeliminować (Soros, 2008, s.
36). Impulsy zwrotne zmieniają rzeczywistość widzianą oczami uczestników badanych
zjawisk. Uczestnicy mogą wpływać na przyszłość, ale nie mogą decydować opierając się na
wiedzy, więc budują poglądy na świat, które nie odnoszą się do rzeczywistego stanu rzeczy.
Błędne interpretowanie rzeczywistości odgrywa w wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk dużo
większą rolę, niż powszechnie się sądzi. Jest to najważniejsze odkrycie, jakie ma teoria
zwrotności (Soros, 2008, s. 40).
Widzimy więc, że Soros jest też autorem pewnej „teorii” dotyczącej rynków
finansowych, która w sposób sobie właściwy tłumaczy nieprzewidywalność i niepewność
biznesową w tych obszarach, a także dość trafnie podkreśla częstą nieracjonalność zachowań
człowieka.
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6. Hazard

Słowo „hazard” pochodzi z języka arabskiego, gdzie oznacza kostkę do gry.
W języku angielskim hazard oznacza ryzyko i niebezpieczeństwo, także los, przypadek i traf.
Definiuje się go jako zaangażowanie w grę, której wynik zależy w całości lub w części
od losu i w której stawkami są pieniądze lub dobra materialne (Psychologia ekonomiczna,
2004, s. 567). Przychody branży hazardowej są gigantyczne w USA, wśród Brytyjczyków
ogromną popularnością cieszy się gra lotto, a różne gry losowe są też niezwykle popularne
w Holandii, Hiszpanii, Kanadzie i Australii. W Polsce hazard nie jest jeszcze tak powszechny
jak na Zachodzie, ale może się to szybko zmienić (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 568).
Różni psycholodzy różnie tłumaczą zachowania hazardowe. Ciekawa jest koncepcja
psychoanalityczna. Amerykański psychoterapeuta E. Bengler twierdzi, że hazardziści grają,
bo chcą …przegrać. Dlaczego? Otóż, według psychoanalizy osobowość każdego człowieka
składa się z trzech sfer: id – nieświadomej, która kieruje się zasadą przyjemności; ego –
świadomej, która kieruje się zasadą realności oraz superego – która kieruje się zasadą
doskonałości. Małe dziecko kieruje się zasadą przyjemności, ale w toku rozwoju kształtuje
w sobie zasadę realności, która karze mu rezygnować z przyjemności. Proces ten jednak nie
zawsze przebiega prawidłowo i zdaniem Benglera – hazardzista to neurotyk, który
nieświadomie buntuje się przeciwko zasadzie realności. Hazard bowiem jest jakby buntem –
rządzi tutaj los, a nie autorytety, a do sukcesu nie dochodzi się ciężką pracą. Uprawianie
hazardu jest więc swoistym buntem przeciw naukom rodziców, szkoły i społeczeństwa.
Karą za ten bunt jest przegrana w grze. Hazardzista świadomie chce wygrać,
ale nieświadomie w gruncie rzeczy pragnie przegrać, aby odpokutować swój bunt przeciw
zasadzie realności (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 570).
Z kolei A. Olszewska, A. Sobków i Cz. S. Nosal wskazują, że u hazardzistów istotną
rolę odgrywają czynniki osobowościowe i temperamentne w rozwoju hazardu jako
uzależnienia. Cechami najsilniej powiązanymi z hazardem są impulsywność i poszukiwanie
doznań, dalej wrażliwość na nagrodę i niepewność, co wiąże się także z tendencją do
podejmowania ryzykownych zachowań (Olszewska, Sobków, Nosal, 2017, s. 46, 51).
Tak to już jest na tym świecie, że niektórzy ludzie mają mało pieniędzy, a inni
przegrywają fortunę na loteriach. Uzależnienie do hazardu wnosi wiele negatywnych zjawisk
w życie rodziny hazardzisty, a także ma niekorzystne oddziaływanie społeczne; podobnie
zresztą, jak inne uzależnienia – od alkoholu, papierosów, narkotyków, itp. Człowiek jednak
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nie jest istotą w pełni racjonalną, która kieruje się w życiu tylko mądrymi wyborami,
ale nierzadko podejmujemy decyzje nieracjonalne, jak przeznaczanie dużych sum pieniędzy
na grę w loterie. Ekonomiści mają właśnie generalną postawę postrzegania człowieka jako
istoty racjonalnej i tutaj przychodzą im w sukurs psycholodzy, którzy wyjaśniają, że takie
podejście do człowieka niestety nie zawsze jest uzasadnione, a często wręcz błędne.

7. Psychologia konsumencka

Książka W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich
w kontekście jakości życia, (pod red.) A. M. Zawadzkiej i M. Górnik- Durose
(W supermarkecie…, 2012) analizuje konsekwencje, jakie dla jakości życia i poczucia
szczęścia ma codzienne życie nastawione na konsumpcję. Obserwujemy bowiem w naszej
kulturze takie zjawiska, jak „konsumowanie” pracy, merkantylizacja religii oraz kupowanie
doznań i doświadczeń w miejsce produktów i usług. Dla współczesnych ludzi, jak dowodzą
różni przywoływani autorzy, supermarket – stał się miejscem zapewniającym szczęście
i satysfakcję życiową poprzez włączenie ludzi- konsumentów w rozbudowany system
handlowo- rozrywkowy. Te same autorki opracowały też książkę Życie w konsumpcji,
konsumpcja w życiu: psychologiczne ścieżki współzależności (Życie w konsumpcji…, 2010),
w której podkreślają, że dominującym zjawiskiem współczesnego życia jednostkowego,
społecznego i gospodarczego jest kultura konsumpcji i materializmu. Konsumpcja jest więc
zjawiskiem nie tylko ekonomicznym, lecz głównie społeczno- kulturowym w kontekście
różnych aspektów jakości życia człowieka. B. Mróz pisze podobnie, że materialistyczny
system wartości, dążenie do posiadania i gromadzenia różnych przedmiotów i dóbr
konsumpcyjnych oraz hedonizm konsumpcyjny, nastawienie na czerpanie przyjemności
z nabywania oraz korzystania z różnych dóbr i usług konsumpcyjnych – są czynnikiem
konstytutywnym człowieka XXI wieku. Wydaje się więc, że dumna kartezjańska formuła
cogito ergo sum wyparta została dziś przez trywialną regułę consumo ergo sum (Mróz, 2015,
s. 26). Natomiast T. Sikora zwraca uwagę, że silnie indywidualizujący charakter narzędzi
codziennego użytku, który zwalnia z konieczności podtrzymywania kontaktów z innymi (np.
własny smartfon, GPS, ebook) – trenuje w jednostkach tendencję do koncentracji na sobie,
osłabiając tym samym nie tylko zdolność podtrzymywania więzi społecznych, ale także
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zdolność przyjmowania perspektywy drugiej osoby (poprzez kategorię empatii). (Sikora,
2015, s. 40).
Szacuje się, że dwa na trzy produkty kupowane przez ludzi w supermarketach – nie
były wcześniej zaplanowane. Supermarkety stosują wiele technik psychologicznych,
czy wręcz manipulacyjnych, aby zachęcić ludzi do kupowania wielu produktów. Np.
produkty podstawowe – mleko, pieczywo, cukier, herbatę – rozmieszczają w wielu miejscach
i w miarę daleko od wejścia tak, aby klient, który chce je nabyć, musiał przejść obok innych
produktów, będąc wystawionym na pokusę ich zakupienia. Z kolei czekolady i słodycze
umieszcza się blisko kasy, aby rodzice stojący w kolejce mieli okazję ich zakupienia, żeby
uspokoić zniecierpliwione dzieci. Na półkach, na wysokości oczu są produkty na które ludzie
najczęściej zwracają uwagę, więc nie warto tutaj umieszczać produktów podstawowych, które
klient kupi tak, czy tak; raczej te, na które sprzedawca chce zwrócić „szczególną uwagę”.
Supermarkety dbają też o odpowiednią atmosferę w sklepie – ważny jest kolor, dźwięk
i zapach, które zachęcają do przebywania dłużej. Starannie dobiera się także oświetlenie oraz
przyjemną muzykę (Tyszka, 2000, s. 372).
W gospodarce kapitalistycznej jesteśmy traktowani przez firmy i sprzedawców jako
„nieuleczalni konsumenci”, dlatego na każdym kroku wręcz przymusza się nas do kupowania
jak największej i jak najdroższej ilości dóbr, które często wcale nie są nam potrzebne.
Wielu ludzi ulega ciągłym namowom sprzedawców i wyniku tego zaciągają wciąż nowe
kredyty na konsumpcję, zadłużają się i z tego powodu nierzadko wpadają w tarapaty
finansowe, a nawet w biedę. Człowiek powinien więc mieć dziś wyraźną świadomość
psychomanipulacyjnych oddziaływań sprzedawców, jakim codziennie podlega, aby umieć się
przed nimi obronić i nie ulegać im. Stąd wiedza o psychologii konsumenta, o marketingu
oraz o sposobach działania firm, hiepermarketów i sklepów jest bardzo potrzebna w naszym
życiu.

8. Konkluzje

Już w połowie XX wieku, wybitny psycholog i psychiatra austriacki – Viktor E.
Frankl (Frankl, 1971, s. 9-10) pisał, że problem nie w tym, że dyscypliny naukowe się
specjalizują, lecz w tym, że naukowcy swe specjalności generalizują. Słowa te są na pewno
aktualne także dziś, bo wielu osobom nie chce się zgłębiać wiedzy, tylko poprzestają
na podstawowych informacjach zdobytych w czasie studiów. Tymczasem, skomplikowanie
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dzisiejszego świata i gospodarki wymaga od człowieka, szczególnie menedżera,
aby orientował się nie tylko w wiedzy gospodarczej, lecz także dysponował pewnym zasobem
wiedzy psychologicznej. T. Zaleśkiewicz pisze, że sięganie do wiedzy psychologicznej
umożliwia znacznie dokładniejsze zrozumienie i wyjaśnienie decyzji ekonomicznych; o ile
ekonomia proponuje formalne, normatywne modele zachowania, które wyznaczają zasady
racjonalnego dokonywania wyborów, o tyle psychologia ekonomiczna przygląda się temu,
jak w rzeczywistości ludzie podejmują decyzje finansowe i swoje obserwacje konfrontuje
z teoriami ekonomicznymi (Zaleśkiewicz, 2011, s. 20).
Rozważania zawarte w tym artykule zapewne przekonały Czytelni(czkę) (ka),
że warto orientować się w zagadnieniach psychologii ekonomicznej. Ustalenia psychologów
w tej dziedzinie są bowiem istotne dla naszego codziennego życia: mogą wyjaśnić zjawiska
ekonomiczne i zaradzić problemom finansowym. Twórcza interakcja między psychologią,
a ekonomią jest ważna dla obu tych dyscyplin.
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Streszczenie. W publikacji skoncentrowano się na wykorzystaniu narzędzia Google Trends
do analizy słów kluczowych związanych z zawieszenie działalności gospodarczej
i zwolnieniami pracowników w wyniku zawieszenia działalności wielu przedsiębiorstw
wynikających z walki z pandemią koronawirusa. Celem publikacji jest zbadanie
czy ograniczenie działalności biznesowej w Polce wynikające z walką z pandemią
koronawirusa spowodowało przyrost wyszukiwania tego rodzaju fraz. Postanowiono również
dokonać porównania z danymi dostępnymi począwszy od roku 2004, aby sprawdzić jak
obecne dany wyglądają w świetle danych historycznych. Zaprezentowana w niniejszej
publikacji analiza pokazuje, że nadchodzących kryzys może być bardzo duży a skala
zwolnień pracowników największa od lat. Wszystkie analizowane w publikacji frazy
dotyczące zwieszenia działalności gospodarczej oraz zwolnień pracowników osiągnęły swoje
najwyższe wartości odkąd dane dotyczące wyszukiwania są zbierane przez Google Trends,
czyli od 2004 roku. W niektórych przypadkach skala przyrostu wyszukiwania fraz jest
bezprecedensowa – osiągnęła wynik 400% większy niż kiedykolwiek wcześniej.
Słowa kluczowe: ekonomia, gospodarka, koronawirus, bezrobocie, działalność gospodarcza,
biznes, przedsiębiorstwo, pandemia

SEARCHING FOR INFORMATION ABOUT THE SUSPENSION OF
BUSINESS ACTIVITIES AND REDUNDANCIES ON THE INTERNET
AS A RESULT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC IN POLAND
Abstract. The publication focuses on the use of the Google Trends tool to analyse keywords
related to the suspension of business activities and redundancies of employees as a result of
the suspension of many companies resulting from the fight against the coronavirus pandemic.
The aim of the publication is to examine whether the restriction of business activity in Poland
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resulting from the fight against the coronavirus pandemic has resulted in an increase in search
for such phrases. It was also decided to make a comparison with the data available since 2004
to check how the current data looks in the light of historical data. The analysis presented
in this publication shows that the upcoming crisis may be very large and the scale
of redundancies of workers is the largest in years. All of the phrases analyzed in the
publication concerning suspension of business activity and redundancies of employees have
reached their highest values since the search data are collected by Google Trends, that is since
2004. In some cases, the scale of growth in search phrases is unprecedented - it reached 400%
more than ever before.
Keywords: economy, coronavirus, unemployment, business, enterprise, pandemic

1. Wstęp

Występująca
obecnie
na
całym
świecie
pandemia
koronawirusa
(Santosh, 2020; Li, 2020; Fan, et al., 2020; Jernigan, 2020) ma negatywny wpływ
na gospodarkę. Zarządzone w bardzo wielu krajach w tym w Polce zamknięcie, lub duże
ograniczenie funkcjonowania bardzo dużych sektorów gospodarki przyczynia
się do korzystnych efektów z epidemiologicznego punktu widzenia jednak z pewnością nie
będzie obojętne dla gospodarki. Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć dokładną skalę
nadchodzących problemów gospodarczych, niemniej pewne wnioski można wyciągać
na podstawie danych którymi już dysponujemy.
W niniejszym artykule postanowiono skoncentrować się na wykorzystaniu Google
Trends do analizy słów kluczowych związanych z ograniczeniem działalności gospodarczej
w szczególności zawieszenia działalności gospodarczej oraz zwalniania pracowników.
Celem publikacji jest zbadanie czy ograniczenie działalności biznesowej w Polce wynikające
z walką z pandemią koronawirusa spowodowało przyrost wyszukiwania tego rodzaju fraz.
Postanowiono również dokonać porównania z danymi dostępnymi począwszy od roku 2004,
aby sprawdzić jak obecne dany wyglądają w świetle danych historycznych.

2. Metodologia

W publikacji wykorzystano Google Trends do analizy wyszukiwania informacji
w internecie w Google na terenie Polski. Pod uwagę wzięto rożnego rodzaju informacje
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związane z zawieszeniem działalności gospodarczej. Posłużono się analizą następujących
słów kluczowych:


zawieszenie działalności gospodarczej,



wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej,



zwolnienia grupowe,



zwolnienie z pracy,



zwolnienie pracowników,

 zasiłek dla bezrobotnych.
W analizie skoncentrowano się głownie na przyrostach występujących na przestrzeni
ostatnich 30 dni, jednakże dokonano również porównania z występowaniem danych słów
kluczowych w całym okresie odkąd są zbierane dane przez usługę Google Trends,
czyli od roku 2004.
Google Trends jest jednym z darmowych narzędzi udostępnianych przez Google, którego
przeznaczeniem jest analiza trendów występujących w wyszukiwarce internetowej Google.
Narzędzie mierzy występowanie danej frazy w wyszukiwarce w skali od 0 do 100, gdzie 100
oznacza najczęstsze występowanie (Jak korzystać; Jak wykorzystać; Seung-Pyo et al., 2017;
Mularczyk and Zdonek, 2014; Niedzielska, 2018; Jegorow, 2018; rutkowska and Kilber,
2018).

3. Dane i ich analiza

Podstawowym hasłem, które może być wyszukiwane przez firmy, w szczególności
mikroprzedsiębiorstwa nie zatrudniające pracowników na umowę o pracę (organizacja
zatrudniająca pracowników na umowę o pracę nie może zawiesić działalności gospodarczej)
w przypadku pojawienia się kryzysu gospodarczego jest „zawieszenie działalności
gospodarczej”. Na rysunku 1 przedstawiono wykres wyszukiwania frazy „zawieszenie
działalności gospodarczej” w wyszukiwarce Google na przestrzeni ostatnich 90 dni, natomiast
na rysunku 2 na przestrzeni ostatnich 30 dni.

Rysunek 1. Wyszukiwanie frazy „zawieszenie działalności gospodarczej” w wyszukiwarce Google –
ostanie 90 dni. Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.
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Wyraźnie można zauważyć, że gwałtowne zwiększenie wyszukiwania tej frazy jest
skorelowane z pojawieniem się w Polsce kwarantanny spowodowanej zagrożeniem
epidemiologicznym związanym z koronawirusem. Przed marcem tego rodzaju zapytania były
w wyszukiwarce Google wpisywane na poziomie od 0 do 34.

Rysunek 2. Wyszukiwanie frazy „zawieszenie działalności gospodarczej” w wyszukiwarce Google –
ostanie 30 dni. Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

W momencie wprowadzenie w Polsce kwarantanny i zamknięcia lub ograniczenia
działalności biznesowej wielu organizacji nastąpił gwałtowny skok wyszukiwania
analizowanej frazy. W dniach 8-11 marca fraza była wyszukiwana na poziomie 10, natomiast
od 12 marca można obserwować gwałtowny wzrost wyszukiwania w kolejnych dniach:


12 marca – poziom 26,



13 marca – poziom 42,



14 marca – poziom 53,



15 marca – poziom 55,



16 marca – poziom 78,



17 marca – poziom 90,



18 marca – poziom 100.

W kolejnych dniach nastąpił powolny spadek niemniej wskaźniki wyszukiwania wahały
się na poziomie 30-50 dziennie. Kolejny wzrost nastąpił pod koniec miesiąca w wyniku
zbliżania się okresu możliwego zawieszenia działalności gospodarczej, napływania kolejnych
informacji o wzroście liczby zakażeń oraz wprowadzenia przez władze nowych restrykcji
związanych z prowadzeniem działalności biznesowej. Gwałtowny przyrost nastąpił po 30
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marca w którym zanotowano poziom 50. Natomiast następnego dnia 31 marca poziom 92,
by wzrosnąć do poziomu 99 1 kwietnia.

Rysunek 3. Wyszukiwanie frazy „zawieszenie działalności gospodarczej” w wyszukiwarce Google –
lata 2004-2020. Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

Analiza danych począwszy od 2004 roku (rysunek 3) pokazała, że obecne wskaźniki ilości
wyszukiwania frazy są największe w historii działania usługi czyli począwszy od roku 2004.
Największy wynik wcześniej osiągnięty w 2004 roku wynosił zaledwie poziom 48 dziennie.
Analogiczna sytuacja jest w przypadku frazy „wniosek o zawieszenie działalności
gospodarczej” (rysunek 4) która zaczęła być wyszukiwana bardzo często po 16 marca
by osiągnąć rekordowe poziomy 100 20 marca oraz 96 2 kwietnia. Poziom ten był również
najwyższy w historii (rysunek 5) – nigdy wcześniej nie przekroczył 23 na dzień - obecnie
historyczne rekordy zostały przekroczone o 400%.

Rysunek 4. Wyszukiwanie frazy „wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej” w wyszukiwarce
Google – ostanie 30 dni.
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.
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Rysunek 5. Wyszukiwanie frazy „wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej” w wyszukiwarce
Google – lata 2004-2020. Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

Podobne zjawisko, dotyczące możliwości ograniczenia działalności gospodarczej
nastąpiło w przypadku haseł związanych ze zwolnieniami pracowników. Na rysunku
6 przedstawiono wyniki analizy Google Trends dla hasła „zwolnienia grupowe” w ostatnich
30 dniach. W tym przypadku również możemy zobaczyć, że po 17 marca hasło to jest coraz
częściej wyszukiwane. Wzrosło ono do poziomu maksymalnie 100 26 marca i 93 31 marca.
W przypadku tego słowa kluczowego tylko raz w historii w sierpniu roku 2004 zanotowano
zbliżoną liczbę wyszukiwań.

Rysunek 6. Wyszukiwanie frazy „zwolnienia grupowe” w wyszukiwarce Google – ostanie 30 dni.
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

W przypadku frazy „zwolnienie z pracy” również w obecnej sytuacji zostały pobite
historyczne rekordy jej wyszukiwania. Na rysunku 7 przedstawiono wyszukiwanie tej frazy
w latach 2004-2020. Wcześniejszy maksymalny wynik wynosił 52 w roku 2012, obecnie
osiągnął rekordową wartość 100. Najżywszy poziom został osiągnięty 31 marca.
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Rysunek 7. Wyszukiwanie frazy „zwolnienie z pracy” w wyszukiwarce Google – lata 2004-2020.
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

Również 400% przyrostu wyszukiwania frazy w porównaniu do historycznych rekordów
uzyskujemy dla sformułowania „zwolnienie pracowników” (rysunek 8): Wcześnie najwyższe
wyniki na poziomie 25 były uzyskiwane w 2005 i 2006 roku. Rekordowy poziom 100 został
w tym przypadku osiągnięty 2 kwietnia.

Rysunek 8. Wyszukiwanie frazy „zwolnienie pracowników” w wyszukiwarce Google – lata 20042020.
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku badania wystąpienia frazy
„zasiłek dla bezrobotnych” (rysunek 9). W tym przypadku historyczne rekordy wyszukiwania
frazy zostały przekroczone o około 80% (wcześniej najwyższy poziom 60 był osiągnięty
w 2012 roku). Najwyższy poziom 100 wyszukiwania osiągnęły 2 kwietnia. Niepokojąca jest
zwłaszcza obserwacja trendu z ostatnich 30 dni przedstawiona na rysunku 10. Widać na nim
ciągłe narastanie wyszukiwania frazy w wyszukiwarce Google. Wzrost jest z zasadzie ciągły
od bardzo niskich poziomów 15 na początku miesiąca. Od 17 marca cały czas liczba
wyszukiwań frazy „zasiłek dla bezrobotnych” wzrasta co sugeruje, ze kolejne
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przedsiębiorstwa zwalniają lub zamierzają zwalniać pracowników. Jeśli ten trend się utrzyma
skala zjawiska może osiągnąć bardzo duży rozmiar.

Rysunek 9. Wyszukiwanie frazy „zasiłek dla bezrobotnych” w wyszukiwarce Google – lata 20042020.Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

Rysunek 10. Wyszukiwanie frazy „zasiłek dla bezrobotnych” w wyszukiwarce Google –
ostatnie 30 dni. Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

Przedstawione analizy potwierdzają wyniki analiz z innych krajów (Gren and Hauber,
2020), które również zwracają uwagę o bardzo dużym wpływie obecnej sytuacji
na gospodarkę. W przypadku Stanów Zjednoczonych w ostatnich dwóch tygodniach
zaobserwowano masowe zwolnienia pracowników. W tygodniu 16-20 marca 2020 nowe
wnioski o świadczenie dla bezrobotnych złożyło 3,3 osób (Muszyński, 2020), natomiast
w tygodniu 23-27 marca 2020 6,6 miliona osób (Lesik, 2020).
Analizę potwierdza również kwerenda najnowszych informacji zamieszczonych
w Internecie na temat planowanych zwolnień pracowników. Na przykład planowane
zwolnienia ogłosiły już takie przedsiębiorstwa jak: Eden Springs, (Sobierajski, 2020), Kross,
(Godusławski i in., 2020), Famur, eSky, Camaieu (Jedlicki, 2020), Santander Bank, AMGS
Group, Murator (Glapiak, 2020), JBG-2 (Biernat, 2020), przedsiębiorstwa z branży
motoryzacyjnej (Ceglarz, 2020).
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4. Podsumowanie

Zaprezentowana w niniejszej publikacji analiza pokazuje, że nadchodzących kryzys może
być bardzo duży a skala zwolnień pracowników największa od lat. Wszystkie analizowane
w publikacji frazy dotyczące zwieszenia działalności gospodarczej oraz zwolnień
pracowników osiągnęły swoje najwyższe wartości odkąd dane dotyczące wyszukiwania
są zbierane przez Google Trends, czyli od 2004 roku. W niektórych przypadkach skala
przyrostu wyszukiwania fraz jest bezprecedensowa – osiągnęła wynik 400% większy niż
kiedykolwiek wcześniej.
Sugeruje to, że ogromna liczba mikroprzedsiębiorstw w gospodarce zawiesi swą
działalność a organizacje zatrudniające więcej pracowników będą przeprowadzać duże
zwolnienia w tym zwolnienia grupowe.
W Polsce wzrost bezrobocia nie następuje tak szybko jak na przykład w USA z uwagi
na mniejszą elastyczność form zatrudnienia niemniej w świetle przykładów z innych krajów
oraz przedstawionych w publikacji analiz z pewnością będzie on duży. Analiza trendów
wyszukiwania ma swoje ograniczenia i tą metodą nie da się prognozować dokładnych liczb
ile firm zostanie zwieszonych czy też ilu pracowników zwolnionych, niemniej dane
są niepokojące, gdyż skala wyszukiwania kwestii związanych z tymi zjawiskami jest bardzo
duża, największa odkąd Google zbiera tego rodzaju dane. Można więc domniemywać,
że poziom bezrobocia, jeśli obecna sytuacja potrwa dłużej może bez problemu przekroczyć
10% lub więcej.
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